
Tordenskioldsdage  
den 26.-27. juni 2020 

Hva dælen nøler vi efter! 

Meddelelse om forberedelser og gennemførelse af 
Tordenskioldsdage 2020 

Vedr. herskende CORONA situation 

Kære alle 
Afholdelse af årets Tordenskioldsdage samt forberedelse hertil, afstemmes løbende i 
forhold til myndighedernes retningslinier, i forhold til forsamling af mennesker i større og 
mindre grupper i det offentlige rum. 

Retningslinierne gælder - naturligvis - også i forhold til foreningernes medlems-
organisering og forsamling, i mindre og større person-grupper i lokalerne i Tordenskiolds 
By.


Derfor: Fælles INFO-møde onsdag den 25. marts kl. 19.00- AFLYST 

I stedet modtager I dette lille brev, som forhåbentligt kan skabe lidt ramme og retning i 
forhold til næste par kommende måneder. 


Altså - vi går ikke i stå på grund af Corona, - der er meget vi kan forberede! 

Program-udvikling og praktiske rammer for Tordenskioldsdage 2020  
Vi kan sagtens færdiggøre programmet for Tordenskioldsdage 2020, og vi kan også i 
grupperne og på tværs af fond og foreninger, både via mails, facebook-grupper og 
telefonsamtaler, forberede de aktiviteter som vi hver især, og sammen med andre, 
planlægger til Tordenskioldsdage. 


Jeg sender jer (vedlagt) en foreløbig “ramme” for checkdatoer, opbygningsplan, samt 
overordnet program for Tordenskioldsdage 2020. Det er mit håb at materialet kan virke 
som inspiration i forhold til jeres forberedelser. Alle slags spørgsmål er meget velkomne 
på jmm@tordenskiold.dk, jeg vil forsøge at svare så godt som muligt.


Jeg håber dette brev kan gøre det ud for et fælles INFO-møde, foreløbigt i det mindste. Vi 
kommer jo til at korrespondere og koordinere på denne måde over de næste uger.  


Se vedlagte, mange hilsner til jer alle 
Jan Michael Madsen, Fonden Tordenskiold.


mailto:jmm@tordenskiold.dk


TORDENSKIOLDSDAGE 2020 
Fredag den 26. juni kl. 12.00 - 22.00  (sluttidspunkt er foreløbigt) 
Lørdag den 27. juni kl. 12.00 - 22.00  (sluttidspunkt er foreløbigt) 

Tidsplan foråret / forberedelser: 

Illustrationen viser i overordnet form forårets forberedelser til T.dage. 
OBS: Foreløbigt sigter vi på ét stort fælles INFO- og planlægningsmøde den 27. maj. 
OBS: Løbende som der kommer nyt fra myndighederne, tilrettes vores plan 
retningslinierne. 


Her følger nogle få eksempler på programpunkter, som 
er under forberedelse. 
(Send gerne info til mig om andre ting I ønsker sat på listen!


Ny storslået og endnu stærkere iscenesat opvisning, af Tordenskiolds Soldater Fladstrands 
militærgrupper m.fl.: 
"Tordenskiolds angreb på Göteborg"  
- på oplæg af Søren Borup 
Jmm og Søren B. har afholdt møde vedr. projektet, og indkaldt yderligere 3 gruppeledere 
til et kreativt udviklingsarbejde, for at give dette super projekt fuld vind i sejlene.

Der er allerede ved Palle Thomsens hånd planer igang mht. de fysiske kulisser.


Spændende udvikling af sidste års nyhed: 
“Præcisions skydning" 
v/ Søren Mathiasen og Per Guldsmed Thomsen  




Et sparringsmøde har været afholdt mellem jmm og Søren M., og der forventes en 
spændende ny-udvikling i dette projekt. 

Koncert & Musik i ny scenekulisse: 
Morten Nordheim Koncert 
I Fonden Tordenskiolds budget for 2020, er der prioriteret deltagelse af musikerne Jonas 
Kongsted, Peter Eget og Kevin Lees, og jmm og Morten arbejder sammen om en ny 
måde, at opføre den traditionsrige koncert.


Særlige sessions med Tordenskjaldene i Krudttårnet: 
Skjalde og skrækkelige historier  
Den herlige flok skjalde opdagede nærmest deres helt egen og velegnede unikke kro-
scene, til deres optrædener. Inde i Krudttårnets krostue blev opstod der sidste år nogle 
helt fantastiske oplevelser med skjaldene - på tæt hold af publikum. Dette udvikler vi 
videre på i år.


Kom endelige frem med dine og din gruppes nye ideer til aktiviteter der kan lanceres, 
gentages eller videreudvikles under Tordenskioldsdage 2020. 

Send dem til jmm@tordenskiold.dk - så føjes de til listen.


Og sørg for at idé-tænke i retning af de to store hændelser som tematiserer 
Tordenskioldsdage i år.


Nemlig:  
Freden kommer - Store Nordiske Krig er slut. 

Og - Tordenskiold dør i duel! 


Mange hilsner og god arbejdslyst derude :) 
Hva dælen nøler vi efter! 

Som programpunkterne kommer ind, vil de blive opdateret på tordenskiold.dk under 
PROGRAM.


Jan Michael Madsen

Fonden Tordenskiold
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