Månedens historie, oktober 2019: Ringkøbinggarden 45 år.
1974: (Fhv. sparekassedirektør K. Møller Nielsen)
Fra et møde i handelsforeningen blev det foreslået, om ikke det kunne være en ide at starte et
byorkester.
Jeg spurgte gartner Alfred Josefsen, om han ikke ville være med til at starte en børnegarde.
Alfred Josefsen var – som altid – fyr og flamme. Vi kontaktede Erik Lyhne Pedersen, der handlede
med musikinstrumenter samt assurandør Svend Egon Thomsen og kommuneassistent Kirsten Sloth.
Alle var positive og efter en ekskursion til Thistedgarden blev der afholdt stiftende
generalforsamling.
Den 3. oktober 1974 blev der indkaldt til et orienteringsmøde på Højskolehotellet. 200 børn og
voksne var mødt, og 34 elever meldte sig allerede denne aften.
Den 21. oktober 1974 fik 44 elever udleveret musikinstrumenter, og træningen kunne begynde. 16
elever måtte på venteliste, idet vi ikke havde flere instrumenter.

1976

1984: (Borgmester Niels Skytte ved Gardens 10 års jubilæum)
Ringkøbinggardens medlemmer er ypperlige repræsentanter for vor by og kommune, og jeg bringer
hermed byrådets tak for den fine og noble optræden, der altid kendetegner gardens færden, hvad
enten man deltager i arrangementer i vor egen kommune, eller der er tale om udenbys eller
udenlandske engagementer.
(K. Møller Nielsen)
P. E. Pedersen betegnes i dag som ”garderchef”, og det er først og fremmest ham, der gennem sit
utrættelige arbejde og positive påvirkning har skabt denne flok af veldisciplinerede og
velfungerende gardere.

1987:
Et virkeligt blåt stempel fik garden i sommeren 1987, hvor den blev inviteret til at substituere
TIVOLIGARDEN en weekend i højsæsonen i juli måned.
1989: (Politikken 21.08.1989)
Ringkøbinggardens hvide støvler er efterhånden så nedslidte, at de ikke længere kan repareres. I sin
kvide bad garden byrådet om hjælp – man kunne da ikke være bekendt at marchere i badetøfler eller
Maosutter. Byrådet lod sig overtale til en støvle-bevilling på 25.000 kr.

ca. 1985

1991: (Brian)
Fra ”Min tur til staterne”:
Om aftenen skulle vi så overvære en klassisk koncert med 4 strygere. De spillede 2 stykker, der
varede 50 min. hver. Man skulle tro de gjorde det for at pine os. Det var i hvert tilfælde
KEDELIGT.
1993: (Maiken Lauritsen)
Ringkøbinggardens tur til Holland og Belgien:
Da vi havde marcheret 2½ time og spillet en koncert, som vi var blevet særligt udvalgt til, kunne vi
med tilfredshed blive enige om, at det var nok for den dag.
1994: (formand, garderchef P.E. Pedersen)
Arbejdet med garderne og de resultater det giver, bærer lønnen i sig selv.
(Gitte Kjær)
At skrive om den tid jeg var med i garden……
Tja…..det var mit liv, det giver faktisk hjertebanken at tænke så dybt på det.
11 år blev det til, og hvor har det været 11 gode år at kunne få lov til at spille med stil, se folk blive
imponeret, rejse og have det sjovt med 70 andre unge på tværs af alderen.
1995: (Lene og Niels)
Efter en optræden skifter 12-årige tøj, side og side med f.eks. en 20-årig både indenfor og udenfor
busserne fra uniform til civilt, og dette gøres stille og roligt i bedste professionelle stil. Fantastisk.
Det er det man mener, når man fra Ringkøbinggardens officielle side siger, --- Garden lærer de
unge mennesker tolerance og hjælpsomhed.

1999 (Villy J. Larsen)
Ringkøbinggarden – et minde for livet.
Over skulderen har jeg min uniform, som en anden i familien med ufattelig mængde af held og
knofedt har fået renset fra gardens tur forleden på motorbanen i Vojens, hvor alle pigernes hvide
støvler og drengenes hvide bukser blev totalt røde af banens belægning.
(Carsten fra ”den gamle garde”)
Da jeg var 10 år og trods stor nervøsitet havde jeg aldrig før været så stolt, som da vi satte i gang
gennem gågaden i Ringkøbing på min første optræden som garder.
Udover musikkundskab, store oplevelser og venskaber som stadig holdes i hævd, bør jeg nævne, at
jeg også gennem Ringkøbinggarden fandt hende, jeg i dag deler avis med. Så I kan nok se, at jeg
har en del at takke Ringkøbinggarden for.

2004
Ringkøbinggarden var i 2004 udtaget til at medvirke ved Hkh. Kronprins Frederik’s bryllup med
Mary Donaldson, som repræsentant for Ringkøbing Amt.

(Rune Nielsen og Martin Milter Jensen)
Vi har tit overvejet, hvad det er der driver os til at stå op kl. 4 sådan en morgen, som egentlig i bund
og grund handler om at sidde på sin dertil indrettede i en bus i 4,5 time herefter afvente
spillelejlighed i laaaang tid, efterfulgt af en 6 km march, hvorpå igen at sætte sig i en bus i 4,5 time.
Hvad er der egentlig fedt ved det?
Jo, der er faktisk ret enkelt. Ringkøbinggarden har givet undertegnede stor musikalsk erfaring, en
masse gode venner og sidst men ikke mindst en ordentlig portion personlig erfaring og
ansvarsfølelse.
2014: (Erik Lyhne Pedersen’s tilbageblik i anledning af gardens 40 års jubilæum – artikel i
Dagbladet Ringkøbing-Skjern):
Ja, mange ville gerne have det samme instrument. Derfor puttede vi alle instrumenter ned i store
poser, og så skulle hver garder trække et instrument op af posen, og det var så det instrument, de
skulle spille på.
Uniformer skulle garderne dog have, og tandlæge Bent Antonisen, der også er meget historisk
interesseret, viste bestyrelsen for garden et billede af en uniform fra 1850. Vi syntes, at den så rigtig
godt ud, og vi kontaktede Eva Bay-Jørgensen, om hun kunne tegne en moderniseret udgave af den
uniform. Det gjorde hun, og det er faktisk den uniform, garderne bruger den dag i dag.
2019: (Formand Karen Christensen i Dagbladet Ringkøbing-Skjern)
Da vi ikke fylder rundt, vil vi ikke holde et stort jubilæum. Men vi ønsker alligevel at markere
dagen og fejre den sammen med nogle af vores gardervenner. Derfor kommer der gardere fra Skjern
Garden og Skive Garden og fejrer dagen sammen med os. Der kommer også "gamle
Ringkøbinggardere".

21. september 2019

