Program
Fredag den 19. maj. Kammeratskabsaften
Ankomst og kammeratskabsaften med ledsager:
14:00 Registrering af deltagere på Fjeldsted Skovkro.
17:00 Gratis Koncert ved Livgardens Musikkorps i HCA Boxen Bogense for mødedeltagere. Egen transport.
19:30 Spisning 2 retters menu med kaffe excl. drikkevarer. Spisningen foregår på
Fjeldsted Skovkro.

Lørdag den 20. maj. Andagt, parade og Repræsentantskabsmøde:
07:45
08:30
09:00
09:45
10:00
10:45

Bus med alle inkl. faner fra Fjeldsted Skovkro til Torvet Bogense.
Faneopstilling ved Bogense Kirke/Torvet.
Morgenandagt i Bogense Kirke.
Paraden opstilles til march ved Rådhuset, velkomst af borgmester.
March rundt i byen med musik.
March afsluttes og man går til Bogense Hotel hvor repræsentantskabsmødet
afholdes.
11:15 Mødet afholdes.
13:30 Herrefrokost på Bogense Hotel.
15:15 Busser kører deltagere samt ledsagere retur til Fjeldsted Skovkro.

De danske Garderforeningers
Repræsentantskabsmøde

Lørdag 20. maj. Ledsagertur:
09:00 Andagt i Bogense Kirke.
09:45 Overværer paradens opstilling.
10:15 Går på rådhuset til kaffe & kage og velkomst af borgmester der fortæller lidt
om byen.
10:45 Bus med ledsagere til Gyldenstens inddæmmede Strand med guider.
13:00 Bus kører ledsagere til Skovby Forsamlingshus til buffet inkl. en genstand.
14:00 Bus kører ledsagere til shopping tur i Bogense By.
15:15 Bus retur til Fjeldsted Skovkro.

Lørdag 20. maj. Festmiddag:
17:45
18:00
18:20
18:30
01:00

Velkomst med Tambourer.
Velkomstdrink.
Der bydes til bords.
Præsidentens velkomst.
Festen slutter.

Søndag 21. maj. Afslutning
Morgenmad og afrejse.

Velkomst, kort og program
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Lørdag d. 20. maj 2017

Velkommen til Nordfyn

Nordfyns Garderforening

Nordfyns Garderforening byder hjertelig velkommen til De Danske
Garderforeningers Repræsentantskabsmøde 2017.
Vi er meget stolte over at kunne afholde et Stort
Repræsentantskabsmøde, selvom vi er en lille forening, vi er også
stolte over at Den Kongelige Livgardes Musikkorps kommer og afholder en koncert Fredag aften i HCA-Boxen, Bogense samt gå i
spidsen for paraden af gardere igennem Bogense By.
Nordfyns Garderforening GF 51 blev oprettet den 5. August 1924 og mangler lige 7
år endnu inden vi kan fejre 100 års fødselsdag.
Om Nordfyns Kommune har fået navn efter vores forening er svært at sige, men
Nordfyns Garderforening kom først, kommunen er en sammenlægning af
Søndersø/Otterup og Bogense Kommune. Der sker rigtig mange ting i Nordfyns
Kommune der kan nævnes Palby Cup (det gamle fyn rundt sejllads) samt at vores by
night i byerne.
Den gamle Søndersø Kommune kan blandt andet nævnes ved at der ligger Langesø
Slot med sin store juletræs produktion og Dallund Slot som har været et rekreationshjem i mange år begge steder et besøg værd med deres skønne gåture.
Otterup Kommune kan nævnes med Egebjerggård ved Flyvesandet som et smukt
sted med store skove og strand, Hoffmansgave som et stort landbrug også med skov
og strand ligeså er disse steder et besøg værd med deres smukke natur og gåture.
Bogense Kommune har Harritslevgård som et flot sted med mulighed for at afholde
diverse arrangementer, Gyldensten Gods som et stort landbrug med en veletableret
løgproduktion som kommer i hele landet. Samtidig har Nordfyn det skønne
Gyldenstens Inddæmmede Strand som et stort naturreservat, der er et utroligt stort
fugleliv samt dyreliv på stedet.
Alle steder er et besøg værd uanset om det er til vores Repræsentantskabsmøde eller i
har lyst il at opleve mere af Nordfyn.
Med Garderhilsen på hele bestyrelsens vegne
Oktober 1980 Renè Rasmussen,
Formand for Nordfyns Garderforening.

Forening nr. 51 – Oprettet 5. august 1924 – Region 4
En søndag aften i efteråret 1923 blev der telefoneret rundt til gamle gardere på
Nordfyn: ”I Morgen besøger Kongeparret Bogense, garderne bør give møde”. 30
gamle gardere paraderede ved Kong Christian 10. og Dronning Alexandrines landgang. Det var starten til oprettelsen af Nordfyns Garderforening. På et møde på
Landmandshotellet i Bogense den 5. august 1924 blev Nordfyns Garderforening
oprettet med 40 medlemmer. Forenings første formand var proprietær 50-4-1901
Hans C. Andersen, Lundsgård, Reveldrup, der virkede i 16 år fra 1924 til 1940.
Majestæterne har besøg Nordfyn i årene 1847, 1923, 1938, 1976, 1988 og 2002.
Forening fik sin første fane den 29. april 1929. Ved faneindvielsen slog Kaptajn
C.F.F Tillisch det første søm i for Kongen, politiassistent Knudsen fra Vestfyns
Garderforening slog det andet søm i for Fædrelandet og formanden for Nordfyns
Garderforening, proprietær H.C Andersen slog det tredje søm i for foreningen, idet
han udtalte håbet om, at fanen måtte stå som et samlingsmærke for foreningen og
gamle gardere på Nordfyn. Den anden fane fik foreningen den 18. november 1994,
hvor det første søm for Hendes Majestæt Dronningen blev slået i af Ove Mortensen,
Danmarkssamfundet. Det andet søm for fædrelandet af vicepræsidenten for Fyn,
Harald Jørgensen, De Danske Garderforeninger. Det tredje søm for foreningen, af
æresmedlem Hans Lyø Hansen, Nordfyns Garderforening. Faneplade fra De Danske
Garderforeninger af formanden Hans. K. Grøn, Nordfyns Garderforening, og
skydeudvalgsformand Torben Steen Nielsen, Nordfyns Garderforening. Fanen blev
syet af Doris Rostock, pris 24.000 kroner, men med diverse rabat samt tilskud fra
Danmarkssamfundet betalte foreningen 18.337 kroner.
Foreningen har holdt jubilæer i 1924, 1924, 1949, 1954, 1964, 1974, 1984, 1999 og
2014. Fra næsten alle jubilæer findes der optegnelser over, hvor det blev holdt, hvad
man fik at spise, hvilke sange der blev sunget amt priser på, hvad kostede at deltage.
Arrangementer fra foreningens oprettelse og til nutiden har ofte været besøg på de
nordfynske godser, især Gyldensteen ved nov. 37 Carl Johan Bernstorff og søn nov.
74 Frans Bernstorff har været flinke til at åbne dørene for foreningen, øtur i det
sydfynske, samt teatertur, herunder Rottefælden, fællesarrangementer med de andre
fynske garderforeninger, besøg på virksomheder, bl.a. Odense Politigår,
veteranmuseer m.v.

Kilde: Den Kongelige livgarde 350 år, 1658-2008.
De Danske Garderforeninger. Greens Forlag. Bind 5. ISBN 87-87831-81-3
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Sponsorer

Præsidentens velkomsthilsen
Vi har for mindre en 14 dage siden oplevet vores årgangsparade på
Livgardens Kaserne. Sammen med den står som årets andet højdepunkt
vores repræsentantskabsmøde, som i år er henlagt til Bogense. Nordfyns
Garderforening med OKT-80 René Rasmussen i spidsen har haft alle
sejl sat til for at skabe rammerne omkring mødet. Jeg og De Danske
Garderforeningers (DG) forretningsfører Carsten Rasmussen har på tæt
hold fulgt planlægningen sammen med vicepræsident for Region 4,
Henrik Gattrup. Carsten og jeg må sande, at ikke alene er Bogense og Nordfyn utroligt smukke steder og områder, men sproget er tillige let, charmerende og imødekommende ligesom de mennesker, vi møder her. Sproget egner sig måske ikke til at skælde
ud på. Og nej, hvorfor skal der også skældes ud. Det er der slet ingen grund til. Går
man på Wikipedia (den fri encyklopædi), er der for Bogense anført ”Fyns hyggeligste
købstad”. Når repræsentantskabsmødet er overstået, efter vi har siddet i Skt. Nikolaj
Kirke og marcheret byen tynd, er jeg sikker på, at vi på den baggrund alle vil bære
gode minder med os herfra.
Det kammeratlige samvær, også med vore ledsagere ikke mindst, er af enorm betydning og er med til at nuancere og identificere, hvad garderbevægelsen også er.

Alene kunne Nordfyns Garderforening måske ikke løfte opgaven så strålende, men
med en meget imødekommende kommune med borgmester Morten Andersen i spidsen
og lokale sponsorer er alt klar til, at vi deltagere får et godt møde.
Vi er, i lighed med sidste år i Skanderborg, så heldige til dette møde at have den Kongelige Livgardes Musikkorps med os. Korpset giver koncert i Bogens fredag og marcherer foran os igennem byens gader efter gudstjenesten lørdag i Skt. Nikolaj Kirke.
En stor tak skal lyde til Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst, kammerherre
Mads Rahbek for, at dette kan lade sig gøre. Obersten har desværre ikke selv mulighed
for at deltage i repræsentantskabsmødet, men lader sig repræsentere af oberstløjtnant
Lars Nygaard, Chef for III Livgardebataljon, hvori uddannelsen af de værnepligtige
foregår, inden de overføres til Vagtkompagniet. Derfor skal der lyde en særlig velkomst til Lars Nygaard.
I fred og fordragelighed håber jeg, at vi vil få gode drøftelser på selve mødet, hvor
lysten og nysgerrigheden og idérigdommen vil dominere, og hvor fejlagtige udefra
kommende vrangforestillinger om stivsind, bagstræb og hengemthed bliver fejet af
banen under respektfuld demokratisk diskussion.
Lad os, der deltager, sammen sørge for, at vi får noget for pengene uden at bekymre os
om de stakler, der ikke deltager.
Flemming Rytter
Præsident for De Danske Garderforeninger
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Hilsen fra Chefen for Den Kongelige Livgarde

Sponsorer

Kære Gardere
Den Kongelige Livgarde og jeg vil ønske jer alle et rigtigt godt møde i
Bogense.
At samles med venner og kammerater til en weekend med et program
som dette er et privilegie. Jeg håber, at I vil nyde tiden sammen.
Når jeg ser på den udvikling, vi skaber i de unge gardere under deres tjeneste ved regimentet, og når jeg ser på den øvrige udvikling i samfundet, så er jeg overbevist om, at
Livgarden gør en forskel for de enkeltpersoner, som aftjener deres værnepligt ved regimentet. Vi skaber holdninger, helhedssyn og forståelse for, at opgaven er vigtigere
end ”mig selv”. En utrolig samfundsvigtig udvikling i dag.
Gamle Gardere er på mange måder Livgardens ansigt ude i samfundet blandt danskerne. Ikke kun det synlige med de store parader, uniformer og musik, men i det stille ved
at optræde som gode rollemodeller og gode repræsentanter for Livgarden og det, vi
står for.
Gardere er lavet af noget ganske særligt og der er der ingen grund til at skjule. Tvært
imod så har Livgarden brug for, at det bliver kendt overalt i samfundet, hvad det er for
nogle, aktive og stabile samfundsborgere, vi har skabt igennem tiderne. Engang Garder, altid Garder.
Livgardens faste personel og garderne har brug for jeres støtte nu og i fremtiden.
Derfor håber jeg, at I fortsat vil have fokus på, hvorledes I kan støtte Livgarden og
dem, der er trådt i jeres spor. Hvervning og fastholdelse er nogle af de største udfordringer i forsvaret i dag, og det er ligeledes strategisk vigtig for Garderforenin-gerne
og dermed for Livgarden.
Anne-Cathrine og jeg er desværre forhindret i at deltage i dette års repræsentantskabsmøde, men Chefen for Livgarden repræsenteret ved Oberstløjtnant Lars Nygaard - der
foruden at være Chef for III LG og dermed ansvarlig for uddannelse af garderne - også
er min næstkommanderende og stedfortræder.
Jeg ønsker jer alle en rigtig god weekend til gavn for De Danske Garderforeninger og
for Livgarden.
Pro Rege et Grege
Mads Rahbek
Oberst, kammerherre
Chef for Den Kongelige Livgarde
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Guidet ledsagertur til Gyldensteen Strand
Gyldensteen Strand er Fyns største naturgenopretning. Det 616 ha store område var
tidligere dæmmet ind. I det inddæmmede område var der marker og landbrugsjord, men
nu er digerne væk fra kysten, og vandet er kommet tilbage. Det er den store danske fond
Aage V. Jensen Naturfond, der har købt området og har genskabt en lavvandet
kystlagune, ferskvandssø og en rørskov.
Her er gode vandrestier, og der er en fantastisk udsigt. I kan se endnu mere fra de to
fugletårne. Tag madkurv med og nyd maden i Naturrummet, der er et stort åbent rum
med tag og masser af borde og bænke.

Borgmesterens velkomst
Det er mig en stor glæde at kunne byde de Danske Garderforeninger
velkommen til Nordfyn og især til Bogense, som er udvalgt som værtsby
for det årlige repræsentantskabsmøde.
Her i Bogense er vi altid glade, når nye mennesker kommer til byen, som
vi er stolte af at vise frem.
Som Danmarks mindste købstad, er det ikke de store boulevarder og høje
bygninger vi kan byde på. Det er den hyggelige atmosfære og idylliske
huse, der gør Bogense til et dejligt sted at gå tur, nyde roen og spise en is.
Bogense daterer sin historie helt tilbage til middelalderen, som man også kan se på flere
af bygningerne, hvoraf den ældste er fra 1543. Bogense Kirke stammer helt tilbage fra
1400-tallet og ved siden af kirken ligger det hyggelige gamle torv, hvor du kan se et af
Danmarks mindste huse på kun 23 m2.
Går du en tur op ad Adelgade i centrum af byen, kan du opleve statuen Manneken Pis en
tro kopi af sin noget ældre storebror i Bruxelles. Siden 1930 har han trukket mange
besøgende til Bogense, og akkurat som med originalen, kan man ved festlige lejligheder
opleve ham klædt ud i flotte kostumer.
Når du besøger Bogense, må du ikke gå glip af en tur forbi den gamle havn med både
restauranter og butikker samt den populære marina, med plads til mere end 700 både.
Her er det ikke svært at forstå at man i gamle dage omtalte Bogense som Havfruernes
By. Dengang mente man, at havfruerne legede i havet omkring byen og besøgte byen
ved at svømme op i Bybækken – At Bybækken løber forbi et par knejper på sin vej
gennem byen, har sandsynligvis hjulpet lidt op opleveringerne.
Hvis du på din tur rundt i byen, pludselig synes at de klokker du kan høre spille en
melodi, så er det ganske rigtigt. Fra rådhustårnet i Østergade spiller et fint klokkespil,
bestående af 18 klokker, hver dag gamle danske sange, salmer og evergreens.
Klokkespillet var en gave til byen i forbindelse med dens 700 års jubilæum i 1988.
Skulle være en af de heldige, der skal på tur til Gyldensteen Strand lige uden for
Bogense, så glæd dig. Siden området i 2014 blev oversvømmet og man gennemførte den
hidtil største naturgenopretning på Fyn, har den nye kystlagune været til stor glæde for
både besøgende og det meget varierede fugleliv, som området tiltrækker.
Ja Bogense kan byde på lidt af hvert, hvad enten du drømmer om by, vand eller land, og
uanset om støvlerne er gejlet, så vel mødt i Bogense, vi har glædet os til at byde dig
velkommen og ønske dig en rigtig god fornøjelse.
Morten Andersen
Borgmester
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Bogense Bykort

07:45 Bus med alle deltagere inkl. Faner ankommer fra
Fjeldsted Skovkro til Torvet Bogense.
08:30 Faneopstilling ved Bogense Kirke/Torvet.
09:00 Morgenandagt i Bogense Kirke, Sct. Nicolaj Kirke.

09:45 Paraden opstilles til march.
Velkomst af Borgmester.
10:00 March rundt i byen med musik.

10:45 March afsluttes.

Marchen går fra Bogense Rådhus via
Gyldensteensvej mod Skovvej.
Skovvejen følges ned mod Østre Engvej
hvor der svinges til højre og Østre Engvej følges til
krydset for Odensevej.
Der svinges til højre ad Adelgade og Adelgade følges
forbi Hotel Bogense og videre mod Manneken Pis
hvor der svinges let til højre og der fortsættes til
Kirkestræde.
Der svinges til højre ad kirkestræde mod Sct. Nicolaj
Kirke. Efter kirken svinges til højre mod Torvet.
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