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Af Præsident Flemming Rytter 

Så har vi ikke alene overstået Repræsentantskabsmødet i Skander-
borg. Vi der var med har også nydt et ualmineligt vel tilrettelagt 
arrangement fra start til mål. Tusind tak herfor til Skanderborg og 
Omegns Garderforening med Asger Thykjær i spidsen. Jeg var glad 
for, at så mange garderforeninger var repræsenteret, og som jeg 
sagde i Skanderborg, er det en pligt for garderforeningsformænd 
at deltage. Der er stadigvæk foreninger, der slet ikke var repræsen-
teret. Det er uacceptabelt. Og så oplevede mødedeltagerne Livgar-
dens Musikkorps give koncert i det stedlige kulturhus i en helt for-
rygende koncert fredag aften. Og lørdag morgen havde vi stadigvæk 
vort Musikkorps hos os, da vi fra kirken gik op igennem Skander-
borg By. Verdens bedste orkester, og så er det vort eget.
I viste mig den tillid at genvælge mig som Præsident. Tak for det. Jeg 
vil fortsat gøre mit yderste for at leve op til jeres tillid. 
Visse af vore garderforeninger har haft medlemsfremgang fra 2015 

til 2016. Til udvalgte garderforeninger af denne gruppe har jeg 1. 
juni 2016 udsendt en skrivelse med spørgeskemaer. Jeg vil gerne 
have afdækket evt. gode og effektive tiltag, som disse foreninger be-
tjener sig af. Svarfristen til mig er 1. august, således at formændene 
kan inddrage deres bestyrelse og få den kvalitet i besvarelserne, 
som der er behov for. Når resultaterne er i hus 
hos mig, vil de blive bearbejdet med henblik 
på udrulning til øvrige foreninger.
Hverveudvalget skiftede formand under 
repræsentantskabsmødet i Skan-
derborg. Stafetten gik fra ud-
valgets mangeårige formand 
Steen V. Grubert til udvalgets 
flerårige bestyrelsesmedlem 
Albert Dieckmann. En stor tak 

PRÆSIDENTEN HAR ORDET

DET SKER I JULI
6. Garderforeningen for Svendborg og 

Omegn, 100 års jubilæum

22. HH Prins Felix fødselsdag 14 år 

29. Hjemsendelsesparade (HOLD DEC 15) 

→  fortsættes side 4

DG DEBAT 
– AKTUELLE DEBATTER

Deltag i debatten på 
www.garderforeningerne.dk/debat 

Gule Ærter og Gamle Gardere 
Af Garder Lars Rønne, Nordre Birks GF
Hvis der er noget, der signalerer gamle mennesker, så er det 
Gule Ærter. Det kan i den grad virke afskrækkende på de unge. 
Sådan indleder Lars Rønne sit indlæg, hvor han stiller spørgs-
målstegn ved, hvilket signal de gule ærter sender til unge gar-
dere. 

Derfor lægger vi indhold på hjemmesiden! 
Af APR-12, Redaktør Andreas Dalsgaard 
De fleste læsere af Garderbladet har nok opdaget, at nogle for-
eningsindlæg lægges på hjemmesiden frem for at blive trykt i 
Garderbladet. I dette indlæg redegøres for Medieudvalgets be-
slutning om at udfase dele af foreningsindlæggene. 
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 Præsidiets Hæderstegn
 
 JUL-71 Henrik Gattrup
 JAN-80 Olav Vibild

 DGs Hæderstegn  
 FEB-78 Peter Wøldike Schmidt
 MAR-93 Ulrik Baunsgård

 De Danske Garderforeninger ønsker tillykke

www.gardershop.dk   www.garderkortet.dk
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Præsidiet

til Steen for en helt enestående indsats og alle de bedste ønsker 
sender vi til Albert. Albert er under 25 år, så uden at overdrive kan 
vi her tale om et generationsskifte. 
Jeg har headhuntet Steen som min stabsmedhjælper til en hel 
række af de opgaver, som vi ikke rigtig har gjort noget ved og som 
presser sig lidt på. Eksempelvis iværksættelsen af ovennævnte un-
dersøgelse blandt succesrige garderforeninger, om disses evne til 
at fastholde nye medlemmer, vil blive en opgave for Steen sammen 
med mig. Jeg forestiller mig også, at der vil kunne etableres en form 
for rådgivnings- og servicevirksomhed i forhold til garderforenin-
gerne med Steen som min stabsmedhjælper, og hvor også vice-
præsidenterne kunne tænkes at få en rolle. Vi skal også have mere 
professionelt styr på gode foredragsholdere, og en sådan liste skal 
være tilgængelig på vor hjemmeside ved Steens foranstaltning. Jeg 
vil også arbejde tæt sammen med Steen omkring den annoncerede 
kampagne for at hverve flere DG-medlemmer i årgangsstrukturen. 
Et meget stort og langvarigt træk forestår i denne boldgade.
Sluttelig vil jeg ønske alle en god sommer. Og til sortseerne og pes-
simisterne, der straks vil hævde, at så går vi mod mørkere tider, 
vil jeg svare, at så er der kun godt et halvt år til, at vi atter går mod 
lyse tider og vi står over for en ny god DG efterårs- og vintersæson  
i vor organisation, hvor vi gennem gode arrangementer sikrer vore 
medlemmers forbliven hos os og tiltrækker nogle flere.

→  fortsat fra side 3

De Danske Garderforeningers sekretariat og 
Garderbladets kontor:
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

Præsidiets skydeudvalg: OKT-77 Jan Stoltenborg, 
Tlf. 44 44 24 73 · e-mail: stoltenborg@mail.dk
Præsidiets Bowlingudvalg: SEP-85 Henrik Agerlin, 
Tlf. 28 44 12 94 · e-mail: henrik.agerlin@gmail.com
“Fødselsdagsgaven”: 004-NOV-53 Josef Jezewski,
Tlf. 43 52 02 03, e-mail: jos@mail.tele.dk, 800-JAN-65 Henning 
Lajer, tlf. 23 92 76 00, e-mail: hlajer@loophole.dk
Hverveudvalget: NOV-60 Steen V. Grubert · Tlf. 30 82 28 67
e-mail: steen.grubert@parkmail.dk

GARDERBLADET SØGER 
SALGSKONSULENT 

Som et led i en ny annoncestrategi for Garderbladet, søges nu 
en Salgskonsulent som ansvarlig for salg af annoncer til Gar-
derbladet. Salgskonsulenten vil indgå i et tæt samarbejde med 
Redaktøren, men ellers have frihed til selv at tilrettelægge ar-
bejdsform og tider. 

Som salgskonsulent vil du, foruden det normale salgsarbejde, 
udarbejde relevante leeds i samarbejde med redaktøren. Din 
ekspertise er for nu en mangelvare på Sekretariatet, hvorfor 
du selv i høj grad vil være med til at tilrettelægge nye koncep-
ter for annoncering i Garderbladet. 

Du vil blive aflønnet efter præstation. Provisionstaksten for-
handles mellem dig og Sekretariatet. Der vil ikke være tale om 
grundudbetaling. Til gengæld påhæftes kontrakten ikke nogen 
øvre grænse. Hvorvidt du selv ønsker lønnen udbetalt, eller 
om din lokale forening skal modtage bidraget, er op til dig selv. 

Det er en fordel men ikke et krav, 
hvis du selv besidder et CVR nummer.

Lyder det som noget for dig? 
Send en ansøgning senest den 31. august til 
garderbladet@garderforeningerne.dk 

HÅNDBOGSUDVALGET
Vi har netop afholdt Repræsentantskabsmøde i Skanderborg. Et 
rigtig godt møde. Inden mødet var der morgenandagt i Skander-
borg Slotskirke samt march gennem byen med Livgardens Musik-
korps i spidsen. En festlig start på repræsentantskabsmødet, og om 
aftenen var der gallafest. Det er jo en af de dage, hvor vi lufter vore 
hæderstegn. 
Anlagte hæderstegn og andre dekorationer skal bæres på en sådan 
måde, at indtrykket af den pågældende, der bærer dekorationerne, 
opfattes værdigt. Dette kræver derfor, at den enkelte alene bærer 
de ”rigtige” dekorationer, og at disse er placeret pænt og korrekt på 
påklædningen. I DG Håndbogens afsnit 14 kan man både læse og se 
korrekt rækkefølge og indbyrdes placering. 
Til sidst vil jeg ønske jer og jeres familie en rigtig god sommer.
 JUL-71 Henrik Gattrup, Håndbogsudvalget

FANE OG FANEBÆRERE 

Vi har dedikeret et nyt album til de mange faner og fanebære-
re på www.garderforeningerne.dk. 

www.garderforeningerne.dk   www.gardermarch.dk
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 Livgarden

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

Mads Rahbek, oberst, chef for Den Kongelige Livgarde 

Kære Gardere,
I slutningen af april deltog jeg i regimentschefsbesøget ved Livgar-
dens soldater på Al Asad Airbase i Irak. Det var et kort og effektivt 
besøg ved DANCON Operation Inherent Resolve 3, som kontingen-
tet hedder.
OIR 3 betegnes som en træningsmission, fordi de træner irakiske 
soldater og politistyrker. De første hold havde begrænset med sol-
dater til træning, men det nuværende hold har rigeligt med solda-
ter og politi, de skal træne. Det er uddannelse i de mest grundlæg-
gende enkeltmandsfærdigheder og infanteritaktik på gruppe- og 
delingsniveau. 
Det var meget imponerende at opleve, hvorledes personellet fra 
Livgarden, i øvrigt i et rigtigt godt samarbejde med personel fra 
andre regimenter, lettiske soldater og ikke mindst amerikanere, 
går professionelt til opgaven og skaber rigtigt gode resultater. De 
irakiske ”elever” er meget motiverede og det med god grund, for 
de bliver indsat i operationer, meget hurtigt efter at de er blevet 
uddannede. Operationer hvor de faktisk med succes nedkæmper 
ISIL enheder i den del af Irak. Livgarden stiller foruden ”trænerne”, 
eller instruktørerne, også en stor del af den enhed, der gør det hele 
muligt og ikke mindst en sikringsdeling, som bemander vagten om-
kring lejren. Den amerikanske chef fra Marinekorpset betegnede 
den danske enhed således: ”Well trained, well led, highly professio-
nal soldiers”. Det er lige sådan en kommende regimentschef gerne 
vil høre det. Så bliver man stolt. Det var dejligt at opleve den hold-
ning, korpsånd og den professionalisme som prægede DANCON.

Den første måned har været en smule hektisk for den nye regi-
mentschef. Jeg startede ud 1. maj med en årgangsparade, som var 
ganske imponerende at opleve. Jeg tror, der var et sted mellem 
1300 og 1500 gamle gardere samlet til paraden. Selv om det kun 
er få, jeg når at tale med under inspektionen, så var jeg imponeret 
over holdningen og opbakningen til det gamle regiment. Sådan en 
årgangsparade spænder bredt; både geografisk og aldersmæssigt. 
Gamle gardere kommer fra hele landet for at møde hinanden og 
bakke op om Livgarden. Den slags korpsånd findes simpelthen ikke 
andre steder. For at fuldende dagen, så mødte jeg en gammel garder, 
der havde haft min far som premierløjtnant tilbage en gang midt i 
halvtredserne. 

Den 20. maj var Livgarden vært ved en koncert i Stærekassen, med 
deltagelse af meget store dele af den kongelige familie. Under kon-
certen, hvor musikkorpset igen viste, at de er blandt de bedste i ver-
den, blev der med kvalificeret hjælp af HKH Prins Christian afsløret 
en skulptur skabt af HKH Prins Henrik. Arrangementet forløb som 
det skulle hele aftenen igennem og viste igen, at Livgarden også på 
den front kan sætte en meget høj standard. 

Jeg sluttede måneden af med repræsentantskabsmødet i Skander-
borg. Det var første gang Anne-Cathrine og jeg stiftede bekendtskab 
med den side af garderforeningerne. Igen var det imponerende at 
se den opbakning og det kammeratskab, der er skabt igennem ti-
den for de mange, der har aftjent deres værnepligt ved Livgarden. 
Et rigtigt velgennemført arrangement som i hvert fald for mig fik 
sat Skanderborg på landkortet. At musikkorpset havde lagt byen 
ned dagen før med Sousa-koncert, og at fire tambourer kunne få 
middagsgæsterne til at synge med på numrene, viste bare endnu en 
gang de mange talenter, der er rundt omkring i Livgarden.

I denne første måned har jeg, foruden en masse nye mennesker 
og opgaver som jeg er blevet introduceret for, oplevet et regiment 
med rigtigt mange dygtige og dedikerede mennesker, der alle gør 
en ekstra indsats for, at regimentet skal løse sine opgaver på den 
bedste måde. Uanset om det er de professionelle soldater i Irak, el-
ler soldaterne fra I og II BTN der samlet gennemfører materielfrem-
visning for alle de udenlandske forsvarsat-
tachéer i Danmark (i øvrigt på flydende 
engelsk), eller 1. Kompagni ved III/LG, 
der øver vandpassage med de kom-
mende gardere, eller vagtstyrken som 
jeg har besøgt på Fredensborg Slot, eller 
Musikkorpset der spiller en 
fransk march dirigeret af 
HKH Prins Henrik, så bliver 
man glad og stolt som Chef 
for Den Kongelige Livgarde.

Pro Rege Et Grege

FRA IRAK TIL SKANDERBORG
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Søndag d. 1. maj afholdtes den traditionsrige årgangs-
parade på Livgardens Kaserne. For første gang kunne 
over 1300 fremmødte gamle gardere stifte bekendtskab 
med den nye Chef Livgarden, oberst Mads Rahbek. I den 
anledning har vi bragt oberstens tale til de fremmødte 
gamle gardere. 

Giv agt!
Rigtig hjertelig velkommen til årgangsparade. 

Velkommen til alle jer, der er jubilarer, til alle gamle gardere, pårø-
rende og øvrige gæster. Det er dejligt at se, at I møder så trofast op.
 
Mit navn er Mads Rahbek og jeg er den nye Chef for Livgarden. Den 
helt nye chef, for jeg overtog kommandoen i fredags.

Livgarden er ikke ny for mig eller min familie. Min farfar var Garder 
255 i Prins Åges deling i 1915. Min far Hans Rahbek var reserveofficer 
ved Livgarden frem til 1989 og derefter aktiv i garderforeningerne i 
en lang årrække. Det er hans sabel jeg bærer i dag.
Jeg selv var chef for II bataljon fra 2005, og var næstkommanderende 
på ISAF 4 Livgardens første store hold i Afghanistan.
Livgardens historie og gamle gardere har været en del af min op-
vækst. 

Som ny chef gør man altid tingende lidt anderledes end forgængeren, 
men en parade som i dag indeholder så mange traditioner, at I kan 
være ganske rolige. Vi gennemfører paraden som den skal gennem-
føres.

Det er en af de ting som kendetegner jer alle her på pladsen. I ved at 
tingene skal gøres rigtigt første gang, og der er ingen lette løsninger 
eller smutveje. Viljen og evnen til at gøre det rigtigt hver gang, det 
kendetegner Livgarden, og Jer gamle gardere.

Årgangsparade 2016

VELKOMMEN TIL ÅRGANGSPARADEN

www.garderforeningerne.dk
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Årgangsparade 2016

Det er udfordrende tider for Den Kongelige Livgarde og for hele hæ-
ren. Vi er virkeligt udfordret både på materielsiden og på personelsi-
den. Opsving i erhvervslivet gør det kun endnu mere tillokkende uden 
for hegnet. Men som I kan forstå, så er der stadig masser af opgaver 
for os, der er tjenestgørende, og sådan vil det nok fortsætte. 

På sådan en Årgangsparade er det tradition at mindes de af vore 
kammerater, som faldt i kamp for Danmark. Jeg har selv mistet solda-
ter og officerer i min tjeneste sammen med Livgarden, og derfor bety-
der det noget særligt for mig, når I jubilarer i dag lægger en krans ved 
garderstatuen. Jeg vil bede jer mindes dem som faldt for Danmark, 
men også huske på dem, som kom hjem med sår på sjæl og legeme, og 
som måske stadig kæmper en kamp.

En årgangsparade er en rigtig festdag. Nogen af jer fejrede jubilæet i 
går – det kunne jeg se ved min inspektion – andre af jer skal ud og spi-
se bagefter. Jeg ved hvor meget min far så frem til årgangsparaderne 
og til at møde de gamle kammerater. Det skal I virkelig værne om, for 
det er ved at være sjældent. 

www.livgarden.dk

Når man er tilknyttet Livgarden, så er det dejligt at se den opbak-
ning, der fortsat er til kongehuset. I dag vil vi understrege det helt 
særlige bånd, der er til kongehuset ved at indlede Årgangsparaden 
med i respekt for Majestæten og den kongelige familie, at udbringe et 
trefoldigt leve for Hendes Majestæt Dronningen.

Dette er min første årgangsparade og jeg må sige, at det er et meget 
imponerende syn at se så mange gamle gardere trådt an. Det viser 
en opbakning og et sammenhold, som ikke findes mange steder i da-
gens Danmark. Jeres korpsånd og sammenhold er det rygstød, som vi 
tjenestgørende har brug for. Tro mig andre regimenter misunder os 
sådan en opbakning og støtte.

Der er også behov for støtte til regimentet i dag. Vi er udfordret på 
mange områder med de opgaver og vilkår vi har. De tjenestgøren-
de ved regimentet løser opgaverne her hjemme og i udlandet med 
et meget flot resultat. Men vi har hver dag behov for at Livgardens 
navn og det kvalitetsstempel det er at være Garder, bliver holdt i live 
i befolkningen. Det er I med til.

VELKOMMEN TIL ÅRGANGSPARADEN
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Årgangsparade 2016

Det er ikke helt nok med facebook opslag, likes og mails. Det er meget 
vigtigt rent faktisk at mødes og se hinanden i øjnene. Og det er godt 
at se om de andre stadig kan ranke ryggen, strække igennem i arme-
ne og holde takten. 

Jeres dedikation til jeres gamle regiment er enestående. At I stiller 
op her i dag, og på denne måde viser jeres fortsatte støtte til Livgar-
den, kongehuset og nationen er ikke nogen selvfølge. Det er noget helt 
speciel.

Man skal melde sig ind i garderforeningerne, hvis man fortsat gerne 
vil bakke op om det gamle regiment, og så kan man også deltage i 
Garderforeningernes mange forskellige aktiviteter og være en del af 
kammeratskabet. I disse turbulente tider for forsvaret er det vigtige-
re end nogensinde, at Den Kongelige Livgarde har et solidt rygstød 
til at stå imod med. Det rygstød udgøres blandt andet af De Danske 
Garderforeninger. Jo flere medlemmer jo stærkere står Livgarden.

Så derfor endnu engang tak til præsidenten og præsidiet i De Danske 
Garderforeninger for jeres støtte og opbakning. 

Også en helt særlig tak til alle jer årgangsformænd, der ufortrødent 
arbejder for at holde netop jeres årgang sammen. Jeg ved det ikke er 
let, men til gengæld er det uhyre vigtigt.

Som Livgardens tak til alle jer, der er mødt her i dag, vil jeg om lidt 
overlade fanen i jeres varetægt for en stund. Fanen er vores samlings-
punkt og symbol på tilknytningen til kongehuset og Livgarden. 

Når fanen står på jeres højre fløj, vil jeg lade paradestyrken bag mig 
hædre jer gamle gardere ved sin afmarch, hvor de vil hilse jer. 

Pas godt på fanen. 

Læs mere! 
En del af oberstens tale indebar en opdatering om Livgardens 
enheder. Den kan du læse på www.garderforeningerne.dk/nyheder 

www.garderforeningerne.dk
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Af Garder L. H. Filipsen & K.B. Mortensen

I anledning af Hendes Majestæt Dronningens 76 års fødselsdag den 16. april 
2016 havde vi æren af at bestride vagten på Amalienborg. Dagene 
op til brugte vi på at indøve vagtskiftet, og vores udrustning blev 

klargjort til perfektion. Det er ikke nogen hemmelighed, at garde-
re generelt ikke elsker Ø-dage, men på en solrig fredag kunne man 

mærke tilfredsheden stige i takt med, at niveauet steg drastisk. Alle 
gardere gav alt, hvad de havde for at ære både Den Kongelige Livgar-

de og Hendes Majestæt Dronningen. Natten forinden blev ikke brugt 
på skønhedssøvn, da gejling af vagttaske, sabelskede og støvler var i 

højsædet. Turen gennem Københavns gader var præget af spænding og 
opmærksomhed, der kulminerede på Amalienborg Slotsplads, da vi blev mødt 
af et menneskehav, hvor iblandt vores familier, kærester og venner var mødt 
trofast op. Selve vagtskiftet forløb fejlfrit med en flot opmarch til frontmarch, 

og Hendes Majestæt Dronningen roste vagtskiftet overfor Vagtkommandøren. 
Efter omskiftermarchen præsenterede vi gevær for Hendes Majestæt Dron-

ningen, da hun traditionen tro trådte ud på balkonen med hele Konge-
familien for at hilse på folket. På 3. vagthold vil vi altid se tilbage på 

denne dag med stor stolthed, og vi kommer nok til at blæse ørerne 
fulde på vores børn og børnebørn en skønne dag.

Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag

www.livgarden.dkwww.livgarden.dk

I RØD GALLA
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FEB-81 V. Kenneth Olsen - Formand

Det er vist almindelig kendt, at danskere rundt omkring I verdenen 
har tradition for at samles til mere eller mindre uformelle arrange-
menter i årets løb, bl.a. Fastelavn, Grundlovs-, Tivoli-, og julefester, 
sommerudflugter, fodboldturneringer, bazarer og Kro-aftener. I flere 
hjørner af kloden har man også bygget danske kirker, hvor præster 
udsendt fra Danmark samler danskere og folk med dansk baggrund 
til traditionelle søndagsgudstjenester, nogenlunde som hjemme i 
fædrelandet, og desuden kan forrette barnedåb, konfirmationer, vi-
elser og bisættelser af lokale bosiddende med dansk baggrund.

Et af de mest imødesete arrangementer er dog nok markering af 
Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag hvert år, hvor medlem-
mer og venner af de danske foreninger finder sammen, og hvor der 
er bred opbakning af frivillige og sponsorer til at arrangere en fro-
kost, reception eller i nogle tilfælde festlige galla-aftener med delta-
gelse af medlemmer og venner af de danske kolonier.

Garderforeningerne i udlandet er naturligvis repræsenteret i de 
byer, hvor medlemmerne har mulighed for at deltage og samtidig 
stille op med faner, og kan fortælle om Majestætens virke. Som of-
test oplæses en fødselsdagslykønskning sendt til Det Gule Palæ - og 
forsamlingen er altid spændt på det modtagne svar med ’en varm 
tak for den venlige hilsen, som det har glædet Dronningen at mod-
tage...’.

Garderforeningen i Pacific North-West har siden 1968 haft en loyal 
gruppe af medlemmer bosiddende på Vancouver Island, omkring 
Vancouver i British Columbia, Canada og Seattle, Washington i USA 
– foruden et par ’udflyttere’ til Arizona, Californien, Norge og Dan-
mark. 

Efter flere år med fødselsdagsarrangementer, hvor GFs egne med-
lemmer trak i den udlånte ’blå med bjørn’ til Majestætens fødsels-
dagsfest og gik fane-march til en CD med Livgardens Musikkorps, 
besluttede bestyrelsen tidligt i 2005, med opbakning fra medlem-
merne og gavmilde venner af GF, at vi skulle invitere to aktive tam-
bourer på en tur til vores hjørne af N. Amerika til årets fest i Seattle 
med rejse, kost og logi dækket igennem GF. Tambourerne var stil-
let i udsigt, at de ikke kun skulle levere den traditionelle musik til  

fanemarchen, men også nationalmelodierne - som selvfølgelig også 
inkluderer den canadiske ’O’ Canada’ og den amerikanske ’The Star 
Spangled Baner’ - for trompet og tromme, og desuden underholde 
med et potpouri af tambourkorpsets meget varierende musik. Vi 
lovede til gengæld at give de to udvalgte tambourer en speciel ople-
velse ved at møde gamle Gardere og danskere i udlandet, fornemme 
livsstilen i denne del af verdenen og forhåbentlig gøre det muligt at 
tilbyde andre tambourer samme mulighed for at underholde ved 
fremtidige fødselsdagsarrangementer for Majestæten.

Tilbage i 2005 blev invitationen heldigvis hilst meget velkommen 
af CH/LG og tambourkorpsets daglige leder, og siden har GF væ-
ret utrolig stolt over at 14 udvalgte tambourer – særdeles dygtige 
’spillemænd’ – har fået lov til at rejse over til os for at festligholde 
Majestætens fødselsdag og underholde i hundredevis af medlem-
mer og venner af de danske foreninger. Et år fik de endda mulighed 
for også at besøge Californien og spille ved et arrangement i Kali-
forniens GF, og i 2012 vakte de enorm beundring for deres musik 
ved DGUs repræsentantskabsmøde i Chicago og en gallafest, hvor 
Rebildselskabet samtidig fejrede 100 år med deltagelse af flere 
hundrede gæster fra hele N. Amerika.

Alle de udvalgte tambourer har igennem årene repræsenteret Liv-
garden og Danmark som ægte ambassadører på det højeste niveau, 
og samtidig vist noget af det bedste blandt unge danskere. De har 
glædet vores gamle Gardere, såvel som mange danskere, amerika-
nere og canadiere i alle aldre, når de i ’blå uniform og bjørn’ mar-
cherede ind, underholdt med dejlig musik og altid havde tid til en 
snak bagefter, når der skulle tages billeder.

Mange minderige oplevelser igennem årene har i særdeleshed glæ-
det alle frivillige hjælpere og gavmilde sponsorer af flybilletter, kost 
og logi for tambourerne. Det resulterede i, at GF i april i år fik besøg 
af OKS Christian Albeck og OKS Jon Gausby, som i lighed med deres 
forgængere flot kunne underholde med det voksende repertoire af 
musik, som Tambourkorpset behersker særdeles professionelt. 
Pacific NW GF er utrolig taknemmelig for den store opbakning og 
støtte fra Livgarden, Tambourkorpset og DG i forbindelse med disse 
besøg, og vi håber fortsat at kunne tilbyde udvalgte ’spillemænd’ 
lignende oplevelse i N. Amerika fremover. 

En hilsen fra udlandet 

TAMBOURER – ON TOUR…

www.garderforeningerne.dk
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Af Eric Lerdrup Bourgois

Kunstmaler Mathilde Fenger skildrer Kongehusets tætte 
bånd til Den Kongelige Livgarde på et nyt historiemaleri, 
der tager udgangspunkt i året for H.M. Dronningens 75-
års fødselsdag og Livgardens 357. årsdagsparade. Garder-
bladet bringer her et interview med kunstneren.
 
Maleriets titel ”For Konge og Folk – H.M. Dronning Margrethe 2. 
inspicerer 1. Livgardebataljon ved årsdagsparade på Rosenborg 
Eksercerplads, 2015”, understreger ifølge kunstmaler Mathilde 
Fenger det særlige forhold Kongehuset har haft til Den Kongelige 
Livgarde siden Frederik den 3.s oprettelse af Livgarden i 1658.
 ”Maleriet skildrer ved sit motivvalg umiddelbart en hverdagssitu-
ation for H.M. Dronningen, men maleriets indre symbolik i situati-
onen beretter om en kongefamilies dybe tilknytning til Den Konge-
lige Livgarde. Derfor er Livgardens motto ”Pro Rege Et Grege” (For 
Konge og Folk) også med i maleriets titel, siger Mathilde Fenger, der 
er kendt for sin helt egen nutidige fortolkning af historiemaleriet. 
Stilen er skildrende med et malerisk støvet præg. En følelse for be-
skueren, af at overvære historien på afstand og alligevel så tæt på, 
at historien bliver nærværende og konfronterende.
 
Fastholder en tid
”Malerier i denne genre bliver historiske. Det historiske perspektiv 
i kunsten er af afgørende betydning, både for hvordan vi ser os selv 
og hvordan vor tid bliver set og vurderet i fremtiden. Det der er 
aktuelt lige nu, bliver om kort tid til vores historie. Det historiske 
maleri fastholder en tid, en sammenhæng og en samfundsmæssig 
betydning”, siger Mathilde Fenger og tilføjer:

H.M. Dronningen Portrætteret

Nyt HISTORIEMALERI 
til Livgarden

”For mig har det altid været vigtigt at have indsigt i historien og 
samfundets aktuelle udvikling. At sætte fokus på den tid, hvor vi er 
netop nu. Som kunstmaler har jeg et ansvar for at have blikket ret-
tet mod de mennesker, som gør noget i vores tid, vores samfund og 
vores verden. Og dette uanset på hvilken måde disse menneskers 
holdninger, handlinger eller forandringer giver sig til udtryk”, siger 
Mathilde Fenger til Garderbladet.

Kunstmaler Mathilde Fenger afslører Den Kongelige Livgardes nye hi-
storiemaleri for H.M. Dronningen i Officersmessen på Livgardens ka-
serne i forbindelse med Dronningeparaden den 9. marts 2016. 

Forhenværende Chef Livgarden, oberst Klavs Lawes, MJ-R Søren Lybæk 
og kunstmaler Mathilde Fenger ved det nye maleri i officersmessen på 
Livgardens Kaserne. Fotos: Olav Viblid

Du kan læse en udvidet beretning om afsløringen på 
www.garderforeningerne.dk/nyheder 

www.garderforeningerne.dk
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Æret være de faldnes minde

10 ÅR EFTER
Af Kaptajn Michael Ulrich. Tidligere delingsfører 2, Irak hold 7.

23. marts i år var det 10 års dagen for, at Den Kongelige 
Livgarde mistede sin første soldat i kamp i nyere tid. KS 
Jesper ”Lillebror” Nielsen blev som passager i en beskyt-
tet GD 270 ramt af en IED på tilbagevejen fra en kompag-
nioperation i Al Hartha (lidt nord for Basrah) i Irak på 
hold 7. 
Årsdagen samlede store dele af infanteridelingen fra 2006. Det har 
været en fast tradition, for en del af de tidligere soldater fra delin-
gen, at mødes med Jespers familie ved gravstedet, og mindes og ære 
”Lillebror”.
I år havde Jespers familie inviteret hele delingen til at højtidelighol-
de dagen - og mindes Lillebror - sammen.
Der var hele 22 soldater fra delingen til stede, major Søren Øster-
gaard (som var kontaktofficer til Jespers pårørende) og ca. 15 af 
Jespers pårørende. Vi startede med at lægge blomster på gravste-
det, og efterfølgende tog vi alle ud og spiste frokost i et sommerhus 
nær ved. 
Det var rigtig hyggeligt og godt for krop og sjæl at se og være sam-
men med Jespers familie, men naturligvis også at gense de gamle 
soldaterkammerater. Det er imponerende som sorg og tragedier 
skaber fællesskab og tætte bindinger. På trods af at der er gået 10 
år, står smerten, sorgen og minderne stadig stærkt i os alle. Netop 
derfor er det så vigtigt, at vi kan og tør konfrontere og genopleve de 
minder og den smerte, for derved i fællesskab at kunne bearbejde 
den, og komme igennem styrket. Jespers familie var også meget be-
rørte over dagen og sorgen, men satte tydeligvis meget stor pris på 

vores vedholdende højtideligholdelse af Lillebrors dødsdag. Der-
udover udtrykte Jespers familie en meget stor taknemlighed over 
for Livgarden, som fortsat står til rådighed for at støtte og hjælpe 
familien i deres savn og sorg over tabet.
Det var som altid utrolig bekræftende at være sammen med ens 
gamle soldaterkammerater, hvor de gode minder og røverhistorier 
blev genfortalt.
Jesper Nielsens død blev også startskuddet på Livgardens meget an-
erkendte og meget roste måde at håndtere hjemtagelsen af dræbte/
sårede soldater samt støtte og hjælp til soldaternes pårørende.
Der vil i de kommende år være en del 10 års mindedage for faldne 
soldater og gardere, som er blevet dræbt i kamp i enten Irak eller 
Afghanistan. De lever alle i vores hjerter. Æret være deres minde.
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Af Kasper Kold Pedersen, cand.mag. i historie

Tit opfatter vi det som en relativt ny tendens at Danmark sender 
militære bidrag til verdens brændpunkter, som led i internationale 
alliancekoalitioner. Efter den kolde krigs ophør har Danmark slå-
et ind på en langt mere aktivistisk udenrigspolitisk linje, som ved 
flere lejligheder, fra Balkan, til Afghanistan og Irak, har indebåret 
at Danmark stillede danske soldater til rådighed for en internatio-
nal koalitionsstyrke. Men det er faktisk ikke kun i vores egen tid, at 
vores soldater har indgået i internatio-
nale militære kampagner. I slutningen af 
1600-tallet finder vi lignende eksempler, 
hvor man blandt de udsendte danske 
tropper finder Livgarden repræsenteret 
på mange af datidens mest frygtindgy-
dende slagmarker.  
I slutningen af 1600-tallet var Europa 
inde i en storpolitisk urolig periode. År-
sagen var, at Frankrig var blevet særde-
les stærkt under den franske ’Solkonge’ 
Ludvig 14., som udnyttede sin stærke po-
sition til at føre en aggressiv og ekspan-
sionistisk udenrigspolitik. Det fik stort 
set alle de andre europæiske magter til at indgå i en stor alliance 
mod Frankrig. Den såkaldte Augsburgske Liga bestod af stærke sta-
ter som Nederlandene, England, Spanien, Østrig og en række større 
tyske stater. Danmark var, som det som oftest har været vores lod, 
en relativt lille brik i dette europæiske stormagtsspil. Den danske 
konge var i bund og grund mere optaget af rivaliseringen med den 
svenske nabo, men var samtidig tvunget til at forsøge at gebærde 
sig bedst muligt gennem de omskiftelige europæiske magtforhold. 

Første udsendelse (1689-1698)
I 1689 efterkom den danske konge Christian 5. et ønske fra den nye 
protestantiske konge af England (som samtidig var nederlandsk 
statholder), Wilhelm af Oranien, om at yde et militært bidrag i Wil-
helms strid mod sin katolske og pro-franske rival, Jakob 2. 
Udover at han anså det for et fornuftigt udenrigspolitisk træk at 
støtte Wilhelms side i konflikten, så indebar det for Christian 5. 
også en række fordele ud fra hans egne økonomiske og militære 
synspunkter. På grund af periodens hyppige krige mod Sverige, 
var den danske hær blevet gradvist større og større, set i forhold 
til kongerigets samlede størrelse og befolkningstal, hvilket var eks-
tremt dyrt for statskassen. Samtidig ville kongen helst ikke hjem-
sende for mange af soldaterne, da man jo aldrig kunne vide, om den 
næste krig med svensken lurede lige rundt om hjørnet, og hvor man 

Livgardens slag og krige

LIVGARDEN I FREMMED TJENESTE 1689-1714
 – datidens internationale operationer

igen ville få brug for alle de mænd under våben man havde. Ved i 
stedet at leje et kontingent ud til fremmede magter, kunne kongen 
til gengæld nedbringe sine omkostninger til hæren, samtidig med 
at hans tropper ville blive holdt skarpe i dansk fredstid. I første om-
gang gik turen til Irland for det danske kontingent, der var under le-
delse af Livgardens kommandør, Hertugen af Würtemberg, og talte 
omkring 7000 mand. Livgarden var repræsenteret med en bataljon 
på 804 gardere.

Aughrim 1691
I juli 1691 stod det afgørende slag mellem Wil-
helms engelske, skotske, danske og nederland-
ske tropper og Jakob 2.’s irske og franske. Jakob 
2.’s franske general, Marquis de St. Ruth, havde 
valgt at placere sine 25 000 mand på en bakke 
nær landsbyen Aughrim, syd for Dublin. I mod-
sætning til mange af hans irske kolleger, som 
havde foretrukket at hæren var blevet trukket 
tilbage i retning mod deres stærkt befæstede 
by Limerick, var St. Ruth overbevist om, at 
man ville være i stand til at slå Wilhelms styr-
ker i felten. Sent på eftermiddagen den 12. juli, 

efter en vanskelig fremrykning, indledte den talmæssigt en anelse 
svagere engelsk-ledede koalitionshær slaget. Under de hårde kam-
pe befandt bataljonen fra Livgarden sig i kampens hede pludselig i 
en særdeles udsat position, hvor man blev forsøgt indesluttet af fire 
irske bataljoner. Trods faren for at blive isoleret og løbet over ende, 

www.garderforeningerne.dk
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formåede garderne at imødegå angrebet ved at afgive disciplinere-
de og effektive salver mod fjenden, der avancerede fra flere sider. 
Efterhånden som situationen vendte til fordel for de allierede trop-
per, førte Garden deres frontafsnit an, som nu tvang deres irske og 
franske modstandere tilbage. Selvom fjenden hurtigt forsøgte at til-
føre forstærkninger fra reserven, kunne det ikke ændre på at sejren 
gik til englænderne og deres allierede – ikke mindst da den selvsik-
re St. Ruth midt under slaget omkom efter en engelsk kanonkugle 
traf den franske generals hoved. Slaget ved Aughrim afgjorde i rea-
liteten striden om kongeværdigheden i England, eftersom Irland få 
måneder senere tilhørte Wilhelm af Oranien, og den afsatte kong 
Jakob 2. måtte gå i landflygtighed hos Ludvig 14. Kampene krævede 
formentlig sammenlagt mellem fem og syv tusind liv, og må tælles 
med blandt de blodigste slag nogensinde udkæmpet på irsk grund. 

Steenkerke 1692
Efter den engelske konges sejr i Irland, vendtes den politiske op-
mærksomhed mod kontinentet, hvor en dynastisk arvestrid i Pfalz 
havde udløst en ny konflikt mellem Frankrig og den føromtalte alli-
ance, den Augsburgske Liga. Den danske styrke i engelsk og neder-
landsk tjeneste, fulgte resten af de allierede styrker som afsejlede 
fra Irland, og blev landsat i Belgien. Her havde en fransk hær netop 
indtaget den strategisk vigtige by Namur, og derefter stillet sig i en 
defensiv position, som man forventede midlertidigt ville afskrække 
de fremtrængende allierede styrker fra at vove et angreb. Fransk-
mændene mente desuden at have en pålidelig spion placeret tæt 
på den allierede hærs øverste ledelse, og at man derfor havde godt 
styr på modstanderens strategiske dispositioner. Det viste sig dog 
at denne ’mulvarp’ i fjendens lejr måske ikke var så velunderrettet 
endda, i hvert fald lykkedes det i stedet den allierede hær at gen-
nemføre et overraskelsesangreb tæt ved Steenkerke. Flere af de 
danske enheder befandt sig helt fremme i avantgarden, hvor man 
var blandt de første i kontakt med fjenden. Livgarden høstede her 
store roser for sin indsats, da det efter en udmagrende march ef-
terfulgt af heftige kampe, lykkedes bataljonen at erobre en fransk 
stilling og erobre fire af fjendens kanoner. Desværre blev de lovede 
forstærkninger forsinket, og den tilkæmpede stilling viste sig eks-
tremt vanskelig at fastholde mod de hastigt tilkommende fjendtlige 
forstærkninger. Efter at have forsvaret stillingen i næsten en time, 
og dermed langt efter at nabobataljonerne havde måttet vige, blev 
man til sidst tvunget til også at opgive den ellers hårdt tilkæmpede 
stilling. Slaget havde dog stadig ikke fundet sin afgørelse, og kam-
pen bølgede frem og tilbage langs fronten i flere timer yderligere, 
indtil den engelske konge til sidst beordrede et tilbagetog, hvor-
efter begge sider indtog de positioner man havde haft inden sla-

gets begyndelse. På trods af den allierede hærs nederlag, havde de 
danske enheder, og særligt Garden, ydet deres del og mere til, men 
var derfor også blandt de hårdest medtagne – i en fransk generals 
rapport fra slaget stod der at ”De Danske er næsten fuldstændig 
tilintetgjorte”. Ud af de omkring 700 omkomne danske soldater, var 
mere end 200 fra Livgarden, hertil kom en lige så stor andel af så-
rede. Ud af en bataljonsstyrke på 600 mand inden slaget, slap altså 
kun hver tredje danske garder helskindet fra de voldsomme kampe 
ved Steenkerke.    
Krigen fortsatte i yderligere fem år, men for Garden forløb de re-
sterende år af krigen uden deltagelse i større slag, dog deltog man 
i flere belejringer og mindre felttog. I perioder plagedes bataljonen 
af en smitsom feber, som også krævede en del ofre og holdt andre 
gardere ukampdygtige. Først i 1698 kunne bataljonen igen vende 
hjem til København. Ud af de 650 hjemvendte gardere, havde kun 
260 været med blandt dem, der var taget af sted 8-9 år tidligere.      

Anden udsendelse: den spanske arvefølgekrig (1701-1714)
Parallelt med at man i Nordeuropa havde påbegyndt stridigheder-
ne i Store Nordiske Krig, trak det på ny op til krig mellem det stærke 
Frankrig og en stor koalition af med England, Nederlandene og den 
tyske kejser i spidsen. Endnu engang var anledningen spørgsmålet 
om arveretten til en europæisk trone – den spanske i denne ombæ-
ring. Den nye danske konge Frederik 4. indgik, i lighed med hans 
far, en traktat med England og Nederlandene, hvori han forpligtede 
sig til at stille et dansk korps på 10 000 mand til rådighed i kampen 
mod Frankrig – herunder en bataljon fra Garden bestående af 740 
mand.

Blindheim-Höchstädt 1704
Det første større slag i den spanske arvefølgekrig med dansk del-
tagelse fandt sted i Bayern, hvis kurfyrste var en af Frankrigs få 
forbundsfæller. En hær af franske og bayerske tropper mødte en 
multinational hær af bl.a. engelske, hollandske, østrigske, tyske og 
danske styrker. Begge sider talte 50-60 000 mand. For at nå frem til 
fjenden, måtte den allierede hær krydse et delvist åbent sletteom-
råde, hvor kun sporadiske skovområder ydede en vis beskyttelse 
mod fjendens artilleri. Under fremrykningen gennem en lille skov 
kom Garden under voldsom artilleribeskydning, og måtte forsøge 
at bevæge sig videre frem gennem en hulvej frem mod de fjendtlige 
stillinger. Under fremrykningen mistede man blandt mange sin er-
farne bataljonschef, oberst de la Pottrie, samt størstedelen af kom-
pagnicheferne. Rent faktisk var det af dem kun kaptajn Ernst Bülow 
der formåede at komme uskadt gennem den fjendtlige kanonild, 
og som den øverste tilbageværende officer ledte han bataljonen 
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INFO
 Fane for bataljon af Livgarden til Fods

 Slaget ved Aughrim

 Slaget ved Malplaquet

Dette er den sidste artikel i vores historiske artikelserie ”Livgar-
dens slag og krige”. Derfor bringer vi her en oversigt over, hvilke 
perioder vi indtil nu har dækket. Artikelserien fortsætter igen til 
efteråret med nye spændende bidrag til Livgardens historie.  

2. Karl Gustav Krigen (1658-59) – bragt i februar 
Den Skånske Krig (1675-79) – bragt i januar 
I fremmed tjeneste (1689-1714) – bragt i juli 
Store Nordiske Krig (1709-20) – bragt i april 
Sikringsstyrken (1914-18) – bragt i maj/juni
Kampen ved Amalienborg (1940) – bragt i marts 

1

2

3

i de efterfølgende kamphandlinger. Endelig nåede man frem til de 
franske stillinger, hvor det lykkedes de danske gardere at sende 
fjenden på flugt. Glæden varede kun kort, for i det samme nærmede 
nye fjendtlige bataljoner sig, som man på grund af den særdeles 
hektiske fremrykning ikke havde været tilstrækkeligt opmærksom-
me på. Efter at have ydet et stort bidrag i de nye træfninger, måtte 
garderne grundet massive tab en overgang trække sig tilbage. Snart 
blev man dog igen sendt frem i kamp, og slaget fortsatte således 
med at bølge frem og tilbage, indtil de franske linjer til sidst be-
gyndte at smuldre og måtte blæse til retræte. Udslagsgivende for 
sejren var blandt andet en række vellykkede kavaleriangreb andre 
steder langs fronten, under ledelse af den berømte engelske gene-
ral, Hertugen af Marlborough. Sejren betød at Frankrigs planer om 
som det første at sætte den tyske kejser i Wien ud af spillet var mis-
lykkedes, og dermed havde de franske forhåbninger om en hurtig 
militær sejr lidt et knæk. 

Oudenarde 1708 og Malplaquet 1709
I 1708 befandt bataljonen fra Livgarden sig atter på slagmarken, da 
man sammen med resten af det danske kontingent var involverede 
i den store allierede sejr ved Oudenarde, som var et vigtigt forbin-
delsesled mellem Frankrig og Flandern. Kampene her foregik for 
Gardens vedkommende på den venstre fløj, hvor man sloges med 
franske enheder der havde forskanset sig bag hegn og stendiger. 
Fjenden forsøgte i flere omgange at gå til modangreb, men blev hver 
gang succesfuldt slået tilbage. I det tiltagende tusmørke lykkedes 
det Garden og dens nabobataljoner – i koordination med danske 
rytterenheder, som faldt fjenden i ryggen – at besejre deres mod-
stander ved dette frontafsnit. Da franskmændene også tabte terræn 
flere andre steder, og allerede havde lidt omfattende tab (omkring 
15 000 døde, sårede eller tilfangetagne), trak de sig fra slagmarken.
Året efter deltog man også i det sidste store slag i den spanske ar-
vefølgekrig, der udkæmpedes ved Malplaquet i det sydlige Belgien. 
Den allierede hær var den franske talmæssigt overlegen, men den 
franske hær ledtes af den berømte marskal Villars, bredt anerkendt 
som den bedste franske feltherre, og han var endnu ubesejret på 
slagmarken. De to hære mødtes i et skovrigt område nær Malplaqu-
et, hvor Villars’ styrker havde forberedt en stærk defensiv stilling, 
med den hensigt at stoppe de allieredes videre fremmarch mod 
det franskkontrollerede Mons. Livgarden befandt sig sammen med 
40 andre infanteribataljoner på højre fløj, som indledte et hidsigt 

Livgardens slag og krige

stormløb mod den franske flanke. En fransk officer erindrede om 
modstanderens angreb at ”de kæmpede, ikke som mennesker, men 
som Djævle, idet Salver fra 20 Kanoner ad Gangen, der mejede hele 
geledder ned, ikke formåede at bringe dem til at vakle”. Denne stål-
sathed blev dog matchet af de franske enheder, og derfor udviklede 
slaget sig til en særdeles blodig affære. I sidste ende trak fransk-
mændene sig dog fra slagmarken, men de allieredes sejr var som 
sådan ikke noget at fejre. Man havde lidt højere tabstal end mod-
parten, og man havde ikke afgørende slået den franske hær, som 
formåede at trække sig ud i nogenlunde god orden og omgruppere.      
                     
Den spanske arvefølgekrig, som efterhånden havde varet hen ved 
et årti, begyndte at tære hårdt på særligt Frankrig, militært hårdt 
presset og isoleret som de var fra søsiden af de to dominerende 
søfartsnationer, England og Nederlandene. Krigen var nået en fase, 
hvor der ikke længere kæmpedes på åben mark, men hvor der 
i stedet var tale om belejringskrig. Efter øgede interne politiske 
spændinger i den antifranske koalition, samt et generelt voksende 
ønske om fred hos alle parter, indgik man i løbet af 1713 og 1714 
fredstraktater. Således kunne garderbataljonen, med 430 tilbage-
værende officerer og menige, endelig i sommeren 1714 afmarchere 
fra Belgien og vende hjem til Danmark, efter 13 både begivenheds-
rige og hårde år i fremmed tjeneste.

1600

1700

1900
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www.garderforeningerne.dk
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Den første felttur kan egentligt beskrives utroligt kort: En 
tur som der var set frem til med stor glæde i en forvent-
ning om, at der i flere dage ikke ville være stueeftersyn, 
påklædningskontrol og langtrukne eksercitstimer; dog 
skulle det vise sig at der nok ikke var blevet tøvet, hvis der 
blev tilbudt en varm seng og et tørt sæt tøj til gengæld for 
at skulle stryge resten af kompaniets skjorter.
Turen startede reelt mandag aften, hvor stuerne mødtes for at 
klargøre til turen. Vi var af vores sergenter blevet kommanderet til 
at pakke rygsæk, efterse vores basis, men vigtigst af alt, få et godt 
måltid indenbords og sove igennem, så vi var veludhvilede til de 
kommende dage. 
Der var på dette tidspunkt ingen som helt var klar over hvad vi ville 
få til opgave på turen, så det var med den største respekt for vores 
sergenters befalinger, at vi nøje gav os i kast med at sørge for, at alt 
var i den skønneste orden.
Tirsdag morgen stod vi op kl. 4:30, for at gøre stuerne klar. Da stuerne 
var rengjorte, var det om at få spist morgenmad, så vi kunne stå klar 
til undervisning om beredskabsområdet kl. 6:30, hvorefter feltturen 
ville sættes i værk, og så stod det ellers bare på trav med fuld oppakning.  
Da vi ankom i vores BSO fik vi til opgave at udgrave et nærforsvar, 
som i dette tilfælde var en mini-skyttegrav på 2m x 1m x 0.5m; en 
umiddelbart simpeltlydende opgave, men det var først her vi som 
deling ville få respekt for vejret, og indsigt i hvor stor en rolle det 
spiller for arbejds-morale, opgavens sværhed, samt humør og vel-
være; det var begyndt at regne, og de af os som havde kigget på 
vejrudsigten, var godt klar over, at det ikke ummidelbart ville op-
høre. Men hullerne blev gravet, og den næste opgave blev uddele-
geret: Det var nu på tide at benytte den feltration, som tidligere var 
udleveret.

3. Bataljon i felten

Feltrationen var frygtet af mange, men hvem ville have vidst, at no-
get med et så fælt et navn som ”felt-ration” skulle ligne det, som 
mange ellers ville betegne som et godt sæt måltid til en velfortjent 
weekend. Feltrationen bestod af, hvad der bedst kan betegnes som 
en ”cup-noodle” (endda af en fornuftig kvalitet) samt en masse 
snacks og andre lækkerier, hvilket var til stor glæde for os alle.
Senere var det tid til en længe ventet omgang søvn; de uvante for-
hold og det relativt kolde og våde vejr havde udkørt selv de mest 
hårdføre rekrutter. Der skulle holdes vagt i nærsikringsposterne, og 
det regnede og blæste natten lang, hvilket for de fleste betød, at det 
ikke blev til megen sammenhængende søvn.

”Selvom turen var hård, er 
jeg næsten sikker på, at der 
ikke er en eneste som sidder 
og tænker tilbage og siger: 
gid jeg var blevet hjemme”

Dagene derpå blev vi vækket med ”alarm lydløs” og senere ka-
nonslag, og straks måtte vi skynde os – iført hvad vi sov i – ud i 
vores nærforsvarsposter. Vi gennemgik skyttetræning, natur-før-
stehjælp og en masse andet spændende undervisning. Men bedst 
af alt gennemgik vi vores livs hårdeste forhindringsbane. Vi havde 
på forhånd fået at vide, at vi ville være færdige når vi havde gen-
nemført, så selv på trods af, at de fleste nok aldrig før i deres liv 
havde været så hårdt pressede, var kampgejsten god, selv da vi med 
en anelse af klaustrofobi kravlede igennem tyrens røvhul, løb i 20 
minutter i klæbende mudderhuller og kravlede op og ned af 10 me-
ter høje stiger. Vi var i den grad drevet af glæden af, snart at kunne 
komme ind og få tørt tøj på, tage et bad, og derefter sove i et varmt 
værelse, i en tør seng og gøre alle de andre ting som der ellers bliver 
taget for givet i dagligdagen.
Selvom turen var hård, er jeg næsten sikker på, at der ikke er en 
eneste som sidder og tænker tilbage og siger ”gid jeg var blevet 
hjemme”. Turen, i et yderst uvant miljø, fik vist andre sider af en 
selv og andre, og den gav ikke mindst en smagsprøve på livet som 
soldat, samt en respekt og beundring for enhver af vores kollegaer, 
der alle har været igennem netop samme tur.

DEN FØRSTE FELTTUR
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Af Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist, fotos: Olav Vibild.

Det er gode tider i Den Kongelige Livgardes Musikkorps. HKH Prins 
Henrik har lavet en skulptur til Livgardens Musikkorps for at mar-
kere Musikkorpsets ibrugtagning af Stærekassen som fast øve- og 
koncertlokale, og vi er umådeligt stolte og glade over den ære. 
Skulpturen "Main avec Lyre" (Hånd med Lyre) blev afsløret ved en 
festkoncert i Stærekassen fredag den 20. maj 2016 og er nu opstil-
let på Den Grønne Repos, et afsnit i Stærekassens flotte foyer. Skulp-
turen er gavmildt skænket af Mancha Fonden v/Merete og Erik 

Musikkorpset

Lund-Larsen. Idéen til kunstværkets udførelse kom-
mer fra Orkesterchef Eric Enstrøm, der fik en vision 
om et kongeligt islæt i Stærekassen. Prinsens skulp-
tur står nu som et vidnesbyrd om en fin kunstner, der 
har trukket bånd til nutiden fra de andre, fine kunst-
værker i Stærekassen af datidens ypperste malere og 
billedhuggere. Lyren er musikkens symbol, både som 
militært gradstegn og i den gamle sagnverden. Hån-
den er "den skabende hånd", en videreudvikling af et 
af Prinsens temaer. Den er overordentligt vellykket.
HKH Prinsen sagde i sin korte tale efter selve afslø-
ringen, som HKH Prins Christian også medvirkede 
til: "Det er en glæde for mig at give denne skulptur til 
Det Kongelige Musikkorps. Jeg håber, De vil finde inspiration i den 
til at spille god musik". Prinsen havde ønsket ”at have sin familie 
med” – og majestæten, prinser og prinsesser mødte talstærkt op 
til afsløring og festkoncert. Til stede var også Dronningens fætter, 
grev Ingolf og grevinde Sussi, der er trofaste koncertgængere ved 
Musikkorpsets koncerter.
Musikkorpsets programudvalg stod bag det vellykkede koncertpro-
gram med lutter fransk musik à la parisisk café-stemning. Her blev 
også Prinsens evner som digter markeret, idet sanger og kompo-
nist Claude Chichon sang to af HKH Prins Henriks digte, ledsaget 
på accordeon og bandoneon af Emir Bosnjak. Pivot Dance Company 
havde kreeret en dans til tonerne af Prins Henriks Honnørmarch – 
dansen illustrerede skulpturens skabende hånd. Den på alle måder 
musiske Prins Henrik overraskede ved at dirigere aftenens ekstra-
nummer, marchen "Le Regiment de Sambre et Meuse." 
Se flere billeder på www.livgardensmusikkorps.dk. 

HÅND MED LYRE 

– HKH Prins Henriks skulptur

HM Dronningen ledsages ind i Stærekassen af Chefen for Den Konge-
lige Livgarde, Oberst Mads Rahbek og bagved ledsages HKH Prinsen 
af oberstinde, forfatter Anne-Kathrine Riebnitzsky. Tambourkorpset 
spillede festligt og passende kongeligt ved indgangen.

Aftens overraskelse: HKH Prins Henrik dirigerer ekstranummeret.

Claude Chichon og Emir Bosnjak har før komponeret musik til og op-
trådt med Prinsens digte. Andreas Hansson dirigerer orkestret.
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Af SSG M. Thurø

Det er med stor glæde og det største smil på læben, vi kan fortælle, 
at Livgardens Tambourkorps har erhvervet sig deres eget lydstudie.
I mange år har der været et stort og stigende ønske om netop sådan 
et rum, og Tambourkorpset er meget glade for, at kunne fortælle at 
drømmen nu er blevet virkelighed.
Lydstudiet er opsat i korpsets lokaler på Gothersgade, og giver nu 
korpset en masse muligheder, som de ikke havde før.
Lydstudiet giver os nogle remedier, som vi ikke før har haft til rådig-
hed i vores hverdag.
Der er et nodeskrivningsprogram til at arrangere nye melodier og 
marcher til korpset. Der er et Tattooprogram til at udvikle tattoos 
på en måde, vi aldrig har haft kunnet før, og som letter processen 
op til et tattoo.
Og sidst men ikke mindst har vi fået et lydprogram, som er hele 
hjørnestenen i det nye studie. Det program giver os muligheden for 
at indspille Tambourkorpsets musik, meget professionelt og uden 
at skulle hive i tråde udefra. Dette er vi dybt taknemmelige for.
Ud over disse ting har vi fået indspilningsudstyr, mikrofoner, højta-
lere, computer og alt andet hvad man kunne ønske skulle være i et 
moderne lydstudie.
Her er en liste over de ting som, med støtte udelukkende fra de De 
Danske Garderforeninger, er blevet muligt for os i Livgardens Tam-
bourkorps, at købe af splinternyt udstyr til vores lydstudie. 

• iMac, 27”
• Lydkort, Focusrite Scarlett 18i8
• Studiemikrofon, RØDE NT2-A
• Vokalmikrofon, RØDE
• KRK RP 5 G3 Black, studiehøjtalere
• Behringer UMX610 U-Control
• Reflektionsfilter, SE Electronics
• Isoleringsskum til akustikken 
• Div. stativer
• Nodeskrivningsprogram, Sibelius
• Indspilningsprogram, Logic Pro X
• Tattooprogram, EnVision

Vi vil gerne rette vores største taknemmelighed til De Danske Gar-
derforeninger. Uden dem, var dette aldrig blevet en realitet.
Lydstudiet kommer til at føre en masse fremragende ting med sig 
og for det, kan vi aldrig sige tak nok.
Som en lille og meget ydmyg tak, vil Tambourkorpset dog, som det 
første i det nye lydstudie, indspille en cd, tilegnet De Danske Gar-
derforeninger. En cd, fyldt med de marcher man kender, både fra 
vagtparaden i København, men så sandelig også fra generalforsam-
linger og Garderforeningsforsamlinger landet over.
Mange tak og velkommen i det nye lydstudie
Den Kongelige Livgardes Tambourkorps

Tambourkorpset

TAMBOURKORPSET FÅR SIT EGET 
LYDSTUDIE

Mandag d. 25. Afholdtes en lille reception for at markere indvielsen af Tambourkorpsets nye studie. 

Præsident Flemming Rytter leverer indtaling ved 
fremvisning de nye programmers funktioner.

OKS1, C. C. Fremviser funktionerne i de nye programmer .
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GARDERHISTORIER
215683 1954 II 1. komp.
Mange gamle gardere fra 1950’erne og 1960’erne kender sikkert 
oversergent, senere fenrik og sidst kaptajn V.A. Nielsen.
Vi fra årgang maj 1954 1. komp. lærte ham grundigt at kende som 
rekrutter, ja os fra 1. deling fik ham som delingsfører.
Vi havde ikke været ”inde” i mange timer, vi stod opmarcheret i 3 
geledder i gården i Jægerspris Lejren, for første gang iført Livgar-
dens uniform. Jeg hørte en gennemtrængende stemme bag mig, der 
galede: ”Kan de stå på hænder ?” Svaret lød: ”Javel hr. oversergent.”  
Oversergenten replicerede straks: ”Det kan jeg også, men jeg praler 
ikke med det – det gør De – kan De så få vendt de afdelingsmærker.”
Noget længere fremme i uddannelsen havde vi været ude på nat-
temarch og kom hjem først på formiddagen. Vi havde i vores na-
ivitet regnet med at få et par timers søvn, men nej, vi skulle have 
ABC-teori i samlingsstuen med sergent Jensen, der var delingsfører 
for 2.deling.

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

@livgardensmusikkorps
Sousa-festkoncert i anledning 
af Garderforeningen for Skander-
borg og omegns 100 års jubilæ-
um. Dirigent: Dr. David Vroman. 
#garderliv #militarymusic 
#denkongeligelivgarde #livgar-
den #livgardensmusikkorps

@jeppeknudsen_ 
Det er ikke billige pils 
garderkortet skal bruges til i 
aften.. #avminsjæl #græder 
#garderliv #hvadersøvn

@joebladt 
Reception med borgmesteren 
efter blå march #garderliv

@chrisvondereiz
Endnu en vellykket vagt 
#denkongeligelivgarde 
#garderliv #postgang 
#passerpåkronjuvelerne 
#rosenborg #grønvagt #chef 
#dansksommer

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!

Garderhistorier

Det var noget af en omgang, det varede ikke længe, før der blev nik-
ket med hovedet og mange faldt i søvn. Sergent Jensen forsøgte at 
holde liv i folk, men lige meget hjalp det – og det endte med, at han 
smækkende med døren og forlod samlingsstuen.
Kort efter gik døren op, ind trådte oversergent V.A. Nielsen. Han pe-
gede straks på en rekrut på 1. række og befalede: ”Hent en spand 
vand”. Ind kom rekrutten med en spand vand. ”Sæt den dér på bor-
det – den første, der så meget som misser med øjnene, får en spand 
vand over sig.” 
Er det nødvendigt at fortælle, at der var ingen der missede med øj-
nene.

Har du en soldaterhistorie, du elsker at fortælle?
Send den til garderbladet@garderforeningerne.dk 

www.garderforeningerne.dk
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Skydning – Resultater fra Bryggeriet  
Vestfyens Cup 2016

Bryggeriet Vestfyen Cup 2016 – 50 meter udendørs skyd-
ning blev afholdt tirsdag, den 10. maj 2016. Der var tilmeldt 
44 personer fra 6 garderforeninger på Fyn. 
Resultatet blev således:
Seniorklassen: 
Nr. 1: Pokal, Assens GF., 347 point 
Nr. 2: Svendborg GF., 318 point 

Veteran 1: 
Nr. 1: Pokal, Svendborg GF., 397 point 
Kun Svendborg GF kunne stille hold i Veteran 1 klassen.

Veteran 2: 
Nr. 1: pokal, Nordfyns GF., 429 point
Nr. 2: Faaborg GF., 412 point
Nr. 2: Vestfyns GF., 412 point
Nr. 3: Svendborg GF., 391 point 

Individuelt – uden for hold: 
Senior: 
Nr. 1: Sendy Alstrøm, Den Fynske GF., 120 point 
Nr. 2: Bjørn Ramming, Faaborg GF., 79 point 
Nr. 3: Tom Kristensen, Assens GF., 74 point 

Veteran 1: 
Ingen skytter udenfor hold 

Veteran 2: 
Nr. 1: Peter Hvenegaard, Vestfyns GF., 120 point
Nr. 1: Bent Duelund, Svendborg GF., 120 point
Nr. 2: Frits Jacobsen, Assens GF., 99 point Erling F. Andersen, 
Kerteminde GF., 126 point
Nr. 3: Henning Jønsson, Faaborg GF., 97 point

Assenskredsens Garderforening vil gerne sige tak til alle skyt-
ter, der mødte frem og dystede. Ligeledes en stor tak til As-
sens Skytteforening og en stor tak til firmaer og forretninger 
i Assens og Omegn, der sponserede gaver til vores amerikan-
ske lotteri. Vi glæder os til at se jer alle og gerne flere igen til 
næste års skydning, som finder sted tirsdag, den 9. maj 2017.  

Af Fl. Martinussen
Danske Soldaterforeningers Landsraad (DSL), der har til formål at 
varetage og koordinere et samarbejde med de 24 tilsluttede lands-
foreninger med 31.900 medlemmer inden for den danske soldater-
foreningsbevægelse i Hæren, afholdt deres seneste landsrådsmøde 
den 16. april d.å.
På årets møde blev der valgt 3 nye medlemmer til Præsidieledel-
sen, nemlig ny Præsident, ny Landsrådssekretær samt ny Lands-
rådskasserer.
Landsrådets formandsråd og præsidium havde indstillet Kammer-
herre, Oberst Flemming Rytter, De Danske Garderforeninger, som 
ny Præsident. Flemming Rytter afløste Generalmajor Jan Brun An-
dersen (tidligere præsident for De Danske Garderforeninger). Jan 
Brun Andersen afsluttede en 8 år lang periode som Præsident.
Som ny Landsrådssekretær valgtes Flemming Martinussen, De 
Danske Garderforeninger. Denne afløser Knud Ole Bennekou, Fal-

Præsidienyt

LANDSRÅDSMØDE 

i Danske Soldaterforeningers Landsraad
sterske Fodregiments Soldaterforening, som efter 21 års arbejde i 
præsidiet, heraf 17 år som Landsrådssekretær, ønskede sig fritaget 
fra jobbet. Knud Ove Bennekou fortsætter dog som Landsrådets 
webmaster.
Endelig nyvalgtes Arne S. Lorentzen, Intendanturforeningen som 
ny Landsrådskasserer. Han afløste Thorkild E. Kay som havde vare-
taget dette hverv de seneste 18 år.
Landsrådets Præsidium består af i alt 9 medlemmer. 4 (Præsidiele-
delsen) vælges direkte på Landsrådsmøde, medens 5 medlemmer 
udpeges lokalt i 5 områder i landet. Her er Henrik Gattrup, Vice-
præsident i DG, valgt for område Fyn, Syd- og Sønderjylland.
Derudover har Ulrik Baunsgaard, Vicepræsident i DG, i mange år 
været Landsrådets fanebærer.
Informationer om DSL kan i øvrigt læses på hjemmesiden – 
www.soldater.dk

Fødselsdag Jubilæum

Messingblæsere fra 
Musikkorpset gør dagen festlig.

Ring til Claus Mærsk. Trompetist ved 
Den Kgl. Livgardes Musikkorps.

Tlf. 20 193 194

 TEL.-FAX +45 33 12 82 53 DK-2000 FREDERIKSBERG
 POSTGIRO NR: 102 30 71 DRONNING OLGAS VEJ 9, ST
 DANSKE BANK 3015-127201 CVR. NR.: 89 69 70 18
 E-MAIL: mwm@mwmorch.dk w w w. o r d e n s b a a n d . d k

Leverandør til Ordenskapitlet – Grundlagt 1830

GARDERFORENINGERNES 25 OG 50 ÅRS JUBILÆUMSTEGN
DG HÆDERSTEGN – FÆLLESEMBLEM – DG-NÅLE – BLAZERMÆRKER

DG-SLIPS I POLYESTER
453-193-MAR-60 Peter Ohm-Hieronymussen

KONGELIG HOFLEVERANDØR

www.gardershop.dk   www.garderkortet.dk



 22

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

Region 1

www.garderforeningerne.dk   www.gardermarch.dk

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

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

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

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 GF 10
 24/3 ,1908
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

Foreningen har afholdt sin årlige general-
forsamling med deltagelse af 12 medlem-
mer. 
Da foreningen p.t. har ca. 42 medlemmer 
er det ikke let at arrangere lokale ”ting”. 
Medlemmerne er meget velkomne til at 
”besøge” vore naboforeninger. JAN-58 Pre-
ben Grøn fortalte om foreningens økonomi, 
der var et mindre driftsoverskud på 2.800 
kr. og en formue på 16.000 kr. Kontingent 
for 2016 blev godkendt til 300 kr. – uæn-
dret.
Til bestyrelsen blev JAN-68 Preben Grøn, 
MAR-93 Søren Hjelm Hansen og JAN-89 
Søren Tapdrup genvalgt. De øvrige medle-
mmer er JAN-89 Chris Bager og formanden.
Suppleanten NOV-93 Lasse Krogh blev gen-
valgt. Bestyrelsen ønskede at høre medle-
mmer om foreningens fremtid efter 100 års 
fødselsdagen den 29. december 2017 – de 
fremmødte 12 medlemmer ønsker forsat 
en selvstændig forening. Niels Vestergaard 
uddelte herefter hæderstegn til Svend 
Christiansen, Buddum 50 år.

Efter den ordinære generalforsamling i 
marts måned 2016 blev sammensætningen 
af den nye bestyrelse således:
Formand: Lars Zacho Rath.
Næstformand: Erling Gludsted.
Kasserer: Hans Ole Back.
Skydeudvalgsformand Richard Svendsen
Bestyrelsesmedlem: Hans Høngaard.
Bestyrelsesmedlem: Poul Slot Sønder-
gaard.
Bestyrelsesmedlem og fanebærer: Hans 
Jørgen Krogh. 
Hjørring Garderforening har afholdt det 
første bestyrelsesmøde, hvor der ligeledes 
var repræsentanter fra den tidligere besty-
relse således overdragelse af dokumenter, 
aktiviteter, kontrakter og aftaler kan ske 
forsvarligt og sammen med hele den nye 
bestyrelse.
Derudover blev medlemstallet drøftet, som 
nu er på ca. 100. Udviklingen er utilfreds-
stillende, og der var enighed om, at der skal 
igangsættes aktiviteter, således at udvik-
lingen vendes. Et så lavt antal medlemmer 
gør det meget svært at lave aktiviteter uden 
100 % brugerbetalinger, herunder er det 
næsten umuligt at få spændende personer 
til Hjørring uden en eller anden ekstern fi-
nansiering.
Sammenlægning, fusion eller et tæt samar-
bejde med nogle af nabo garderforeninger-
ne er ligeledes en mulighed så vi sammen 
kan sætte aktiviteter i gang til gavn for gar-
derforeningens medlemmer og gardersa-
gen.
Bestyrelsen vil arbejde med ovennævnte 
udfordringer på de kommende bestyrel-
sesmøder.

SOMMERMØDE PÅ OG TIL VILSTED SØ
Sted: Vilsted havn, Vilsted, 9670 Løgstør
Tid: Søndag den 21. august 2016 kl. 12,00 - 
20,00.
Dagens program:
1. For alle de der vil med ud på søen:· Vi mø-
des kl. 11,30 på havnen i Vilsted (adresse 
følger). (Himmerlands GF har lejet 2 han-
dicapbåde). Afgang kl. 12,00 med dit fiske-
grej (Til Aborre anbefales 6 g spinder). Vi 
fordeler tiden på søen alt efter hvor mange 
vi er. Vi slutter og vender tilbage til hav-
nen kl. 17,00.· Har du selv båd uden motor/

kano, kajak må du benytte den på søen. 
Husk dit fisketegn. 
2. For alle der ikke vil med ud på søen er 
der også mange muligheder. Gå eller brug 
din cykel til en dejlig tur ved søen, og besøg 
fugletårnet og nyd den dejlige udsigt fra den 
nybyggede bro.
3. Eftermiddagskaffen nydes ved Søhuset. 
(Adresse følger) 
4. Kl. 18.00 mødes vi ved Søhuset. Igen i år 
vil JAN-61 Peter (Kæmpe Hot) Jensen stå for 
grillmad.
Denne invitation er med glæde også sendt til 
"Danske Veteraner".
Tilmelding skal, af hensyn til arrangemen-
tet, ske inden den 15. august 2016 til Mikkel 
Elmlund på mobil/SMS 2498 4468, eller til 
garder@himmerland.dk 

Himmerlands GF har deltaget med 2 hold 
i De danske Garderforeningers landsturne-
ring 2015-2016 i C-rækken med to hold på 
4 gardere.
Hold nr 1 blev nr. 2 i C-rækken DG Bowling 
2015-2016 med i alt 1114 væltede kegler. 
Stort tillykke til holdet der har gjort det 
igen. Præmieoverrækkelse vil finde sted på 
senere tidspunkt.
Hold nr. 2 var JAN-58 Bent Knudsen, JAN-
61 Jens Kr. Dalsgaard, NOV-75 Kristian K. 
Kristensen og JUL-92 Peter Ø. Mortensen 
som blev nr. 4 med 807 væltede kegler.

Der er ingen arrangementer i juli måned, 
men allerede nu ved vi, at der arrangeres 
følgende i august:

Tirsdag den 9. aug. kl 18.30 grillaften 
Vi starter traditionen tro med vor traditio-
nelle Grillaften. I år går turen til Naturhuset 
i Østerå-dalen, Aalborg. Indkørsel Ny Kær-
vej. Reserver denne hyggelige sommeraften 
med GFN. Mere om arrangementet i Garder-
bladet for august.www.eriksen-co.dk

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

info@eriksen-co.dk
GD. MAR-83
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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 GF 04
 8/4 1901
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

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

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

 Region 1 Region 1

Fra V. oberst kammerherre Lasse Harkjær og 
formand Olav Vibild. 

Generalforsamling i jagtlauget
Tirsdag den 3/5 afholdt Jagtlauget gene-
ralforsamling på Jens Rye-Andersens ad-
vokatkontor.  Der har i denne jagtsæson 
været afholdt 4 fællesjagter. En stor tak til 
vore medlemmer som stiller deres jagtre-
virer til rådighed for Jagtlauget. HAR DU 
MULIGHED FOR AT STILLE DIN JAGT TIL 
RÅDIGHED FOR EN FÆLLESJAGT SÅ KON-
TAKT OLDERMAND KJELD CHRISTENSEN 
TLF: 2330 9286.
Nyvalg til bestyrelsen som sekretær blev 
jul. 71 Teddie Thulstrup.
Husk alle medlemmer af GF Nordjylland, 
der har jagttegn har adgang til frit medlem-
skab af Jagtlauget, og kan deltage i diver-
se jagtarrangementer. Skriv til kontakt@
gfnordjylland.dk hvis du ønsker at modtage 
de særlige indbydelser til jagt om efteråret.

Generalforsamling i skyttelauget
Fredag den 27/5 afholdt Skyttelauget  den 
traditionelle generalforsamling i Papegøje-
haven. Bestyrelsen blev alle genvalgt.
Efter generalforsamlingen var der uddeling 
af præmier.
Senior: 1. præmie og centrum pokalen Al-
lan Krogh,
2. præmie Michael Peen. 3. præmie Flem-
ming Hassing.
Veteranklassen: Mesterskytte Teddie Thul-
strup, 1. præmie Anders B. Mortensen, 2. 
præmie Henning Kristiansen, 3. præmie 
Christian Nielsen. 

Gardergolf:
Søndag den 22/5 GarderGolf på Aars Golf-
klubs bane med GF Himmerland som arran-
gør. Vi var i alt 16 deltagere med desværre 
kun 3 piger, men det håber kan forbedres 
allerede til efteråret. Resultatet kan ses på 
GF Himmerlands indlæg.
Næste GarderGolf i region 1, bliver 18/9 på 
Aabybro Golfklubs bane.

Foredrag om adjudanternes arbejde:
Tirsdag den 24/5 afholdt GF Nordjylland 
en foredragsaften for region 1 med chefen 
for Dronningens adjudantstab oberst kam-
merherre Lasse Harkjær. Et meget interes-
sant indblik i adjudanternes arbejde, men 
også om Livgardens og forsvarets aktuelle 
situation efter den kolde krig.

Fra bestyrelsen ønsker vi alle Gardere en 
rigtig god sommer. Vi glæder os til at se jer 
igen allerede til august.

Hvis du vil følge GF Nordjylland på face-
book så gå ind på:
www.facebook.com/gfnordjylland
og klik på ”synes godt om” så følger du be-
givenheder i GF Nordjylland automatisk.

JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Onsdag d. 20. april blev der afholdt general-
forsamling på Flådestation Frederikshavn. 
Vi var 40 deltagende, og heriblandt 6 nye 
medlemmer. Med stolthed kunne forman-
den byde særligt velkommen til NOV-45 Jo-
han Jensen, foreningens alderspræsident. 
Vores forening har de sidste par år haft 
medlemsfremgang, og vi går på sommer-
ferie med en vished om, at vi har en stærk 
forening, med stor opbakning fra medlem-
merne. Fyldig referat fra generalforsamlin-
gen og formandens beretning kan læses på 
www.vendsysselgf.dk Peter Ulrik

Og så kan du læse om forenin-
gens sidste kammeratskabsaf-
ten der blev afholdt den 6. april 
på www.garderforeningerne.dk 

Siden sidst
Onsdag d. 18. maj havde Frans Morten-
sen inviteret til virksomhedsbesøg på sit 
nye domicil – FM – Farver i Nørresundby. 
Vi blev modtaget af en meget engageret 
Frans. Vi startede med at lave en flot para-
de bestående af 17 gamle gardere, anført af 
værten selv, til ære for de kvindelige ledsa-
gere. Vi startede med en rigtig god buffet, et 
pålægsbord med alt hvad dertil hører. Efter 
endt spisning holdte Frans et foredrag om 
Virksomheden, samt hans barndom. Dette 
var yderst spændende, underholdende og 
en veltalende Frans. Ja, hvis Frans ikke var 
blevet maler, kunne karrieren måske have 
været foredragsholder. Efter endt spisning, 
var der rundvisning i forretningen, hvor der 
blev fortalt om butikkens indhold. At Frans 
er en samler, kan der ikke herskes tvivl om. 
Til sidst så vi hans udstilling af B & O. Alt 
fra gamle radioer, grammofonafspillere, 
møbler med indbygget tv. Der var ikke en 
ting der manglede, og Frans havde en histo-
rie til næsten hver en ting. Arrangementet 
blev afsluttet med kaffe og kage. Det var et 
rigtigt hyggeligt arrangement. Jeg vil til slut 
benytte legligheden til at sige et stort tak til 
Frans, for det flotte arrangement.

Følgende har fået besøg på sin runde fød-
selsdag af bestyrelsen: Poul Sonne Jensen 
I august arbejdes på et besøg ved Hammer 
Bakker Museum, med efterfølgende hygge 
med grill ved shelterne i Hammer Bakker. 
Læs meget mere om dette i kommende gar-
derblad. NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Stort elegant krus fra Den Kongelige 
Porcelæns fabrik. Der er kun produceret 
2500 stk i firserne. Tin låg med sol og lø-
ven. Total højde 20 cm, dia 13 cm.
Fast pris 2.500,- kr.
Henv. 2533 8233
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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

Bjerringbro og Omegn 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

Region 2

Ringkøbing og Omegn 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

Lemvig og Omegn GF 19
 17/12 1910
Formand: Uffe Sværke
Ringkøbingvej 45, 7620 Lemvig
Tlf. 52 13 55 96
e-mail: usv@skov.dk

Odder og Omegn 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

Holstebro og Omegn  GF 26
 6/5 1912
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

Samsø 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

Herning og Omegn GF 23
 10/10 1911
Formand: FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pe-
dersen
Henry Heerups Vej 36, 7430 Ikast
Tlf. 60 91 73 42
e-mail: klinch@webspeed.dk

Djursland 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

Silkeborg og Omegn  GF 30
 4/5 1913
Formand: JUL-73 Ole Louring
Ballevej 20, 8600 Silkeborg
Tlf. 61 65 13 47
e-mail: ole.louring@fibermail.dk
www.silkeborg-garderforening.dk

Skive og Omegn 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

Skanderborg og Omegn 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

 
 

 

























































Husk! 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 sky-
destilling, veteraner må dog skyde stående 
med albuestøtte ved et hæve/sænkebord, 
geværer og høreværn låner vi på skyttecen-
tret, så mød kun op der er plads til alle, og 

uanset antal træffere, vil du komme på re-
sultatlisten, 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

Gardernes Vandskiløb
Se yderligere information andetsteds i bla-
det. 
Der vil være mulighed for at købe drikkeva-
rer i Estrup´z cafeteria.
P.s. Der må ikke medbringes mad og drikke-
varer på Aqua Sports Zones område.
Man kan også bare komme og overvære de 
mange stunts fra ringside, det koster ingen-
ting. 

JAN-72 Anders Bjerg

Kære medlemmer.
HUSK
Sejltur med Falken med spisning tirsdag den 
16. august 2016 kl. 18.00.
Bindende tilmelding senest den 29.06.2016 
til Erik Tjener – mobil 3048 8425 eller mail 
eriktjener@gmail.com

Husk endvidere Flagdagen den 5. septem-
ber 2016.

NOV-71 Erik Tjener 

Torsdag den 12. maj afviklede vi vores årli-
ge virksomhedsbesøg for medlemmer med 
ledsager på Rybjerggaard biogasanlæg. 
Vi blev vist rundt af ejeren, vores medlem 
MAR-91 Jens Christensen, og fik en grundig 

www.garderforeningerne.dk   www.gardermarch.dk
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 Region 2

Viborg og Omegn 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

Skjern og Omegn GF 64
 12/3 1943
Formand: FEB-69 Gunnar Jensen
Åvangen 5, 6900 Skjern
Tlf. 30 46 20 73
e-mail: gunnar.yette@hotmail.com
www.skjerngarderforening.dk

Aarhus og Omegn GF 05
 26/9 1902
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

forklaring på alle tekniske og praktiske fi-
nesser der er ved sådan et anlæg. Efter en 
times inspirerende rundvisning, blev vi in-
viteret hjem på terrassen til grillpølser og 
hyggelig samvær. Formand Jørgen Smed 
Kjeldsen overrakte ved denne lejlighed 25 
års tegnet til Jens. Vi siger tak til Jens for en 
god og lærerig aften. 

Pokalskydning
Ved Pokalskydningen mod Ringkøbing Gar-
derforening torsdag den 7. april 2016 på 
skydebanen i Højmark Hallen deltog ialt 19 
skytter. Resultatet fra denne skydning med-
regnes ved pokalskydningen i november, 
hvor pokalerne uddeles. Både Ringkøbings 
herrer som damer fører på point efter før-
ste runde, men intet er afgjort før skydnin-
gen i november 2016.

Familiebowling
Som forårets sidste arrangement har vi 
haft familiebowling i Skjern Bowlingcenter 
søndag den 5. juni 2016, kl. 11.00, med ef-

Lørdag d. 27. august
Vandskiløb i Hvide Sande kl. 11 til 14. Pris pr. 
deltager kr. 100. Tilmelding til Karsten Fru-
ergaard senest 11. august
Mobil 21 23 27 70
Mail. karstenfruergaard@hotmail.com

Virksomhedsbesøg AU Foulum
Onsdag d. 18. maj havde foreningen arran-
geret virksomhedsbesøg på AU Foulum 
(Forskningscenter Foulum) der er ejet af 
Århus Universitet. Vi blev guidet rundt af 
Ejner Serup, der fortalte meget levende 
om dagligdagen og mange af de projekter 
der har til huse på Foulum. Ejner har været 
med helt fra starten, så han kender stort set 
til alt hvad der foregår. Vi kørte en rundtur 
på de tilhørende arealer og så planteforsøg 
og biogas anlægget, hvor der laves forsøg 

Ejner Serup -AU Foulum

med forskellige ”brændstoffer” og maksi-
mal udnyttelse af energien. Derefter så vi 
stalden med køer med ”hul i maven”. Her la-
ver man forsøg med forskellige fodertyper 
og køers optagelse af næringsstoffer.
Aftenen blev afsluttet med kaffe i kantinen 
hvor der var mulighed for at stille spørgs-
mål. En stor tak til Ejner Serup for en inte-
ressant aften. 

AUG-82 Jørn Bech

terfølgende grill party hos Finn og Lisbeth.
Jeg ønsker hermed foreningens medlem-
mer og familier en rigtig god sommer.

FEB-69 Gunnar Jensen

Gardernes 
Vandskiløb 

Deltag i sommerens helt 
store oplevelse med dine 
soldaterkammerater! 

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

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	

Ringkøbing og Omegns Garderforening 

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 

www.gardershop.dk   www.garderkortet.dk
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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 GF 60)
 12/12 1937
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 GF 59
 31/5 1935
Formand: AUG-11 Daniel Sørensen
Torvegade 55, 6800 Varde
Tlf. 24 65 93 11
e-mail: ds-sorensen@hotmail.com

Haderslev 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

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

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

Fredericia og Omegn GF 29
 28/10 1912
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
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KOMMENDE AKTIVITETER
Lørdag d. 6. august - Koncert med Livgar-
dens Musikkorps på Frededricia Teater i 
forbindelse med festligholdelsen af forfatte-
ren Carit Etlars 200 års førdselsdag.

Søndag d. 21. august - GarderPicnic

Fredag d. 28. oktober - Fødselsdagsfest 
med film.
Se yderligere informationer i GarderNyt og 
på www.garder-fredericia.dk

SIDEN SIDST . . . 
Har vi set film fra Livgardens 350 års jubi-
læum og foreningen har deltaget med fa-
nen ved chefskiftet på Livgardens Kaserne 
d. 29. april. Til årgangsparaden d. 1. maj 
observerede formanden flere af forenin-
gens medlemmer blandt de mange gamle 
gardere der deltog i paraden. Den 4. maj 
deltog vi med fanen i kommunens årlige 
4. maj arrangement, der i år sluttede med 
mindegudstjeneste i Garnisonskirken. For-
eningen var repræsenteret med 3 mand til 
repræsentantskabsmødet i Skanderborg.

OKT-77 Jørgen Jeppesen

Aktiviteter juli:
Sidste sæsons (2015-2016) programsatte 
aktiviteter er afviklet i bedste kammeratlig 
garderånd, og vi holder nu alle sommerferie 
i juli, august og september. 
Bestyrelsen ønsker derfor alle vore medlem-
mer og jeres familier en rigtig god sommer 
og et på gensyn til en ny sæson med spæn-
dende aktiviteter.

Aktiviteter siden sidst: 
Vi har afholdt Fugleskydning – og vi 
hyggede os på en god dag, hvor årets Fugle-
konge og Kongeskytte blev proklameret:
Fuglekonge 2016 blev SEP-61 Niels E. 
Schultz-Petersen og Kongeskytte OL-R 
John de Taeje
Så mangler vi af årets program, at deltage 
i Trekantskydning og vores årlige ”Man-
netur” i juni, og så er der sommerferie ind-
til næste års aktiviteter starter op.

Generalforsamling i Garderforeningen 
for Horsens og omegn 2016
Formand JAN-70 Jørgen Boisen bød vel-
kommen til fremmødte gardere til årets 

generalforsamling og vi startede vanen 
tro med et minuts stilhed for at mindes 
NOV-55 Hans Erik Hansen, 280-43 Andre-
as Christian Thomsen, 257704-55-2 Kjeld 
Krogslund, der var faldet væk siden sidste 
års generalforsamling. Dirigenten gav or-
det til Formanden som aflagde sin beret-
ning. Denne meget fyldestgørende beret-
ning kan læses på vores hjemmeside www.
dghorsensogomegn.dk. Beretningen blev 
godkendt.
Vores kasserer Knud Salling gennemgik 
regnskabet, som også blev godkendt. Valg 
af Formand. På valg er JAN-70 Jørgen Boj-
sen Jensen. Jørgen blev genvalgt. Desuden 
var der genvalg til den øvrige bestyrelse, 
suppleanter, revisor og revisorsuppleant 
samt skydeudvalget.  DEC-83 Leif Petersen

En uddybende beretning kan 
findes på www.garderforenin-
gerne.dk under Horsens GF

Niels Weber Pedersen er blevet æres-
medlem.
Bestyrelsen har besluttet at udnævne Niels 
Weber til æresmedlem.
Niels får æresmedlemsskabet for det meget 
store arbejde han har lagt i vores forening, 
i De Danske Garderforeninger og som kon-
sulent for Den Kongelige Livgardes Musik-
korps. Niels har gjort vores forening kendt 
og respekteret i hele Garder-Danmark og 
han har samtidigt været en karismatisk og 
meget synlig formand. Niels har ligeledes 
lagt en stor indsats i, at skaffe rigtigt man-
ge penge til garderne i Danmark, nye som 
gamle.
I 2004 havde vi 100 års jubilæum i Kolding 
med Niels som primus motor. Det blev en 
fest ud over det sædvanlige, og det blev mu-
ligt pga. de midler, som blev skaffet til veje 
på hans foranledning. 
Niels Weber fik også ideen til Julegaven til 
de udsendte gardere, og ved ihærdigt ar-
bejde skaffede han også midlerne til at re-
alisere ideen.
Driften af bl.a. Garderbladet har også nydt 
godt af de kæmpe store annonceindtægter, 
som Niels har skaffet.
Garderforeningen for Kolding og Omegn 
ønsker hjertelig tillykke med det velfortjen-
te æresmedlemsskab.

I forbindelse med festivalen Gyld-
ne Dage i Fredericia 5. til 7. august 
gæster Den Kongelige Livgardes 
Musikkorps under ledelse af den 
kendte dirigent, Børge Wagner, 
Fredericia Teater. 
Festkoncerten den 6. august 2016 
kl. 19.30 holdes i anledning af Fre-
dericias berømte bysbarn, forfatte-
ren Carit Etlars, 200 års fødselsdag 
den 7. august 2016.
Billetter til begivenheden kan be-
stilles hos billetten.dk. Medlemmer 
af De Danske Garderforeninger har 
mulighed for at købe billetter med 
fordelsrabat på www.v2.billetten.
dk med koden ce18161900. 
Nærmere oplysninger om de Gyld-
ne Dage i Fredericia 5. - 7. august 
2016 og programmet fås via: www.
etlar.dk

www.garderforeningerne.dk   www.gardermarch.dk
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Kongeå-Egnens GF. havde en bowlingaften, 
d. 28-04-16. Der blev, som sædvanlig kæm-
pet en hård kamp, for at nå det bedste re-
sultat.
Præmie til Frank Hansen, med 297 point
Torben Brink Bergendorff med 261  ---
Sv.Å. Thoning med 257  ---
Marlene med 102  ---
Ved lodtrækning vandt Grethe Hansen.

Der var flere gode resultater. Tillykke til jer, 
og tak til alle som var mødt, og gjorde afte-
nen så vellykket. Vi håber at Frank Hansen 
Lunderskov, vil stå for det store arbejde 
igen.

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 GF 28
 18/8 1912
Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 23 69 · Mobil 20 76 31 06  
e-mail: leifhave@hotmail.com

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

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

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

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

Der forsøges arrangeret et par aftener på 
skydebanen i Tange med skydning på 50 m 
i samarbejde med og i konkurrence mod for-
svarsbrødrene og Ribe Politikorps.

Programmet for de kommende arrange-
menter:
Rundvisning på Gram Slot torsdag d. 7. Juli 
kl. 19.00, for Garderforeningens medlemmer 
og deres ægtefælder. Vi kører selv og mødes 
ved hovedindgangen .
Foreningen betaler rundvisningen på slot-
tet, først til mølle (28 personer).
Efter rundvisning er der kaffe på Gram 
Slotskro, pris 90 kr. pr. person
Senest tilmelding d. 30/6-2016 til Lars an-
dersen tlf. 4046 7482 eller mail m.l.ander-
sen@andersen.mail.dk.

Garderforeningen afholder Grillaften den 
18. august 2016, med start fra Baldersbæk, 
som ligger lidt vest for Hovborg. Nærmere 
info senere.

Den 25. august 2016, er der besøg på det 
nye bio gas anlæg, lidt nord for Holsted. 
Nærmere info senere.
Husk at reservere datoer.

118-NOV-63 H.P. Jepsen

Den 30. juli afholdes der fugleskydning i 
Søgård, det er klokken 10 vi starter og bag-
efter vil der være middagsmad på Den Gam-
le Kro i Gråsten. Tilmelding hos Erik Rindom 
2739 5416.

Lørdag den 17. september er der lands-
skydning i Vingsted, det starter klokken 
9.30, tilmelding hos Erik Rindom eller Chr. 
Lund, 5123 2540, så kan der evt. arrangeres 
noget fællestransport derop.

FLUGTSKYDNING 
Den 25. august er der igen Flugtskydning på 
de fine baner i Remmerslund bakker / Grus-
graven ved Hedensted.
Møde tidspunkt Kl.: 17.45
Adressen er Remmerslundsvej 37, 8722 He-
densted.
Der bliver sat et skilt op på Remmerslunds-
vej ved nedkørsel til Skydebanen.
Remmerslundsvej ligger overfor Statoil i He-
densted.
Geværer kan lånes. Efter skydningen er der 
grill buffet i de hyggelige lokaler, eller hvis 
vejret tillader det, på den overdækkede ter-
rasse.
Mad inkl. drikkevarer koster kr. 150,- pr. per-
son
Af hensyn til maden er tilmelding nødven-
dig til Jens Palmelund: jens@palmelund.dk 
eller 2176 8685

MINDEHØJTIDELIGHED den 5. september
Der afholdes Mindehøjtidelighed Skyttehu-
sets Have mandag den 5. september kl. 16.00 
for faldne i udenlandsk tjeneste.
Der stilles med Faner & Forsvarsbrødrenes 
Sangkor vil synge.
Flest mulige gardere bedes møde op.
Der er et lille traktement i Skyttehuset bag-
efter.
Samme dag sætter Vejle GF Flag op på Kir-
kegårde i Vejle ved Gravstenene for faldne i 
udenlandsk tjeneste.

Lidt fra vicepræsidenten 
Fra Region IV ønsker vi alle jer i 
Garderforeningen for Svendborg 
og Omegn et stort tillykke med 
jeres 100 års jubilæum d. 6. juli 
2016. Vi håber at I må få en herlig 
jubilæumsdag med solskin og ef-
terfølgende gode minder.
Og til alle i Regionen vil jeg ønske 
jer og jeres familie en rigtig god 
sommer.

JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident 

Dronningens husorke-
ster kommer til årets 
Rosenfestival i Bogense
Det er et scoop, at det er lykkedes 
at få Den Kongelige Livgardes Mu-
sikkorps til at komme til Rosenfe-
stival i Bogense. Du kan selv opleve 
Musikkorpset søndag d. 7. august 
kl. 14:00, hvor DG faner vil ledsa-
ge Musikkorpset gennem byen. Se 
mere på www.rosenfestivalen.dk. 

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)

Mail adresser 
Hvis du ikke modtager mail fra mig, er det 
fordi jeg mangler din mail adresse, derfor 
bedes du venligst snarest sende din mail til 
mig. 
k.internet@aab-net.dk
Mobil 2484 4825

http://garderforeningenvejle.dk/
SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
ttps://www.facebook.com/groups/Gar-
derforeningen/

www.gardershop.dk   www.garderkortet.dk
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Den Fyenske GF 02
 6/7 1889
Formand: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S
Tlf. 20 73 40 89
e-mail: hgprivat2@gmail.com
www.denfyenske.dk

Assenskredsen GF 66
 2/9 1945
Formand: JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8, 5610 Assens
Tlf. 64 71 23 70
e-mail: tomkristensen@privat.dk
Kommende arrangementer
Valdemarsdag, onsdag, d. 15.06.2016

Den Nationale Flagdag for Danmarks Ud-
sendte, lørdag, den 5. september 2016 

Landsskydning i Vingsted, lørdag, den 17. 
september 2016 
Sæt X i din kalender og husk tilmelding til 
formanden, såfremt du ønsker at deltage.  

Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen 
i marts måned konstitueret sig således: 
Formand: JUL-78 Tom Kristensen 
Næstformand: NOV-60 Arne Jull Madsen
Sekretær: FEB-75 Arne Kempf
Kasserer: AUG-79 Leif Jessen
Skydeudvalgsformand: APR-88 Kim Lo-
rentzen 

God sommer
Bestyrelsen for Assenskredsens Garderfor-
ening ønsker alle vores medlemmer og de-
res familier en god og varm sommer. 

JUL-78 Tom Kristensen

Lidt fra formanden
Nu nærmer sommerferien sig og aktivi-
teterne kører på lavt blus. Vi har lige fået 
10 nye medlemmer, hvor de 9 stadig er i 
tjeneste i Livgarden. Velkommen til jer alle! 
I det årsprogram I har fået tilsendt er der 
mange aktiviteter, men skulle I have særlige 
ønsker om aktiviteter, og det gælder alle 
foreningsmedlemmer, så send mig en SMS 
eller e-mail med forslag, så vil vi tage det 
op i bestyrelsen. Det er jo jeres forening, og 
vi i bestyrelsen er jo til for jer. Til sidst vil 
jeg ønske jer og jeres familie en rigtig god 
sommer. 
 JUL-71 Henrik Gattrup

Kommende begivenheder:
Den Fyenske holder ferie i juli.
 
I august er der 200 meter skydning, den 
17., 24., og 31. kl. 17.30 i Skallebølle.
 
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.

Afholdte begivenheder
Den anden tirsdag i maj drog fire gæve 
skytter fra den Fyenske til Assens for at 
deltage i den traditionsrige Bryggeriet 
Vestfyns Cup. Det lykkedes at hjemtage 
præmier både i senior og veteranrækken. 
Som altid havde Assens GF sørget for meget 
fine præmier, og særligt glædede nogle sig 
over de nye kartofler, som kunne vindes 
ved lodtrækning.
Jeg håber at se mange flere af vores skytter 
til næste år. /Sendy Alstrøm
 
Den 27. maj var der fynsk gardergolf på 
Odense Eventyrgolf. Herluf Hansen delte 
førstepladsen med Erling Dam. Frede 
Bang Olsen var kun et slag fra en plads i 
præmierækken.

Aflyste begivenheder
I maj skulle vi ha spist brunkål sammen, 
men grundet kun 7 tilmeldinger valgte vi 
at aflyse.
 
Vi beklager at måtte aflyse Kongeskydnin-
gen i juni. Bestyrelsen havde et uheldigt 
sammefald af arbejdsmæssige og private 
begivenheder, så vi kunne ikke afvikle ar-
rangementet. Kongeskydningen bliver af-
holdt den 1. september i Bullerup skytte-
hus.

Du kan læse om Garderud-
veklsing I Sverige på www.gar-
derforeningerne.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

Langeland GF 24
 21/10 1911
Formand: 098-JAN-63 Ove Elnegaard-Christen-
sen
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

Kerteminde og Omegn GF 48
 15/2 1921
Formand: JAN-80 Steen Danielsen
Midskovvej 58, 5370 Mesinge
Tlf. 65 34 18 64
e-mail: sd@bidro.dk

Husk sommerfest hos Birthe og Erik Lar-
sen, Trunderupvej 65, Hårby, lørdag d. 2. juli 
kl. 17.30.
Hvis du har glemt tilmelding bedes du ringe 
direkte til Erik Larsen tlf. 6473 1074.
Med venlig hilsen
Faaborgegnens Gamle Gardere
sekr. 282 Henning Elnegaard-Christensen

På foreningens generalforsamling i Kerte-
minde den 22. marts 2016 var 18 gamle 
gardere samt Vicepræsident for Region 4 
i DDG, JUL-71 Henrik Gattrup tilstede. For-
manden, JAN-80 Steen Danielsen oplyste i 

sin beretning, at vi p.t. har 48 medlemmer. 
Med det formål at fastholde unge medlem-
mer i foreningen, vil Steen tage initiativ til 
at afholde et møde med ni unge medlem-
mer. Kassereren, NOV-90 Mogens P. Larsen 
fremlagde regnskabet, som i 2015 viste et 
overskud på kr. 105,68. Kontingentet for 
året 2017 forbliver uændret, dvs. kr. 300,-.
Der var genvalg til bestyrelse og skydeud-
valg. 

En udvidet beretning kan findes 
på www.garderforeningerne.dk 
under Kerteminde og Omegn

Rosenfestival:
Nordfyns Garderforening er af Rosenfesti-
valsbestyrelsen, blevet spurgt om vi sammen 
med de andre foreninger på Fyn, kan stille 
med vores Faner og 5-10 mand fra hver 
forening. Vi skal stille op til at gå march 
med Den Kongelige Livgardes Musikkorps 
igennem Bogense by fra Rådhuset til Man-
neken Pis, hvor der skal navngives en Rose. 
Musikkorpset står i den ene side og vi står 
på den anden side i parade med Faner ved 
navngivningen af rosen. 
Husk det er i vores uniform, desuden skal jeg 
bruge 2-4 mænd til at sørge for ingen går 
bag afspærring og lede Musikkorpset ind på 
plads samt os gamle gardere på plads. 

Region 4

www.garderforeningerne.dk   www.gardermarch.dk



  29

Nyborg og Omegn GF 42
 6/3 1918
Formand: 605-NOV-66 Kaj Nielsen
Teglvænget 2, 5540 Ullerslev
Tlf. 21 68 11 07
e-mail: knt2u@mail.tele.dk

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

Vestfyn 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

Hej gamle Gardere 
Jeg vil lige fortælle, hvad I har snydt jer 
selv for. Som I alle ved, havde DG det årlige 
Repræsentantskabsmøde sidste weekend i 
Maj.
Denne gang var det Skanderborg, som stod 
for tilrettelæggelsen. Det var et fantastisk 
arrangement, ikke mindst fredag aften med 
koncert af den Kongelige Livgardes Musik-
korps. Lørdag var booket fuldt
med afslutning på Skanderborg hus Hotel – 
spisning med efterfølgende Bal. Alle mødte 
i festtøj. Her fra Nyborg var der kun Hanne 
og mig selv "sagde hunden" – en skam der 
ikke var flere, som havde tid.

Jeg håber I får en rigtig god sommer med 
masser af solskins dage. I det lille lokale 
blad som et par af vores bestyrelses med-
lemmer sender ud, vil det fremgå, hvilket 
arrangement, der kommer i sommer.

605-NOV-66 Kaj Nielsen

Husk i Juli
Så er det nu vi har 100 års jubilæum, og alle 
er spændte på dagen. Vi starter med March 
gennem byen, og slutter ved marineforenin-
gen, hvor der vil blive serveret en let frokost 
og lidt at drikke. 
Aftenfesten er på Hotel Svendborg og for de, 
der er tilmeldt, vil det blive en rigtig god af-
ten, hvor der er deltagelse af DG-præsident 
og hustru
Der har været flere henvendelser angåen-
de påklædning. Til marchen er det garder-
påklædning eller noget tilsvarende: Mørk 
jakke og lyse bukser med medaljer anlagt. 
Der kommer gamle tambouer i spidsen for 
marchen, så der er mulighed for at finde fod-
slavet frem igen.

Garderforeningen  GF 01

i København 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

Garderforeningerne på 
Sjælland og Øerne (5)
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

 Region 4

Indtil videre ser planen for efterårets arran-
gementer således ud. Detaljerne i de kom-
mende numre af Garderbladet:
Torsdag den 25. august 2016 kl. 16 – 18 
Fødselsdagsreception, Livgardens Kaserne, 
Gothersgade.

Søndag den 2. oktober 2016 kl. 10.15 Die-
selhouse og H.C. Ørstedsmotoren. Nærmere 
omtale i septembernummeret af Garderbla-
det.  

Mandag den 17. oktober 2016 kl. 13.00 Se-
niorfrokost, Frederiksberg Slot. Der udsen-
des særlig invitation.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 19.00 Gule 
Ærter, Frederiksberg Slot

Lørdag den 19. november 2016 kl. 13.00 Ju-
lefrokost, Frederiksberg Slot

Tirsdag den 6. december 2016 kl. 19.00 Ban-
kospil, Frederiksberg Slot

Alle ønskes en god sommer, og bestyrelsen 
glæder sig til at se mange af foreningens 
medlemmer til efterårets arrangementer.

Landsskydning 50 og 200 m.
Så er der igen mulighed for at skyde på 50 
m og 200 m. på banen ved Søbadet i Mid-
delfart. Vi skyder hver mandag fra kl. 18.30. 
Ring evt. til Knud på tlf. 4021 6548.

Grillaften
Vi vil igen i år arrangere grillaften. Det bliv-
er medio august. Tid og sted fremgår i næste 
nummer af Garderbladet.

Generalforsamling
Årets generalforsamling blev afholdt i 
Ejby Hallen tirsdag den 26. april kl. 19.00. 
Der var fremmødt 22 gamle Gardere med 
”påhæng”. 
Ole Haaning fremlagde beretning fra Vest-
fyns Garderforening, som bl.a. omhandlede 
foreningens arrangementer i årets løb.
Knud Warming fremlagde regnskabet, 
herunder bestyrelsens anbefaling af uæn-
dret kontingent. Både formandens samt 
kassererens beretninger blev enstemmigt 
godkendt af generalforsamlingen. 
Ole Haaning blev herefter genvalgt til for-
mand. Der var genvalg til Fanebærer Hen-
rik Skovgaard Larsen. Til bestyrelsen var 
genvalg af Finn Henningensen og Knud 
Warming. Jens Chr. Rotmann blev genvalgt 
til suppleant. Der var genvalg af revisorer 
Lars Lerbjerg og Ole Karlsen
Under kaffen/teen holdt kaptajn Bjarne 
Pedersen, Ålborg, tidl. jægersoldat, et fore-
drag om sit liv som jægersoldat og sit nu-
værende virke som træner for universitets-
roerne ved Ålborg universitet.

En udvidet beretning kan læses på www.
garderforeningerne.dk under Vestfyn. 

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Til aftenfesten er det pænt festtøj og også 
her med medaljer anlagt, som det står i 
indbydelsen. Og det gælder både herre og 
damer: vil man komme i galla, er det også 
tilladt. 

Skydning:
Mandag 200 m. Rødskebølle fra kl. 19.00 der 
er kaffe the og kage efter skydning.
Den 26. april havde vi afslutning på 15m. 
Der blev spist den medbragte mad, og der 
var skydning for alle. Igen en god aften med 
ca. 30 deltager. Der blev uddelt pokaler og 
præmier, og aftenen sluttede med kaffe og 
lotteri. 

JUN-85 Finn Madsen

Vi mødes ved Bogense Rådhus kl 9.15 hvor 
vi alle mødes til en briefing om hvordan det 
skal løbe af stablen. Tilmelding til dette ar-
rangement skal ske til Renè Rasmussen tlf. 
21 68 96 87 senest den 15/7-2016. 

Rigtig god sommer til alle Gardere samt 
familie. 
 OKT-80 Renè Rasmussen

www.gardershop.dk   www.garderkortet.dk
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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

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

Fakse og Omegn GF 38
 13/11 1916
Formand: OKT-80 Michael Hansen
Rosenvænget 21, 4690 Haslev
Tlf. 41 78 50 59
e-mail: peter@pedersen.mail.dk

Frederiksborg Amt GF 18
 12/12 1910
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

Gl. Roskilde GF 17
 22/1 1910
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

Haslev og Omegn 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

Region 5

Hvad er terror. Kan vi forebygge genta-
gelser. Hvad gør vi. 
Desværre måtte operativ leder i Politiets 
Efterretningstjeneste, chefpolitiinspektør 
Flemming Drejer melde afbud til foredra-
get den 17. maj. I stedet kom chef for Cen-
ter for Terroranalyse Søren Jensen også fra 
PET og fortalte om baggrunden for at risi-
koniveauet for terror i Danmark er alvor-
ligt. Et spændende indlæg. 
Efter foredraget var der hyggeligt samvær i 
Kantinen på Frederiksberg Slot. 

JAN-70 Jørn Knudsen

GarderMumiernes sommerudflugt i 2016
Tirsdag den 2. august går turen til Roskil-
de, hvor vi skal besøge den kulturhistoriske 
perle, Roskilde Kloster. Efter en rundvisning 
i klosterhaven af klosterforvalteren, oberst 
Søren Lyder Jacobsen kører vi til Tølløse og 
spiser frokost. Tilmeldingen er afsluttet.  
De tilmeldte deltagere mødes kl. 08,45 ved 
busholdepladserne på Lyshøjgårdsvej ved 
Valby Station. Deltagerafgiften er 200 kr., 
som opkræves i bussen. 

Formand Erik Schlüter SEP/66, mobil: 
20164081, email: erik.schluter@live.dk
Næstformand Willy Larsen SEP/59, mobil: 
20200595, email:nygade15@dlgmail.dk
Tilmelding og framelding til næste måneds 
Mumiemøde kan ske via www.gardermu-
mier.dk eller via 6062 3141.
 SEP-59 Peter Lind Jans

Fugleskydning Sydsjælland
Haslev og Faxe garderforeninger af holdt 
den 22 maj fugleskydning, dette var et vel-
besøgt arrangement.

Kære Garder
Det er med beklagelse at vi må meddele at 
familieskydningsaften 2016 er aflyst p.g.a. 
for lidt tilmeldning.
Jeg som formand ved godt, at alle har travlt, 
men er også personlig ked af at en aften 
som denne ene hverdags aften, hvor der 
var lagt op til, at alle kunne være med, fa-
milie og børn og måske man kunne prøve 
at skyde for første gang. Der var planlagt 
super mad og hygge sammen med andre gl. 
Gardere, og at det så ikke lykkes, er noget 
der gør, at man godt kan blive lidt frustre-
ret. Specielt når man på generalforsamlin-
gen hører at alle gerne vil være med til at 
opretholde vores forening.  
Hele bestyrelsen tænker og gør et stort 
stykke arbejde for at vi mødes, og der er 
sammenhold i vores forening, så derfor er 
jeg lidt personlig skuffet over, at der ikke 
var flere af vores medlemmer, der kunne 
afse tid og havde lyst til at være med denne 
aften.
Men vi prøver igen, og håber at der vil være 
opbakning til andre oplæg til samvær og 
hygge i vores Garderforening.

APR- Kent H. Andersen

Kommende arrangementer:
5. september, kl. 18:30: Klubaften i Sergent-
messen på Garderkasernen i Høvelte.
Tilmelding til spisning senest onsdag, d. 
31. august til næstformand Søren Terp, tlf.: 
5154 0957.
Husk Gardermarchen søndag, d. 25. septem-
ber: Se omtalerne i Garderbladet
– og kom og vær med!

Arrangementsomtale:
Mandag, d. 2. maj afholdt vi årets fugle-
skydning. I år gjorde vi det på skydebanen i 
Frederikssund. I alt godt 35 gamle gardere 
og pårørende mødte op til en dejlig aften i 
højt solskin.
Arrangementet i Frederikssund var så 
vellykket, at bestyrelsen påregner, at også 
fugleskydningen næste år vil foregå i Fre-
derikssund.
Indtil da, er der hver onsdag, indtil udgan-
gen af september, skydning på 50 m banen i 
Frederikssund fra kl. 18:00. Husk at I alle er 
medlemmer af skyttelavet; og at I er yderst 
velkommen på skydebanen.

Fuglekonge i år blev DEC-1983 Steen M. 
Munk ved kronprins 382-05/56 Kurt Ol-
sen. De øvrige resultater kan læses på for-
eningens hjemmeside.

Kommende arrangementer:
Lørdag d. 27. august – Der afholdes fug-
leskydning igen i år i Roskilde Marinefor-
enings klubhus på Elisagårdvej nr. 10 i Ros-
kilde, nærmere herom følger!

Fredag d. 2. september – Igen bliver der 
mulighed for at se og høre Den Kgl. Livgar-
des Musikkorps, til dette års skumringskon-
cert. Dét er som altid ved Roskilde Kloster og 
det anbefales at tage egne klapstole med og 
tøj til vejret.

Mandag d. 5. september – Den nationale 
flagdag for vores udsendte og faldne, nær-
mere tilgår.

Onsdag d. 18. maj deltog Gl. Roskilde Amts 
Garderforening i Roskilde Marineforenings 
100 års jubilæum. Foreningen indtrådte 
i paraden, der foregik gennem bymidten 
med Søværnets Tambourkorps i front, og 
der blev overbragt en hilsen sidenhen til 
receptionen på Elisagårdsvej. 

Bestyrelsen ønsker alle gamle gardere og 
deres familier en rigtig god sommer, forhå-
bentlig med deltagelse i og på gensyn ved 
div. Arrangementer. Man kan også holde sig 
orienteret på Gl. Roskilde Amts Garderfor-
enings hjemmeside på www.dg-roskilde.dk

OKT-86 Flemming Haar Ehlers

www.garderforeningerne.dk   www.gardermarch.dk
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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

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

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

Korsør og omegn GF 49
 14/10 1922
Formand: 831-JAN-59 Benny Hansen
Skovparken 9, 4220 Korsør
Tlf. 42 75 30 23
e-mail: jyby@outlook.dk 

Høje-Taastrup og Omegn GF 78
 29/11 1976
Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
Tlf. 29 93 16 68
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

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
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Kære Garderkammerat.
Håber du nyder sommeren og de nye jord-
bær. Når du har tygget af munden, får du 
lige lidt nyt fra din forening.

Kommende arrangementer:
Vores traditionsrige Fugleskydning finder 
sted den 21. aug. på skydebanerne ved Hel-
lebæk, så kryds allerede nu datoen af. Der 
tilgår en invitation med mere udførlige op-
lysninger, håber vi ses..

Vores forening har været fint repræsente-
ret ved følgende arrangementer: Chefskif-
teparaden, 4. maj ved Sveasøjlen, Kongeski-
bets ankomst til Helsingør (blev desværre 
aflyst i sidste øjeblik, på grund af vejret, 
men nogle blev meget våde) Repræsen-
tantskabsmøde i Skanderborg, Valdemars-
march. Forsvarets Dag.

Sommerturen bliver udførligt omtalt i næ-
ste nummer.

Opfordring: Gør bestyrelsen og dig selv en 
stor tjeneste ved at møde op til arrange-
menterne, jo flere jo bedre.

Husk også vores hjemmeside, her finder 
du seneste nyt, evt. ændringer, billeder og 
omtale af både kommende og afholdte ar-
rangementer.

NOV-74 Tommy Aaboe

Information:
Bestyrelsen er godt i gang med planlægnin-
gen af næste sæson.
Bowling. Bowlingsæsonen indledes i septem-
ber 2016 i Want2Bowl. De nærmere detaljer 
følger senere.
Fugleskydningen afholdes søndag den 18. 
september 2016.
Vinterskydningen Skydesæsonen indledes i 
oktober 2016.

Stor succes med mega bowlingstævne.
Gennem mange år har Høje Taastrup sam-
men med medlemmerne fra Søndre Birk, 

bowlet hver anden tirsdag, og derigennem 
har vi oparbejdet et nært kammeratskab 
mellem garderne og deres piger.
Et par gange har vi også haft besøg fra an-
dre Garderforeninger, særlig Køge og Om-
egn har været flittige gæster hos os, og en-
kelte gange har også Gl. Roskilde Amt været 
vore gæster.
I år besluttede jeg så, at jeg ville forsøge, at 
knytte nærmere bånd til andre Garderfor-
eninger i regionen, så jeg udsendte en invi-
tation til bowlinglederne i Gl. Roskilde, Hel-
singør, Holbæk, Kalundborg, Køge og Sdr. 
Birk, og inviterede til stævne den 19. april 
klokken 19:00 i Want2Bowl i Taastrup.

Læs hvordan det gik Svend 
Clausen-Beck på www.garder-
foreningerne.dk under nyheder. 
Der skal i øvrigt lyde en stor tak 
til Svend for det forfriskende indlæg. 

Der skal også lyde en hilsen fra bestyrelsen 
til alle medlemmerne i Høje-Taastrup og 
Omegns Garderforening med ønsket om en 
god sommerferie og vel mødt til nye arran-
gementer fra september.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Foreningen har afholdt generalforsamling 
d. 28. april, hvor 10 gæve gardere havde 
fundet vej til pavillonen på Skolegade. Efter 
en hyggelig middag, gik vi over til general-
forsamlingen.
Afgående formand Benny Hansen kunne 
berette om et stille år i foreningen, han har 
desværre haft en blodprop, og har ikke væ-
ret helt på dubberne. Vores medlem og fol-
ketingsmand Henrik Brodersen har invite-
ret os til en rundvisning på Christiansborg. 
Hvis vi ikke kan samle nok medlemmer til 
en busfuld, kan vi evt. invitere andre med. 
Jørgen Kristensen fortalte om et lille over-
skud, og regnskabet blev godkendt.
Laust Nissen kunne fortælle at Slagelse har 
indbudt os til skydning i Vemmelev. Det vil 
vi prøve at følge op på.
Valg til bestyrelsen. Benny ønskede ikke 
genvalg. Bestyrelsen konstitueredes straks, 
så bestyrelsen nu ser sådan ud: Formand 
Lars Moosdorf, Næstformand, John Niel-
sen, Kasserer Jørgen Kristensen, Registra-
tor Per Vedel, Skydeudvalgsformand, Laust 
Nissen og Fanebærer Henrik Larsen. Der 

var genvalg til Arne Hansen og Leif H. Niel-
sen. Genvalg til Søren V. Olsen og Henrik 
Brodersen. Efter generalforsamlingen ud-
delte den nye formand 25 års hæderstegn 
til Per Borg Vedel. Og afgående formand 
Benny Hansen blev kåret som årets garder.

Lars Moosdorf
En udvidet beretning kan findes 
på www.garderforeningerne.dk 
under Korsør GF

Skovtur 2016:  
Arrangementet finder sted lørdag den 17. 
september.
Vi skal ud i den dejlige Sjællandske natur og 
besøge Veteranhaven i Slots Bjergby, hvor 
vor forening har indsamlet midler til flag-
stangsfundamentet. Så spiser vi let frokost 
på Sommerlyst i Korsør og slutter dagen på 
Egholm Godsmuseum, for at se den unik-
ke samling inden for militærhistorie, bl.a. 
udstilling om Livgarden. Nærmere om ar-
rangementet vil tilgå.

Bowling: Afslutning den 27. april 2016:
Vi holdt afslutning i Bowlingcenteret med 
ni-pins bowling og efterfølgende spisning. 
Der var præmier til de tre bedste, plus 
trøstpræmie. I år modtog Jørgen trofæet 
Anton og Ellen modtog Antonette. Stort til-
lykke. Se billeder på www.koogf.dk, under 
bowling.
Vi holder sommerferie og starter ny sæson 
op igen til september. Fortsat god sommer.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 
2619 1710.

Skydning: Afslutning den 26. april 2016:
Vi var 13 til bord plus Stoffer, da der blev 
holdt skydning med efterfølgende spisning 
i Garderstuen. Hyggelig aften. Første 
præmien gik hos pigerne til Lillian og hos 
mænderne til Ole. Se billeder på www.
koogf.dk, under skydning. 
Skydeformand Kaj Larsen, tlf. 2697 7425.

www.gardershop.dk   www.garderkortet.dk
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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. Steen Rasmussen

Region 5

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

Foreningen dækker: Brønshøj, Herlev, Måløv, 
Kirke Værløse, Smørum, Ledøje, Lyngby, Gen-
tofte, Egedal, Furesø, Rudersdal, Hørsholm.

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

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

Nordsjælland GF 16
 3/12 1909
Formand: JUL-71 Niels Koed Hansen
Enggårdsvej 10, 3550 slangerup
Tlf. 48 27 86 63 / 30 45 36 35
e-mail: koedhansen@gmail.dk
Facebook: Nordsjællands Garderforening
www.nsgarder.dk

Søndre Birk GF 61
 14/6 1938
Formand: MAJ-70 Jens Crone 
Fasanvænget 94, 2791 Dragør
Tlf. 25 25 50 02
e-mail: jens.crone@gmail.com
Internet: www.sbg.dk

Kommende arrangementer:
Dansk Jagt- og Skovbrug Museum i Hørs-
holm søndag 14. august kl. 10.
Vi besøger museet, inden det flytter til Djurs-
land første januar, og skal blandt andet se 
den store udstilling Kongens skov - verdens 
arv, der fortæller om landskabet i de tre sko-
ve i Nordsjælland. Det kom på UNESCOs liste 
over verdens kulturarv sidste sommer. Andre 
udstillinger: Elgene fra Lundby Mose – Ræ-
veruten - En gyselig samling - Jagtens histo-
rie - Forårsrengøring i stenalderen - Dansk 
Skovbrug 1945 – 2000.
Tag en madpakke og drikkelse med, som kan 
spises i spisestuen i Træhuset.
Deltagerprisen er kun 75 kr. Adressen er Fo-
lehavevej 15-15, 2970 Hørsholm. Af hensyn 
til arrangementet er tilmelding nødvendig 
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. 

Skydningen i efteråret starter mandag den 
5 september kl 17 til 19. Vi skyder på de nye 
elektroniske skydebaner i kælderen, indgang 
ved svømmehallen. I kan godt glæde jer. 

Fugleskydningen planlægges afholdt tors-
dag den 1. september om aftenen, derom 
mere i næste blad, men reserver allerede 
datoen.

Nordre Birks Garderforenings 75 års jubi-
læumsfest 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 jubilæ-
umstegn udleveret i festligt lag med deres 
ledsager. Jubilæumsfesten bliver afholdt på 
Schæffergården i Gentofte.

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Kære Garderkammerater.
Nordsjællands Garderforening holder i år 
senior tur onsdag den 10-8-16. I skal nok 
høre mere om turen senere, det er for 70+ 
igen i år. Med Garderhilsen  JUL-71 Niels Koed

Sydsjælland GF 07
 27/10 1907
Formand: 416-NOV-67 Erik Otto Harder Mik-
kelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 55 50 18 24
e-mail: noha@post.tele.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Skyttelauget informerer:
Vi har lørdag d 21. maj afholdt vores fug-
leskydning sammen med Faxe og Haslev 
GF, fuglekonge for 2016 blev Gert Roerholt. 
Næste arrangement er 200m skydning på 
Holmegaards baner mandag den 5. septem-
ber, kl. 18.00. Skydningen afvikles sammen 
med Haslev GF, det er eneste lokale mulig-
hed for at deltage i landsskydningen. Skyd-
ningen stopper kl 20.00

Vi har afholdt vores generalforsamling 
lørdag den 16. april, i Kalbyrissalen, Næst-
ved.
Vores medlemstal er 181 opgjort pr. 31-12-
2015. Alle beretninger og regnskaber blev 
godkendt. Forslaget til kontingent var uæn-
dret, så kontingentet for 2016 blev vedta-
get på ialt kr. 350,-.
Der blev vedtaget en lille ændring i ved-
tægterne, så fremtidig kommunikation og 

indkaldelse til generalforsamling nu også 
kan foretages pr mail, hjemmeside og Gar-
derbladet. Se de nye vedtægter på hjemme-
siden.
Ændring i skyttelaugets vedtægter udsæt-
tes til næste år. Genvalg til Eriik O. Harder 
Mikkelsen, Claus Lohmann Hansen, Finn 
B. Hansen, Jørgen Larsen, Peter Søgaard 
Nielsen samt fanebærer Finn B. Hansen. 
Nyvalg som kasserer for 1 år Gert Roerholt, 
sekretær for 2 år Kristian Rasmussen samt 
bestyrelsessuppleant for 1 år Arne Nielsen. 
Bestyrelsesmedlem til skyttelauget for 2 
år. Gert Roerholt, genvalg og nyvalg til Arne 
Nielsen. Genvalg som suppleant for 1 år til 
Leif Johansen. Normann Hansson ønskede 
ikke at fortsætte som kasserer, pga., den 
behandling som 60+ /Fredrik d III's fro-
kostlaug havde fået i bestyrelsen, hvilket 
han kom med en forklaring om. Envidere 
opfordres medlemmer med interesse for 
skyttelaugets arbejde at henvende sig til 
formanden, dette for at vi har mulighed for 
at videreføre vores skyttelaug i fremtiden.

Jul - 74 Kristian Rasmussen
Du kan læse en udvidet beret-
ning på www.garderforeninger-
ne.dk under Sydsjællands GF, 
hvor billeder fra aftenen også vil 
være lagt op. 

Kommende arrangementer:
Fugleskydningen i 2016 afholdes lørdag, den 
27. august. Nærmere om arrangementet i 
Garderbladet i august.

Onsdag d. 6/4 afholdt vi vores afslutnings-
fest i Præstegården. Der deltog 24 deltage-
re som havde en fortræffelig aften. Festud-
valget havde sørget for at alle kunne slappe 
af denne dag. En stor tak til dem. Efter en 
dejlig buffet og dessert var der uddeling af 
årets pokaler. Damepokalen blev vundet 
af Linda Unna-Lindhard og hun snuppede 
også M/K damepokalen samt M/K pokalen 
for bedste par sammen med Knud Basbal-
le. M/K herrepokalen gik til Jan Willmarst. 
Far og datter fik en del med hjem denne 
aften. Niels Langstrup tog Veteranpokalen 
samt vores fremgangspokal. Familien Cro-
ne holdt sig tilbage med de små pokaler i 
år men til gengæld fik Jens fortjent vores 
store Basballe Cup pokal med hjem. Vi er 
sikre på at den nok skal pynte i hjemmet i 
Dragør. Vores fornemmeste pokal, kamme-
ratskabspokalen gik fortjent til John Ben-
netzen. Han giver altid en hånd med og er 
en rigtig god garderkammerat. Tak for en 
rigtig god sæson, vi ses i skydekælderen 
onsdag den 28/9.

www.garderforeningerne.dk   www.gardermarch.dk



  33

 Region 6

Vestsjælland 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

Vestlolland GF 50
 20/1 1924
Formand: 671-NOV-65 Jens Høyer
Nøjsomhedsvej 16, 4900 Nakskov
Tlf. 54 93 20 20
e-mail: hoyer@dlgpost.dk

Bestyrelsen ønsker samtlige medlemmer 
en god sommer og på gensyn til vores kom-
mende arrangementer.  NOV-74 Niels Langstrup

Australien 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 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

Mellem staterne 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

Pacific Northwest 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

Stor britannien GF 99
 22/4 1992
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

Øst Kanada 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

Vest Kanada 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

Singapore 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

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

Garderforeningerne i Udlandet (6)

Foreningen har afholdt sin årlige gener-
alforsamling. Formandens beretning bar 
præg af HM Dronningens 75 års fødselsdag 
og statsbesøget i Indonesien, som man har 
kunne læse om i Garderbladet. Foreningen 
tæller 45 medlemmer, med en klar størst 
tilslutning i Singapore. Det reviderede 
regnskab blev forelagt med kommentarer-
ne, at resultat var lidt bedre end forventet.
2016 budgettet blev godkendt med for-
ventning om at yderligere støtte til arran-
gementer kan forekomme grundet den 
stærke likviditet. Medlemskontingent for 
2017 blev fastlagt til DKK 350 og SGD 100 
med indbetaling forventet før næste gene-
ralforsamling senest i marts 2017. Der var 
genvalg til hele bestyrelsen. 
Et udvidet referat af generalfor-
samlingen kan læses på www.
garderforeningerne.dk under 
Singapore Garderforening. 

Runde Fødselsdage (50-60-70-75-80-
85-90-95-100 år) udskrives månedligt 
fra DGs edb-anlæg og bringes auto-
matisk 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 garderforenings-
nummer. 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 loka-
le garderforening. Husk soldaternum-
mer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale 
garderforening eller direkte til Gar-
derbladets kontor.

GuldBryllup
12-08 775-SEP-63 GF ?
 Hans Højgaard og fru Mona Lisa
 Grejtbjergvej 129
 8722 Hedensted
13-08 905-MAR-59 GF ?
 Viktor Frederiksen og fru Merete 
 Ranunkelvej 36
 8722 Hedensted

Fødselsdage
90 år
10-07 69-MAJ-47 GF 92
 Christian Castenskiold
 P.O. Box 3464
 Rancho Santa Fe, CA 92067
 USA
14-07 486-MAJ-48 GF 58
 Elvin Larsen
 Vestergade 24 B, 7200 Grindsted
85 år
22-07 640-NOV-52 GF 58
 Egon Sandfeld Nielsen
 Møllebakken 12, 7330 Brande
22-07 153-MAJ-52 GF 62
 Jens Nissen Have
 Solevænget 16
 2800 Kongens Lyngby
24-07 479-MAJ-52 GF 01
 Erling Schrøder
 Solnavej 100, 2.tv.
 2860 Søborg
27-07 IFG GF 62
 Johan Bech Goth
 Folesletten 33
 2950 Vedbæk
27-07 304-MAJ-50 GF 18
 Erik Rud Panduro
 Solbakken 1, 3230 Græsted
31-07 757-NOV-51 GF 10
 Otto Kristian Larsen
 Strøms vænge 7, 9240 Nibe
05-08 064-MAJ-52 GF 18
 Preben Escherich Holkjær
 Lundegårdsvej 8, 3450 Allerød
06-08 251-MAJ-52 GF 73
 Børge Bruun Johannessen
 Gyvelvej 1, 6621 Gesten
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Personalia

09-08 052-MAJ-52 GF60
 Knud Aage Moos
 Amtsvejen 17
 6400 Sønderborg
80 år
12-07 084-NOV-55 GF 43
 Vagn Skovsgaard
 Dybrovej 30, Skærum
 9900 Frederikshavn
16-07 586-NOV-54 GF 21
 Ejner Dissing
 Gislingegård 3, 4532 Gislinge
21-07 512-MAR-57 GF 60
 Frede Jacobsen Struck
 Mølmark 5, 6310 Broager
24-07 788-JAN-57 GF 46
 Erik Lund
 Søndervej 20, 6280 Højer
25-07 255-FEB-56 GF 15
 Niels Christian Jensen
 Haugevej 4, Vinderslev
 8620 Kjellerup
28-07 793-NOV-56 GF 11
 Ernst Andreas Mortensen
 Storegade 32, th.
 3700 Rønne
30-07 072-MAJ-56 GF 01
 Elo Jørgensen
 Røglevej 11, 3450 Allerød
30-07 229-JUL-59 GF 02
 Aage Moltke-Leth
 Stationsvej 8, 5260 Odense S
01-08 089-NOV-57 GF 21
 Arne Egil Henriksen
 Vandværksvej 7, 4581 Rørvig
02-08 830-JAN-57 GF 03 
 John Emil Markussen
 Hagemannsgade 6, 8300 Odder
02-08 051-MAJ-56 GF 50
 Bent Karlsen
 Træholmvej 6, 4900 Nakskov
07-08 MAJ-56 GF 26
 Niels Peter Madsen
 Ny Sognstrupvej 2
 7500 Holstebro
75 år
13-07 116-MAJ-61 GF 46
 Hans Jokum Ravn
 Horsbygvej 9, 6534 Agerskov
14-07 654-JAN-61 GF 66
 Ulrik Faurskov
 Rybergsvej 7, Sønderby
 5631 Ebberup
15-07 135-JAN-62 GF 16
 Jørgen Lindberg Bennetsen
 Fluesnappervej 4, 3660 Stenløse
16-07 804-MAR-61 GF 28
 Ejler Hjorth Andersen
 Tinghøjs Allé 20 A, 1.tv.
 6700 Esbjerg
17-07 796-MAR-61 GF 40
 Helge Hjelm Hansen
 Engvej 11, 9560 Hadsund
17-07 862-MAR-61 GF 44
 Gunnar Larsen
 Kridtvej 24, 7980 Vils
18-07 854-NOV-60 GF 43
 Knud Nielsen
 Skarpæsvej 41, 9990 Skagen
18-07 704-JUL-62 GF 21
 Arne Dahl
 Maglehøjgårdsvej 10
 4571 Grevinge

21-07 434-MAJ-62 GF 32
 Sven Carsten Ottesen
 Mølholm Landevej 20 C, st.tv.
 7100 Vejle
23-07 865-MAR-61 GF 33
 Frede Vesterlund
 Bøgelundvej 6, 5464 Brenderup
25-07 619-JAN-61 GF 13
 Gunnar Henry Christensen
 Bringstrupvej 9, 4100 Ringsted
27-07 475-MAJ-63 GF 01
 Finn Pitzner
 Elisabethstrasse 72
 23701 Eutin-Fissau
 Deutschland
28-07 615-JAN-61 GF 34
 Jens Kristian Dalsgaard
 Øster Allé 15, 9670 Løgstør
28-07 809-MAR-61 GF 37
 Mogens V. Pedersen
 Louisenlund 23, 5700 Svendborg
28-07 758-MAR-61 GF 57
 Jens Arne Jørgensen
 Enevoldsvej 24
 6070 Christiansfeld
28-07 226-SEP-61 GF 11
 Benno Harly Mogensen
 Midgårdsvej 16, 3700 Rønne
30-07 067-NOV-62 GF 01
 Freddie Flindt-Hansen
 Engrøjel 4, Hundige
 2670 Greve Strand
31-07 872-MAR-61 GF 33
 Helge Nordtorp Jørgensen
 Hesselager 6, 7100 Vejle
02-08 502-MAJ-62 GF 21
 Niels Aage Grogriis
 Grevinge Bakker 3
 4571 Grevinge
04-08 288-SEP-61 GF 22
 Ib Pedersen Ravn
 Rosenvænget 54
 5250 Odensen SV
04-08 565-JAN-61 GF 34
 Søren Qwist
 Østerbrogade 20 A
 9670 Løgstør
06-08 905-NOV-60 GF 01
 Møller Sletting Jensen
 Juelsmindevej 177
 2610 Rødovre
06-08 JAN-61 GF 45
 Andreas Nielsen
 Overdrevet 3
 4623 Lille Skensved
08-08 659-JAN-61 GF 34
 Erik Bækhøj Andreasen
 Gl. Tingvej 20 B, 9600 Aars
70 år
10-07 024-AUG-67 GF 14
 Flemming Christensen
 Vandværksvej 32, Bangsebro
 4800 Nykøbing F
13-07 JUL-69 GF 61
 James Barrett
 Solrødvej 20, 2700 Brønshøj
13-07 JUL-70 GF 28
 Hans Christian Fuglsang
 Nygårdsparken 46
 6740 Bramming
16-07 JUL-66 GF 13
 Hans Ranvig
 Næstvedvej 73, 4180 Sorø

19-07 998-MAJ-66 GF 18
 Niels Aage Nielsen
 Gammel Frederiksborgvej 4
 3200 Helsinge
20-07 737-APR-68 GF 28
 Ove Madsen
 Storegade 29, 6261 Bredebro
24-07 440-SEP-66 GF 78
 Gerner Benny Lassesen
 Gartnerbakken 17
 2625 Vallensbæk
25-07 686-JAN-66 GF 57
 Hans Peter Lei
 Fjelstrupvej 32, 6100 Haderslev 
27-07 366-SEP-66 GF 17
 Bent Nybo Andersen
 Låddenhøj 107, 0206
 4000 Roskilde
29-07 403-JAN-67 GF 30
 Harald Kristian Thisted
 Ansvej 43, 8840 Rødkærsbro
30-07 718-SEP-64 GF 07
 Peder Andersen
 Over Lyngen 4, 4720 Præstø
04-08 760-JAN-66 GF 41
 Per Maximillian Haxthausen
 Kovangen 211, 3480 Fredensborg
06-08 358-NOV-67 GF 21
 Ove Rohde Christiansen
 Ericalyngen 5, 4573 Højby Sj.
06-08 060-AUG-67 GF 01
 Hans Erik Skov Jakobsen
 Kildegården 5, 3.th.
 2620 Albertslund
07-08 390-SEP-66 GF 18
 Leif Edgard Larsen
 Savværksvej 1, Nødebo
 3480 Fredensborg
08-08 518-JAN-67 GF 26
 Jens Vinderslev
 Lundgårdsparken 106
 7600 Struer
08-08 444-NOV-64 GF 45
 Peter Kullenberg
 Brogade 13 A, 2.th., 4600 Køge
60 år
10-07 FEB-78 GF 37
 Jens Madvig Olesen
 Louisenlund 45, 5700 Svendborg
13-07 MAJ-77 GF 34
 Ole Kærgaard
 Thyrasvej 27, 9640 Farsø
14-07 JAN-77 GF 07
 Søren Heinrich Danielsen
 Digevej 10, 4895 Errindlev
17-07 MAJ-77 GF 45
 Lars Peter Dreyer
 Klosterparken 51
 2680 Solrød Strand
18-07 JAN-77 GF 17
 Mogens Nordgård Christensen
 Hornsherredvej 467, Sæby
 4070 Kirke Hyllinge
19-07 APR-77 GF 50
 Niels C. Devantier
 Sønderparken 22, st.tv.
 4930 Maribo
21-07 JAN-77 GF 05
 Søren Nielsen
 Ørbækvej 5, 8520 Lystrup
27-07 MAJ-77 GF 58
 Niels Erik Kromann
 Østerhovedvej 1, 7323 Give
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28-07 MAJ-77 GF 02
 Preben Andersen
 Lille Tornbjergvej 147
 5220 Odense SØ
01-08 JAN-77 GF 03
 Jørgen Rye Pedersen
 Aprilvej 16, 8700 Horsens
03-08 MAJ-77 GF 05
 Henning Dines Petersen
 Svalevej 7 B, 8990 Fårup
03-08 MAJ-77 GF 05
 Thomas Krause Sørensen
 Præstemarken 32
 8543 Hornslet
08-08 AUG-75 GF 52
 Torben Jensen
 Månebakken 8 A, 4690 Haslev
50 år
14-07 JUN-87 GF 32
 Hans Henrik Mols Hansen
 Skovbøllingvej 23, 7300 Jelling
14-07 JUL-86 GF 15
 Claus Gustafsson
 Søndertoft 9, Ørum, 8830 Tjele
15-07 Apr-86 GF 03
 Flemming Thomsen
 Nylands Alle 55, 8700 Horsens
18-07 OKT-86 GF 05
 Poul Rasmussen
 Nattergalevej 8 A
 8960 Randers SØ
20-07 APR-86 GF 72
 Ole Bent Schønning
 Platan Alle 2, 5750 Ringe
29-07 OKT-86 GF 22
 Mogens Pedersen
 Nyløkke 1, 5600 Fåborg
05-08 OKT-86 GF 50
 John Henning Rasmussen
 Vestre Landevej 227
 4952 Stokkemarke
08-08 MAJ-92 GF 21
 Anders Per Moestrup
 Møllestrædet 8, 4550 Asnæs
09-08 SEP-85 GF 01
 Jens Reichel Sundberg
 Ellefolden 8, 2950 Vedbæk

Dødsfald
87-MAJ-39 GF 33
 Aage Hummeluhr
 Skovgade 52, 1. 0013
 5500 Middelfart
61-NOV-41 GF 61
 Frede Villy Jensen
 Marsk Stigs Vej 150 B, st. 0001
 4220 Korsør
639-MAJ-41 GF 10
 Ove Thomsen
 Stolpedalsparken 77
 9000 Aalborg
654-MAJ-41 GF 72
 Hans Asmussen
 Karolineparken 1 c, 0211
 6800 Varde
90-MAJ-43 GF 01
 Palle Parup
 Østerled 2, 3.tv.
 2100 København Ø
265-MAJ-43 GF 04
 Mogens Vestergaard
 Frydebovej 33, 7700 Thisted

297-NOV-46 GF 04
 Christian Larsen
 Kløvervej 3, 0013, Koldby
 7752 Snedsted
668-NOV-46 GF 30
 Ib Harms Andersen
 Gødvad Bakke 37
 8600 Silkeborg
443-MAJ-48 GF 44
 Niels Verner Kristensen
 Rotaryparken 26
 7900 Nykøbing M
465-MAJ-48 GF 60
 Helge R. Nørgård Jensen
 Asylvej 3, st.th., 6400 Sønderborg
263-NOV-49 GF 06
 Thorkild Pedersen
 Æblevænget 146, 6000 Kolding
427-MAJ-50 GF 39
 Peder Pedersen
 Gl. Kongevej 29 B, 6880 Tarm
798-NOV-53 GF 05
 Evert Nielsen
 Kirkely 6, Skejby, 8200 Aarhus N
156-NOV-54 GF 35
 Jens Eigil Christensen
 Syrenvej 4, 9500 Hobro
853-MAJ-55 GF 78
 Kai Jørgensen
 Løvtoften 61, 2630 Taastrup
641-MAJ-57 GF 14
 Gunner Pedersen
 Thulevej 8, 4800 Nykøbing F
493-NOV-59 GF 05
 Peder Holm Pedersen
 Thorsvej 3, 8464 Galten
504-NOV-61 GF 49
 Arne Hansen
 Magleoparken 3, 4230 Skælskør
264-MAJ-64 GF 05
 Niels Aasberg
 Regnersgade 2, 8260 Viby J.
APR-76 GF95
 Wagner Lærke
 P.O. Box 568, Drumheller
 Alberta T0J 0Y0, Canada
MAR-84 GF 01
 Flemming Ørslev Rasmussen
 Enigheds Allé 27
 2700 Brønshøj

  TAK

En stor tak til Bornholms Garderforening 
for gave og fremmøde til min 80 års fød-
selsdag. Og tak til Kaj Hansen for fremmø-
de med 40 års jubilæums tegn. 
 649-NOV-55 Ole K. Marker

Tusind tak til Københavns Garderforening 
og Gardermumierne for hilsen, slipsnål og 
rødvin til min 85 års fødselsdag. 
  333-NOV-55 Ivan H. Juhler

Hjertelig tak til Thisted Amts Garderfor-
ening for gave og fremmøde ved min 80 
års fødelsdag d. 15-4-16. 
Med venlig garderhilsen
 213-MAJ-56- Kristian Kanstrup

Hjertelig tak til Thisted Amts Garderfor-
ening for fanevagt og venlig deltagelse 
ved vor far 297-NOV-46 Christian Larsens 
bisættelse fra Hørdum Kirke 28. april.
På familiens vegne
 AUG-79 Henning Larsen

Tak til Gl. Roskilde garderforening for vin, 
samt fremmøde af 2 friske Gl. Gardere til 
min 70 års fødselsdag d. 9 maj, tak fordi I 
var med til og gøre dagen festlig.
 880-MAR-66 Preben Onsberg 

Hjertelig tak til Garderforeningen for Aar-
hus og Omegn for venlig opmærksomhed 
i anledning af min 60-års fødselsdag den 
20. marts. OKT-77 Jan Møller 

Tak til Sydsjællands Garderforening for 
besøg af formanden med flere med Gar-
derportvin på min 80 års fødselsdag, det 
glædede mig meget.
 799-JAN-57 John-Erik Søe-Jensen

Der skal lyde en stor tak til Herning og 
Omegns Garderforening, for besøg ved 
min 60 års fødselsdag d. 29/5-2016, og 
med tak for 2 flasker Garder-vin. 
 JAN-77 Kristian Wester Petersen

Tak til Holbæk Garderforening for op-
mærksomheden ved min 75 års fødsels-
dag.  327-MAR-60 Henning Kristensen

Hjerteligt tak til Haslev Garderforening 
for vingave ved min 80 års fødselsdag. 
 102-MAJ-56 Henning Jensen

Tak til præsident, oberst Flemming Rytter 
for hilsen og til Garderforeningen for Vejle 
og Omegn for opmærksomhed ved min 90 
års fødselsdag den 31. marts 2016. 
 487-MAJ-48 Peter Elmer Andersen

Hjertelig tak til Haderslev Garderfor-
enings formand John De Taeje for fremmø-
de og vin til min 80 års fødselsdag d. 2/4.
 Hilsen 224-MAJ-56 Bent Skøtt

Tak til Garderforeningen for Hadsund og 
Omegn for fremmøde og gave i anledning 
af min 70-års fødselsdag.
 728-JAN-66 Erik Kirkegaard Mikkelsen

Hjertelig tak til Gl. Roskilde Amts Garder-
forening for opmærksomheden ved min 
70 års fødselsdag den 28. marts 2016.
 942-MAR-66 Karl H. Kjeldsen

Tak til Frederiksborg Amts Garderfor-
ening for gave og besøg til min 85 års fød-
selsdag d. 17/03 2016.
 762-NOV-52 Ove Bjerregaard

Hjertelig tak for den meget personlige 
garderhilsen fra oberst, kammerherre 
og præsident for De Danske Garderfor-
eninger, Hr. Flemming Rytter. Samtidig 
tak til Thisted Amts Garderforening for 
skilderhus med portvin, og formand Niels 
Godiksens besøg i anledning af min 90 års 
fødselsdag. 
 305-NOV-47 Frede Lund Sørensen
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”JEG HAR 
KOMMANDOEN” 

– OBERST MADS RAHBEK, 29.04.16


