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Gaesteorkestre
til Holbask Gardens internationale Musikfestival
den 4., 5. og 6. august 1989

Schwabische Blaserbuben
Gertshofen, W.Tyskland
Stiftet i 1955
Ca. 60 deltagere.

Jugend Spielmannszug
Im Jager-Corps
Northeim, W.Tyskland
Stiftet i 1844
Ca. 40 deltagere.

Showbands DAP
Apeldoorn, Holland
Stiftet i 1933
Ca. 140 deltagere.

Kolping Blasorkchester
Linz, 0strig
Stiftet i 1907
Ca. 50 deltagere.

Soderslatta Mussikkar
Trelleborg, Sverige
Stiftet i 1938
Ca. 40 deltagere.

Soiete de Musique Municipale
Sainte-Cecile
Bouzonville, Frankrig
Stiftet i 1865
Ca. 100 deltagere.

Skive Pigegarde
Skive, Danmark
Stiftet i 1964
Ca. 60 deltagere.

Roskilde Garden
Roskilde, Danmark
Stiftet i 1935
Ca. 60 deltagere.

Slagelse Garden
Slagelse, Danmark
Stiftet i 1977
Ca. 90 deltagere.

Nykebing Sj. Stadsorkester
Nykebing Sj., Danmark
Stiftet i 1937
Ca. 40 deltagere.

Dragsholm Garden
Dragsholm, Danmark
Stiftet i 1986
Ca. 30 deltagere.

Holbask Pibeband
Holbask, Danmark
Stiftet i 1983
Ca. 25 deltagere.

Danmarks Garden
Kobenhavn, Danmark
Stiftet i 1972
Ca. 60 deltagere.
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Holbaek Garden
- en 30 arig,
man nyder at vaere
sammen med

Som kommunens borgmester vil jeg her-
med 0nske bestyrelse, gardere og deres fa-
milie rigtig hjertelig til lykke med de 30 ar.

For os alle her i Holbaek bar garden vas-
ret frontfigur i kommunens kulturliv. Fra
jeres spaade start og til i dag, hvor I optras-
der som en charmerende 30 arig, bar I sat
jeres prseg pa alle store og sma begivenhe-
der. Under flere dygtige dirigenter og med
en medlevende bestyrelse bar I mange gan-
ge rejst som gode ambassad0rer for Hol-
baek bade i ind- og udland. For mange af os
ser vi jer velspillende marchere eller til go-
de koncerter og ved, at der ligger timevis af
training - pasning af instrumenter og uni-
former bag jeres vellykkede arrangemen-
ter. I bar ogsa en stotteforening, der sam-
men med andre tilskudsgivere g0r et kaem-
pearbejde for at hjaslpe jer, og vi er mange,
der g0r det med glasde. Jeres noble optras-
den og alligevel demokratiske optreeden
b0r inspirere b0rn og unge fra Holbaek og
omegn til at deltage i jeres arrangementer.
I er heller ikke bange for selv at g0re en ind-
sats for at bidrage til gardens 0konomi.

I jeres f0dselsdagsar vil I modtage gse-
ster fra ind- og udland, og I vil til tonerne
af god musik udveksle venskaber med b0rn
og unge mange forskellige steder fra, og se-
nere vil I spredes ud til andre musikkorps,
nar jeres tjeneste ved garden ophorer.

Kommunen er stolt af jer, af jeres ledere,
dirigent og St0tteforening og foraeldre.

Pa kommunens vegne 0nsker jeg her
hjertelig til lykke med de 30 ar og jer held
og lykke i fremtiden.

De venligste hilsener

Bent Kristiansen
borgmester

Die Holbak Garde - eine 30-jahrige,
mit der man geniest zusammen zu sein

Als Biirgermeister will ich hiermit den Vor-
stand, die Gardisten und ihre Familien sehr
herzlich zu den 30 Jahren begluckwiin-
schen.

Fiir uns alle hier in Holbak ist die Garde
Frontfigur im Kulturleben der Stadt gewe-
sen. Von einem zarten Anfang und bis heu-
te, wo ihr als eine charmante 30-jahrige
auftreten, habt ihr alle grosse und kleine
Ereignisse gepragt. Unter mehreren tiichti-
gen Dirigenten und mit einem mitlebenden
Vorstand seid ihr viele Male als gut Ambas-
sadore fiir Holbak sowohl im In- als Aus-
land gereist. Fiir viele von uns sehen wir
euch wohlspielend marschieren oder bei
guten Konzerten und wissen, dass stunden-
lange Ubungen - Pflege der Instrumente
und Uniforme hinter euren gelungene Ver-
anstaltungen stecken. Ihr habt auch einen
Stiitzenverein, der zusammen mit anderen
Zuschussgebern eine Riesenarbeit tun, um
euch zu helfen, und wir sind viele, die es
mit Freude tun. Eure nobles und doch de-

mokratisches Benehmen sollte Kinder und
junge Leute aus Holbak und Umgebung
dazu anregen an euren Veranstaltungen
teilzunehmen. Ihr seid auch bereit selbst
einen Einsatz zu machen, um zu der Oko-
nomie der Garde beizutragen.

In eurem Jubilaumsjahr wollt ihr Gaste
aus In- und Ausland empfangen, und ihr
wollt zu den Tonen guter Musik Freund-
schaften mit Kinder und jungen Leute aus
vielen Orten austauschen und spater wer-
det ihr zu anderen Musikkorpsen zerstreut
werden, wenn euer Dienst bei der Garde
aufhort.

Die Gemeinde ist stolz auf euch, auf cu-
re Leiter, Dirigent, Stiitzverein und Eltern.

Im Namen der Gemeinde begliick-
wiinsche ich euch zu den 30 Jahren und
wiinsche Erfolg und Gliick in der Zukunft.

Mit freundlichen Griissen
Bent Kristiansen

Biirgermeister



Holbaek Gardens formand
Det er mig en stor glasde at kunne gratulere
Holbaek Garden med jubilaeet. Der var vel
naeppe mange, der havde forestillet sig, at
den ide, der blev en realitet den 21. april
1959, ved stiftelsen af Holbask ungdoms-
orkester, senere omdobt til Holbask Gar-
den, skulle blive en sa stor og veletableret
forening, som den er i dag.

Holbaek Garden har siden sin start vasret
med til at glasde tusindvis af mennesker i
hele Europa med sin velklingende musik
og altid smilende optrasden. Holbask Gar-
den har manifesteret sig som en velspillen-
de og sasrdeles populaer garde overalt, hvor
den har medvirket, ikke alene pa grund af
de flotte uniformer og den flotte musik,
men ogsa pa grund af gardernes altid pasne
og heflige made at optrasde pa, nar de pa
de mange ture rundt omkring i ind- og ud-
land reprassentere vor by og vort land med
stor vasrdighed.

Mange voksne har ogsa igennem arene

gjort en stor indsats i Holbaek Garden, her
tasnker jeg pa alle dem, der har vasret med
i bestyrelsen, alle dem, som har vasret lasre-
re og ikke mindst alle dem, der har vasret
frivillige hjaelpere, som har ofret en meget
stor del af deres fritid pa Holbaek Garden.
Vi er i dag alle de mennesker en stor tak
skyldig, for det store arbejde de har udfort
for Garden, uden deres indsats havde vi in-
gen Holbask Garde til at fryde os over i
dag.

Til slut vil jeg 0nske Holbask Garden alt
muligt held og lykke i fremtiden, og jeg vil
habe, at der fremover stadig vil vaere born
og unge, der vil melde sig aktivt til Holbask
Garden, og at der er voksne, der vil trasde i
vort sted, nar vi traskker os tilbage, saledes
at Holbask Garden ogsa kan fejre bade 40
og 50 ars f0dselsdag.

Palle Kjerulff

Vorsitzender der
Holbak Garde
Es 1st mit eine grosse Freude, die Holbak
Garde mit dem Jubilaum begluckwiin-
schen zu konnen. Es gaben kaum viele, die
sich vorgestellt hatten, dass die Idee, die
am 21. April 1959 bei der Stiftung des Hol-
bak Jugendorchesters - spater die Holbak
Garde getauft - eine Realitat werden wiir-
de, und auch heute einen so grossen und
wohletablierten Verein werden konnte.

Die Holbak Garde hat seit ihrem An-
fang dazu beigetragen, Tausende von
Mennschen in ganz Europa mit ihrer wohl-
klingenden Musik und immer lachelden
Auftreten zu freuen. Die Holbak Garde hat
sich als eine wohlspielende und ausseror-
dentlich populare Garde erwiesen - und
zwar iiberall wo sie mitgewirkt hat; nicht
nur wegen der flotten Uniformen und der
flotten Musik, sondern auch wegen des
netten und hoflichen Auftreten der Gardi-
sten, wenn sie auf die vielen Reisen im In-
und Ausland unsrer Stadt und usrem Land
vertreten.

Viele Erwachsene haben auch durch die
Jahre einen grossen Einsatz in der Holbak
Garde gemacht. Hier denke ich an alle die-
jenige, die Lehrer gewesen sind, und nicht
am wenigsten alle diejenige, die freiwillige
Heifer waren, die einen grossen Teil ihrer
Freizeit auf die Holbak Garde geopfert ha-
ben. Wir sind heute alien diesen Leuten ei-
nen grossen Dank schuldig, fur die grosse
Arbeit, die sie fur die Garde geleistet ha-
ben. Ohne ihren Einsatz hatten wir keine
Holbak Garde, woriiber wir uns heute
freuen konnten.

Zum Schluss will ich der Holbak Garde
alles moglich Gliick in der Zukunft wiin-
schen, und ich will hoffen, dass es auch
kiinftig Kinder und junge Leute geben wer-
den, die sich aktiv fur die Holbak Garde
einsetzen, und dass es erwachsene geben
werden, die in unsre Stellen treten werden,
wenn wir uns zuriickziehen, so dass die
Holbak Garde auch sowohl 40 als auch
50-jahrigen Geburtstag feiern konnen.

Palle Kjerulff



Til lykke fra
Foraeldre- og
Stetteforeningen

Holbask Garden kan den 21. april 1989 fej-
re 30 ars fodselsdag og der skal fra
Forasldre- og St0tteforeningen lyde et stort
til lykke med denne runde dag.

Forasldre- og St0tteforeningen blev stif-
tet kort tid efter Holbask Gardens start og
formalet med foreningen er at danne bin-
deled mellem forasldrekredsen og Holbask
Garden samt virke for et godt samarbejde
i paedagogiske-, musikalske-, 0konomiske
og praktiske sp0rgsmal.

Det koster mange penge at anskaffe og
vedligeholde de mange uniformer og in-
strumenter, hvorfor det er naturligt at be-
styrelsen bruger meget tid og mange an-
strengelser pa at skaffe penge til Gardens
drift.

En af de st0rre aktiviteter er salg af jule-
masrket igennem de sidste ar.

Hvad betyder det af vaere i Holbask Gar-
den? - Man begynder at lasre noder og bru-

ge sit instrument. Det kan vasre svasrt. Men
det betyder ogsa, at familien ma til at passe
pa tiden, nar der skal hentes og bringes
b0rn. Her ma det vasre pa sin plads at sen-
de en tak til alle de b0rn og unge, der gen-
nem arene bar vasret med til at danne Hol-
bask Garden.

Bag vores aktive Holbask Garde ligger et
stort frivilligt arbejde af ledere, musiklas-
rere, dirigent, systue m.m., og frugten af
dette arbejde medvirker til at Holbsek Gar-

den deltager i mange reprassentative arran-
gementer i savel ind- som udlandet.

Vi kan i dag sammen med Holbaek Gar-
den se tilbage pa 30 gode ar, og sende en tak
til alle de mennesker, der ved deres store ar-
bejde gjorde det muligt for b0rn og unge,
stadig at have en god og sund fritidsinteres-
se, til glasde for dem selv og Holbask by.

Frede Thiesen
Formand

Holbask Gardens grundskoleelever.



HOLB^EK -
kulturens samlingssted

smukt beliggende ved den dejlige fjord
med roklub, sejlklub og lystbadehavn.

Ved Kirsebasrholmen ligger golfklubben
pa en lille holm i fjorden med en enestaen-
de beliggenhed.

Nyd Munkholmbroen og omegnens
smukke landskab og pr0v eventuelt en kon-
ditur rundt om Maglese - omgivelser med
gravheje og skove.

Vil man se kalkmalerier - bes0g den
gamle kendte Tveje Merl0se kirke med tvil-
lingetarnene eller Tuse kirke.

Ved Brorfelde syd for Holbask ligger de
»Sjasllandske Alper« med M0rkemose-
bjerg (105 m.o.h.) og Magles0 (55 m.o.h.),
beliggende i et kuperet istidslandskab - ja
pr0v selv en gang at opleve den storslaede
udsigt.

Mod nord finder vi Tuse Nass - en natur-
sk0n halv0, der breder sig ud i Isefjorden
med dejlige bakker, gravh0je og strande.

Pr0v en sejltur pa fjorden eller lej et
surfbrast.

Nar man er i Holbask b0r man ogsa be-
s0ge Isefjordens perle, Or0. Fra Holbask
havn gar man ombord i den hyggelige fser-
ge og sejler til Or0, hvor man ogsa oplever
en pragtfuld natur med sma hyggelige
landsbyer, hvor der naturligvis findes en
kro, hvor man kan slukke tersten efter en
god trave- eller cykeltur.

Tilbage i Holbask centrum findes en
blanding af bade nye og gamle bygninger
med dejlige landsbystemninger f.eks. ved
Skt. Nikolai kirke med Sjasllands mest in-
teressante museum med bl.a. den gamle
k0bmandsgard fra aret 1660.

Holbask er en spasndende handelsby
med mange butikker og et rigt foreningsliv.
Aret rundt foregar mange aktiviteter savel
uden- som indend0rs. Vi har kapsejladser
pa fjorden og mange forskellige kulturelle
indslag - Holbaek Garden traskker op for
fuld musik, teatre - jo vi har endog et B0r-
necirkus. Alle former for musiske indslag,
krasmmermarked og torveuge, drageflyv-

ning samt sportsaktiviteter - jo man be-
h0ver ikke kede sig i Holbsek.

I udkanten af Holbask findes Natursko-
len, hvor man kan opleve og forsta naturen
og betragte det smukke vildt i indhegnin-
gerne.

Zonemuseet abner i 10bet af sommeren
1989 og 0komuseet er under etablering, og
allerede et bes0g vaerd.

Som turistchef for Holbask og Omegn er
det en glasde at samarbejde med Holbask
Garden som et led i markedsf0ringen af
omradet.

Holbask Garden har ved mange arrange-
menter festliggjort dagen ved dens musiske
deltagelse og majestastiske optrasden i de
fine uniformer.

Vi benytter hermed lejligheden til at tak-
ke for et fint samarbejde samt 0nske til lyk-
ke med jubilaset.

Kirsten Bisgaard
Turistchef



Holbaek
Gardens
Bestyrelse

Palle Kjerulff
Formand

Henning Dahl
Nasstformand

Mogens Knudsen
Kasserer

Birthe Nielsen
Sekretasr

Sonia Pedersen
Bestyrelsesmedlem

^jj£ Br^^^.

HJ^^^^k ^

^A. ^ ^

Jan Radmer
Bestyrelsesmedlem

Frede Thiesen
Bestyrelsesmedlem

med
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Bestyrelsen
for Holbaek
Garden's
foraeldre- og
st0tteforening

Frede Theisen
Formand

Flemming Nielsen
Naestformand

Lizzie Petersen
Kasserer

Mona Hansen
Sekretasr

Niels Nymann
Bestyrelsesmedlem

Eyvind Dyring
Bestyrelsesmedlem

Jan Corfitzen
Bestyrelsesmedlem

med
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Fra mislyd til
30 ars sk0n
musik
i garder-regi

Fanfare!
Holbask Garden har eksisteret i 30 ar. Og vel har den

ikke altid vandret ad rosenstroede veje, men til gengeeld
markeret sig som et godt spillende og vel diciplineret mu-
sikkorps, der har fundet vej til alles hjerter. Om det er pa
Ahlgade i Holbaek, ved den spanske solkyst, under tyske
vinfester, pa kanten af hollandske kanaler, ved svenske
klipper, norske fjelde eller i det nordjyske odeland har
musikken og — ikke mindst — kammeratskabet altid vasret
det baerende. For os andre har takt og tone vaeret en fryd
for 0rerne, uanset, hvor man traf pa Holbaeks bla-r0d-hvi-
de repraesentanter.

For byen har de unge musikanter vaeret et aktiv udadtil,
og vores stolthed, som vi nassten altid har elsket, indadtil.
Skal man fortaslle om garden, ma superlativerne frem.
Men glemmes skal ikke ars slid og slaeb, ikke alene for gar-
derne, men ogsa for de ledere, der pa frivillighedens basis
ydede en indsats, der star gny om.

Uden denne arbejdsomhed, ingen garde. Og at garden nu
har staet igennem 30 ars med- og modvind, viser med al 0n-
skelig tydelighed, at det var en ide,' der kunne bsere...

NEGATIV MODTAGELSE
Helt pa positivt sa det ikke ud i starten. Da Holbseks aviser
— dengang var der fire af slagsen — den 22. april 1959 med
store overskrifter kundgjorde »Om et ar vil Holbask Gar-
den kunne traskke gennem byen for fuld musik«, var der
mange, som rystede pa hovedet. Planerne om oprettelsen
af en by-garde blev mildest talt modtaget med skepsis, og
de masnd, der stod bag det usaedvanlige initiativ, matte g0-

re et hestearbejde, for at overbevise byen — og i f0rste om-
gang dens handlende, der via fadderskaber skulle danne det
okonomiske grundlag — om det rigtige i ideen.

Se, alt det glemmer man nu. Nar garden i dag traekker
gennem byen med de velpressede, farvestralende unifor-
mer, spillende for fuld udblaesning og med populariteten
b01gende omkring sig, forsvinder fortidens vanskeligheder
i glemselens tager.

BILLIG START, MEN...
Oprindelig var det davserende erhvervsradssekretasr L. Fal-
lesen, der fostrede ideen med en Holbask Garde. Han var
en sserdeles effektiv mand, og fik taget initiativet til et m0-
de, hvor en flok kendte Holbsek-borgere blev enige om, at
det nok ikke ville vaere sa darligt med »et lille musikkorps«,
som ad tonernes vej kunne bringe byens navn viden om.

Men sa var der det med pengene. Og om man kunne lok-
ke den unge generation til at vaere med...

Der blev indkaldt til den f0rste session pa det davaerende
hotel Isefjord. 30-40 nysgerrige drenge og piger m0dte frem
med ligesa mange nysgerrige forasldrepar. Forud var der
lant trommer, samt et par enkelte flojter og signalhorn. Og
sa fik b0rnene efter tur lov at tromme og blaese, medens
forlasngst afd0de regimentsmusiker Carlo Nielsen bed0mte
deres musikalitet. For ikke at skabe tvivl: Det 10d ikke
sasrlig godt! Undertegnede overvasrede som ung journalist
pr0veaftenen, og ville pa dette tidspunkt med glaede have
vasddet hvad som heist pa, at hvis den flok unge nogen sin-
de kom til at spille »Lille Peter Edderkop« i rimeligt takt,
kunne jeg ogsa flyve over fjorden ved hjaelp af armene,
medens jeg ad partituret til Verdis »Aida«...

Men for ikke at 0delasgge den ellers gode stemning, blev
mit d0ve 0re rettet mod »musikken«, og pennen taget i den
pasne hand, sa holbaskkerne nseste dag i avisen kunne lasse,
at »de vordende gardere havde virkeligt talent«.

Og godt, at jeg ikke vaeddede. For sa havde jeg dels vae-
ret druknet i 30 ar — dels kvalt af nodepapir...

Sessionen blev efterfulgt af de f0rste 0veaftenen. Til for-
malet blev der — for 700 kr. — indk0bt et par brugte sig-
nalhorn og et bundt trommestikker. Trommer havde man
ikke brug for endnu. Eleverne lasrte at tromme pa kanten
af en bordplade eller i bunden af en metalspand!
FADDERSKABERNE
Og med denne musik voksede talentet — hvor utroligt det
end lyder — frem i en fart, der gav gardens ophavsmaend
s0vn!0se naetter og sma gra har. Der skulle nemlig ske no-
get, hvis det hele ikke skulle falde fra hinanden igen. Altsa
afsted: Ud til Holbaeks forretningsfolk, der matte tegne
fadderskaber. Det blev til 57 af slagsen, hver pa 500 kr., og
det bet0d, at man bade kunne k0be instrumenter og bede
Tivoli Gardens davasrende skrasddermester om at designe
og fremstille de f0rste uniformer.

34 drenge og 21 piger blev undervist. Snart havde de alle



fact uniformer, og sa neermede dagen sig, hvor garden for
forste gang skulle optrasde offentligt.

Det var i slutningen af maj 1960, hvor Holbask B0rne-
hjaslpsdag havde pataget sig at prassentere de unge spil-
lende holbaskkere.

Mange asldre holbaskkere vil sent glemme dagen. Aviser-
ne havde naturligvis skrevet om det, der skulle ske, og en
solbeskinnet 10rdag eftermiddag stod folk sa tast pa den
straskning, som garden skulle marchere for fuld musik.

Garden kom, blev set — og sejrede. Vel var der skasvere
udi det musikalske, men tonerne fyldte rummet mellem
husfacaderne, og det endte med, at den halve by marchere-
de efter garden til b0rnehjaslpsfesten pa Markedspladsen.

Herefter forstummede al kritik.
Forbavset matte holbaskkerne erkende, at de havde fact

en frisk, velklasdt og — sa nogenlunde da — velspillende
garde, et farvestralende syn, som enhver kunne glasde sig
over og betragte med stolthed.

Premieredagen sluttede med, at garden blev modtaget og
bevasrtet pa radhuset. Og sa svirrede luften med glade, ro-
sende ord.

— I bliver en helt enestaende reklame for Holbask. Gu-
derne skal vide, at vi har savnet en sadan garde. Dette er en
mserkedag i byens historic.... Jo, atter var bogen med su-
perlativerne fremme. Men ordene blev jo ikke gjort til
skamme.

Over det ganske land — og rundt i en raskke europasiske
lande — har Holbask Garden i de for!0bne 30 ar suverasnt
vist sit musikalske ansigt og bragt Holbasks navn ud. En
bedre form for humorfyldt reprassentation kan ikke findes.
Musik, fest og farver er et internationalt forstaeligt
»sprog« pa tvasrs af landegrasnserne. Og netop garden har
pa mange felter vseret med til at give Holbask et internatio-
nalt pust...

ARENE, DERGIK...

Ser man tilbage pa arene, der gik, har det ikke skortet pa
oplevelser for garden. Allerede efter den f0rste optrasden i
hjembyen, begyndte invitationerne at stromme ind. Og i det
kommende ar spillede garden, sa det var en fryd ved dyrs-
kuer, byfester og virksomhedsindvielser over det halve
land. Sa kom lysten til at prove krasfter i udlandet, og den
lokale Volvo-fprhandler i Holbask fik det maget sadan, at
garderne blev inviteret til G0teborg for — sorn man sagde
— »at spille lidt og se Volvo-fabrikkerne«. Det var Holbsek
Gardens udlandsdebut, og det blev en uforglemmelig ople-
velse.

Undertegnede deltog i turen, og kunne hjemsende denne
sensation til Venstrebladet fra »vor udsendte medarbej-
der«: Holbask Garden kostede Volvo 50.000 kr.!

L0gn var det faktisk ikke. Sagen var nemlig den, at
Volvos 0verste ledelse blev sa betaget af de unge holbaskke-
res musikalske kunnen, at man bad dem ga rundt i hele det
kasmpestore fabriksomrade og spille for de 2000 dervse-

rende medarbejdere. Det gjorde garden sa. Med det re-
sultat, at samtlige medarbejdere forlod samlebandene for
at h0re pa de velspillende danskere. Det bet0d, at samle-
bandene gik helt i sta i en halv snes minutter. Og at der blev
produceret et par biler mindre. Summa summarum: tab pa
50.000 kr., en kasmpesum pa det tidspunkt....

SLAG I SLAG
Siden gik det slag i slag. Pa popularitetens vinger svang
garden sig afsted. Fik musikalske venner i mange lande, og
selvf01gelig over hele Danmark. Det blev til bes0g og gen-
bes0g. Til optrasden i Tivoli, deltagelse i orkesterkonkur-
rencer, TV-prassentation og meget mere.

Lasngst vask fra Holbask kom garden for fa siden, da
sommerturen gik til den spanske solkyst. Ogsa dette ar-
rangement blev en uforlignelig oplevelse, hvor jeg havde
den glasde at vasre med. Glasden var mangesidig. F0rst og
fremmest over, at garden fortsat var musikalsk pa toppen,
glasden over det gode kammeratskab, glaeden over den per-
fekte optrasden overalt. Jo, Holbasks ry blev styrket pa den
tur.

At opremse navnene pa de mange, der pa den mere voks-
ne front har staet bag garden som ledere, administratorer,
dirigenter og i mange andre funktioner, vil vasre hals!0s
gerning. Sa ingen nasvnt, ingen glemt. Men det skal slas
fast, at uden denne uegennyttige indsats havde garden ikke
vasret den musikalske »perle«, som byens borgere den dag i
dag glasder sig over og er stolte af.

At de unge, der gik ind i garden, ogsa pa deres side har
haft glasde ud af det, siger sig selv. Adskillige af dem er
fortsat ad den musikalske vej, andre har sk0nne minder for
livet, som der kan tasnkes tilbage pa. Og sa kammeratska-
bet og sammenholdet. For manges vedkommende har det
varet ved. Adskillige garder-asgteskaber er det ogsa blevet
til. Gardere star der respekt om. Og fortjent. For vejen er
lang, arbejds- og tidkraevende — fra forskole til musik-
korps — og dem, der star def igennem med bravour er godt
rustet til fremtiden.

Sadan som garden ogsa er det her i jubilasumsaret.
Fra en lytter — og f01gesvend — gennem 30 ar skal der

lydeen tak.
Tak til de unge og dem, der nu er blevet lidt asldre. I har

vasret med til at g0re verden lidt gladere. Gid der matte
komme mange efter jer med det samme glade livssyn.

Gid musikaliteten fortsat vil blomstre. Og til lykke med
de 30 ar. Vi er en hel kommune af beundrere, der — sam-
men med alle andre, der har lyttet og set jer — glasder os til
de nasste ti, tyve, tredive ar.

Fanfare!

Johan Kirk,
journalist,
Venstrebladet
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