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Bestyrelsen i Vejen Gardens Støtteforening vgstotte@gmail.com 

Formand  
Pia Ernst 
Tlf.  41 44 11 55 
E-mail: piaernst8@gmail.com 
 
Kasserer  
Tina Foxil Kramer Schmidt 
Tlf.: 61 33 00 70 
E-mail: foxiltina@gmail.com  
 
Sekretær  
Rikke Lyager Petersen 
Mobil: 2588 3058   
Mail: fam5pet@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlemmer  
Kim Jepsen 
Mobil: 4044 8877 
Mail: kbj@besko.dk 
 
Henning Nielsen 
Mobil: 2020 8665 
Mail: henning-nielsen@bbsyd.dk 
 
Ingerlise Huess 
Mobil: 2264 5200  
Mail: ilhuess@live.dk 
 
 

Vedr. Medlemsskab af Støtteforeningen:  
 
Pia Matzen  
Tlf. 30 35 14 41  
E-mail: piamatzen1@gmail.com  
 
Kontingent 2017 
Medlemskab:  
Enkelt medlem kr. 125,00 pr. år  
Familiemedlemskab kr. 175,00 pr. år  
Kan indbetales ved overførsel til Saxo Pri-
vatbank:  
Reg nr: 7954  
Kontonummer: 0000697974  
Husk at skrive indbetalers navn  
MobilePay: 30 35 14 41 (Pia Matzen)  
 
Garderbladet:  
Udgiver: Vejen Gardens Støtteforening  
 
Redaktør:  
Gitte Bruun  
tlf.: 22 91 08 13  
E-mail: garderbladet@gmail.com  
 
Billeder og artikler sendes til:  
 garderbladet@gmail.com  
 
 

Find og følg os på  
Facebook:  

Vejen Garden’s Venner 

Har du møbler eller andre 
gode ting - evt. fra et 

dødsbo - du vil sponserer 
til Vejen Garden, så kon-

takt os på mobil nr.  
71 75 93 98  

mailto:piaernst8@gmail.com
mailto:foxiltina@gmail.com
mailto:fam5pet@gmail.com
mailto:kbj@besko.dk
mailto:henning-nielsen@bbsyd.dk
mailto:ilhuess@live.dk
mailto:piamatzen1@gmail.com
mailto:garderbladet@gmail.com
mailto:garderbladet@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/322683132604/


3 Vejen Gardens Støtteforening 

Nye bestyrelsesmedlemmer i Støtteforeningen 
Hej 
Jeg hedder Kim Jepsen er 38 år, og er far til Gustav garder nr. 
86 som er i fanfarer gruppen. 
Bor i Brørup sammen med min hustru Helle, udover Gustav har 
vi to piger Carla Marie på 5 år og Alma Louise på 2 år. 
Til daglig er jeg direktør i Besko A/S. 
Min sparsomme fritid bruges på familien, venner og camping og 
selvfølgen Vejen garden. 
  
Mail adresse kbj@besko.dk 
Mobil nr. 40448877 
 

Mit navn er Henning Nielsen, har rundet de 51 år og bor i 
Skodborg.  Jeg er far til Simon - der øver flittigt på saxofo-
nen for at komme i talentorkesteret - og Mikkel, der lige-
som jeg selv er leder ved KFUM-spejderne i Vejen.  Til 
hverdag beskæftiger jeg mig med produktionsteknik ved 
GKN Wheels i Nagbøl.  
I støtteforeningen har jeg hovedsageligt haft med loppegår-
den at gøre – særligt indsamling af lopper.  At deltage i 
støtteforeningens mange aktiviteter, synes jeg er en god 
mulighed for at understøtte garden i at give drengene nogle 
gode oplevelser –og så har vi det da også selv sjovt under-
vejs. 
Mail: henning-nielsen@bbsyd.dk 
Tlf:  20208665 

Jeg hedder Ingerlise Huess, bor i Jels, er gift med Henning, og vi 
har 3 hjemmeboende børn og en søn der bor i Odense.  
Jeg arbejder i psykiatrien i Haderslev Kommune. I fritiden nyder 
vi at sejle, og tager gerne på ferie og weekendture i vores sejlbåd. 
Derudover har vi alle i familien en stor interesse for musik, og har 
siden 2007 haft børn tilknyttet musikskolens undervisning. 
William, vores yngste søn på 10 år, stiftede bekendtskab med Ve-
jen Garden i maj 2016, hvor han efter et åbent hus arrangement 
fattede interesse for Garden. Han spiller Signalhorn og trompet. 
Jeg har nu været så heldig at komme med i støtteforeningens be-
styrelse, hvor jeg vil gøre mit bidrag til, at vi kan gøre Vejen Gar-
den endnu mere synlig, og dermed indhente midler så Garden fort-
sat kan udvikle sig. Derudover glæder jeg mig også til at samar-
bejde med andre forældre, omkring vores børns interesse, hvilket 
jeg tror, har en stor betydning for børnenes vedholdenhed og glæ-
de ved at spille musik. 
Jeg ser frem til at gøre en indsats til kommende arrangementer. 

mailto:kbj@besko.dk
mailto:henning-nielsen@bbsyd.dk
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Generalforsamling 
Sammendrag af formandens beretning ved generalforsamlingen den 28. februar 2017 

af Pia Ernst 
Støtteforeningens generalforsamling blev afholdt i Spejderhytten på Brombærgangen. 
Traditionen tro er formandens beretning primært en gennemgang af de aktiviteter, som Støt-
teforeningen har haft i det forgangne år. 
 
Men selvfølgelig lyder der fra Støtteforeningen et kæmpe stort tak til alle hjælperne i 
2016.  
Når vi finder sammen i en hjælper-tjans, får vi noget, vi er fælles om – nemlig det fælles-
skab at alle i et eller anden omfang har valgt at bruge tid og energi på at være hjælper til et 
eller flere af de forskellige arrangementer, som Støtteforeningen iværksætter for at tjene 
penge til Garden. 
 
Den aften inviterede jeg faktisk alle med på en tur. Jeg ville selvfølgelig gerne have inviteret 
til Canada – men det var der desværre ikke penge nok til – så jeg inviterede alle med på en 
virtuel tur til Danmarks ældste forlystelsespark – nemlig Bakken.  
 
På vores virtuelle tur så og besøgte vi mange forlystelser.  
 Vi var i Cirkusrevyen, hvor den traditionelle revy var skiftet ud med SMUK koncert. 
 Vi var til koncert på Friluftscenen, hvor Adele gav koncert. 
 Vi mødte Henrik og Grethe på cykel – og mange andre hjælpere som også var fuld op-

taget af at dele flyers rundt for vores udlejer for Loppegården 
 I Aladdins Hule var der lan-party for de yngre garder drenge 
 Noget af Dyrehaven var spærret af – for der var AC/DC koncert  
 Dyrehaven bød også på Vejen Open Air, og lige inden vi kom ind i ”Korsbæk”, var der 

også hundeudstilling 
 Vi besøgte Korsbæk, hvor vi var til koncert med Poul McCartney på Jernbane Restau-

ranten 
 Hos Familien Varnæs var der bryllup, og på Katrines gård blev støtteforeningen meget 

fristet, da vi så gårdens fine lade. Vi kunne bestemt godt bruge den til opmagasinering 
af de mange lopper, som vi får tilbudt  

 Slutteligt brugte vi tid på et kæmpe marked – nemlig Vorbasse Marked, som blev holdt 
midt på torvet. 

 
Blot for at nævne nogle af de ting, vi nåede at opleve på turen – og fælles for alle oplevelser 
er, at ved hvert eneste arrangement, har der været hjælpere med fra Støtteforeningen. 
 
Turen til Bakken og besøget i Korsbæk er slut – det har været en dejlig dag – eller rettere 
sagt, det har været et fantastisk 2016. 
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Af Sten Mortensen 
 
Vejen Garden har haft et meget spændende år i 2016, og 2017 tegner rigtig godt. 
 
I 2016 var to store begivenheder med til at gøre året til et særligt spændende år. Først og 
fremmest var Canadaturen en begivenhed, som for altid vil være skrevet ind i drengenes 
mindebog. De blev modtaget med stor beundring alle vegne, hvor de kom. Oplevelsen af at 
spille for et millionstort publikum og på direkte TV ved Calgary Stampede står stærkt. Det 
er nok en af de oplevelser, der vil blive genfortalt for børn og børnebørn de næste 60-70 år. 
Turen blev til virkelighed, fordi Vejen Gardens Støtteforening har gjort en kæmpe indsats 
for at tjene penge ind til Vejen Garden. Pengene er tjent ind over flere år. På Gardens vegne 
vil jeg derfor sige en stor tak til Støtteforeningen og til alle, der herigennem har arbejdet 
med mange forskellige opgaver. 
 
En anden stor oplevelse i 2016 som jeg vil nævne her, er tattooholdets deltagelse i Berlin 
Tattoo, hvor Vejen Garden satte Vejen på det internationale verdenskort på allerflotteste må-
de med det flotte, rørende og tankevækkende show, ´The Eternal Fight for Peace`.   
Der er sikkert mange borgere i Vejen, der ikke er helt klar over, hvor stort et fyrtårn Vejen 
Garden egentlig er for Vejen Kommune, men når man kan være et af hovednavnene i et 
show, der fire gange på en weekend formår at fylde en af de største arenaer i Berlin, ´Max 
Schmeling Halle’, (som mange måske husker fra dengang det danske kvindelandshold i 
håndbold i 1997 vandt VM i skyggen af et knivdrab i hallen.) Vejen Garden blev nogle af 
publikums yndlinge blandt de mange professionelle militærorkestre, som vi havde fælles-
skab med i denne weekend.  For mange af drengene blev turen også en uforglemmelig ople-
velse, fordi der var god tid til at opleve Berlin og fællesskabet med hinanden. 
 
I 2017 glæder vi os til at arrangere DM i vores hjemby. Vi håber, vore mange gæster fra hele 
landet vil opleve Vejen by fra sin mest gæstfrie side. Mange mennesker er allerede travlt be-
skæftiget med at forberede arrangementet. Tove Gæmelke står spidsen for at arrangementet 
skal lykkes, og hun har prøvet det før, så vi er trygge ved, at det nok skal gå godt. Der bliver 
selvfølgelig brug for rigtig mange frivillige kræfter, så jeg håber, alle rydder kalenderen for 
at være med i Vejen den 29. juni til 2. juli. 
 
I Vejen Garden har vi sat alle kræfter ind for at Garden skal præsentere sig på bedste vis til 
DM. Sidste gang vi var til DM på hjemmebane, stod Vejen Garden som samlet vinder, da 
det hele var slut. Om det sker igen, kan ingen love. Men vi har videreudviklet vores show, 
og orkesteret øver koncertstykker af meget stor sværhedsgrad. Vi benytter os af de mest 
kompetente konsulenter i Europa, som har fulgt os de seneste år, og vi har investeret i at få 
instrumentbeholdningen op på et højt niveau. Drengene er gået i koncentreret træning. På 

Vejen Garden 2016-2017 
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alle måder gør vi det  så godt, vi overhovedet formår, og så må vi se, hvor langt det rækker. 
Men uanset hvordan det går, skal vi huske, at der er mange vindere. Der er nye drenge, der 
er med til deres første DM, og de er i hvert fald vindere, uanset hvordan det går. Der er 
drenge, der har udviklet sig eksplosivt siden sidste DM, og de er også vindere. Hvis vores 
koncerter og vores show bliver, som vi håber, så har vi også vundet i vores egen karakter-
bog. Da vi sidst var til DM, synes jeg, der var mange vindere fra Vejen Garden, men det var 
ikke os, der stod som sammenlagt vinder til sidst, og det skyldes, at der er andre dygtige 
garder i Danmark, der gjorde en meget flot indsats, og så er det også altid et spørgsmål om 
dommernes smag. Det er en svær konkurrence at være dommer i, for de forskellige korps 
har forskellige kvaliteter. Men der er mange måder at vinde på. Vejen Garden vandt ikke 
sidste gang. Men DM blev overværet af dem, der arrangerer de store tattoos i Europa, og ud 
af alle korpsene valgte de Vejen Garden, som dem, der skulle inviteres ud i den store ver-
den. Derfor deltog vi i Berlin Tattoo, og siden har vi fået frit valg til at deltage, hvor vi lyst, 
og der hvor vi kan få det til at passe ind i kalenderen. Så selvom vi ikke vandt DM i Brønd-
by, underbyggede det Vejen Gardens internationale gennembrud.  
 
Jeg håber, at alle de korps, der stiller op ved DM, vil blive mødt med respekt, imødekom-
menhed, gæstfrihed og smil. De er ikke vore konkurrenter, de er vore gæster. 
Jeg glæder mig til at være sammen med jer alle ved denne spændende, begivenhedsrige og 
festlige begivenhed. 

Fra formanden 
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Malte Riber Brødsgaard   
 

 

 

 

 

 

Min første optræden. 
  Af Malte Riber Brødsgaard 
Søndag den 26. februar var jeg med til min første optræden med Vejen Garden Fanfare-
korps. 
Jeg startede i Vejen Garden lige inden sommerferien sidste år, og fik min tromme da vi kom 
tilbage efter sommerferien. Den 1. februar fik jeg så min uniform, og var klar til at komme 
med Fanfarekorpset ud. Den første optræden var til Canada Koncerten, og jeg var meget 
spændt, da jeg første gang tog min uniform på. Min mor og far var også spændte – men ikke 
lige så meget som jeg - Havde jeg husket det hele? Sad det hele, som det skulle? Kunne jeg 
huske marcherne? Jeg syntes selv, det gik rigtig godt, og var lettet da min debut var godt 
overstået. Men jeg må indrømme, at når man er spændt, er det noget andet, når det er tam-
burmajoren, der siger nr. 3, end når det er min far, når vi øver derhjemme. 
Da vi var færdige med at spille og kom indenfor, hyggede jeg med de andre fanfaredrenge, 
og vi glædede os alle sammen helt vildt til pausen, da vi så, hvor mange kager der var - 
Men jeg kunne også godt lide koncerten, og glæder mig til selv at kunne være med til at 
spille koncerterne. 

Efter at have stået ude i ca. 20 minutter og set yngste-
mandens debut begyndte koncerten, og det var impo-
nerende, hvor godt garden spiller. Et rigtig godt mix 
af musikken fra turen og de mange små historier fra 
Jørgen om turen – og sjovt med hans paralleller tilba-
ge til de tidligere ture. 
Så alt i alt syntes vi, det var en god og dejlig måde at 
tilbringe en lidt våd og overskyet søndag eftermid-
dag. Og på en sådan dag er det også godt at se opbak-
ningen til garden. Der var mange mennesker, og vi 
kunne se, at der også var nogle, der ikke har direkte 
relation til Vejen Garden. 

Nye gardere i uniform 

Det er mig i midten 
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Julemarked Vejen  
af Connie Skovbjerg 
Traditionen tro mødte en håndfuld forældre op ved julemarkedet i Vejen, for at opstille og 
bemande en stand for Vejen Gardens Støtteforening.  
Overskuddet af blomster fra Julemessen i Holsted blev sat frem sammen med eks-
tra sponsorgaver fra de erhvervsdrivende, der støtter loppegårdens tombola. En farvestrålen-
de og fristende gavebod, der fik de forbipasserende til at stoppe op for et kig og køb af lod-
der. De fleste støttede salget af lodder, fordi de vidste, at alle midlerne gik til Vejen Gardens 
drenge - uniformerne, instrumenter og rejser.  
Fornøjelsen ved at stå i boden var alle de hilsener og søde tanker, der skulle viderebringes til 
drengene. Nogle havde selv haft fornøjelsen af at spille med, mens andre havde eller har fa-
milie, der bruger fritiden som garder.  
Støtteforeningen takker hjertelig for de mange bidrag i form af støttekroner, og sender sam-
tidig en kæmpe tak til de sponsorer, der gjorde det muligt at have ekstra gevinster. Tak til 
teamet, der hyggede sig med salg, snak og varm suppe.  

 
 
 
 
 
 
Tak for mad til Maja. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vinderen af hovedpræmien blev 
Marianne Kristensen, der glædede 
sig til at indløse præmien: to fribil-
letter til årets SMUK-koncert. 
 

Julemarked - Vejen 
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Kæmpe stort tillykke  

  
Ved LGF's repræsentantskabsmøde blev 
gardens leder Jørgen Schmidt og gardens 
dirigent Jens Christian Lietzen velfortjent 
hædret, med henholdsvis LGF's erin-
drings medalje og LGF's fortjenstmedalje. 
Stort tillykke fra alle jeres drenge i Vejen 
Garden.  

Det er fuldt fortjent! 

Hæder til gardere! 

(Artikel fra JydskeVestkysten) 
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Nytårskuren 
Skrevet af Simon Nielsen 
 
Nytårskuren er nok den hyggeligste ting, man kan komme til i Garden. Det er en tradition 
og foregår en aften i januar måned. Det er en aften for fanfaredrenge og aspiranterne, hvor 
vi både får noget godt at spise og laver nogle sjove ting sammen. 
 
Vi fik masser af god mad på tallerkenerne, så hvis du var sulten, da du gik hjem, var det din 
egen fejl. Maden var hovedsageligt lavet af den dejlige Anni, men der kom også andre for-
ældre og hjalp med maden og serveringen. 
 
Vi lavede nogle små festlege, som Mette havde lavet til lejligheden. Vi lavede en sjov stafet 
og nogle konkurrencer, hvor vi var inddelt i tre hold, hvor man så to og to skulle hjælpe hin-
anden for at løse opgaverne. Der var gevinster til det vindende hold, som jeg desværre ikke 
var på. 
 
Til slut kom alle forældrene og fik et lille glas champagne og et par stykker af Annis hjem-
melavede kransekage, som er den bedste, og der var børnechampagne til børnene, og måske 
dem der skulle køre bilen hjem. Vi sluttede aftenen med at ønske hinanden godt nytår og 
hørte nogle af harmoniorkestrets drenge spille.  

Nytår! 
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Til opslagstavlen 

 

 
 

Søndag 23. april 

  
”Haugaard”, Ribevej 75 - Lad køerne danse  
Gabøl, 6500 Vojens (10-15.30) 
Garden spiller kl 11.15-11.45 samt 12.30-
13.00 

Søndag 7. maj Loppegården åben 9-15 

  
Søn. 14. maj Tulipanfest i Ribe - optog start kl 12.30 V/

Føtex 
Husk garden slutter af med at spille i 
Bostons Gård 

Søndag 11. juni Loppegården åben 9-15 

  
Torsdag - Søndag 
29. juni til 2. juli 2017 

DM for Bygarder 2017 

(Har du lyst til at være frivillig hjælper og 
få en uforglemmelig oplevelse) 

Kontakt :     piaernst8@gmail.com 

Søndag 2. juli Loppegården LUKKET 

  
Søndag 6. august Loppegården åben 
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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 Gardens ven-
ner” 
 
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.  
 
 

Salg af Pins 
 
Støtteforeningen har investeret i pins, som 
vi sælger for 25 kr. pr. stk.  
 
Få dig unik merchandise og støt VG.  
 
Ønsker du at købe, så kontakt Anni i kælde-
ren 

Reklamer! :-) 

https://www.facebook.com/groups/322683132604/
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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Nytårskoncert 
af Rikke Lyager Petersen 
 
SMUK – Slesvigske Musikkorps fra Hader-
slev, leverede - i Troldesalen sammen med so-
listerne Rugsted & Kreutzfeldt samt konferen-
cier Anne Herdorf - en unik blanding af god 
musik og humørfyldte indslag. 
  

Onsdag den 25. januar trak nogle af støtteforeningens hjælpere i arbejdstøjet for at hjælpe 
Vejen Idrætscenter med serviceopgaver under årets Smukkoncert, hvor ca. 600 publikum 
skulle lukkes ind. 
 
Aftenens første hold gæster kom til garderoben, hvor fire hjælpere stod klar med bøjler, 
smil og en frisk bemærkning. Ca. 150 publikumer havde valgt at starte aftenen med spis-
ning inden koncerten. 
 
Kl. 19.00 stod fanfaredrengene udenfor og var klar med velkomstmusik, og lige inden for 
døren var garderoben nu bemandet med syv imødekommende hjælpere, der igen stod klar 
med både bøjler og smil. Et par af de store garderdrenge stod ved indgangen til koncertsa-
len, og tilbød hjælp til publikum med at finde deres pladser. 
Efter overtøjet var kommet på bøjler, var det er par hjælpere, der listede ind for at høre kon-
cereten, én blev og passede garderoben og en flok hjælpere stod nu klar til at hjælpe Vejen 
Idrætscenter med at gøre klar til pausen, hvor gæsterne blev budt på vin og kransekage. Ef-
ter pausen hjalp vi med oprydning – mens en flok fanfaredrenge nu sad og hyggede sig med 
is og snak. 
 
Da koncerten var færdig, var fire fanfaredrenge inde og overrække gaver til aftens tre kunst-
nere samt dirigenten. De fire drenge var; Mads LP, Søren, Simon og Christofer. Efter over-
rækkelsen og afslutningen var garderoben igen på dupperne med at få alle jakker udleveret 
til rette ejermand, mens tre store gardere tog fat i salen og hjalp med oprydning af stole 
m.m.  
 
Klokken 23.00 var vi en flok til-
fredse forældre, der har brugt fri-
tiden på at give støtteforeningen 
en hjælpende hånd og samtidig 
fået en hyggelig aften med sam-
vær og musik. 
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Vejen Gardere i julekostumer ved Kolding City. 
    Af Anni Nielsen 
Et par gange i december måned, 
var der 5 drenge der tog til Kol-
ding, fik julemands kostume på, 
for derefter at gå rundt i gågaden, 
spille julemusik og hygge om de 
handlende. 
Dem, jeg talte med, kunne ikke 
lige forstå, hvor den gode musik 
kom fra. Jeg fortalte, at det var 
nogle drenge fra Vejen Garden, 
der gik og spillede. 
Det er selvfølgelig koldt, at gå 
rundt der i ca. 4 timer, så var de 
glade, da Mette kom med varm kakao og boller, så kunne de lidt igen.  
Den dag jeg hørte dem, var det rigtig godt. Håber, de kan gøre det igen i år. 
Tak for en god oplevelse til: 
Jeppe, Christian, Morten SN, Dickie, Daniel, Tom og Mette  
 
Big band 
Af Dickie, nr. 24 
Spitze Klasse... Det var det, jeg tænkte, da jeg hørte, at vi skulle spille en koncert sammen 
med DR's Bigband. Til at starte med troede jeg ikke helt, at de ville spille med sådan nogen 
som os, men efter at have mødt et par af dem, gav det jo god mening.  
De giver deres musik videre til sådan nogen som os, der både elsker og brænder for den mu-
sik, vi spiller. Koncerten bestod af, at vi spillede to numre sammen med Big Bandet, og de 
spillede ind imellem vores numre. Det 
kom til at lyde pænt godt, og med dem 
blev det jo bare bedre... Spitze klasse.  
Efter 1. afdeling var det så deres tur til at 
underholde publikum og os i en times 
tid, og man må sige, at man kan godt for-
stå, at DR's Bigband er med i de høje ba-
ner, for de spiller fantastisk.  
Denne succes kan man nemt tage med 
sig, og jeg ser frem til de fremtidige ting, 
der nu måtte komme. 
 

Oplevelser! 
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HUSK ….. 
at Vejen Gardens Loppegård modtager dine loppeeffekter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du må meget gerne ringe til os, hvis du, 
din omgangskreds eller bekendte har lop-
per til Vejen Gardens Loppegård.  
Der kan afleveres på vores adresse; Ho-
vedgade 67, Gesten efter aftale, eller når 
vi holder åben den første søndag i måne-
den - dog ikke i august.  
 
Vi har på udvalgte dage også mulighed for 
at arrangere afhentning, kontakt Loppegår-
den på  

vagttelefon 7175 9398. 
 

Hvis du vil være sikker på at træffe os, bør 
du ringe mellem kl. 17.00 og kl. 20.00, el-
lers indtal en besked på telefonsvareren, så 
ringer vi tilbage.  
 
Al salg går ubeskåren til Vejen Garden. 

Loppegården 

Vejen Gardens Loppegård
Hovedgaden 67 – 6621 Gesten

Vi har Lopper, Antik og minicafe
- og ved særlige lejligheder tombola

Åbningsdatoer i 2017 – kl. 09:00-15:00
Søndag d. 8. januar Søndag d. 2. juli - LUKKET
Søndag d. 5. februar Søndag d. 6. august
Søndag d. 5. marts Søndag d. 3. september
Søndag d. 2. april Søndag d. 1. oktober
Søndag d. 7. maj Søndag d. 5. november
Søndag d. 11. juni Søndag d. 3. december

Kom og besøg os, - og gør en god handel

Har du lopper til aflevering/afhentning –
så kontakt os på hverdage imellem kl. 17-20  

på � 71 75 93 98 
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Koncert 

Vejen Gardens Brass-ensemble gav den 9. marts koncert i Johannes Kirken. 
(privat foto fra Facebook-gruppen) 

Olav Mikkelsen, Elmevej i Brørup overværede 
koncerten, og Støtteforeningen har modtaget føl-
gende indslag fra Olav til Garderbladet. 
 
Kirkerummet som koncertlokale. 
Når et musikalt arrangement skal afvikles i en 
kirke, kan der være tilbøjelighed til at tænke, at 
det nok er gammelt musik uden liv, mørk og al-

vorlig i tonen, som det måske er flere hundrede år siden blev skrevet. 
Sådan behøver det slet ikke at være. 
Menighedsrådet ved Johannes kirken i Brørup har netop haft et arrangement i kirken, hvor 
Vejen Gardens Brass Ensemble stod for den musikalske oplevelse. 
Vejen Gardens Brass Ensemble består for størstedelen af aktører, der gennem mange år har 
været med i garden, og som ser en udfordring i også at spille anden musik og i anden sam-
menhæng end gardens musik. 
Ved koncerten i Brørup var der 12 på instrument, hvoraf de 2 var på slagtøj og resten på 
blæseinstrument. 
Den første forundring var, hvor er dirigenten? Der var ingen grund til tvivl. Der var styr på 
tingene. Thomas Pedersen rejste sig og annoncerede de enkelte musikstykker og signalerede 
med sit instrument, når de enkelte numre skulle begynde. 
Det var tydeligt, at de enkelte orkestermedlemmer med deres mange års træning i samspil 
kendte hinanden og deres musik så godt, at de kunne falde ind, når det var dem, der skulle 
spille. De kendte deres opgave, så der var ikke brug for flere armbevægelser. De enkelte 
numre blev spillet som en helhed. 
Når et Brassband skal spille, kan man frygte, at nu vil de spille så højt, at taget kan løfte sig, 
Dette var ingenlunde tilfældet. For det første er Johanneskirkens kirkerum et fortræffeligt 
lokale til afvikling af en koncert. Der er en virkelig god akustik i det rum, og netop den gode 
akustik, den gode rumklang, er med til at løfte musikken, så alle toner når ud til tilhørerne. 
Orkestret kan mærke, om publikum får en god oplevelse, og det giver samtidig inspiration 
til orkestermedlemmerne til at give alt det, de har i sig. 
Den største part af musikken var hentet fra filmens verden. Umiddelbart kunne man tro, at 
det er svært at spille, da musikken ikke nødvendigvis er ørehængere, men orkestret magtede 
opgaven på fornemste vis. Der er også grund til at fremhæve at Symfoni nr. 9 i e-mol, largo, 
også kaldet New World, skrevet af Dvorak i 1893, blev spillet med den følsomhed og den 
varme som dette musikstykke fortjener. Man skal bare læne sig tilbage og tage imod. 
Det gør ingenting, at menighedsrådet igen inviterer Vejen Gardens Brass Ensemble til Brø-
rup. 
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Ladelund 
Traditionen tro havde vi ”VG camp” på Ladelund, den 24.- 25. marts. 
  Af Tom Rødkær 
  
En fredag/lørdag hvor vi bor, spiser og hygger os ”under samme tag”, som efterskoleelever-
ne. Hvor vi arrangerer små konkurrencer og alt mulig andet mellem ”himmel og 
jord”.  Hvor vi får masser af slik/chips. Ser film og mest af alt ”råhygger” - og selvfølgelig 
vandt drengene rundbold-matchen over forældrene. 
 
En weekend hvor fokus er de sociale bånd mellem drengene og nye kammeratskaber knyt-
tes.  
21 drenge – i alderen 9-16 år kan være en udfordring. Det var det så IKKE! Derimod dejlige 
friske/velmotiverede knægte. 
  
Dette år adskilte sig en del. Fokus på instrumenterne og samspil var stor. Det var det dren-
gene valgte! Der var ikke mange øjeblikke uden der sad én enkelt, to eller en hel gruppe og 
jammede …… helt på deres eget initiativ. Det vidner en hel del om ægte musikglæde. 
  
Selv om nogle af drengene kun havde haft noden til ”Can you feel the love” i ultrakort tid, 
lykkedes det Christian (bevæbnet med en smule tålmodighed), støttet af Bastian på euphoni-
um og Kasper B. på sax, at få denne melodi til at lyde flot. Rigtigt flot endda! Specielt i be-
tragtning af at den gruppe drenge ikke have spillet sammen tidligere. 
  
Vores nye tambourmajor Louis debuterede og styrede med ”hård hånd” plus en del humor/
smil på læben. Tambourstaven havde vi glemt. Men et ca. 75 cm langt orange sugerør løste 
nemt denne udfordring. 
  
Der blev også fotograferet på Ladelund (af Kasper B.) med det formål, at vi skal have et FB 
opslag for at tiltrække nye drenge til VG.  Så der bruger vi jeres drenge som modeller. 
  
Forudsætningen for at et sådant arrangement lykkes forudsætter en række frivillige: 
· TAK til Rikke T., Anni og Mette. 
· Til Nikolaj, Bastian, Kasper B. og Christi-
an 
· Samt TAK for forrygende lækkert 
”bagværk” til de ”bage mestrer”, der havde 
fremtryllet dette. 
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Ladelund 

Weekendtur på Ladelund. 
  Af Gustav B Jepsen - Garder nr. 86. 
 
Vi ankom fredag eftermiddag til Ladelund, da vi havde pakket ud hygget vi os helt vildt 
med og lave stunt på en madras. 
Vi spillet også en masse musik sammen, og tid til wii blev det også til. 
 
Om aften fik vi god mad, og bagefter fik vi masser af slik og chips. 
 
Da klokken blev mange, gik vi i seng og lå og så film på Christian computer. 
 
Om morgen fik vi lækker morgenmad med bacon og varm leverpostej. 
 
Så skulle vi gøre klar til koncert til vores forældre, vi skulle spille can you feel The love 
tonight, det var mega sjov at spille mange sammen. 
 
Da vores forældre kom, spillede vi rundblod og vi vandt selvfølgelig, og så skulle vi spille 
koncert for vores forældre. 
 
Og så sluttede vi med kaffe og kage. 
 
Alt i alt en mega god og hyggelig weekend. 
 
Jeg vil gerne takke Mette, Anni, Christian og Tom for en mega god og hyggelig weekend, 
og jeg er selvfølgelig klar igen til næste år. 
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Drenge i udlandet! 
VEJEN GARDE DRENGE I SYDAFRIKA 
 Af Tom Rødkær 
I ”fugleflugtslinje” er der 9.653 km til Sydafrika. Planlægger man ”kør selv ferie”, er af-
standen 14.500 km. næppe ad et vejnet som vores. Via Skype er ”afstanden” blot få sekun-
der! 
  
Ved den ene PC i Afrika sidder Valdemar og Julius. Ved den anden PC i Danmark sidder 
Christian. 
Bortset fra de søndage hvor Skype-forbindelse ikke er teknisk muligt. Det var et 
”eksperiment”, vi gennemførte efter sommeren 2016, hvor drengene var i DK.  Her blev de 
undervist af Vichneas og Christian. Ideen om ”VG-long-distance-undervisning” opstod og 
skulle afprøves.  Det virker. 
  
En stor del af talentholdets repertoire er der allerede styr på. Marchprogrammet er der også 
taget fat på. Til sommer er familien igen på ferie i Danmark. Her planlægger vi samspil med 
et hold af de VG drenge Valdemar og Julius kender. 
  
Vi er ret sikre på, at begge drenge træder direkte ind på fanfareholdet og også 
”talentorkesteret”, når familien vender retur permanent i foråret 2018. I øvrigt er der mange 
hilsener til alle og jeg har ladet mig fortælle, at drengene glæder sig til at komme tilbage til 
VG ………… (i VG glæder vi os RIGTIG meget til at sige velkommen på ny) ……. må-
ske er lillebror Louis klar til aspirantholdet? 
  

Sydafrika er et meget anderledes land. St. Francis Bay provinsen ligger i Eastern Cape 
Sydafrika helt nede ved kysten. 

Det er et meget smukt og roligt område. Der er ikke så meget kriminalitet, som man hø-
rer om ved storbyerne. 

Men alligevel er det ikke som i Danmark, hvor børnene selv kan cykle eller gå til og fra 
skole. 

Der er mange meget fattige mennesker hernede. Det er sørgeligt at opleve og man bliver 
taknemlig for Danmark, hvor vi er gode til at passe på hinanden. 

Drengene nyder fortsat at være her. De har fået rigtig mange nye kammerater. 
De er super glade for skolen og lærer en masse. Det virker umiddelbart godt med færre 

elever i klassen og mere ro og disciplin i timerne. 
De voksne på skolen er fantastiske til at se det bedste i hver enkelt elev og meget aner-

kendende. 
I fritiden bader drengene i poolen og havet. Spiller golf og øver på trompet og klari-

net ..... og hygger sig med forældrene 
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31 bygarder gør deres indtog ved DM i Vejen 

Der bliver masser af mu-
sik ved Vejen Idrætscen-
ter, på Vejen Stadion og i 
gaden, når Vejen fra 29. 
juni til 2. juli er vært for 
de danske mesterskaber 
for bygarder. 
31 garder fra hele landet 
skal dyste i forskellige 
discipliner og sammen-
lagt er der knap 1.200 
deltagere. Deltagerne 

skal indkvarteres rundt om på skoler, og al forplejning vil foregå i Vejen Idrætscenter.  
Det betyder, at Støtteforeningen får brug for omkring 250 hjælpere, og alle disse hjælpere 
kan Støtteforeningen ikke selv finde. Derfor har vi brug for dig. Brug for at du tilmelder dig 
som hjælper og at du tillige finder 2 - 3 hjælpere i dit netværk, som kan hjælpe under DM. 
Tilmelding som hjælper vil i løbet af kort tid blive lagt ind på www.vejengarden.dk  under 
”Støtteforeningen” à ”DM-hjælper” 
Du er også velkommen til at kontakte Pia Ernst på piaernst8@gmail.com eller mobil 4144 
1155.  
 
Gå ind på Vejen gardens hjemmeside https://www.vejengarden.dk/  hvis du ønsker at se div.  
aktiviteter på kalenderen samt oplysninger om støtteforeningen, Oldboys, DM2017  m.m. 
God fornøjelse  

http://www.vejengarden.dk
mailto:piaernst8@gmail.com
http://www.vejengarden.dk
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Min fortælling til garderbladet - del 1 af 4 
 Vejen Garden 1954 – 1959. 
Af Mogens Krintel 
I den efterfølgende tekst vil der blive nævnt nogle lokaliteter og navne, som flere sikkert ik-
ke kender.  Men den udvikling, Vejen har gennem-gået de sidste godt 60 år har selvfølgelig 
betydet, at mange af disse loka-liteter er væk nu, ligesom der naturligvis er personer, der ik-
ke lever mere.   
 
Det er også sådan, at nogle af de effekter, jeg nævner, stadig kan ses i Vejen Gardens øvelo-
kale på realskolen. 
  
Vejen Garden blev oprettet den 5. april 1954 – men allerede under Sydjysk udstilling i 1951 
var der en lille udstillingsgarde.  Den garde gik rundt på udstillingsområdet, og den uniform 
de havde på var en rød og hvid lærredsuniform – rød skjorte, hvide bukser med en rød stribe 
ned langs ydersiden af benene og en skråhue, og på denne skråhue sad trolden som logo.  Så 
allerede den gang var trolden med.   
 
Den garde blev ikke kaldt Vejen Garden – men blev kaldt udstillingsgarden eller troldegar-
den.   
 
Troldegarden nåede kun at eksistere i de 17 dage, udstillingen varede. Så blev den nedlagt – 
men uniformerne blev heldigvis gemt. 
 
Vejen Initiativråd blev skabt efter udstillingen, og dens opgave var at finde og få løst opga-
ver, som var af stor betydning for Vejen, herunder oprettelse af en drengegarde.  Det var 
manufakturhandler Laurits Andersen, der først kom på ideen, og på et møde i en af initiativ-
rådets arbejdsgrupper i 1952 blev det overdraget Laurits Andersen at arbejde med sagen.   
 
Laurits Andersen og udvalget ledte med lys og lygte efter en egnet leder til garden, men det 
skulle vise sig at være meget vanskeligt at finde den rette person.  Først i 1954 lykkedes det.  
Redaktør Arthur Vistisen var kommet til byen med sin familie. Han skulle være redaktør for 
avisen Tidens Tegn, og Laurits Andersen, der havde erfaret, at Arthur Vistisen tidligere hav-
de været orkesterleder, og ikke var ukendt med ledelse af blæseorkestre, rettede nu henven-
delse til ham, og forelagde ham ønsket om etablering af en drengegarde i Vejen.  Arthur 
Vistisen accepterede, og nu kom der fart i tingene.   
 
Bakkely skoles og Byskolens sanglærere blev bedt om at udfærdige en liste over drenge i 
alderen 10-12 år, der havde musikalske evner. Man mente, at der skulle være en grundstam-
me på 12 drenge, og sanglærerne sendte derfor en liste med navnene på 15 drenge, man 
mente kunne være egnede. 
 
Den 26. marts sendte initiativrådet breve ud til de 15 drenges forældre med en forespørgsel 
om de måtte komme til en lille optagelsesprøve. 
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Min fortælling til garderbladet - del 1 af 4 
 
 
Mine forældre fik sådan et brev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg var til optagelsesprøve – dengang kendte vi 
ikke ordet audition – og den 1. april 1954 fik 
mine forældre igen et brev og det var om, at 
jeg var optaget i garden.  Jeg skulle spille 
tromme. 

 
 
 
 
Alle 15 drenge blev i øvrigt optaget i 
garden, så de havde ramt plet vore sang-
lærere. 
 
Jeg var endnu ikke fyldt 11 år, men det 
var der ikke ret mange, der var, for den 
forespørgsel, der blev sendt ud gjaldt 
drenge i alderen 8 – 12 år. 
 
 
 
 
 
Arthur Vistisen fik overbevist Laurits Andersen om, at garden skulle bestå af mindst 25 
drenge, og ret hurtigt efter den 1. april nåede man først op på 18 drenge og kort tid efter, 
kom man op på de ønskede 25 drenge.  
 

(Fortsættes i næste nummer!) 
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         Nr.  Navn       Dato Alder 
Marts 
 
 
 
 
 
   Nr. Navn        Dato Alder 
April 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Nr.  Navn       Dato    Alder 
Maj 
 
 
 
 
  
 
 
 
   Nr. Navn        Dato    Alder 
Juni 
 

”Drenge”, der fylder år: 

4 Daniel E. Mortensen 03 23 
46 Mikkel Foxil Schallert 03 15 
35 Lars Paugan 19 34 
63 Thais L. Christensen 23 14 

58 Lucas Brønd 02 12 
79 Victor Leerskov 02 14 
42 Rasmus Pedersen 03 25 
55 Jeppe Korsager 04 31 
45 Andreas Kåre Ernst 05 17 
75 Bastian Larsen 05 18 
8 Christoffer B. Tonnesen 06 15 

47 David Nielsen 08 30 
74 Sharujan Vallentine 08 16 
80 Kasper B. Jørgensen 09 24 
51 Peter Meegaard 12 32 
22 Jørgen Schmidt 14 51 
16 Allan Skovbjerg 20 34 
9 Halfdan S.H. Bendtsen 28 14 

56 Jacob Jessen 30 33 

52 Noah Boysen Hichmann 01 13 
41 Kim Ankjær Degn 03 38 
84 Alexander Johan S. Cope 12 15 
32 Mathias Banke 18 18 
62 Jonas L. Christensen 27 21 
38 Nicolaj Pedersen 30 29 

23 Kim Bo Christensen 04 15 
85 Kenneth Voss Hansen 10 18 
31 Christian B. Rødkær 12 19 
20 Jan Carsten Pedersen 16 39 
44 Daniel Bruun 18 22 
14 Frederik Kronborg Bech 19 14 
10 Sharon Benedict 29 16 


