
 

Stiftet den 8. december 1998 
 

Nyhedsbrev april 2018! 

 
 

Kære medlemmer af Tordenskiolds Soldater Fladstrand 
Forord fra redaktionen. 

Admiralitetet har på vores sidste møde bestemt, at vores nyhedsbrev som altid skal ud hver måned. Derfor 

fortsætter vi med, at samle noget sammen fra alle grupper.  

 

Nogle gange får vi at vide, at grupperne ikke har noget, men når Nyhedsbrevet sendes ud, er der noget fra 

alle, til glæde og gavn for foreningens medlemmer.  

 
 

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

           

Generaladmiralens klumme 
April måned er opstart for mange aktiviteter i Tordenskiold. 

Jeg fornemmer, at alle grupper er i gang med enten det ene eller det andet, nye materialer til det nye 

skuespil dukker op, det summer over alt. 

 

Desværre var april også den måned hvor vi måtte se os nødsaget til at aflyse vores fælles øvedag i Skagen. 

En trist erkendelse, men det er nødvendig, at vi ikke igangsætter noget, som vi kan se vil blive en fiasko. 

Hvis vi skal gennemføre større arrangementer i vores forening er vi nødt til at stå sammen og alle være med 

til, at løfte de opgaver der er forbundet noget sådant. 

Det er mit håb at foreningens medlemmer vil tage dette til efterretning, og lad os så se fremad. 

 

Det var derfor meget overraskende og glædeligt at så mange mødte op på Infomødet om  

Åbent Hus den 23. april, næsten 60 personer var mødt op. 

 

Jeg håber, at det er udtryk for glæde og lyst til, at gøre denne dag til en rigtig god foreningsdag. 

 

Laurits Baron Nielsen, F.M.2 
               Generaladmiral 

                 



Nyt fra Fladstrands Quinder anno 1717 
Lidt fra gruppens sidste møde. 

1. Siden sidst:  

a. Admiralitetsmøde: der er nedsat et programudvalg: Søren Mathiasen og Jan Michael 

b. . Foreningens fane er gået til, der ansøges om en ny. 

c. Geheimeråd Laurits er formand, - Palle Næser Thomsen er næstformand, - Lotte Hellum er 

sekretær, - Carsten Jensen kasser, - Søren Matthiasen Ordenskansler, Michael Nielsen er 

Socialminister. 

d. Nyhedsbrev: Nyhedsbrevet læses af Quinder i FQ. Derfor skal det ud hver måned. 

e. Admiralitetets arbejdes weekend: Turen gik Vrangmosevej ved Østervrå. Punkterne der blev 

drøftet var: 

f. 1: Kadetskole der skal gennemføres 2 omgange kl. 13 og 16 lørdag og søndag med 8x7 

deltager hver gang. Der er deadline den 15. april hvis vi har emner vi vil bidrage med  

g. 2: Reklame for tordenskjoldsdagene, plancher m.m. der skal lave QR kode.  

h. 3.: Jubilæumsfesten 2.2 2019. på Knivholt. Der inviteres gæster også fra Norge. FQ skal 

bidrage bl.a. med borddækning 

2. Gartneriet 21/4 

a. Socialt set en succes. Fladstrands Quinder anno 1717, profilerede sig ved arrangementet 

denne dag. 

3. Åbent hus 26-5-2018. Det skulle være på skaft.  

4. Tordenskioldsdage: 

a. Kadetskolen: Doris forhører om vi kan overtage smørkærning 

b. Hjælpere: vi skal ud og agiterer for at få hjælpere  

c. Programpunkter? Vi vil gerne have gabestokken i vores del af landsbyen og lave noget 

sammen med soldaterne omkring det. 

5. Nye medlemmer: Hvordan modtager vi nye medlemmer? der var en længere drøftelse om hvad og 

hvordan vi gør. Vi nåede frem til at vi skal fremhæve vores onsdage som det sociale og hyggelige 

samvær, og fortælle at en gang om mdr. har vi orientering om det fælles i foreningen. Derudover 

blev der aftalt at den sidste onsdag i mdr. fælles aktivitet som aftales fra gang til gang.( Mette Hørdy 

ville gerne have et emne om apoteket, lægeurter) 

Taget fra gruppens referat fra april 2017 
 

Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M. 
Viceadmiral. 

                                         
 
 

Åbent hus i Frederikshavns kommunes drivhus på Gærumvej. 
 

Den 21. april 2018, var der åbent hus i Park og vej’s afdelinger i Frederikshavn, som en gave til byens 

borgere i forbindelse med det forestående købstadsjubilæum. 

 

TSF var inviteret af gartneriets personale - læs: Socialminister Michael Lensgreve Nielsen - med henblik på 

at sælge kaffe/te og hjemmebag i et af drivhusene.  

 

6 gæve kvinder mødte op i solskin og blæst til en stand i drivhuset medbringende boller og kager. Det blev 

en hyggelig dag, hvor vi fik solgt lidt, og talt med en del borgere 

.  

Efterfølgende har vi fået en hilsen med tak fra gartneriets personale. 

Doris Jensen 
Viceadmiral 

 



Nyt fra Frideric den IV´s Livgarde 
 

Det som sker i Livgarden lige nu, er at vi satser på, at få vores møder til at komme op at køre, og at være 

regelmæssige, altså 2 gange per måned.  I perioden 20. jan. (hvor vi havde generalforsamling i Livgarden) 

og til den 14. april (ekstraordinær generalforsamling) - blev det kun til et enkelt møde hos Livgarden - Vi er 

enige om, at det ikke dur, så vi prøver at fastholde vores "obligatoriske" møder, altså 1. og 3. tirsdag om 

måneden.  
 

Til den ekstraordinære generalforsamling i Livgarden, bliv besluttet af gruppen, at få lavet "visitkort" til at 

sprede "det gode budskab" - det skal bruges til bl.a. at uddele til gæster til åbent hus arrangementet, til 

Tordenskioldsdagene, og evt., som en af vores unge medlem forslog (Søren Thomsen), at vi kunne gå par 

stykker i gågaden, en lørdag, hvor der i forvejen er event, som handles foreningen Frederik står for, og dele 

visitkortet ud og snakke med folk - vi kunne måske få nogle fra andre grupper til at være med... dette er dog 

ikke fastslået endnu.  
 

Så har vi selvfølgelig personligt selv nogen stykker af visitkortet i lommen - til at dele ud, hvis vi møder en 

på vores vej, og fornemmer, at det er interesse for selskabet/Livgarden/Tordenskiolds soldater  
 

Selve visitkortet, har forside med billede af Livgarden - det har vi fået lov at bruge af fotografen Jens 

Kranen - På forsiden henviser vi til tby.dk, fordi der trods alt, er flere grupper end Livgarden - måske er der 

nogle som vil være med, men vil prøve sine kræfter andre steder i foreningen end hos os - på bagsiden er 

der så henvist til livgardens egen hjemmeside - samt reklame for Tordenskioldsdagene... så vi håber det er 

en "win, win" situation - altså, at man kan få flere publikummer til T-dagene - samt at hverve flere 

medlemmer til Livgarden og/eller til de andre grupper inden for foreningen. 

Halldòra Òskarsdòttir Jensen 
Viceadmiral 

 

Frideric den IV’s Officers Corps 
Fanedugen til forenings officielle fane har været med i så mange slag, at dugen er blevet snavset af 

krudtslam. Derfor anskaffer foreningen sig en ny fanedug som sættes på den fanestang som foreningen fik af 

Danmark samfundet for år tilbage. Herefter bruges denne fane kun til parader og når vi går i samlet flok 

fra et sted til et andet. Alle grupper kan selvfølgelig låne denne Dannebrogs fane. Fanen kan selvfølgelig 

også sættes i en fanefod og bruges ved teltene under de forskellige events som er hen over året. Fanen skal 

bruges, men ikke i direkte slag hvor den igen kan blive snavset til. 

 

I øvrigt har Frideric den IV’s Livgarde deres egen fane og det samme gælder for Frideric d. IV’s Officers 

Corps. Disse to faner er lavet af Viceadmiral Søren Baron-Greve Matthiasen. Vi købte bare 2 billige 

flagduge og satte på, så i fremtiden vil foreningen have 4 Dannebrogs faner. 

 

Frideric d. IV’s Officers Corps fane er altid med under Tordenskioldsdagene og står uden for det telt som 

Officers Corpset har som domicil.  

 

I øvrigt har Generalløjtnant Hannibal Carl Leen Baron-Grevem, F.M. og Viceadmiral Søren Baron-Greve 

Matthiasen, B.M. vores eget adelsflag som i øvrigt også altid er med til Tordenskioldsdagene og som også 

står udenfor det telt som vi er i under T-dagene. 

 

Herefter overtager Fladstrands Artilleri Corps den gl. fanedug, som Søren Baron-Greve Matthiasen laver 

en ny fanestang til. Den kan så bruges i alle slag, og sættes op ved Artilleriet telt, når man er i felten til det 

ene eller det andet.  

Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M. 
Viceadmiral 

 

 

http://tby.dk/


Kadetskolen 
 I år satser vi stort på kadetskolen bl.a. i forbindelse med vores 200 års købstadsjubilæum, som et tiltag for 

byens børn, men også som et tiltag ved Tordenskioldsdagene, som gerne skulle kunne trække flere 

børnefamilier ned som besøgende. 
 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gennem børnene håber at kunne få nogle nye 

voksenmedlemmer i TSF. 
 

Planen er at kadetskolen skal løbe af stablen 2 gange lørdag og 2 gange søndag ved Tordenskioldsdagene. 
 

Børnekadetterne kan prøve forskellige aktiviteter i alle vores grupper og forhåbentlig får de en oplevelse de 

sent glemmer, vi vil i hvert fald gøre vores til dette. 

  

Vi er allerede i gang med det store planlægningsarbejde omkring kadetskolen 

 Palle Næser Thomsen 

Generaladmiralløjtnant 

 

Almuen 

 

Vi har gang i flere ting, men nu er det vores Torveflag, der står for tur.  
 

Vi har fået hjælp af Søren Matthiasen og han er igang med at lave toppen - som jo, hos os er med Hendes 

Majesæt Anna Sophie’s monogram. 
 

Vi har i gruppen besluttet at vi hører under Dronningen - idet vi mener vi at det er her  bøndernes plads er. 
 

Det går godt for Søren Matthiasen, idet han også snart er færdig med stangen til fanen. 
 

Vi har fået sponsoreret dugen fra Studsgaard og det er blevet leveret til Seritex, der skal stå for at få den 

broderet. 
 

April var også Almuens tur til at gøre rent og vi var så heldige at der på denne dag var højt solskin - så 

vinduerne fik en ordentlig tur. 
 

Vi har også gang i at sy punge/ tasker til Børnekadetterne. 

Anna Sofie Mølholt 
Viceadmiral 
 

 

 



Hoffskrädderne anno 1717 
Hos hofskrædderne er vi i gang med, at færdigøre årets kollektion, som skal sælges på Tordenskioldsdagene 

i september. 

 

Vi fik traditionen tro, varme hveder torsdag før St. Bede dag. Denne gang havde artilleriet selv kaffe med. 

Alle hyggede sig. 

 

Lene og Ruth tog mandag 30. april godt i mod 6 norske kvinder fra Stavern, som gerne ville lære, at sy en 

buld =vest. De fik masse mønstre og mange fif med sig hjem til Norge. 1000 tak til Lene og Ruth for, at de 

brugte en dag på det. 

Lotte Hellum  
Admiral 

 

Fladstrands Artilleri Corps 
Vi har som før nævnt gang i fremstilling af billede materiel, så vi har noget at vise frem, til hvervning af nye 

medlemmer til gruppen. Disse billeder som er optaget i Krudttårnet må bruges af alle grupper hvis det 

aftales til hvad og det er i regi af Tordenskiolds projektet.  
 

Ellers mødes gruppen for, at gøre sig klar til de tiltag som sker for resten af året. 

Ole Richard Baron Johansen   
Viceadmiral  

 

Fladstrands Tambourer anno 1717 
Den første weekend i marts drog 11 tambourer til Nordisk Øvetræf i Stavern. Der deltog ca. 40 nordiske 

tambourer i træffet, så der blev øvet flittigt på fælles numre under kyndig ledelse af Søren Borup. Udover 

sammenspil, blev der også tid til hyggeligt socialt samvær og Morten Nordheim sørgede for den perfekte 

stemning om aftenen med et bredt dansk/norsk repertoire. Alt i alt havde vi en fantastisk tur med det rette 

miks af fagligt indhold og hygge med vores nordiske venner. 

 

På Geheimerådet blev der bevilget penge til nye uniformer til Tambourerne, en bevilling vi er rigtig glade 

for – for vi er efterhånden kommet til at se lidt slidte ud  vi har igangsat indkøb af stof og lavet aftale med 

produktionsskolen om syning af nye jakker.  

Anette Nedermark 
Viceadmiral 

 

Datoer som skal huskes i 2018. 
 

Åbent hus på Knallen bliver den 26. maj 2018, kl. 11.00 -15.00 

Frederiksstens Fæstning 24.-26. august 2018.  

Tordenskioldsdage fredag-søndag den 31. august og 1.-2. september 2018 

Lørdag den 2. februar 2019 er der jubilæums fest på Knivholt. 

 

 

Det er hvad vi har denne gang 

 
 

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

            
                                                   


