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Gardehusarforening København – nyhedsbrev feb. 17 

Samtale møde. 
Første arrangement er på tirsdag d. 7. februar kl. 19:30 i Frederik VIII’s salon, Bryggervangen 74 kælderen, 
2100 København Ø. (Der er gratis parkering, det er 10 minutters gang fra Svanemøllen st. via 
Kildevældsgade, bus 4A stopper lige om hjørnet, stoppestedet Kildvældsparken.) 
Vi har kaldt det et samtale møde, hvor ordet er frit, eller bare hygge.  

Vi har inviteret Jannik Gormsen, der er sergent ved HESK og sergent August Crone, fra 

uddannelsesbataljon . Begge vil kort give en melding om status ved regimentet set fra Deres positioner. Der 

vil blive serveret snitter, kage, kaffe, te og kolde drikke. Gratis. Åbent for alle også ikke medlemmer. Send 

gerne en mail for deltagelse, så der er mad og drikke nok til ghfkbh@outlook.dk  

 

Generalforsamling  

Indkaldelse til Generalforsamlingen torsdag d. 23 marts 2017, kl. 19:30 i Frederik VIII’s salon, 

Bryggervangen 74 kælderen, 2100 København Ø.  

Dagsorden i følge lovene. Husk at forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være 

formanden i hænde senest den 10, februar 2017. Bestyrelsen har forslag om nedlæggelse af ”Kipien”.  

På valg i år er Diana Jørgensen og Søren Dresmer Hansen. Samt valg af revisor: Ervin Samusel og revisor 

suppleant: Peter Jensen. 

  

Besøg hos ”fjenden”  

 

 
 

Livgardens Historiske Samling, Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, 1123 København kl. 19:30 torsdag d. 

20. april. Tilmelding senest d. 1. april med tydelig navn, da deltagerliste skal sendes i forvejen, og ID forvises 

ved indgangen, til Livgardens kaserne. Maks 30 deltagere. Man er velkommen til at tilmelde venner og 

bekende, De vil først komme i betragtning, hvis der er pladser efter at medlemmer har tilmeldt d. 1.apil, 
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som er sidste frist for tilmeldelse på ghfkbh@outlook.dk eller telefon 23262466, helst sms. Gratis for 

medlemmer af København, 50 kr. for andre.  

 

Se mere her: 

http://forsvaret.dk/LG/Om%20Livgarden/Historisk%20Samling/Pages/Historisk%20Samling.aspx 

 

 

Besøg på Holmen.  

Vi har aftalt rundvisning på Peder Skram, ubåden Sælen og 

torpedomissilbåden Sehested tirsdag d. 16. maj kl. 19:30.  

Der er et maks. deltager antal på 15 personer, først til mølle. Pris 100 

kr. pr. deltager, for medlemmer af København, andre 150,-. Man er 

velkommen til at tilmelde venner og bekende, De vil først komme i 

betragtning, hvis der er pladser efter at medlemmer har tilmeldt d. 1. 

maj, som er sidste frist for tilmeldelse på ghfkbh@outlook.dk eller 

telefon 23262466, helst sms.  

 

Se mere her: http://www.pederskram.dk/  

 

Kørestævne 

Køreheste, for nogle af vores medlemmer, er det nok et begreb, som antyder, at man ikke har råd til at 

købe en bil, sådan var det i hvert fald engang. Men uden køreheste, havde H.C. Andersen aldrig udtalt; ”At 

rejse er at leve.” I dag er kørsel med heste en sportsgren, med elegance, fart og spænding. Hvert  år, 

afholder Ullerup Køre- og Rideforening på Amager et kørestævne med op til omkring 30 deltagere, fra 

nybegynderen til VM deltagere. I år afvikles stævnet den sidste weekend i juli, lørdag d. 29. er der maraton, 

hvor der køres stærkt i forhindringer med special byggede maratonvogne, med skivebremser.  

 

Gardehusarforening København har lavet en aftale med arrangørende, at der kl. 11:00 er et 

informationsmøde, for medlemmer og pårørende og venner. Ellers går man frit omkring, der er speaker, 
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der fortæller om kuskene og hvad der sker. For medlemmer af GHRKBH, der har tilmeldt sig, er der en 

gratis Ullerup pølse og en øl eller vand, der serveres i madteltet, hvor også informationsmødet afholdes.  

Adressen er Tømmerupvej 301, 2791 Dragør, hvor man drejer, modsat Raagaarden, ned mod skoven, hvor 

der er gratis parkering. Bus 34 stopper lige ved vejen til konkurrence pladsen, stoppested Raagaarden. Bus 

33 kan også bruges, stå af ved stoppested Kongelunden (Skovvej), gå mod nord ad stien.  

Se video her: https://youtu.be/dC83gbPZ7QE  

Siden sidst.  

 

Gardehusarforening København var som sædvane til nytårskur på 

Christiansborg hos Eskorten der var med til den kongelige nytårskur. 

Der var besøg fra Maribo husarforening bl.a. i alt en 10 - 12 

medlemmer.  

                                                                                         

 

Besøg os også på facebook, det kan man uden at have profil, eller være medlem ellers: 

https://www.facebook.com/GHFKBH/  

Husk også at se, om Københavnske Soldaterforeningers Samvirke, kan have noget at tilbyde dig, som 

medlem af Gardehusarforening København, har du også adgang til disse 

aktiviteter: http://www.soldatersamvirke.dk/kss_aktiviteter.htm 
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