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Holbaek Garden's
foraeldre- og stotteforening

har mange ting,
der er velegnede til gaver:

Kassetteband med Holbaek Garden kr.
Garderdukker kr. 40,00
Askeskale kr. 25,00
Askebaegere kr. 25,00
T-shirts kr. 25,00
B0lle-huer kr. 20,00
H/G-emblemer kr. 6,50

Der findes salgsbod i Stadionhallen



Det er mig en stor glaede pa Holbaek kommu-
nes vegne at onske Holbaek Garden til lykke
med jubilaeet.
Holbaek Garden er kendt og populaer - natur-
ligvis f0rst og fremmest i Holbaek - men ogsa
i det 0vrige Danmark, ja langt ud over Dan-
marks graenser, og den har med sit meget ak-
tive og .udadvendte virke vaeret med til at
skaffe Holbaek by omtale og reklame. Vi er
mange, som har laert at saette pris pa den
store indsats, Holbaek Garden og de personer,
der star bag Holbaek Garden, yder. Holbaek
kommune paskonner ogsa meget den store
tjenstvillighed, Holbaek Garden altid udviser
ved at spille, nar Holbaek kommune onsker
det.
Pa Holbaek byrads vegne onsker jeg Holbaek
Garden meget held og lykke i de kommende
ar.

Arnold Sorensen



INTERNATIONAL
MUSIKFEST
1979
- 20 ar med
HOLB/EK GARDEN

PROGRAM:
3. - 5. august 1979

Fredag den 3. august:
Kl. 16.00 - 18.00: Modtagelse af gaester foran

Stadionhallen. - Derefter
indkvartering som foregar
fra Dyrskuepladsen.

Kl. 20.00 - 24.00: Festlig sammenkomst i Sta-
dionhallen

Lordag den 4. august:
Kl. 09.00 - 10.00: Koncerter i Holbaek by:

Smedelundsgade v/ Favor
(ABF - Sverige)

Markedspladsen
(Kunst naar Vermogen -
Belgien)

Ahlgade v/ Fona
(Prinz Bernhard - Holland)

Ahlgade v/ Rasmus
(WRS - Vesttyskland)

Ahlgade v/ Jakslands Eftf.
(Postfanfare - Holland)

Nygade v/ Krone Radio
(Gersthofen - Vesttyskland)

Nygade v/ Vestergade
(Trara - Norge)

Strandparken
(Holbaek Garden)

Holbaek Stadion
Kl. 19.00
Kl. 20.00

Kl. 22.00-01.00:

Indmarch.
Storkoncerten begynder
ca. 500 medvirker
ca. Festlig sammenkomst
i Stadionhallen.

Sondag den 5. august:
Kl. 13.00

Kl.
Kl.

13.30
15.00 ca.

Kl. 16.00
Kl. 20.00 - 23.00:

Opstilling til optog
sammen med DKW-klubben
Strandparken
Optog starter.
Alle ankommet til stadion,
hver musikkorps spiller
her to numre.
Officiel afslutning pa
musikfesten
Festlig sammenkomst i
Stadionhallen.

GRATIS ADGANG.

Alle dage Tivoli ved
Dyrskuepladsen.



Etkort
tilbageblik

Pa initiativ at blandt andet davaerende er-
hvervsradssekretaer Fallesen, annoncechef N.
A. Rasmussen og kasserer Kr. Petersen, blev
der i de forste maneder af 1959 indkaldt til
mode pa det dengang Hotel Postgarden, med
det ene formal at drofte muligheden for opret-
telse af en ungdomsgarde i Holbask.
Pa dette mode blev der nedsat et udvalg, som
bestod af kasserer Kr. Petersen, fabr. C. M.
Andersen og E. W. Fredsgard, formand Reidar
Finseth, stationsbetjent K. S. Christensen,
Karl Nielsen, konstruktor Th. Thomsen og
musiker Carlo Nielsen, disse skulle sa forsoge
at finde frem til, hvordan sagen skulle loses,
savel praktisk som okonomisk.
Udvalget fandt frem til, at det okonomiske
grundlag kunne baseres pa fadderskaber,
blandt byens virksomheder.
Pa den praktiske side, enedes man om at ind-
kalde til session, som blev holdt pa Slots-
marksskolen den 14. august 1959, og her blev
optaget 21 piger og 34 drenge, sa nu kunne
musiktraeningen begynde, med musiker Carlo
Nielsen som leder.
Kurt Andersen var ogsa blandt musiklaererne,
og han blev i ovrigt senere orkestrets diri-
gent.
Der blev nu i den folgende tid arbejdet hardt
fra alle sider, og udvalget begyndte nu at tro
pa et positivt resultat. Der blev derfor ind-
kaldt til stiftende generalforsamling pa Hotel
Isefjord, den 2. december 1959, for Holbaek
Ungsomsorkester.
Kasserer Kr. Petersen onskede imidlertid ikke
at fortsaette, sa den forste bestyrelse fik fabr.
C. M. Andersen som formand.

I mellemtiden havde folk med Th. Thomsen,
som primus motor arbejdet ihaerdigt med ud-
formningen af uniform, sa den kunne vaere
faerdig til orkestrets forste offentlige frem-
traeden, som fandt sted pa Bornehjaelpsdagen
den 28. maj 1960.
Og med splinternye uniformer og med to-
nerne af »Vi er b0rn af sol og sommer« blev
Holbaek Ungdomsorkester jublende modtaget
af Holbaeks borgere, og et ars hardt arbejde
havde givet resultat.
Pa naeste generalforsamling i 1960 skiftedes
navn til det nuvaerende HOLB/EK GARDEN.
I 1962 afloste K. S. Christensen, C. M. Ander-
sen som formand, da denne rejste fra byen. K.
S. Christensen arbejdede her energisk i to ar,
hvorefter stationsleder Frode Sorensen over-
tog formandsposten. Pa denne post var han
en meget afholdt og paskonnet leder af Hol-
baek Garden i 6 ar.
I mellemtiden havde Asger Hjort Christensen,
som startede som musiklaerer for garderne,
overtaget dirigentposten, som han ledede
med stor dygtighed og energi og til hans for-
tjeneste fik han haevet Holbaek Gardens musi-
kalske standard betydeligt. Det var derfor en
stor sorg for Holbaek Garden da meddelelsen
kom om hans alt for tidlige dod i november
1972.
Pa generalforsamlingen i 1970, onskede sta-
tionsleder Frode Sorensen at traekke sig til-
bage, og i hans sted blev maskinforhandler H.
Viberg valgt.
H. Viberg var tillige formand for Holbaek Gar-
dens foraeldre- og stotteforening og havde
vaeret det siden dens start i 1960. Hr. og fru



Viberg har saledes vaeret et par af Holbaek
Gardens stotter gennem mange ar.
Pa samme generalforsamling blev underteg-
nede i 0vrigt ogsa indvalgt som menigt med-
lem. H. Viberg onskede imidlertid efter kun 2
ar pa formandsposten at traekke sig tilbage,
pa grund af manglende tid. I hans sted blev
revisor L Julin Petersen valgt i 1972, men
endnu engang ramtes Holbaek Garden af et
d0dsfald, denne gang Julin Petersen efter kun
knapt 11/2 ars virke pa formandsposten, og si-
den har undertegnede fors0gt at bestride po-
sten som formand.
Efter Hjort Christensens d0d i 1972 overtog
Knud Beck posten som dirigent for Holbaek
Garden. Han virkede her med stor dygtighed,
indtil august 1978, hvor nuvaerende Flemming
Hjort Christensen, overtog dirigentstokken.
Flemming er i 0vrigt s0n af Asger Hjort Chri-
stensen, sa det er nu 2. generation pa denne
post.
Af arrangementer har Holbaek Garden gen-
nem sin nu 20 ars historie medvirket ved utal-
lige fester, f0rst og fremmest indenlands, men
ogsa udenlands, og skal nogle naevnes, ma
det vaere Holbaek Gardens f0rste udlandstur
til Sverige, hvor man bes0gte Volvo-fabrik-
kerne i Goteborg, da de havde 25 ars jubilae-
um, i sommeren 1962. Siden hen er Norge li-
gesom Sverige blevet bes0gt flere gange.
nuiucttK uaraens laengste tur gik til Sydfran-
krig og Andora, men musikfester i 0strig, syd-
tyskland samt Holland, kunne der i hvert en-
kelt tilfaelde skrives en historie om. Og overall
er Holbaek Garden blevet modtaget med
stormende jubel, og har vaeret medvirkende til
at g0re vores by Holbaek kendt.
I jubilaeumsaret afholdes nogle store arran-
gementer, forst havde vi jubilaeumskoncert pa

Holbaek Seminarium den 21. april, som godt
kan siges blev en stor succes. 3. - 4. og 5.
august afholdes stor fest under sloganet:

International Musikfest 1979
20 ar med HOLB/EK GARDEN

Her deltager 500 musikere fra hele Europa.
Det er musikkorps som Holbaek Garden gen-
nem arene har vaeret pa bes0g hos. I 2 ar
har der vaeret arbejdet pa dette arrangement,
af et nedsat udvalg fra Holbaek Gardens be-
styrelse og foraeldre- og st0tteforening.
Dette udvalg bestar af: MARGRETHE FRIED PE-
TERSEN - ALICE SIMONSEN - ULLA JENSEN - PETER
BRANDSEN - J0RGEN NIELSEN - ERIK SKOVHOLM.

Til slut et 0nske om en god jubilaeumskon-
cert, samt 0nsket om en god fremtid for Hol-
baek Garden.

Erik Skovholm



HOLB/EK
- vores by...

Utallige fund vidner om, at der i adskillige tu-
sinde ar har boet mennesker ved den dejlige
Holbaek Fjord. Det er forstaeligt, at mennesker
allerede i oldtiden fandt, at dette sk0nne og
frodige omrade var et godt sted at bosaette
sig, et godt sted at virke. Siden Valdemar Sejr
i 1200-tallet lod Holbaek Slot opfore, og byen i
1286 fik kobstadsrettigheder, har en sund og
fornuftig udvikling fort frem til den aktive og
levende by, som vi finder i dag.
Isaer de senere ar har byens vaekst taget fart.
Beliggenheden naesten midt pa Sjaelland, den
gode havn, som an!0bes af en maengde skibe
aret rundt, det fine vejnet specielt motorvejen,
jernbaneforbindelserne til alle verdenshjorner
og de korte afstande til hele Sjaelland er
staerkt medvirkende til byens udvikling.
Men beliggenheden alene har ikke gjort Hol-
baek til det byen er i dag. Dygtige handlende,
handvaerkere og industrifolk har gjort en be-
tydelig indsats sammen med byens borgere.
Nar bystyret sa tillige har forstaet at lede byen
pa rette vis, ja, sa forstar man maske, at hol-
baek har naet det stade, som byen i dag star
pa.
Holbaekborgerne er aktive. I omkring 600 for-
eninger er naesten enhver form for fritdssyssel
tilgodeset, og pa det undervisning- og ud-
dannelsesmaessige omrade har kommunen
folkeskoler, aftenskoler, gymnasium, semina-
rium, handelsgymnasium, teknisk skole, vok-
senundervisningscenter m.v.
Dejlige parker og anlaeg, store skove, fjorden,
de naturskonne omrader rundt om byen og de
herlige strande ved Odsherredskyster gor fri-
tiden til noget saerligt.

Jo, der er dejligt i Holbaek. Det tror vi ogsa, at
De vil synes, og vi byder Dem velkommen til
byen og egnen.

John Michaelsen
Jurist- og erhvervschef

Unzahlige Funde bekunden, dass vor mehre-
ren tausend Jahren Menschen an dem herrli-
chen Holbaek Fjord gelebt haben. Es ist ver-
standlich, dass Menschen schon in der Vor-
zeit fanden, dass dieses schone und uppige
Gebiet ein gutes Fleckchen Erde war, um sich
niederzulassen, ein guter Ort zum Schaffen
und Wirken. Seit Konig Valdemar Sejr im 1200
Jahrhundert Schloss Holbaek errichtete, und
die Stadt 1286 Stadtpriviligien erhielt, hat eine
gesunde und vernunftige Entwicklung Hol-
baek zu einer aktiven, lebenden Stadt gefuhrt,
wie wir sie heute vorfinden.
Besonders in den letzten Jahren hat das
Wachsen der Stadt zugenommen. Die Lage
Nahezu der Mitte Seelands, der gute Hafen,
der das ganze Jahr von vielen Schiffen ange-
laufen wird, das feine Strassennetz, beson-
ders die Autobahn, Eisenbahnverbindungen
in alle Himmelsrichtungen und die kurzen Ab-
stande auf der ganzen Insel Seeland, tragen
sehr zur Entwicklung der Stadt bei. Die Lage
allein hart Holbeek nicht zu dem gemacht, was
die Stadt heute ist, tiichtige Geschaftsleute,
Handwerker und Industrielle haben zusam-
men mit Holbaek Burgern einen beachtlichen
Einsatz gemacht. Wenn die Stadtverwaltung



ausserdem verstanden hat, die Stadt auf die
richtige Art und Weise zu leiten, ja, dann kann
man vielleicht verstehen, dass Holbaek das Ni-
veau erreicht hat, auf dem sich die Stadt he-
ute befindet.
Holbaeks Burger sind aktiv. Etwa 600 Vereine
vertreten beinahe alle Formen von Freizeitge-
staltungen und das Unterrichts- und Ausbil-
dungsangebot ist vielseitig, die Stadt hat:
Volksschulen, Abendschulen, Gymnasium,
Padagogische Hochschule, Handelsgymnasi-
um, Teknikum, Erwachsenenbildungszentrum
usw.
Herrliche Parks und Anlagen, grosse Wa'lder,
der Fjord, naturschone Gebiete rund um die
Stadt und die herrlichen Strande an Odsherr-
reds Ktiste gestalten die Freizeit zu etwas Be-
sonderem.
Doch, es ist wunderschon in Holbaek. Wir
glauben, dass Sie der gleichen Meinung sind,
und wir heissen Sie herzlich willkommen in
unserer Stadt und Umgebung.

John Michaelsen
Tourist- und Gewerbechef

Holbaek -
our town

Countless findings from the old days bear
witness to that there have lived human beings
for several thousands years at the wonderful
Inlet of Holbaek. The town is one of the oldest
ones in Zealand. In the year 1220 King Valde-
mar Sejr built a castle west of the town, and
close to the road leading to the landing-stage
at the ferry to Tuse Naes. The town increased
with large merchant-houses and small craft-
smanhouses.

Holbaek became a market town at the end of
the 13th century, and was already at that time
looked upon as a natural commercial centre
of Zealand. While at first it was due to the
port, from which large consignments of corn
were exported, it is to-day more due to the
central position of Zealand that makes Hol-
baak a center. Holbaek has in this way grown
to be a traffic-center, and has become the
main town of a considerable area of Nord-
vestzealand with very fine traffic-connexions
especially the highways and the railway.
Lovely parks and grounds make your spare
time to something special. Holbaek is surrou-
nded by a beautiful natural area of forests and
water. To the north you will find the beautiful
summer landscape Odsherred, which during
the summer is occupied by many thousands
holiday guests. Everywhere by the inlet there
are wonderful views of the charming coastli-
ne, and the environs of the town are rich with
beautiful castles and estates.
Yes, it is lovely in Holbaek. We believe, that
you will find that too, and we would be very
glad to welcome you to our part of the cou-
ntry.



Tidligere
formand for
Holbaak Garden,
formand for
Bornehjaelps-
dagen I Holbaak
udtaler sig

Nu har Holbaek Garden igen lagt 10 ar bag
sig, og kan fryde sig over 20 dejlige ar, og
man ma vel sige, at den ikke har tabt sit gode
ry, tvaertimod, men er blevet mere og mere
populaer.
De gode 0nsker som alle Holbaeks borgere
har givet Garden med fra dens start, star sta-
dig ved magt, og jeg vil habe at dens gode ry
om en nydelig og velspillende Garde ma folge
den i tiden fremover.
Jeg haber at Holbsek Garden ma fa mange og
gode ture bade i ind- og udland, og dermed
udbringe musikkens toner for mange menne-
sker.
Til jer gardere, der nu spiller i Garden, vil jeg
sige, lad det gode kammeratskab, som altid
har bestaet i Holbaek Garden, vaere jeres ideal
i fremtiden, i vil da fa mange gode oplevelser i
tiden fremover.
I har nu faet en ny og meget dygtig dirigent i
Flemming Hjort, hvis i vil tage laere af ham, da
vil i komme langt i jeres musik-kunnen.
Jeg vil gerne sige alle jer ledere, som nu leder
Holbaek Garden, det er et meget stort arbejde
i gor, uden vederlag, men fortsaet ufortrodent
de gode minder i far fra den tid, vil opveje
sliddet nar engang i traekker jer tilbage.

Som formand for Holbaek B0rnehjaelpsdag vil
jeg gerne sige tak, for jeres altid gode spil, og
for jeres store hjaelp, for at samle penge ind til
byens ungdom.
Husk altid pa jeres ture til udlandet, at i er
Danmarks gesander - og Holbasks repraesen-
tanter. Vi borgere i Holbaek er stolte af jer, lad
os ikke blive skuffet.
Da Holbaek Garden fyldte 10 ar onskede jeg
dem held og lykke i fremtiden, dette skal ogsa
vaere mit 0nske ved 20 ars dagen.

Frode Sorensen



Kaere
Holbaek Garde!

Tillykke
med de
20 art

10

Det er sva3rt at fatte, at det nu er 20 ar siden,
vi modtes pa davaerende Hotel Postgarden, til
et mode der skulle blive starten til Hol-
baek-Garden.
Den aften blev man enige om, at nedsaette et
udvalg, der skulle arbejde med sagen og finde
ud af, om der var en mulighed for at starte et
ungdomsorkester.
Der var mange problemer at lose: forst og
fremmest at skaffe okonomiske midler, ledere,
musiklaerere, instrumenter, uniformer, ovelo-
kaler blot for at naevne nogle af de vigtigste.
Man stod jo helt pa bar bund, ingen havde
nogen erfaring i arbejde med et ungdomsor-
kester.
Det lykkedes dog ret hurtigt at fa tegnet ca. 50
fadderskaber a 500 kr. iblandt byens virksom-
heder og med dette okonomiske grundlag,
turde man sa ga i gang med opgaven.
Musik- og marchovelser startede pa Sondre
Skole efter at man pa en »session« pa Slots-
marksskolen i august 1959, havde optaget 34
drenge og 21 piger.
Der blev traenet flittigt og man begyndte at tro
pa foretagendet. Derfor indkaldtes til stiftende
generalforsamling pa Isefjord den 2. decem-

ber 1959, hvor man vedtog lovene for Holbaek
Ungdomsorkester.
Den 17. december samme ar, blev foraeldrera-
det stiftet ved et mode p§ Sondre Skole og
hermed var der kommet system i arbejdet. I
lobet af vinteren var man efter mange skitser
og forslag naet til enighed om uniformernes
endelige udformning og fik sat disse i produk-
tion.. Bornehjaelpsdagen den 28. maj 1960
kunne Ungdomsorkestret »springe ud« og for
forste gang vise sig offentligt og med fuld
musik.
Det var selvfolgelig for os alle en spaendende
premiere, hvor orkestret marcherede fra
Sondre Skole til radhuspladsen og blev mod-
taget af borgmesteren. Vinterens harde slid
blev belonnet med en god modtagelse af by-
ens borgere - Holbaek-Garden, som den kom
til at hedde aret efter, var blevet en realitet.
Nu gjaldt det om at holde fast i det man havde
naet og sa komme videre frem. Selv om Hol-
baek-Garden kunne spille 2 - 3 lette musik-
stykker, sa var det langt fra tilfredsstiliende,
ligesom man okonomisk sad rigtigt darligt i
det. Efterhanden fik man sa flere musiklaerere,
en professionel march- og tattoo-laerer og



flere 0velokaler, ligesom foraeldreradet blev
aendret til ogsa at vaere en st0tteforening.
Med mange arsarrangementer fra denne, som
store andespil, forarsmesse, havnefest m.m.
+ medlemskontingenter lykkedes det gen-
nem nogle ar at skaffe Holbaek-Garden en ri-
melig god 0konomi, og vi bestyrelsesmed-
lemmer kunne frig0res for en kaution pa gar-
dens kassekredit.
Det lykkedes ogsa at fa et nedlagt klasselo-
kale pa S0ndre Skole stillet til radighed, og
her blev oprettet systue. Sa var det muligt
med flittige darners hjaelp selv at vedligeholde
uniformerne og derved spare penge, som man
f0r matte betale til reparationsarbejde ude i
byen.
Med tiden kom Holbaek-Garden musikalsk
godt med og blev efterspurgt til mange fester
og man fik kontrakter med udlandet, saledes
at garderne kunne opna en festlig sommertur.
Jeg har selv i de 13 ar, jeg har arbejdet med
Holbaek-Garden ogsa deltaget i udlandsture,
og det har hver gang vaeret en oplevelse, som
man aldrig glemmer. Overalt er garden blevet
modtaget med begejstring og varme og
mange kontakter er skabt bade mellem gar-
dere og dens ledere i mange lande. Jeg kan
naevne Norge, Sverige, Tyskland, Holland,
0strig og Frankrig. Dette venskab holdes sta-
dig ved lige og jeg ved, at mange gamle som
nuvaerende gardere ogsa vedligeholder for-
bindelser med kammerater fra udlandsbes0-
gene.

Det har altid vaeret et gennemgaende traek i
velkomst- og afskedstaler ved disse gaestebe-
s0g, at sadanne arrangementer medvirker til
at fremme forstaelsen og venskab mellem
ungdommen i de forskellige lande pa tvaers af
alle landegraenser, ligesom gardernes sprog-

kundskaber jo ogsa udvikles betydeligt ved
sadanne lejligheder.
Lad mig slutte med at fremhaeve, at Hol-
baek-Garden overalt hvor de har vaeret pa be-
s0g, er blevet rost for godt humor, god musik
og god opforsel og det skal vaere mit onske,
at dette ma vedblive at kendetegne Hol-
baek-Gardens medlemmer i fremtiden til
glaede for dem selv og alle andre og dermed
stadigt vaere en god reklame for Holbaek by i
ind- og udland.

H. Viberg
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Holbaek Garden's
formand
Erik Skovhoolm
udtaler sig
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Allerforst vil jeg gratulere Holbaek Garden med
de 20 ar. Mange vil sikkert sammen med mig
synes, at det er utroligt, det nu er over 20 ar
siden, vi alle sa og horte Holbaek Gardens
forste offentlige optraeden til Bornehjaelpsda-
gen i Holbaek, og hvor tonerne af »Vi er born
af sol og sommer« I0d ud over byen. For alle
os tilskuere, som dengang var til stede, var
der vel nok noget, der r0rte sig i os, vi
kunne dengang som nu vaere stolte over, at
have en garde i vor by.
Siden er det gaet staerkt fremad, bade hvad
kvalitet og kvantitet angar, og Holbaek Garden
har gennem de nu 20 ar skabt megen test og
glaede ved utallige arrangementer bade i ind-
og udland.
Men dette har ikke kunnet lade sig gore, hvis
der ikke hele tiden har vaeret born og unge
mennesker, der har vaeret villige til at ofre en
stor del af deres fritid til gavn for Holbaek
Garden.
Mange personer har ogsa gennem arene gjort
en stor indsats, her taenker jeg pa dem, der
har vaeret medlemmer af bestyrelsen. Vi er i
dag alle disse en stor tak skyldig, for det store
arbejde, der her er udfort. Uden alles indsats
her, havde vi ingen Holbaek Garde at fryde os
over i dag.

Et onske til slut, skal vaere, at jeg haber der
fremover stadig vil vaere born som vil melde
sig aktivt til Holbaek Garden, samt at der er
folk der vil traede i vores sted, nar engang vi
traekker os tilbage, saledes at Holbaek Garden
ogsa kan fejre bade sin 25 ars og 30 ars fod-
selsdag.

Erik Skovhoolm



Holbaek
Garden's
bestyrelse

Alice Simonsen
Sekretaer

Erik Skovholm
Formand

Jorgen Nielsen
Naestformand

Margrethe Fried
Kasserer

Otto Madsen Ulla Jensen Gunnar Jorgensen
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Formand for
Holbaek
Garden's
foraeldre- og
stotteforening
Alice Simonsen
udtaler sig

14

Den 17. december 1959 blev foraeldreforenin-
gen stiftet pa initiativ af fabriksinspekt0r Hoi-
ward. Foreningens formal skulle vaere, at
danne bindeleddet mellem Holbaek Garden's
foraeldrekreds og orkesteret, og varetage for-
aeldre og b0rns interesser overfor orkesteret,
samt virke for et godt samarbejde i paedago-
giske-, musikalske-, 0konomiske- og prak-
tiske sporgsmal.
En plads i Holbaek Garden's bestyrelse skal
saledes besaettes af foraeldreforeningens for-
mand.
Foraeldreforeningen blev i 1964 aendret til
»Foraeldre- og st0tteforening«. Foruden den
praktiske hjaelp, som er en vaesentlig del af
bestyrelsens arbejde, skal man s0ge at stotte
Holbaek Garden 0konomisk. Dette gores ved
medlemskontingenter og ved forskellige ar-
rangementer, der kan give 0konomisk over-
skud.
Vi kan i dag sammen med Holbaek Garden se
tilbage pa 20 gode ar, og sende en tak til alle
de mennesker, der ved deres store arbejde
gjorde det muligt for born og unge, stadig at
have en glad og sund fritidsinteresse, til
glaede for dem selv og for Holbaek by.

Alice Simonsen



Bestyrelsen for Holbaek Garden's foraeldre- og stotteforening

Forrest: Ingelise Henriksen - Alice Simonsen (formand) - Ulla Jensen
Bagest: Jens Age Jensen (nasstformand) - Hans Peter Tarns - Birte Bogelund - Peter Brandsen (kasserer) 15



Holbaek
Garden's
tambourkorps

Winnie Mortensen
Tromme

Steen Frederiksen
Leder

Signe Krogh
Tromme

16
Anne Marie Christensen
Tromme

Mette Larson
Tromme

Karin Hansen
Tamburmajor

Susanne Simonsen
Tromme

Lise Agesen
Tromme

Vivi Svendsen
Tromme

Jannie Ludvigsen
Tromme

Lisbet Olsen
Tromme



Dorte Kristiansen
Tromme

Hanne Nielsen
Flejte

Hanne Andersen
Flojte

Gitte Petersen
Tromme

Majbrit Nielsen
Flojte

Jette Hansen
Flojte

Thomas Thomsen
Tromme

Henrik Madsen
Tromme

Pia Nielsen
Flojte

Regitse Andersen
Flojte

Marian Larsen
Flojte

Jette Tarns
Flojte 17



 



Charlotte Pedersen
Flojte

Anita Just Petersen
Flojte

20
Henrik Nielsen
Flojte

Charlotte Jensen
Flejte

Merete Andersen
Floite

Anne Brier Svendsen
Flejte

Annelise Skov
Flojte

Karina Nielsen
Flojte

Anne Vibeke Svann
Flojte

Helle Bogelund
Lyre

Lisbeth Ftyom
Lyre



Holbaek
Garden's
orkester

Majbrit Petersen
Trompet

Johnny Gybel
Trompet

Flemming Hjort
Dirigent

Jeanette Petersen
Tambourmajor

Flemming Jensen
Trompet

Steen Frederiksen
Trompet

Else Quitzau
Trompet

Jes Brandsen
Trompet

Henrik Hansen
Trompet

Martin Skovholm
Trompet

Arne Christensen
Trompet 21



Soren Andersen
Trompet

Jens JuulJensen
Trompet

22
Helle Wendelboe
Saxofon

Dorte Andersen
Trompet

Jannie Christensen
Trompet

Bo Hansen
Trompet

Hanne Nielsen
Saxofon

Helle Jensen
Saxofon

Dorte Fried Petersen
Saxofon

Lone Wendelboe
Saxofon

John Helmer
Saxofon

Lisbet Fried Petersen
Trombone



John Ryom
Trombone

Winnie Skovhoolm
Klarinet

Helle Olsen
Klarinet

Susanne Jorgensen
Klarinet

Susanne Jensen
Klarinet

Anne Grethe Madsen
Klarinet

Lene P. Christiansen
Klarinet

Louise Johansen
Klarinet

Heidi Hansen
Klarinet

Sanne Olsen
Klarinet

Mette Holm
Klarinet

Karsten Jensen
Klarinet 23



Anette Christensen
Lyre

Mette Nordskov Nielsen
Basun

Ricki Susie
Basun

Bo Nicolajsen
Basun

Jacob Schiott
Basun

Anette Larsen
Althorn

Marlene Eriksen
Tuba

24
Lene Schiott
Tuba

Palle Kjerulff
Tuba

Jan Peterson
Tuba

Orla Moller
Tuba



Helle Jensen
Stor-tromme

Helle Sune Jensen
Tvaerflojte

Henrik Engelbrecht
Picolo-fjojte

Trine Henriksen
Ork.-tromme

Margit Juul Jensen
Tvaerflojte

Ole Rasmussen
Tvaerflojte

Lis Christensen
Baskkener

25



Gaesteorkestre
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26 TRARA SKOLEKORPS, FREDERIKSSTAD, NORGE . Formand: Fru Bjorg Berg-Jensen . Dirigent: Sigurd Sjoberg



ABF, TRELLEBORG, SVERIGE (Arbetarnas Bildningsforbund). Formand: Karl Svensson . Dirigent: Connie Roslund

KUNST NAAR VERMOGEN, MOORSELE, BELGIEN . Formand: Willy Devlies . Dirigent: Andr<§ Porte 27



28

PRINS BERNHARD, HOLLAND

WRS, WILSTER, W-TYSKLAND . Formand: Holger Mikolajczyk . Dirigent: Egon Kohnke



POSTFANFARE APELDOORN, HOLLAND . Formand: H. J. Smeenk . Dirigent: John Schreuder

SCHWABISCHE BLASERBUBEN, GERSTHOFEN, W-TYSKLAND . Formand: Werner Rehberger . Dirigent: Hans Joachim
Schmidt-Tauber 29
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Holbaeks gaester er en del
af byens charme

Holbaek by er »Porten til sommerlandet«.
Navnet er naturligvis opstaet, fordi byen fak-
tisk leverer adgangsvejene til Danmarks mest
alsidige ferieland nemlig Odsherred. Det er
kun fa danskere, der ikke kender Odsherred
og tusinder af danske og udenlandske turister
vender hvert ar tilbage til omradet og dermed
ogsa til Holbaek. For sommerlandet er Holbaek
centrum for de daglige indkob, og da byen i
forvejen betjener et stort opland, er der op-
bygget et blomstrende handelsliv, hvor der er
tilpas konkurrence til at sikre et rimeligt pris-
niveau og et stort vareudbud.
Holbaek er grundlagt for over 700 ar siden og
er st0t vokset op omkring havnen, der fortsat
har stor betydning for byen og dens udvikling.
Nar De gar rundt i byen og eventuelt tager et
par afstikkere ned gennem de sma hyggelige
sidegader, far De konstant oje pa havnen og
fjorden. Landskabet, De ser pa den anden
side af fjorden, er Tuse Naes - en natursk0n
halvo, der breder sig ud i Isefjorden. Nassset
ligger ikke laengere vaek, end De nemt kan ga
eller cykle derover, eller De kan tage bussen.
Og sejlerne finder gode muligheder for at
laegge til.

Holbaeks Gaste tragen sum
Charme der Stadt bei
Die Stadt Holbaek ist das »Tor zum Sommer-
land«. Holbaek verdankt seinen Namen als
»Tor zum Sommerland«, weil die Stadt im
Grunde der Ausgangspunkt fur Danemarks
abwechslungsreichstes Ferienland, namlich

Odsherred, ist. Nur wenige Da'nen kennen
Odsherred nicht. Aber tausende danische und
auslandische Touristen kehren alljahrlich in
dieses Gebiet und somit auch nach Holbaek
zuriick. Fur das Sommerland ist Holbaek das
Einkaufszentrum. Da die Stadt bereits ein
grosses Umland versorgt ist hier ein bluhen-
des Handelsleben mit grossem Warenangebot
und giinstigen Preisen entstanden.
Holbaek wurde vor iiber 700 Jahren gegriindet
und har sich standig um den Hafen herum
vergrossert. Der Hafen hat weiterhin grosse
Bedeutung fur die Stadt und deren Entwick-
lung. Wenn Sie einen Stadtbummel machen
und dabei ein paar Abstecher hinunter in die
kleinen gemutlichen Seitenstrassen vorneh-
men, werden Sie immer wieder den Hafen und
den Fjord sehen konnen. Die Landschaft, die
Sie auf der gegenuberliegenden Seite des
Fjordes sehen heisst Tuse Naes - eine naturs-
chone Halbinsel, die sich in den Isefjord er-
streckt. Die Halbinsel ist bequem zu Fuss, mit
dem Fahrrad oder mit offentlichen Verkehs-
mitteln (Bus) zu erreichen. Fur Segler gibt es
hier gute Anlegestellen.

Holbaek receives many visitors,
and these are of course
a part of the town's charm
Holbaek is »The gateway to the summerland«.
The name arises from the fact that the town is
situated on the approach roads to Denmark's
most varied holiday district called Odsherred.
There are very few Danes who have never
been to Odsherred, and every year thousands
of Danes, and foreign tourists return to this
area and so to Holbaek as well. Holbaek is the



centre for the »Summerland« providing a
shopping centre, which already supplies a
large surrounding area. Due to its existing
importance, a flourishing trade has developed
providing sufficient competition to ensure a
reasonable price level, and a large selection
of goods.
Holbaek was founded over 700 years ago and
has gradually grown up around the harbour,
which has continually been of great impor-
tance for the town and its expansion. Ad you
wander around the town and perhaps go off
the main street down narrow idyllic side stre-
ets you will continually catch glimpses of the
harbour and the fiord. The countryside which
can be seen on the opposite side of the fiord
is »Tuse Naes« a peninsula of great natural
beauty which juts out into »lsefjorden« (the
Icefiord). Tuse Naes, known by the locals as
»Naesset« ist not so far away that it cannot
easily be reached by bicycle or on foot, and a
bus service can be used if so desired. Yacht-
smen can find plenty of places at which to di-
sembark.

Sevaerdighederne
i Holbaek og omegn
Egnen er praeget af mange landsbykirker,
store herregarde og slotte. For eksempel Tve-
je-Merlose kirke med tvillingetarnene, og i
Tuse kirke findes nogle af landets betydellig-
ste kalkmalerier. I Holbaeks omegn findes utal-
lige gravhoje, der vidner om vore forfaedre.
Mange steder ligger gravhojene med sten-
saetninger lige ud til landevejene, og bevaeger
De Dem ind i vore mange omliggende skove,
har De let ved at f inde dem. I Odsherred finder

De i ovrigt mange lokalmuseer, der har virke-
lig fine ting at vise frem.

Sehenswurdigkeiten
in Holbaak und Umgebung
Die Gegend wird von vielen Kirchen, grossen
Herrenhofen und Schlossern gepragt. Als Be-
ispiele lassen sich die Tveje-Merlose Kirche
mit ihren Zwillingsturmen und die Kirche von
Tuse in der man einige der bedeutensten
Kalkmalereien des Landes finden kan anfuh-
ren. In der Umgebung von Holbaek gibt es
zahllose Hunengraber, die Zeit unserer Vorva-
ter bezeugen. An vielen Stellen liegen die Hu-
nengraber mit ihren Steinwallen direkt an den
Landstrassen. Wenn Sie in einem der vielen
umliegenden Walder spazierengehen, werden
Sie hochstwahrscheinlich auf einige der
vielen Hunengraber stossen. In Odsherred
gibt es ubrigens viele sehenswerte Museen.

Places of interest
in and araound Holbaek
The district is characterised by village chur-
ches, large manor houses, and places, e.g.
Tveje-Merlose church with its twin towers.
Some of Denmark's most important and best
preserved wall paintings can be found in Tuse
church. Manu viking buriel mounds can be
found around Holbaek. These are memorials
of our predecessors and if one walks into wo-
odlands and fields one can often find them
there. In the district called Odsherred there
are many local museums, and these have a
host of interesting exhibits on view.
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Hdbaek
turistbureau
Turistbureauet er centralt placeret ved jerba-
nen, og vi vil vaere glade for Deres bes0g her.
Vi sorger for hotel- og vaerelsesanvisning, tur-
forslag, udlejer cykler samt motor- og sejlba-
de.
Bureauet disponerer ogsa over en k0restol -
stillet gratis til radighed af R0de Kors.
Aben 9.00 - 17.00 - I sommerperioden tillige
I0rdag kl. 9.00 - 12.00.
Velkommen

Holbask Turistbureua
Jernbaneplads 3
DK-4300 Holbaek
Postgiro 5 01 22 60
Telex: Holtur DK 4 41 58
TelefonOS- *43 11 31

Das Fremdenverkehrsburo
von Holbaek

Das Fremdenverkehrsburo liegt zentral neben
dem Bahnhof.
Hier sind Sie jederzeit herzlich willkommen.
Wir stehen Ihnen fur die Vermittlung von Ho-
tels- und Zimmern zur Verfiigung. Wir ver-
mieten Segel- Motorboote und Fahrrader. Mit
Vorschlagen fur Ausfluge sind wir gern behilf-
lich.
Wir haben auch einen Rollstuhl, der vom Ro-
ten Kreuz unentgeldlich zu Ihrer Verfugung
steht
Offnungszeiten des Fremdenverkehrsburos:
Montag bis Freitag 9.00 - 17.00 Uhr. Ausser-

dem in der Sommersaison Samstag von 9.00
12.00 Uhr.

Holbaek Turistbureau
Jernbaneplads 3
DK-4300 Holbaek
Postgiro 501 2260
Telex: Holtur DK 4 41 58
TelefonOS- *4311 31

heisst Sie willkommen!

Holbaek
Tourist Bureau

The tourist bureau is situated centrally at the
railway station, and we will be happy to see
yoe here.
We can arrange hotel or room accomodation
as well as suggest sight seeing tours around
the area. We also rent out bicycles, sailing-
and motor yachts.
The bureau also has an invalid chair which
the Red Cross association has kindly made
available free of charge.
Bureau's opening hours 9.00 - 17.00 Mon. -
Fri. In the summer months also Saturday 9.00
12.00.

Holbaek Turistbureau
Jernbaneplads 3
DK-4300 Holbaek
Postgiro 5 01 22 60
Telex: Holtur DK 4 41 58
Telephone 03 - *43 11 31

Welcome to Holbaek
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