
Program for

ÅBENT HUS
på Vordingborg Kaserne

Dagens Program

Parade - Modeshow - Udstillinger

Aktiviteter for børnVordingborg Garnison
Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg       Vordingborg Garnison

11.00
Åbent Hus åbner.
11.30-11.50
Parade i Generalens Gård.
11.50-12.05
Koncert med Hjemmeværns- 
musikkorps Storstrømmen.
12.00-14.30
Udstillinger og aktiviteter.
12.30-13.00
Militært modeshow.
12.30-14.30
Tamburkorps underholder. 
13.40-14.00
Småstyrkers kamp.

Særligt program for værne-
pligtige og deres pårørende

08.00-09.15
Morgenspisning i kantinen.

09.15-09.45
Stueeftersyn og appel. 
Pårørende er velkomne som til-
skuere.

09.45-11.00
Orientering om Hærens Basisuddan-
nelse for soldater og pårørende hold  
august 2019 og februar 2020.

Orientering om Hærens Reaktions-
styrkeuddannelse, internationale 
operationer samt stående  reakti-
onsstyrke.

Lørdag den 7. september 2019 kl. 11.00-14.30



P

Indkvartering anno 2018. 
Kom og se hvordan de værnepligtige bor. 

Indkvarteringsområde
i bygning 34

Orienteringer
Orienteringer for værnepligtige, kommende 
værnepligtige og deres pårørende.

Orienteringer i bygning 49, 
eksercerhuset:

Modeshow
Militært modeshow kl. 12.30, hvor de vær-
nepligtige viser Hærens uniformssystem.

Våbenudstilling 
Se og rør ved et gevær, et let maskingevær, 
et tungt maskingevær eller en pistol.

Militær Fyskisk Træning
HBU-kompagniet demonstrerer og fortæller 
om den fyskiske træning.

Soldat for en dag
Besøg ”sminkebaren”, hvor pårørende og 
gæster har mulighed for at blive sløret, 
prøve en uniform og/eller prøve en stan-
dardudrustning.

Feltkøkken
De værnepligtige tilbereder feltrationer, og 
der er mulighed for prøvesmagning.

Minihandlebane for børn

Politihunde
Opvisning kl. 13.00.

Prins Jørgens Garde, Veterancenteret, 
Veteran Café / Vordingborg Kammerat-
støtteordningen, Danmarks Veteraner, 
FN-museet og Soldatens Dag. 

Småstyrkers Kamp 
Moment gennemføres kl. 13.40.

Aktiviteter / stande på 
græsplæne ved kantinen:

Kantinen
Forhindrigsbanen 

er blandt mange 
aktiviteter for børn

Garage Grill

Grillen og grilmesterne er klar og 

varme, når kantinen sælger sprøde 

pølser, sodavand og kolde specialøl.

Kasernes Souvenirshop
Salgsboden har åbent, og der er fyldt godt op på hylderne!Besøg Carina i bygning 19

Salgsboden

Salonskydebanen 
åbner døren!

Vil du prøve at skyde med gevær,
så besøg kasernens indendørs skydebane i 
bygning Bustrup (indgang i gavlen). 
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PGarageplads

Køretøjsudstilling
Kom og se en topløfter i aktion, en 
pansret lastbil eller kravl op i en bjærg-
ningsvogn.

Udstilling af veterankøretøjer
v/Gardehusarregimentets Veteranpanser 
og Køretøjsforening.

Vordingborg Brandvæsen

Garagepølser
Kantinen har tændt op i grillen.

Aktiviteter / stande på 
garagepladsen

INDGANG 
TIL KASERNEN

Kantinen - som har til huse 
midt på kasernen - har åbent 
under hele åbent hus dagen. 

Hjemmeværnsdistrikt 
Sydsjælland og Lolland/Falster

Minibiler - Børnenes favorit.

I den gamle depotgård:
En dag på skydebanen.

Parade 
kl. 11.30 


