
Formanden for garderudvalget, skomagermester J. E. Petersen, over-
rcekker medaljer.

Fra den festlige indmarch.

Da Horsens Garden festede

Sædvanligvis skaber Horsens Garden fest og storming for an-
dre. I lørdags — ved 25 aars jubilæet — var det gardens egen
tur til at feste. Og festet blev der. Forsamlingsbygningens store
sal var fyldt af forældre og paarørende til drengene i de

rødhvid-blaa uniformer. Alle var mødt frem for at hylde Horsens
Garden med det første  kvarte sekel.

Og drengene selv? Ja, nok feste-
de de denne dag, men de var saa
sandelig ogsaa selv med til at skabe
stemningen og kaste glans over fe-
sten. Heri blev de bistaaet af kam-
merater og veninder fra fem uden-
bys garder: Juelsminde Pigegarde,
Skive-Garden, Odense Pigegarde,
Vejen-Garden og Aarhus Pigegarde
havde sendt repræsentanter for at
hylde 25-aars jubilaren.

Fanen føres ind
25 aar er lang tid. Og dog viste

Horsens Garden sig paa  sin
fødselsdagat værefuldt saa dynamisk og

livfuld, som da den blev stiftet i an-
ledning af Horsens bys

købstadsjubilæumi 1942.
Alle stod op, og der var stifle

salen, da fanen blev fort ind til to-
nerne af „Her kommer Jens med
fanen", spillet af gardens piber og
trommer. Dette var tegn til, at

Festenkunne begynde.
Formanden for garderudvalget,

skomagermester J. E. Petersen, bød
gæsterne velkommen.

25-aars jubilæet markeret paa en smuk og værdig maade * Gæster fra
fem udenbys garder til festen i Forsamlingsbygningen i lørdags

Derefter spillede gardens orke-
ster vekslende med baler. Aftenens
første taler var borgmester Ove
Jensen, der overbragte byraadets
lykønskning . Borgmesteren rettede
en tak til de drenge, der i dag ud-
gar Horsens Garden, og til de dren-
ge, der har været med gennem ti-
derne. -- Garden har altid været en
værdig repræsentant for Horsens i
det fremmede, sagde Ove Jensen, og
forældrene kan være  stolte at det
kontingent, de har afleveret til gar-
den. Jeg haaber, de kommende op-
gayer vil blive lost paa en for Hor-
sens Garden lige saa værdig maade
som de hidtidige er blevet det. Til
slut udbragte borgmesteren et leve
for Horsens Garden og udtrykte
samtidig haabet for en lys og lyk-
kelig fremtid forjubilaren.

Hæger om minderne . .
Formanden for Turistforeningen,

direktør K. Mørch Petersen udtalte
glade over at se, at saa mange
gamle gardere var mødt op. — Det
Lager jeg som udtryk for, at de,
som engang bar været i Horsens
Garden, ønsker at hæge om deres
minder fra tiden i geleddet. Direk-

tor March Petersen rettede en tak
til forskellig side for den state,
der gennem tiderne er blevet Hor-
sens Garden til del. Paa Turistfor-
eningens vegne overrakte direktør

Mørch Petersen gardens leder, mu-
rer Viggo Jørgensen og frue en fi-
gur i kongeligt porcelæn og en bu-

ket blomster  som en paaskønnelse
af det store arbejde, de har gjort
for garden 1 de ca. 20 aar, Viggo
Jørgensen bar  været dens chef.

De øvrige talere var formanden
for Horsens Gardens Venner,
købmand  Niels Andersen, der overbrag-
te støtteforeningens  lykønskninger
og overrakte Viggo Jorgensen og

 og en buket blomster , for-
manden for Pensionistforeningen af
1939, Jørgen Olesen, der paa pen-
sionisternes v egne sagde tak for de
gange, gardens musikkorps bar
spillet for de ældre, og snedkerme-
ster Aa. Fr. Lundager, Juelsminde,
der overbragte Juelsminde Pigegar-
des lykønskninger .

Som sidste taler traadte gardens
kaptajn, Steen Sørensen, op paa ta-
lerstolen for paa sine kammeraters
vegne at byde de mange gæster vel-
kommen. Han og hans „soldater-
kammerater" overrakte Viggo Jør-
gensen en meget smuk gave, et ur,
samt en kongelig porcelænsfigur.

— Kan du huske? . . .
Mellem talerne gay gardens mu-

sikkorps en lang rækkende fejende
marcher til bedste, og saa stort var
bifaldet, at man trods det stramme
program maatte give et ekstranum-
mer.

Udnævnelsen af 17 befalingsmænd
blev udført  med militær appel af
stenhuggermester Erik Laursen,
der ogsaa overrakte Viggo Jørgen-
sen en gave som tak for godt sam-
arbejde i de ear, Erik Laursen har
fungeret som censor ved gardens
befalingsmands-eksaminer.

Efter en kort pause aabnedes af-
tenens bal med en festlig indmarch.
Forst kom gæsterne, de udenbys
gardere, og derefter garden med
darner.

Da alle var stillet op, skridtede
skomagermester J. E. Petersen
fronten of sammen med gardens
kaptajn. Herefter uddeltes medaljer

tll ni gardere, ligesom repræsen-
tanterne for de andre byers garde-
re blev „dekoreret" som minde om
dagen. Et yndigt medlem af Skive-
Garden overrakte Horsens Gardens
kaptajn en medalje.

10 drenge forlod garden. — Vi
kan jo ikke give jer pension, sagde
J. E. Petersen, det rækker vore
midler ikke til, men en afskedsgave

skal I have til minde om den tid, I
har været 1 garden. Hver mand fik
overrakt et sølvbæger med

inskription.
Seks 25-aars jubilarer, som var

til stede ved festen, blev dekoreret,
og gardens tre ledere, Gunnar An-
dersen, John Laursen og Kaj Tbybo
fik blomster. Gardens „

øverstkommanderende", Viggo Jorgensen og
frue fik gardens højeste  ærestegn,
en guldmedalje, ligesom J. E. Peter-

sen overrakte en gave paa, garder-
udvalgets vegne.

Og saa svingede garderne sig
dansen. De kønne  uniformer lyste
op paa dansegulvet, og ved bordene
i salens udkant samledes de „gam-
le" gardere, og mange gange hørte
man ordene „Kan du huske?"

NaturlIgvis huskede de
fleste. Minderne om tidenHor-

sens Garden lader sig tilsynela-
dende ikke saa let udslette, og
med festen i lørdags fik gar-
derne saavel de nuværende

somde „gamle" — endnu et
dejligt minds. Jo, Horsens Gar-
den ved sham ogsaa nok,

hvordanden s e1v skal feste.


	Page 1

