Afsnit 13

13. CEREMONIEL, del 2
Foreningsarrangementer
1. Afholdelse af foreningsarrangementer spænder meget bredt. Ved hovedparten af en
forenings arrangementer vil der formentligt ikke være indlagt ceremonielle handlinger,
og arrangementet forløber således i en afslappet atmosfære mellem gamle gardere.
2. Ved andre arrangementer vil der imidlertid være et større eller mindre islæt af
ceremoniel karakter. De mest almindelige arrangementer af denne type vil være
• Generalforsamling
• Foreningsfester
• Hæderstegnsuddeling
• Uddeling af medlemstegn
3. Af ceremonielle islæt kan nævnes:
• Hendes Majestæt Dronningens skål
• At udbringe et hurra for foreningen/et eller flere medlemmer eller lignende
• At føre fanen ind/ud
• At synge kongesangen
• At sænke fanen for afdøde medlemmer af foreningen
• Brugen af fanen som en del af arrangementet
4. En del ceremonielle handlinger er ens iblandt de lokale garderforeninger, hvor andre
kan være knyttet til den enkelte forening som netop en af denne forenings traditioner.
5. Hendes Majestæt Dronningens skål
Er beskrevet i punkt 13. b. 2.
6. At udbringe et hurra
a. Ved arrangementer, hvor man fejrer et eller flere medlemmer, ved afslutningen af
en generalforsamling eller lignende, kan det være en naturlig del af
arrangementet, at de forsamlede udbringer et 3-foldigt leve/hurra.
b. At udbringe et hurra kan i princippet foreslås af ethvert medlem, men ofte vil det
forekomme naturligt, at det initieres af foreningens formand.
c. Alle rejser sig herefter for sammen at udbringe et fælles hurra.
1
15112015

Afsnit 13

7. At føre fanen ind/ud
a. At anvende fanen i forbindelse med et foreningsarrangement sker i mange
foreninger. Dette kan være i forbindelse med for eksempel generalforsamling eller
foreningsfest. Ved sådanne lejligheder kan fanen enten allerede være opstillet
eller den kan ved arrangementets begyndelse blive ført ind, for så ved afslutning
af arrangementet at blive ført ud.
b. Når fanen føres ind, sker dette fra et tilstødende lokale. Fanen er afdækket og
klargjort her, og den vil herefter på kommando blive ført ind af fanebærer og
faneløjtnant.
c. Fanen føres ind i almindelig gang. Fanebærer og faneløjtnant går naturligvis i takt.
d. Fanen føres aldrig ind i fanemarch.
e. Fremgangsmåde når fanen føres ind kan være:
• Fanen klargøres i et tilstødende lokale.
• Formanden beder alle forsamlede om at rejse sig
• Formanden kommanderer: ”Før fanen ind”
• Fanebærer og faneløjtnant marcherer i takt ind med fanen
• Fanen placeres på et forudbestemt sted, og gerne i faneholder
• Formanden beder alle sætte sig
• Fanebærer og faneløjtnant går på plads i lokalet
f.

Ved afslutning af arrangementet føres fanen ud således:
• Fanebærer og faneløjtnant gør sig klar og går op til fanen
• Formanden beder alle forsamlede om at rejse sig
• Fanebærer og faneløjtnant fatter fanen
• Formanden kommanderer: ”Før fanen ud”
• Fanebærer og faneløjtnant marcherer i takt ud med fanen
• Formanden beder alle sætte sig
• Fanebærer og faneløjtnant tildækker fanen og pakker den sammen

d. At synge kongesangen
• Kongesangen, Kong Christian, indgår i forskellig sammenhæng i mange
garderforeningers arrangementer.
•

Fremgangsmåde ved afsyngning af kongesangen kan være:
• Formanden beder alle forsamlede rejse sig
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•
•
•
•

Er fanen med til arrangementet, fatter fanebæreren fanen og fælder den til
vandret
Alle forsamlede synger kongesangen
Er fanen med til arrangementet, rejses den igen, og fanebæreren sætter
den på plads
Formanden beder alle sætte sig

•

Afsyngning af kongesangen kan ske ved at synge første vers alene. Såfremt
alle vers skal synges, bør der udleveres et tekstark til hver deltager, idet kun
meget få kan alle vers, og idet teksten kan forekomme svær.

•

Såfremt fanen deltager i arrangementet fældes denne under afsyngning af
kongesangen.

e. At sænke fanen for afdøde medlemmer
•

I forbindelse med afholdelse af generalforsamling er det i det fleste
garderforeninger en tradition at nævne medlemmer, som er afgået ved døden i
det forgangne år.

•

Fremgangsmåden her kan være:
• Formanden beder alle forsamlede rejse sig
• Fanebæreren fatter fanen og fælder den. Hvis der er plads hertil kan fanen
fældes til vandret; ellers fældes fanen ved at støde den frem.
• Formanden oplæser soldaternummer/indkaldelsesårgang og navn på
afdøde medlemmer
• Formanden udtaler et ”Æret Være Deres Minde”
• De forsamlede afholder et minuts stilhed i respekt for de afdøde
• Formanden takker
• De forsamlede sætter sig
• Fanebæreren stiller fanen på plads

f. Fanen opstillet forud for arrangement
Er fanen opstillet forud for afholdelse af et arrangement vil der ikke blive gjort noget
særligt i forbindelse hermed. Fanen indgår så blot som foreningssymbolik under
arrangementet.
8. Fanen i brug ved indendørs arrangementer
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a. Generalforsamling.
•

Fanens brug ved en generalforsamling kan ligesom generalforsamlingens
karakter variere fra forening til forening. Der kan derfor ikke gives en endelig
beskrivelse af, hvordan et ”korrekt” forløb vil være.

•

En generalforsamling kan for eksempel afholdes således:
• Formanden byder velkommen, og retter en speciel velkomst til eventuelle
fremmødte æresmedlemmer
• Under formandens velkomst har fanebæreren bevæget sig op til fanen
• Formanden beder alle forsamlede rejse sig og udbringe et ”Gud bevare
Danmark”
• Fanebæreren fælder fanen til vandret
• Forsamlingen udtaler et ”Gud bevare Danmark”
• Formanden takker
• Formanden beder de forsamlede sætte sig
• Fanebæreren rejser fanen og tager ved fod
• Generalforsamlingen fortsætter normalt indtil formandens beretning
• Formanden indleder sin beretning med at mindes de medlemmer, der
siden sidste års generalforsamling er afgået ved døden
• I nogle foreninger nævnes også eventuelle danske soldater, der er faldet
under international tjeneste i det forløbne år
• Formanden fortsætter sin beretning/generalforsamlingen fortsætter

b. Foreningsfest
•

Deltagelse af foreningens fane i en foreningsfest bør være en naturlig del af
festen. En foreningsfest er et særligt arrangement til fejring af foreningen, og
fanens deltagelse heri vil således være en naturlighed.

•

Når festdeltagerne er kommet på plads, føres fanen ind. Fanen føres ind som
beskrevet i punkt 13. d. 7.

•

Ved festens afslutning eller senest lige inden midnat føres fanen ud igen.

•

Har en garderforening fået stillet tambourer til rådighed af Den Kongelige
Livgarde bør disse indgå i såvel at føre fanen ind som at føre fanen ud. Når
fanen føres ind går tambourerne forrest og spiller. Når fanen føres ud går
tambourerne igen forrest og fanen føres ud til Tappenstreg.

•

Fanen skal føres ud igen inden inden midnat.
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•

Vælger foreningen i stedet for blot at føre fanen ud, at tildække fanen inden
den føres ud, sker det således:
• Formanden lader tambourer, faneløjtnant og fanebærer træde an i nævnte
rækkefølge.
• Formanden kommanderer: ”Alle … ret”
• Fanebæreren fatter fanen
• Formanden kommanderer: ”Tildæk … fanen”
• Fanebæreren skuldrer fanen (såfremt loftshøjden tillader det)
• Fanebæreren foretager en kvart vending til højre og faneløjtnanten går 2
skridt frem og foretager en kvart vending til højre
• Fanebæreren sænker fanen til vandret (vinkelret på fronten)
• Under trommehvirvel rulles fanen nu sammen, assisteret af faneløjtnanten,
der har fanehylster placeret på den ene skulder
• Faneløjtnanten trækker fanehylstret over den sammenrullede fane
• Når fanehylsteret er trukket på, hæves fanen til lodret, hvorved spillet
standser
• Fanen tages ved fod og faneløjtnant indtager sin plads til højre for
fanebæreren.
• Fanebærer og faneløjtnant retter ind
• Fanen føres ud
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