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Forord 

 

 

Velkommen til Ruds Vedby Gardens 1. udgave af Gardernyt, som 

vi vil udsende 2-4 gange årligt på de sociale medier samt 
postomdeling hvis muligt. 

Tanken bag denne folder er, at i kan læse lidt om hvordan det går 
med os, hvornår i kan møde os på gaden og andet relevant 
information. 

Hvis du er en virksomhed og gerne vil støtte os, samtidig med at 
du får lidt reklameplads i vores folder, så tøv ikke med at 
kontakte os, enten via www.rudsvedbygarden.dk/sponsor/ mail 
(rudsvedbygarden@gmail.com) eller via de sociale medier. 

 

 

God læselyst… 

 

 

 

 

 

 

 

 



En forening i vækst   

Corona har ramt alle på den ene eller anden måde og vi var 
ingen undtagelse. 

Kort forinden Corona ramte Danmark, var en helt ny bestyrelse 
blevet valgt ind i Garden og et generationsskifte gjorde, at 
medlemstallet var stærkt faldende. 

Bestyrelsen tog imod ”udfordringen” da Corona ramte landet 
og gik i gang med online undervisning, selvom dette IKKE er det 

bedste alternativ for et musikkorps. Vores skønne Gardister gik ligeledes til opgaven 
med højt humør og positivt sind og vi kunne derfor fortsat klarer den musiske 
undervisning, dog uden samspil og march. 

En ny begyndelse… 

Ud over Corona, stod vi også over for en ny begyndelse med en ny bestyrelse, 
naturligvis med stor respekt for hvem vi er og hvad vi har gjort igennem mange år. 

Vi trak i arbejdstøjet og lykkedes med at få lavet alle arbejdsgange, reglementer, 
hjemmeside og arbejdsfordeling i forhold til at være mere aktiv på sociale medier og i 
lokalsamfundet samt at værne om fællesskabet for gardisterne og tiltrække nye 
medlemmer. 

Vi fik ligeledes istandsat vores lokaler, så 
vores Gardister kunne føle sig kendte og 
trygge i disse rammer, en stor tak til de fra 
lokalsamfundet der støttede os her med 
diverse spil, maling, materialer mv.  

Med et meget begrænset antal gardister, der 
til og med fortsat var på vej til at lærer 
Garderkulturen, måtte vi lukke ned for arrangementer og koncentrere os 100 % om 
det musiske kunnen, march og fællesskab. Da meget af vores indtjening kommer fra 
arrangementer, måtte vi finde alternativer til, at tjene penge og skaffe nye 
medlemmer.  

 

 

 

 



Sammen er vi stærkere… 

Med en vision om at skabe et stærkt fællesskab i vores korps, prioriterede vi at holde 
mange sociale arrangementer, efter Corona gav os alle en ”pause” i Danmark. Dette 
styrkede både de sociale bånd og forstærket Gardisternes musiske kunnen, da de både 
fik trænet og hygget sig sammen.  

De sociale weekender med træning fra 
vores lønnet instruktører var ikke let, da vi i 
forvejen havde en presset økonomi med 
både manglede arrangementer og faldende 
medlemstal, men heldigvis blev vi igen 
mødt at en stærk opbakning fra 
lokalsamfundet, der kunne hjælpe med 
mad, slik, sodavand og lignende, så en 
STOR tak til jer 

Et godt samarbejde… 

Med et drastisk faldende medlemstal, gik bestyrelsen i tænkeboks for at finde nye 
muligheder i at finde Gardister til korpset. 

Sammen med Ruds Vedby Skole fik Garden lavet et 
samarbejde om, at vi over en 10 ugers periode 
besøgte deres SFO med et tilbud om at lærer at spille 
på fløjte eller tromme.  

Dette tilbud blev der taget godt imod fra børnene på 
Ruds Vedby Skole og endte med en kraftig tilgang af 
medlemmer, hvor hele 9 unge mennesker valgte at 
starte i Garden.  

I 2021 fik Garden i alt 12 nye medlemmer, som blev en stigning på hele 150 prc. 

Vi håber at Ruds Vedby Skole og andre omkring liggende skoler kunne være klar med 
et tilsvarende samarbejde i 2022 – det vil glæde os.  

Hvor er vi nu? 

At bygge et musikkorps op, næsten fra bunden, tager tid, nok også længere tid end 
ventet, med en så kraftig modspiller som Corona. 

Vi har for nyligt fået ansat en dygtig uddannet fløjteinstruktør, der sammen med vores 
dygtige trommeinstruktør skal have løftet korpset betragteligt i 2022, så vi kan få 
nogen af vores nye Gardister i uniformer og deres spillesnor, så de kan spille på gaden. 



Alle sejl er sat på, at løfte dem i deres musiske kunnen og i at gå march, hvorfor vi har 
udvidet med en ekstra øvedag om ugen. 

Vi er så småt begyndt at komme på enkelte arrangementer og nogen af jer har 
formentlig/forhåbentlig hørt os øve march på gader og stræder i den senere tid, dette 
vil vi fortsætte med. 

Ligeledes vil vi også have fokus på det sociale i at gå i en Garden, hvorfor vi allerede nu 
har planlagt 6 øveweekender i år, hvor der også vil være masser af sociale tiltag. 

Kan du støtte ? 

Ja bestemt – og vi mangler dig !!!! 

Uanset om du er privatperson eller firma, er det muligt at give økonomisk støtte til os. 

At tilbyde vores Gardister kvalificeret undervisning koster og enhver støtte vil betyde 
umenneskeligt meget for os. 

Se mere på www.rudsvedbygarden.dk/sponsor/ 

 

Vi håber at du fandt denne opdatering nyttig og du er altid velkommen til at følge os 
på de sociale medier også. 

De bedste Garder hilsner 

 

Bestyrelsen i Ruds Vedby Garden 

 

Hvornår kan du se os? 

Pt har vi lidt svært ved at planlægge frem i tid pga Corona, 
men vil orientere via vores FB profil hvornår vi kommer 
rundt 

 

 

Vil du være Garder? 

Så tøv ikke med at tage fat i os, eller tilmeld dig på www.rudsvedbygarden.dk  

 



Fakta om Ruds Vedby Garden 

 

For at komme i uniform, skal man kunne gå en fin march 

For at spille på gaden, skal man først have sin uniform og herefter gøre sig fortjent til 
sin spillesnor (Den som hænger over skulderen 

Mød nogle af vores gardister 

 

 

Nathan er det vi kalder talsgarder  

i vores korps. 

Hvert år vælger Gardisterne selv 2 talsgarder, Nathan er den ene og 
Mads H er den anden 

Som talsgarder er man et forbillede for de andre gardister og den der 
sørger for, at du føler dig godt tilpas hos os 

Herud over er Nathan også koncertmester og derfor ham der råber de 
numre op der skal spilles, når vi går på gaden. Her spiller Nathan selv 
med på trommerne 

 

De 2 grinebidere her er Katja og Smila, 2 af vores dygtige fløjter 
og ligeledes også begge to majorer. 

Majoren er den som går foran garderne og laver tricks med 
staven og viser hvad vej de skal gå. 

 

 

 

Lad os endelig høre fra dig, hvis du kunne tænke dig at være med på holdet, vi har et 
aldersspænd fra 6-25 år  

 

 



Stor TAK til vores sponsorer 

 
   

Hovedsponsor 

”Vi er et lokalt tømrerfirma på Vestsjælland. Vi 
tager imod mange opgaver rundt omkring, 
heriblandt Holbæk, Ringsted, Slagelse og 
Kalundborg. Uanset hvor, står vi altid klar til at 
hjælpe dig med dit næste projekt.” 

www.kpw-montage.dk 

 

Sponsor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støt os og promover dit firma, bliv sponsor på www.rudsvedbygarden.dk/sponsor/ 


