Stiftet den 8. december 1998

Nyhedsbrev juli 2018!
Kære medlemmer af Tordenskiolds Soldater Fladstrand
Lidt fra redaktionen!
Så er der kun en måned til Tordenskioldsdagene, det bliver sjovt, da det jo skal kædes sammen med
Frederikshavns købstads 200 års jubilæum, hvor bla. Hans Kongelige Kronprins Fredrik kommer.
Vi tror alle grupper er oppe på den høje ende af spidsen for at gøre sit yderste for, at disse dage bliver en
succes.
Palle Næser Thomsen.

Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M.

Generaladmiralløjtnant.

Viceadmiral.

Generaladmiralens klumme
Jeg håber, at alle foreningens medlemmer har det OK i sommervarmen. Jeg vil forsøge at give et indblik i
hvorledes det går med planlægningen af Tordenskioldsdagene set fra maskinrummet.
Vi skal for anden gang lave Tordenskioldsdage på Krudttårnspladsen omkranset af det nye palisadehegn
som herefter har navnet “Hornværket” opbygningen starter 11. august hvor alle de store rekvisitter bliver
kørt til pladsen.
Indretningen er stort set det samme, men med lidt justeringer i forhold til sidste år. Af nye tiltag til årets
Tordenskioldsdage kan jeg nævne, at vi har købt et nyt spidstelt hvor der skal være feltlazaret som skal være
historisk formildende af lægens arbejde i 1700 tallet, gruppen har et stort arbejde foran sig med at opspore
de rigtige oplysninger, jeg glæder mig til at følge med i udviklingen, skulle du have lyst til at være med i en
sådan gruppe er du velkommen. Gruppen er indtil videre underlagt Almuen.
Jeg har sammen med nogle få andre fremstillet ca. 85 lanterner som er lavet af egetræ, de bliver til salg i de
boder som vil hjælpe med salget. Lanternerne er fremstillet at genbrugsmaterialer.
Foreningen har i år tilbudt, at saluterer hver lørdag når Krudttårnet har åbent, Krudttårnet og pladsen har
en naturlig tilknytning til vores forening så det er helt naturligt at vi også giver en hånd sammen med
støtteforeningen 1717 om at gøre Krudttårnet tiltrækkende for turister i byen.
En omorganisering i Politiet har gjort at det er Holstebro der skal give tilladelse til salutering hvilket har
givet os nogle udfordringer, da der nu kun må gives tilladelse til saluteringer som har et
anerkendelsesværdigt formål, det er et svært ord og en svær fortolkning, men skal fortolkes således at der

kun gives tilladelse til skydning ved historiske lejligheder hvor vi historisk hører til, altså ikke hvis vi f.eks.
bliver bedt om at skyde til fødselsdage eller virksomheder. Det er dog lykkedes at få tilladelse til
træningsskydning en dag om måneden.
Der var nogen af vores medlemmer som mente, at vores fane som vi har fået af Danmarkssamfundet” ikke
mere var præsentabel da fanedugen er beskidt af krudtslam, vi har ansøgt om en ny fanedug og har fået den
overdraget ved en ceremoni i Ålborg hvor Frede Wilcke og Preben Lykke Christensen deltog.
Den gamle fanedug er nu blevet udskiftet af Søren Matthiasen og ved samme lejlighed blev de gamle
fanedug sat over på en ny fanestang således, at vi nu har en fin fane som kan bruges i Kirker og andre
steder og så har vi den gamle beskidte fane som kan bruges af soldater der ved lejligheder har brug for, at
vise de har været i krig.
Admiralitetet har besluttet, at udskifte Tamburernes uniformer da de er helt fra starten i 2000, der er nu
indkøbt stof fra England der har den rigtige indfarvning.

Laurits Baron Nielsen, F.M.2
Generaladmiral

Opsætning af plakater for Tordenskioldsdagene
Har du lyst til at være med til, at sprede budskabet om Tordenskioldsdagene i
Frederikshavn m.m., så kan du Knallen 2, afhente plakater til opsætning.
Laurits Baron Nielsen, F.M.2
Generaladmiral

Tordenskiolds Soldater Fladstrand
Du indbydes til INFOMØDE om Tordenskioldsdagene 2018
Onsdag den 15. august i Kattegat Silo Kl. 19.00

Laurits Baron Nielsen, F.M.2
Generaladmiral

Krudttårnets åbning i 2018
Når man kører forbi krudttårnet kan man se, at der flages og det indikerer, at Krudttårnet er åbent. Der er
personer som igen i år bruger tid på at sikre, at denne turist attraktion er åben hver dag. Det er noget som
dem så har påtaget sig denne opgave, kan være stolte over. Det er noget som varmer et gammelt
Tordenskiolds hjerte. Tak fra os alle. Der nævnes ingen navne for så glemmer jeg ikke nogen, men dem som
har taget en tørn, ved hvem der får en tak fra mig.

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

1, 5 og 10 års tegnet for T.S.F.
Igen i år bliver der under Tordenskioldsdagene delt ovennævnte tegn ud til dem som har opnået denne
hedder. Derfor er det vigtigt at de givne personer møder op til overrækkelsen på det tidspunkt som gruppens
leder giver til den enkelte person. Det er trælst hvis vi råber navne op, som ikke kommer og det skal jo være
en festlig lejlighed for dig og for T.S.F.
Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M.
Viceadmiral.

Hoffskrädderne anno 1717
Holder sommerferie, så vi er klar til den store event her snarest, nemlig Tordenskioldsdagene.
Lotte Hellum
Admiral

Nyt fra Fladstrands Quinder anno 1717
Quinderne holder ferie og næste møde er den 21. august 2018
Doris Jensen.
Viceadmiral.

Frideric den IV’s Officers Corps
Der har faktisk ikke været nogen form for aktiviteter ud over, at vi for de ny officerer i corpset stadigvæk
prøver at iklæde mundering.
Jeg har fået en forespørgsel fra Slotssekretær Birgitte Buchsti, Clausholm Slot ved Randers om jeg kunne
lave en ny broche fordi den hun fik da vi sidst besøgte Clausholm Slot er blevet stjålet. T.S.F. har 2 gange
optrådt på Clausholm Slot og begge gange har Kirsten og jeg været med. Det var en sjov oplevelse som vi
tit snakker om. Dengang var T.S.F. tit ude og optræde. Vi har bla. været i Odense, København, Aarhus,
Hobro og Aalborg. Hvem husker ikke dengang vi var i Humlebæk. Alle ved vi også har været med i Norge
og Sverige.
Det monogram som sidder på en grøn sløjfe er fundet på bagsiden af et spejl som er på Clausholm Slot, og
er det som Almuen har på sine to estandarter. Det er nok lavet af den snedker som har lavet spejlet, og man
kan se det ikke er spejlvendt, men skævt, men det har en speciel charme.
Monogrammet på den anden sløjfe har farverne rød og gul som er kongens farver. Rød og hvid er Danmark
og rød, hvid og blå er Norges farver, i 1717 var der som alle ved et rigsfællesskab imellem Norge og
Danmark.

Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M.
Viceadmiral

Nyt fra Frideric den IV´s Livgarde
Livgarden har, som før oplyst, fået hjælp fra Lise Godtliebsen til eksercits og march. Det har været super
godt. Sidste gang var Erik Godtliebsen også med på sidelinjen. Vi siger mange tak for hjælpen.

Det var seks personer fra Livgarden, som deltog i "Med kongen til bords" onsdag d. 13.6. En rigtig hyggelig
og sjovt event. Vi fik lavet en del "upser" - nogle af dem kan vi lære af, andre prøver vi at gøre noget ved.
Kun tre af vores seks musketter fik skudt af - og det er lige lovlig lidt. Hvis jeg husker rigtigt, var det meget
almindeligt i 1717 at syv ud af ti kunne fyre af.
Livgardens sidste møde før sommerferien var tirsdag den 26.6. 2018, mødet blev brugt på at marchere og
øve eksercits - desværre var det ikke godt fremmøde, men vi som mødte op fik en rigtig god træning.
Her i sommerperioden, har Livgarden i samarbejde med Artilleriet stået for at skyde ved Krudttårnet, første
gang den 1. juli hvor 3 fra Livgarden var med til at åbne "Krudttårnet”. Disse tre har været med alle gange
hvor Livgarden har været på banen - her nævner jeg: Preben Lykke Christensen, Stinne Wilcke og Daniel
Christensen, så flot de møder op hver gang og gør en indsats, et kæmpe ros herfra.
Livgarden har marcheret igennem gågaden og delt ud Livgardens visitkort, som også indeholder
oplysninger om hvor vi kan mødes - nemlig til selve Tordenskioldsdagene - folk har vist stor interesse og det
ser ud til at mange glæder sig til at opleve årets Tordenskioldsdage.
Livgarden har fået et nyt medlem, Kris Olsen, som i første omgang bliver fanebærer, tiden må så vise om
han har mod på at forsætte og evt. tage et skridt lægenere og blive infanterist.
Halldòra Òskarsdòttir Jensen
Viceadmiral

Fladstrands Artilleri Corps
Her i sommerperioden, har Artilleriet i samarbejde med Livgarden stået for at skyde ved Krudttårnet, første
gang den 1. juli hvor Artilleriet var med til at "åbne" Krudttårnet, for besøgende i 2018.
Ole Richard Baron Johansen
Viceadmiral

Fladstrands Tambourer anno 1717
Nyt fra Tambourerne
Sommerperioden har været stille for Tambourerne uden øvesamlinger. Vi mødes første gang den 14. august,
hvor vi går i gang med de sidste forberedelser til Tordenskioldsdagene, bl.a. vores deltagelse i Kadetskolen
og et musikalsk "Kongen til bords".
Anette Nedermark
Viceadmiral

Almuen
Vi har kun haft et enkelt møde i juli Vores årlige inspirationstur til Middelalderdage på Voergaard slot.
Der var ikke det store at hente - men det blev til en hyggelig dag.
Sjovt nok var det skiltning omkring mobilpay der fandt vores interesse i år - især da vi efterfølgende har fået
besked på, at alle vore boder i år, får hvert sit mobilpay nr.
Så også lidt for Solveig Rasch og Ingrid Petersen at tænke over –

Et par forslag som vi evt. kan bruge.
Vi tæller nu ned til Tordenskioldsdagene - og ser frem til nogle dejlige dage.
Anna Sofie Mølholt
Viceadmiral

Det er hvad Grupperne havde denne gang!
God sommer.
Palle Næser Thomsen.

Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M.

Generaladmiralløjtnant.

Viceadmiral.

Datoer som skal huskes i 2018 og 2019.
1.-5. august 2018: 300 år på Borgarsyssel, Sarpsborg, Norge
15. august 2018, kl. 19.00 Info møde på Kattegat Siloen.
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.

