Gardehusarforening København
Meddelelser fra Gardehuarforening København
Generalforsamlingen.
Gardehuarforening København indkalder til generalforsamling i henhold til lovende den 13. marts kl. 19:30 i
Frederik VIII’s salon, Bryggervangen 74, kælderen, 2100 København Ø.
Der er tre personer på valg: Diana Lindbjerg, Christian Bøge og Jørgen Konge.
Fælles tur i København.
Danske Gardehuarforening arrangere en tur for alle medlemmer af husarforeningerne i Danmark søndag
den 12. maj, startede med en havnerundfart, derefter besøg med guide på Krigsmuseet (tidligere
Tøjhusmuseet) eller Den Kongelige Stald. Dagen afsluttes med en spisning.
Se annonce i marts nummeret af GARDEHUSAREN. Gardehuarforening København betaler for medlemmer
af foreningen, ledsager betaler selv. Mindst en uge før, mandag d. 23. april, sidste tilmelding, ifølge
annonce i GARDEHUSAREN, skal man have tilmeldt sig på mail til ghfkbh@outlook.dk eller sms 23262466.
Hvis man har ledsager med skal tilmeldingsgebyret indsættes på konto: Reg. Nr. 0165 konto nr.
5364541114 eller mobilpay, 23262466 husk at skrive hvem indbetaler er.
Valdemarsdag
I år fejrer vi Dannebrogs 800 års jubilæum på Valdemarsdag lørdag d. 15. juni. Gardehuarforening
Københavns fane vil være en del af arrangementet. Blandt andet en faneborg fra Gothersgades kaserne til
Rådhuspladsen. Det hele arrangeret af Danmarks Samfundet.
Gåtur i København
Vi forsøger at lave en guidet tur i København i august, mere herom senere.
Åbent hus – jubilarstævne på Gardehusarkassernen ved Slagelse.
Lørdag d. 14. september er der jubilar stævne på Gardehusarkassernen ved Slagelse, her vil fanen også
være repræsenteret. Mere herom i juni nummeret af GARDEHUSAREN.
Besøg på politigården.
I oktober planlægger vi et besøg på Københavns Politigård.
Nytårskuren.
Som traditionen foreskriver, aflagde Gardehuarforening
København i stalden på Christiansborg, hvor vi gav en
forfriskning til personellet for den eskorte der var i
København for at deltage i H.M. Dronningens nytårskure,
med blandt andet eskorten af guldkareten til store kur. De
medlemmer der mødte op, sluttede arrangementet af med
stegt flæsk og persillesovs på Rio Bravo.
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Gardehusarforening København
Samtale aften den 13. februar.
Lokalet var fyldt, blandt andet med tidligere husarer der
har haft Søren Haslund-Christensen som officer, da de
havde tjeneste på Gardehusarkassernen i Næstved. Vi så
nemlig filmen Sønner og Fædre, en film om den tidligere
officer ved GHR og hofmarskal, samt hans far Henning
Haslund-Christensen, den kendte opdagelse rejsende i
Mongoliet og hans søn filmfotografen Michael HaslundChristensen. En film om rejser til Mongoliet og om at blive
dement. Efter filmen fortalte Sørens HaslundChristensen’s kone Marianne om filmen og svarede på
spørgsmål. Det blev en berigende aften på mange fronter.
Royal run – 2. pinsedag mandag d. 10. Juni.
Gardehuarforening København har lagt sig i selen for at lave en T-shirt
for medlemmer af Gardehusarforeninger i Danmark, som kan bruges
til Royal Run.
Det endelige design bliver tilpasset, men en tidlig skitse lavet til
Gardehusarens deadline, ser således ud. Vi arbejder på det billigste
kvalitetsprodukt, og håber på max. 150-200 kr + porto 40 kr.
Den laves til vores deltagelse ved Royal Run, men er designet til også
at kunne bruges fremover. Er man ikke løber, så husk at man også kan
gå ‘One mile’. Få meldt jer til hurtigst muligt på Royalrun.dk. Man er også mere end velkommen til bare at
skåle med os på dagen.
Yderlige information med oplysninger om bestilling på Gardehuarforening Københavns facebook side eller
via mail til: ghfkbh@outlook.dk

Gardehuarforening København byder 8 nye medlemmer velkommen.
Husar Søborg, Sabina Dybing, husar Allerød, Christpher Jensen, husar Sydhavn, Sandra Jørgensen, husar
Jonstrup Emilie Elisabeth Kjøge, husar Ishøj, Kasper Larsson, husar Lundby, Ina Hoes-Holt, husar Køge,
Maria Norgreen, husar Svogerslev, Emilie Wranér.
Vi håber at se Jer til nogle af vores arrangementer. Skulle i have planer om at lave noget for Jeres hold,
soldater kammerater, er vi gerne behjælpelig med lokaler m.m. uanset om de er medlem eller ej.
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