
 

Nyhedsbrev marts 2017! 

 
 

Admiralitetet har bestemt, at man vil udsende et nyhedsbrev som sendes til alle medlemmer hvert 

måned. Admiralitetet håber det vil give indblik i hvad grupperne under TSF går og arbejder med i 

det daglige.  

 

Indtil videre samles det som kommer fra grupperne af Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen, 

B.M. og redigeres sammen med Generaladmiralløjtnant Palle Næster Thomsen. 

 

Generaladmiral Laurits Barn Nielsen vil efterfølgende sende det ud til alle medlemmer i TSF. 

 
Fladstrands Tambourer anno 1717 aktiviteter i marts 2017 
 

Fladstrands Tambourer anno 1717 har holdt øve aften sammen med Frideric d. IV’s Livgarde på 

Bangsbostrand skole. 

Her øver vi march og opstilling til salutering med musketter, samt hele saluteringsproceduren. 

Derudover øver vi vagtskifte. Begge dele med henblik på opvisning ved Tordenskioldsdagene. 
  

På vores anden øve aften har vi finpudset vores musik, Vi har fået en musiker fra Den Kongelige Livgarde til 

at forfine vores musik og til at hjælpe os med at komme af med alle ”unoderne” 

  

Tamburerne har deltaget i møde med Ideartillerist Jan Michael Baron Madsen, hvor vi fik rigtig mange ting 

på plads med hensyn til de kommende Tordenskioldsdage og fremtiden i TSF. 

 

Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen 

 
 

Fladstrands Quinder anno 1717 
 

Staben har konstitueret sig: Viceadmiral og Byfoged Doris Jensen 

  Næstformand og Rådmand Mette Hørby 

  Byskriver Karen Thomasen 

  Depotforvalter Tove Lindhe 

Kammermester Vibeke Christensen 
 

Gruppen har fået to nye medlemmer nemlig Alice Schneider og Lise Wulff. 

Knivholt Julemarked gav et flot overskud. 

Der er afholdt nytårskur. 

Gruppen har set på, hvordan man kan øge medlemstallet.  
 

Der har været møde med Ideartillerist-Direktør Jan Michael Baron Madsen. Hvor ønsker og forventninger i 

forhold til T-dagen blev drøftet. 
 

Taget fra grupens referater fra deres møder i år. Det skal siges at dette referat altid er fyldest gørende, og 

det er herfra, at Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M. har taget ovennævnte fra. Tak.  

 

Viceadmiral og Byfoged Doris Jensen 



Frideric den IV’s Livgarde 

Frideric d. IV’s Livgarde har holdt øve aften sammen med Fladstrands Tambourer anno 1717 på 

Bangsbostrand skole. 

Her øver vi march og opstilling til salutering med musketter, samt hele saluteringsproceduren. 

Derudover øver vi vagtskifte. Begge dele med henblik på opvisning ved Tordenskioldsdagene. 

 

Viceadmiral Michael Baron Jensen 
  

 

Frideric den IV’ Officers Corps 
Vi er ved at få lavet nye ringkraver, som bliver på en helt anden måde end dem som vi har brugt indtil nu.  
 

Vi har også fået nye lange røde kapper i uld, dem har officererne selv bekostet.  
 

Der arbejdes på, at få 3 medaljer til Ridderordenen Den Gyldne Løve færdige til Tordenskioldsdagene.  
 

Frideric den IV’s Officers Corps udnævnte Premiærleutnant a’ la Suite Rolf Stiansen, Arendal Borgerlige 

Militaire, under Tordenskioldsdagene i 2016, til æresmedlem af vores gruppe. Det indebar at vi overrakte 

Rolf en ringkrave og han og hans kone Janne Magelssen, blev Æres Quinde i Frideric den IV’s Officers 

Corps. Vi har med passende mellemrum skrevet til dem om det som vores gruppe deltager i, eller har gang i 

til de events som kommer hen over året. 
 

Vi har lige modtaget den triste meddelelse, at vores gode ven fra Arendal ikke er mere, Rolf har længe været 

syg. Ægteparret har besøgt Tordenskioldsdagene mange gange og så sent som i 2016. Vi kommer til at 

mangle vores gode ven.  

 

Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen. B.M. 

 

Admiralitetet 
Alle grupper har, eller vil få, et møde med Ideartillerist-Direktør Jan Michael Baron Madsen, hvor man vil 

snakke om fremtidens events m. m.  
 

Husk at tilmelde dig åbent hus arrangementet den 6. maj 2017. 
 

Der bliver, som vi har gjort det før, en foreningstur til Sæby lørdag den 24. juni 2017. Her vil vi være på 

torvet i Sæby og måske besøge et plejehjem. Når programmet er klart vil I alle få det gennem jeres 

gruppeleder.  
 

Konstituering af admiralitetet   
Formand:  Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, F.M. (Valgt på generalforsamling) 

Næstformand:  Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen, blev valgt 

Sekretær:  Admiral og Sekretær Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M, blev valgt. 

Ceremonimester:  Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, F.M., blev valgt  

Ordenscanceller:  Admiral og Sekretær Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M., blev valgt. 

Socialminister: Socialminister Michael Lensgreve Nielsen, blev valgt.  

 

Datoer som skal huskes. 

Næste admiralitetsmøde mandag den 10. april 2017, kl. 19.00. Hvis I har noget som skal med på mødet.  

Åbent hus på Knallen 6. maj 2017 

Fredrikstad Kongen kommer. 26.-28. maj 2017.  

Forenings dag i Sæby 24. juni 2017. 

Göteborg den 18.-20. august 2017. Som det ser ud lige nu. 
 

Det er hvad vi har denne gang. 
 

Palle Næser Thomsen                                            Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M. 
             Generaladmiralløjtnant                                                                                 Admiral 


