1980 – 2020

PRO REGE ET GREGE

40 års jubilæumsfest for LG Hold januar 1980
Den Kongelige Livgardes årgangsparade i 2020
Lørdag den 2. maj 2020
Kl. 11.00

Vil du med på en spændende rundvisning i Livgardens Museum ved en af
vores gamle sekondløjtnanter L.H. Troelsen møder du op ved Livgardens
Kaserne på Gothersgade. Medbring foto ID!
Her byder vi på en lille en til halsen og får
hilst på de gamle kammerater, hvorefter
museet besøges 11.30 til ca. 12.45.
Herefter drager vi i mere eller mindre samlet
trop til Bakken!
Evt. fælles transport og billetter afklares, når
vi har styr på antal tilmeldte.

Kl. 13.45

Vi indtager en let men god frokost i Bondestuen på Bakken, hvor de
gamle gardere, der sprang museet over, støder til.

Kl. 16.00

Afgang med bus fra Bakken til Garderkasernen i Høvelte.

Kl. 16.30

Indkvartering på kasernens HBU belægningsstuer for de, der ønsker at
genopleve dette. (12-mands stuer – men det er billigt!)

Kl. 17.30

Generalforsamling i Årgangsforeningen, HOLD JAN-80 på Høveltegaard.

Kl. 18.30

Middag med festmenu og udveksling af anekdoter, løgnehistorier,
livserfaringer og stærkt foryngende gardersamvær på Høveltegaard.
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Søndag den 3. maj 2020
Kl. 07.00

Mulighed for solidt morgenmåltid på KFUM, Høvelte, for kun 70,- kr efter
tilbud fra vores garderkammerat B.K. Andersen, Hold II.

Kl. 08.30

Afgang med bus til Livgardens Kaserne i Gothersgade.

Kl. 09.15

Stilletidspunkt for Hold JAN-80 på Livgardens Kaserne.

Kl. 09.30

Afholdelse af Den Kongelige Livgardes årgangsparade.
Paraden skal være opstillet kl. 09.50.
Straks efter paradens afslutning: Gruppefoto af årgang Jan-80.
(Vi er på som de første!)
Pris for foto: Kr. 100,- kontant

Kl. 12.30

Mulighed for fælles københavnerfrokost efter nærmere aftale.
Særskilt tilmelding og betaling.

Vel mødt alle sammen, og husk:
Det legendariske Hold Jan-80 slår naturligvis IGEN alle andre indkaldelseshold ved at være
mødt talstærkest op til paraden.
Så hold jer ikke tilbage med tilmeldingerne til en festlig weekend i bragende godt selskab!
Holdets befalingsmænd, sergenter og officerer er naturligvis også inviteret.
Endelig opfordrer vi alle til at tage kontakt til gamle stuekammerater eller
andre, som endnu ikke har fundet vej til årgangsforeningen.
Vi sørger for, at I løbende kan følge tilmeldingerne og evt. opdateringer på:
http://www.livgarden-januar80.dk
Spørgsmål, kommentarer og genfundne kammerater - så send en email til:
sandholm.jan80@gmail.com eller ring til Povl Christensen: 86 63 85 81
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Priser og tilmelding:
Rød pakke:
Besøg på Livgardens Museum
Frokost på Bondestuen incl. 1 fadøl
Festmiddag på Høveltegaard, excl.
drikkevarer
Samlet pris:

475,-

Blå pakke:
Frokost på Bondestuen incl. 1 fadøl
Festmiddag på Høveltegaard, excl.
drikkevarer
Samlet pris:

475,-

Ekstra pakker:
1.

Indkvartering på 12-mand stuer, HBU Høvelte
Kr. 20,- pr mand
Gardermorgenmad på KFUM, Høvelte
Kr. 70,- pr mand. Tilmelding aht KFUM, men individuel afregning på KFUM.
Københavnerfrokost efter paraden den 3. maj
Tilbud indhentes afh. af antal interesserede.

2.
3.
Tilmelding:
Email til:

sandholm.jan80@gmail.com med besked om rød pakke eller blå pakke og
eventuelle ekstrapakker 1,2 og 3.

Samlet betaling senest 23. marts 2020:
Uden indkvartering:

kr. 475,-

Med indkvartering:

kr. 495,-

Betaling til årgangsforeningens konto reg.nr.5026 – konto nr.1000850.
Husk at mærke indbetalingen med dit fulde navn og fødselsdato.
Eventuel frokost søndag betales ved frokosten, men lad os vide om du er
interesseret, så vi kan finde det bedste tilbud.
Forslag til alternative overnatningssteder:
Hvis du har brug for overnatning, men ikke har mod på at genopleve rekruttens mange glæder
ved 12-mandsstue og fælles halvkold bruser, kan vi foreslå at du ser på følgende
overnatningsmuligheder, men der er givetvis mange andre muligheder også:
https://blovstrodkro.dk/book-vaerelse/ - ca.1,5 km fra Høveltegård
https://www.hotel-b.dk/da/hotel-i-birkerod/ - ca. 2,7 km fra Høveltegård
http://www.horsholmbedbreakfast.dk/ - ca. 4,5 km fra Høveltegård

Tilmeld dig NU – og du vil straks føle dig 40 år yngre!
En gang garder – altid garder

