Hvad er Danske Gardehusarforeninger?

Porto

Danske Gardehusarforeninger er en sammenslutning af
gardehusarforeninger, hvis medlemmer tjener eller har
gjort tjeneste ved Gardehusarregimentet.
Danske Gardehusarforeninger består af 13 selv-stændige
gardehusarforeninger, som dækker hele landet.
Der findes også en forening nær dig!
Gardehusarforeningerne er hver især suveræne inden for
eget område med selvstændige love og økonomi.

Danske Gardehusarforeninger
Antvorskov Kaserne
4200 Slagelse

Gardehusarforeningerne er uafhængige af de politiske
partier, men medlemmerne forenes i deres positive
holdning til landets sikkerheds- og forsvarspolitik.

IN ACTIS ESTO VOLUCRIS
Vær lynsnar i handling

Danske Gardehusarforeninger har sit hjemsted ved
Gardehusarregimentet,
Antvorskov Kaserne, 4200
Slagelse.
Repræsentantskabet er den øverste besluttende
myndighed. Repræsentantskabet vælger et præsidium
til at varetage den daglige ledelse af Danske
Gardehusarforeningers aktiviteter.
Danske Gardehusarforeningers formål er:
v
at fastholde og styrke alle gardehusarers
samhørighed med og forbindelse til regimentet
og
v
at virke for, at gardehusarforeninger udadtil
fremstår som en helhed over for myndighederne
og offentligheden.

Vi har brug for dig, som medlem i
en af vore gardehusarforeninger!
www.danskegardehusarforeninger.dk

Formålet søges fremmet:
v
ved udgivelsen af 10 numre af medlemsbladet
”Gardehusaren« årligt og formidling af anden
form for information,
v
ved at opretholde forbindelse internt inden for
Danske Gardehusarforeninger
og eksternt over for omverdenen,
v
ved samvirke med andre soldaterforeninger i
disses arbejde til støtte for forsvaret og
v
ved uddeling af hæderstegn og anden
belønning til såvel tjenstgørende som
hjemsendte gardehusarer.

Foreningslivet
Hver gardehusarforening er inden for sit landområde knyttet
til egnen og større byer. I den enkelte forening udfolder
der sig et aktivt foreningsliv gennem forskelligartede
arrangementer, som møder, fugleskydning, udflugter,
jubilæer og fester m. v., som varierer fra forening til
forening.
Det er i gardehusarforeningerne, at husarer og deres
familiemedlemmer dyrker det gode kammeratskab, fordi
sammenhold og interesse for den enkelte er vigtige
elementer i vort foreningsliv.
Omgangstonen blandt husarer er fri og fornøjelig, hvor
vi uden hensyn til titel, alle er ’ligemænd’, som da vi var
i ’trøjen’.
Medlemmerne i gardehusarforeningerne repræsenterer et
bredt udsnit af den danske befolkning - men alle har vi
et til fælles, at vi holder af vort kongehus, vort land, vort
regiment, og værner om de værdier, der er danske.
Vi repræsenterer som gardehusarer Gardehusarregimentet
og gardehusarforeningerne på værdig
vis i hverdagen og ved festlige lejligheder.
Medlemskab
Er du gardehusar, ved vi, at også du kan gå ind for det, vi
står for. Vi opfordrer dig derfor til at blive medlem i en af
vore gardehusarforeninger:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Gardehusarforeningen København
Gardehusarforeningen Frederiksborg amt
Gardehusarforeningen Gl. Roskilde amt
Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn
Gardehusarforeningen for Næstved og omegn
Maribo amts Gardehusarforening
Gardehusarforeningen for Fyns Stift
Gardehusarforeningen Østsjælland
Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland
Gardehusarforeningen Nordvestsjælland
Gardehusarforeningen Jylland
Gardehusarforeningen Sydjylland
Gardehusarforeningen Antvorskov

Historien til fremtiden
Gardehusarregimentet er et traditionsrigt garderegiment.
Falken er estandartfigur fra 1767 og symboliserer det
lette kavaleris hurtighed.
Den pansrede hestemaske kan ses som et symbol på de
pansrede enheder, som et moderne kamptropregiment
består af, samt Gardehusarregimentets tilknytning
til hesten. Det kongelige navnetræk refererer til den
konge, i hvis regeringstid stamenheden blev oprettet.
’Gardehusarforeningernes Fællesrepræsentation’ – grundlaget for Danske Gardehusarforeninger – blev stiftet 15.
maj 1919.
Det første nummer af foreningsbladet ’Gardehusaren’
udkom 1. august 1919.
I lighed med udviklingen ved Gardehusarregimentet
har også Danske Gardehusarforeninger udviklet sig
ved, at vi i vore vedtægter for den nyoprettede Gardehusarforening Antvorskov har medtaget det formål at
støtte tjenstgørende medlemmers familie herhjemme
under tjenesten i udlandet.
Danske Gardehusarforeningers historie samles, i lighed
med regimentets historie, i Historisk Samling på Antvorskov Kaserne, som enhver husar bør aflægge et besøg.
Vi lever i nutiden, hvor vi sammen medvirker til at skabe
fremtiden i et samarbejde med Gardehusarregimentet.
Derfor har vi brug for dig i en af vore aktive gardehusarforeninger!
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Vi glæder os til at byde dig velkommen!
Per A. Rasmussen, Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste (FOV)
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(Underskrift)

