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Præsidiet

PRÆSIDENTEN HAR ORDET
Af Præsident Flemming Rytter

Højsommeren er så småt på hæld, og sensommeren er her med sine

stilling som nye bestyrelsesmedlemmer. Også nogle hjemmesider

sommer, når bare ikke det regner.

nye IT-strategi, og arbejder nu videre på sagen. Dels opsamling fra

ofte voldsomt varme eftermiddage. Jeg håber, at alle nyder eller har

trænger til en afpudsning for at udtrykke det pænt.

nydt den danske sommer i fulde drag. Der er ikke noget som dansk

Arbejdsgruppe IT var glade for godkendelsen i Skanderborg af den

Foreningsmæssigt er det en stille periode, inden efterårssæsonen

de kontakter, I har oplyst mig om evt. kunne være til hjælp i det

sætter ind med forhåbentlig mange gode og indholdsrige aktivite-

videre arbejde. Vi har endvidere haft følere

ter til glæde for medlemmerne. Det er i disse stille perioder, at gar-

ude hos andre soldater- og marineforenin-

derforeningernes bestyrelse med eller uden medlemsinddragelse

ger. Her har vi oplevet dels en meget po-

skal tænke strategisk. Hvilke naboforeninger egner sig som gode

sitiv samarbejdsånd og dels, at andre slås

samarbejdspartnere for det kommende års aktiviteter, geografisk

med samme problemer som os.

og holdningsmæssigt. Og regionsformændene arbejder på planer

Derfor kunne det ligge lige for

om fælles regionsarrangementer. Og i disse perioder sonderer for-

at undersøge mulighederne for

mændene også, i hvert fald de foreninger med generalforsamlinger

fælles IT-løsninger med andre

i foråret, terrænet og lægger planer, kort- og/eller langsigtede,

soldater- og marineforeninger.

for egen afløsning og hvilke yngre medlemmer der skal bringes i

Jeg blev 17. april 2016 valgt
→ fortsættes side 4

ADGANG TIL LIVGARDENS HISTORISKE
SAMLING PÅ LIVGARDENS KASERNE

DET SKER I AUGUST

Livgardens Historiske Samlings Museum på Livgardens Kaserne

har indtil videre ikke ordinært åbent for offentligheden. Det er

27.

Gardernes Vandskiløb i Ringkøbing

29.

Præsidiemøde

således ikke muligt at besøge museet uden forudgående aftale.

Der er mulighed for at aftale gruppebesøg (op til 25 personer)
med og uden guide mod betaling. Og der er mulighed for at af-

tale besøg fra Garderforeningerne (minimum 5 deltagere) gratis
uden guide og med guide mod donation til Samlingens drift.

Såfremt der ønskes aftalt et besøg på Livgardens Historiske
Samlings Museum kan der rettes henvendelse pr. mail til:
historisksamling@mil.dk

De Danske Garderforeninger

Sekretariatet

Protektor: Hendes Majestæt Dronningen
Præsident: Flemming Rytter

Tlf. 33 15 52 04
Mail. sekretariatet@garderforeningerne.dk
Forretningsfører: MAJ-70 Carsten Rasmussen
Sekretær: JAN-70 Ole Andkjær Christensen
Revision: DEC-84 Michael Wienberg, Dansk
Revision Charlottenlund

De Danske Garderforeninger i udlandet (DGU)
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik
Præsident: MAR-86 Peter KB Diessel

www.gardershop.dk
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→ fortsat fra side 3

som ny Præsident i Danske Soldaterforeningers Landsråd, og i denne kapacitet vil jeg som Præsident for Hærens soldaterforeninger

DGs Hæderstegn

undersøge samarbejdsmuligheder med den anden store soldaterorganisation, Danske Soldater- og Marineforeningers Samråd, på

specielt IT-området. Er optaget på dagsordenen på førstkommende
kontaktmøde 12. oktober 2016.

JUL-71 Teddie Thulstrup

Jeg har tilsagt vor nye regimentschef, oberst Mads Rahbek, min og

Teddie Thulstrup modtog under årgangsparaden DG Hæ-

De Danske Garderforeningers fulde støtte. Dette beder jeg jer lægge

derstegn for sit mangeårige arbejde som en meget aktiv og

på sinde og træde til, når der måtte blive kaldt. I den sammenhæng

pligtopfyldende sekretær for årgangsforeningen Hold JUL-71-

er jeg rigtig glad og stolt over, så talstærkt I møder op med jeres fa-

1. Gennem sit hårde arbejde for foreningen, har Teddie sikret,

ner til chefskifteparade og årsdagsparader samt til de ikke mindre

at årgangen år efter år kunne stille et imponerende antal gam-

vigtige hjemsendelsesparader i Høvelte. Tak for det.

le gardere til årgangsparaderne. Og til paraden i år stillede år-

Jeg ønsker alle en fortsat god sommer. Husk at melde jer til Garder-

gangen hele 60 gardere med efterfølgende festmiddag.

march 2016, der finder sted 25. september.

NOV-91 Niels Henrik Skov Pedersen

Med garderhilsen

Niels modtog under årgangsparaden DG Hæderstegn efter 25

Flemming Rytter

års arbejde som formand for Djursland Garderforening.

Præsident

De Danske Garderforeninger ønsker tillykke
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Gardernes

Vandskiløb

Ringkøbing og Omegns Garderforening

inviterer hermed alle nuværende Gardere og alle
unge såvel som gamle Gardere fra hele landet 5l at
deltage i Gardernes vandskiløb.
Igen i år vil der, inkluderet i prisen, blive serveret en
menu fra grillen. Vi mødes ved

Kabelparken i Hvide Sande kl. 11
Lørdag d. 27. august

Bille?en koster blot 100 kr., og inkluderer leje af
våddragt og ski samt barbecuebuﬀet.
Tilmelding 5l Anders Bjerg senest d. 14. august på

Tlf. 5176 9891 eller lindevej.20@dlgtele.dk
De Danske Garderforeningers sekretariat og
Garderbladets kontor:

4

Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, 1123 København K.
Tlf. 33 15 52 04
Mandag-fredag kl. 09.30-14.30.
Postgiro: Reg-nr. 1551 Konto 648 8919
Internet: www.garderforeningerne.dk
e-mail: sekretariatet@garderforeningerne.dk

www.garderforeningerne.dk
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Livgarden

ÅRSDAGSPARADE OG ORDENTLIGHED
Mads Rahbek, oberst, chef for Den Kongelige Livgarde

Den 24. juni var Den Kongelige Livgarde samlet til Årsdagsparade

Jeg kunne desuden, på Forsvarschefens vegne, tildele Forsvarets

ganske imponerende syn, når hele Livgarden (med et par enkelte

Livgarden den 7. januar i 1985.

på Livgardens Kaserne; indledningsvis med vores egen del af paraden og efterfølgende med Hendes Majestæts deltagelse. Det er et

undtagelser grundet udsendelse, vagt og andre forhold) er samlet
på pladsen, og det som altid er godt vejr på årsdagen.

Som det er tradition, uddeles der ved Årsdagsparaden en række
anerkendelser til soldater og civile, i form af legater fra Garderforeningerne og fra de forskellige fonde som støtter Livgarden.

I år kunne jeg desuden uddele Chefen for Den Kongelige Livgardes
Mønt for første gang.

I Hæren har man, inspireret af udenlandske traditioner, indført
”Commanders’ Coin”, således at alle regimenter og myndigheder i

Hæren nu har en mønt, som chefen kan tildele som anerkendelse
for en særlig præstation.

Ved Livgarden har vi fået skabt en mønt, som er støbt af metal fra

gamle marchtrommer M/1834, der har gjort tjeneste ved Borgerbevæbningen i København og ved Livgarden bl.a. under Treårskrigen 1848-50 samt ved Dybbøl i 1864.

Så når jeg tildeler nogen ”Chefen for Den Kongelige Livgardes

Mønt”, så er der i mønten metal, der har været med Livgarden i krig.
Det er altså et stykke af Livgardens historie.

Mønten tildeles en person, der har gjort en anerkendelsesværdig
indsats ved eller for Livgarden.

Mønt nummer 001 blev tildelt Hendes Majestæt Dronningen, der
fik den overrakt under ”Dronningekaffen” efter paraden. Majestæ-

ten blev tildelt mønten for sin aldrig svigtende interesse og støtte til
Livgarden. Det var en overraskelse for Majestæten, som satte stor
pris på mønten.

Mønt nummer 002 blev tildelt Oversergent Laurence Findlay Young

som påskønnelse for hans store og uselviske indsats for at styrke

korpsånden og sammenholdet i Livgardens befalingsmandskorps
og derved også ved Den Kongelige Livgarde.

Medalje For Særlig Fortjenstfuld Indsats til SSG B. Rützou for hans

store og uegennyttige indsats for ofre og pårørende til ulykken ved
En helt igennem flot dag for Den Kongelige Livgarde.

”Det er så dejligt at arbejde ved Livgarden, der er ordentlighed. Man
taler pænt til hinanden, man er punktlig og ordholdende”. Sådan
sagde en civil medarbejder til mig for et stykke tid siden.

I en moderne verden af mails, likes, sidsteøjebliks svar på invitatio-

ner og kedelige kommentarer på de sociale medier, så synes jeg, det
er et godt skudsmål at have. Livgarden står for den højeste kvalitet
i alle forhold; og for ordentlighed.

Jeg har desværre bemærket en række kedelige og negative kommentarer på de sociale medier, når vi har lagt billeder op af de akti-

viteter, som garderne deltager i. Vi gør det for at formidle viden og
informationer om, hvad der sker i Livgarden; ikke for at udstille de

enkelte gardere. Det er fint med kommentarer om, at det var kolde-

re på Rexturen i vinteren 1987 (for det var det) og med nogle ofte
festlige kommentarer fra gardere med korpsånd og holdning. Men

når det bliver negativ og til tider nedladende kritik, så er det ikke
i orden. Er man utilfreds med, hvordan vi gør tingene i Livgarden,

kan man henvende sig til mig eller de andre chefer; det skal ikke

gå ud over garderne. De sociale medier er meget uforpligtende, og
det er let at have ”Keyboard Courage”, som englænderne kalder det.
Jeg vil bede jer om at hjælpe til med, at holde tonen på de sociale

medier omkring Livgarden på et passende niveau og bidrage til at

få lukket de negative og nedladende kommentarer ned, når I ser
dem. Ved Livgarden har vi ordentlighed; også på de sociale medier.
Nu er det sommer og ferietid i Danmark,
men ved Livgarden er der fortsat masser af aktivitet. Vagten passes på flere

af landslottene og i hovedstaden. I Hø-

velte lyder der piber, trommer og kom-

mandoer, for her er vagtuddannelsen i
fuld gang, så et nyt hold kan
overtage vagten til august.
God sommer til jer alle.
Pro Rege Et Grege

Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefonnr.: Tlf. 7283 4000
Internet: www.forsvaret.dk/lg

Garderforeningernes Forbindelsesofficer
Adjudanten, kaptajn Uffe M. Dueholm,
Garderkasernen i Høvelte.
e-mail: lg-gse03@mil.dk
Presse- og Informationsofficer
Kaptajn Bjarke Zoffmann Therkildsen
Tlf. 7283 4018, e-mail: lg-gse20@mil.dk

www.livgarden.dk
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Besøg ved PWRR

BESØG VED PWRR
I april besøgte officerer, befalingsmænd og konstabler
fra II/Den Kongelige Livgarde det britiske Princess of
Wales’s Royal Regiment, som i øjeblikket er stationeret
på Cypern.
Af: KN T. K. Christensen, PL T. Bekker, SSG A. Weber, OS L. Young, SG M.
M. Sørensen, KP J. Shaughnessy, OKS-1 R. Volqvartzen og OKS F. Bauerlund.

De tre infanterikompagnier (A-C Coy) har ingen køretøjer ud over
enkelte lastbiler og administrationskøretøjer, men er trænet til at

blive indsat med bl.a. helikopter og herefter operere som let infante-

ri. Infanterikompagnierne er skiftevis på 24 timers beredskab mhp.

indsættelse, hvor der er brug for dem i et område, som er defineret
som Mellemøsten. Ved siden af denne opgave bevogter kompagnierne i 2 PWRR på skift forskellige britiske installationer på Cypern.
De to støttekompagnier (Heavy Weapons Coy og D Coy) er orga

niserede med bl.a. en morterdeling, en forsyningsdeling og pan-

serværnsenheder samt flere forskellige typer logistiske enheder.
Støttekompagnierne støtter primært infanterikompagnierne i deres opgaveløsning, men indsættes også selvstændigt i de forskellige
bevogtningsopgaver.

Officerernes dagligdag ved 2 PWRR.
I lufthavnen i Larnaca blev vi mødt af vores britiske kolleger og

af et ganske udmærket vejr (25-30 grader hver dag), hvorefter vi

blev kørt til Alexander Barracks, som er lejren, hvor 2 PWRR har

sin base, og hvor vi skulle tilbringe de næste fire dage sammen med
briterne.

1

Den 18. april rejste en gruppe på otte mand bestående af officerer,
befalingsmænd og konstabler fra II Bataljon/Den Kongelige Livgar-

de til Cypern. Formålet med rejsen var at besøge II Bataljon ved det

britiske regiment Princess of Wales Royal Regiment (PWRR), som
har en særlig tilknytning til Den Kongelige Livgarde. Tilknytningen

mellem de to regimenter er først og fremmest særlig ved, at H. M.

Dronningen er æresoberst af PWRR, og igennem årene har enheder

”Det mest bemærkelsesværdige var det 1,5 m x 1,5 m
store maleri af H. M. Dronningen, som hænger i foyeren
over for Princess Diana.”

ved de to regimenter ofte arbejdet sammen i internationale missioner. Relationerne mellem regimenterne er blevet fastholdt igennem
tiden, og da II Bataljon PWRR (2 PWRR) inviterede til et besøg på

Cypern, var opgaven ganske enkelt at fastholde og udvikle denne
relation og tætte tilknytning både fagligt og personligt.
2 PWRR og opgaven på Cypern.

Overordnet består PWRR af tre bataljoner: I Bataljon (1 PWRR)
er en panserinfanteribataljon stationeret i Tyskland, III bataljon

(3 PWRR) er en reservebataljon hjemmehørende i det sydøstlige
England og endelig er der 2 PWRR, der er en let infanteribataljon

udstationeret på Cypern. Her har 2 PWRR adskillige forskelligarte-

de opgaver, som bataljonen løser under sin nuværende treårige udstationering, der ender i midten af 2017. Herefter flytter bataljonen
hjem til England.

2 PWRR er organiseret med ca. 550 mand fordelt på tre lette infanterikompagnier og to specialiserede støttekompagnier.
6
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Under vores ophold blev der sørget godt for os. Hele gruppens pri-

var det store 1,5 m x 1,5 m maleri af H. M. Dronningen, som hænger

bragte alle 4 dage sammen med os og var behjælpelig med stort

Alle officerer ved 2 PWRR har stor respekt for H. M. Dronningen,

mære kontaktperson var First Lieutenant (premierløjtnant) Jack,

som var infanteridelingsfører ved en af delingerne i A Coy. Jack til-

som småt. De danske officerer blev indkvarteret sammen med de
ugifte britiske officerer, som alle er indkvarteret i lejren, modsat de
gifte officerer, som bor med deres familier et stykke uden for lejren.

Officernes indkvartering i lejren, består af en treplansejendom, med

enkeltværelsesindkvartering på 1. og 2. sal og fælles bad og toiletfaciliteter. I stueplan er der spisesal, bar, kaffestue og administrative

kontorer til de civilt ansatte, som drifter bygningen. Forplejningen
til de daglige tre måltider bestilles om morgenen. Måltiderne tilbe-

redes og serveres efterfølgende af en meget venlig tjener ved navn
Ali, på fornemmeste vis. Dette er selvsagt et noget andet serviceni-

veau, end vi danske officerer er vant til, men bestemt noget, som
man kunne vænne sig til. Bygningen er indvendigt udsmykket med

tungt purpurrødt tapet og store mængder krigstrofæer, samt bille-

der fra et stort antal britiske slag. Det mest bemærkelsesværdige

i foyeren over for Princess Diana.

og det fylder meget i deres identitet som bataljon og regiment, at
Hendes Majestæt er regimentets æresoberst. Bygningen er beboet

af ca. 15 ugifte officerer, med rang op til kaptajn, og det skaber et

godt fællesskab og korpsånd, som vi tydeligt kunne se og mærke.
Adgangskravet for at blive optaget på den britiske officersskole
Sandhurst er en bachelorgrad. Uddannelsen på Sandhurst tager et
år, derefter bliver man udnævnt til Second Lieutenant (løjtnant).
Det tager herefter typisk to til tre år at avancere til kaptajn. Vi be-

fandt os derfor, set i en dansk målestok, i et noget yngre, men meget
professionelt indstillet selskab, som absolut forstod at skabe god
stemning. Det skal nævnes, at kasernens private strand lå 200 m

væk. Stranden blev besøgt ved flere lejligheder. Alt i alt et yderst
behageligt møde med den britiske officersstand.

4
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Konstablernes dagligdag ved 2 PWRR.
Som konstabler i den danske hær opfattede vi briterne som meget

festlige by Aya Napa, hvorom briterne kunne fortælle mange gode

dagligdagen under deres 3 år lange deployering på Cypern.

Forholdet mellem konstabel og officer er noget mere traditionelt

unge, men med en stor interesse for deres funktion og deres op-

gave. De britiske soldater var disciplinerede og arbejdede hårdt i
Trods gode faciliteter som konstablerne kunne bruge i deres fritid,
så som træningsfaciliteter, watersports-center og selve den lokale

by, var der ikke meget tid at finde i deres arbejdsdage til at benytte
dem.

Selvom det var weekend, betød det nødvendigvis ikke, at konsta-

blerne ikke skulle arbejde. Der blev bl.a. brugt meget tid på at opretholde hovedvagten til kasernen.

Når endelig de britiske konstabler havde noget fritid, benyttede de
dog anledningen til at tage til de lokale barer i området eller til den

INFO
1

PWRR regimentsmærke.

Maleri af H. M. Dronningen i officersmessen i
Alexander Barracks.
2
3

Kasernens skydebane.

4 Det danske kontingent ved kasernens private
strand.
Det danske kontingent sammen med soldater
fra 2 PWRR på skydebanen. Her blev de fleste af den
britiske hærs håndvåben afprøvet.
5

8

historier.

i den britiske hær, end hvad vi kender i den danske hær. 2 PWRR
er dog kendt for at have en noget mere afslappet holdning til for-

maliteterne. Der lægges større fokus på soldaters færdigheder. Det

betyder dog ikke, at disciplinen ikke er høj, og at der ikke var straf,
hvis konstablerne dummede sig. Et eksempel var, at hvis håndvægte i træningsrummet ikke blev sat på plads, blev der sat lås på døren
i en periode, så ingen kunne benytte det.

Konstablerne i 2 PWRR fremstår som professionelle soldater, der er
engagerede og viser en stolthed i at være i deres enhed og lægger et
stort arbejde i deres funktion.
Fremtidige aktiviteter.

Som nævnt i indledningen havde besøget både en social og faglig

karakter. Briterne havde arrangeret mange sociale aktiviteter, men
der var også planlagt faglige aktiviteter. Der var flere briefinger,
skydninger og ”static displays”, hvor der blev udvekslet erfaringer

og meninger om alt fra materiel, organisation og taktik. I den for-

bindelse søgte det danske kontingent at identificere aktiviteter, som
2 PWRR kunne deltage i ved et besøg i Danmark, og briterne virkede generelt meget interesserede i at komme på besøg. Vi håber, at

dette vil kunne lade sig gøre, og, at vi kan gengælde den gæstfrihed
og professionalisme, som 2 PWRR udviste under vores besøg.

Slutteligt skal det nævnes, at de danske officerer medbragte en in-

vitation fra Ældste Løjtnant ved Den Kongelige Livgarde, hvor to
britiske officerer fra 2 PWRR blev inviteret til København i anledningen af Løjtnantskorpsets årlige ind- og udspisning i november.
Det skal nok blive godt!

www.garderforeningerne.dk

Gud velsigne og bevare den elskede gamle Garde.

LG UDLÅNER FABERGÉGENSTAND TIL KOLDINGHUS

1

Den Kongelige Livgardes Officerskorps’ Fond har udlånt enkekejserinde Dagmars sølvbovle til særudstillingen: ”Fabergé. Zarens
hofjuvelér og forbindelsen til den danske kongefamilie” på Koldinghus. Udstillingen på Koldinghus præsenterer 100 genstande
udlånt af bl.a. medlemmer af den danske kongefamilie, som via

sine familiære bånd til den russiske zarfamilie har arvet adskillige Fabergé-værker. Værkerne har kun sjældent været vist for of-

fentligheden, da de er privatejet og stadig bruges af kongefamiliens
medlemmer.

Sølvbovlen er en gave fra enkekejserinde Maria Feodorovna (Dag-

mar) til Den Kongelige Livgardes officerer i anledning af Livgardens
250-års jubilæum i 1908. Dagmar deltog ikke i festlighederne i forbindelse med 250-årsjubilæet, der fandt sted i den sidste uge af juli

1908, men Dagmar omtaler, i et telegram, dateret Gatchina (Slottet

– Dagmars residens i Skt. Petersborg) 24. juli 1908 og adresseret til

kronprins Christian (den senere Christian den 10. (1912)), der var
chef for Livgarden, ”gaven (punch-bovlen)” for første gang:

”Jeg beder dig bringe Garden, som i dag fejrer sit 250 jubilæum,
mine varmeste lykønskninger og sig dem, hvor dybt jeg beklager
ikke personlig at kunne være tilstede ved den smukke fest.
Siden min tidligste ungdom har jeg følt mig knyttet af hele mit
hjerte til den elskede Garde ved så mange dyrebare minder, hvoraf et af de kæreste var at se min elskede gemal Alexander den 3.
bære dens kære uniform, jeg var så stolt af. Jeg sender dem alle
mine hjerteligste hilsener og beder officererne modtage en erindring fra mig til deres messroom, jeg selv bringer med.
Gud velsigne og bevare den elskede gamle Garde.

2

Dagmars gave til Den Kongelige Livgardes officerer - i anledning af
Livgardens 250-års jubilæum i 1908 - kan opleves i særudstillingen
på Koldinghus frem til 25. september 2016.

INFO
1

Maria Feodorovna”
(Det originale telegram findes i Livgardens Historiske Samling).

Punch-bowlen blev overrakt af Dagmar den 29. oktober 1908 på

Hvidøre, hvor den afgående chef, generalmajor Arendrup, i spidsen
for Livgardens officerskorps, efter tilsigelse havde indfundet sig. Til
stede var derudover bl.a. H.M. Dronning Alexandra af Storbritannien og Irland, prinsesse Victoria og storfyrst Michael af Rusland.

Dagmars sølvbovle i særudstillingen på Koldinghus.

2 Sølvbovlen er fremstillet i Fabergés atelier. Carl Fabergé
(1846-1920) var hofjuvelér for den russiske zarfamilie og
mest kendt for de ekstravagante, diamantbesatte påskeæg,
som han fremstillede og leverede til zarfamilien i årene
1885 og frem til den russiske revolution i 1917. Det første
kejserlige æg af Fabergé var inspireret af et ældre guldæg,
ejet af den danske kongefamilie og givet som gave fra den
russiske zar til hans danskfødte hustru, Kejserinde Dagmar.

www.livgarden.dk
www.livgarden.dk
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Der hvor vi holder vagt

ROSENBORG SLOT
Alle, der har gået vagten omkring Rosenborg Slot, husker 8-tals
ruten, også kaldet ”Silverstone”, omkring det gamle lystslot.
Men hvor mange mon husker, hvorfor Kong Christian 4. byggede slottet, hvornår kasernen kom til, og hvilken betydning opførelsen af slottet fik for det gamle København? Det kan i hvert
fald gammel garder og tambour, FEB-75 Jesper Asmussen.
Af FEB-75 Jesper Asmussen

Rosenborg Slot er et kongeligt lystslot, der oprindelig blev opført i

1606 for kong Christian 4. som et mindre lysthus i en have lige uden
for byens daværende volde, men omgivet af sit eget voldsystem, sin

egen befæstning. Kongen havde opkøbt omkring 40 grunde herude
på det fri land, hvor københavnske borgere siden 1500-tallet havde
indrettet køkkenhaver, og her ønskede kongen altså at opføre sit

lille slot. I 1629 begyndte Christian 4. at rykke hele middelalderbefæstningens østlige side op fra Gothersgade ved Nørrevold til Vin-

gårdsstræde ved Kongens Nytorv og flyttede den bag Nyboder, hvor
den endnu ses i hele Østre Anlæg – og dermed kom Rosenborg til at

1

sjældent benyttet af kongehuset i 1700- og 1800-tallet, og i 1838
blev det taget i brug som ramme om Rosenborgsamlingen. Ridder-

salen (Den Lange Sal) på anden etage i hele husets længde blev omkring 1620 udsmykket med malerier forestillende bl.a. de syv livs-

aldre, og Rosenborgtapeterne (vægtæpper) gengiver motiver fra

kong Christian 5.s militære sejre i den skånske fejde 1675-79, som
Danmark i den sidste ende intet fik ud af. Også salvingstronen (ene-

voldstronen, beklædt med narhvaltand) og de tre store sølvløver
har deres plads i Riddersalen, og inde i Kongens Have (Rosenborg
Have) findes endnu Damegangen og Kavalérgangen samt Herku-

lespavillonen. Rosenborg var et moderne slot. Oppe fra taget havde
kong Christian 4. en fin udsigt og et snedigt talerør ned til slottet,
som han kunne tale igennem. Majestæten morede sig med mekanik

og kunne fra sit værelse med en vinde selv rulle broen op og ned, og
han havde endda en opfarende stol (elevator), så han kunne hejse
sig – eller lade lakajerne gøre det for sig – fra etage til etage.
Orangeriet ved Rosenborg Slot

ligge inden for voldene. Rosenborg blev bygget som et lystslot, en

I kong Christian 5.s tid opførtes et nyt lysthus – »Lysthuset med

mærkeligt, for i dag ligger Rosenborg midt i byen; men det var an-

orangeri- og pommeranshuse, som med stor bekostning var ind-

sommerbolig, hvor kongefamilien kunne være om sommeren, når

dunsten i København bag de gamle volde blev for slem. Det lyder
derledes dengang, kong Christian 4. boede med sin familie på det

gamle Københavns Slot. Da lå Rosenborg i en landlig idyl omgivet
af marker og uden huse i nærheden, og der blev snart indkøbt et

betragteligt antal træer og buske, æble-, pære-, valnødde-, kvæde-

de fire forgyldte Knapper« – efter de gyldne knapper, som sad på

tagets hjørner. I nærheden af dette lysthus var også opført nogle
rettet således, at kobbertagene var forskydelige, så de kunne åbnes
og lukkes efter behov. Alle husene blev i 1742 ændret og bygget

og figentræer, som skulle plantes omkring det kongelige lysthus.

Dermed var grunden lagt til Kongens Have, som er hovedstadens
ældste haveanlæg. Gennem årene skaffedes mange eksotiske planter og træer, fx fersken-, mandel- og morbærtræer, og i 1633 blev

ikke færre end tusind hvide rosentræer hentet hjem fra Holland.

Slottet, der først i 1624 fik navnet Rosenborg, er opført i nederlandsk renæssancestil (ligesom Børsen og Frederiksborg Slot)

af røde mursten med vandrette bånd. Rosenborg Slot blev kun
10

www.garderforeningerne.dk
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Der hvor vi holder vagt

Kasernen har formentlig endnu ikke været helt udbygget og
klar til alle garderne, som skulle tælles i hundredvis.
Nykøbenhavn og Gammelkøbenhavn

Da Christian 4. omkring 1640 have fået rettet Københavns

Østervold ud fra Nørregade til Sankt Annæ Skanse, lagde

han grunden til det, som senere blev kaldt Nykøbenhavn.

Hidtil havde volden løbet langs den nuværende Gothersga-

de, og den nye bydel skulle næsten fordoble hovedstadens
areal. Nykøbenhavn var det første væsentlige eksempel på

byplanlægning i Danmark i stor skala, og med sine gader i
rudemønster adskiller gadenettet i bydelen sig meget fra

middelalderbyens buede gader anlagt efter behov og tilfældighed. Grænsen imellem Nykøbenhavn og dét, der forstås

som Gammelkøbenhavn (middelalderbyen), gik altså, hvor
Gothersgade løber i dag. Kongen sløjfede den gamle voldlinje

3

sammen på en sådan måde, at lysthuset kom til at ligge som midt-

parti i et næsten 300 meter langt anlæg, som kaldtes for Laurierhuset. I en del af det lange hus stod laurbærtræer, »som ere af en i disse

Nordiske Lande usædvanlig stor Høyde og Tykkelse«, og som »alle
staae frie i Jorden, og ey, som ellers brugeligt er, i Balger (baljer)«.
Man kan derfor forstå betydningen af, at taget kunne skydes til side
om sommeren. I 1785-86 blev bygningen kraftigt ombygget og indrettet til kaserne for Livgarden. Kasernens mure er rester af oran-

geribygningen. Ved påsketid i 1786 flyttede Den Kongelige Livgarde

til Fods ind i sin nye kaserne; dog kan man se i folketællingen fra 1.
juli 1787, at dusinvis af menige gardere – de fleste ugifte – alligevel

har boet til leje i en stor ejendom ejet af justitsråd Dreyer i gaden
Pustervig 10 i Rosenborg Kvarter. (Denne gades navn kunne hidrø-

re fra, at der til tider kunne være sumpet, så navnet kunne komme
fra det tyske pus eller putz; men det kan også være taget fra ordet
»kulpuster«, et slangord for en smed).

og byggede en ny Østervold med seks bastioner, der lå som en

beskyttede arm om det nye. På denne måde blev byen altså
to gange så stor.

INFO
1 Rosenborg Slot var til at begynde med blot en fjerdedel af det
nuværende slots størrelse. Slottets volde blev efterhånden sløjfet, og
graven blev tilkastet på nord- og vestsiden i 1781, hvorved den kendetegnende vindebro bortfaldt. Det er Den Kongelige Livgarde, som
bevogter slottet med kronjuvelerne, og garderne har deres kaserne
lige ved siden af.
2 Midtpartiet i det lange hus er »Lysthuset med de fire forgyldte
Knapper« fra Christian 5.s tid. I 1742 blev det bygget sammen med
orangeri- og pommeranshusene til en lang bygning med en mindre
pavillon i hver ende. Fra balkonen over arkaden var der udsigt over
det fine franske haveanlæg. Øster Voldgade løber bagved bygningen,
hvor træerne står ved Østervold, og Gothersgade løber ude af syne til
venstre.
3 Landkort over København anno 1850 nogle få år før byportene
blev nedrevet, og voldene efterhånden faldt. Treårskrigen er netop
overstået, og i samme år kunne man optælle 135.641 københavnere
inden for voldene og 1.414.648 indbyggere i hele Danmark (10,43 %
har altså boet i hovedstaden). I 1855 var Københavns indbyggertal
steget til 143.581. De forskellige bykvarterer, fx Rosenborg Kvarter,
ses at stå i gule farver, og det meste af de tre brokvarterer, forstæderne, ses i grålig farve.

4

4 Kong Christian 4. samt en arkitekt, der viser en tegning frem.
Kongen giver antagelig anvisninger til arkitekten om planlægningen
af Nykøbenhavn. Bag kongen krydser vore dages Gothersgade og
voldgaderne hinanden, og kunstmaleren har befundet sig i nutidens Botanisk Have. I baggrunden ses Rosenborg Slot, som dengang
lå landligt uden for byens volde. Øster Voldgade vil fra midten af
1600-tallet komme til at strække sig foran slottet, hvorfor Nykøbenhavn vil komme til at ligge til venstre i billedet.

www.livgarden.dk
www.livgarden.dk
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Møde, march og middage

Repræsentantskabsmøde
Af Forretningsfører Carsten Rasmussen og Formand, Skanderborg GF
Asger Thykjær

Årets repræsentantskabsmøde blev afholdt i Skanderborg den 28.
maj 2016.

Det var lykkedes Garderforeningen for Skanderborg og Omegn, at

skabe de gode rammer for arrangementet med deltagelse af Den
Kongelige Livgardes Musikkorps.

Allerede fredag den 27. sidst på eftermiddagen gav Musikkorpset
en forrygende koncert i Kulturhuset med musik af den berømte
amerikanske komponist og dirigent John Philip Sousa. Koncerten

varede i næsten 2 timer, idet der var indlagt lige så mange ekstranumre, som de numre, der var annonceret i det ordinære program.
Det var på denne måde Sousa gennemførte sine koncerter.

12

Efter koncerten samledes såvel deltagerne i repræsentantskabsmødet som Musikkorpset til en hyggelig kammeratskabsaften på
Hotel Skanderborg Hus.

Lørdag morgen samledes mødedeltagere og ledsagere i Skanderborg Slotskirke til morgenandagt. Da Slotskirken er en lille kirke,
var der fuldt hus, og endnu en gang gjorde de deltagende faner, at
kirken så smuk ud.

Efter morgenandagten stillede deltagerne op til parade uden for
kirken og her stod Musikkorpset og 4 Tambourer klar til at føre paraden gennem Skanderborg. Endnu en gang var ryggene ranke, og

blev det ikke mindre, da Musikkorpset ved indgangen til hovedgaden slog an til Kong Frederik den IX’s honnørmarch.

www.garderforeningerne.dk

Møde, march og middage

2016
Efter marchens afslutning spadserede deltagerne til Hotel Skan-

selv, hver for sig under middagen, et fornøjeligt indslag. Ud over

og spadserede senere en tur i det naturskønne område omkring

ske side lejlighed til at synge de omdelte sange, hvoraf den ene var

derborg Hus for at gennemføre repræsentantskabsmødet. Imens
fik ledsagerne nogle historiske fortællinger under morgenkaffen
Skanderborg og anlægget, hvor Skanderborgfestivalen bliver gennemført.

Såvel repræsentantskabsmødet som ledsagerturen sluttede med
frokost på Skanderborg Hus.

Om aftenen samledes alle til aftenfest omkring en udsøgt middag
på Hotellet. Selvom Livgardens nye chef, oberst Mads Rahbek havde
haft lejlighed til at deltage i repræsentantskabsmødet, valgte ober-

sten og hans hustru Anne-Cathrine Riebnitzsky at præsentere sig

taler af såvel Præsidenten som formanden for Garderforeningen for
Skanderborg og Omegn, Asger Thykjær, blev der på den musikal-

forfattet af Asgers hustru Britta. Endvidere var Tambourerne flere
gange på banen bl.a. med en lille koncert. Kl. 22.00 blev der slået
tappenstreg og kl. 24.00 blev værtsforeningens fane ført ud.
Et dejligt repræsentantskabsmøde var til ende.

Referat af mødet kan ses på DG’s hjemmeside under Præsidiet /
Repræsentantskabet / 2016.

www.livgarden.dk
www.livgarden.dk
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Fejret i Irak

LIVGARDENS ÅRSDAG
Det var ikke kun i Danmark, at Livgardens 358-årsdag
blev markeret. På Al Asad Air Base blev årsdagen fejret
med stor BBQ, gaver fra Garderforeningen, Jeopardy og
langdistancehilsen til OIR Hold 3’s soldater udsendt til
Irak. Og en særlig overraskelse til chefen.

Der er for tiden 134 danske soldater udsendt til Al Asad Air Base for
at uddanne og træne irakiske soldater og politifolk. Hovedparten af

de danske soldater er fra I/Livgarden, og på Livgardens årsdag den
30. juni blev der derfor lagt ekstra kræfter i at gøre dagen festlig
trods de primitive rammer.

I den danske lejrs velfærdsområde på basen blev årsdagen marke-

ret med en stor BBQ med råvarer fløjet ind fra Kuwait garneret med

14

En helt særlig overraskelse ventede chefen for DANCON, oberstløjtnant Kenneth Strøm, der fik overrakt Ridderkorset af Dannebrogsordenen, inden der blevet taget hul på den farverige buffet,

som også omfattede flotte hjemmebagte fødselsdagskager med regimentsmærke og missionsmærke i fondant på toppen.

Af Morten, PIO OIR Hold 3

en stribe overraskelser i løbet af aftenen.

Overraskelser en masse

En overraskelse var det også, at alle DANCONs soldater efterfølgen-

de fik overrakt en gave fra Livgarden og De Danske Gardeforeninger. Hver pakke indeholdt lidt mundgodt i form af slik og småkager,
et spil kort og en lommelærke med Livgardens sol indgraveret.

”Når man er langt hjemmefra betyder gaver af enhver art rigtig me-

get for soldaterne. Og jeg er meget taknemmelig for, at regimentet

og De Danske Garderforeninger har haft os i tankerne i forbindelse

med årsdagen,” siger chefen for DANCON, oberstløjtnant Kenneth
Strøm.

www.garderforeningerne.dk

Fejret i Irak

blev også fejret i Irak

Videohilsen fra regimentschefen
Mange af DANCONs udenlandske samarbejdspartnere fra basen var
inviteret med til festlighederne, som også omfattede en helt særlig

hilsen fra Livgarden derhjemme i form af videohilsen med musikalske indslag fra Livgardens Musik- og Tambourkorps. Musikalske

indslag der relaterede sig til netop det, at regimentets soldater er
udsendt i en international Task Force. Videoen indeholdt også en
direkte adresseret hilsen fra regimentschefen, oberst Mads Rahbek.
Hilsnen blev sluttet af med et trefoldigt hurra for Hendes Majestæt
Dronningen, efterfulgt af ”Kong Christian”.

Senere fik gardere tildelt legater fra Den Kongelige Livgarde og De
Danske Garderforeninger, som også har sponseret gaverne til missionens øvrige danske soldater.

”Fra hele DANCON og de udenlandske soldater, der var med, skal
der lyde en meget stor og dybfølt
tak til Musikkorpset for en helt
særlig oplevelse samt til De Danske Garderforeninger, som igen
beviste, at der er noget helt særligt ved at være Garder.”
www.livgarden.dk
www.livgarden.dk
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Musikkorpset

SOMMERKONCERTER
Af Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

”Den tid, der er gået godt, kommer ikke skidt tilbage”, siger et gam-

melt ord. Og Musikkorpset har haft mange forrygende oplevelser

i den senere tid, både musikalske og menneskelige. Musikalsk har
vi decideret optur, idet de mange nye kolleger både spiller fanta-

stisk og inspirerer os andre. At Musikkorpset ude i byen har ord
for at være et særdeles venligt orkester, gør heller ikke stemningen

værre. Det skorter heller ikke på begejstrede og velvillige tilbage-

meldinger om vores optræden både militært og musikalsk, noget vi
virkelig er glade for!

Siden sidst har der været temakoncert i Stærekassen om Filmmusik
d. 2/6. Skønt koncerten kom lidt ind fra højre på en pludselig mu-

lighed, solgte den hurtigt vældig godt, og publikum var efter alt at
dømme ovenud tilfredse. En række af solister fra egne rækker er

blevet præsenteret ved både afholdte og kommende koncerter – en
fin måde at præsentere den enkelte musiker på og give et indryk af,
hvad hver enkelt musiker står for.

En af solisterne ved Filmkoncerten, den nyansatte, storspillende
klarinettist, Søren-Filip Hansen, spillede filmmusik fra John Williams
eventyrlige univers. Foto: KKB.

De traditionelle, udendørs koncerter på Kastellet og på Aastrup Klo-

Desuden har Musikkorpset medvirket ved Gardens Dag i Høvelte,

var solist på Aastrup og fremviste trods sine 77½ år en impone-

dør. Fredag før sommerferien spillede vi ved såvel årsdagsparaden

ster var i år med dirigenten Steen Nikolaj Hansen fra DR Big Band.

Den både charmerende og respektindgydende Dario Campeotto
rende og intakt sangstemme. På Dyrehavsbakken gav Musikkorp-

set også koncert med Campeotto som solist foruden de noget yngre
Trine Gadeberg og færøske Christina Mørkøre. Med den velkendte

dirigent, Frans Rasmussen, spillede Musikkorpset en friluftskon-

cert med både scenerøg, lys- og lydudstyr efter alle kunstens regler

ved æreskommandoen i anledning af den polske præsidents besøg

samt ved et stort havearrangement hos den amerikanske ambassa-

som en udsendelsesparade, inden der om aftenen blev spillet både
klassisk Lanciers og dansemusik v/ Livgardens Danceband ved Livgardens årsdagsmiddag. På godt og sommerligt gensyn til alle!

i Knuthenborg Safaripark. Solisterne var her Lis Sørensen og Seba-

stian. Bagefter roste komponisterne selv vores fortolkning af deres

kultiske musik i høje toner. Så bliver musikerne glade – og vores
orkesterchef i særdeleshed.

Musikkorpset havde for nylig fat i amerikansk musik ved en Sousa-koncert i Skanderborg ved Repræsentanskabsmødet. ”Stars & Stribes” blev
gentaget på den amerikanske ambassade. Foto: Olav Vibild.

Hør Musikkorpset spille:

Aastrup Kloster 16/6, hvor Musikkorpset altid føler sig dejligt til
mode. Fra venstre dirigent Steen Hansen (hvis far, John Hansen, spilede mange år i Musikkorpset) og sangeren Dario Campeotto.
Foto: KKB.
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22/7 kl. 12.00
Gråsten Slot, vagtskifte
28/7 kl. 19.30
Harmonien, Haderslev, koncert
29/7 kl. 12.00
Gråsten Slot, vagtskifte
30/7 kl. 14.00
Schackenborg Slot, koncert
5/8
kl. 12.00
Gråsten Slot, vagtskifte
5/8
kl. 15.00
Gråsten Torv, koncert
6/8
kl. 19.30
Fredericia Teater, koncert
7/8
kl. 19.30
HCA Boxen, Bogense, koncert
17/8 kl. 17.30
Kastellet, Kbh., koncert
22/8 kl. 18.30
Roskilde Kloster, koncert
Se mere på www.livgardensmusikkorps.dk

www.livgardensmusikkorps.dk

GARDERGOLF 2016
Gardergolf 2016 blev afviklet på Stensballegård Golf ved Horsens.

Golfmester for herrerne blev Hans Ove Clausen, runner up blev Mi-

udleveret sammen med en goodiebag med lidt proviant til dagen ud

blev Astrid Lykke Vangsgaard.

Spillerne ankom til klubhuset og efter velkomsten blev der givet en

kort orientering om dagen, baneguide, scorekort og holdkort blev

fra devisen: uden mad og drikke scores der ikke mange points i Golf.
Efter golfrunden, som sædvanen tro blev afviklet i solskin, blev af-

tensmaden indtaget i restauranten, der blev serveret en lækker buf-

fet. Præmierne blev uddelt, da alle var blevet mætte og vinderne blev:

chael Bager.

Golfmester for damerne blev Hanne Bartholomæussen, runner up
Se mere om årets golfmesterskaber på www.gardergolf.dk
Med garderhilsen og på gensyn næste år.
Karsten G. Holm

Billedet viser alle vinderne efter præmieoverrækkelsen.

LIVGARDENS
MEMES
Meme er et socialt fænomen på
internettet, der spredes viralt på
de sociale medier.
Livgardens Memes på Facebook,
har venligst lånt Garderbladet
udvalgte memes.
Tak for lån!

#GARDERLIV
@casperdesvil
Garder C. D. Bech
#garder #garderliv #dronningen #ur

@casparlegc
One month left #garderliv
#danebrog #soldat

Få dit billede med i
Garderbladet ved at
hashtagge det #garderliv

@jensthunoee
Throw back til en kold tid
i felten #garder #garderliv
#godtdeteroverstået #denkongeligelivgarde #livgarden #danishroyalguard #rextur #rex

www.livgarden.dk

@cocoboo8
#amalienborg #soldat #royal
#kongeligelivgarde #amalienborgpalace #livgarden
#garderliv
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Region 1

Garderforeningerne i Nordjylland (1)
Vicepræsident: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. priv. 9798 1767 /a. 2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk
Regionsskydeleder:
APR-88 Glenn K. Andersen
Vorupørvej 228, 7700 Thisted
Tlf. mob. 2517 4374
Fax: 9797 5007
e-mail: gkn@cimbria.com

Regionsbowlingleder:
702-SEP-64 Kjeld Christensen
Herluf Trolles Gade 23, 1.th., 9000 Aalborg
Tlf. 2330 9286
e-mail: kc@stofanet.dk

Brønderslev og Omegn

Formand: MAJ-89 Jan Hall Andersen
Klarup Skolevej 6, 9270 Klarup
Tlf. 41 17 42 08
e-mail: zinksmeden@gmail.com

GF 70
1/7 1947

Hadsund og Omegn GF 40


29/12 1917
Formand: 788-SEP-62 Niels Vestergaard
Læsøgade 6, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 33 51 · Mobil 24 49 99 85
e-mail: nielsvestergaard@privat.dk

Hjørring og Omegn GF 56


14/3 1930
Formand: 267-JUL-59 Bent Mikkelsen
Blågranvej 22, 9800 Hjørring
Tlf. priv. 98 92 36 52· Mobil 50 54 96 88
e-mail: bentogbettymikkelsen@gmail.com
www.hjgarderforening.dk

Himmerland GF 34


4/12 1914
Formand: 433-NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75
e-mail: garder@himmerlandsgf.dk
www.himmerlandsgf.dk

Virksomhedsbesøg
Sted: Carnad, Falstervej 6, 9670 Løgstør.
Tid: Mandag den 5. september 2016 kl.
19.00.
Det er en fødevarevirksomhed der startede
i 2008 med intentionen om at lave højkvalitets fonde og kødekstrakt til fødevarebranchen. Direktør Jørgen Koch vil give os en fyldestgørende introduktion af virksomhedens
arbejde og mål. Og vi slutter af med en rundvisning i produktionen.
Der er plads til max. 15 medlemmer.
Bindende tilmelding efter først til mølleprincippet på mail til
garder@himmerlandsgf.dk eller NOV-61
Kjeld Sørensen mobil/SMS 2174 7775.
Husk
Sommermøde til og på Vilsted Sø søndag den
21. august 2016 kl. 12.00 - 20.00.
18

Bindende tilmelding senest den 15. august
2016 til MAJ-89 Mikkel Elmlund på mobil/
SMS 2498 4468 eller e-mail: garder@himmerlandsgf.dk.
Se mere på www.himmerlandsgf.dk

Hobro og Omegn GF 35

28/5 1915
Formand: APR-88 Claus Storgaard Nielsen
Buen 4, Gettrup, 9500 Hobro
Tlf. 40 46 03 33
e-mail: clausstorgaardnielsen@hotmail.com

Morsø

GF 44

16/7 1918
Formand: 686-SEP-64 Knud Rasmussen
Soelbergsvej 11, 7900 Nykøbing M
Tlf. 97 72 22 36
e-mail: aak.rasmussen@gmail.com

Nordjylland


Formand: JAN-80 Olav Vibild
Klithagen 2, Klitgaard, 9240 Nibe
Tlf. arb. 28 14 35 01
Tlf. priv. 98 35 01 30
e-mail: kontakt@gfnordjylland.dk
www.gfnordjylland.dk
www.facebook.com/gfnordjylland

GF 10
24/3 ,1908

TIRSDAG DEN 16. AUG. KL 17:00 GRILLAFTEN
Vi starter traditionen tro med vor traditionelle Grillaften. I år skal vi besøge Lille Vildmose Centret, Vi starter med, at besøge Lille
Vildmosecentret, fra kl. 17.00 til 19.00. Der
er et orienterende foredrag om Vildmosen
og måske en lille film om de nye elge der netop er udsat omkring kl. 17.15. Efter besøget
i Vildmosecentret går vi over til Vildmosegård (bag centret), hvor den grillede gris vil
blive serveret ca. kl. 19.00. Efter spisningen
drikker vi vores medbragte kaffe, og der
bliver tid til hyggeligt samvær. Prisen for
adgang til Vildmosecentret og spisningen
er 150 kr. Det er nødvendigt med tilmelding
til arrangementet. Ring til Olav Vibild på tlf.
2814 3501. Husk at medbringe tallerkner,
bestik, kaffe samt hvad du/I ønsker at drikke
til maden. På gensyn.
MANDAG DEN 5. SEP. FLAGDAG FOR DE
DANSKE SOLDATER.
Det endelige program kan ses i dagspressen,
og man er meget velkommen til at ringe til
formanden Olav Vibild tlf. 2814 3501.
Vor hjemmeside:
www.gfnordjylland.dk er nu opdateret.
Kommende arrangementer er listet på forsiden, så man hurtigt kan orientere sig om
den næste måneds arrangementer.

Husk vor Facebook:
www.facebook.com/gfnordjylland
Udsender automatisk besked inden næste
arrangement. Gå ind på facebook siden og
tast på ”synes godt om” så er du med.

www.garderforeningerne.dk

JUL-71 Niels Chr. Thygesen



Randers By og Omegn

GF 08

1/2 1908
Formand: 505-SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09
e-mail: aaledamgaard@mail.tele.dk

Thisted Amt


Formand: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf.p. 9798 1767 /a.2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk
www.thistedamtsgarderforening.dk

GF 04
8/4 1901

Torsdag d. 25. august kl. 18.00 Landsskydning på 200 m.
Skydning på 200 m. på skydebanen i Næstrup.
Der vil blive stillet gevær til rådighed.
Alle fra Region I skal være velkommen
Efter skydningen får vi et par bidder brød.
Tilmelding til Niels Godiksen på 2090 7901
el n.godiksen@mail.dk
Indbydelse
Den 5. september er den officielle flagdag for
Danmarks udsendte, og i lighed med sidste
år højtidliggøres dagen i Thisted Kommune.
Arrangementet holdes i samarbejde med
soldaterforeninger og Beredskabsstyrelsen
Nordjylland.
Det vil glæde os meget at se dig mandag den
5. september 2016 kl. 16.00 – 18.00. Programmet starter på Håndværker Torv og
slutter på Thisted Rådhus i Asylgade, hvor
Thisted Kommune er vært ved et traktement.
Program
kl. 16.00 Mødetid på Håndværker Torv
kl. 16.15 March gennem byens gågade
med Store Torv som mål. Marchen føres an af Hjemmeværnets
Musikkorps fra Mors og med
faner i spidsen
kl. 16.35 Velkomst på Store Torv ved borgmester Lene Kjelgaard Jensen
Musikalsk underholdning ved
Hjemmeværnets Musikkorps fra
Mors
Dagens hovedtaler: tidligere
chefpolitiinspektør i København,
udsendt for FN til verdens brændpunkter og nuværende sikkerhedsrådgiver for Folketinget, Kai
Vittrup
Musikalsk underholdning ved
Hjemmeværnets Musikkorps fra
Mors
kl. 17.15 Thisted Kommune er vært ved et
traktement på Thisted Rådhus
Kl. 18.00 Arrangementet slutter.
Ønske i forhold til påklædning: Hæderstegn
anlægges.
www.gardermarch.dk



Thisted Kommune håber på en god opbakning til festligholdelsen af flagdagen i Thisted Kommune.
Tilmelding (pga. forplejning) til Niels Godiksen på 2090 7901 el n.godiksen@mail.dk

Vendsyssel

GF 43

14/5 1918
Formand: DEC-06 Peter Christensen
Gasværksvej 18 A, st. th., 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
e-mail: peter@viland.dk
www.vendsysselgf.dk
www.facebook.dk/vendsysselgarderforening

Bestyrelsen vil gerne ønske alle medlemmer
en forsat god sommer. Husk tilmelding
til vores grillaften. Tid og sted er nævnt i
vores netop udsendte sæsonprogram.

JUL-81Peter Ulrik Sørensen

Østvendsyssel

GF 77

16/11 1971
Formand: 952-MAJ-66 Poul Sonne Jensen
Gl. Lyngdrupvej 15, 9310 Vodskov
Tlf. 98 28 14 78
e-mail: lyngdrup@mail.tele.dk

Lørdag d. 3. september 2016
Virksomhedsbesøg. Guidet rundtur på Museet i Hammer Bakker kl. 11.00
Vi mødes ved Museet i Hammer Bakker, Storemosevej 4, 9310 Vodskov
Ved besøg på museet kan man få et (mindre) indblik i hverdagen, som den var på en
statsinstitution, der i 60erne og 70erne var
arbejdsplads for ca. 1000 ansatte og hjem
for ca. 800 beboere. Museet har både en
stueetage med genstande og fotos og en 1.
sal med medicinsk udstyr og en læsesal med
en større samling litteratur om udviklingshæmmede. Museet drives af frivillige der har
haft deres daglige arbejde i samme område.
Arrangementet er gratis, men der opfordres
til, at give et symbolsk beløb til museets pengekasse, som går ubeskåret til vedligeholdelse af museet.
Rundvisningen forventes afsluttet kl. 13.00.
Efter endt rundvisning tager vi til shelterpladsen i Hammerbakker, hvor vi spiser vores medbragte mad. Der vil være mulighed
for at grille en pølse over bålet.
Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde.
Tilmelding senest 7 dage før til:
Poul Sonne Jensen på Tlf. 9828 1478. Mobil
2240 1478 eller
Jacob Dam Rasmussen på Tlf. 2448 0186 eller mail jdamrasmussen@gmail.com
Vel mødt.
NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

www.gardershop.dk

Garderforeningerne i Midtjylland (2)
Vicepræsident: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
e-mail saabyetjele@hotmail.com
Regionsskydeleder:
JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20
e-mail lindevej.20@mail.tele.dk

Regionsbowlingleder:
APR-09 Karsten Fruergaard
Skaldehøjvej 97, 8800 Viborg
Tlf. 21 23 27 70
e-mail karstenfruergaard@hotmail.com

Gardernes Vandskiløb

Lørdag d. 27. aug. 2016, kl. 11:00 til 14:00
ved Kabelpark Aqua Sports Zone, Vandskibanen, Gytjevej 15, 6960 Hvide Sande.
I samarbejde med De Danske Garderforeninger gentager foreningen de senere års

Region 1
2

succes med at invitere alle nuværende og
tidligere Gardere til ”Gardernes Vandskiløb”, det er et landsdækkende ungdomsarrangement på Vandskibanen i Hvide Sande,
men alle aldersklasser må meget gerne deltage. Da De Danske Garderforeninger giver
et økonomisk tilskud til arrangementet er
prisen for deltagelse 100,00 kr. pr. deltager,
heri er inkluderet brug af banen i 3 timer,
leje af våddragt og ski, samt en menu fra
grillen.
Der vil være mulighed for at købe drikkevarer i Estrup´z cafeteria.
P.s. Der må ikke medbringes mad og drikkevarer på Aqua Sports Zones område.
Man kan også bare komme og overvære de
mange stunts fra ringside, det koster ingenting.
Læs om arrangementet i årsprogrammet
og foreningens hjemmeside: www.dg39.dk
Tilmelding senest søndag den 14. august
2016 til Formand Anders Bjerg tlf. 9738
1820, mobil 5176 9891, e-mail:
lindevej.20@dlgtele.dk

Foredrag med Oberst Kurt Mosgaard
Garderforeningen for Skjern og Omegn
og Ringkøbing og Omegns Garderforening inviterer hermed alle medlemmer i
Region II samt pårørende til at overvære:
Foredrag med Oberst Kurt Mosgaard
i Højmark Forsamlingshus,
Adelvej 41, Højmark, 6940 Lem St.
Mandag den 19. september 2016 Kl. 19:00

verdens brændpunkter, hvor Danmark har
deltaget med styrker i de internationale
fredsbevarende operationer.
Entré inkl. kaffe er 100,00 kr. pr. person.
Tilmelding senest søndag den 4. september
2016 til Ryan Faurby, mobil: 2142 2026
eller mail: ryan@dennronn97.dk

Oberst Kurt Mosgaard
vil komme og fortælle
om sin lange og glorværdige karriere i Forsvaret, der startede 1.
juli 1974 og sluttede
med pensionering ved
udgangen af 2014.
Kurt Mosgaard er tidligere regimentschef ved
Jysk Dragon Regiment
i Holstebro, og har siden august 1995 været
udsendt til et utal af


www.garderkortet.dk
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Region 2

Bjerringbro og Omegn

Odder og Omegn

Skanderborg og Omegn

Djursland

Ringkøbing og Omegn

200 meter skydning i Honum – kom og
vær’ med.
Mandagene den 1. og 8. august kl. 18.00:
200-meter landsskydninger.
Landsskydninger med 6,5 mm gevær på
200-meter skydebanen ved Honum, Nørre
Snedevej 118, 8763 Rask Mølle mellem Horsens og Nørre Snede.
Garderforeningen for Horsens og Omegn
kommer også og skyder, så disse to aftener er værd at reservere. Pris for skydning
er 75,00 kr. pr. serie á 20 skud. Der er gode
præmier at gå efter.
Kom og vær med! Det er skydning. Det er
Kammeratskab. Det er Råhygge.

GF 75

11/7 1961
Formand: 964-JUN-68 Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 19 88
e-mail: ole777964@gmail.com

GF 55

7/4 1929
Formand: NOV-91 Niels Henrik Skov Pedersen
Tvihøjegaard, Dystrupvej 27, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 14 29 - 51 50 14 29
e-mail: nielsskov27@hotmail.com

Herning og Omegn

GF 23

10/10 1911
Formand: FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen
Henry Heerups Vej 36, 7430 Ikast
Tlf. 60 91 73 42
e-mail: klinch@webspeed.dk

VIN AFTEN for dig og din ledsager, torsdag
den. 29 september 2016 kl.19.30 hos EXCLLENT WINE A/S Industriparken 16 7400
Herning. Her vil vores kasserer Claus Eegholm præsentere firmaet hvorefter der smages forskellige vine. Arrangement kræver
bindende tilmelding til klinch@webspeed.
dk eller 6091 7342 og koster 100,00 kr/pr.
person .
FUGLESKYDNING er den. 5 november 2016.
Sæt kryds i kalender allerede nu , forsat en
god sommer til dig og din familie .

FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen

Holstebro og Omegn


Formand: SEP-89 Søren Graagaard
Tokkesdal Lund
Lindeborgvej 12, 7560 Hjerm
Tlf. p. 97 46 54 55/a. 40 37 26 26
e-mail: soerengtl@hotmail.com
www.garderholstebro.dk

Lemvig og Omegn


Formand: Uffe Sværke
Ringkøbingvej 45, 7620 Lemvig
Tlf. 52 13 55 96
e-mail: usv@skov.dk

GF 26
6/5 1912

GF 19
17/12 1910

GF 12

5/4 1909
Formand: APR-72 Jens Peter Petersen
Smedegade 31, Ørting, 8300 Odder
Tlf. 20 32 33 18.
e-mail: garderforeningen.odder@gmail.com

GF 39

27/12 1916
Formand: JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20. · Mob. 51 76 98 91
e-mail: lindevej.20@dlgtele.dk
www.dg39.dk

Husk Gardernes landsskydning på 200 m
Søndag den 21. august 2016 kl. 09:00 til ca.
11:30 ved Ulfborg Skyttecenter, Torstedvej
1, 6990 Ulfborg. Så er tiden inde, hvor vi
skal deltage i De Danske Garderforeningers
landsskydning på 200 m. Vi starter dagen
med kaffe ”tilsat lidt styrkende for at dulme
nerverne” og rundstykker. Alle kan deltage
i skydningen, da der benyttes liggende skydestilling, veteraner må dog skyde stående
med albuestøtte ved et hæve/sænkebord,
geværer og høreværn låner vi på skyttecentret, så mød kun op, der er plads til alle, og
uanset antal træffere, vil du komme på resultatlisten, for husk på at det er vigtigere at
deltage end at vinde. Vi ved der går mange
skytter rundt blandt vore medlemmer og
vi vil meget gerne have jer til at deltage i
landsskydningen.
Tilmelding senest tirsdag den 16. august til
Skydeleder Michael Nissen mobil 8161 3475,
e-mail: ml.nissen@privat.dk
JAN 72 Anders Bjerg

Samsø

Foredrag med Garder Carsten Mørch
tirsdag den 11. oktober 2016
Tirsdag den 11. oktober 2016 afholder Garderforeningen for Odder og Omegn Foredrag med Garder 734438 januar 1967 Carsten Mørch på Park Hotel, Torvald Køhlsvej
25, 8300 Odder. Billetpris er 90 kr. Beløbet
indbetales til Nordea Bank, Reg.nr. 2500,
Kontonr. 6445 460 336. Husk at anføre navn.
Du må gerne tage en ledsager med. Billetpris
for ledsager er 90 kr.
Billetter sælges frem til den 4. september.
Carsten Mørch gennemførte i 1978 Ranger-kursus i USA som nr. 1 sammen med B.S.
Christiansen

GF 09

18/3 1909
Formand: JUL-71 Vagn Aa C. Iversen
Mårup Skolegyde 10, 8305 Samsø
Tlf. 40 21 56 76
e-mail: videsign@videsign.dk

Skaf et nyt medlem
Hvis du, som medlem af vores forening,
skaffer ét nyt medlem, vil du få halvt kontingent ét år. Skaffer du to medlemmer får
du ét helt års kontingent.


Formand: JUL-73 Ole Louring
Ballevej 20, 8600 Silkeborg
Tlf. 61 65 13 47
e-mail: ole.louring@fibermail.dk
www.silkeborg-garderforening.dk

GF 27

7/6 1912
Formand: 802-SEP-62 Jørgen Smed Kjeldsen
Ahornvænget 41, 7800 Skive
Tlf. 41 57 31 42
e-mail: ahornvanget41@webspeed.dk
www.skivegarderforening.dk

Silkeborg og Omegn

GF 30
4/5 1913

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra
Musikkorpset gør dagen festlig.

www.garderforeningerne.dk

Skive og Omegn

Skjern og Omegn



AUG-72 Asger Thykjær


Formand: FEB-69 Gunnar Jensen
Åvangen 5, 6900 Skjern
Tlf. 30 46 20 73
e-mail: gunnar.yette@hotmail.com
www.skjerngarderforening.dk

Viborg og Omegn

Ring til Jesper Hyllested. Musiker ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 2825 6500
20

GF 36

4/2 1916
Formand: AUG-72 Asger Thykjær
Hadrupvej 65, Vedslet, 8732 Hovedgård
Tlf. 21 66 65 59
e-mail: brittaogasger@fibermail.dk
www.skanderborg-garderforening.dk

GF 64
12/3 1943

GF 15

25/7 1909
Formand: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 · Mobil 40 37 34 32
e-mail: saabyetjele@hotmail.com
www.viborggarderforening.dk

www.gardermarch.dk



Aarhus og Omegn


Formand: MAJ-77 Niels Erik Kjær
Ristrup Hovedgaard,
Ristrupvej 39, 8471 Sabro
Tlf. 86 24 10 15 - 40 27 02 38
e-mail: garderkjaer@gmail.com
www.aarhusgarderforening.dk

GF 05
26/9 1902

De næste skydeaftener på 15 m salonbanerne under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej, Højbjerg er onsdagene den 7. september, den 5. oktober og den 2. november
fra kl. 19.00.
Nærmere oplysninger om skydning hos
Jan Creutzberg tlf. 2778 2851 e-mail:
gfaa1902@gmail.com
Torsdag den 8. september kl. 16.00, Garder Golf i Markusminde Golf Club, Nordrevej
43, Sabro.
Golfaften med ledsager for både øvede og
uøvede golfspillere på de herlige baner i
Markusminde.
De øvede deles ind i hold og går en runde.
De uøvede øver på udslagsbanen og spiller
senere på lille bane.
Bagefter taler vi om oplevelserne over en øl
og lidt mad.
Pris kr. 150 kr./pers. for stor bane og 100
kr./pers. for lille bane.
Bindende tilmelding:
Knud Boye Nielsen tlf. 6176 7170, e-mail:
knudboye@gmail.com senest d. 25.august
1964 Helge Kuno Pedersen

Garderforeningen i fængsel
Garderforeningen for Aarhus og Omegn
har været i fængsel, -altså en bustur med
ledsager til det gamle museums-fængsel i
Horsens. Nogen havde konen med i fængsel og andre tog opholdet alene. Vi blev af
velforberedte guider ført rundt i fængslet,
hvor vi fik de mest fængslende beretninger
om flugt og flugtforsøg gennem tiderne, og
fik en fornemmelse af, hvordan det er at
være i fængsel. Den spændende rundvisning sluttede med velsmagende fangemad,
der i dagens anledning var wienerschnitzel
og citronfromage, samt lidt vin og et krus
øl.

Kjær og medlem Carsten H. Rasmussen
Foto: Jørgen Ø. Johnsen
www.gardershop.dk

Garderforeningerne i Sydjylland (3)
Vicepræsident: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme.
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsskydeleder
MAR-93 Ulrik Baunsgård,
Birkebækparken 11,
7260 Sdr. Omme
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsbowlingleder:
OKT-77 Jørgen Jeppesen,
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 7620 1212
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk

Als og Sundeved


Formand: APR-72 Erik Michelsen
Sarupvej 3, 6470 Sydals
Tlf. 74 40 46 53 / 40 11 48 27.
e-mail: erik_michelsen@mail.dk
www.gfalsogsundeved.dk

Esbjerg og Omegn


Formand: AUG-11 Daniel Sørensen
Torvegade 55, 6800 Varde
Tlf. 24 65 93 11
e-mail: ds-sorensen@hotmail.com

Fredericia og Omegn


Formand: OKT-77 Jørgen Jeppesen
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 76 20 12 12 / 26 20 12 12
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk
www.garder-fredericia.dk

GF 29
28/10 1912

KOMMENDE AKTIVITETER
Lørdag d. 6. august - Koncert med Livgardens Musikkorps på Fredericia Teater i forbindelse med festligholdelsen af forfatteren
Carit Etlars 200 års førdselsdag.
Søndag d. 21. august - GarderPicnic
Lørdag d. 17. sep. - Landskydning i Vingsted.
Lørdag d. 24. september - Fællesskydning
med byens andre soldaterforeninger på Fælleden.

GF 60)
12/12 1937

GF 59
31/5 1935

Krondyrstur fra nord til syd gennem naturpark vesterhavet
Garderforeningen er af LAF (luftværns artilleristerne) inviteret til krondyrstur, søndag
den 4. september 2016 kl. 13.30
Program:
Kl. 13.30 Mødested Tippervej 4, 6830 Nr. Nebel.
Kør fra Nymindegab 5 km ud ad Vesterlundvej til ”Nordladen”
Kl. 13.45 Besøg værnhytte 223, hvor ejeren
Bjarne Danielsen fortæller.
Kl. 14.30 Køretur mod syd forbi Nymindestrømme, Blåbjerg, Filsø og til Grærup Langsø, hvor medbragt kaffe nydes.
Kl. 15.30 Rytterfrisen i Aal kirke, Oksbøl. Se
og hør om de mest spektakluære kalkmalerier i Vestjylland.
Kl. 16.30 Grillhytten i Ho (Nærmeste adresse Skallingevej 14, Ho, 6857) hygge, snak og
grillmad.
Pris for arrangementet er sat til Kr. 150,
medbring selv bestik og eftermiddagskaffe.
Længden af køreturen er ca. 60 km.
Der serveres Krondyrsbøffer, pølser, salat,
flutes og der er et glas rødvin (eller 2) til alle
samt øl/vand.
Tilmelding senest den 31. august til AUG-01
Allan L. Andersen på lysebjergandersen@
gmail.com eller tlf. 2671 5351.
AUG-01 Allan Lysebjerg Andersen



Region 3

Fredag d. 28. okt. - Fødselsdagsfest med film.
Se yderligere informationer i GarderNyt og
på www.garder-fredericia.dk
SIDEN SIDST . . .
Søndag d. 26. juni tog en flok glade gamle
gardere med fruer hul på sommerferien i
festligt samvær om den medbragte mad alt
imedens udsigten til Lillebælts bølger blev
nydt.

Lørdag d. 9. juli marcherede gamle gardere i spidsen for 2/III/LG, Hold APR 2016 i
blåt med nye REX’er på skuldrene igennem
Fredericia’s gader inden den BLÅ FEST på
Munkebjerg.

Haderslev

OKT -7 Jørgen Jeppesen

GF 57

16/5 1933
Formand: JUL-71 John de Taeje
Nederbyvænget 414, 6100 Haderslev
Tlf. 74 53 16 88 / 40 91 76 50
e-mail: detaeje@post4.tele.dk
www.haderslevgarderforening.dk

Aktiviteter i august
Vi ligger stille med aktiviteter her i august
og nyder fortsat sommeren.

Aktiviteter siden sidst. Vore 2 sidste aktiviteter programsat i 2015-16 var:
Trekantskydning, tirsdag den 7. juni 2016 i
Toftlund, hvor vi traditionen tro mødte op
til ædel kappestrid i riffel-skydning med
garderkammeraterne fra Sønderjyske og
Als-Sundeved. Og trods 7 deltagere måtte
vi – igen – bøje os for de kolde facts – vi
blev en flot nr. 3, hvor Sønderjyske kunne
overtage pokalen fra sidste års vindere,
Als-Sundeved, der fik andenpladsen. Vi
kommer dog – er vi sikre på – stærkt igen
næste år.
Tak for en god dyst og hyggeligt samvær til
garderkollegerne og Toftlund skytteklub.
Læs om vores ”Mannetur” på
hjemmesiden www.garderforeningerne.dk under Haderslev
GF
JUL-71 John de Taeje

www.garderkortet.dk



21

Region 3

Horsens og Omegn

GF 03

5/10 1889
Formand: JAN-70 Jørgen Bojsen Jensen
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld
Tlf. 75 68 75 99
e-mail: joergenbojsen@turbopost.dk
www.dg-hs.dk

MANNETUR 2016 TIL USSINGGÅRD
En ganske vellykket mannetur gik i år til
Ussinggård. Torsdag d. 16. juni var mere
end et halvt hundrede gl. gardere samlet

til den traditionelle tur ud i det blå ”Manneturen”. AUG-72 Viggo Rasmussen, der til
daglig arbejder som driftsleder på Ussinggård, havde inviteret. Mange havde benyttet sig af muligheden for at komme og se
det smukke sted.
Samme aften blev der uddelt div. skydepræmier til de flittige skytter, kammeratskabspokalen gik i år til JAN-65 Leif Høy
og ikke mindst værtskabspokalen til Viggo
Rasmussen.
Efter de medbragte madpakker var fortæret blev det til en rundvisning indenfor i
hovedbygningen af ejerne Stelle og Karl Peter Korsgaard Sørensen. Det var et syn, som
imponerede de fleste.
Manneturen til Ussinggård var nr. 74 i rækken og næste år bliver således en jubilæumstur.
DEC-01 Jacob Hanquist Petersen

Kolding og Omegn
GF 06

7/8 1904
Formand: NOV-75 Ole Bork Jessen
Sjællandsvej 16, 6000 Kolding
Tlf. 75 50 52 59 / 40 26 00 59
e-mail: ole@borkjessen.dk
www.dgkolding.dk
Facebook – søg på ”Garderforeningen i Kolding”
Book en Blå time på 44 55 59 00

GARDERNES HUNDREDEMANDS
FORENING

Kongeå-egnen

GF 73

24/7 1958
Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 60 80 92 26
e-mail: peter@lyngsgaard.com
www.kongeåegnensgarderforening.dk

Skydning i Oksbøl
Det var en super hyggelig aften, med ca 25
deltagere i alle aldre lige fra Johan på 2 år
til dem over 70.
Vi skød med forskellige våben, både geværer og pistol. Man kunne tydelig se at det
var ”gamle gardere” eller disses ”gener” på
træfsikkerheden, da alle var rigtig velskydende. Efter skydebanen kørte vi tilbage til
Lejren hvor SSG Kim Scharbau havde åbnet Sergent og Officersmessen for os. Kim
tændte grillen, og pølser + lidt koldt at drikke blev indtaget på terrassen, hvorfra der
er en super flot udsigt over søen.
SSG Kim Scharbau fortalte om Oksbøl lejrens historie under og efter krigen, et rigtigt interessant indlæg.
I messen findes nok Danmarks solideste
bar, denne er lavet af en gennemskåret
PMV. Stor tak til SSG Kim Scharbau, OS Jonas Tidemann, ex. OS Jens-Jacob Vig for en
dejlig aften.
Til alles orientering ligger der nu billeder
fra vores skyde arrangement i Oksbøl 2
Juni. På www.facebook.dk (Kongeå egnens
garderforening).
Vi ønsker alle medlemmer en rigtig god
sommer.
Bestyrelsen

Midtjydsk

GF 58

25/11 1934
Formand: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

Ribe og Omegn


Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 23 69 · Mobil 20 76 31 06
e-mail: leifhave@hotmail.com

GF 28
18/8 1912

Programmet for de kommende arrangementer:
Garderforeningen afholder Grillaften ved
garderstuen, Hejrskovvej 20, Holsted, den
18. august 2016 kl. 18.00, pris kr. 70,-.
Tilmelding til Kurt på tlf. 61 68 36 35 senest
15/8.
Den 25. august 2016, kl. 16.00 er der besøg
på det nye bio gas anlæg, Grindstedvej 4,
6670 Holsted. Efterfølgende kaffe i Garderstuen. Husk at reservere datoer.
Kunne du tænke dig at blive medlem? Kontakt Jørgen Suddergaard, formand
E-mail: j.suddergaard@newmail.dk · Mobil: 60634740
Se link under De Danske Garderforeninger
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www.garderforeningerne.dk



Ved det store Air Show i Skrydstrup d. 19.
juni deltog en gruppe fra Den Kongelige
Livgarde i opvisningen.
De 4 gardere og 2 tambourer benyttede
lejligheden til at besøge Ribe lørdag aften

www.gardermarch.dk



Varde og Omegn

GF 72

8/5 1957
Formand: NOV-90 Carsten Christensen
Tranbjergvej 16, Helle, 6800 Varde
Tlf. 40 11 30 02
e-mail: ccskovgaarden@ofir.dk
www.varde-omegns-garderforening.dk

hvor de havde aftalt med vægteren, at når
han afsluttede sin rundgang ved rest. Weis
Stue, ville de møde op og give et nummer
på tromme og fløjte, og derefter gå en runde i gågaden medens de spillede Tappenstregen.
Tappenstregen blev spillet når det var tiden
at slå tappen i øltønden og få drukket ud.
Et militært signal som om aftenen kalder
soldater til kvarteret, hvor de skal begive
sig til ro.
118-NOV-63 H.P. Jepsen

Sønderjydsk

GF 46

26/9 1920
Formand: Christian Lund
Industrivej 6 1, 6630 Rødding
Tlf. 70 22 17 71, 74 84 11 10 · Mobil 51 23 25 40
e-mail: christianlund@clglasalu.dk

Traditionen tro blev der afviklet trekantskydning på skydebanen i Toftlund mellem
de tre garderforeninger i Sønderjylland.
Skytterne ankom i en lind strøm til skydebanen og efter indskrivning blev skydningen gennemført. De første 10 skud talte
med i konkurrencen om vandrepokalen,
resultatet fra de fem bedste skytter fra hver
forening talte med. For første gang siden
2009 blev pokalen skudt hjem til Sønderjydsk Garderforening med 433 points, på
en sikker andenplads kom Garderforeningen for Als og Sundeved med 430 points og
på tredjepladsen kom Haderslev Garderforening med 406 points. En anden tradition ved denne skydning er, at der er fællesspisning efter skydningen, skytterne nyder
maden, og der bliver fortalt et par historier
undervejs.

Varde og Omegns Garderforening afholder
Sommerudflugt / kammeratskabsaften onsdag d. 24. aug. Vi mødes ved Sig Fiskeri kl.
17.30. Hvor fiskemester Preben Meyer vil
vise os et top moderne produktionsanlæg til
opdrætning af ørreder.
Rundvisningen tager ca. to timer, hvorefter
vi kører til Sig Hotel til spisning og aftenhygge. Pris for det hele er ca. 200 kr. pr. person.
Mødested: Vesterbækvej 41, Sig klokken
17.30.
Tilmelding til Carsten på 4011 3002 eller via
hjemmesiden, senest torsdag d. 18. aug.
Arrangementet er med ledsager.
Bestyrelsen

Vejle og Omegn

GF 32
19/11 1913


Formand: JUN-83 Jens Palmelund
Søkærvej 8, 8722 Hedensted
Tlf. priv. 40 58 06 12 · arb. 75 65 06 08
e-mail: k.internet@aab-net.dk
www.garderforeningenvejle.dk

FUGLESKYDNING
Den årlige Fugleskydning blev afholdt den
4. juni. 26 gl. gardere og familier deltog i
den traditionsrige fugleskydning i Skyttehusets Have i Vejle.
Vejret var ualmindelig flot og skydningen
blev afviklet i god ro og orden. Skydningen
sluttede med, at Ida Hasseris blev Hofjægermester og 272-NOV-55 Knud Christiansen blev Fuglekonge.
Foreningen var vært ved en let frokost med
sild, smørrebrød og hvad der hører til, så
det blev en rigtig fornøjelig dag, også for en
del, som var med for første gang, og var hel
sikker på at møde op igen næste år.
238-NOV-55 Kai Hansen

Garderforeningerne på Fyn (4)
Vicepræsident: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S.
Tlf. p. 2073 4089
e-mail: hgprivat2@gmail.com
Regionsskydeleder:
FEB-81 Sendy Alstrøm,
Bækkevej 9, Heden, 5750 Ringe
Tlf. 6266 1989
e-mail: sehal@pc.dk

Regionsbowlingleder:
NOV-75 Ole Vagn Jensen,
Galdbjerg Kohavevej 21, 5874 Hesselager
Tlf. 6224 1250

Regionsudvalg: OKT-80 René Rasmussen,
dytbaat@mail.tele.dk
(Nordfyns Garderforening)
FEB-81 Sendy Alstrøm, sehal@pc.dk
(Den Fyenske Garderforening)

Lidt fra vicepræsidenten
Nu begynder aktiviteterne rundt
om i garderforeningerne så småt
igen efter sommerferien. Husk
at du kan deltage i de andre foreningers arrangementer, hvis emnet har din interesse. Der kan dog
være aktiviteter i en forening, så
som fugleskydning, der kun er for
medlemmer.
Men hvis du er interesseret i et
arrangement, så kontakt den pågældende forening og meld din ankomst på forhånd.
De forskellige foreningers arrangementer kan du naturligvis læse
om her i Garderbladet, men på
DG’s hjemmeside www.garderforeningerne.dk er det også muligt
under lokalforeningerne i region
IV at se fremtidige arrangementer.
Vel mødt.
JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident

Assenskredsen

Christian Lund

www.gardershop.dk

Region 3

Mail adresser. Hvis du ikke modtager mail
fra mig, er det fordi jeg mangler din mail
adresse, derfor bedes du venligst snarest
sende din til mig. k.internet@aab-net.dk,
Mobil 2484 4825
www.garderforeningenvejle.dk
SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/groups/Garderforeningen/



Formand: JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8, 5610 Assens
Tlf. 64 71 23 70
e-mail: tomkristensen@privat.dk

GF 66
2/9 1945

Kommende arrangementer
Den Nationale Flagdag for Danmarks Udsendte, den 5. september 2016.
Der vil blive afholdt et arrangement i Assens
– som det er sket de foregående år.
I år vil arrangementet blive afholdt på Kogehusmolen i Assens kl. 08.00. Der vil blive
opstillet faneborg, og der vil være taler fra
det officielle Danmark. Såfremt der er ”veteraner”, der tidligere har været udsendt på
www.garderkortet.dk
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Region 4

missioner i udlandet opfordres disse personer til at møde op. Efter flaghejsningen på
Kogehusmolen bydes der på morgenkaffe i
Marinestuen, hvor der efterfølgende vil være
foredrag om det at være udsendt i fremmed
tjeneste.
Landsskydning i Vingsted, lørdag, den 17
september 2016.
Sæt X i din kalender og tilmeld dig til Kim Lorentzen på telefon 40791238 eller til din formand, såfremt du ønsker at deltage. Husk, at
der er gratis ammunition, så tag med på en
udflugt til Vingsted og få afprøvet dine skydefærdigheder.
Mailadresser
Formanden konstaterer ved udsendelse af
e-mails til medlemmerne, at der er flere
mails, som bliver afvist p.g.a. fejl i adresserne. Så har du ændret din mailadresse
eller fået ny udbyder, så send fluks en mail
til formanden, med oplysning om din mailadresse, så du ikke misser en mail fra din
garderforening.

Referat
Mindearrangement for frihedskæmperen
Jens Toldstrup, der kunne være blevet 101
år, – torsdag, den 30. juni 2016. Mindearrangementet indledtes med en ceremoni
ved mindestenen overfor rådhuset i Assens. Der var blomsterlægning og trompetfanfare. Efterfølgende blev der indbudt til
åbent hus arrangement i Toldstrups Hus –
beliggende i Damgade.
Fortsat God sommer
Bestyrelsen for Assenskredsens Garderforening ønsker alle vores medlemmer og
deres familier en god og varm sensommer.

Den Fyenske

JUL-78 Tom Kristensen


Formand: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S
Tlf. 20 73 40 89
e-mail: hgprivat2@gmail.com
www.denfyenske.dk

GF 02
6/7 1889

Lidt fra formanden
I sidste maj/juni-nummeret agiterede jeg
for, at I skulle komme til Kongeskydning.
På grund af uforudsigelig rejseaktivitet var
alle vore skyde-officiels ikke disponible
og derfor blev Kongeskydningen i år flyttet til torsdag d. 1. september, men stadig
Mølledammen 18, Bullerup fra kl. 16.00 og
sidste skud afgives kl. 19.00. Udover selve Kongeskydningen er der festskydning,
hvor man kan træne til Kongeskydningen,
der er pistolskydning, og rafling i Den Fyenske Raflemaskine samt Pilekast. Efter en
evt. hurtig omskydning ved resultatlighed
i Kongeskydningen gøres klar til kåring af
Konge, Kronprins og Prins. Derefter spiser
vi vores medbragte mad, og mon ikke Kongen giver en dram. Der er øl, vand og snaps
24

til rimelige priser, og under kaffes kåres
vinderne i de øvrige discipliner. Støt op om
arrangementet.
JUL-71 Henrik Gattrup

Kommende begivenheder
Der er 200 meter skydning, den 17., 24., og
31. kl. 17.30 i Skallebølle. Kom ud og prøv
at skyde med den store gøp. Der er nu noget
over sådan en 200 m skydning.

Fredag den 19. august kl. 12.30 er der fyensk gardergolf på Sct. Knuds. Tilmelding
til Kai Hermansen på kai_h@me.com eller 6616 4047.
Kongeskydning er den 1. september, se
omtale under formandens indlæg.
Hvad er det der Kongeskydning? (Er du ny,
så læs her)
Hvert år i forsommeren plejer vi at bringe et
billede af 4 gardere, som regel i blå blazere,
de 3 af dem med skråbånd på i hver sin farve
og med indgraverede sølvmærker på og en
med en fane. Ud af de 3 gardere lyser stoltheden over at ha’ vundet dagens fineste række. Kongeskydning er en gammel tradition,
der i sin tid blev opfundet for at hjemsendte
gardere vedligeholdte deres skydefærdigheder, så de var klar hvis den onde fjende atter
dukkede op. Og siden har vi bare holdt ved,
sådan er det jo med traditioner.
Men du behøver ikke eje en blå blazer for
at være med. Dagen er slet ikke så højtidlig
som det kan fremgå af det ene billede. Den er
faktisk sjov og hyggelig, med discipliner for
alle. Ud over kongeskydningen, så er der en
købeskydning på riffel og pistol, pilekast og
terningkast. I de fleste discipliner går der interne konkurrencer i den, så man køber lige
en skydning mere for at slå sin makker.
Når skydningen er ovre og ovennævnte billede er taget, så spiser vi medbragt mad, det
er typisk smørrebrød, personligt har jeg ofte
hentet en bakke sushi i et supermarked, du
er velkommen til at tage en burger med, hvis
det passer dig.
Så fat en makker eller to og kom ud og dyst
og hyg jer sammen med gardere i alle aldre,
den 1. September.
Fanepost ved Valdemarsdag
X gardere fra den fyenske Garderforening
stillede som fanekommando ved Valdemarsdag i den Fyenske Landsby. Det var en
flot aften med mange spændende kulturelle indslag.
Læs om Fyensk Garder Golf på
www.garderforeningerne.dk under Den Fyenske GF

JUL-86 Christian Tvede

Faaborg-egnen

GF 22

27/8 1911
Formand: 253-NOV-67 Lars Styrbæk Frost
Nørregade 7, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 11 09
e-mail: frostfaaborg@stofanet.dk

www.garderforeningerne.dk



Kerteminde og Omegn


Formand: JAN-80 Steen Danielsen
Midskovvej 58, 5370 Mesinge
Tlf. 65 34 18 64
e-mail: sd@bidro.dk

GF 48
15/2 1921

Langeland

GF 24

21/10 1911
Formand: 098-JAN-63 Ove Elnegaard-Christensen
Bjergvej 6A Herslev, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 69
e-mail: iec@post11.tele.dk

Nordfyn

GF 51

5/8 1924
Formand: OKT-80 Renè Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 16 36 / 2168 9687
e-mail: dytbaat1@gmail.com
www.nordfyns-garderforening.dk
Bank: 6863 1009583

SOMMERTUR
Nordfyns Garderforening afholdte sin årlige sommertur Lørdag den 11/6-2016 på
Biogas anlægget i Reveldrup. Vi blev vist
rundt på anlægget og fik en masse at vide
om, hvordan man omvender gylle til naturgas, som bliver sendt ud i nettet til en
masse kunder. Efter ca. 1 times rundvisning
og spørgsmål, satte vi os ind i vores biler
og kørte ud til Gyldenstens Inddæmmede
Strand for at spise vores medbragte frokost. Det var en rigtig hyggelig frokost med
god snak/hygge. Flere var ude at gå en tur i
området, som er smukt og fuglerigt.
OKT-80 Renè Rasmussen

Nyborg og Omegn


Formand: 605-NOV-66 Kaj Nielsen
Teglvænget 2, 5540 Ullerslev
Tlf. 21 68 11 07
e-mail: knt2u@mail.tele.dk

GF 42
6/3 1918

Jeg vil gøre opmærksom på muligheden
for en god oplevelse.
Rosenfestival i Bogense. den Kongelige
Livgardes Musikkorps kommer om søndagen d. 07-08-2016. Der er arrangeret march
gennem byen fra Rådhuset til Manneken
"den tissende dreng".
Nordfyns Garderforening har bedt Garderforeningerne i Region IV om at deltage, Det
starter ved Rådhuset kl. 09.30.
Vedr. grillaften med helstegt pattegris. Det
blev aflyst da jeg kun fik tilmelding fra 6
"gamle" Gardere. Håber alle nyder det gode
vejr.
605-NOV-66 Kaj Nielsen

Svendborg og Omegn

GF 37

6/7 1916
Formand: 017-JAN-62 Kristian Hansen
Skolebakken 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 22 43 86 57
e-mail: af-kh@ollerupmail.dk

Allerførst en stor tak til alle som har hjulpet
ved vores 100 år jubilæum, tak for hjælpen.

www.gardermarch.dk



Husk i August.
Skydning
200 m skydning hver mandag fra kl. 19.00
på Rødskebølle efter skydning kaffe og kage.
Det er i august og september der skal skydes
Landsskydning på 200 m.
Søndag den 28. er der Idrætsskydning i Christiansminde. Kom derned og deltag - det er
for alle i foreningen. Tilmelding til Ole 2043
0120 eller Poul 4015 9014. Mødetid er senest
kl. 07:45. I år er der gratis rundstykker og
kaffe. Efter skydningen er der smørrebrød,
og det er også gratis. Det giver sammenslutningen af foreningerne.
Som lovet i sidste nr. følger resultaterne af
vores 15m. her:
Afslutnings skydning blev.: Sen. Gert 186,
Vet. I Ole 187, Vet. II Kristian 192, Åben
Charlotte 178.
Året. Flest fremmøde Finn M, Sen. Finn M
188,4 Vet. I Karl Erik 188,2 Vet. II Finn C
194,7.
Bowling
Tak for fin hjælp ved Reg. Bowling som var
i SVB. I år og bliver igen i 2017.
Resultater blev: SVB. I blev Reg. Mestre, og
SVB. II blev nr. 4. Tillykke med det.
Landsresultat blev.: SVB. I blev nr. 3 i A.
rækken og 1 pokal til hver bowler. og SVB.
II blev nr. 1 i B. rækken og 1 pokal til hver
bowler og 1 hold pokal. Desuden får alle
vindende bowlere også diplom.

Sidst men ikke mindst, så se at få jer taget sammen til at tage til Vingsted d. 17.
september og deltage i gardernes skydedag. Pak madpakken og kaffen og vær med
til en rigtig hyggelig dag. Denne dag har I
mulighed for at tage hele familien med og
få en hyggelig skydedag sammen, og samtidig mulighed for at skyde landsskydning
samtidig med, at patronerne er gratis. Når
skydningen er slut, så er der stor skydebuffet, som man kan deltage i, hvis man er tilmeldt. Og hold nu op, det er ikke dyrt.
Tilmelding til Ole 2043 0120. eller Finn
4032 3438. senest 15. august

Vestfyn

JUN-85 Finn Madsen

GF 33

23/5 1914
Formand: 185-SEP-61 Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
e-mail: haaning@stribnet.dk

Grillaften
Husk grillaften onsdag den 17. august kl.
18.00 hos Knud Warming på adressen: Strib
Landevej 62, 5500 Middelfart. Alt til egen
fortæring bedes medbragt, dvs. mad og drikkevarer. Bestik, tallerkener, kopper og glas
er sat på bordet. Der vil være mulighed for
at købe øl og vand. Sinne sørger for lagkage
til kaffen. Det plejer at være en rigtig hyggelig aften. Tilmelding til Knud på 4021 6548.
JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

www.gardershop.dk

Region 5

Garderforeningerne på
Sjælland og Øerne (5)

Årsdagsparade

Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fasanvænget 94, 2791 Dragør.
Tlf. 2525 5002
e-mail: jens.crone@gmail.com

Regionsskydeleder:
096-SEP-68 Ole Olsen,
Morænevej 19, 3550 Slangerup
Tlf. 4733 3298
e-mail: ole.gerner.olsen@gmail.com
Regionsbowlingleder:
179-SEP-61 Gorm Rasmussen
Plantagevej 19, 2680 Solrød Strand
Tlf: 5614 1710
e-mail: hannegorm@2senior.dk

Garderforeningen 
i København

GF 01
25/8 1885

Formand:
JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th.,
2100 København Ø
Tlf. 2371 1543
e-mail: formand@garderforeningen.dk
Kasserer og registrator:
APR-72 Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37, 2300 København S
Tlf. 4254 0906
Bank konto: 9570-4820509056
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk
www.garderforeningen.dk

Fødselsdagsreception
I anledning af foreningens 131 års fødselsdag afholdes der reception i Sergentmessen på Livgardens Kaserne, torsdag den 25.
august 2016 kl. 16.00 til 18.00. Vi serverer
lidt forfriskninger samt lidt snacks. Ledsagere er velkomne.
Tilmelding er nødvendig, da det foregår på
militært område. Det kan ske på foreningens
hjemmeside. Tilmelding kan også ske på tilmeldingstelefonen 4081 0040 i tidsrummet
fra den 11. til den 17. august 2016 mellem
18.00 og 20.00.
Sidste frist for tilmelding er den 17. august
2016.
SKYTTELAUGET
Efter en forhåbentlig god sommerferie, hvor
batterierne er blevet ladet op igen, er det nu
tid til at se frem mod de kommende udfordringer på skydebanen. Vanen tro er de første par måneder efter sommerferien ret så
travle på skydebanen, og i år er det da heller
ikke anderledes.


I strålende sol fandt Livgardens årsdagsparade den 24. Juni sted på Livgardens Kaserne. DG var repræsenteret med 14 faner og faneløjtnanter.
Det var et rigtig flot skue og med en
meget fin deltagelse fra hele landet
til en dejlig dag.
Desværre fortabte den dejlige dag
sig et par dage efter ved meddelelsen
om, at formanden fra Nordsjællands
GF jul-71 NIels Koed Hansen ikke er
her mere. Niels virkede frisk og glad
ved paraden og fortalte, at han efterfølgende skulle hjem for at lægge nyt
tag på sit sommerhus. Vi vil komme
til at savne en god kammerat, der
brændte for gardersagen, hans positive og varme væsen, og vi lader vore
tanker gå til hele hans familie.
Æret være Niels Koed Hansens minde.
MAJ-70 Jens Crone, Vicepræsident Region V.

Programmet på langdistancen for august
byder på skydning søndag den 8. og søndag den 21. August er også måneden, hvor
gardernes landsskydning begynder, så alle
gamle gardere er meget velkomne til at
komme og deltage heri. Landsskydningen
kan skydes på alle vore skydedage i august
og september.
Alle dage mødes vi i ”SKAK-huset” på den
store parkeringsplads. Søndag morgen begynder vi naturligvis dagen med en kop
morgenkaffe, inden vi går på banerne, og ser
hvad vi kan præstere. Alle gamle gardere er
velkommen til at være med.
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt udstyr, der kan lånes på banerne,
ligesom der vil være mulighed for at få råd
og vejledning fra gamle og erfarne skytter.
Yderligere oplysninger om Skyttelauget og
dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til
Jan Stoltenborg på mail stoltenborg@mail.
dk.
OKT-77 Jan Stoltenborg

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

info@eriksen-co.dk
GD. MAR-83

www.eriksen-co.dk
www.garderkortet.dk
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Gardermumierne
Næste møde er sommerudflugten tirsdag
den 2. august 2016 kl. 08.45 med start fra
Valby Station . Turen går til Roskilde Kloster
og Tølløse. Tilmeldingsfristen er overskredet.

Frederiksborg Amt

Mumiefrokosten i september foregår - som
sædvanlig - på Svanemøllen Kaserne.
Det foregår tirsdag den 6. september kl
1230.

Kommende arrangementer
5. september, kl. 18.30: Klubaften i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte.
Vi får besøg af MJ Keld Andreassen, som var
chef for Vagtkompagniet fra 01-04-2000 og
frem til 30-07-2002.

Tilmelding til: Formand SEP-66 Erik Schlüter, e-mail: erik.schluter@live.dk, mobil:
2016 4081 eller næstformand SEP-59 Willy
Larsen, e-mail: nygade15@dlgmail.dk, mobil: 2020 0595.
Tilmelding og afmelding kan også ske via
www.gardermumier.dk eller via 6062 3141
(telefonsvarer).

Bornholm

GF 11

20/9 1908
Formand: NOV-93 Peter Kofoed-Dam
Storegade 41, 3740 Svaneke
Tlf. 56 49 64 04 / 23 25 90 04
e-mail: svanegaard@dlgmail.dk
www.bornholmsgarderforening.dk

Fakse og Omegn


Formand: OKT-80 Michael Hansen
Rosenvænget 21, 4690 Haslev
Tlf. 41 78 50 59
e-mail: peter@pedersen.mail.dk

GF 38
13/11 1916


Formand: MAR-92 Kim Olsen
Vinkelvej 37, 3540 Lynge
Tlf. 48 16 01 96 / 21 46 10 11
e-mail: cdc-ko@mail.dk
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk

25. september: Gardermarch – se omtalerne i Garderbladet.
3. oktober, kl. 18.30: Klubaften i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte. Vi får
besøg af OB Carl Jørgen Schousboe (bemærk
efternavnet!). Som var sidste chef for artilleriet på Sjælsmark Kaserne og som var med
til at lukke kasernen.
Tilmelding til spisning senest onsdag, d.
31. august hhv. onsdag, d. 28. september til
næstformand Søren Terp, tlf.: 5154 0957.

Gl. Roskilde


Formand: JUL-69 Leif Fokking
St. Valbyvej 25A, 4000 Roskilde
Tlf. 30 10 81 12
e-mail: kontakt@dg-roskilde.dk
www.dg-roskilde.dk

GF 17
22/1 1910

invitation til den årlige Fugleskydning, husk
at mød op, vi glæder os til at se dig.
Kridt bowlingskoene og spis lidt sigtebrød,
datoer til bowling og skydning følger i næste
nummer.
Foreningen (Niklas) har oprettet en profil
på ”Facebook” Gå ind på ”Facebook”, søg på
Helsingør Garderforening, her kan du deltage i Forum, uploade billeder, o.m.a.

Bestyrelsen arbejder, blandt meget andet,
på tilbud om sponsering af nye medlemmer, en mulighed for betaling af kontingent
for nye medlemmer. Vi tænker en aftale om
deltagelse i et arrangement eller flere som
krav. Sponsorat i f.eks. 3 år, mentorordning
og lignende, har du en god ide, hører vi gerne fra dig.

Sommerturen gik i år til Gillelejegruppen. I
nogle bygninger bag en planteskole er der
nogle ildsjæle der går og skruer og renoverer på effekter fra 2. Verdenskrig, fly og
forskellige køretøjer, kommunikationsudstyr, armeret hospitalsstue og meget andet.
Meget levende og interessant gennemgang
ved ejeren af stedet. Se billeder på hjemmesiden. Stor tak til JK for turen.
Husk hjemmesiden.
NOV-74 Tommy Aaboe

Haslev og Omegn

Falster og Østlolland

GF 14

25/7 1909
Formand: APR-82 Kent H. Andersen
Orebyvej 71, 4990 Sakskøbing
Tlf. 40 21 70 65
e-mail: kha@privat.dk

Vi er en håndfuld gl. gardere som vil køre
til Ringsted den 17 september 2016, for at
prøve en gang 200 m. skydning. Har du tid
og lyst, så kontakt Karl på tlf. 3090 0112 for
nærmere info.
Foreningen afholdt sin årlige fugleskydning
på skydebanen ved Marrebæk den 12 juni.
I alt var 19 personer mødt op i overskyet
vejr, men uden regn (perfekt vejr til at afholde skydning).
Riflen var perfekt indskudt, så efter de første tre skud, var der også nedskudt tre gevinster. Efter ca. to timer faldt brystpladen
til jorden ved et skud fra Helmer Hansen,
som dermed blev årets fuglekonge, men et
af hans børnebørn havde også gjort et godt
forarbejde.
Efterfølgende spiste vi vores medbragte
mad, hvorefter der var præmieuddeling
samt hyggeligt samvær.
Næste års fugleskydning er fastsat til den
11 juni.
Karl Andersen
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GF 18
12/12 1910

GF 52

18/6 1924
Formand: 785-MAR-67 Niels Chr. Jørgensen
Gildringeparken 4, 4690 Haslev
Tlf. 29 85 62 49
e-mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

Prøv at spille golf.
Lørdag, den 20. august har du chancen for at
afprøve dit talent som golfspiller.
Vi mødes kl. 11.00 ved Rønnede Golf Klub.
Frem til kl. 14.00 får vi introduktion til golfspillet og mulighed for at spille på en par 3
bane. Pris for undervisning, leje af udstyr
samt spil på par 3 bane vil denne dag være
150 kr. pr. person.
Tilmelding til Hassan Clausen på telefon
2081 8460 senest den 15. august.
Se øvrige aktiviteter på foreningens hjemmeside www.gf-haslev.dk
JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen

Helsingør og Omegn

GF 41

31/1 1918
Formand: FEB-75 Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. p. 49 13 51 46 · Tlf. m. 40 42 23 91
e-mail: larsson@skorstensfejeren.dk
www.helsingoergarderforening.dk

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din Garderforening.
Kommende arrangementer:
Du skulle på dette tidspunkt have modtaget

www.garderforeningerne.dk



Indmarch i slotsgården på Kronborg ved
Forsvarets Dag.

Holbæk Amt

GF 21

24/3 1911
Formand: 652-NOV-49 Kaj Kristensen
Stenhusvej 5 B, 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 27 30
e-mail: kajkris@hotmail.com
www.holbaekamtsgarderforening.dk

GARDERSABLEN med program for den kommende sæson bliver udsendt først i august
måned. Kryds allerede nu datoerne i din kalender, således at dagene er reserveret.
NOV-81 Ole Madsen

Høje-Taastrup og Omegn

Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
Tlf. 29 93 16 68
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

GF 78
29/11 1976

Information:
Bowling begynder tirsdag den 6. september.
Fugleskydningen afholdes søndag den 18.
september.
www.gardermarch.dk



Vinterskydningen begynder i oktober.
40 års jubilæumsfest lørdag den 26. november.
De nærmere detaljer til alle tre arrangementer og jubilæumsfesten følger senere, og kan
ses på vores hjemmeside.
Bowling
Planlægningen til den kommende sæson er i
fuld gang. Det eneste, der i skrivende stund
vides, er, at vi begynder tirsdag den 6. september, og vi slutter sandsynligvis den 25.
april 2017. Prisen for at deltage i bowlingen
kendes ikke endnu, men bowlinglederen arbejder for, at den bliver uforandret. Der vil
som sædvanligt blive sendt en invitation ud,
når alle detaljer er på plads.
729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Kalundborg og Omegn

GF 53

18/4 1926
Formand: 950-MAJ-66 Finn Thormod Nielsen
Lynggårdsstien 9, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 87 38 / 60 49 92 58
e-mail: lyngsti9@gmail.com

Fugleskydning
Den årlige fugleskydning blev indledt på
Kystvejen hvor aftrædende fuglekonge
231-NOV-67 Niels Ebbe Johansen var vært
for de morgenfriske med morgen kaffe og
brød. Derefter kørte skytterne ud til APR86 Søren Jensen hvor selve skydningen
fandt sted
Brystet blev skudt ned af 842-JAN -57 Børge Jakobsen for APR-88 Lars Jeppesen, som
derefter blev den nye fuglekonge.
Præmieskydningen: APR -86 Søren Jensen
vandt seniorernes præmieskydning med
APR-87 Christian Jakobsen på andenpladsen. 740-APR-68 Jørn Knudsen vandt veteranernes præmieskydning med 746-JAN57 Hans Knudsen på andenpladsen.
Præmieuddelingen og kåringen af den nye
fuglekonge fandt sted i forbindelsen med
den efterfølgende fælles spisning hos Susanne og Karsten

Korsør og omegn

JUN-85 Karsten L Jensen


Formand: MAR-83 Lars P. Moosdorf,
Kærsvej 95, 4220 Korsør
Tlf. 30 36 72 43
e-mail: elefant@youmail.dk

GF 49
14/10 1922

Køge og omegn

GF 45

15/10 1919
Formand: SEP-85 Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. p. 28 44 12 94
e-mail: henrik.agerlin@gmail.com
www.koogf.dk

Skovtur 2016 Husk!!
Arrangementet finder sted den 17. september. Tilmelding kan nås endnu, enkelte ledige pladser. Indbydelsen ligger på hjemmesiden www.koogf.dk
www.gardershop.dk

Region 5

Mandeaften
Arrangementet finder sted den 10. oktober.
Bestyrelsen arbejder på en mandeaften, med
foredrag med/om De Danske Specialstyrker,
mere info i september nummeret. Reserver
allerede nu denne aften.
Bowling:
Vi holder sommerferie og starter op igen til
september. Fortsat god sommer.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon
2619 1710.
Garderstuen:
Holder sommerlukket.

Hjemmesiden
Husk at besøge den på www.koogf.dk , hvor
der er opdaterede nyheder fra foreningen,
samt billeder fra afholdte arrangementer,
nye som gamle og især fra besøg hos vore
fødselarer.
Læs om fugleskydning og
Valdemarsdag på www.garderforeningerne.dk under Køge GF

Steen Rasmussen

Møn

GF 20

22/1 1911
Formand: NOV-71 Claus Michael Jæger-Hansen
Saksenborgvej 2, 4780 Stege
Tlf. 55 81 11 91
e-mail: cjh@post12.tele.dk

Nordre Birk

GF 62
19/11 1941



Formand: 426-NOV-61 Lars Rønne
Tlf. 45 83 02 19 · Mobil 51 76 12 00
e-mail: roenne@c.dk

Kasserer/Registrator:
MAJ-66 Jørgen Brandhøj
Tlf. 39 56 02 32 · Mobil 42 21 16 20
e-mail: j.brandhoej@icloud.com
Næst- Skydefmd.:
256-MAJ-65 Jørgen Skov Andersen
Tlf. 45 88 66 73
e-mail: joergen@skovandersen.dk

www.nordrebirksgarderforening.dk

Brønshøj, Herlev, Måløv, Kirke Værløse,
Smørum, Ledøje, Lyngby, Gentofte, Egedal,
Furesø, Rudersdal, Hørsholm og Birkerød.

Kommende arrangementer:
Dansk Jagt- og Skovbrug Museum i Hørsholm søndag 14 august kl. 10.
Vi besøger museet, inden det flytter til Djursland første januar, og skal blandt andet se
den store udstilling Kongens skov - verdens
arv, der fortæller om landskabet i de tre skove i Nordsjælland. Det kom på UNESCOs liste
over verdens kulturarv sidste sommer. Tag


en madpakke og drikkelse med, som kan spises i spisestuen i Træhuset. Deltagerprisen
er kun 75 kr. Adressen er Folehavevej 15-15,
2970 Hørsholm. Af hensyn til arrangementet
og eventuel samkørsel er tilmelding nødvendig senest torsdag den 11 til Jørgen Skov Andersen e-mail: joergen@skovandersen.dk tlf.
4588 6673 eller til Hans Larsen e-mail: hans.
vera@mit.bolignet.dk tlf. 4588 5118
Fugleskydningen afholdes torsdag den 1.
september fra kl 17, det er muligt at komme
senere, men for at blive færdig i god tid, skal
vi også starte i god tid. Fugleskydningen er
for hele familien. Vi spiser vores medbragte
madpakke ved 18,30 tiden og derefter fortsætter vi, indtil brystpladen er skudt ned og
dermed kan vi hylde Fuglekongen. Alt skydning vil fremover ske på de nye elektroniske
skydebaner i kælderen, indgang ved svømmehallen, følg skiltningen til venstre. Lundtoftevej 53, 2800 Kongens Lyngby. I kan godt
glæde jer, det er nogle rigtig gode og pæne
skydebaner, vi har lavet. Vi skyder, som vi
plejer, på en malet træfugl.
Skydningen i efteråret starter mandag
den 5 september kl 16 til 19. Da det er den
første skydedag i måneden, er ledsagere velkommen. Derefter skyder vi hver mandag i
lige uger. Vi vil skyde på de nye elektroniske
skydebaner.
Nordre Birks Garderforening`s 75 års jubilæumsfest lørdag den 19. november. Vi er
i fuld gang med at tilrettelægge den store
festaften, vi håber på stor tilslutning. Det er
en stor begivenhed, vi alle skal være med til
at fejre. På denne aften vil nye medlemmer
kunne få medlemstegn og jubilarer jubilæumstegn udleveret i festligt lag med deres
ledsager. Jubilæumsfesten bliver afholdt på
Schæffergården i Jægersborg, Gentofte.
Flere oplysninger kan ses på vores hjemmeside: www.nordrebirksgarderforening.dk

Nordsjælland

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

GF 16

3/12 1909
Formand fg.: JUN-85 Niels Anker Rasmussen
Solbærvænget 10, 3630 Jægerspris
Tlf. 21 24 43 72
e-mail: Britt-nielsrasmussen@mail.tele.dk
Facebook: Nordsjællands Garderforening
www.nsgarder.dk

Stevns

GF 31

20/7 1913
Formand: 415-NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8, 4672 Klippinge
Tlf. 56 56 14 00 / 40 40 84 00
e-mail: boso@privat.dk
www.stevnsgarderforening.dk

Stevns Garderforening afviklede lørdag
den 11. juni sin årlige fugleskydning på
Humlemose i Lyderslev. Godt 35 gamle gardere samt en del familiemedlemmer var
mødt frem til dyst på gevær og kammeratligt samvær.

www.garderkortet.dk
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Region 5

Fugleskydning på Stevns.
Efter antrædning og udrul af fane, blev der
gået en kort march med fane og en efterfølgende fremstilling for den afgående fuglekonge 2015, SEP-64, Keld Andreasen inden
skydningen. Marchen blev ledsaget af to
musikere på tromme og fløjte.
Fuglekonge 2016 blev NOV-59, Povl Ingemann Nielsen med NOV-67 Søren Sørensen
som skytte.
Fuglen var sejlivet denne gang, og først efter utallige gode træffere, kunne fuglekongen udnævnes. Foruden selve fugleskydningen, var der sideløbende konkurrencer i
dart, hesteskokast og luftgevær samt amerikansk lotteri for såvel de gamle gardere
som familiemedlemmerne.
Igen var arrangementet planlagt i samråd
med vejrguderne – der var atter strålende
sol og varme. Bestyrelsen kunne igen glæde sig over et pænt fremmøde samt støtten
ved køb af skydekort fra medlemmerne. Se
flere billeder på vores egen hjemmeside.
Se flere billeder samt listen
over de øvrige skytter på www.
garderforeningerne.dk
under
Stevns GF.

NOV-78, Lars Juel Clement.

Sydsjælland

GF 07

27/10 1907
Formand: 416-NOV-67 Erik Otto Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 55 50 18 24
e-mail: HM.rev@mail.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Bestyrelsen:
Kom og vær med til at markere SOLDATENS
DAG mandag, den 5. september, kl. 17002100. på Munkebakken i Næstved. Se nærmere i dagspressen.
Sydsjællands Garderforening stiller med en
Fanekommando, til march gennem Næstved med efterfølgende gudstjeneste i Sct.
Mortens Kirke, og som afslutning er der let
traktement på Grønnegades Kaserne. Det
er Sydsjællandske Soldaterforeningers Centralsammenslutning der er arrangør for
28

arrangementet. Alle gardere er velkommen
til at deltage. Af hensyn til traktementet
på Grønnegades Kaserne er det nødvendigt
med tilmelding til formanden Erik O. Harder
Mikkelsen på tlf..4015 1824, senest d. 1. september kl 1800.
Skyttelauget:
Vi har skydning på 200 m, mandag d. 5.
september, sammen med Haslev Gf. på Holmegaards baner i Fensmark, fra kl 1800 til
kl 2000. Det er eneste lokale mulighed for
landsskydning.
Der afholdes Pokalskydning i Soldatersamvirket, søndag d. 18. september, skydningen
foregår på Toksværd skydebaner, kl. 09.001600. Følg med på deres hjemmeside, www.
sscs.dk hvor der også er tilmeldings blanket.
Garderstuen:
Torsdag den 1. september fra 19.30 Garderstuen holder åbent. Ved nok tilmeldte vil der
være spisning klokken 18.00 , yderlige informationer og tilmelding på 20827545.
Se også på vores hjemmeside. www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Søndre Birk

JUL-74 Kristian Rasmussen


Formand: MAJ-70 Jens Crone
Fasanvænget 94, 2791 Dragør
Tlf. 25 25 50 02
e-mail: jens.crone@gmail.com
Internet: www.sbg.dk

GF 61
14/6 1938

Sommerferien er ved at slutte for mange, og
i Søndre Birks Garderforening er vi klar med
at invitere til flere forskellige arrangementer.
Årets fugleskydning finder sted lørdag den
27. august. Vi har igen i år fået lov at bruge
den tidligere Hjemmeværnsgård, Horsedammen 52, 2605 Brøndby (måske for allersidste
gang). Foreningen byder på morgenkaffe kl.
09.00 + en skive ost eller spegepølse + en lille
én. Antrædning kl. ca. 09.20, hvor formand
og fuglekonge byder velkommen. Når fuglen
er besigtiget kan skydningen begynde ca. kl.

www.garderforeningerne.dk



09.45. Efter at sidste skud er afgivet rigges
der an til fælles spisning. Vi vil gentage de senere års succes, hvor skytter der ønsker det,
kan få 3 stk. smørrebrød + sild + 1 snaps for
110 kr. (En lille forhøjelse i forhold til de to
sidste år). Dette fordrer dog bindende tilmelding SENEST den 20. august 2016 til Jakob
på 2166 5633 eller Carl Aage på 4040 6452.
Man er velkommen til at medbringe sin egen
mad. Ved tilmeldingen beder vi derfor om, at
der oplyses om, man også deltager i fællesspisningen.
Drikkelse kan købes til favorable priser. Under spisningen er der uddeling af præmier og
årets fuglekonge kåres. Det er helt uforpligtende at blive fuglekonge. Fugleskydningen
slutter ca. kl. 14.30 og foregår under ganske
afslappede former. Kom ud og få en festlig
dag sammen med dine Garderkammerater.
Prisen for deltagelse i selve skydningen er
uændret kr. 100.
NOV-68 Fl. Martinussen

Husk at skydesæsonen starter onsdag d.
28. september. Kig ned i skydekælderen kl.
19.00 i Glostrup Hallen denne aften for skydningen er gratis (denne dag). Vi vil så gerne
hilse på dig. Der vil i løbet af sæsonen være
en del arrangementer hvor vi også hygger
og har andre skydelaug på besøg. Se venligst
program på www.sbg.dk.
NOV-74 Niels Langstrup

Bowling startes op i september 2016. Nærmere i næste nummer af Garderbladet.

Vestlolland


Formand: 671-NOV-65 Jens Høyer
Nøjsomhedsvej 16, 4900 Nakskov
Tlf. 54 93 20 20
e-mail: hoyer@dlgpost.dk

Vestsjælland

GF 50
20/1 1924

GF 13

23/5 1909
Formand: 779-SEP-63 Knud Glavind
Møllevænget 20, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. p. 58 54 85 91 · mobil 30 54 38 91
e-mail: dgglavind@dbmail.dk
www.garderforening.dk/vsgf.html

www.gardermarch.dk



Garderforeningerne i Udlandet (6)
Præsident: MAR-86 Peter KB Diessel
One Renaissanca Place,
#1217, Palatine,
Illinois 60067, USA
Tlf. (847) 690-1774
Mob. 312-882-9191
Fax. (847) 881-0881
e-mail: peter@thediessels.com
www.garderforening.dk/dgu.htm

Pacific Northwest

Vest Kanada

Singapore

D. 28. maj 2016 gik APR-76 Wagnar Lærke Hansen til Ryes Brigade efter en kort og
modig kamp mod kræft. Lige til det sidste
bevarede han sin humoristiske sans og sit
smil. Bisættelsen fandt sted d. 1. juni i Dalum Bethlehem Lutheran Church, som er
en kirke i dansk design bygget på Albertas
prærie i begyndelsen af 1900-tallet. Formand DEC-85 Jens Lind gav en mindetale
om vores gode ven, som forlod os alt for
tidligt. Vores faner stod fremme i kirken, og
efter bisættelsen førte to af de 11 gardere,
som var til stede, fanerne udenfor, hvor de
alle dannede en æresvagt for Wagnars hustru Marianne, deres datter Vicky og resten
af familien. Efterfølgende kaffebord var tilberedt af lokale venner, hvor der foruden
boller og wienerbrød også blev serveret
marinerede sild og snaps efter Wagnars
ønske. Æret være hans minde.

GF 97

9/10 1968
Formand: FEB-81 Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street, Redmond, WA 98052, USA
Priv/mob. 1 206 963 3334
e-mail: vko61@hotmail.com
www.garderforening.dk/pacificnorthwestgf.html

GF 98

23/10 1984
Formand: MAR-94 Jacob Michelsen Hoffmeyer
1/80 Wattle Street, Fullarton, South Australia
Tlf. +61 437 437 842
e-mail: jacob@hoffmeyergraphics.com

Kalifornien

GF 100

3/3 2003
Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore
438791
Mob. +65 9066 8726
Skype/Yahoo/Hotmail: sduvier
e-mail: sduvier@hotmail.com
www.garderforening.dk/singaporegf.htm

Mellemstaterne

Fra HM Dronningens fødselsdag.

Australien

GF 92

15/3 1942
Formand: 484-NOV-54 Kristian Poulsen
161 Oak Meadow Road, Sierra Madre, CA
91024-2661, USA
Tlf. 1 (626) 3553 371
e-mail: scankp1@verizon.net
www.garderforening.dk/califgf.htm
GF 93

13/2 1943
Formand: MAR-86 Peter KB Diessel
One Renaissanca Place,#1217, Palatine, Illinois
60067, USA
Tlf. (847) 690-1774 · Mob. 312-882-9191
Fax. (847) 881-0881
e-mail: peter@thediessels.com
www.garderforeningen.com

New York

GF 91
31/5 1928


Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
1241 Hulls Highway, Southport, CT 06890, USA
Tlf. USA 203 259-0767
e-mail: new_york_garderforening@hotmail.com
og klarsen@wwalliance.com

Region 6

Husk at du kan læse hele vores
generalforsamlingsreferat på
www.garderforeningerne.dk
under Singapore GF

Storbritannien


Formand: Amin Amirian
26 Egerton Gardens,
W13 8HQ, London, England
Tlf. +44 (0) 741 153 4422
e-mail: amin.amirian@gmail.com
www.garder-uk.com

GF 95

18/10 1944
Kontaktperson: FEB-71 Jan Bjerreskov
60 Hidden Vale Cres, NW, Calgary, AB T3A 5B5,
Canada
Tlf. (403) 275-2135
e-mail: bjerre@telusplanet.net
www.garderforening.dk/wcgf.html

Øst Kanada
GF 99
22/4 1992

FEB-71 Jan Bjerreskov

GF 96

11/3 1958
Formand: JAN-74 Poul Rasmussen
111 Rexway Dr. Georgetown, ON L7G 1R3,
Canada
Tlf. 905 873 7929
e-mail: poulj.rasmussen@gmail.com
www.garderforening.dk/ecgf.html

Præsidiets Skydeudvalg
Landsskydning på 200 m.
Et helt års venten er nu forbi, og det er igen tid til at skyde Lands-

Målet med Landsskydningen er primært, at vi som gamle gar-

og skyde din landsskydning.

Landsskydningen er en skydning for gamle gardere og mellem

skydning 200 m. Invitationer er sendt ud til alle foreninger, og

dere mødes til et hyggeligt lokalt arrangement, men at vi sam-

nu er det op til dig at finde dagen, hvor du skal på skydebanen

tidig dyster med og mod garderkammerater over hele landet.

Landsskydning 200 m kan skydes i månederne august og sep-

gamle gardere, så alle kan være med.

tember. Skydningen kan skydes på hjemmebane, men den kan

Skydeudvalget håber på stor deltagelse for både gamle gardere

selvfølgelig også skydes i Vingsted.

og for garderforeninger.

Skydeudvalget skal igen opfordre til, at Landsskydning 200 m

Med Garderhilsen

bruges som et foreningsarrangement, hvor man samles i ram-

Præsidiets Skydeudvalg

men af foreningen til et par hyggelige timer på skydebanen.
www.gardershop.dk
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Personalia

Runde Fødselsdage (50-60-70-75-8085-90-95-100 år) udskrives månedligt
fra DGs edb-anlæg og bringes automatisk i Garderbladet. Fødselsdagene
nævnes fra den 10. i måneden til den
9. i følgende måned alternativt for to
måneder af gangen. Normalt nævnes
soldaternummer, indkaldelsesmåned,
indkaldelsesår samt garderforeningsnummer. Meddelelse til Garderbladets
kontor er kun nødvendig, hvis dagen
ikke ønskes nævnt. Guld-, Sølv- og
alm. bryllupper m. m. skal anmeldes
til Garderbladets kontor via den lokale garderforening. Husk soldaternummer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale
garderforening eller direkte til Garderbladets kontor.

Guldbryllup

09-07 JAN-65
GF 44
Verner Nørgaard Jensen og Marie
Frederik Krogsmark 9
7950 Erslev

Sølvbryllup

03-08 JUN-84
GF 78
Ole Frier og hustru
Tulipanhaven 53
2765 Smørum
10-08 JUN-85
GF 07
Torben D. Andersen og hustru
Lindebjerggårsdsvej 18
4700 Næstved
10-08 OKT-87
GF 78
Finn Hove og hustru
Reerslevvej 74
2640 Hedehusene
FEB-81
GF 28
Villy Fogh og Susanne
Boldingvej 7
6740 Bramming

Fødselsdage

95 år
30-08 691-MAJ-41
Helge Rasmussen
Østergade 14
2840 Hedehusene
90 år
10-08 650-MAJ-48
Sven Lyngby
Nørre Boulevard 103, st. C
4600 Køge
25-08 679-NOV-49
Henrik Jørn Henriksen
Møllehaven 2 J, st. 0051
2690 Karlslunde
02-09 540-NOV-47
Magnus Hansen
Åbakkevej 2 F
5464 Brenderup Fyn
85 år
19-08 396-MAJ-52
Hans Svenning Larsen
Hovmarken 52
4850 Stubbekøbing
30

GF 17
GF 45
GF 45
GF 33
GF 14

24-08 304-MAJ-52
GF 43
Carl August Christensen
Parallelvej 13, 9300 Sæby
30-08 MAJ-52
GF 43
Erling Nielsen
Glimsholtvej 671, 9870 Sindal
31-08 427-MAJ-51
GF 18
Egon Helge Mogensen
Rideknægtvej 9, 3400 Hillerød
05-09 433-MAJ-52
GF 62
Henning Kirling
Voldumvej 124, 2610 Rødovre
05-09 027-MAJ-52
GF 77
Niels Jørgen Jensen
Porsevej 4
9330 Dronninglund
80 år
10-08 765-NOV-56
GF 01
Nils Dyhrberg- Christensen
Tjørnelunds Allé 30
2500 Valby
14-08 135-NOV-57
GF 23
Jakob Kristian Nielsen
Vester Allé 6, 7400 Herning
14-08 238-NOV-55
GF 32
Kai Hansen
Pilevænget 144, 1.tv.
7100 Vejle
18-08 555-MAR-57
GF 60
Erik Manthei Ley
Solbakken 8, 6320 Egernsund
22-08 107-MAJ-56
GF 43
Gunner Thomsen
Søgade 10, st.tv.
9900 Frederikshavn
25-08 781-JAN-57
GF 56
Torben Holt
Elsagervej 18, 9800 Hjørring
26-08 IFG
GF 31
Bendt Buch Jensen
Naurbjerg 7 E
4660 Store Heddinge
28-08 468-MAR-57
GF 57
Laurids Gellert Mink
Humlevænget 2, 6100 Haderslev
01-09 454-MAR-57
GF 01
Ole Clausen
Agergårdshaven 26
2690 Karlslunde
02-09 836-JUL-57
GF 07
Ebbe Frederiksen
Spurvevænget 20, 4700 Næstved
03-09 030-NOV-55
GF 23
Egon Andersen
Skolesvinget 32, 7400 Herning
05-09 096-MAJ-56
GF 21
Ernst Hedemand
Prostehøjen 15, 4300 Holbæk
07-09 802-NOV-56
GF 32
Tommy H. Jørgensen
Chr. Kellersvej 2 D, Brejning
7080 Børkop
75 år
13-08 149-SEP-61
GF 22
Jørn Stensdal
Hornegyden 15, 5600 Faaborg
13-08 921-NOV-60
GF 77
Niels Christian Pedersen
Sæbygårdsvej 76, Øksenhede
9300 Sæby
16-08 225-SEP-61
GF 04
Knud Erik Gravgaard
Mellemmøllevej 7, 7700 Thisted

www.garderforeningerne.dk



23-08 820-MAR-61
GF 60
Christen Jessen
Gammeldam 41, 6430 Nordborg
26-08 772-MAR-61
GF 13
Jørgen Pedersen
Drosselvej 3, 4100 Ringsted
30-08 758-SEP-62
GF 18
Erik Storm Andersen
Rensdyrvej 15, 3250 Gilleleje
02-09 SEP-61
GF 61
Ole Blyme
Bakkestræde 2, 2620 Albertslund
03-09 214-SEP-61
GF 01
Ole Hoffmann
Nøddehøj 237, 2990 Nivå
06-09 293-SEP-61
GF 30
Leif Madsen
Vilholtvej 8, 8660 Skanderborg
06-09 431-MAJ-62
GF 13
Pelle Rogert Pedersen
Rugvænget 37, 4241 Vemmelev
07-09 598-JAN-61
GF 03
Jørn Bjerregaard Nielsen
Ove Jensens Allé 24, 2.th.
8700 Horsens
07-09 876-SEP-62
GF 53
Erik Bergman
Hovedgaden 13, 4470 Svebølle
70 år
11-08 101-MAJ-66
GF 45
Ole B. Stenberg Christensen
Rørsangervej 10, Ejby
4623 Lille Skensved
23-08 917-MAR-66
GF 30
Erik Duedal Kristensen
Ballevej 2 G, 8600 Silkeborg
23-08 MAJ-70
GF 62
Hans Larsen
Finlandsvej 23
2800 Kongens Lyngby
29-08 APR-69
GF 34
Jacob Engelbrecht Jacobsen
Lerkenfeldtvej 31,4640 Farsø
31-08 846-JUN-67
GF 31
Jan Lehnshøj Poulsen
Digevangen 34
4660 Store Heddinge
02-09 950-MAJ-66
GF 53
Finn Thormod Nielsen
Lynggårdsstien 9
4400 Kalundborg
03-09 641-NOV-66
GF 01
Leif Jørgensen
Fydenlund Park 57
2950 Vedbæk
03-06 116-JAN-64
GF 23
Ib Aksel S. Sonne-Schmidt
Munkegårdskvarteret 238
7400 Herning
04-09 JUL-66
GF 30
Hans Jørn Plougstrup
Thorupgårdsvej 45, Voel
8600 Silkeborg
06-09 695-JAN-66
GF 03
Peter Eiby Andersen
Villavej 12, 8700 Horsens
06-09 326-JUN-66
GF 29
Ebbe Hansen
Syrenvej 1, 7000 Fredericia
60 år
13-08 MAJ-77
GF 33
Helge Pedersen
Østre Hougvej 9, 5500 Middelfart

www.gardermarch.dk

18-08 OKT-77
GF 01
Ralph Ross
Topperne 1, 3. 0034
2620 Albertslund
20-08 OKT-77
GF 01
Gregers Bigom
Lindahlstien 2, 3070 Snekkersten
23-08 JAN-77
GF 01
Henning Stephen Jessen
Tømmerupvang 18, 2770 Kastrup
23-08 JAN-77
GF 13
Kim Svenningsen
Store Frederikslund 14
4200 Slagelse
24-08 MAJ-77
GF 42
Mogens Rasmussen
Nederbyvej 15, 5800 Nyborg
26-08 MAJ-77
GF 06
Niels Sehested
Skamlingvejen 65, 6000 Kolding
27-08 JAN-77
GF 42
Kjeld Rønne
Egevej 19, 5800 Nyborg
31-08 JAN-77
GF 23
Preben Lundtofte
Bøgens Kvarter 157, 7400 Herning
01-09 OKT-77
GF 07
Preben Kristiansen
Roholtevej 25, 4640 Faxe
02-09 MAJ-77
GF 20
Søren René Sørensen
Hvedebakken 22, 4780 Stege
04-09 OKT-77
GF 26
Jens Erik G. Jørgensen
Kirkevænget 9, 7830 Vinderup
05-09 JAN-77
GF 08
Peter Arve Ogstrup
Mogenstrupvej 2
8961 Allingåbro
50 år
10-08 JUN-86
GF 01
Bo Overgaard
Frans Maeshof 3, 3078 Everberg
Belgien
10-08 FEB-84
GF 01
Flemming B. Wikborg
Grantofteparken 842
2750 Ballerup
12-08 JUL-86
GF 01
Thor Finn Børsting Galland
Svendsvej 5, 2960 Rungsted Kyst
15-08 APR-87
GF 53
Christian Peter Jakobsen
Raklev Skillevej 41
4400 Kalundborg
15-08 APR-86
GF 26
Ole Christian Olesen
Lindtorpvej 16, 7570 Vemb
18-08 OKT-86
GF 20
Jes Ole Madsen
Store Lindegade 30, 4780 Stege
20-08 DEC-85
GF 37
Michael Grube Andersen
Nørremarksvej 10
5762 Vester Skerninge
21-08 APR-86
GF 29
Jørgen Gydesen Suhr
Skærbækvej 87
7000 Fredericia
23-08 JUN-87
GF 57
Søren Aagaard Hansen
Simmerstedvej 89
6100 Haderslev

www.gardershop.dk

25-08 JAN-89
GF 22
Kim Nielsen
Langgyde 7, 5750 Ringe
28-08 OKT-86
GF 27
Lasse Henriksen
Petuniavej 202, 7800 Skive
29-08 JUL-86
GF 30
Jan Dalberg
Blegvad 20, 8800 Viborg
30-08 JUN-87
GF 18
Jimmi Bjerregaard Larsen
Nybovænge 6
3200 Helsinge
30-08 JAN-89
GF 46
Per Dige
Skovparken 1, 1.mf.
6000 Kolding
01-09 JUL-88
GF 21
Claus Christiansen
Lestrupvej 15, 4500 Nykøbing Sj.
04-09 OKT-86
GF 01
Daniel Knudsen Mira
Tofteledet 1, 2730 Herlev
04-09 JAN-89
GF 60
Jes Bleshøy
Humlehøjvej 2
6400 Sønderborg
05-09 APR-86
GF 22
Jens Erik Hovald Christensen
Kirkegyden 7, 5750 Ringe
07-09 APR-86
GF 39
Ole Buchreitz Jensen
Lulleåvej 15, 6950 Ringkøbing
07-09 APR-87
GF 78
Kent Petersen
Rolighedsvej 15
2630 Taastrup
08-09 JUL-86
GF 31
Jan Bull Jørgensen
Søndergade 14
4660 Store Heddinge

Dødsfald

566-JUL-45
GF 45
Poul Steffensen
Vallørækken 12
4600 Køge
312-NOV-45
GF 44
Jes Peter Jensen Petersen
Bygvænget 1
7900 Nykøbing Mors
323-MAJ-50
GF 08
Ejvind Harly Nielsen
Østervænget 9, Voldum
8370 Hadsten
622-NOV-51
GF 55
Svend Gade Hansen
Standgårdshøj 6
8400 Ebeltoft
940-NOV-51
GF 97
Gunnar Vagn Rasmussen
6085 Uplands Drive, Room # 431
Nanaimo, BC V9V 1T8
Canada
394-MAJ-56
GF 23
Kristen Søndergaard
Bellmannsvej 11, Lind
7400 Herning
534-MAR-58
GF 20
Per Træholt Olsen
Bystævneparken 22
2700 Brønshøj


JUL-71	
Niels Koed Hansen
Enggårdsvej 10, Uvelse
3550 Slangerup
AUG-76	
Tommy Jensen
Tværvangen 2, 2.th.
2700 Brønshøj

GF 16
GF 01

TAK

Tak til Vestlollands Garderforening for
flasker og besøg ved formand Jens Høyer
i anledning af vores diamantbryllup og 85
års fødselsdag.

394-MAJ-52 Otto Larsen

Hjertelig tak til Vendsyssel Garderforening for en dejlig portvin og besøg af Erik
Bøjstrup til min 80 års fødselsdag.

358-MAJ-56 Peter Storgaard Madsen
Tak til præsident Oberst Flemming Rytter
og til Garderforeningen Horsens og Omegn for opmærksomhed ved min 90 års
fødseldsdag.

505481 Niels Møller Nikolajsen

Hjertelig tak til Morsø Garderforening og
formand Knud Rasmussen for hyggeligt
besøg og vingave til min fødselsdag. Med
venlig hisen.

116-MAJ-56 Vagn Fredholm

Hjertelig tak til Gl. Roskilde Amts Garderforening for fremmøde ved min 75 års
fødselsdag den 13. marts. Tak for de 2 flasker vin, som vi har nydt med velbehag.
Hilsen 
511-MAJ-62 Mathias Rossen
Tak til Garderforeningen for Randers By
og Omegn for deltagelse med fane ved min
far, 323-MAJ-50 Ejvind Harly Nielsens bisættelse.

Erling Nielsen

Tak til Garderforeningen Djursland for at
bære fanen ved min mand Svend Gades
bisættelse i Ebeltoft d. 17. juni 2016. Også
tak til de gardere der mødte op.

Ragnhil Skårsted
Tak til den Fynske Garderforening for besøg af formand Henrik Gattrup og vingave, i anledning af min 70 års dag 1. juni.
Samtidig tak til delingskammerater for
gaver, besøg og hilsner.

696288 Henning Jensen

En stor tak til Leif og Bjarne, der på vegne af Gl. Roskilde Garderforening, mødte
frem med en dejlig vingave til min 80 års
fødselsdag den 3. juni.

JAN-58 Kai Johansen
Tak til Høje-Taastrup og Omegns Garderforening for hyggeligt fremmøde ved Josef
og Poul i anledning af vort guldbryllup og
tak for portvinsgaven.

Maj og 980-SEP-57 Hans Flemming
Mortensen

www.garderkortet.dk
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VINGSTED
SKYDNING
GAMLE GARDERE – SÅ ER DET NU!
L Ø R D A G

D .

1 7 .

S E P T E M B E R

K L

1 0 : 0 0

VI SKYDER 200 M I LIGGENDE SKYDESTILLING
200 M I 3-STILLINGER
SAMT 50 M KLASSE- & SERIESKYDNING

SKYTTEBUFFET
G A M L E

G A R D E R E

O G

S P I S N I N G

H Ø R E R

S A M M E N !

Husk derfor madpakken til frokost, og tilmeld dig aftenens
skyttebuffet til beskedne 150 kr. Pr. deltager

TILMELD DIG
SENEST D. 7. SEPTEMBER
TILMELDING TIL SEKRETARIATET PÅ
3315 5204 ELLER SEKRETARIATET@GARDERFORENINGERNE.DK
ELLER TIL JAN STOLTENBORG PÅ
STOLTENBORG@MAIL.DK
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Vingstedvej 27, 7182 Bredsten

