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Træ
æskos
slagett

Prog
gram for
f ons
sdag den
d
29.augus
st 2007
Kl. 1030
1
•

Gardehu
usarregimen
ntets Hestesskadron opretter base på Herresæ
ædet
Gammellkjøgegaard
d.
Publikum
m har fri adggang til at bese
b
stalden
ne ved gården og se, hvvorledes hu
usarerne
gør derees udrustnin
ng og heste klar til et ridt.

Kl. 1100‐ca.
1
1
1600
•

Aktivitetter i landevæ
ærnssoldateernes lejr (""kantonnem
ment") i Køgge Museums gård,
Nørregade 4, Køge.


Sold
daterlejr meed tropper fra
f Sjælland
dske Historisske Artillerie og Feltcorrps.
Trop
pperne går på patrulje gennem Kø
øge by på fo
orskellige tid
dspunkter.



Kvin
nder og børn
n i datidenss udklædnin
ng (fra Køge Amatørsceene).

Arrangørr: Køge Natu
urskole v/Jan
n Hansen

Kl. 1330
1
•

Gardehu
usarregimen
ntets Hestesskadron ”gø
ør et ridt” gennem
g
Køgge By iført deres
d
flotte
uniformeer og ledsagget af deress egen musiik fra signalhorn og pau
uker.

Særlligt prograam
In
ndvielse af
a ny min
ndesten og
o kranse
enedlægg
gelse ved Herfølge
e Kirke
Kl. 1445
1
•
•
•

Opstillingg af æresko
ommando frra Hjemmevværnet og byens
b
foreningsfaner.
Pipemajo
or fra The Gordon
G
Pipees & Drums lader sækkepiben lydee.
Historiskke soldater fra
f Sjælland
dske Historisske Artilleriie og Feltcorps og "civilister" fra
Køge Am
matørscene.

Kl. 1500
1
•

Indvielsee af ny Mind
desten ved muren
m
til Herfølge Kirkkegård.
Blandt gæssterne er
Komtesse Josephinee af Rosenborg
g
ellence David Frost
Den brritiske Ambasssadør i Danmaark, Hans Exce
Den brritiske forsvarssattaché i Dan
nmark, Wing Commander
C
D McCorma
Dick
ac
Hjemm
meværnsledelssens stabscheef, oberst Finn
n Winkler
Chefen
n for Totalforssvarsregion Sjæ
ælland, obersst Leif Pederseen
Køges borgmester, Marie
M
Stærke..

Kl. 1520
1
•

Kranseneedlæggelse ved den nyye mindeste
en.

Kl. 1530
1
•

Kanonsalut v/Sjællandske Histo
oriske Artille
erie og Feltcorps.

Kl. 1535
1
•

Trompetfanfare v/H
Hjemmeværrnets Musikkkorps.

Side 1 af 2

www.traeskoslagett.dk

20. august 2007
7 09:04

Kl. 1530
1
•

Den Kongelige Livgaardes Tamb
bourkorps sttiller med en mindre en
nhed – iførtt den
”rigtige” garderunifform med bjørneskinds
b
shue. Tamb
bourkorpsett giver en halv times
opvisning. Der bliveer også lejligghed til, at børnene kaan blive foto
ograferet saammen
med en ”rigtig
”
garder”.
Aktivitetten kommerr hovedsageelig til at foregå på Køgge Torv.

Kl. 1600
1
•

Den Kongelige Livgaardes Musikkkorps spille
er for førstee gang i dan
nmarkshisto
orien i Køge
– og så endda
e
med fuld besætn
ning på 36 mand.
m
Ved koncerten,, der varer ca.
c 1½
time, vil sopranen Lise‐Lotte
L
Niielsen og te
enoren Gertt Henning‐Jeensen ‐ beggge fra Den
Kongeligge Opera ‐ sammen meed musikkorrpset underrholde med ørehængerre i form af
populærre arier, musicalhits, evvergreens og
o tidens higghlights.
Musikko
orpset giver koncerten fra den storre festugesccene på Køgge Torv.

Kl. 1720
1
•

Bandet The
T Gordon
n Pipes & Drrums vil med fuld besæ
ætning og fu
uld musik ‐ iført deres
skotske klankilte
k
‐ starte fra No
orske Løve, Nørregade//Niels Juelssgade og me
ed piber og
trommer marchere ind på og rundt om Kø
øge Torv og slutte af veed mindeste
enen for
Træskoslaget på Bro
ochmands Plads
P
i Nørrregade, Køge.

Særlligt prograam
Kranseenedlægg
gelse ved
d mindesttenen i Kø
øge
(Foran Kunsstmuseet Køgee Skitsesamlin
ngs hovedindggang, Nørregade 29)

Kl. 1745
1
•
•
•

Opstillingg af æresko
ommando frra Hjemmevværnet og fanekomma
f
ando med militære
m
faner og civile fanerr fra Danmaarkssamfund
det.
The Gord
don Pipes & Drums ban
nd musicere
er.
Historiskke soldater fra
f Sjælland
dske Historisske Artilleriie og Feltcorps og "civilister" fra
Køge Am
matørscene.

Kl. 1800
1
•

Trompetfanfare af hjemmevær
h
rnets musikkkorps.

Kl. 1805
1
•

Tale til minde
m
om dee faldne ved
d Træskoslaaget 29. auggust 1807.

Kl. 1820
1
•

Kranseneedlæggelse ved mindesstenen.
Blandt gæssterne er
Komtesse Josephinee af Rosenborg
g
ellence David Frost
Den brritiske Ambasssadør i Danmaark, Hans Exce
Den brritiske forsvarssattaché i Dan
nmark, Wing Commander
C
D McCorma
Dick
ac
Hjemm
meværnsledelssens stabscheef, oberst Finn
n Winkler
Chefen
n for Totalforssvarsregion Sjæ
ælland, obersst Leif Pederseen
Køges borgmester, Marie
M
Stærke..

Kl. 1900
1
•

Mindegu
udstjeneste i Køge Kirkke ved sogne
epræst Jan Basie. De h
historiske so
oldater,
hjemmeværnsfolk, foreningsfaaner, Politie
ets Sangkor m.fl. vil meedvirke. Ind
dbudte
gæster, jf.
j ovenfor deltager.
d
M
Mindegudstj
jenesten er åben for allle. Adgangg til kirken
fra kl. 18
830.
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