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Kære medlemmer
Da Danmark lukkede ned i marts, blev alle berammede koncerter og parader aﬂyst
– Musikkorpset blev sendt på hjemmearbejde. Med Covid-19 og intet Musikkorps,
så blev der stille for alle venneforeningens aktiviteter. Vi har alle håbet på, at forholdene snart ville normalisere sig igen.
Udsendelse af medlemskort og medlemsblad blev udskudt, da vi ikke kunne samles
på kasernen, ligeledes måtte generalforsamlingen udskydes. Alt tegnede godt,
samfundet begyndte at åbne sig igen – men begyndte det nu at gå den forkerte vej?
Alligevel ser vi nu frem til en særlig Venneforenings-koncert, generalforsamlingen
samt de kommende koncerter i Stærekassen, som vi håber kan gennemføres.
I skrivende stund er håbet der, men hvad fremtiden byder vides ikke.
Venneforeningen har mistet to personer fra bestyrelsens rækker, den ene er
foreningens revisor Torben Ellekjær og den anden er vores mangeårige bestyrelsesmedlem Svend Bjerre Christensen, der pludseligt døde den 15. juni 2020. Svend var
garder i sjælen og var stolt over dette.
Ære være deres minde.
Det har været et svært halvår, men lad os se lyst frem mod et efterår, der forhåbentligt bringer os sammen om de musikalske glæder.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt efterår, trods alt.
Formand Erik Rasmussen
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Generalforsamling 2020
Torsdag den 24. september kl. 19.00
Vi afholder generalforsamling i Stærekassen og håber I møder talstærkt op. Udover
selve mødet, vil der traditionen tro være et musikalsk indslag og overrækkelse af
Venneforeningens hæderspris. Men vi kan desværre ikke hygge os i baren efter
mødet pga. Covid-19 restriktioner. Medbring derfor selv drikkevarer, hvis I skulle
have behov for det.
Indkaldelsen til generalforsamlingen ﬁnder I som bilag til dette Nyhedsbrev.

Kommende koncerter
Sæt kryds i kalenderen og følg med på hjemmesiden, hvor detaljer om koncerterne
og billetsalg oﬀentliggøres løbende. Der tages forbehold for ændringer eller aﬂysninger grundet Covid-19 og eventuelle rettelser i Musikkorpsets tjenesteplan.
Onsdag 26. august

Kl. 19.00 – Roskilde Kloster
Solister: Lars Uhrenfeldt og Stig Sønderriis

Torsdag 27. august

Kl. 19.00 – Nordmandsdalen i Fredensborg Slotshave
Solist: Andras Olsen

Fredag 28. august

Kl. 19.00 – Frederiksdal Slot (kræver billet – UDSOLGT)
Solister: Lars Uhrenfeldt og Stig Sønderriis

Mandag 1. september Kl. 19.00 – Aastrup Kloster
Solist: Andras Olsen
Tirsdag 2. september

Kl. 19.00 – Kastellet, København
Solister: Lars Uhrenfeldt, Stig Sønderriis og Andras Olsen
Livgardens Tambourkorps indleder koncerten kl. 18.05

Alle 5 sensommerkoncerter er udendørs og dirigeres af musikdirigent David M.A.P.
Palmquist. Der er gratis adgang. Medbring stol og drikkevarer.
Kulturministeriet foreskriver forsamlingsbegrænsning på maksimalt 500 personer.
Vær derfor opmærksom på, at man kan blive afvist, hvis besøgstallet når 500.
Onsdag 9. september

Kl. 19.30 – Venneforeningskoncert i Stærekassen
Dirigent: Martin Nagashima Toft
Billetreservation: se detaljer i mailen.

Fredag 18. september Kl. 19.30 – Koncert i Stærekassen, Kgs. Nytorv, København.
Entre. Dirigent: Giordano Bellincampi
Fredag 2. oktober

Kl. 19.30 – Koncert i Stærekassen, Kgs. Nytorv, København.
Entre. Dirigent: Giordano Bellincampi
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In Memoriam
Svend Bjerre Christensen,
30. april 1941 – 15. juni 2020
Valdemarsdag den 15. juni 2020 døde Svend Bjerre
Christensen. Svend var medlem af Livgardens Musikkorps Venner fra 2011 og medlem af bestyrelsen
siden 2012. Vi kendte Svend som et pligtopfyldende
medlem af bestyrelsen og var sammen med Else en
værdsat hjælper ved Musikkorpsets koncerter i
Stærekassen.
Svend var uddannet gartner og havde været ejer af gartneriet Hyldevang i Sengeløse.
Svend havde aftjent sin værnepligt ved Den Kongelige Livgarde, hvor han tiltrådte i
maj 1961. Efter gennemført værnepligt blev Svend udsendt i fredsbevarende tjeneste under FN (De blå Baretter). Svend var medlem af en garderforening siden 1963,
senest af Garderforeningen for Høje-Taastrup og Omegn.
Garderforeningens fane med fanebærer Henning Kraiberg Knudsen og faneløjtnant
Jon Nielsen var repræsenteret ved Svend begravelse fra Sengeløse Kirke den 24. juni
2020. Under højtideligheden i kirken og ved begravelsen spillede Lars Ejlif Hansen
fra Livgardens Musikkorps, ved begravelsen: ”Danmarks sidste honnør”.
Æret være Svends minde.

/ Henning Kraiberg Knudsen

Opslag på Facebook 24.6.: Jeg har haft en smuk dag i gamle Danmark
Først begravede vi (min kones) farbror Svend, en “ﬂot fyr”, som præsten sagde, og
en 79-årig mand, der var så sjov, at min otte-årige datter Viola, da hun hørte om
hans pludselig død sidste uge, meddelte, at hun ikke længere deltog i familiefester,
når “Svend ikke var der til at kilde hende.”
Sengeløse Kirke, ude ved Høje Taastrup, 1918 står der på det lille tårn, en lille
landsbykirke omgivet af smukke, gamle huse; de ﬂeste stod udenfor (folkekirken.dk
skal nok stadig forbedre AV-kompetencerne), men de, der deltog – om jeg tør tale
på vegne af mange andre end mig selv – følte en stærk følelse af samhørighed og ro;
præsten var ﬁn og varm og rigtig, og jeg vil til sommer lede efter hans huskirke i
Ordsherred.
Alt det triste blev godt i den kirkelige ramme, og Den Kongelige Livgarde, som Svend
havde gjort tjeneste i, i fordums tid, og som altid betød meget for ham, havde
sendt en ung trompetist, der spillede den smukkeste fanfare, da Svend blev sænket i
graven.
Jeg ville ikke ane, hvad jeg selv skulle gøre, om kirken ikke var en ramme, når mine
tætte, kære dør.
/ Uddrag bragt med tilladelse fra Simon Andersen,
Nyhedschef på Berlingske
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Sæson 2020/21
Årskontingent kr. 125,–
Tak til alle jer, der allerede har fornyet jeres medlemskab – I har dermed bidraget til
foreningen, hvilket giver os mulighed for at yde Musikkorpset den støtte, de fortjener
og har så stærkt brug for.
Foreningen er tilmeldt betalingsservice, og Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at I
tilmelder jer. Det vil spare foreningen for porto, og næste års fornyelse af jeres
medlemskab vil ske helt automatisk. Betaling af kontingent tilmeldes i din netbank
el. bankﬁlial med oplysning om:
PBS nr. 06648304, Debitorgruppenr. 00001 og dit medlemsnr. (kundenr.)
Bestyrelsen krydser ﬁngre for, at sæson 20/21 bliver fyldt med gode oplevelser med
Musikkorpset – for set i lyset af dette forårs manglende aktivitet pga. Covid-19, så
kan det næsten kun blive bedre.
Vi har brug for hjælp
Bestyrelsen søger medlemmer, der kan give en hånd i bestyrelsens arbejde. Vi
efterlyser en revisor samt 2 personer, der vil stille op til bestyrelsen på generalforsamlingen.
Man er også meget velkommen til at melde sig til venneforeningens hjælpekorps,
som bestyrelsen gerne vil supplere med 3-6 medlemmer. Hjælpekorpsets opgaver er
ved koncerterne i Stærekassen at fungere som kontrollører, brandvagter, i garderoben
og i salgsboden. Der vil også blive større behov for at hjælpe i baren i pausen.
Sociale medier og hjemmesiden
Følg gerne med på facebook og Instagram, hvor der lægges små historier om Musikkorpset gøren og laden i den kommende tid.
På hjemmesiden www.livgardensmusikkorps.dk oﬀentliggøres nyt fra Musikkorpset
– lige så hurtigt, som de ansvarlige har mulighed for det.

