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Side 1 

Referat af koordineringsmøde 2/3 2013  
 

Deltagere: 

Følgende grupper var repræsenterede: 

Frederiksten Artillerie Compagnie (FAC) 

Christianssand Artillerie Compagnie (CAC) 

Tordenskiolds Soldater Stavern (TSS) 

Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704 (KFT) (Frederiksstad) 

Tordenskiolds Soldater Fladstrand (TSF) 

 

Afbud: 

Nerike-Wermelands Regemente 

Chr V Drabant Garde 

RSMF  

Humlebæk Havns Kanonerer 

Skånes Caroliner 

 

Efter en god gedigen dansk frokost i Den Trekantede Hat, hvor Jan Michael Madsen bidrog med nyheder 

om Tordenskioldsdage i 2013, gik turen til Tøjhuset på Knallen 5. 

Som supplement til Jan Michael Madsen’s oplysninger vedr. Tordenskioldsdage 2013 fortalte Laurits 

Nielsen kort om den planlagte havneudvidelse, og fremviste billeder heraf. Desuden blev Knivholt 

Hovedgård præsenteret via projektor. 

 

Vigtige begivenheder i 2013: 
 

24/5 – 26/5 2013 Kongen Kommer –Frederiksstad 

Gamlebyen Festning fejrer 350-års jubilæum. 

Kirkekoncert fredag aften. 

FAC regner med at opstille i løbet af torsdagen, gæster ankommer med grej fredag, den gamle by bliver 

lukket for køretøjer lørdag fra kl. 9.  

Omdrejningspunkt for spillet: Kongemøde mellem 3 konger – Kan vi bidrage med en konge fra 

Frederikshavn. 

FAC håber at kunne integrere gæster i forskellige opgaver, f.eks. civile i Marketenderi og soldater i bådene 

TSF vil få tilskud til transport, der er gratis overnatning, dog skal alle medbringe eget sovegrej incl. 

liggeunderlag. 

Se mere på: http://www.tambour.no/index.php/kongen-kommer  

TSF’s foreningsforårstur vil gå til Frederiksstad – og FAC vælger hovedtur til Tordenskioldsdage i år. 

 

http://www.tambour.no/index.php/kongen-kommer
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Side 2 

14/6 – 16/6 2013 Fåborg Kanonerlaug 10-års jubilæum 

Se mere på: http://www.faaborgkanonerlaug.dk/side.asp?Id=53655  

 

21/6 – 23/6 2013 Glade dager i Stavern 

TSS har et lille arrangement i år i forbindelse med Glade dager i Stavern,  se mere på: 

http://gladedageristavern.no/index.php og http://www.tordenskiolds-soldater.no/  

Udbeder sig hjælp fra andre grupper med artilleri og evt. musketter. 

Forventer stort arrangement 4. – 6/7 2014 omkring Nordisk Sejlads. 

 

28/6 – 30/6 2013 Tordenskioldsdage i Frederikshavn 

http://www.tordenskiold.dk/  

Vi (JMM)skal undersøge om gæster kan få rabat på færge og hoteller. 

 

16/7 2013 Kaperspil i Farsund 

http://www.visitnorway.com/no/Product/?pid=174198  

CAC deltager heri. 

 

13/8 – 18/8 2013 Kulturkalaset i Gøteborg 

TSF deltager – hvis andre er interesserede, kontakt da TSF. 

http://kulturkalaset.goteborg.com/start.php  

 

31/8 2013 Christianssands Artilleri Compagnie 20-års jubileum  

http://www.christianssand-artilleriecompagnie.no/index.php/aktivitetsliste/detaljer/48/-/selskap-cac-sitt-

eget-20-ars-jubileum.html  

CAC inviterer til fest. Der vil være åben fæstning, lidt søslag og underholdning ved Stefan Andersson 

CAC arrangerer rabat på overnatning (bookingkode på invitation) og på færgetransport 

TSF vil arrangere tur hetil 

 

August 2013 – Årsmøde for militærhistoriske grupper i Tyskland 

 

Oktober 2013 – Tordenskiolds fødselsdag (TSF) 

Ikke programsat 

 

November 2013 – Slaget ved Narva i Estland 

Karl d. 12 vinder slag mod zar Peter d. Store i nov. 1700 

Svensk gruppe inviterer til at deltage i event herom. 

Der vil være kamp og senere bal i 1700-tals antræk  

 

7/12 2013 St. Barbara i Kristianssand 

http://www.faaborgkanonerlaug.dk/side.asp?Id=53655
http://gladedageristavern.no/index.php
http://www.tordenskiolds-soldater.no/
http://www.tordenskiold.dk/
http://www.visitnorway.com/no/Product/?pid=174198
http://kulturkalaset.goteborg.com/start.php
http://www.christianssand-artilleriecompagnie.no/index.php/aktivitetsliste/detaljer/48/-/selskap-cac-sitt-eget-20-ars-jubileum.html
http://www.christianssand-artilleriecompagnie.no/index.php/aktivitetsliste/detaljer/48/-/selskap-cac-sitt-eget-20-ars-jubileum.html
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Side 3 

CAC inviterer som vanligt til fest på Kjevik – detaljer følger. 

http://www.christianssand-artilleriecompagnie.no/index.php/aktivitetsliste/detaljer/46/-/selskap-st-

barbara-feiringen-2013.html  

 

Vigtige begivenheder i 2014: 
 

Feb 2014: Karolinerspelet i Tydal 

http://www.karolinerspelet.no/informasjon.html giver oplysninger om spillet i 2012  

Hvis det har interesse, kan vi kontakte Frederikssten Artilleri Compagnie. 

 

1/3 2014: Koordineringsmøde i Frederiksstad 

 

FAC har ingen egne arrangementer, men deltager i Kongen kommer i Frederiksstad, Tordenskioldsdage i 

Frederikshavn, og Glade dager i Stavern 

 

Ovennævnte events bliver tilgængelige på en fællesnordisk kalender, som udarbejdes af Laurits Nielsen. 

 

Efter denne seriøse gennemgang af begivenhederne, henlagdes resten af mødet til Kærvej 6, hvor Laurits 

og Gitte havde kreeret middag. 

 

Referent 

Doris Jensen 

 

 

http://www.christianssand-artilleriecompagnie.no/index.php/aktivitetsliste/detaljer/46/-/selskap-st-barbara-feiringen-2013.html
http://www.christianssand-artilleriecompagnie.no/index.php/aktivitetsliste/detaljer/46/-/selskap-st-barbara-feiringen-2013.html
http://www.karolinerspelet.no/informasjon.html

