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Tillykke med uniformen til: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liam                        Leonora                       William 

 

Denne gang blev det Liam’s, Leonora’s og William’s 
tur til at komme i den længe ventede uniform. 
De havde ventet længe og det kom som en stor 
overraskelse for dem alle tre, da det blev deres tur. 
De er så stolte. 
Det bliver spændende hvem der næste gang skal i 
uniform. 



Hvad har bestyrelsen bedrevet siden 
sidst? 
 
 
 

 

 
 

 
 

Vi har haft flere fra både bestyrelse og gardister på 
et spændende magi-kursus for at kunne lege 
noderne ind  
og skabe bedre musisk forståelse hos børnene.  
Redskaberne vi har taget med os, bruger vi ved 
næsten alle vores træninger og vi ser god effekt hos 
børnenes forståelse for noder. 
 

For at blive dygtigere til at være de tydeligere 
voksne, med fokus på de ressourcer som børnene 
besidder har vi haft besøg af psykolog John 
Falkenberg fra Omvendt Familiepleje.  
Vi har alle lært en masse og fået nogle super gode 
redskaber, som hjælper os til at kunne fremme 
børnenes udvikling både rent socialt men også i 
deres faglighed. 

 

Hvad har gardisterne oplevet siden 
sidst? 
 

 

 

 

 

 

Garderweekend for gardisterne med træning i både 
spil og march samt en masse social hygge og fri leg. 
Disse weekender afholder vi mellem 5-7 gange årligt 
og det er med til at styrke både faglighed og det 
sociale liv. 

 

Vi har været så heldige at få æren af at spille til en 
konfirmation i byen hos en af vores tidligere 
gardister. Det bragte stor glæde og der blev kvitteret 
med sodavand og chips.  
Vores gardister var så glade efterfølgende, at de 
valgte at spille for byen hele vejen retur til vores 
lokaler, hvilket bragte glade smil for dem som vi 
mødte på vores vej.  
De glade smil som vi fik med på vejen har givet 
motivation til at vi fremadrettet vil øve mere ude i 
byen og ikke kun i vores lokaler. Vi håber I vil tage 
godt imod vores gardister. 



Hvad kommer der til at ske i den 
næste tid? 
 Den 10. – 12. juni skal vi på gardertur til 

Lalandia, hvor vi skal gå optog gennem centeret 
og derudover skal der bades og hygges med 
fokus på det sociale samvær. 
 

 Den 7. – 10. juli afholdes der DM og vi er med i 
ind- og udmarch, samt i stjerneparaden. Det er 
bestemt et besøg værd for alle der vil have en 
ekstraordinær oplevelse. 
 

 Den 3. september afholder Ruds Vedby Garden 
fødselsdag og efterfølgende fest for gardisterne. 
 

 Den 27. august skal vi skyde Stafet for Livet i 
gang. Det bliver en stor oplevelse for vores 
gardister. 
Ydermere afholdes der Ruds Vedby uge, hvor vi 
selvfølgelig viser flaget, spiller og går march 
gennem byen. 
Vi holder i den forbindelse åbent hus for alle 
interesserede og serverer lidt kaffe og kage til 
de fremmødte. Vi vil glæde os til at byde jer 
velkomne og fortælle mere om vores liv i 
garderverdenen. 
 

 Den 8. oktober er der trommekursus i 
Svendborg for vores trommende gardister. 

Vil du også være gardist? 
Vi giver 1. måned gratis, hvor du kan komme 
tirsdage fra kl. 16-18:30 og prøve at spille på 
marchtromme, stortromme, bækkener eller piccolo 
fløjte, såfremt du er mellem 6år og 25år. 
 

Garderlivet er spændende og lærerigt. Du vil blive 
mødt at glade gardister fra forskellige kulturer og 
med forskellige baggrunde. Her er der nemlig plads 
til alle og vi gør en stor dyd ud af at alle hjælper alle 
og tager hensyn til hinanden. Det sociale spiller en 
stor rolle i gardisternes hverdag. 
 

Vi afholder også garderweekender, arrangementer 
og vi oplever en masse spændende ting, så som ture 
til Lalandia, overnatninger og fester. 
Lyder det som noget for dig, så vil vi glæde os til at 
byde dig velkommen ind i garderfamilien, med 
socialt samvær, instruktør træning, hygge på kryds 
og tværs af køn og alder og masser af fri leg. 

 

 

 

 

 

 

 



Stor tak til de fantastiske donationer 
Vi har modtaget en donation 
fra Nordea Fonden, så vi har  
kunnet købe 5 nye 
piccolofløjter. Ydermere har 
vi modtaget  

en donation på 5 fløjter mere, fra Dansk Ungdoms 
Fællesråd. 

Lions Club i Høng har 
doneret et    beløb til at 
kunne dække halvdelen af 
vores udgifter til 
gardisternes nye feltsenge  
 

Sorø Laan og Sparrefonden har sponsoreret hele 25 nye 
rejsetasker til vores gardister, så vi kan være klar når vi 
skal til Lalandia og tilDM i by-garder. 

Vi er i gang med at få lavet nye t-shirts til gardisterne og 
i den forbindelse skal vi sige stor tak til vores sponsorer: 
 
KPW Montage & Renovering, Winge Stresscoach, MB 
Auto & Teknik og Lindrand 

Vi drømmer om hjælp fra dig 
Vi har netop oprettet et ulønnet hjælpekorps, hvor 
frivillige kan byde ind med hjælp i form af 
madlavning, søge sponsorater, kørsel af gardister og 
andre spændende opgaver. Er det noget for dig og 
kunne du tænke dig at høre mere, så kontakt os 
endelig. Vi venter på dig. 

Stor tak til vores sponsorer 

Hoved-/guld-sponsor 

 
 

 

 

Sølv -sponsor         Bronze-sponsorer 
 

                                                                              

 
 

Andre sponsorer 
Neptun Fiskegrej, Dianalund Motor, Loppelageret Ruds Vedby, 

 El-salg Sorø, Sønderup Smedie og VVS 

 
Vil du også gøre en forskel for børn og unge i lokalsamfundet, 

så støt os og bliv sponsor. Vi kvitterer med fremvisning af 
navn og evt. logo på vores blad og vores hjemmeside. 

www.rudsvedbygarden.dk/sponsor/ 

 
 

STØT gerne Garden med valgfrit 
beløb på MobilPay 14386 eller bank 
2300-6447393717 

             TAK 

 


