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Bestyrelsen i Vejen Gardens Støtteforening vgstotte@gmail.com 

Formand  
Pia Ernst 

Egevænget 25, Askov, 6600 Vejen 

Tlf.  41 44 11 55 

E-mail: piaernst8@gmail.com 

 

Kasserer  

Tina Foxil Kramer Schmidt 

Rølkjær 72, Askov, 6600 Vejen 

Tlf.: 61 33 00 70 

E-mail: foxiltina@gmail.com  

 

Sekretær  

Connie Skovbjerg  

Høllundvej 9, 6682 Hovborg  

Tlf. 75 39 60 21/28 89 80 21  

Email: conniemarkskovbjerg@hotmail.com  

 

Bestyrelsesmedlemmer  

Tommy Schallert  

Svaneparken 2, 6000 Kolding  

Tlf.: 26 28 21 92  

E-mail: schallert.tommy@gmail.com  

 

Rikke Lyager Petersen 

Enebærvej 7, 6600 Vejen 

Tlf.: 25 88 30 58  

E-mail: fam5@vejen-net.dk 

 

Maja Oxholm  

Gamstvej 24, 6600 Vejen  

Tlf.: 28 78 17 11  

majaoxholm@live.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedr. Medlemsskab af Støtteforeningen:  

 

Pia Matzen  

Egevænget 33, Askov, 6600 Vejen  

Tlf. 30 35 14 41  

E-mail: piamatzen1@gmail.com  

 

Eller  

 

Maja Oxholm  

Gamstvej 24, 6600 Vejen  

Tlf.: 28 78 17 11  

E-mail: majaoxholm@live.dk  

 

Garderbladet:  

Udgiver: Vejen Gardens Støtteforening  

Redaktør:  

Gitte Bruun  

Lindknudvej 3, Gjerndrup, 6650 Brørup  

tlf.: 22 91 08 13  

E-mail: garderbladet@gmail.com  

 

Billeder og artikler sendes til:  

 

 garderbladet@gmail.com  

 

Kontingent:  

125 kr./år pr. medlem.  

Familiemedlemskab 175 kr./år  

Reg. nr.: 7954  

Kontonr.: 0000697974   

 

Find og følg os på  

Facebook:  

Vejen Garden’s Venner 

mailto:piaernst8@gmail.com
mailto:foxiltina@gmail.com
mailto:conniemarkskovbjerg@hotmail.com
mailto:schallert.tommy@gmail.com
mailto:fam5@vejen-net.dk
mailto:majaoxholm@live.dk
mailto:piamatzen1@gmail.com
mailto:majaoxholm@live.dk
mailto:garderbladet@gmail.com
mailto:garderbladet@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/322683132604/
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Berlin Tattoo  -  d. 5. og 6. november 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejen Garden deltager i november 2016 i Berlin Tattoo.  

 

Formand for Støtteforeningen, Pia Ernst, har lavet dette indlæg til jer, som påtænker at del-

tage: 

 

Berlin Tattoo vises i Max-Schmeling-Halle.  

Billetter til showet kan købes på internetsiden http://www.berlintattoo.eu  

Allerede på nuværende tidspunkt er der faktisk solgt mange billetter, og jeg vil anbefale, at I 

inden så længe orienterer jer i forhold til billetter. 

 

Jeg mailede til Max-Schmeling-Halle for at høre, hvorfor en del af sektionerne i hallen er 

skraveret. Jeg fik en mail tilbage, hvor de oplyser, at billetter i disse sektioner sælges af et 

andet billetbureau. 

Disse billetter kan I finde og købe på internetsiden http://www.eventim.de/Tickets.html?

affiliate=EVE&doc=artistPages/

overview&fun=artist&action=overview&kuid=455322&x10=1&x11=berling 

 

 

http://www.berlintattoo.eu
http://www.eventim.de/Tickets.html?affiliate=EVE&doc=artistPages/overview&fun=artist&action=overview&kuid=455322&x10=1&x11=berling
http://www.eventim.de/Tickets.html?affiliate=EVE&doc=artistPages/overview&fun=artist&action=overview&kuid=455322&x10=1&x11=berling
http://www.eventim.de/Tickets.html?affiliate=EVE&doc=artistPages/overview&fun=artist&action=overview&kuid=455322&x10=1&x11=berling
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Forårskoncert 

Søndag den 22. maj 2016 afholdt Vejen Garden deres forårskoncert, som denne gang fandt 

sted i salen på Vejen Gymnasium. I pausen var der Sønderjysk Kagebord.   

 

 

 

 

 

En ældre mand på 90 år fik lejlighed til at takke 

Morten for en sublim tuba solo. Manden havde 

selv spillet trækbasun i 1930’erne. 

 

 

 

 

Årsfest: 
 

Fredag den 8. april 2016 blev der afholdt Årsfest denne gang på Østerbyskolen. Se video fra 

Årsfesten her: 

https://www.facebook.com/groups/995929003754824/ 

https://www.facebook.com/groups/995929003754824/
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Hundeudstilling 
I weekenden den 10-12. juni 2016, havde Støtteforeningen, for andet år i træk, fået vagtop-

gaven ved Dansk Kennel Klubs store hundeudstilling ved VIC. I år var udstillingen udvidet 

med en dag, så 3 dage i alt fra kl. 7.15-14.00. Vores opgave var adgangskontrol og salg af 

billetter ved de 3 indgange rundt omkring VIC.   

Mange hjælpere var gengangere fra sidste år og havde erfaring fra sidste år at trække på. 

Indgangen ”Kravlegården” var der nemlig stort tryk på fra morgenstunden alle 3 dage, og 

”hundeudstillingsejerne” skulle tages med et smil, når de i varmen og med alt deres tunge 

udstyr var lidt stresset.  

Men ellers var det som sidste år en god og indtjeningsrig opgave, som vores fantastiske 

hjælpere udførte til punkt og prikke.  

Søndag var Talentorkester hyret til at spille, så de fik også tjent en skilling til VG.  

Dansk Kennel Klub 
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Fredag den 20.5.2016 afholdte støtteforeningen igen LAN Party for de yngre drenge i gar-

den. Arrangementet fandt sted i Huset i Hovborg og 28 drenge deltog.  

Aftensmaden bestod af som sædvanlig af rigtig LAN mad; nemlig pizza og sodavand, og 

senere kunne drengene købe slik og chips, som Støtteforeningen havde indkøbt.  

Partyet var igen en succes, og det var en flok trætte – men glade drenge – som blev hentet 

lørdag morgen.  

LAN party 
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 Gustav Jepsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christoffer P. Jessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Nissen 

Nye gardere i uniform 



8 Vejen Gardens Støtteforening 

Min oplevelse af Canada-turen 

Jonas LC 
Vi havde sparet op og ventet LÆNGE. Men endelig kom dagen! Vi satte kursen mod Cana-

da, via ”Island Air”, med fede biler og fantastisk natur i vente. Første stop var universitetet i 

Edmonton, hvor vi tilbragte 2 nætter. Her var god mad - dog skulle værterne lige vende sig 

til at vi alle har en sund appetit! I Edmonton var der mange fede biler, bl.a. en hvid Lambor-

ghini og en Nissan GTR R35! Vi var også i ”West Edmonton Mall”, som er et kæmpe ind-

købscenter, der også husede et stort vandland med sjove rutsjebaner. Næste stop var Can-

more, hvor vi skulle overnatte 1 nat, på et rigtig dejligt hotel med flot udsigt til bjergtinder-

ne fra værelset. Om morgenen pakkede vi busserne og tog afsted mod Banff. Her skulle vi 

spille nede i byen i en pavillon. Desværre var vejret ikke med os, men musikken var allige-

vel noget af det bedste vi har præsteret. Her i Banff var vi 8 drenge, der boede på værelse 

sammen, og vi valgte at tage en tur på ”River Rafting”. Det var rigtig fedt at prøve og også 

en flot tur, hvor vi f.eks. kunne se nogle steder hvor filmen ”The Revenant”, med Leonardo 

Dicaprio i hovedrollen, er blevet optaget. Efter nogle hyggelige dage i Banff, tog vi mod 

Calgary, hvor vi sov på en ”High School”. Vi var med i Calgary Stampede paraden og havde 

mulighed for at se en masse rodeo og prøve forlystelser i tivoli. Jeg kunne fortælle meget 

mere om 

turen men 

må slutte 

her. Jeg 

takker for 

en oplevel-

se for livet, 

som jeg vil 

huske al-

tid!  

CANADA 
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Med Vejen Garden i Canada – igen - og efter 28 år! 

Jesper Kiholm 
 

Vejen Gardens ture til Canada kan ikke længere tælles på én hånd – det var nemlig 6. gang 

at det store land fik besøg af de danske rødjakker. Jeg var i første omgang (!) med i 1978 og 

1988 – og dengang var det ture af ca. 1 måneds varighed – og der var ikke noget, der hed 

mobiltelefoner, tablets og wifi ! – men det gik alligevel. 

 

For det næstældste medlem af Vejen Garden var det derfor en ganske speciel oplevelse at få 

lov til at komme med igen til Canada. Jeg var inden turen meget spændt på, hvor meget der 

var forandret i forhold til for 28 år siden – ligesom jeg glædede mig til de oplevelser der 

ventede os ud fra det veltilrettelagte program. 

 

Og jeg blev ikke skuffet – for hele turen var i sandhed en stor oplevelse – lige fra første 

færd til vi igen satte fødderne på dansk grund.  

 

I forhold til min erindring om Canada i 1988, så var alting blevet meget, meget større – både 

bilerne, bøfferne, skyskraberne og bjergene (selvom det sidste nok ikke passer). Eller også 

er det fordi, at jeg var mere opmærksom på, hvad det var jeg så. Jeg fik så mange indtryk 

under turen, at hukommelsen næsten stod af – og skulle hjælpes i gang igen ved de mange 

fotos fra turen, som jeg fik taget. 

 

Jeg lagde særlig mærke til canadiernes åbenhed og gæstfrihed. Overalt hvor vi kom frem, så 

blev vi spurgt til, hvem vi var og hvor vi kom fra – og når de hørte, at vi var fra Danmark – 

ja, så blev vi ikke mindre populære. Der var en ægte og levende interesse for Vejen Gardens 

medlemmer og musikken – hvor ikke mindst publikum var både begejstrede men også be-

novede over vores musik – som jo er så meget anderledes end de mange showbands, der er 

fremherskende i Canada. Jeg tror, at vores helt anderledes og meget mere varierede repertoi-

re gjorde stort indtryk. 

 

Flere gange under turen morede jeg mig i mit stille sind over de mange sjove bemærkninger 

og hændelser, der naturligt forekommer, når en flok drenge i alderen ca. 10 år – 50 år tager 

på en tur som denne. Især det gode kammeratskab og sammenhold – og ikke mindst en be-

hagelig og effektiv grad af orden og disciplin (undtagen i sove-klasseværelserne i Canada, 

som ingen af vores mødre ville kunne have tålt at se…) – gjorde et stort og varmt indtryk. 

En sjov episode udspandt sig, da Victor opdagede at Jens Christian (der er jo er en fuldvok-

sen mand og dirigent !) ikke havde hverken stjerner eller medaljer på uniformen trods hans 

fremskredne alder – hvortil den kvikke Victor sagde:” jamen, så skal vi jo følges ad til Års-

mødet og have vores første stjerne sammen…! – Herlig og umiddelbart. 

 

Udover fornøjelse af at spille med i et meget velspillende orkester, så var jeg også impone-

ret af fanfarekorpset og deres både ildhu og vedholdenhed. Et eksempel herpå var koncerten 

i Den Dansk-Canadiske Klub, hvor de stod opstillet ved siden af orkesteret. Jens Christian 

glemte vist at de var dér – for de spillede ”kun” en fanfare og stod så stille resten af koncer-

CANADA 
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ten – uden at kny – det er da noget af en bedrift og siger noget om, hvordan man opfører sig, 

når man er i Vejen Garden.  

 

Under besøget i Calgary fik jeg også lejlighed til at mødes med de tre sønner fra den familie 

som jeg boede ved i 1978 og 1988. Det var specielt, da vi er i familie (har fælles tipoldefor-

ældre) – og jeg havde ikke set dem siden 1988 – så det var en ekstra og god sidegevinst ved 

Canadaturen. 

 

Alt i alt var 2016-turen til Canada en stor oplevelse – både musikalsk men også 

”turistmæssigt” fordi vi netop havde god tid til at komme til rodeo, besøge Lake Louise, se 

naturen i Banff og meget, meget mere. 

 

Da vi rejste hjem havde jeg egentlig gjort op med mig selv, at det nok var sidste gang at jeg 

kom med Vejen Garden til Canada – men nu må vi jo se, hvad fremtiden bringer. 

Tak til alle for en rigtig god tur. 

Canada 
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Til opslagstavlen 

 

Lørdag & Søndag 

27-28 august  2016 

Stafet for livet 

  

Fredag 

2 september  2016 

Vejen Open by Night 

  

Søndag 

4 september  2016 

Loppegården 1 års fødselsdag  kl 10-16 

 Loppemarked - Tombola - Cafe 

Lørdag & Søndag 

5-6 november 2016 

Berlin tattoo 

  

Torsdag - Søndag 

29 juni til 2 juli 

2017 

DM for Bygarder 2017 

(Har du lyst til at være frivillig hjælper? 

Kontakt: piaernst8@gmail.com) 
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Støtteforeningen ejer en campingvogn - en Wilk de Luxe 500, som vi gerne vil tilbyde alle 

med tilknytning til Vejen Garden at leje til ferie og weekendophold.  

 

Campingvognen er fra 1989, den indeholder 4 sovepladser og 8 siddepladser og et toilet. 

Der er både fortelt og markise.  

 

Campingvognen kan lejes for 1200 kr. for en uge og 600 for en weekend. Der gives 100 kr. i 

rabat til medlemmer af Støtteforeningen.  

 

Der skal endvidere erlægges et depositum på 

kr. 1.000, som refunderes fuldt ud, såfremt 

vognen med tilbehør afleveres i hel og ren-

gjort stand.  

 

Ring til Tommy på 26 28 21 92 for nærmere 

info.  

 

Derudover er Støtteforeningens hvide party-

telt på 6x12 m blevet  

fundet frem, og kan udlejes for 500 kr. pr. 

medlem. 

 

 

 

 

”Vejen Gardens venner” på Facebook 
 

Er du på Facebook, så husk Støtteforeningen har deres egen side som hedder ”Vejen Gar-

dens venner” 

 

Linket er: https://www.facebook.com/groups/322683132604/ 

 

Siden har p.t. 365 medlemmer.  

 

Følg med i billeder fra udrykninger, arrangemen-

ter, avisartikler om garden og andre opslag som 

gruppens medlemmer slår op på siden.  

Reklamer! :-) 

https://www.facebook.com/groups/322683132604/
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Skaf et nyt medlem af Støtteforeningen  
- Så kvitterer vi med en gave!  

 

Vi har brug for endnu flere medlemmer af Støtteforeningen, og det 

budskab vil vi meget gerne belønne dig for!  

 

Hvem andre end Støtteforeningens medlemmer er bedre til at an-

befale vores forening! Som tak for din indsats, vil vi gerne belønne 

dig med en lille gave. Du kan selvfølgelig skaffe flere nye medlemmer og derved få flere 

gaver.  

 

Kontakt Pia Matzen på 30351441 eller piamatzen1@gmail.com og oplys navn, adresse m.v. 

på nyt medlem, så kvitterer vi med en lille gave. 

 

Hjælpere søges til Vagtjobs 
 

Vejen Gardens Støtteforening arbejder som vagt til koncerter i både Horsens og Herning. I 

Horsens er det udendørs koncerter ved det gamle fængsel og i Herning er den indendørs i 

Jyske Bank Boxen. 

 

At være hjælper ved disse koncerter er en meget sjov og spændende oplevelse, og samtidig 

tjener vi penge til drengene. Vagtjobs er efterhånden en meget vigtig indtægtskilde, og DU 

kan også hjælpe til.  

 

Vores opgave er serviceopgaver, hvor man kontrollere billetter, er backstage og lignende 

funktioner.  

 

Der er kun tale om serviceopgaver så alle kan hjælpe til. Du skal blot være over 18 år og ha-

ve et smil på læben.  

 

Støtteforeningen arrangerer samkørsel, og der gives benzingodtgørelse til de, som kører. 

Har du lyst til at høre mere om, hvad opgaven går ud på, så kontakt endelig Pia Ernst på  

41 44 11 55 eller  piaernst8@gmail.com  

 

Har du lyst til modtage mail, når der er nye vagter, så kontakt Pia om dette  

via  piaernst8@gmail.com  

 

Reklamer! :-) 

mailto:piaernst8@gmail.com
mailto:piaernst8@gmail.com
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Stafet for Livet 

Vejen Garden til Stafet For Livet i Vejen 

 

D. 27/28 august er det gardens drenge, der går forrest til Stafet for livet i Vejen. Her spiler 

de et døgn i gang, hvor vi sammen kan fejre livet, mindes og gøre en forskel i kampen mod 

kræft! 

Vejen Garden har gennem mange år startet stafetten i Vejen, og jeg har hørt rigtig mange 

rose og sige, at det er så fantastisk at starte Stafetten lidt muntert. 

Philip (vores søn i Vejen Garden ) er flere gange kommet hjem og fortalt, at det er en meget 

speciel og fantastisk stemning, når de spiller til Stafetten. 

Vi er mange forældre, som har en finger med i spillet til Stafet for livet, og det er super 

godt, for vi kæmper sammen for et godt formål, nemlig at samle penge ind til Kræftens Be-

kæmpelse. 

I løbet af døgnet til Stafet for Livet spiller Vejen Gardens Trommekorps kl.  17.15,  hvor 

de går med rundt på banen, og kl. 11.00 spiller Oldboys på scenen. Oplagt at lave en tur til 

Stafet for livet i Vejen og møde Vejen Garden, Oldboys, Trommekorpset og en del anden 

underholdning. 

 

Jeg selv stiller i år med et hold til stafet for livet ”Team Parykspecialisten” - det er første 

gang, jeg deltager, og det har været meget intenst og rørende at forberede mit Team, men 

det er det hele værd, og jeg glæder mig helt vildt til at deltage. 

I er alle velkommen i Team Parykspecialistens telt til en kop kaffe, og hilse på andre familie 

medlemmer til Garden…. Der deltager også gardere på mit hold - tusind tak for det. Får I 

lyst til at deltage i stafetten, skal I være meget velkommen på mit hold, nærmere info 

28455498. 

Mvh. Randi Mikkelsen 
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I efteråret 2015 blev støtteforeningen kontaktet af de tre nye arran-

gører til Vejen Open Air i forhold til, om vi var interesseret i også 

at hjælpe til med serviceopgaver ved arrangementet i 2016.  

 

Rammerne for Vejen Open Air 2016 var noget anderledes end 

2015. For det første var vi flere foreninger, som blev inviteret til at 

byde ind på opgaverne. Arrangørerne kunne ikke – som i 2015 - 

tilbyde en kontrakt på et fast beløb for vores hjælp, men alene til-

byde en overskudsdeling i forhold til den hjælp, vi kunne ”kaste ind” i arrangementet. Dog 

blev der lovet et koncert armbånd til alle hjælperne. I aftalen var der tillige en beslutning 

om, at de foreninger, som ville støtte op omkring arrangementet, ville være ”selvskrevet” 

som hjælpere ved evt. kommende arrangementer. 

Det var en enstemmig bestyrelse, som meldte tilbage til arrangørerne, at Støtteforeningen 

gerne vil støtte op omkring det kommende musikarrangement i Vejen Kommune. 

 

Støtteforeningen havde hjælpere (+18 år) på følgende serviceopgaver: 

 bemanding af billetvognen 

 bemanding af info-vognen og 

 bemanding af én af de tre nødudgange, 

og der var heldigvis også mulighed for, at fem unge hjælpere under 18 år kunne få fingrene i 

et koncert armbånd, nemlig ved at holde koncertpladsen ren fredag fra kl. 17.00 til 21.30.  

  

Jeg var lige før sommerferien til et evalueringsmøde med arrangørerne af Vejen Open Air.  

Det endelige regnskab foreligger først efter sommerferien, men de 

kunne melde ud, at der ER et overskud til deling mellem de fem 

klubber/foreninger, som har hjulpet. Hertil kommer at alle hjælper-

ne fik et weekend armbånd, som jo i sig selv også repræsenterer en 

værdi. 

Vi var 26 hjælpere, som på de to dage leverede i alt ca. 200 timer - 

så det er bestemt "ik´ så ringe endda"  

 

Arrangørerne forventer at følge op med et "Vejen Open Air 2017" - 

men endelig beslutning træffes først efter sommerferien. 

Støtteforeningen har givet positivt tilsagn om at deltage som hjæl-

pere igen til i 2017. 

Pia Ernst                             

 

 

Vejen Open Air 
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Fra Vejen Gardens Oldboysorkester. 
Der er stadig liv og energi i Vejen Gardens Oldboysorkester, hvor de 25 medlemmer trofast 

møder op den første lørdag i hver måned for at hygge sig og spille god musik. 

  

Traditionen tro skal orkesteret medvirke ved Stafet for Livet i Vejen, hvor det skal levere 

underholdning - og stemningsmusik lørdag formiddag. Vi går på kl. 11.00  

  

Orkesteret kan stadig bruge flere medlemmer, så hvis du selv (og er gammel nok!) har lyst 

til at være med – eller kender nogen, der kunne tænkes at være med – så kontakt orkesterets 

formand Jesper Kiholm, 20 48 73 75,fam.kiholm@mail.tele.dk  

 

Skal vi ses til Vejen Open by Night? 

 

Støtteforeningen bakker op om Vejen Open by Night  

Fredag den 2. september 2016, hvor kulturen tager over 

i Vejen Midtby. Vejen bliver omdannet til en stor gå-gade 

med masser af underholdning, musik, udeservering og gode 

tilbud i butikkerne. 

 

Fra tidligere arrangementer dukker dejlige tanker frem i form af: sol over Vejen, rigtig man-

ge sensommer glade mennesker i gaderne og byen summer af liv. 

Støtteforeningen har en stand, hvor du kan komme og få en lille snak med os. Vi sælger for-

skellige merchandise som fx kasketter og T-shirts. Der vil også være mulighed for at tegne 

et medlemskab til fordel for Støtteforeningen. 

 

OK vil ligeledes være at finde ved vores stand. 

Så har du endnu ikke oprettet et OK brænd-

stofskort, så har du her muligheden, og samti-

dig få personlig hjælp til at tilknytte Vejen Gar-

den som den lokal forening, du ønsker at støtte. 

 

Vi glæder os til at møde dig. 

 

 

 

 

 

 

Blandet 

mailto:fam.kiholm@mail.tele.dk
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DM 2017 

Sæt X i din kalender. 
 

Ved Landsgardeforeningens repræsentantskabs-

møde i marts 2016, blev det offentliggjort, at Ve-

jen og Vejen Garden skal være vært for DM 2017.  

DM afvikles 29, juni til 2. juli 2017 i og omkring 

Vejen Idrætscenter. 

 

Vejen vil summe af liv, musik, farvestrålende uni-

former og en masse glade, unge mennesker.  

Vejen Garden har givet udtryk for en ambition om 

at afvikle et stævne, som både deltagere, besøgen-

de og Vejen by vil tænke tilbage på som et rigtig 

godt arrangement.  

 

VIL DU VÆRE MED TIL AT SKABE NOGET STORT?! 

 

Støtteforeningen får i forbindelse med Gardens værtskab i 2017 brug for rigtig, rigtig mange 

frivillige hjælpere til at løse opgaverne omkring afvikling af garder-DM. 

 

Der er tale om hjælp til mange forskellige opgaver. Hen på efteråret vil vi melde mere speci-

fikt ud omkring omfanget og mere om de forskellige opgaver, men allerede nu beder vi dig, 

din familie, din nabo, din fritidsklub, din madklub og din kortklub  om at sætte kryds i ka-

lenderen.  

 

Du kan være med til at give garderne og de besøgende en fantastisk oplevelse – og selv bli-

ve en del af dette store arrangement, hvor du får mulighed for at opleve et DM ’indefra’. 

 

Send din forhåndstilmelding til: piaernst8@gmail.com   

- og har du en kontaktperson i en sportsforening, en fritidsklub eller anden form for klub, må 

du meget gerne hjælpe Støtteforeningen med at få en kontakt ind. 

 

 

 

mailto:piaernst8@gmail.com
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”De fantastiske 5!” 

Wahoooo….  

 

Tusind tak til Steen Rasmussen & Jyske Vestkysten, for at sætte fokus på de fem dejlige 

mennesker, (Anni, Grethe, Henrik, Sonja & Niels Erik) som i to uger har ageret drengenes 

faste og stabile fundament – dejligt. 

Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeres omsorgsfulde, tillidsvækkende, tydelige og altid dejlige 

måde at være sammen med drengene på – giver dem den tryghed, de også har brug for på 

denne lange tur. 

- og det er ikke kun drengene, der sætter pris på jeres indsats.  

I skal vide, at vi forældre stoler på og er meget trygge ved, at I ”De Fantastiske Fem” er 

der   Er der, når der lige er brug for lidt hjælp til at få overblik og alt gjort klar, til at 

holde et vagtsomt øje med flokken, til at tale lidt om dagens oplevelser og indtryk, at give et 

lille klem når noget driller eller bare bliver en smule træls, til at ønske samværet, til at grine 

og bare være tilstede i nu´et sammen med dem  

Vi har alle brug for et godt og trygt udgangspunkt – lige meget om man er hjemme, eller om 

man har brug for at ”føle sig hjemme” ca. 7.000 km fra DK. 

Jeg bukker og takker - tak til Vejen Gardens ”bedsteforældre”  

(Skrevet af Pia Ernst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik, Grethe, Anni, Niels Erik og Sonja 
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Efterlysning! 

En særlig tombolagave.  
 

Flere år tilbage, da Vejen Garden afholdt loppemarked i den 

gamle Vejen hal på Fuglsangsallé, var denne søde Vejen Gar-

de figur, lavet af saltdel, på som præmie i tombolaen. Figu-

ren har så mange flotte detaljer, at den ligner en uniformeret 

VG’er.  

 

Den blev fundet frem under et besøg, hvor jeg var forbi  hos 

nogle støttemedlemmer for at afhente lopper. 

 

Vi  fik os en vældig snak om denne søde figur, som de vandt 

flere år tilbage, og den havde haft en særlig plads i stuen i 

mange år, men var nu lagt ind i skabet.  

 

Jeg var på besøg flere gange, men en dag jeg kom, lagde de 

den fine figur foran mig og sagde, at den skulle hjem og 

hænge i vores hjem hos en garder dreng. Den er vi meget 

glade for, og den hænger nu i vores hjem og bliver beundret.  

 

Hvem er den dygtige figur mester? Vi ved hverken giver eller modtager, så hvis nogen af 

vores læseren kender mere til den, vil vi meget gerne høre fra jer. 

 

Oplysninger kan sendes til  Pia Matzen  piamatzen1@gmail.com eller sms til 30351441  

Tusind tak til giverne for den skønne figur. 
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Vorbasse Marked 

Vorbasse Marked 2016 
 

Høj solskin, varme smil, godt musik og fanta-

stisk stemning til Vorbasse Marked. Tidlig ons-

dag morgen var de frivillige hjælpere fra Vejen 

Gardens Støtteforening klar til at modtage gæ-

sterne. Nogle tjekkede ind, andre viste på plads 

og et par havde styr på trafikken til pladsen.  

 

Det sædvanlige Vorbasse-team havde fået ekstra 

hjælpere, der faldt naturligt ind. På trods af som-

merferie-feberen, lykkedes det at holde et højt 

serviceniveau og skaffe ekstra hænder til natte-

vagterne, der som noget nyt skulle løbes i gang i 

år. På forhånd var forventningen ikke just positiv, men disse blev gjort til skamme! De unge 

mennesker festede om aftenen og skruede ned for lyden, når vagterne kom forbi og fortalte, 

at nu var klokken 1. De to frivillige vagter skulle 

hjælpe de fire professionelle med at holde ro og 

orden, og det var forbavsende og meget overra-

skende rolig om natten!  

 

Igen i år havde vi også ekstra hjælpere på plad-

sen, da ”Bette-Jens” og hans kammerat dukkede 

op og tilbød deres hjælp med at fjerne flasker og 

dåser på pladsen. Ud over at sælge ”Hus forbi” 

var disse to hjemløse et frisk pust og eksempel 

på den rummelighed, der hersker på camping-

pladsen. Her er plads til alle, og vi er lige vigtige, 

hvad enten vi vasker toiletter, fjerner dåser, tjekker ind, uddeler plaster og hovedpinepiller, 

vasker metalplader af med skrappe midler, kører rundt med gamle damer (der ikke kan fin-

de deres bil), taler i telefonen, henter mad og drikkevarer eller skriver nyhedsbreve.  

 

Tusind tak for hjælpen til alle jer, der 

bidrog! Vi glæder os allerede til næste 

år. Her vil vi dog forsøge at hente ekstra 

hænder til søndag eftermiddag eller evt. 

flytte den sene oprydning til mandag. 

Hvis du allerede nu ved, at du også vil 

være en del af teamet og opleve ”det 

ungdommelige sus”, så sæt kryds i ka-

lenderen næste år til Vorbasse marked i 

uge 29! 
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Loppegården 
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Brass Ensamblet 

Friluftsgudtjeneste v. Skanderup kirke 
 

Vejen Gardens Brass Ensemble har været ude og spille endnu engang. 

Denne gang var kulissen Skanderup kirke til friluftsgudtjeneste. Solen skinnede fra en sky-

fri himmel, og fremmødet var meget stort (ca. 130). Prædikestolen var i dagens anledning 

flyttet ud til søen, der dannede den perfekte ramme for friluftsgudtjenesten. Ensemblet spil-

lede post- og præludium, hymner under gudstjenesten, hymner til nadveren samt numre fra 

vores repertoire. 

Der var stor begejstring blandt publikum, organisten og præsten - så Brass Ensemblet blev 

allerede hyret til friluftsgudtjenesten til næste år. 

Christian  

VG I SYDAFRIKA 
  

Vores venner Valdemar på 12 og Julius på 10 år - pt. udstationereret i Sydafrika med deres 

forældre - var hjemme i Hovborg i sommerferien. 

  

Tiden gik dog ikke kun med at ligge ved stranden. Flere gange ugentligt mødte de – velfor-

beredte - op med deres instrumenter (trompet og 

klarinet) og modtog undervisning af Vicneas og 

Christian.  

  

I dagligdagen øver de sig på udebane i Port Eliza-

beth (men den nærmeste underviser bor 100 km 

væk).  Derfor var det aldeles kærkomment, at vi 

kunne tilbyde undervisning midt i sommervarmen. 

  

Vi iværksætter nu et forsøg med samspil - via Sky-

pe - og målet er, at Valdemar og Louis er klar igen i 

uniformen, når de er retur i Danmark til juleudryk-

ningen 2017. 

  

Også lillebror Louis på 6 år undervises af Valdemar 

på tromme J. 
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OK Benzin aftale  

  

 

 

OK Benzinkort-sponsoraftale 

 

 

Støt Vejen Garden Støtteforening når du tanker hos OK.  

 

Støtteforeningen modtager: 

6 øre for hver liter benzin eller diesel, der tankes. 

Bonus på 200 kr, når der første gang er tanket 500 liter brændstof på OK kortet. (Gælder 

alene for nytegnede kort)  

 

Hvis du allerede har et OK kort. 

så ringer du til OK til deres kundeservice på tlf.nr. 7010 2033 (nr. står bag på dit kort) 

her fortæller du, at du ønsker at støtte ”Vejen Gardens Støtteforening”  

Støtteforeningen har sponsor nr. 561793  

 

 

Hvis du ikke har et OK kort: 

Gå ind på www.ok.dk 

Klik på Ikonet – ”benzinkort”  ny side åbner 

Klik på ”Få et gratis OK Benzinkort   ny side åbner 

Indtast i de tre felter; Navn, pinkode og forventet forbrug  Klik på ”gå videre” 

Klik i firkant ud for ”Jeg vil gerne støtte min klub/forening 

  Nyt felt åbner  her skrives ”Vejen G”   så kommer siden selv og foreslår  

          Vejen Gardens Støtteforening.     Klik på ”Vejen Gardens Støtteforening” 

Udfyld næste side som er: 

              privat oplysninger om bl.a. navn, e-mail og den konto regningen skal trækkes 

fra, 

og sidste side som er: 

              godkendelse af dine indtastninger. 

http://www.ok.dk
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         Nr.  Navn       Dato Alder 
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   Nr.  Navn       Dato    Alder 

September 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

”Drenge”, der fylder år: 

Asp Zacharias E.Blæsbjerg 01 8 

73 Jonas Rasmussen 03 23 

6 Jacob Axelgaard 04 12 

68 Thomas Winther Pedersen 06 40 

26 Alexander S. Andersen 07 13 

50 Johannes Kamp 10 13 

7 Søren Fogh-Madsen 12 14 

67 Philip Højsager Mikkelsen 23 13 

111 Jonas Stylsvig Haysen 25 13 

66 Oliver Ravnskjær Jensen 26 19 

57 Martin Riber Jakobsen 30 20 

70 Victor Holst Iversen 31 12 

27 Christoffer P. Jessen 07 10 

72 Daniel Oxholm Larsen 07 23 

77 Marius Jørgensen 14 20 

59 Lukas Huss Malmvig 17 13 

28 Jesper Kiholm 18 49 

Asp William Huess 19 10 

43 Allan Paugan 20 30 

Asp Malta Riber Brødsgaard 25 12 

71 Jacob Bonde Jensen 06 21 

30 Nikolaj Thielsen 08 15 

Asp Loius Roager Daugaard 12 10 

25 Peter Magnus V. Nissen 17 11 

11 Svend Christian Svendsen 23 22 

Asp Nicklas Sandholdt Hansen 24 12 

3 Rene Schmidt 25 46 

39 Rasmus Askou Reenberg 26 12 

13 Mathias K. Bojsen 29 31 

36 Mark Kronborg Bech 30 23 


