PROGRAM FOR
DEN 3.-5. AUGUST 1984

S0NDAG DEN 5. AUGUST
KI. 13.00

INTERNATIONAL
MUSIKFEST

Opstilling til stjernemarch (sammen
med Veteranbilklubben).
Startsteder: Strandparken - Hessel0vej
- Handelsskolen (Lundemarksvej) Ladegardsalle.

KI. 13.30
Stjernemarchen starter

KI. 15.00
Alle ankommer til stadion. Underholdning ved forskellige korps.

FREDAG DEN 3.
AUGUST
KI. 16.00 - 18.00
Modtagelse af udenlandske orkestre
ved Stadionhallen.

KI. 20.00 - 24.00
Festlig sammenkomst i Stadionhallen.

KI. 21.00
Modtagelse pa Holbask radhus.

KI. 10.30 - 11.15
Nygade ved Vestergade
Kunst Naar Vermogen - Belgien
Ahlgade ved Buster Legetoj
Gersthofen - Vesttyskland

KI. 11.30 - 12.15
Amtssparekassen
Postfanfare- Holland
Nygade ved Ahlgade
Arhus Pigegarde - Danmark

KI. 16.00
Officiel afslutning pa musikfesten

KI. 20.00 - 23.00
Festlig sammenkomst i Stadionhallen.

GRATIS ADGANG
Ret til eendringer forbeholdes

L0RDAG DEN 4. AUGUST
KI. 8.30 - 12.15
Koncerter i byen.

KI. 8.30 - 9.15
Smedelundsgade ved Fav0r
WRS - Vesttyskland
Skive Pigegarde - Danmark

HOLB/EK STADION
KI. 18.30
Indmarch

KI. 19.30

KI. 9.30 - 10.15

Underholdning ved korps - ca. 500
medvirker - show, tattoo.

Markedspladsen
Holbask Garden - Danmark
Christchurch BBMB - England

Festlig sammenkomst i Stadionhallen.

KI. 22.00 - 01.00

- pa nodeme

At garden nu markerer sit jubilasum
med en international musikfestival i
Holbask med deltagelse af bade udenog indenlandske orkestre - og dermed
musikalsk sastter Holbsek pa den
anden ende i august - er selvf01gelig
ogsa blandt de ting, som ma glasde
enhver, der gerne ser Holbask som
»verdens centrum«.
Gennem garden er der ogsa udf0rt et
stralende arbejde for den opvoksende
ungdom, og glemmes ma ikke de
mange frivillige ledere, der i arenes
10b bar udf0rt et uegennyttigt arbejde
pa dette felt. Garderne bar gennem
musikken fact en menneskelig ballast,
som kan gavne og glaede et belt liv,
og under alle omstgendigheder kan
del fastslas, at der her er tale om en
s?erdeles sund fritidsinteresse.
Et slid er det uden tvivl. Vi andre ser
garden i de smukke uniformer og
lytter til den smasgtende musik, men
ved ogsa, at der bag denne flotte
fremtrasden ligger et stort arbejde.

Til lykke med 25 glade ar
Et kvart arhundrede er gaet, siden
Holbcek Garden sa dagens lys.
Dengang blev en god ide virkelighed,
og i 10bet af forbloffende kort tid
voksede garden sig stor - og er nu en
institution, som alle i by og pa egn
glasder sig over.
Dertil kommer selvfolgelig, at garden
gennem de mange ar ogsa udadtil bar
tegnet Holbeek med succes, bade i
ind- og udland, og en bedre reklame

for vor by, kan man ngeppe tasnke
sig. Jeg ved, at man i mange andre
byer ser med noget, der ligner
misundelse, pa vor garde.
Musikglasden lyser ud af garden, og
vi andre - tilh0rerne - fryder os
selvsagt, nar garden tra^kker gennem
byen eller vi erfarer om dens succes
ved Rebildfesten, ved tattoo'er, i
Tivoli og de mange andre steder hvor
Holbsk-tonerne bar lydt.

Tilgangen til garden fortsastter st0t.
Pa dette felt er der ingen krise. Og
det er dog en positiv ting i en tid,
hvor der neesten tales om »krise« pa
alle fetter. Derfor kan garden
fortr0stningsfuldt se fremtiden i
m0de.
Og vi andre gleeder os til at lytte i
de na;ste 25 ar.
Tillykke!

Arnold Sorensen
BORGMESTER

Undervisningen kom igang.
Orkestrets forste leder,
regimentsmusiker Carlo Nielsen, var
utrasttelig. Han gav sasrskilt
undervisning til adskillige og snart
kunne det skonnes, at byens borgere,
hvor iblandt mange var skeptiske,
ville fa Holbask's eget orkester at se
og here »pa gaden« til
Bornehjaslpsdagen den 28. maj 1960.
Alle orkestermedlemmer og voksne
ledere vil sikkert mindes den
forudgaende »afpudsning« i
trteningslejren ved H0ve Strand,
hvor der blev 0vet i march og
sammenspil med en ildhu, der endnu
kan f01es inderst i en afgaet
formands sjjel. Tak piger og drenge
for denne og mange andre glade
oplevelser.

Et sundt barn blev fedt...
Tillykke med 25 ars fedselsdagen
Som deltager i det stiftende udvalg og
f0rste formand i Holbsek Garden's
bestyrelse er det med glasde og slet
skjult stolthed at vasre vidne t i l , at
det »barn«, der blev bragt til verden i
aret 1959, har vist sig at vasre
levedygtigt og tilmed har udviklet sig
til at vasre kendt og anerkendt ud
over kommune-, amts- og
landegreenser.
Der h0rer motivering til for at danne
et byorkester som Holbask Garden.
Det stiftende udvalg havde 2 motiver.
Det ene, at skabe liv og farve i
bybilledet pa et tidspunkt, hvor ingen
anede, at Holbsk stod foran en

epoke med rivende udvikling pa
kulturelle og forskellige andre
omrader. Det andet, men ikke mindre
vassentlige, at skabe ramme for en
sund fritidsbeskasftigelse for byens og
omegnens ungdom.
Det stiftende udvalg handlede
konsekvent. Det tilsyneladende
umulige blev gjort mulig. De unges
begejstring over tanken kom til
udtryk ved den ferste session den 14.
august 1959, der blev foreviget af
Danmarks Radio ved Piet van
Deurs, og spgendingen var stor blandt
de mange fremmodte: antaget eller
ikke?

Med tilbageblik pa de 25 ar, der nu
snart er gaet siden Holbask Garden's
f0dsel skal der ogsa rettes
taknemmelige tanker til byens
forretnings- og erhvervsdrivende, der
ved tegning af fadderskaber skaffede
det 0konoiske grundlag for orkestrets
oprettelse samt til Holbask kommune,
hvis sympati ikke kunne undvajres.
Holbeek Garden's stiftende udvalg og
f0rste bestyrelse vil sikkert og i
sasdvanlig enighed med mig u d t r y k k e
en sasrlig tak til de ledere, der i tidens
10b har formaet at videref0re dette
»livsv£erk« og gratulere med det
enestaende resultat, som er naet.
Hjertelig tillykke.
C. M. Andersen

til vasrtshusholderne og solgte kunst,
en collage af en hjulkapsel, hvor der i
gips var anbragt diverse tandhjul,
motrikker og andet og derefter
bronceret, pris: Fra 50 kroner og
opefter pr. stk.
Men det var erhvervslivet i byen der
dannede det grundlasggende
0konomiske fundament. Initiativet
blev velvilligt modtaget af savel det
mindre erhvervsliv som det storre
samt ogsa bystyret. Der blev solgt
reklamer, en form for
skattetasnkning. I 1959 havde en 500
kroneseddel en anden vasrdi end nu!

Spredte strejftog ved et jubikeum
Et kvart arhundrede er lang tid i
almindelighed og for et
borneorkesters bestaen i sasrdeleshed.
Ved starten var de asldste b0rn 14 16 ar, det vil sige at de for
nasrvasrende nu er satte borgere pa
omkring 40 ar.
Om Holbeek Garden er gennem
skiftende tider sagt og skrevet meget.
Fra f0rste ferd bar korpset kunnet
glasde sig over at have haft en god
pressedaskning - man t0r vel sige
overall.
De f0rste ar var vel nok de svasreste og i mange henseender! Skulle sagen
nyde fremme matte den handteres
politisk neutral. Det er indtrykket at
dette gav anledning til megen velvilje
fra alle sider.

Som alt andet nyt, modtoges
initiativet vel nok her og der med et
gran k01ighed. Kun ganske fa af
bornene kendte til noder for slet ikke
at tale om instrumenternes teknik
ievrigt. F0rst efter sommerferien i
1959 blev der reelt taget fat pa at fa
sat skik pa tonerne, regimentsmusiker
Carlo Nielsen prjesterede det
kunststykke ved hjaslp af simple
midler, inden julen, at fa det til at
tone. Der kunne vel findes folk der
havde ventet sig noget i retning af det
kgl. kapel! Men for os der knoklede
med sagen: Vi var da henrykte.
0konomi var der ogsa noget der bed
dengang, skillinger skulle der til, og
skillingerne skaffedes af mange
masrkelige initiativer, for eksempel
drog Arne Aasberg og Viberg rundt

Vi konsulterede ogsa andre byers
tilsvarende korps om gode rad ledelserne konstaterede
samstemmende: Det er et
hestearbejde! Men det er m0jen
vaerd! Deres korrespondent mindes
ikke at have h0rt om en Holbaskgarder med darlig opf0rsel. Hertil
kommer sammenhold og godt
kammeratskab, der bar givet
anledning til megen glcede og festlige
tider, ikke mindst de sjove
dilettantforestillinger.
25 ar hengar ikke uden at der for
orkestret ogsa bar vasret bragt tunge
stunder - matte orkestret i fremtiden
blive skanet derfor.
Med nsrvasrende spredte
betragtninger sendes de bedste
hilsener og alle gode 0nsker til savel
orkestermedlemmer som ledelse i
anledning af 25-ars jubilaset.
K. S. Christensen

Nar garden marcherer igennem byen,
syntes vi, at det er en naturlig ting,
men vi kan ikke vaerdszette det h0jt
nok, at vi er sa privilligeret, at have
vores egen garde.
Nar jeg har sagt dette, vil jeg da
skynde mig, at sige til Jer gardere der
er kommet med igennem de 25 ar, i
har forstaet med Jeres gode musik og
Jeres pasne opforsel, at f01ge Jeres
forgasngere op, til det gode ry, de
havde fra starten.
Det er med glasde, at konstatere, at
»gamle« gardere i dag, er Ijerere for
deres efterkommere, og det er mit
hab, at alle i Holbask Garden, bade
orkester og Grundskole, vil sastte det
gode kammeratskab, der er, og altid
har vaeret i Holbask Garden i
h0js£edet, for pa den made vil I fa
noget ud af Jeres musiske kunnen, til
stor glasde for dem i spiller for, og
endnu st0rre glasde for Jer selv.

I ar fylder Holbask Garden 25 ar. Sa
siger man til sig selv, det kan ikke
vasre rigtigt, at det er sa mange ar
siden, at vi for forste gang, sa
Holbsek Garden marchere igennem
Holbask til tonerne af »vi er b0rn af
sol og sommer«. Det var en god
melodi man startede med, for det har
fulgt den igennem arene, men med
navnet »Solskinsgarden«.
Nar jeg tasnker tilbage pa de ar, hvor
jeg sammen med min kone, og andre

ledere, har vaeret rundt i ind- og
udland, har staet og hart udtalelser
fra begejstrede mennesker, om den
velspillende og pasne garde, ma jeg
da indromme, at det var med en vis
stolthed, at man havde en finger med
i spillet, som man siger.
Holbask Garden fik en dejlig start
med st0tte fra Holbaek og omegns
borgere for 25 ar siden, og det er mit
hab at dette ma fortsaette i tiden der
kommer.

Jeg vil ogsa gerne rette en »stor tak«
til gardens ledelse og musiklasrere,
for det gode arbejde I g0r, jeg ved
det krasver tid og arbejde fra Jeres
side, men jeg kan love Jer, at nar der
gar nogle ar, og andre overtager Jeres
»job«, da vil i med glsde mindes
mange dejlige stunder med
»Solskinsgarden«.
Da Holbask Garden fyldte 10 ar
0nskede jeg dem held og lykke i
fremtiden, det samme gjorde jeg ved
20 ars f0dselsdagen, og nu da det er
25 ar det gaslder, skal mit 0nske vaere
lige sa velment som tidligere.
Frode S0rensen

»En Holbajk Garde ma vi ha',
et m0de om det kan vi ta'«
Sa, talte nogle bymeend'.
Og m0det blev i Postgards Sal,
man valgte uden storre kval
en gruppe af ga-pa-masnd'.
Men sagen var nu ej sa let,
man skaber ikke pa et brast
et stort musikorkester'.
Man instrumenter f0rst ma ha',

hvor kan man underviser' ta'?
hvor far man nodehsefter?
De unge lasre skal at ga
i takt og tilmed tromme sla,
og hvad med uniformer?
Forsigtig laved' man budget,
og hver og een fik ganske ret:
det kostede »enormer«!
Man tasnkte, handel - industri,
ma se en interesse i
at tegne fadderskaber.
Sit navn man derved kunne fa
pa horn og trommer flot at sta,
det interesse skaber.
Det faldt i hak, og sa gik nog'n
igang at pr0ve en session
for f0rste hold til trasning.
Man pukled voldsomt i et ar,
i H0ve-Lejren Pasken gar
med march, »kseft, trit og retning«.
Dog ogsa tid til leg og sang,
en ekstra pr0ve nok engang,
og man er klar til springet'
pa borndag i 1960
da springer ud i stral'ne dress
Holbask-ungdoms-orkester!
Folk jublede og klappede
og efter vejret snappede
ved B0rnedagens fester.
Nu gjaldt det om at holde fast
og hurtigst mulig blive bedst
med march, tattoo og rep'tuar,
som mer end tvende numre bar,
at blive kendt i land og byer
og sende ud en flot brochu'er.
Det fremad gik med »angement«
som hjalp i kassen, der var trang'.
Og flere la^rer til musik,
professionel til »ga-teknik«.
Forasldre - ja foreningen
fik aendret lidt pa meningen,
sa den sku' skaffe mere guld
til Carder kassens store hul.
Kommunen kunne ej fa rad,

de f0rste ar at yde no'et!
men efterhanden gik det frem,
man gav os gratis hus og hjem.
Et rum til syning ligesa,
man kunne senere opna.
Sa kom en hjaslp, der var sa sk0n
til aftenskolel£erer-10n.
Med Havnefester, bankospil
og forarsmesser gav det til
et overskud i kassen. Se det var lidt om gardens kar
i flere noget trange ar,
som vel blev overstaet,
men garden, den blev ogsa kendt,
og bud der efter den blev sendt,
fra hele lands omradet.
Man fik kontrakter udenlands
og drog afsted ved godt Set. Hans
til spgendne sommer ture.
Til Sverig - Norge - Vesttyskland
til Holland smukke flade land
og Frankrig med bravuer.
Forglemmer ej Bornholms 0,
hvor folk og sild de stod i k0
for garden ret at nyde.
De mange ture gav og gi'r
til bade drengene og pi'r
oplevelser og fryde.
Man knytter venskab, som bevar's
som med bes0g og brev besvar's,
og varer maske livet.
Jeg slutte ma det lange stykke
og 0nske hjertelig til lykke,
til lykke aller garder ka2re,
tak for I Jer sa peent gebeerder,
til lykke musikalske lasrer
som stor talmodighed ma bsere,
tillykke alle ledere
sypiger og sa videre.
Jeg haber stadigt garden ma
til gavn for b0rn og unge sta
til agtelse og stadigt ry
for gode gamle HOLB/EK BY.
Viberg

Allerforst vil jeg gratulere Holbask
Garden med de 25 ar. Det er svasrt at
forsta, at det allerede er 5 ar siden, vi
fejrede Holbask Gardens 20 ars
fodselsdag.
Det bar vasret 5 begivenhedsrige ar vi
nu bar lagt bag os. Vi bar oplevet
nogle belt nye rejsemal, jeg tasnker
her pa turen til Belgien og for et par
ar siden til England.
Ogsa pa disse ture skabte Holbask
Garden respekt om sig selv - blandt
andet ved musikalsk optrasden samt
den gode opforsel garderne altid
viser.

indsats havde det ikke kunne lade sig
g0re.
De 2 bestyrelser der star bag Holbask
Garden vil jeg 0nske held og lykke
med det store arbejde i bar pataget
jer.
Til slut endnu engang tillykke til
Holbask Garden og jeg glasder mig til
at h0re f0dselsdagskoncerten den 21.
april 1984.
...
Jorgen Nielsen

Men ogsa inden for landets grasnser
bar Holbask Garden virket de sidste
par ar med stor succes - her tinker
jeg pa turistudstillingen i Bella
Center, Tattoo i Slagelse samt Rebild
Festen.
Inden for de sidste par ar er det
ligeledes lykkedes, at fa Garderradet
til at fungere, som jeg synes er en
meget positiv ting.
Til alle jer gardere vil jeg onske
tillykke med dagen. I skal vasre stoke
af, at vasre medlem af et musikkorps,
der fungerer sa godt som Holbask
Garden. Jeg 0nsker jer held og lykke
i fremtiden.
For at Holbask Garden skal fungere
star der jo altid en stor stab lasrere
og ledere bag.
Jeg vil ogsa her benytte lejligheden til
at gratulere alle musiklasrere med, at
det er lykkedes, at fa en sa
velspillende garde, uden jeres dygtige

- pa nodeme

Utroligt at det nu er 5 ar siden, jeg
selv som festudvalgsmedlem, var med
til at planlaegge det dengang ret store
arrangement, til Holbask Gardens 20
ars fedselsdag.
Denne fest og det 0vrige arbejde for
Holb^ek Garden, kunne til tider vasre
et hardt slid, som ogsa kostede
mange fritidstimer. Jeg f01er
imidlertid, det var sliddet vasrd, idet
glaederne og oplevelserne sammen
med Holbask Garden gennem mine
10 ar i bestyrelsen, langt bar
overhalet sliddet.
Det er derfor i dag glasdeligt at se,
der stadig er idealister til, mennesker
som frivilligt og vederlagsfrit vil
patage sig arbejde i, og for Holbcek
Gardens videre bestaen.
Ligeledes er det ogsa gljedeligt, at sa
mange born og unge mennesker bar
interesse for, og vil spille i Holbask
Garden. Og dette i samhorighed vil
fremover bevirke, at vi stadig bar en
garde i vor by, som forhabentlig ogsa
kan fejre bade 30 og 40 ars
fodselsdag.
Til slut vil jeg gratulere alle i Holbask
Garden med de 25 ar, og med et
lykke og held fremover.
Erik Skovholm

- pa nodeme

med gode tilbud, vi har et af landets
smukkeste museer med »Den gamle
K0bmandsgard«, der sten for sten er
flyttet fra havneomradet, og som
indeholder bade butikken og den
gamle beboelse pa 1. sal.
Vi har de meget smukke omgivelser:
Munkholmbroen - Brorfelde Bakker
med Magleso - fasrgeturen til Or0 L0venborg Slot - Audebodsmningen
- fjorden, der kaldes for »Danskernes
sejlerparadis - et af landets sk0nnest
beliggende hotelier - s0badeanstalten
og Strandparken, og vi har 2 meget
ber0mte kirker - Tuse kirke og Tveje
Merl0se kirke og meget mere.

HOLB^K
- bar det hele
Holbsk kan i 1986 fejre 700 ar;,
K0bstadsjubilajum og utallige fund
vidner om, at der i mange tusinde ar
bar boet mennesker ved den dejlige
Holbask Fjord. De skonne omgivelser
blev nok ikke vurderet pa samme
made som i dag, men fjorden som en
vigtig transportmulighed og den gode
og frugtbare jord i omegnen, har nok
vaeret med i planerne da Valdemar
Sejr i 1200-tallet lod Holbask Slot
opfore.
En fornuftig og sund udvikling har
medfort, at vi i dag har naesten
30.000 indbyggere, og det er faktisk
rigtigt, nar vi i overskriften antyder,
at HOLB^K har det hele.
Turistmsessigt har vi en levende by,
med mange forretninger der er fyldt

Erhvervsmasssigt har vi mange gode
og sunde virksomheder. Byradet har
gennem udlasgning af erhvervsgrunde
skabt gode muligheder for kommende
virksomheder. Havnen er udvidet
flere gange og er en af de fa
provinshavne, der hvert ar stiller med
et psent overskud. Aktive shippingfirmaer s0rger for, at aktiviteten pa
havnen stadig 0ges.

muligheder, men en af de bedste er
nok HOLB^K GARDEN.
Holbzek Garden fylder i ar 25 ar, det
er en meget flot garde i fine
uniformer, det er meget tiltalende
piger og drenge, der leverer
musikken, men det aller bedste er, at
de spiller virkelig godt.
Holbask Garden sastter liv i vores by
ved alle festlige lejligheder, og det er
med glasde og stolthed, vi sender dem
pa bes0g i andre byer savel i indland
som udland. Jo, vi har det hele i
Holbajk - ogsa en virkelig god
reprassentant for vores by HOLB^K GARDEN.
Asger Beyer Clausen
TURIST- OG E R H V E R V S C H E F

Vi har mange tiltalende
boligomrader, savel indenfor
parcelhuse som for lejeboliger. Vi har
nassten alle muligheder for
uddannelser, og vore ca. 600
foreninger s0rger for
fritidsmuligheder.
Vi vil naturligvis ikke gemme alle
disse herligheder til os selv, vi vil
gerne have turister til byen, og vi vil
gerne have mere erhvervsliv, vi vil
gerne have m0der og konferencer, og
nar vi skal reklamere for vores by.og
vores egn, sa er der mange

- pa nodeme

HOLB^EK
- has got it all
1986 is the year of Holbask.s 7th
centenary, and countless ancient
findings bear witness to the fact that
human beings have lived for many
thousand years at the wonderful Inlet
of Holbask. The beautiful
enviroments of the town were
probably not appreciated in the way
they are today - the important
transport facilities because of the
inlet as well as the good and fertile
soil might however have crossed
Valdermar Sejr's mind as in the 13th
century he planned to build the
Castle of Holbsek.
As a result of a reasonable and sound
development the population of
Holbask is today about 30,000, and
as a matter of fact the headlines to
tell the truth: Holbask certainly has
got everything.
As concerns tourists we have got a
vivid town with plenty of shops full
of good offers. We have got one of
the most beautiful museums of the
country with the ancient buildings of
»the merchant's house« which were
moved from the harbour brick by
brick to the present site, including the
shop as well as the old living quarters
on the first floor.
Around Holbask are many beautiful
places and sights:

The bridge »Munkholmbroen« - the
hills »Brorfelde Bakker« and the lake
»Magleso« - the ferry-crossing to the
island »Or0« - the castle called
»L0venborg« - the dike
»Audebodasmningen« - the inlet
nicknamed »the paradise of the
Danish yachtsmen« - one of the most
beautifully situated hotels in
Denmark - the baths and the park
near the beach, and we have 2 very
famous churches: the church »Tuse
Kirke«, and the church »Tveje
Merlose Kirke« - and much more.
From a commercielt point of view we
have many good and sound
establishments. By zoning areas for
industrial development the Town
Council has created good prospects
for future undertakings. The harbour
has been extended several times, and
it is among the few Danish province
ports which every year yield a good
profit. Because of our very efficient
shipping-companies the activity of the
port is steadily increasing.

This year the »Holbask Garden« will
be celebrating their silver jubilee,
they are very elegant guards wearing
beautiful uniforms. The music is
played by very nice girls and boys the most important thing is, however,
that the music is played very well.
At all festivities the »Holbask
Garden« enlivens our town. We all
feel joy and pride whenever they
leave to visit other towns whether in
this country or abroad. Indeed,
Holbcek has got it all - even a really
worthy representative for our town,
the »Holbsek Garden«.

We have many attractive habitation
areas with single-family houses as
well as flats. We have got almost all
possibilities as concerns education,
and about 600 clubs and associations
provide various spare time facilities.
Naturally, we do not intend to keep
all this magnificience to ourselves, we
want tourists to come to our town,
and we would welcome further trade,
meetings, and conferences. In respect
of advertising our town we have
several possibilities - one of the best,
however, is definitely our »Holb£ek
Garden«, a musical band.

- pa noderne

HOLB^K
- hat alles
Holbask kann im Jahre 1986 ihr 700.
Stadtjubilaum feiern, und unzahlige
Funde bekunden, dass Menschen seit
mehreren tausend Jahren an dem
herrlichen Holbask Fjord gelebt
haben. Die scheme Umgebung wurde
wohl nicht wie heute geschatzt, aber
der Fjord als eine wichtige
Transportmoglichkeit und die gute
und fruchtbare Erde des Gebietes
waren wahrscheinlich unter den
massgebenden Umstanden, als
Valdemar Sejr im 13. Jahreshundert
die Auffuhrung von Holbask Schloss
plante.
Durch eine gesunde und verniinftige
Entwicklung hat Holbask heute
30.000 Einwohner. In der Tat - svie in
der Uberschrift erklart - Holbask hat
alles.
Mit Bezug auf Touristen haben wir
eine lebendige Stadt mit vielen
Geschaften, die voll von guten
Angeboten sind. Unser Museum »Der alte Kaufmannsladen« - das
unter den schonsten des Landes ist,
lag ursprunglich in der Nahe des
Hafens, Stein nach Stein wurde aber
abgeschleppt und im Aufbau des
jetzigen Museums benutzt, in dem es
heute sowohl das Kaufladen als auch
die Wohnung im ersten Stock gibt.
Die herrlische Umgebung hat vieles
darzubieten:

Die Munkholm Briicke - die
Brorfelde Hugel beim See Magleso die Fahrefahrt zu die Insel Or0 - das
Schloss L0venborg - den
Audebodeich - den Fjord, der »Das
Seglerparadies der Danen« genannt
wird - einer der am schonsten
gelegenen Hotels des Landes - die
Seebadeanstalt und den Strandpark
und wir haben zwei sehr beriihmte
Kirchen - die Tuse Kirche und die
Tveje-Merl0se Kirche - und anderes
mehr.
In dem gewerbsmassigen Bereich
haben wir viele gute und gesunde
Betriebe. Die
Stadtverordnetenversammlung hat
durch Zerstiickelung von
Industriegrundstiicken fur
zukiinftigen Unternehmungen gute
Moglichkeiten geschaffen.
Der Hafen ist mehrmals ausgebaut
worden und ist einer der wenigen
Provinzhafen, die jedes Jahr einen
netten Gewinn ergeben.

mochten naturlich gern Touristen zur
Stadt haben, und wir wiinschen
immer mehr Wirtschaftsleben, wir
mochten Tagungen und Konferenzen,
und mit Bezug auf Reklame fiir
unsere Stadt gibt es viele
Moglichkeiten, aber einer der bessten
ist doch die Holbask Garde.
Die Holbsek Garde feiert dieses Jahr
ihr 25. Jubilaum, sie ist eine elegante
Garde mit schonen Uniformen - die
Musik wird von sehr ansprechenden
Madchen und Jungen geliefert, aber
vor allem spielen sie alle wirklich gut.
Die Holbask Garde bringt bei alien
festlichen Gelegenheiten Leben in
unsere Stadt, und mit Freude und
Stolz senden wir sie zu Besuch in
anderen Stadten, sowohl im Imland
als auch im Ausland.
Doch - Holbask hat alles, auch einen
wirklich guten Reprasentanten der
Stadt: Die Holbask Garde.

Aktive Shipping-Betriebe sorgen
dafiir, die Tatigkeit des Hafens
standig zu erhohen.
Wir haben viele attraktive
Wohnviertel mit sowohl
Eigenwohnhausern als auch
Mietwohnungen.
Wir haben fast alle Moglichkeiten
was betrifft den Ausbildungsektor,
und unsere etwa 600 Vereine
vertreten beinahe alle Formen von
Freizeitgestaltungen.
Wir wollen naturlich nicht alle diese
Herrlichkeiten fur uns behalten, wir
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Korpset bar igennem arene
manifesteret sig som en velspillende
og populasr garde, bade pa
hjemmebane her i Holbask, og ude
omkring i andre byer. Ogsa i
udlandet er Holbask Garden et navn
der minder om gode oplevelser hos
alle, der har vasret i ber0ring med
garden.
De kvaliteter korpset indeholder, har
da ogsa givet garden lejlighed til at
deltage i mange, bade
betydningsfulde og festlige
arrangementer gennem arene.
Man kan nasvne Slagelse Tattooet i
1983. En opgave, hvor bade
prascision og velklingende musik var
et ufravigeligt krav. Holbasks unge
reprassentanter, hostede et velfortjent
bifald, da de efter endt Tattoo hilste
Dronning Margrethe velkommen med
deres fanemarch.
4. juli festen i Rebild Bakker, som
Holbask Garden deltog i under
sommerturen til Nordjylland, var
ogsa een af de store oplevelser.

Del er med glasde, at jeg som
formand, kan gratulere Holbask
Garden med sit jubilasum.
25 ar - brugt til at g0re mennesker
glade, kan man overhovedet tasnke
sig nogen bedre fritidsinteresse.
Ingen er i dag i tvivl om, at det var
rigtigt set af de mennesker, der for 25
ar siden, med stasdighed arbejdede
sig frem imod, at Holbask skulle have
sin egen garde.

Turen til Jylland gav os nye venner,
blandt andre Skive Pigegarde, og
selvfolgelig fik deres by - og det
nasrliggende frilandsmuseum pa Hjerl
Hede - en musikalsk hilsen fra
Holbask. Vi sa vore gardere
marchere, friskt og frejdigt, ind i alle
bornholmeres hjerte, ved
Blomsterfesten i Akirkeby.
Som noget ganske sasrligt, ma ogsa
nasvnes de arlige beseg pa vore
plejehjem. Bade den enkelte garder,
og ledelsen, glasder sig hvert ar til
samvasret med vore asldste beboere i
kommunen.

Vi husker ogsa, at mange af de
mennesker vi der besoger, var dem,
der sluttede op om Holbask Garden,
og stottede korpset, da dets
tilstedevasrelse ikke var sa selvfelgelig
som nu.
Men ogsa byens eget erhvervsliv og
foreninger er flittige brugere - talrige
byfester i landsdelen, med korpsets
deltagelse har givet Holbask Garden
et godt rygte.
Et sadant omd0mme er ikke bare
noget man har - det skyldes ferst og
fremmest unge menneskers vilje til at
afse deres fritid og energi pa at
dygtigg0re sig med det instrument, de
er betroet - en opdragelse fra
hjemmene, der g0r det naturligt for
vore b0rn og unge at vasre h0flige og
glade. Det hasnger sammen med
forasldre, der kan sastte egne ting til
side for at st0tte deres b0rn og unge i
det arbejde, der skal g0res i Holbask
Gardens tjeneste.
Det er vort hab, at vi i ledelsen kan
forvalte de store vasrdier, vi her har
fact at tage vare pa, pa en sadan
made, at Holbask Garden stadig kan
10se de opgaver byens borgere og
erhvervsliv har til deres egen garde.
Holbask Garden er et aktiv for byen,
som har vist sig at vasre levedygtigt.
Det er vort varmeste 0nske, at vore
efterf01gere vil m0de den samme
forstaelse og velvilje hos byens - ja,
hele landsdelens beboere. Sa vil
Holbask Gardens fortsatte bestaen
ikke bare vasre et 0nske, men en
realitet.
Otto Madsen

Holbsek
Gardens
Bestyrelse

Tage Thaulov
Kasserer

Olio Madsen
Formand

Sleen Frederiksen
Ncestformand

Palle Kjerulff
Sekretasr

Jette Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Ruth Susie
Bestyrelsesmedlem

Aage Pedersen
Bestyrelsesmedlem
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gik sammen og lagde planer om
Holbask Garden's tilblivelse. Der har
sikkert vasret mange gode tanker bag
alle disse planer. Man ville gerne
have det festlige, det smukke og det
representative, som sadan et korps er
for sin by.
Men sikkert - og ikke mindst - har
man tasnkt pa, at mange born og
unge derigennem ville fa et indhold i
deres fritid. Fa en mulighed for i
faste rammer at prove evner og
anlasg i musikkens rige verden.
De mennesker, der dengang gik
sammen, brugte megen tid og mange
krasfter pa at fa disse planer fort ud i
livet. At alle deres anstregnelser
lykkedes, er Holbask Garden's 25 ars
dag det smukkeste bevis pa.

Tillykke fra
Foraeldre- og
stetteforeningen
Nar en festdag som denne star for
d0ren, kan det ikke undgas, at man
begynder at tasnke lidt over, hvordan
og hvorledes det hele begyndte for 25
ar siden.
Det ma vasre naturligt, at vi sender
vor tak tilbage til dem, der engang

Hvad betyder det at vasre i Holbask
Garden? - Man begynder at lasre
noder og at bruge sit instrument. Det
kan vasre svasrt. Men det betyder
ogsa, at familien ma til at passe pa
tiden, nar der skal hentes og bringes
born. Her ma det vasre pa sin plads
at sende en tak til alle de born og
unge, der gennem arene har vasret
med til at danne Holbask Garden.
At vasre med i Holbask Garden, det
koster slid og afhasngighed. Det giver
mange dejlige oplevelser,
kammeratskab og glasde ved
musikken. Der er dage med frost,
hvor det kan knibe med at se flot ud,
nar fingrene snurrer. Eller dage,
hvor solen skinner og stranden
traskker. Da er det bare med at fa
strammet slipset, ind i den varme bus
og ud til arrangement.

Men sa er der de lasngere rejser. Mon
ikke alle gardere, tidligere som
nuvaerende, kan blive enige om, at de
er et kapitel for sig selv. De er med
til at give sammenholdet, der skal
basre videre frem.
Det er en dejlig fornemmelse, nar
man langt hjemmefra i sin smukke
uniform er med til at reprassenteresin
by. Men det er sandelig ogsa en
oplevelse, at se garden pakke sig ned
til rejse. Tasnk at det hele hver gang
kommer med. Der er puder (til trastte
hoveder), poser, tasker, instrumenter,
noder og m.m.
Hvor bliver man begejstret, nar man
efter en lang og trasttende rejse nar
frem og ser garden pakke sig ud,
stille op, og lave et perfekt tattoo eller giver en koncert. - Jeg tror ingen
voksen ledsager, der skal med pa sin
forste langtur, kan forestille sig, hvor
dejlig sadan en tur kan vasre.
Vi lever i en tid hvor man laver
statistik over alting. Hvordan mon en
sadan ville se ud, hvis den skulle fortaslle hvor megen tid born, unge og
voksne har brugt i Holbask Garden
i de 25 ar der er gaet.
Jeg vil slutte med at habe, at der
fortsat vil blive ved med at vasre born
og unge der vil ga ind til dejlige
oplevelser i Holbask Garden. Jeg vil
ogsa habe, at der vil vasre ledere, der
fremover vil tage en torn, sa de ideer
og tanker, der blev lagt for 25 ar
siden, fortsat kan besta.

Jette Pedersen

Bestyrelsen
for Holbaek
Garden's
foraeldre- og
stetteforening
Ingelise Hansen
Kasserer

Aage Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Jette Pedersen
Formand

Brenda Hansen
Sekretasr

Kurt Hansen
Bestyrelsesmedlem

Flemming Jensen
Nsstformand

Birgit Pischiutta
Bestyrelsesmedlem

Jeanette Petersen
Ledet

Susanne Simonsen
Tambourmajor

Jannie Ludvigsen
Tromme

Winnie Mortensen
Tromme

Lisbeth Olsen
Tromme

Gitte Hansen
Tromme

Gitte Petersen
Tromme

Gitte Andreasen
Tromme

Dorthe Kristiansen
Tromme

Henriette Sonne
Tromme

Tina E. Henriksen
Tromme

•H
Michael S. Larsen
Tromme

Helle Petersen
Tenortromme

Marlene Nielsen
Tenortromme

Annie Nielsen
Stortromme

Lisbeth Ryom
Lyre

Hanne Andersen
Lyre

Regitze Andersen
Flojte

Pia Nielsen
Flajie

Jette Hansen
FI0jte

Ditte V. Hansen
F10jte

Anne Vibeke Svann
F10jte

Heidi Paibjerg
FI0jte

Kirsten V. Hansen
Flojte

t

y
Bianca Pischiutta
FI0jte

Anette Thaulov
F10jte

Githa Christoffersen
Flejte

I M
Hennette Lykk Pedersen
Flejte

Kirsten Andersen
F10jte

Lea Lauta
Flejte

Louise Bremholm
FI0jle

Charlotte Dahl
FI0jte

Signe S0rensen
FI0jte

Mette W. Hansen
FI0jte

Mette L. S0rensen
FI0jte

Christine Dinsen
FI0jte

Ole Knudsen
FI0jle

Lotte Pazdecki
Fanebaerer

Heidi Olsen
Fanebasrer

Heidi S. Pedersen
Fanebeerer

Jan Pazdecki
Dirigent

Sandra Pischiutta
Tambourmajor

Johnny G. Jensen
Trompet

Jes Brandsen
Trompet

Thomas Thomsen
Trompet

Henrik Madsen
Trompet

Torben Ryom
Trompet

Sarah Schramm
Trompet

Gianni Pischiutta
Trompet

Karsten Larsen
Trompet

Helle Jensen
Saxofon

Trine E. Hansen
Saxofon

Gitte Hansen
Saxofon

Annelise Skov
Saxofon

Anita Just Pedersen
Saxofon

Katrine Bonde Pedersen
Saxofon

Heidi Hansen
Klarinet

Heidi Pedersen
Klarinet

Jens V. Nymann
Saxofon

Louise Johansen
Klarinet

Ina Bo Winding
Klarinet

Tina Poulsen
Klarinet

Karina Nielsen
Tvserflojte

Betina Dahl
Tvasrfl0jte

Birgit J0rgensen
Trombone

Morten Bo Hansen
Trombone

Rikke Frandsen
Klarinet

Helle Pedersen
Tvarflejte

Birgitte V. Hansen
Baryton

Charlotte Madsen
Klarinet

Henrik Engelbrecht
Piccoloflojte

Jette Olsen
Althorn

Robert Oeffner
Althorn

Vagn Sander Jensen
Basun

Lars Engelbrecht
Orkestertromme

Bo Hansen
Basun

Rene S. Christensen
Basun

Michael Petersen
Orkestertromme

Arne Christensen
Basun

Charlotte Lykk Pedersen
Lyre

Rene Frederiksen
Baskkener

Ricki Susie
Basun

Lene Olsen
Stortromme

Claus Nexe Jensen
Orkestertromme

MARIBO BORGERV/EBNING
DANMARK
Leder og dirigent: Erling J0rgensen
Tambourmajor: Marianne Olsen
Stiftet i 1941
Deltagere: ca. 50.

Gaesteorkestre
3rd. CHRISTCHURCH BOYS'
BRIGADE
»The Somerford Sound«
ENGLAND
Leder: Mr. K. Horlock
Stiftet i 1967.
Deltagere: ca. 90.
KUNST NAAR VERMOGEN
MOORSELE, BELG1EN
Leder: Herrn Georg Porte
Dirigent: Andre Porte
Stiftet i 1926.
Deltagere: ca. 105.
POSTFANFARE, APELDORN
HOLLAND
Leder: J. Faas
Dirigent: John Schreuder
Major: Eg Leemhis
Stiftet i 1938
Deltagere: ca. 75.
SCHWABISCHE BLASERBUBEN
GERSTHOFEN, W-TYSKLAND
Leder: Herrn Werner Renberger
Dirigent: H. J. Schmidt-Taubner
Stiftet i 1955
Deltagere: ca. 60.
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ROSKILDE GARDEN
DANMARK
Leder: Benny Wermundsen
Dirigent: Claus Schollert
Major: Kim Waas
Tattoochef: Poul Gerskjold
Musikalsk leder: Ib J0rgensen
Stiftet i 1935
Deltagere: ca. 65.

SPIELMANNS UNO
FANFAREZUG-W.R.S. WILSTER
W-TYSKLAND
Leder og dirigent: Herrn Hermann
Lindemann
Major: Egon Kohnke
Stiftet i 1965
Deltagere: ca. 40.

DANMARK GARDEN
K0BENHAVN
Leder: John Nielsen
Dirigent: John Andersen
Tambourmajor: Mari Ann Triune
Stiftet i 1972
Deltagere: ca. 60.

AARHUS PIGEGARDE
DANMARK
Leder: Erling Fogh
Dirigenter: Jette Mortensen / Hanne
Mousing
Tambourmajorer: Mette Lund
Andersen / Vibeke Vasrring
Stiftet i 1955
Deltagere: ca. 70.

SLAGELSE GARDEN
DANMARK
Leder: J0rgen Bach
Dirigent: B0rge Riis Larsen (orkester)
Dirigent: Torben Nielsen
(tambourkorps)
Tambourmajorer: Liselotte R.
Petersen / Marie Louise S0rensen
Stiftet i 1977
Deltagere: ca. 95.

SKIVE PIGEGARDE
DANMARK
Leder: Ove Nymand
Dirigent: Carina Justesen
Tambourmajor: Joan Hansen
Stiftet i 1964
Deltagere: ca. 60.

NYK0BING SJ^LLAND
STADSORKESTER
DANMARK
Leder: Palle Nielsen
Dirigent: Palle Fliigge (orkester)
Dirigent: B0rge Rasmussen
(tambourkorps)
Stiftet i 1937
Deltagere: ca. 40.

Jeg haber og tror at garden ogsa
fremover vil give b0rn og unge en
hobby for livet.
En gang garder - altid garder.
Flemming Jensen
Fhv. Holbxk garder
nxstformand i F. og S.

Allerf0rst vil jeg 0nske Holbask
Garden tillykke med de 25 ar, samt
habe den vil besta i endnu mange ar,
til glasde for tilherere og ikke mindst
garderne selv.
At det bar vasret nogle dejlige ar, kan
der ikke herske tvivl om. For mig er
det for!0bigt blevet til 18 ar som
aktiv samt 4 ar i kulisserne, ar som
jeg ikke ville vasre foruden.
Det gode ved at vasre Holbask
garder, er ikke kun de mange sk0nne
oplevelser ved ind- og udenlandsture,
men isasr det meget gode
kammeratskab og musikken. Det er
dejligt at man gennem sin
fritidsinteresse kan glasde andre, med
musik og optrceden, men samtidig
skal det ingen hemmelighed vjere, at
det er en tidskrasvende hobby. Det
bar da ogsa igennem arene vist sig at
det i mange tilfselde bliver en
familiehobby at have nogen i garden.
Uden denne frivillige hjaslp og st0tte
fra forasldre og par0rende ville
garden ikke kunne eksistere.

reprssentere Holbask by i savel indsom udland.
Man ma dog ikke glemme at Holbeek
Garden er en fritidsinteresse og det
primsere er at vasre faslles om at
skabe et venskabeligt musikmilj0, for
herigennem at tilfredstille vore
musikalske ambitioner. Siden 20-ars
jubilaset i 1979 er der sket en stor
udskiftning af gardere, Af de 86 der
var med i 79 er der nu 28 tilbage, sa
det er nzesten en hel ny Holbaek
Garde der i ar kan fejre 25 ars
jubilajum. Da det er pa de nye
medlemmer, ca. 50, at garden
fremover skal bygge, er det vigtigt at
de hurtigt kommer til at f01e sig
hjemme i garden.
En tak og tillykke skal ogsa lyde til
gardens bestyrelse, St0tteforeningen,
systuen og til de mange andre, der
frivillig yder en stor indsats for
Holbask Garden.

Det er mig en stor glasde pa
Garderradets og mine egne vegne at
0nske Holbask Garden tillykke med
de 25 ar.
I de 14 ar jeg har vasret med i
Holbask Garden, har jeg haft mange
store og uforglemmelige oplevelser,
som jeg antagelsesvis ikke havde haft
mulighed for at opleve, hvis jeg
havde valgt en hvilken som heist
ahden fritidsinteresse. Men
selvf01gelig er det at spille i Holbask
Garden ogsa andet end sommerture,
byfester og hvad dertil h0rer. Der ma
arbejdes hardt aret igennem, dels
med det musikalske dels med vores
tattoo, sa garden pa bedste vis kan

Med de bedste 0nsker for fremtiden.
Johnny Gybel

B^EK GARDEM
- gar ogsa foran i 80'eme

