
Kort om GHRVPK … 

Foreningen blev stiftet i juni 2007, og er nu 15 år gammel.  
 

Formålet med foreningen er:  
”At indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare militærhistorisk materiel, samt 
formidle dets historie herunder specielt bælte, hjul- og hestekøretøjer, samt andre 
effekter, der i tidens løb har været i brug ved Gardehusarregimentet, Sjællandske 
Livregiment og Danske Livregiment”. 
Vi er en del af Danske Hærhistoriske Museer (DHM), og vi samarbejder med 
andre tjenestestedssamlinger, museer og private foreninger og samlinger. I dag er 
vi ca. 450 medlemmer, heraf mere end 100 aktive, som møder op på skruedage 
og deltager ved fremvisning af køretøjer og materiel (som fx ved dette 
arrangement).  

 

Alle kan være med … 
Medlemmerne er nuværende eller tidligere tjenstgørende fra Forsvaret, 
medlemmer af hjemmeværnet, samt civile, som blot har interesse for 
foreningens virke. 
 

Vore motto er:  "NIHIL NIMIS MAGNUM - NIHIL NIMIS PARVUM" som beskriver 
bredden i vores arbejde, idet disse latinske ord betyder "Intet er for stort - intet er 
for småt", hvilket frit kan omsættes til "vi arbejder med alt fra feltcykler til 
kampvogne” 

 

Åbningstider i Fredskovsdepotet: 

• Hver tirsdag mellem kl. 16 og 21 

• En søndag hver måned kl. 9 – 16 

… herudover åbnes der på andre tidspunkter – læs mere på www.ghrvpk.dk  

Alle er altid velkomne, når der er åbent i Fredskovsdepotet! 
Særlige rundvisninger for grupper kan arrangeres – kontakt bestyrelsen. 

Følg med i aktiviteter og udviklingen i GHRVPK – besøg hjemmesiden: 
 

VELKOMMEN 

til 

Familiedag for  
veteraner i 

Fredskoven 

Søndag 24. april 2022 

  

http://www.ghrvpk.dk/


 

0900 - 0930 Veteraner fremmøde 

0930 - 0945 Velkomst og orientering af 
dagens program 

0945 - 1200 TURNUS: 
1. Kørsel med KVG/PMV 
2. Kørsel med Jeep 
3. Skydesimulator LEO 
4. Rundvisning i FRSK 
5. Klar til kamp (for børn) 

 

Veterancafe 

FN-museet 

HJV udstilling 

EAGLE 5 
IKK 

Toiletvogne for damer 

Kørsel med KVG og PMV 

forgår umiddelbart udenfor 

FRSK i ØTN. 

Herretoilet 

  

1200 – 1300 
 

Frokost i FRSK  
 

1230 – 1300 Uddeling af børnemedaljer 

1300 - 1500 TURNUS: Sidste kørsel er 
15:45. 
1. Kørsel med KVG/PMV 
2. Kørsel med Jeep 
3. Skydesimulator LEO 
4. Rundvisning i FRSK 
1. Klar til kamp (For børn) 

1500 - 1515 Afslutning for veteraner 

 

Skydesimulator 


