
De danske Garderforeningers Fælltesrepræsentations 50 års jubilceumHorsens 1961.

På søndag fylder Garderforenin-
gen for Horsens og Omegn 80 år.
Det er den tredieceldste garderfor-
ening i landet. Den første var Gar-
derforeningen i Kobenhavn, der
startede den 25. august 1885. Den 6.
juli fulgte Den fynske Garderfor-
ening, og så kom Horsens. Det var
postmester Charles Friis i Horsens,
der gay de jyske garderes ønske om
dannelse af en jysk garderforening
udtryk i en opfordring til mode i
Horsens den 5. oktober 1889.

Samme aften var Den jydske Gar-
derforening i Horsens stiftet, og den
begyndte sin virksomhed ikke blot
som ramme om festligt samvr,
men ogsâ for at virke til landets
gavn og til støtte for trngende kam-
merater. Over dens første Ar er der
fra foreningens egen side skrevet,

at det klassiske netop passende kun-
ne sættes: „Den, der lever skjult, har
levet vel". Livgardens

jubilæumsfester 1908 gayforeningen fornyet
llvskraft, medlemstallet steg, og in-
teressen medførte, at man den 21.
maj 1911 kunne stifte De danske
Garderes	 Fllesreprsentation
Horsens. 21 foreninger m mødtes pa
foranledning af foreningens for-.
mand, der valgtes til sammenslutnin-
gens viceprsident. Aret efter ved-
toges det at ændre navn i Horsens til
Garderforeningen for Horsens og
Omegn.

Kronprinsen indviede
fane

Foreningens fane, skænket af en
damekomite, indviedes af kronprins

Christian ved en smuk højtidelighed
den 16. juli 1911. Foreningens 25 års
jubilæum den 5. oktober 1914 matte
forløbe i stilhed som følge af landets
farefulde stilling ved verdenskri-
gens udbrud. Til gengæld fejrede
man 40 Ars jubilæet i 1929 med en
festlighed. Skæbnen vile, at for-
eningens 50 års jubilæum i 1939 mat-
te aflyses pa grund af verdensbegi-
venhedernes tryk pa vort samfund.

Den 28.-29. juni 1936 holdtes
repræsentantskabsmøde i Horsens, samtidig
med at Fællesorganisationens 25
års jubilæum med en storstilet fest
fejredes her i byen, hvor den i sin
tid blev oprettet. Den 11.-12. juni 1961
var der delegeretmøde i Horsens,
og ved samme lejlighed markerede
man 50 Ars jubilæet med en fin fest.

Garderforeningen for Horsens og
Omegn har haft følgende formnd:
Postmester Charles Friis 1889-1894,
købmand I. Z. Jorgensen 1894-1915,
tømrermester Andreas Jensen 1915-
1917, grosserer Edvard Petersen 1917-
1923, gårdejer L.
Skovgaard-Sørensen 1923-1925, købmand I. Chr. Niel-
sen 1925-1948, købmand Karl Han-
sen 1948-1969, sognefoged Asger
Poulsen, Ørridslev, er foreningens
nuværende formand. Medlemstallet,
der i 1908 var 59, var i 1941 118 og i
dag 198.

I anledning af 80 årsdagen pa
søndag er der sammenkomst Id. 19 pa
Jorgensens Hotel, og medlemmer
med darner er begyndt at melde sig
i stort tal. Der vil blive gjort alt for
at skabe så hyggelig en aften, at
festen bliver en uforglemmelig op-
levelse. Af pladshensyn anmoder be-
styrelsen om snarlig tilmelding.

B. P.
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