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Af Præsident Flemming Rytter 

Jeg har ved adskillige lejligheder efterlyst synspunkter og bidrag 
i en lang række konkrete sager og senest i min klumme i marts 
2016-nummeret også det generelle spørgsmål om frivillighed om-
kring præsidentposten. Det har afstedkommet et engageret indlæg 
fra garder JAN-90 Carsten Norge, ment som et læserbrev i Garder-
bladet, al den stund vi ikke har noget andet forum. Præsidiet har 
dog den holdning, at Garderbladet med dets faste rubrikker og af-
snit er så vigtig en del af vor organisation, at der simpelthen ikke 
er plads i Garderbladet til læserbreve. For læserbreve vil nødven-
digvis betyde, at andre dele må skubbes ud af bladet. Men hvad gør  
man så, når Præsidenten efterspørger bidrag, og de så rent faktisk 
kommer. Så skaber med et ”debatforum” på De Danske Garderfor-
eningers (DG) hjemmeside. Internet og hjemmesider er stort set 
lavet til den slags demokratisk forankrede debatter som netop Car-
sten Norges vedr. frivilligheden. Voila. Her i DG er der ikke langt fra 

idé til handling. Nedenfor vil man kunne læse lidt mere om nyska-
belsen.
Et af vor organisations højdepunkter er årgangsparaden, i år søn-
dag den 1. maj 2016. Mød op og vær med, jo flere jo bedre. Og vi gør 
vort yderste for at få de praktiske ting til at fungere såsom ordent-
lige toiletforhold, højtalere der virker, bænke 
at sidde på for de mest trætte gardere og 
mulighed for at købe drikkelse. Jeg minder 
også om, at årgangsformændene for 1946, 
1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 
1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 
2001, 2006 og 2011 er inviteret 
til en uformel sammenkomst i 
DG kontoret på paradedagen kl. 
08:45 (varighed max ½ time). 

PRÆSIDENTEN HAR ORDET

DET SKER I MAJ
1. Årgangsparade Livgardens  

Kaserne 
27. – 29. Repræsentantskabsmøde i  

Skanderborg 
29. Gardergolf  

DET SKER I JUNI
4. Gardens Dag, Garderkasernen
11. HKH Prinsgemalen fødselsdag 82 

år  
23.-26. Garderudveksling Danmark 
24. Livgardens årsdagsparade 
30. Livgardens årsdag – 358 år  
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PASSWORD TIL 
DIGITALT GARDERBLAD
gevaer1

DG DEBAT
Har du en holdning til, hvordan DG skal udvikle 
sig? Har du erfaringer, som din naboforening kan 
få glæde af? Eller har du måske behov for at dele 
en lokal problemstilling? 
Som et helt nyt tiltag, lanceres nu DG Debat som et online debatforum, 
hvor diskussioner om stort og småt i DG kan føres. Et forum hvor gar-
derforeninger kan lære af hinanden, udveksle gode ideer eller hjælpe 
andre med at løse udfordringer, som man selv har løst i sin forening. 
DG Debat drives uafhængigt af lokale, regionale eller landsdækkende 
holdninger og er således et frit forum, hvor alle DG emner kan debat-
teres. 
Hver måned vil Garderbladet bringe et kort oprids af de aktuelle de-
batter på DG Debat.  
Se meget mere på www.garderforeningerne.dk/debat 

DG DEBAT – AKTUELLE DEBATTER
Er det frivillige i Garderforeningen under afvikling? 
Af JAN-90 Carsten Norge 

Med udgangspunkt i Præsidentens leder i marts nummeret af Garder-
bladet angående en eventuel fremtidig aflønning af præsidenten for 
Garderforeningerne, fremkommer JAN-90 Carsten Norge med sit for-
slag til, hvordan DG skal forholde sig til en sådan problemstilling.



Præsidiet

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
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Formandsmøderunden i marts forløb roligt og godt. Der var en helt 
overvejende god stemning for at godkende det foreliggende udkast 
til IT-strategien på Repræsentantskabsmødet i Skanderborg 28. 
maj. Der var tilfredshed med, at tingene kommer i den rigtige ræk-
kefølge, d.v.s. strategi før evt. planer for anskaffelse. Flere mente, at 
processen burde speedes op, og at processen fra strategigodken-
delse og videre derfra kun kan gå for langsomt. Vi bryster os ofte af 
at være en stor organisation. Er der dog ingen i medlemskredsen, 
som selv har IT-forstand eller kender nogen, der uden millionreg-
ninger i lommen kan hjælpe DG videre frem efter en strategigod-
kendelse? 

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

→  fortsat fra side 3

HOLD MAR-67  Vi har 50 års jubilæum 
Lør-/søndag den 06/07 maj 2017 og vi har fået arrangeret 
festlighederne. Vi mangler desværre stadig en del e-mail 
adresser fra nogle af jer. Så hvis I ikke har skrevet til mig/os 
på mail: ib.kristensen@private.dk. bedes I gøre det snarest.
Vh. Bestyrelsen. V/ årgangsformand, 771 Ib Kristensen
Tlf. 4585 6609 – 2248 6602.

HOLD JUL-91 Kom til 25 års jubilæum
Vi mødes søndag d. 1. maj kl. 09.00 ved cafeteriet ved vold-
graven ind til Rosenborg Slot. Det er ligeledes her vi skal 
stille op. Paraden starter kl. 10:00. Efter paraden skal vi have 
taget et KMP billede med Rosenborg i baggrunden, hvorefter 
der pt. arbejdes på at finde et sted at indtage frokost.
Der er oprettet en Facebook gruppe, som alle opfordres til at 
tilmelde sig - søg på LivgardenHoldjuli1991.
Alternativt kan undertegnede kontaktes for mere informa-
tion på info@livgardenholdjuli1991.dk eller årgangsforman-
den på Morten@mediagroupww.com. Med garderhilsen
Karsten F. Vangsgaard

 DGs Hæderstegn

 JAN-80 Steen Danielsen
 Midtskovej 58, 5370 Mesinge
 
 De Danske Garderforeninger ønsker tillykke

ÅRSBERETNING 
2015 – 2016

Hvad er der sket i det forgangne 
foreningsår? Er der fortsat med-
lemstilbagegang? Hvor mange 
nye medlemmer har Hverveud-
valget rekrutteret? 

Få svaret i DG årsberetning, 
der nu er tilgængelig på 
www.garderforeningerne.dk. 

ÅRGANGSPARADE SØNDAG D. 1. MAJ 
Gitterporten åbner kl. 8.00. Mødetid senest kl. 9.30. Paraden skal 
være opstillet kl. 9.50. 25-års og 50-års jubilarerne, der er samlet 
ved Frederik d. III´s buste, marcherer kl. 9.50 med to tambourer til 
højre fløj af paraden. Kl. 10.00 afleveres paraden til Præsidenten for 
De Danske Garderforeninger.  

Jydsk Emblem Fabrik A/S 
- Leverandør til Forsvaret

Jydsk Emblem Fabrik A/S · Sofienlystvej 6-8 · 8340 Malling · +45 7027 4111 · www.jef.dk

Nu har vi et rigtig godt tilbud til dig, hvis du bestiller krydsbånd  
og sild i god tid, på vores hjemmeside. 
I perioden fra 1. maj til og med 30. juni, tilbyder vi dig 10% rabat på dine ordens-
bånd og sild, hvis du giver os god tid til at levere dem og oplyser kampagnekoden.  
Vi garanterer, at alle som har bestilt ordensbånd inden den 30. juni, modtager deres 
bånd senest ultimo august, således at I kan være klar til Flagdagen den 5. sept.

Vær godt klædt på til Flagdagen den 5. september

GRATIS GAVE: Udover 10 % rabat, har vi indgået et sponsorat med Famlienet-
værket, således vi til de første 300 bestillinger af ordensbånd sender en gave  
i form af et klistermærke med Den Gule Sløjfe.

Køb online på  
www.jef.dk 
www.reitz-medaljer.dk

Vidste du: Fremstilling af krydsbånd, sild 
og miniaturer er manuelt håndarbejde 
udført af vores dygtige medarbejdere  
– se vores video her...

10% rabat på 
kampagnekode: KB16.

www.kryds.jef.dk

I anledning af Hans Kongelige Højhed 
Prinsgemalens 82 års fødselsdag den 11. juni 

sender alle gamle gardere  de 
hjerteligste tanker og bedste ønsker 

til DGU’s høje protektor.



 Livgarden

Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde 
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefonnr.: Tlf. 4599 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. 4599 4009, e-mail: lg-gse20@mil.dk

  5www.livgarden.dk

Mads Rahbek, oberst, chef for Den Kongelige Livgarde 

Jeg skriver nu min første klumme som chef for Den Kongelige Liv-
garde. Det er lidt sært, at skrive den godt en måned før den skal i 
Garderbladet, og godt en måned før jeg reelt tiltræder og udnæv-
nes. Men når I læser den, så er jeg chef for Livgarden.
Min farfar var Garder 255 i Prins Aages deling i 1915. Min far var 
reserveofficer ved Livgarden under den kolde krig og senere forret-
ningsfører i Garderforeningerne. Jeg selv var bataljonschef for II/
LG fra 2005 og udsendt til Afghanistan som næstkommanderende 
for den danske bataljon i 2007, sammen med en stor del af Livgar-
dens personel. Så Livgarden og Garderforeningerne har været en 
del af min opvækst på forskellige måder.
Jeg glæder mig til at være Chef Livgarden og jeg ser frem til de opga-
ver og udfordringer, der følger med. I den forbindelse vil jeg gerne 
takke Oberst Klavs Lawes og Oberstinde Jette Lawes for den meget 
grundige opgaveoverdragelse, som jeg selv og min hustru Anne-
Cathrine Riebnitzsky har fået. Det har været en stor hjælp.
Som ny chef har jeg fra starten fire fokusområder:

Sammenhængskraft og korpsånd i Livgarden
Kampbataljonernes forhold 
Vagtuddannelsen
Støtten til Livgarden

Det er ikke nyopfindelser men områder, hvor der skal ske en æn-
dring eller lægges tyngde i at videreføre en påbegyndt udvikling.  

Især det første og sidste fokusområde vil berøre de gamle gardere 
og Garderforeningerne. Vi der i dag er tjenestgørende, har brug for 
støtten fra Garderforeningerne og det netværk, som kan skabes 
mellem gamle gardere. Uden den støtte er det svært at løse de op-
gaver, som personellet i Livgarden har i dag.
Præsidenten var en af de første til at lykønske mig, og tilbyde såvel 
sin egen, som Garderforeningerne hjælp og støtte til mig med det 
samme og i fremtiden. Et meget vigtigt tegn til mig om at endnu en 
chef ved Livgarden kunne regne med Garderforeningernes støtte.
Jeg vil straks bede om jeres støtte. Jeg vil starte med at bede jer 
om at skaffe flere medlemmer, så der er en støtte til Livgarden om 
5, 10 og 15 år. Så vil jeg gå i dialog med de tjenestgørende og Gar-
derforeningerne omkring, hvad det er for en støtte vi har brug for i 
fremtiden, for at Livgarden kan blive ved med at være et regiment, 
der kan tiltrække og 
fastholde de bedste 
soldater, officerer og 
befalingsmænd.
Anne-Cathrine og jeg 
ser frem til at møde jer 
ved de forskellige ar-
rangementer.  

Pro Rege et Grege

KÆRE GARDERE

Bliv annoncør i Garderbladet – Kontakt garderbladet@garderforeningerne.dk og forhør dig om mulighederne.
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Af KN Svend Olaf, OIR Hold 3, FOTO: DANCON OIR Hold 3

Traditioner, historie og artefakter bidrager til at fastholde og ud-
vikle korpsånd, stolthed og sammenhold. Omend det udefra set 
måske kan virke gammeldags, romantisk eller sværmerisk bidrager 
symbolerne, og den fælles historie, til stolthed og meningsfuldhed 
i en tid, hvor værdierne kan synes trængte, og hvor ikke-målbare 
forhold også er afgørende for en enheds effektivitet når den er ind-
sat i operationer.

Vi er en del af Historien
At vi gardere fortsat har et udpræget regimentstilhørsforhold og 
besidder en berettiget stolthed over at være en del af Livgardens 
snart 358-årige historie, ses bl.a. ved den omhu og opfindsomhed, 
hvormed garderinsignia og symbolik fylder i garderforeningsregi, 
på tatoveringer og som udsmykning af omgivelserne i missions-
områderne. Det nære forhold til kongehuset, og den ære der 
er forbundet hermed, ses hjemme ved garnisonerne, men 
også hvorend Livgarden er indsat i internationale 
missioner holdes forbindelsen til Kongehuset ved 
lige - bl.a. ved fejring af Majestætens fødsels-
dag. 
De ovennævnte forhold skaber sam-
menhæng og sammenhold, og viser, 
at vi er en del af noget større - vi er 
en del af Historien. Derfor bør 
vi også kende den. De måske 
mest centrale artefakter 
er vores faner, som har 
været vidt omkring. 
Aktuelt er I/Livgardens 
fane udsendt til Iraks An-
bar-provins sammen med 
dele af bataljonen på Ope-
ration Inherent Resolve, 
Hold 3. Men fanens histo-
rie rækker langt tilbage. 
I oktober 1842 blev der på 
Christiansborg Slot - som konsekvens af 
den nye organisationsplan for Hæren - uddelt nye 
faner til Hærens infanteribatal- joner. Som noget nyt blev alle 
hærfaner nu røde med hvidt kors, ligesom Dannebrog. Den Konge-
lige Livgarde til Fods havde allerede i 1788 modtaget dannebrogs-
faner med rigsvåbnet broderet i midten, som dog i mellemtiden 

TRADITIONER 
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Fra Livgarden

mærke, fx i forbindelse med fejringen af Majestætens fødselsdag, 
Den Kongelige Livgardens fødselsdag mv. Det er et symbol, som 
med fanebåndene og de internationale missioner på bedste vis be-
vidner, at I/Livgarden til fulde lever op til såvel regimentets som 
bataljonens motto: ”For Konge og Folk” – og i vores tilfælde nu også 
det irakiske folk.

  7www.livgarden.dk

INFO
Kilder: Livgardens Historiske Samling
Den Kongelige Livgarde 350 år 1658-2008, bind 1.
Ceremoniel i Forsvaret, Kapitel 5 – faneceremoniel. FKOBST 202-4 
JUL 1994

 På fanestangen af I/Livgardens fane er monteret et kronet C i 
guld til minde om daværende kaptajn, Prins Christians (Den senere 
Kong Christian den 10.) sidste kongevagt på Amalienborg den 23. 
marts 1905. Desuden markeres hermed Kongens tjeneste ved batal-
jonen, da han som prins var chef for 1. Kompagni og som kronprins 
bataljonschef.

 I forbindelse med HMD Dronningens fødselsdag har OIR Hold 
3 fremsendt luftfoto til Majestæten af holdet opstillet i formationen 
”HMD Navnetræk”. Fotoet er taget af dansk PUMA-drone.

 I/Livgardens fane var med bataljonen i Treårskrigen 1848-1850 
og Krigen i 1864. Den var vagtfane på Amalienborg under træfningen 
den 9. april 1940 og har i nyere tid bl.a. fulgt bataljonen til Afghani-
stan på ISAF Hold 9 i 2010 og aktuelt til Irak på Inherent Resolve. Som 
følge af hærloven af 1909 blev I/LG fane forsynet med en sølvforgyldt 
ring mærket 1.L.G.

 Kort efter kommandooverdragelsen fra Hold 2, som var opstil-
let af Gardehusarregimentet, iværksatte OIR Hold 3 udbygning og 
udsmykning af fritidsområdet i Camp Havoc med Dannebrog og mis-
sionsmærke med Livgardens sol samt kors til feltgudstjeneste.

1

2

3

4

var blevet nedslidte. Man måtte således ved visse lejligheder bruge 
endnu ældre faner med hvid dug og rigsvåben fra 1767. På grund af 
vagttjenesten afveg antallet af faner ved Livgarden desuden fra den 
øvrige del af Hæren. 
Fredag den 24. september 1847 stillede Livgardens officerskorps i 
Christian 8.s Palæ på Amalienborg til faneindvielse. Her blev søm-
mene slået i de fire nye faner af Kongen, Dronningen og tre øvrige 
medlemmer af Kongehuset samt den tjenstgørende generalad-
judant, kommandøren for 1. Infanteribrigade, kommandøren for 
Livgarden, Majoren, Ældste Kaptajn, Ældste Løjtnant, auditøren og 
Ældste Sekondløjtnant. Dagen efter stod Livgarden til parade på 
Rosenborg Eksercerplads, hvor Kong Christian den 8. overrakte de 
fire nye faner til chefen for Livgarden.

Fanen i krig
De fire faner fra 1847 anvendes stadig ved Den Kongelige Livgarde. 
De to gallafaner med rigsvåbnet i midten befinder sig stadig i det 
aktuelle residenspalæ på Amalienborg. Gallafane nr. 1 har Frede-
rik 5.s monogram i spyddet fra en ældre fane, mens nr. 2 bærer 
Christian 8.s monogram. De to dagligfaner med Christian 8.s mo-
nogram i dug og fanespyd blev senere - som følge af hærloven 
af 1909 - også bataljonsfaner for I/Livgarden og II/Livgarden. 
I den anledning blev de to faner hver forsynet med en sølvfor-
gyldt ring mærket ”1.L.G.” og ”2.L.G.”.
I/Livgardens fane var med bataljonen i Treårskrigen 1848-
1850 og Krigen i 1864. Den var vagtfane på Amalienborg un-
der træfningen den 9. april 1940 og har i nyere tid bl.a. fulgt 
bataljonen til Afghanistan på ISAF Hold 9 og aktuelt er fanen 
med bataljonen i Irak på Operation Inherent Resolve Hold 
3. 
Fanen symboliserer det at have kommandoen over en-
heden, og derfor står fanen til daglig på chefens kontor 
i lejren, som for tiden hedder Camp Havoc. Ved særlige 
lejligheder indgår fanen som et kendings- og samlings-

4

3
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Af APR-12 Andreas Dalsgaard 

Det er onsdag morgen. Ifølge kalenderen skulle vi være to 
dage inde i foråret, men S-tog turen til Birkerød afslører, at 
vinteren fortsat holder krampagtigt fast. I de nordsjællandske 
skovbunde ligger et fint lag sne, der leder tankerne hen på de 
vagtgående gardere, der nok om nogen længes efter en smule 
forårsvarme. 

Garderbladet er taget til Høvelte for at tale med den 66 tyvende, 
og snart afgåede chef Livgarden. Klokken er 08:58, da vi står ved 
hovedporten – 2 minutter i aftalt tid. Med en snert af hastværk, får 
vi fundet legimitation frem til vagten, der spørger til vores ærene. 
”Vi har en aftale med chefen”. 
Vi træder ind i den ikoniske gule bygning, der står som et prægtigt 
monument for Garderkasernen. Her modtages vi af chefen. 
I februar måned blev det offentliggjort, hvem der skal efterfølge 
den nuværende chef Livgarden, oberst Klavs Lawes. Chefen går nu 
på pension fra Forsvaret, efter 40 år i uniformen. En karriere fyldt 
med prøvelser, udfordringer, udsendelser og oplevelser. En karriere 
der har dikteret en livstil, en landsdel – ja sågar en verdensdel. 

Det starter med Hjemmeværnet 
Med et frinummer fra sessionen, blev Lawes foreslået at søge ind i 
Hjemmeværnet for at finde ud af, om Forsvaret var den rigtige vej 
at gå. Det viste sig hurtigt, at Forsvarets sammenhold og strabadser 
passede til den unge student, hvorefter Lawes gennemførte et stu-
denterhold i Sønderborg. Et uddannelseshold der uddannede med 
henblik på at sende de unge studenter på officersskole. 
De første år som officer foregik på Bornholm, hvor Lawes, med sine 
egne ord, havde en fantastisk tid. På Bornholm blev stjernen på 
skulderen til stjerner, og som underafdelingschef ved opklaringse-
skadronen stod Lawes ved en skillevej. Enten skulle karrieren for-
sætte i Forsvaret eller i det civile. Lawes lagde derfor en føler ud 
i det civile samtidig med, at han søgte ind på generalstabskurset. 

”Jeg havde taget skridtet, hvis der havde været noget i det private, 
men i mellemtiden fik jeg så at vide, at jeg var optaget (på general-

stabskurset, red.). Så glemte jeg alt om det private og fulgte sporet i 
Forsvaret – og det har jeg ikke fortrudt.”

Med Balkankrigen ændredes Lawes situation i Forsvaret sig. Med 
ét slag bliver karrieren international, og Lawes måtte herefter ind-
stille sig på helt andre militære færdigheder. 

Politiske Brændpunkter 
Som de fleste officerer har Lawes været sendt ud i verdens brænd-
punkter. I oberstens tilfælde har en diplomatisk forståelse og et 
skarpladt mundtøj i mange tilfælde været lige så vigtigt som et vel 
vedligeholdt gevær og en ”Klar-til-kamp”. Udsendelser der i høj 
grad har været stationeret i verdens politiske brændpunkter, hvil-
ket stiller helt særlige krav til de militære færdigheder. 
Lawes udsendelser tæller nemlig militær-diplomatiske operatio-
ner ved blandt andet FN i New York og ambassaden i Moskva. Ste-
der hvor man ikke kan befale sig til noget, men man i stedet må 
indstille sig på, at de personlige relationer og et solidt netværk er 
det vigtigste våben.  

”Det har givet mange nye inputs og ideer på både godt og ondt at 
opleve andre kulturer og samfund, som der er tale om. Det har været 
interessant at se, hvordan relationerne har været mellem det pågæl-
dende lands forsvar og samfundet, og hvilken betydning det pågæl-
dende lands forsvar har haft – eller ikke har haft. Rent fagligt har 
det været utroligt spændende at arbejde med Udenrigsministeriets 
folk, fordi de har nogle andre kompetencer end jeg har. Det er med 
til at gøre det rigtigt spændende – og også rigtig udfordrende – at 
lave fælles rapportering, hvor jeg har en militær vinkel, og de har en 
udenrigspolitisk vinkel.”

De årelange udsendelser som forsvarsattache, har naturligvis haft 
sine omkostninger, rent privat. Det var nemlig ikke kun Lawes, der 
blev trukket væk fra de vante omgivelser. Også oberstens hustru, 
Jette Lawes, har måtte ofre meget. Med et stolt blik i øjet, beretter 
obersten da også, at det er hustruen, der har betalt den store pris, 
som ledsager på de mange udsendelser: 

”Hun har fulgt trofast med, og har støttet op om det hele. Det er jo 
sådan, at når man er udsendt som forsvarsattache, så er det en par-
udsendelse, fordi hustruen er meget vigtig. Hun kan jo være med til 
at åbne døre, når man befinder sig på de bonede gulve. Og i det hele 
taget det, at hun skaber noget i sit eget hjem, har en stor, positiv ind-
flydelse på ens arbejde. Jeg er meget taknemmelig for, at hun er gået 
helhjertet ind og altid har støttet op” 

Oberstens støtte er da ikke ukendt for DG, der i utallige sammen-
hænge har haft glæde af Jette Lawes selskab ved DG arrangementer. 

TIL CIVIL – TRÆD AF! HR. OBERST



Chefens afgang
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Og her er det måske passende at sende vores tak og bedste ønsker 
til oberstens hustru. 

Hjem til Livgarden
Men selvom funktionen som forsvarsattache har fyldt meget i 
Lawes karriere, er det ikke stillingerne på de bonede gulve, men 
snarere stillingerne på de danske kaserner der står som karrierens 
militære højdepunkter: ”Hvis jeg skal nævne de bedste stillinger jeg 
har haft, så er det som chef for opklaringseskadronen på Bornholm, 
som chef for I Livgardebataljon og så som Chef Livgarden.” 

Da Lawes efter 9 år i streg som udsendt derfor blev tilbudt at vende 
hjem som Chef Livgarden, var han da heller ikke i tvivl om, hvor kar-
rierens sidste stilling skulle indtages. Og det var en spændt officer, 
der i 2013 forlod den danske ambassade i Moskva, for at indtage 
chefstolen ved Livgarden. 

”Jeg var meget spændt på, hvilken kvalitet soldaterne havde. Da jeg 
sad i udlandet læste jeg meget om, at den danske ungdom ikke gider 
noget – ikke vil noget, og det er absolut ikke min oplevelse. De vær-
nepligtige vi får ind, synes jeg er super dygtige, motiverede, friske og 
fyldt med gå-på-mod. Så stik modsat det jeg havde troet ud fra det, 
som jeg havde læst i medierne. Plus at vores stående styrke, qua de 
mange udsendelser de har haft i internationale missioner, er top pro-
fessionelle – virkelig dygtige.” 

Og kilden til de top professionelle og motiverede soldater, skal for-
mentlig findes i regimentets stærkeste styrker, som Lawes formule-
rer som korpsånd og sammenhold, hvilket alle gamle gardere med 
garanti kan nikke genkendende til. 

Et lokalt blik 
Gennem sin tid som regimentschef har Lawes haft fokus på Liv-
gardens tilknytning til lokalområdet. Både for at pleje naboskabet, 
men i lige så høj grad for at sikre en fortsat opbakning fra lokalom-
rådet, hvis kasernelukning i Høvelte endnu engang kommer på den 
politiske dagsorden. 
De sidste tre år er Livgardens lokale forankring da også styrket be-
tydeligt. Blandt andet er et af de helt store projekter næsten i mål 
– en modernisering af Sjælsø Skydebane: ”Lige nu er det skydeba-
nen, vi skal til at have færdig, som er en afgørende del af vores virke-
ramme – at vi har en fuld moderne skydebane. Og som samtidig lever 
op til de miljøkrav, der er i forhold til vores naboer – at vi ikke støjer 
og larmer for meget. Og der vil den nye skydebane i høj grad nedsætte 
støjen, hvilket selv sagt vil være rigtig godt for vores naboskab”. 

Gennem Garderbladet har DG da også været berørt af oberstens lo-
kale fokus, da vi i oktober 2015 udgav et temanummer med fokus 

på Livgardens mangeårige tilknytning til lokalområdet. 
Og netop De Danske Garderforeningers interesse i at støtte regi-
mentet, bliver i flere omgange fremhævet og rost af Lawes. ”Det er 
jo fantastisk at mærke den opbakning man får fra DG. Selvfølgelig 
hvad angår den finansielle del, hvor Livgarden får mulighed for at 
gennemføre ting, vi ellers ikke ville have budget til. Men næsten end-
nu vigtigere er den mandskabsmæssige opbakning vi mærker til pa-
rader, hvor DG står trofast med en faneborg ved f.eks. hjemsendelses 
parader. Det er helt fantastisk.” 

Da vi stiller spørgsmålet, hvad der har overrasket Lawes mest i 
forhold til stillingen som regimentschef, bliver DG endnu engang 
fremhævet. ”Det har nok været de mange aktiviteter, der er i relation 
til De Danske Garderforeninger. Hvor man ønsker at chefen kommer 
ud og fortæller, hvad der sker ved regimentet. Det havde jeg ikke set 
komme, men det har været yderst spændende.”

Hvad så nu?
Lawes går nu på pension fra Forsvaret, men det bliver ikke et far-
vel til arbejdsmarkedet. Hvad der skal ske, kan obersten ikke løfte 
sløret for. Vi kan blot håbe at se ham i DG regi i fremtiden. Indtil 
da ønsker DG al held og lykke fremover, takker for det mangeårige 
samarbejde, og lader obersten få det sidste ord til spørgsmålet: 
Hvorfor er DG vigtig? 

”DG er jo gamle gardere, og de har forståelsen for, hvad regimentet 
laver. De er selv stolte over, at have været gardere og er på den måde 
villige til at støtte op om regimentet. Der skabes en form for symbiose 
mellem Livgarden og DG. De er en backup, som man hele tiden ved 
er der.”  

TIL CIVIL – TRÆD AF! HR. OBERST

INFO
Lawes karriere i Forsvaret
1983 NK for et kompagni under Bornholms Værn,
1987 Operationsofficer ved staben, Bornholms Region,
1989 Chef for en opklaringseskadron under Bornholms Værn,
1992 Chef for en operationssektion under Bornholms Værn,
1992 NK ved operationssektion, hovedkvarteret, Det Europæiske Fæl-

lesskabs Monitor Mission i ex-Jugoslavien,
1993 Sagsbehandler i Beredskabs- og Øvelsessektionen, Forsvarssta-

ben,
1995 Assisterende militærrådgiver ved Den Danske Mission i New York,
1999 Konsulent i Forsvarsministeriet, KNV-sektionen
2002 Chef for I bataljon i Den Kongelige Livgarde
2003 Hærens Operative Kommando
2004 Chef for DANBN, MNB-N, KFOR
2004 Forsvarsattaché i Warszawa
2008 Forsvarsattaché i Moskva
2013 Chef for Den Kongelige Livgarde
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Af APR-12 Andreas Dalsgaard 

Soldatens feltration har gennem historien altid været en logistisk 
udfordring for generalerne. Vi er dog heldigvis langt fra skørbug 
og fordærvet gullasch den dag i dag. Men hvad består den moderne 
soldats feltration egentlig af? Vi har lånt en ration af forsynings-
kammeret for at dykke lidt ned i de værnepligtiges kost. 

Tilbage i det 18. århundrede kæmpede de europæiske flåder med 
udbredt skørbug blandt besætningerne. Man vidste dengang ikke, 
at skørbug kom som en følgesygdom af mangel på vitaminer. Først 
i 1741 finder admiral Edward ”Old Grog” Vernon ud af, at en op-
blanding af rom og lime i drikkevandet på magisk vis kan kurere 
skørbug. 

Også på land kæmpede man med forplejningen, der ofte krævede 
flere ofre end fjendens kugler. Det var dog først i 1813 at det lyk-
kedes at finde et produkt, der kunne konservere maden og samtidig 
egne sig til transport i felten. Der er selvfølgelig tale om Donkin og 
Halls dåsemad, der siden har sat sit præg på soldatens feltration.  

Feltrationen

FINGRENE I 
FELTRATIONEN

VIDSTE DU AT… 
M&Ms oprindeligt blev produceret til amerikanske soldaters 
feltrationer. Forrest Mars opdagede, at de britiske soldater 
havde medbragt Smarties under den spanske borgerkrig. 
Pastillerne egnede sig specielt godt til felten, da sukkerindkaps-
lingen hindrede chokoladen i at smelte. 

Dåseåbneren først blev opfundet 50 år efter tindåsen. Indtil da 
måtte soldaterne anvende sten og bajonet til at åbne feltrationen. 

Bønner udgjorde hovedmåltidet i over halvdelen af de amerikan-
ske K-rationer under 2. Verdenskrig, hvilket førte til et massivt 
bønnehad ved fronten. 

Feltrationerne indeholder altid en pose med frugtgrød. Rygtet 
går på, at den har til formål at sætte maven i gang efter aftens-
maden. På den måde kan soldaten kontrollere naturens kald…
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Der er sket meget med feltrationen siden 1813 og frem til i dag. De 
fleste gardere kan nok mindes dåsen med skipperlapskovs og den 
lunkne ”makrelkræs”. Dåsemaden er dog nu udskiftet med frysetør-
rede- eller Wet pouch retter. De frysetørrede retter skal tilsættes 
varmt vand, hvor Wet pouch retterne kan spises kolde.

De nye feltrationer blev indført tilbage i 2011, og består af tre målti-
der, proteinbarer og snacks. Endvidere indeholder de kaffe, the, ka-
kao og energidrik-pulver. Som alle andre landes rationer er præget 
af deres madkultur, er de danske feltrationer også præget af dansk 
madkultur. Det betyder, at frokosten selvfølgelig består af rugbrød 
med dertilhørende pålæg som paté, rejeost og makrel i tomat. Også 
aftenmadsretterne er præget af danske favoritter såsom kylling i 
karry og pasta bolognese.  

Feltrationen

INFO
 Feltrationen vejer i gennemsnit 400 gram mindre end de 
gamle rationer, men skal stadig pakkes ud af den udleverede 
kasse og fordeles i lommer på rygsækken og i uniformen. 
 
          Morgenmaden, der faktisk kaldes ”Frokost med frugt”, 
skal blot tilsættes vand. Til morgenmaden kan soldaten også nyde 
en kop instakaffe eller Earl grey the. Selvfølgelig medfølger også 
en tandbørste til morgensoigneringen, og et tyggegummi til at 
fjerne den værste kanelsmag fra morgenmaden. 

 Frokosten står på rugbrød med et udvalg af fast pålæg. Der er 
blandt andet paté, rejeost og makrel i tomat. 

 Er tiden til det, kan der også nydes en kop eftermiddags the 
med dertilhørende grovkiks og hindbær marmelade.   
 
 Aftensmaden står i dette tilfælde på chili con carne med ris. 
Denne ret er en af wet pouch retterne, og kan faktisk spises direk-
te fra posen. Det anbefales dog at varme retten, hvilket kan gøres 
uden åben ild. Soldaten hælder blot vand ned i den medfølgende 
varmepose. Herefter aktiveres en kemisk proces, der varmer van-
det. Retten skal selvfølgelig med ned i posen, og efter få minutter 
er der varm aftensmad. Retten kan desuden krydres med lidt 
chilisovs, salt og peber. 

 Feltrationen indeholder også en række snacks, som soldaten 
kan spise i løbet af dagen. Her ses en ”Raw-bite” bestående af 
frugt og nødder, rosiner, en nøde blanding og en af de to protein-
barer. 

 Pulver til varm kakao og energidrik. 
 
 Feltrationen indeholder desuden en række småting såsom 
tændstikker, tandstikker og vådservietter. 
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Af Oberstløjtnant, Lektor, cand.mag. 393-JUL-65 Ebbe Juul-Heider

Mange læsere af Garderbladet vil temmelig sikkert kunne fin-
de gamle fotografier, postkort, breve m.v. af en fjern bedste-
olde-tipoldefar  i skuffer og skabe, - ting, som viser den på-
gældende i mørk uniform med en karakteristisk kasket som 
soldat i tiden 1914-18.
Dette var under den såkaldte sikringsstyrke, der var det største mi-
litære opbud i Danmarks historie og da den var størst, talte over 
60.000 mand under våben.

Forhistorie
I slutningen af 1800-tallet opførtes Københavns befæstning såvel 
mod søsiden som mod landsiden. Meget står den dag i dag – fx 
Charlottenlund Fort og Garderhøjfortet  - det var et omfattende 
byggeri med mængder af tungt skyts og med betragtelige hindrear-
bejder, herunder store planlagte oversvømmelser.
Der var således tale om et endog meget omfattende befæstningsan-
læg – både i styrke som i geografisk spredning.
Og hvad var så ideen bag dette vældige kompleks – Københavns 
befæstning?
Ja, den militære tankegang var koncentrationen af de væbnede 
styrker på èt sted, nemlig i hovedstaden. Her skulle Danmarks neu-

En gigantisk præstation

SIKRINGSSTYRKEN 
1914 – 1918

tralitet forsvares til det yderste med håbet om, at den stormagt, 
som ikke var angriberen, ville komme til undsætning.

Omsat til klart sprog før 1914: Hvis det kejserlige Tyskland angreb, 
skulle dansk forsvar holde ud i Københavns befæstning, indtil Stor-
britannien – evt. Rusland – kom til hjælp – ud fra den betragtning, 
at Tyskland ikke måtte besidde ind- og udsejlingen til Østersøen.
Hertil kom, at befæstningsbyggeriet blev en afgørende politisk 
kampplads mellem Højre og Venstre under den såkaldte forfat-
ningskamp – der som bekendt endte med systemskiftet i 1901, hvor 
parlamentarismen blev en politisk spilleregel.

Den Danske Hær
Omkring 1900 var hæren stor og effektiv – og samtidig blev der 
over hele landet bygget kaserner i vældig stil: Århus, Holbæk, Sla-
gelse, Roskilde, Vordingborg, Ringsted  - Østerbrogade og Svane-
møllen i København – lejre i Nordsjælland: Sandholm, Høvelte og 
Værløse. Også betragtelige depotbyggerier blev opført.
Hærloven 1909 fastsatte mobiliseringsstyrken til at omfatte 
120.000 mand med vægten på 52 infanterbataljoner à ca. 900 sol-
dater. I tilfælde af krise var det også fastlagt, at en sikringsstyrke 
kunne etableres med opgave at sikre nøgleområder og en friktions-
fri mobilisering. Tyngden af det planlagte forsvar lå på Sjælland og 
omkring hovedstaden.

Alarmeringsøvelsen
Også en alarmeringsøvelse var forudset i hærloven og en sådan blev 
da også gennemført i 1913. Den 11. September kl. 0600 udsendte 
Krigsministeriet (det kaldte man det dengang) indkaldelsesordrer, 
som gik ud til modtagerne via politi, telegraf, postvæsen og ordo-
nanser. 8 timer efter var ¾ af mandskabet mødt – alt sammen øst 
for Storebælt – og om eftermiddagen begyndte øvelser med de for-
merede enheder. Der var tale om bevogtning mod landgang ved be-
fæstningens nordside og skarpskydning med kystartilleriets svære 
skyts.
I alt 50.000 gav møde – blot 5 % udeblev og allerede 12. September 
blev styrken hjemsendt.
Mange erfaringer blev gjort – dagbladet Politiken mente, at pen-
gene til mønstringen var smidt bort til ingen nytte.
Den opfattelse deltes ikke i Berlin, som opmærksomt fulgte med, 
og i foråret 1914 bragtes en nøje gennemgang og analyse af ”Eine 
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dänische Probemobilmachung” i ”Vierteljahreshefte für Truppen-
führung und Heereskunde” – ja, allerede i 1901 gennemførtes et 
krigsspil (taktisk træner) på generalstabskursus i Berlin – og her 
gennemspilledes muligheden for et angreb nordfra med tre fran-
ske, tre russiske og tre danske divisioner og dermed overvejelser, 
hvilke enheder, der kunne udspares fra øst- og vestfronterne.
Også Livgarden gjorde sine erfaringer : 1/LG og 2/LG mødte på Liv-
gardens kaserne - afmarcherede herefter til Jægersborg – Lyngby 
områderne, hvor der gennemførtes øvelser. Styrken fik besøg af 
Dronning Alexandrine, Enkedronning Louise, Kronprins Frederik, 
Prins Knud og flere kongelige.
Tilbage til Gothersgade – forbidefilering for Kong Christian X - og 
hjemsendelse.

Sarajevo 
Attentatet 28. Juni 1914 udløste den såkaldte Juli-krise, som resul-
terede i ”århundredets ur-katastrofe” og den 29. Juli blev der per-
manent telefonvagt ved alle danske militære poster, mobiliserings-
depoter klargjordes og 30. Juli beordredes officerer fra Jylland-Fyn 
– og som var designerede til Sjælland at afgå til enhederne.
30. Juli erklærer Berlin, at der ingen aggressive hensigter er over-
for Danmark, såfremt landet forholder sig neutralt. Hvad man også 
meget gerne ville være!
5. August forlanger Berlin, at Danmark skal minere Storebælt – 
naturligvis som en tysk sikring mod Royal Navy´s tilsynekomst i 
Østersøen – dette udløste en krise i den danske regering (Ministe-
riet Zahle, Rad. Venstre) – hvis vi ikke gjorde det – hvad ville en tysk 
reaktion da være? – og hvis vi gjorde det, ville London så opfatte det 
som en fjendtlig handling? – det korte med det lange er, at Danmark 
udlagde minerne – London accepterede og i øvrig var mineringen 
under hele krigen mere til gene for ”die kaiserliche Hochseeflotte” 
end for Storbritannien. 

Sikringsstyrken
Primo august besluttede regering og rigsdag (landsting og folke-
ting) at etablere styrken og 7. August omfattede sikringsstyrken 
ca. 60.000 mand, hvortil kom 8.600 rekrutter – langt hovedparten 
omkring København.
Hertil kom frivillige korps – som Akademisk Skyttekorps – og andre 

med godt 3.000 mand – og endelig var flåden totalmobiliseret med 
ca. 6.000 mand.
Altså en stående, iklædt, bevæbnet og enkadreret hær på 60.000 
mand, som var gået i forberedte stillinger og kantonnementer (be-
redskabsområder).
Og det ud af en befolkning på o. 2.8 mil. indbyggere!
Langt den største del var som nævnt koncentreret i og omkring Kø-
benhavns befæstning – men også i Frederiksdal, Frederiksværk og 
på det nyopførte Lynæs Fort – med 350 indkaldte kystartillerister 
/ 27-årig løjtnant af reserven som chef – og mange andre steder på 
Sjælland var styrken indsat, således i den meget omfattende ”Tune-
stilling” – mellem Køge bugt og Roskilde fjord.
I Jylland var styrkerne primært koncentreret om Esbjerg og ved 
Limfjorden: Glyngøre, Oddesund, Løgstør og Aalborg. Også om 
Skals å var forberedte stillinger og oversvømmelser til støtte ved en 
mulig henholdende kamp op mod Limfjorden.
Den dansk-tyske grænse var derimod bevogtet af grænsegendarm-
korpset.

At dette vældige militære opbud var en rent ud sagt gigantisk kraft-
anstrengelse siger vel sig selv: Samfundsøkonomisk, socialt, fami-
liemæssigt og stillede samtidigt enorme krav til den militære plan-
lægning og udførelse.

Armod & Fallit
At sikringsstyrken var kostbar, siger sig selv. Men for den enkelte og 
hans familie  - fordi de lidt ældre årgange var ofte familiefædre – var 
de lange indkaldelser en belastning, som hyppigt overskred brud-
grænsen. Dengang fandtes jo ikke bistandshjælp, kontanthjælp el-
ler lignende. Og soldaterlønningen kunne den indkaldte dårligt selv 
leve af – det vil sige, at familierne måtte klare sig som de nu dårligst 
kunne med ruin, fallitter og bekymringer for det daglige brød til 
følge.
Indkaldelserne var i begyndelsen tidsubestemte, hvilket jo heller 
ikke gjorde livet nemmere.
Og i husstande, som skulle indkvartere soldaterne kunne det i løbet 
af krigen nu og da knibe med patriotismen – ligesom det i nogle 
enheder kunne være en udfordring for befalingsmændene at opret-
holde disciplin og moral.
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bundfrossent.  (Zahle:  ”– noget dummere og mere barnagtigt end 
dansk militærledelse eksisterer sikkert ikke på denne forrykte 
jord…”). Mange indkaldte og deres familier klagede direkte til mi-
nisteren, hvis afgørelser så blev truffet udenom de militære chefer 
– og i reglen mod deres opfattelser.
Hjemsendelser fulgte, og i foråret 1917 var sikringsstyrken på 
35.000 mand – krigen igennem hjemsendtes soldater, og i marts 
1919 var styrken i realiteten ophørt: 3.500 mand.

Perspektivering
Virkede sikringsstyrken i 1914 – holdt dens blotte tilstedeværelse 
Danmark udenfor krigen? Ja, regeringen tillagde den ikke større 
betydning, men oprettede den mest af indenrigspolitiske grunde.
Det tør med betydelig føje antages, at 60.000 mand under våben i 
1914 gav regeringen en større udenrigspolitisk bevægelsesfrihed, 
end den ville have haft uden denne styrke.
Når Danmark bevarede sin 
neutralitet under den før-
ste verdenskrig, var det jo 
grundlæggende fordi, ingen 
af de krigsførende parter 
(UK, Tyskland, Rusland) 
havde nogen afgørende inte-
resse i at krænke denne neu-
tralitet (modsat Belgien).
Genindkaldte og værneplig-
tige, som dannede sikrings-
styrken gjorde deres pligt 
– ofte på trods af meget van-
skelige personlige forhold og 
afsavn – vilkår, de delte med  
officerer og befalingsmænd.
Selvom det er over hundre-
de år siden og vel stort set 
glemt, ønskes med denne 
artikel at bevare erindringen 
om et stykke  hærhistorie, 
hvori de som deltog, gjorde 
en indsats for Danmark.  
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Livgarden
Også Livgarden deltog naturligt i sikringsstyrken – 1. Livgardeba-
taljon og 2. Livgardebataljon – kom på fuld styrke – hver med fire 
kompagnier. 
Stemningen var alvorlig – ville krigen komme til Danmark?
1/LG blev indsat i Nordsjælland for i 1915 at blive forlagt til Køge, 
hvor opgaverne lå umiddelbart foran Tune-stillingen – for senere 
atter at returnere til København.
2/LG forblev i København – medens rekrutskolen foregik på Ama-
ger, Jægersborg, i Værløselejren og såmænd også i Sandholmlejren. 
Forholdene var i det hele taget vanskelige: rationering på stort set 
alt – petroleum, brændsel, mel, kød, kaffe, brød og sukker.
Og den frygtede ”spanske syge” – 1918-19 epidemien, som vistnok 
startede i Kansas kostede på verdensplan o. 50 mil. døde og i Dan-
mark blev ca. 14.000 ofre for dens hærgen – og den ramte Livgar-
den med syv døde rekrutter.
I 1916 oprettedes kadren til en tredje bataljon – nemlig 3/LG, som 
dog først formeredes formelt i 1922.  Og en nyskabelse så dagens 
lys, nemlig en rekylgeværdeling (maskingevær), der blev den før-
ste formation med automatiske våben og med islandske heste som 
trækkraft. Enheden ophævedes i 1919.
I alt indkaldte Livgarden 1.288 rekrutter under sikringsstyrken og 
i Februar 1915 var krigsstyrken på 3.000 mand – heraf havde godt 
halvdelen 1.575 bopæl vest for Storebælt.

Afvikling
Krigsminister, Dr. Phil. P. Munch (rad.v.) var ikke på god fod med 
ledelsen i hæren – forholdet var for at sige det mildt og venligt – 

INFO
 Skitse over befæstningen 
og Livgardens placering under 
Sikringsstyrken. (Kilde: Den Kon-
gelige Livgarde 350 år)

 1. Livgardebataljon opstil-
let ved jernbanen i Køge i 1915. 
Premierløjtnanten i forgrunden 
er Prins Aage, der blev kaldt hjem 
fra udlandet ved Sikringstyrken 
i 1914. (Kilde: Den Kongelige 
Livgarde 350 år)

 Opførelsen af Vestvolden i 
1888 – 1892 (Kilde: Vestvolden.
info) 

 Garderhøjfortet 2016 (Kilde: 
Creoarkitekter.dk)

 Indkaldte på Sølvgade Kaser- 
ne 1914 (Kilde: Vestvolden.info)

1

2

3

4

5
5

En gigantisk præstation
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Af Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist 

Tiden indhenter os alle, og pludselig ser man sprællevende men-
nesker gå på pension. ”Da ikke allerede?”, siger man forundret, men 
faktisk er det 37 år siden, Musikkorpsets fungerende musikdiri-
gent, Stig Jørgensen, gik ind ad gitterporten første gang. Stig blev 
formelt ansat som klarinettist i 1989, men har i de seneste 3½ år 
været musikdirigent. 
Som så mange musikere har Stig Jørgensen været i musikkens ver-
den fra barnsben. N. Zahles Skole på Nørrevold i København havde 
et frodigt musikmiljø med den inspirerende Minna Hess Thaysen i 
spidsen. Der blev sunget og spillet både klassisk og jazz. Som glad, 
ung klarinetspiller kastede Stig sig over et stort, klassisk koncert-
stykke sammen med en kammerat. Kammeraten boede tilfældigvis 
ved siden af musikanmelderen Robert Naur, der udtrykte sin ufor-
beholdne mening om lydene -  for derefter at formidle kontakten 
til en god lærer, Franz Kallenbach fra Tivolis Symfoniorkester. Der-
fra førte musikvejen til konservatoriet hos prof. Tage Scharff. Det 
første år hed klarinetlæreren Lars Jensen, som senere underviste 
Stig i direktion for hans blå øjnes skyld. Under studiet rejste Stig til 
Mainz og fulgte den verdensberømte maestro, Sergiu Celibidaches, 
forelæsninger om musikfænomenologi, der gjorde stort indtryk. 
Hjemme i Danmark afsluttede Stig klarinetuddannelsen i 1979 og 
tog musikpædagogisk eksamen i ’81. 
I 1979 ringede Livgardens Musikkorps første gang - Stigs første 
møde med et harmoniorkester. I øvrigt brugtes tiden på konkur-
rencer og kammermusik sammen med den nyligt afdøde pianist, 
Valeria Zanini. I 1981 overtog Stig koncertmesterpladsen i Tivolis 
Harmoniorkester, hvorfra han stadig har mange venner. Et vende-
punkt blev mødet med en brasiliansk pige. Det unge par skulle være 

forældre og giftede sig. Imidlertid 
trivedes hun ikke her, og efter Tivo-
lisæsonen ’86 rejste den lille familie 
til Brasilien, hvor Stig fik ansættelse 
i Campinas’ Symfoniorkester. Der 
var ingen stilling ledig, men de op-
rettede en, fordi de gerne ville have 
Stig i orkestret. Her mødte han en 
gammel, tysk musiker, der var stran-
det i Brasilien under 2. verdenskrig. 
Han ledede en fremragende stry-
gekvartet, som Stig kom til at spille 
sammen med. At fremtiden for Stig 
ikke lå i Brasilien, stod dog klart, og 
han rejste alene hjem til København. 
Afskedskoncerten i Campinas var - 

MUSIKDIRIGENTEN 
drager af

som en cadeau til Stig - Carl Nielsens 5. symfoni. Noderne havde 
orkestret afskrevet i hånden.  
Tilbage i Tivoli sæson 88-89 var alt mere genkendeligt, og DR Un-
derholdningsorkester fik også Stig på besøg. Det samarbejde med 
James Price, der nu har varet i årtier, førte til Det Danske Teater og 
Cirkusrevyen. Skal vi lige tilføje, at Stig også spiller saxofon… Flere 
gange har Stig haft rollen som dirigenten, der springer ind, både på 
Gladsaxe Teater, i Tivolis Harmoniorkester og på Nørrebro Teater. 
Stig mødte sin Lene, og de er nu forældre til en musikbegavet søn.
I Livgardens Musikkorps fra 1989 gik der kun tre måneder, før 
Stig var sekretær i Koncertfondens bestyrelse. Siden var han både 
fondsformand og formand for orkestret. Til hans bedrifter hører 
etableringen af Rosenborg Recording, vores egen CDlabel, ligesom 
han ansøgte om brugen af Livgardens navn til ensemblespil og fik 
sat skub i hoffets brug af mindre ensembler til særlige lejligheder. 
Stig er klarinettisten, der i filmen 
”Dronningens Musikanter” fra 2002 
udtaler, at ”en velafrettet musiker 
spiller, til han bliver slået ned”! Med 
sine humoristiske ord får han allige-
vel tydeliggjort både sin pligtfølelse 
og sin positive indgang til arbejdets 
mangfoldigheder. På et tidspunkt 
blev Stig stillet over for valget mel-
lem en måske mere spændende free-
lance-tilværelse eller det faste job, 
og hans morale i livet er, at man må 
vælge. Vi i Musikkorpset er glade for, 
at Stig valgte os. Tak for al musikken! 
Vi ønsker dig og din familie mange 
glade år fremover.

Musikdirigenten ved nytårskur 2016

Stig til eksamen, tegnet af en 
studiekammerat i 1979. Fredensborg 2003.

Musikkorpset



GARDERHISTORIER
AF 610750 Jens Larsen
I Garderbladets februar nummer var der en historie om ”Jungle-
Jim”, jeg kan fortælle 2 andre mere ”imødekommende” oplevelser 
med Jungle-Jim.
Min første oplevelse med Jungle Jim (hed han ikke Pedersen?), var i 
foråret 1965, hvor han var min skydelærer. Jeg var raketstyrs skyt-
te, og mit personlige våben var pistol. Vi var 4 mand, og ”jungle” 
underviste os. På et tidspunkt siger han til mig: ”giv mig et pulver 
soldat”, og så befalede han mig at tage sigte direkte mod hans an-
sigt, - og tage et aftræk!!! Jeg tøvede, og han gentog sin kommando. 
Så jeg gav ham et ”pulver”, - han var imidlertid så tilfreds med mit 
aftræk, at han gav mig 10 minutters rygepause. Desværre røg jeg 
ikke, hvilket jeg oplyste ham om. Svaret kom prompte: ”OK soldat, 
tag 20 armbøjninger NU”.

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

@lucasgronkjaer
Første vagt på Amalienborg! 
#amalienborg 
#lifeguard #royalguards 
#denkongeligelivgarde 
#garderliv

@nicolailllund 
#garderliv #blåfest

@mathkragh
Rextur! Vådt var det sgu 
#like #soldier #garderliv 
#followme #rain 
#photooftheday

@lucasgronkjaer
Man kan roligt sige at REX var 
en kold og våd tur 
#rextur #garderliv 
#denkongeligelivgarde 
#snartvagtkompagniet

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

www.livgarden.dk 16

På en vagt på Sorgenfri en vinternat i januar 1966 var Jungle vagt-
havende officer, og han ankom midt om natten for at inspicere os. 
Han parkerede sin bil ved hovedvagten, - steg ud, og råbte så højt at 
vi alle kunne høre ham: ”Så soldater, - nu kommer jeg”.
Sådan kunne han også være. En meget speciel person, der i vid ud-
strækning kørte sit eget løb, f.eks. tog han på et tidspunkt, uden at 
informere om det, sammen med en konstabel i tungt kompagni, - på 
vildsvinejagt i Polen!

OBS! Sidste måned glemte vi uheldigvis at nævne navnet på forfatte-
ren til ”Garderhistorier”. Tak til 266160-55IV 3. komp Paul Marcussen

Har du en soldaterhistorie, du elsker at fortælle?
Send den til garderbladet@garderforeningerne.dk 
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GARDERGOLF 
2016
Gardergolf 2016 afholdes i forbindelse 
med De Danske Garderforeningers re-
præsentantskabsmøde i Skanderborg, 
søndag d. 29. maj 2016.
Vi mødes på Stensballegaard Golf, Byga-
den 70, 8700 Horsens, kl. 09.00 søndag 
formiddag, hvor der bliver givet en kort 
orientering om dagen. 
Følg med på gardergolf.dk.

Tilmelding foregår på mail:
Karsten G. Holm: vipdg3@bbsyd.dk
Opgiv venligst: Navn, adresse, telefon-
nummer, DGU nummer og handicap.
Indsæt betalingen på 475, - kr. pr. 
deltager, på konto i Nordea 2452 7556 
679 171. 
Tilmeldingen er først gældende, når be-
talingen er modtaget. HUSK at anføre: 
Dit navn og Gardergolf på indbetalin-
gen. 
Tilmelding så hurtigt som muligt, du må 
meget gerne sende en mail, at du/I øn-
sker at deltage, så kan der blive blokeret 
tider til alle, dog senest 10. maj 2016.

PRÆSIDIETS 
SKYDEUDVALG

 

Landsskydning 15 m
Landsskydningen på 15 m for i år er 
nu overstået. Næsten alle skiver er re-
turneret til regionskydelederne, der 
lige nu er i gang med at se på skudhul-
ler, vurdere pointværdi, og tælle point. 
Den færdige resultatliste vil være klar 
til uddeling til repræsentantskabsmø-
det, hvor også pokaler og individuelle 
præmier vil blive udleveret til forenin-
gerne. Resultatlisten vil naturligvis også 
være at finde på DG hjemmeside under 
menupunktet Skydning. Skydeudvalget 
vil gerne ønske tillykke med de mange 
flotte resultater, og takke for deltagelse i 
Landsskydningen på 15 m i 2016.

Landsskydning 200 m
Næste udfordring på skydebanerne bli-
ver på den lidt længere distance i for-
bindelse med Landsskydning på 200 m. 
Som sædvanlig skydes denne skydning i 
månederne august og september. Skyd-
ningen kan skydes på hjemmebane, men 
den kan også skydes i Vingsted. Skyde-
udvalget vil i løbet af juli måned udsen-
de skydekort og information om skyd-
ningen til alle garderforeninger.

Vingsted
Lørdag den 17. september åbnes skyde-
banerne i Vingsted på ny for alle gamle 
gardere. Præsidiets Skydeudvalg vil her-
ved gerne invitere alle til en hyggelig og 
spændende dag for gamle gardere, vore 
garderpiger og børn, hvor alle vil kunne 
få lejlighed til at komme en tur på skyde-
banen. Der vil være åbent på både 200 
m banerne og på 50 m banerne, så der 
vil også være en skydning for dig.
Også i år vil ammunitionen være gratis, 
så hvorfor ikke gøre brug af dette tilbud 
og deltage. Husk at din skydning i Ving-
sted også kan tælle som Landsskydning 
200 m. Kom og vær med, og benyt dig 
af muligheden for at mødes med garder-
kammerater fra hele landet og måske 
samtidig skyde din landsskydning på 
200 m. Der vil blive informeret nærmere 
om arrangementet i Vingsted i Garder-
bladet. 

På gensyn på skydebanerne. Slut op om 
skydning i De Danske Garderforeninger 
– en fælles aktivitet på tværs af lokale 
garderforeninger.
 Præsidiets Skydeudvalg

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 



Garderforeningerne i Nordjylland (1)

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

Regionsskydeleder: 
APR-88 Glenn K. Andersen 
Vorupørvej 228, 7700 Thisted
Tlf. mob. 2517 4374
Fax: 9797 5007
e-mail: gkn@cimbria.com

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

Brønderslev og Omegn  GF 70
 1/7 1947
Formand: MAJ-89 Jan Hall Andersen
Klarup Skolevej 6, 9270 Klarup
Tlf. 41 17 42 08
e-mail: zinksmeden@gmail.com 

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
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Foredrag i Region I
Chefen for H. M. Dronningens 
adjudantstab Oberst. Kammer-
herre. Lasse Harkjær
 

Spændende foredrag for hele fa-
milien om sine oplevelser som 
chef for Dronningens adjudant-
stab, og hvad det indebærer at 
være Dronningens adjudant. 

Foredraget afvikles tirsdag den 24. 
maj kl. 19:00 i Frimurerlogens lo-
kaler, Saxogade 15, 9000 Aalborg.
Der vil efter foredraget være mu-
lighed for at købe kaffe/the, øl/
vand og kage.
Under kaffen vil der være mulig-
hed for at stille spørgsmål til Lasse 
Harkjær.
Alle medlemmer af en GF i region I 
er velkomne!
Tilmelding skal, af hensyn til ar-
rangementet, ske inden 10. maj til 
Olav Vibild på tlf. 2814 3501, eller 
til kontakt@gfnordjylland.dk
Arrangør Nordjyllands GF. 
Med garderhilsen
Garderforeningerne i Nordjylland

Gardergolf i Region I
Søndag den 22. maj arrangerer 
Himmerlands GF og Region I 
forårets GarderGolfdag. Golftur-
neringen er for medlemmer af 
GF i hele region I og naturligvis 
ledsagere. 

I år går turen til Aars Golfklub, 
Tandrupvej 6, 9600 Aars. Du skal 
have et officielt handicap under 
DGU (Dansk Golf Union) for at del-
tage. Der vil blive arrangeret fæl-
les spisning efter turneringen. Vi 
glæder os til at møde Gardere, der 
spiller golf, og vi er sikre på, at vi 
får en rigtig hyggelig dag på Aars 
Golfklubs flotte baner. Så vel mødt 
til alle golfspillerne. Husk at oplyse 
handicap og DGU medlemsnum-
mer ved tilmelding så holdene kan 
registreres i GOLFBOX. Betaling af 
sædvanlig SNG greenfee ved an-
komst. Deltagergebyr betales ved 
spisningen efter golfrunden. Til-
melding kan ske til formanden for 
Himmerlands GF Kjeld Sørensen 
tlf. 2174 7775, e-mail:
garder@himmerlandsgf.dk eller til 
kontakt@gfnordjylland.dk.

www.ok.dk www.jef.dk www.veteranhjem.dk

Garderforeningen afholder generalforsam-
ling tirsdag den 10. maj 2016 kl. 19,30 i Ma-
riforeningens lokaler på Bådsstræde i Had-
sund. Dagsorden er udsendt til foreningens 
medlemmer enten pr. brev eller mail. Efter 
generalforsamlingen er foreningen vært ved 
et let traktement. Drikkevarer kan købes.

Husk også filmaften i Marineforeningen tirs-
dag den 3. maj 2016 - Tyskernes sidste bas-
tion i Helberskov.
Foredrag for hele familien den 24. maj 2016 
kl. 19.00 i Frimurerlogens lokaler Saxogade 
15, Aalborg. Foredragsholderen er chefen 
for Dronningens adjudantstab oberst kam-
merherre Lasse Harkjær, æresmedlem i Gar-
derforeningen for Nordjylland.

788-SEP-62 Niels Vestergaard

Garder golf i Himmerland 
Sted: Aars Golfbane, Tandrupvej 6, 9600 Aars.  
Tid: Søndag den 22. maj 2016 kl. 10,00 med 
løbende start. 
Matchen er for alle golfspillende gardere 
med ledsager. 
Green-fee kr. 400,00 - SNG kr. 200,00. 
Matchfee kr. 20,00 ekskl. mad. 
Præmier: Der dystes om Himmerlands GF 
jubilæums vandrepokal, som nov-75 Ernst 
Klysner skal forsvare på sin hjemmebane. 
Desuden er der præmier for hver 5 deltage-
re. Endvidere er der præmie til den der kom-
mer tættest på hul i et slag på green på alle 
par 3 huller. 
Efter matchen serveres nationalretten stegt 
flæsk med kartofler, persillesauce og rødbed-
er. Derefter overrækkelse af præmier. 
Vi håber som sædvanlig på et stort frem-
møde til denne golfdag i det herlige Him-
merland.
Vil du med? Bindende tilmelding senest tirs-
dag den 17. maj 2016 kl. 18,00 til golfled-
er Kjeld Sørensen mobil/SMS 21 74 77 75 
eller mail garder@himmerlandsgf.dk med 
oplysning om DGU nr. og HCP.
OBS!
Golfspillende gardere med ledsagere som er 
medlem af Hjarbæk Fjord, Skive og Viborg 
Golfklubber kan deltage i ovennævnte for 
green -fee til kr. 200,-- fordi Aars Golfklub 
har en aftale med de 3 klubber om dette.
Desuden kan gardere med ledsagere der har 
”Fritspil 2016” (www.golfvedlimfjorden.dk) 
Løgstør, Aars, Hvalpsund, Volstrup, Hjarbæk 
Fjord, Skive, Harre Vig og Morsø Golfklubber 
deltage uden at betale for green-fee.  

Vi har, fra Garderforeningen Nordjylland 
modtaget invitation til foredrag med Oberst 
Kammerherre Lasse Harkjær tirsdag den 24. 
maj kl. 19.00 i Frimurerlogens lokaler Saxo-
gade 15. Aalborg, tilmelding inden 10. maj 
til 2814 3501. Se opslag under Regionen.  

2. marts blev der afholdt landsskydning i 
Sindal. 14 medlemmer mødte op hvor alle 
gjorde deres bedste for, at vi fra foreningen 
kunne indsende rigtig gode resultater, som 
vi venter spændt på at se i resultatlisten. 
Der blev også tid til lidt konkurrenceskyd-

Region 1



 Region 1
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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

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

ning senere på aftenen, som gav følgende 
resultater. Serieskydning med 94 point til 
JAN-70 Leif A. Jensen, Fugleskydning 909-
MAJ-61 Poul Svendsen, trekant MAJ-77 
Erling Gludsted og kuvert JUN-67 Hans H. 
Færch. Aftenen sluttede af med et par styk-
ker brød. 

8. marts blev der afholdt formandsmøde i 
Hjallerup, hvor vi deltog 3 fra bestyrelsen. 
Den nye bestyrelse afholder sit første møde 
i slutningen af april, hvor der så vil blive 
bekendtgjort, hvem der har fået tildelt de 
forskellige poster. Vi har 95% af vore med-
lemmer på mail, men for at vi kan beholde 
dette flotte tal, er det meget nødvendigt at 
vi får tilbagemelding, hvis det sker, såvel ny 
postadresse som mail adresse. Alle skulle 
nu have betalt kontingent for 2016.

267-JUL-59 Bent Mikkelsen

Mindeord. Den 07.03. døde æresmedlem 
MAJ-48 Niels Verner Kristensen fire dage 
før sin 90 års fødselsdag. En af de "gamle" 
støtter, som enhver Garderforening kan 
være stolt af.
Den flotte hilsen fra Præsidenten til fød-
selaren blev modtaget med stor glæde og 
trøstede familien umådelig meget. Brevet 
blev læst op for alle, den dag han blev bisat 
i taknemmelighed over den flotte gestus. 
Æret være Niels Verners minde.

Generalforsamling afholdt med 10 delta-
gere. Man mindedes to afdøde medlemmer 
Jens Have Korsgaard og Niels Verner Kri-
stensen. SEP-63 Hans J.Th. Mortensen blev 
valgt til dirigent, og hvervet blev udført på 
betryggende måde. Fanen havde været til 
75 års fødselsdag den 16.04. 

Regnskabet var OK og blev godkendt. Der 
blev uddelt 50 års tegn til NOV-53 Bent E. 
Thomsen og JAN-65 Verner Nørgaard Jen-
sen. 25 år JUL-90 Jørn Starklint. 10 år APR-
05 Rasmus B. Andersen, APR-05 Allan K.R. 
Hansen og AUG-05 Henrik Bak Pedersen.
Formanden SEP-64 Knud Rasmussen blev 
udnævnt til æresmedlem. Genvalg til besty-
relsen, som ser således ud. APR-79 Bjarne 
Larsen, MAJ-73 Hans Søndergaard Larsen, 
OKT-80 Mads Vejle, AUG-67 Niels Dige og 
SEP-64 Knud Rasmussen.
Formanden kunne berette, at han i forbin-
delse med turen til København for at takke 
for sin fortjenestmedalje for 40 år ved 
Morsø kommune kunne fortælle Kronprins 
Frederik noget, som han sikkert ikke ville 
opleve mere. Hilst på Kronprinsen i 2015, 
hilst på Dronning Margrethe II i 2000, og 
hilst på Kong Frederik IX i 1964.

TIRSDAG DEN 3. MAJ KL. 19.30
JAGTLAUGETS GENERALFORSAMLING.
Jagtlauget afholder den årlige generalfor-
samling. Alle jagtinteres-serede GF-med-
lemmer er meget velkomne. Der udsendes 
skriftlig indkaldelse til alle medlemmer af 
jagtlauget. Husk alle jagtinteresserede GF-
medlemmer har adgang til frit medlemskab 
af Jagtlauget.

SØNDAG D. 22. MAJ KL. 10.00 GARDER-
GOLF REGION I
Himmerlands GF og Region I arrangerer for-
årets GarderGolfdag. Golfturneringen er for 
medlemmer af GF i hele region I og natur-
ligvis ledsagere. Se mere om arrangementet 
under regionen. 

TIRSDAG D. 24. MAJ KL. 19.00
CHEFEN FOR HMS. DRONNINGENS ADJU-
DANTSKAB:
Tidligere chef for Livgarden oberst, kammer-
herre Lasse Harkjær besøger Nordjylland og 
fortæller om de oplevelser der følger med 
som chef for adjudantstaben. Foredragsafte-
nen afholdes sammen med hele region I og 
afvikles i Frimurerlogens lokaler, Saxogade 
15, 9000 Aalborg. Der serveres kaffe og kage 
til rimelige priser. Tilmelding til Olav Vibild 
tlf. 2814 3501 eller e-mail kontakt@gfnord-
jylland.dk

FREDAG DEN 27. MAJ KL. 18.30
Skyttelauget afholder den årlige generalfor-
samling. Afslutning på vinterens skydninger 

med præmie-overrækkelse. Indbydelse ud-
sendes til alle aktive medlemmer af Skyt-
telauget. Husk alle medlemmer af GFN har 
adgang til frit medlemsskab af Skyttelauget.

SØNDAG DEN 29. MAJ KL. 10.00 GARDER-
GOLF LANDSTRÆF 
I år er der arrangeret en golfturnering i for-
bindelse med repræsentantskabsmødet, der 
i år afholdes af GF Skanderborg. Golfturne-
ringen er på Stensballegaard Golfs bane By-
gaden 70, 8700 Horsens.
Vi mødes kl. 09.30 og de første kan gå ud kl. 
10.30. Du skal have et officielt handicap un-
der DGU (Dansk Golf Union) for at deltage. 
Der vil blive arrangeret fælles spisning efter 
turneringen, hvorunder vinderne får over-
rakt præmier. Vi glæder os til at møde Gar-
dere og eventuelle ledsagere, fra hele lan-
det, der spiller golf, til en hyggelig golfdag. 
Så gå ind på www.gardergolf.dk og tilmeld 
dig turneringen. Husk at oplyse handicap og 
DGU nr. ved tilmelding så holdene kan sættes 
bedst muligt. Deltagergebyret er 475 kr. som 
dækker såvel greenfee som spisningen.

ONSDAG DEN 15. JUNI KL. 19.00 VALDE-
MARSDAG:
GF Nordjyllands fane samt mange andre fa-
ner deltager i Danmarkssam-fundets arran-
gement På Gl. Torv. Efter overrækkelse af de 
forskellige faner er der fælles march gennem 
byen til Budolfi Kirke, hvor der afholdes en 
meget stemningsfyldt festgudstjeneste. Nær-
mere om arrangementet vil fremkomme i 
dagspressen.

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

Garderforeningen for Randers By og Om-
egn afholder 
4. majaften kl. 19.00 ved Flemming Junckers 
mindesten nær Overgaard Gods.
Pens. lærer, Hans Nejsum fra Hvidsten holder 
tale. Mariagerfjords Kammerkor medvirker.  
Der afsluttes i Tårnsalen med fællessang og 
kaffe. Pris 80 kr. Tilmelding før 30. april.

26. maj kl. 19.00. Krolf- og grillaften hos 
Maren Marie og Børge Rasmussen Østby-
vej 2,  Østby 
8961 Allingåbro. Vi griller og spiller krolf.  
Pris 100 kr. i alt. Tilmelding før 20. maj.



 20 www.ok.dk www.jef.dk www.veteranhjem.dk

Region 1

16. juni kl. 18.00 Aftenudflugt til Rinds-
holm Kro. Vi begynder med spisning. Deref-
ter rundvisning, hvor krofatter viser sin sto-
re våbensamling m.m.  200 kr. inkl. spisning.  
Tilmelding før 10 juni.
Vel mødt.
Tilmelding til Anders Bach Andersen tlf. 
8647 3009 / e-post: aaledamgaard@mail.
tele.dk  eller Leif Bodilsen tlf. 8646 6234 / 
e-post: a.l.bodilsen@gmail.com

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
Tirsdag d. 7. juni kl. 18.30 Grill og som-
merudflugt for hele familien
Vi skal se og høre om de store møller i Øste-
rild plantage.
Vi starter med at spise kl. 18.30 derefter får 
vi guidet tur på testcenteret for store vind-
møller.
Du kører ind fra Gl. Ålborgvej af Testcenter-
vej, der vil vi være klar med maden kl. 18.30.
Vi håber at se mange til en spændende aften 
og vi skal køre i egne biler, så alle kan være 
med.
Medbring selv bord, stol, service og kaffe, 
pris ca. 100 kr., børn halv pris.
Tilmelding senest d. 2. juni til Niels Godiksen 
på 2090 7901 el. n.godiksen@mail.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
Onsdag d. 18 maj 2016
Virksomhedsbesøg hos FM-Farver & Tæp-
per, Nørresundby kl. 18.30
Vi mødes ved FM-farver & Tæpper, Amalien-
borgvej 61, 9400 Nørresundby.
Frans byder velkommen, hvorefter der vil 
blive serveret et let traktement, og et glas 
vin eller øl/sodavand.
Efterfølgende vil Frans vise rundt og fortælle 
om virksomheden. Vi skal også se Frans’ ud-
stilling af B & O. Efter sigende, skulle denne 
være Danmarks største.
Aftenen afsluttes med kaffe og kage.
Tilmelding senest 7 dage før til:
Poul Sonne Jensen på Tlf. 9828 1478. Mobil 
2240 1478 eller Jacob Dam Rasmussen på 
Tlf. 2448 0186 eller mail jdamrasmussen@
gmail.com
Vel mødt.

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

Onsdag 11. maj kl. 17.45 mødes vi med 
damer i Sæby bowlingcenter til sæson af-
slutning.
Vi starter bowlingen kl. 18.00 og vil derefter 
få noget godt at spise i den fine buffet.
Prisen på denne aften er 148 kr. for buffet 
samt bowling samt sko leje dog excl. Drik-
kevarer. 
Tilmelding til Christian på tlf. 5188 2387.
 

Vi har nu haft 3 velbesøgte kammerat-
skabsaftner i det nye år. De 2 af dem har 
stået i fiskens tegn idet JUL-91 Søren Chri-
stensen på årets første kammeratskabsaf-
ten 6. januar, mødte op med et fad stegte ny 
fangede fiskefileter, sådan skal fisk smage! 
Den 2. marts gentog FEB-75 Erik Kristen-
sen de seneste års store succes med at for-
tælle om Sæby Fiskeindustri, hvor der bag-
efter var mulighed for at smage på et stort 
udvalg af deres særdeles velsmagende pro-
dukter. Alle deltagere fik denne aften som 
en flot gestus en smagsprøve med hjem. 
En stor tak til Erik for han ville arrangere 
denne aften for os. Den 3. feb. startede vi 
op med Landsskydningen, der bliver styret 
med sikker hånd af MAJ-70 Erik Pedersen. 
Som du kan læse, har vi fået det nye år star-
tet godt op med flot deltagelse og som altid 
højt humør.

DEC-97 Martin Jensen

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra 

Musikkorpset gør dagen festlig.

Ring til Claus Mærsk. Trompetist ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194

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
Generalforsamling: Tirsdag, den 15. marts, 
afholdtes generalforsamling i Bjerringbro 
Idrætspark, Hvor mangeårig centerleder, 
juni 83 Keld Schytt Nielsen, bød velkom-
men og viste os de nye faciliteter, som blev 
indviet sidste år. 
Formanden, JUN-68 Ole Fisker Andersen, 
indledte mødet med at mindes JUL-60 Egon 
Frederik Løyes, som døde i april. Herefter 
indledtes generalforsamlingen. 
Bestyrelsen havde fremsendt forslag til 
nye vedtægter, som blev enstemmigt god-
kendt. Der var der ikke modtaget andre 
forslag. Ole Fisker Andersen blev genvalgt 
som formand. Jul 81 Asbjørn Langer havde 
valgt ikke at genopstille. I stedet, blev der 
nyvalg til JUN-85 Jacob Bøje Petersen. Der 
var genvalg til resten af bestyrelsen samt 
supleanter. 
Som afslutning kunne formanden over-
række 40 års tegn til 537-MAJ-48 Johannes 
Rigtrup og JUL-75 Heine Bonnevie.
Ekstraordinær Generalforsamling: Ved-
tægtsændringer, kræver udover et flertal 
på generalforsamlingen også et kvalificeret 
flertal blandt samtlige medlemmer. Da man 
ikke forventede at over halvdelen af med-
lemmerne ville møde op til den ordinære 
generalforsamling, var der også indkaldt 
til en ekstraordinær generalforsamling til 
afholdelse senere samme aften. Efter en 
kort kaffepause tog man fat på den, der 
som eneste punkt havde forslaget om nye 
vedtægter, som endnu engang blev enstem-
migt vedtaget. 
Hermed er det forslag til nye vedtægter, 
som I fik udsendt sammen med 
indkaldelserne til generalfor-
samlingerne, gældende.
Læs en uddybende beretning 
om generalforsamlingen på 
www.garderforeningerne.dk 

FEB-74 Per Dalgaard
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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
Mandag den 9. maj kl. 11.00. Deltager for-
eningens fane i faneparaden til mindet om 
slaget ved Helgoland i 1864 ved det Gamle 
Rådhus i Ebeltoft. Herefter går vi til Fregat-
ten Jylland med Søværnets Tambourkorps i 
front, hvor der afgives salut på molen ved 
Fregatten.

Lørdag den 28 maj. Fællesudflugt for alle 
soldaterforeninger på Djursland. Program 
er udsendt til alle medlemmer, tilmelding ef-
ter først til mølle. Tilmelding til nov. 91 Niels 
Skov Pedersen mail.  nielsskov27@hotmail.
com      

Fredag den 10. juni. Grillaften hos Berit og 
dec. 83 Peder Byskov kl. 18.00. Vi besøger 
dem på Havhusevej 1 8961 Allingåbro, her 
vil vi få nogle hyggelige timer sammen med 
medlemmers familie. Af hensyn til indkøb 
af kød m.m. er der tilmelding til NOV-91 
Niels Skov Pedersen 5150 1429 eller niels-
skov27@hotmail.com eller til JAN-63 Chr. 
Brøgger 8633 6027 eller broeggerskovly@
mail.dk senest den 6. juni. Der kan købes 
drikkevarer, medbring tilbehør til kødet, tal-
lerken og bestik. Er vejret til det, går vi en 
tur til stranden.

Onsdag den 15. juni. Valdemarsdag begyn-
dende i Rosmus Kirke. Efterfølgende er der 
uddeling af flag og faner til foreninger på 
Djursland ved Danmarkssamfundet. Kaffe 
og kage kan købes. Se dagspressen om tids-
punkt for start ved Rosmus Kirke. Der udsen-
des mail til medlemmer, vi har mail adresse 
på. 

JAN-63 Chr. Brøgger

Generalforsamling
Generalforsamlingen blev indledt med et 
minuts stilhed til minde om vores to kam-
merater der var gået bort i årets løb. 112-
MAJ-42 Richard Pedersen og 137-NOV-49 
Herbert Albæk.
Man kan roligt fastslå, at dette års general-
forsamling stod i jubilarernes tegn, idet der 
var inviteret hele 21 jubilarer, der skulle 
hædres i løbet af aftenen.
Beretningen blev enstemmigt godkendt 
og regnskab, bestyrelsen i dag. Formand /
Registrator Carsten Ingemann Klinch Pe-

dersen. Næstformand Holger Østergaard. 
Kasserer Claus Eegholm. Øvrige bestyrelse. 
Ole Haunstrup Andersen. Arne Johansen. 
Bjarne Albæk. Morten Frank Mogensen.
Axel Koldste`s Portvinslegat blev tildelt 
Arne Johansen, som en påskønnelse for 
hans utrættelige indsats for foreningen. 
Læs en uddybende beretning fra 
aftenen på www.garderforenin-
gerne.dk under Herning GF

Skydeafslutning
Landsskydning på 15 m er afsluttet. 
Aftens vigtigste punkt var Damernes Sky-
dekonkurrence hvor pokalen var på spil.
Pokalen blev vundet af Lone Tranberg.
Traditionen tro blev der sluttet af med 
smørrebrød.

FEB – Carsten Ingemann Klinch Pedersen

Skydning vinteren 2015 – 2016 er nu af-
sluttet med et rigtig godt resultat. 
Der har været en deltagelse på gennem-
snitlig 10 deltager per gang. Det er da ikke 
så ringe.
Skydningerne er rigtig gode. Vi har nogle 
gode skytter, så der må være nogle præ-
mier til foreningen.
Der har været nogle rigtig hyggelige aftner 
med godt samvær og mange gode debatter. 
Efter skydningen er kortene kommet på 
bordet. Og den medbragte kaffe og fransk-
brøds mader er blevet nyt.
Skydelederen har lagt op til at der skal 
være skydning lige efter sommer ferien på 
de lange baner i Ulfborg.
Angående andre aktiviteter er bestyrelsen i 
gang med planlægningen.

APR-69 Hans Tinggård

Husk! Husk! - Gardernes Vandskiløb
Lørdag den 27. august 2016, kl. 11.00 til 
14.00 ved Kabelpark Aqua Sports Zone, 
Vandskibanen, Gytjevej 15, 6960 Hvide San-
de. 
Da De Danske Garderforeninger giver et 
økonomisk tilskud til arrangementet er pri-
sen for deltagelse 100,00 kr. pr. deltager, heri 
er inkluderet brug af banen i 3 timer, leje af 
våddragt og ski, samt en menu fra grillen. 
Der vil være mulighed for at købe drikkeva-
rer i Estrup´s cafeteria.
Man kan også bare komme og overvære de 
mange stunts fra ringside, det koster ingen-
ting. 
Tilmelding senest søndag den 14. august 
2016 til Formand Anders Bjerg tlf. 9738 
1820, mobil 5176 9891, e-mail: lindevej.20@
dlgtele.dk

Generalforsamling
Mandag den 29. februar blev foreningens 
årlige generalforsamling afholdt i ”Garder-
stuen”, der deltog 9 medlemmer. Forman-
den indledte sin beretning med at udtale 
mindeord over to medlemmer, der var gået 
bort siden sidste generalforsamling.
Kassereren fremlagde et tilfredsstillende 
regnskab, der viste et overskud på knap 
1.000,00 kr. Under punktet valg blev alle 
poster besat ved genvalg. APR 06 Lars 
Flemming Branth Claussen var inviteret 
til at modtage sit 10 års hæderstegn, men 
måtte melde afbud på grund af arbejde.

Læs en uddybende beretning fra 
generalforsamlingen på www.
garderforeningerne.dk under 
Ringkøbing GF. 

JAN-72 Anders Bjerg
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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

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

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

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

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

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

Onsdag den 4. maj 2016 kl. 16.30 - kran-
selægning på Vestre Kirkegård.

Tirsdag den 16. august 2016 kl. 18.00 – 
Sejltur med Falken med et måltid mad.
Bindende tilmelding senest den 29.6.2016 
til Erik Tjener – mobil 3048 8425 eller mail 
eriktjener@gmail.com

NOV-71 Erik Tjener

Kære medlemmer.
Efter et år med manglende bestyrelses-
medlemmer, er bestyrelsen nu på banen 
igen. Vi vil i år lave forskellige arrange-
menter udover det programsatte, og et af 
de første var turen til Horsens, hvor vi så et 
museum for Livgarden. Derfor vil jeg råde 
jer til at holde øje med jeres mail og ikke 
mindst Garderbladet.
Jeg og bestyrelsen vil i den kommende tid 
prøve at lave en ny tur til et interessant 
sted.
Men det kan kun lade sig gøre hvis I tilmel-
der jer, enten når I får en mail eller ser det 
i Garderbladet, vi skulle helst væk fra at 
skulle aflyse på grund af for få tilmeldinger.
Det er for jer medlemmer, at vi laver arran-
gementerne.
Som der står skrevet, ses vi blandt andet 
den 4. maj eller til sejlturen den 16. august.

Porto udgifterne er steget markant, så der-
for beder vi de, der ikke modtager mail fra 
foreningen om at sende os jeres mail adres-
ser, det kan I gøre på: ole.louring@fiber-
mail.dk, påført navn og adresse.

Bestyrelsen og jeg ønsker jer og jeres fami-
lie en rigtig god sommer.

JUL-73 Ole Louring

Repræsentantskabsmøde 27. – 29. maj 
2016 – i Skanderborg
Du kan stadig nå at tilmelde dig til Repræ-
sentantskabsmødet, der afholdes i Skan-
derborg.
Se omtale/annonce for Repræsentant-
skabsmødet med diverse arrangementer 
i Garderbladets midtersider og på vores 

hjemmeside www.skanderborg-garderfor-
ening.dk, hvor tilmelding sker.
Vi glæder os til at se jer i Skanderborg.

Skydning
Vi har i marts afholdt 15 meter landsskyd-
ninger.
Der deltog 6 skytter.
Det var en hyggelig aften, og vi fik rigtig god 
gardersnak.

Adresse- og mail-adresseændring
Hvis du ændrer adresse eller mail-adresse, 
må du meget gerne sende ændringen til 
brittaogasger@fibermail.dk, så vi kan æn-
dre adresselisten, som vi udsender sam-
men med årsbrev m.v. i januar måned.

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

AUG-72 Asger Thykjær

Familiebowling
Søn. den 5. juni 2016, kl. 11.00, har Garder-
foreningen familiebowling i Skjern Bowling-
center. Vi afslutter bowling med en lille fro-
kost kl. 12.15. Tilmelding senest den 31. maj 
2016 til Gunnar Jensen, tlf. 3046 2073. Vi ses!

FEB-69 Gunnar Jensen

Onsdag d. 18. maj
Virksomhedsbesøg (med ledsager) på AU 
Foulum (Forskningscenter Foulum). En 2 ti-
mers rundvisning der afsluttes med kaffe til 
kr. 50 pr. person i kantinen. Rundvisningen 
starter kl. 18.30. Mødested: Hovedindgan-
gen, Information, bygn. A10/A14. Max 30 
personer. Tilmelding til Povl Christensen el-
ler Jørn Nielsen, senest d. 13. maj.

Det årlige brev til medlemmerne er nu ud-
sendt. Årsprogrammet er også vedlag, og vi 
håber medlemmerne vil slutte op om de ar-
rangementer, vi har planlagt.

AUG-82 Jørn Bech

Skydning 
Næste gang der er skydning i Garderforenin-
gen for Aarhus og Omegn, bliver konkurren-
cen mod vagtdetachementet på Marselis-
borg. Arrangementet er foreløbigt fastlagt 
til tirsdag den 5. juli kl. 14.00. Information 
om denne skydning og tilmelding (begræn-
set antal deltagere) hos: Jan Creutzberg, tlf. 
2778 2851. (bemærk nyt nr.!) 

GRILLAFTEN
Torsdag den 7. juli kl. 18:00 er der grillaf-
ten på Ristrup Hovedgaard. Mens slagteren 
varmer grillen op kan vi gå en tur i haven, 
eller maskinhuset og sparke dæk. Tag gerne 
en ledsager med. Pris: 150kr./person eksl. 
drikkevarer. Tilmelding til formand Niels 
Erik Kjær. Tlf. 8624 1015 / 4027 0238 gar-
derkjaer@gmail.com.

Som altid var der stor tilslutning til den år-
lige spisning af stegt flæsk d. 17. marts på 
restaurant Kohalen. Rådmand Jette Skive 
fra Aarhus Kommune holdt et interessant 
foredrag om bl.a., hvad kommunen gør for 
de ældre.

Jørgen Ø. Johnsen
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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

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
Kommende aktiviteter
Onsdag de. 4. maj - 4. maj højtidelighed i Fre-
dericia.

Søndag d. 26. juni - Madkurvstur v/ Lillebælt

5. og 6. juli - 6. Julifest i Fredericia
Se yderligere informationer i GarderNyt og 
på www.garder-fredericia.dk

OKT-77 Jørgen Jeppesen

Siden sidst . . . 
har foreningen afholdt den årlige general-
forsamling på Ryes Kaserne med 30 del-
tagere, udlevering af årstegn, indtagelse 
af Danmarks Nationalret og efterfølgende 
kammeratligt samvær.

Aktiviteter i maj 2016
Lørdag den 7. maj kl. 10.00 afvikles årets 
traditionsrige ”Fugleskydning” på skydeba-
nerne Fjordagervej 44, Haderslev. Vi starter 
skydningen kl. 10.00, men du kan selv bestem-
me, hvornår du kan være på skydebanen og 
efterfølgende indtræde i selve fugleskydnin-
gen frem til kl. 12.00, i det vi ved 12.00-tiden 
suspenderer skydningen i en times tid, hvor 
vi spiser den ”selv” medbragte madpakke. 
Øl og vand står foreningen for. Nye skytter 
kan ikke indtræde i fugleskydningen efter kl. 
13.00, da genoptages skydningen på fuglens 
brystplade, og der skydes nu indtil ”Fuglen” 
er nedskudt. Det er en spændende hyggelig 
og medrivende skydning. Bestyrelsen håber 
på god tilslutning i år.

Onsdag den 11. maj 2016 kl. 10.00: Kamme-
ratskabs formiddag m/ledsager i Museums- 
og Garderstuen på Haderslev Kaserne. Vi er 
nu nået frem til denne sæsons sidste fore-
dragsformiddag, hvorefter vi holder som-
merferie og mødes igen onsdag den 5. okto-
ber 2016. Men denne formiddag kan vi glæde 
os til at hører et indlæg af Oberst Ole Køppen, 
København, der har kaldt sit indlæg ”Kriger-
gravstilsynet”. Oberst Ole Køppen har ansva-
ret for tilsyn af alle danske ”Krigergrave”.  
Hvad er ”Krigergravstilsynet”? Det vil ober-
sten alt sammen give os en orientering om.    
Efter indlægget er der spørgsmål og efterføl-
gende frokost i Kasernens cafeteria. Laurids 
forventer selv at kunne være tilstede denne 
formiddag, såfremt hans genoptrænings 
program giver ham mulighed herfor.

Siden sidst
Onsdag den 9 marts 2016 deltog formand 
og fanebærer i formandsmødet i Ribe. 
Et godt møde med interessante indlæg, 
af hvilke flere drøftes på det kommende 
landsmøde i Skanderborg.

Torsdag den 10. marts 2016 afholdt Hader-
slev Garderforening den årlige generalfor-
samlingen blev på Haderslev Kaserne.
Der var genvalg af John de Taeje som for-
mand for endnu 1 år. JAN-74  Bjarne Niel-
sen samt MAR-84 Ole Jensen blev genvalgt, 
hvorimod JUL-90 Mikael Lauritzen ønskede 
at fratræde posten som bestyrelsesmedlem 
efter 18 år på posten. NOV-81 Kaj Nissen 
blev valgt. Desværre var et afholdt besty-
relsesmedlem afgået ved døden, hvor det 
var nødvendigt at vælge nyt bestyrelses-
medlem, hvorfor APR-79 Preben Schmidt 
blev valgt. Genvalg til fanebæreren samt 
suppleanten hertil. 

Herefter var der genvalg til MAJ-66 Nis Pe-
ter Erlang for en 2-årig periode som fore-
ningens revisor, og som revisorsuppleant 
blev MAJ-66 Jørgen Søndergaard genvalgt 
for 1 år.
Formanden takkede medlemmerne for so-
lid opbakning og støtte til foreningen og 
opfordrede samtidigt medlemmerne til at 
benytte sig af foreningens tilbud og aktivi-
teter.
Læs et uddybende referat af 
generalforsamlingen på www.
garderforeningerne.dk under 
Haderslev GF. 

Onsdag den 16. marts 2016 benyttede vi 
vore sædvanlige skydeaften til at afvikle 
15-meter landskydning – men påskeugen 
og dermed ferien -  var en hård konkurrent, 
så fremmødet var desværre beskedent.

Golf i Kolding Garderforening 2016
afvikles på Vejen Golfklub, Vigårdsvej 2, 
6600 Vejen
Lørdag den 14 maj 2016 kl. 9.00
Tilmelding foregår pr mail: andreasjacob-
sen55@live.dk
Opgiv venligst:
Navn, adresse, telefonnr., DGU nr. og handi-
cap
Betalingen kr. 375,- inkl. let frokost og 1 øl  
bedes overført til konto
Reg. nr. 9695 konto 1025120 eller mobilpay 
23260803
Angiv KGgolf 2016 og dit navn på overførs-
len.
Tilmelding bedes foretaget hurtigst muligt 
af hensyn til reservation af tider. Tilmelding 
er først gældende, når overførslen er regi-
streret.
Tilmelding og overførsel senest 07. maj 2016

Generalforsamling
Garderforeningen for Kolding og Omegn 
har afholdt ordinær generalforsamling 
mandag, den 29. februar på Bramdrupdam 

Formanden med modtagerne af 25, 40 og 50 
årstegn.



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
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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

Kro, hvor 31 af foreningens 152 medlem-
mer var mødt op. 
På sidste generalforsamling takkede både 
den ”gamle” formand og kasserer af, og un-
der konstitueringen valgtes Jan Andreasen 
til ny kasserer, men han skulle først tiltræ-
de senere på året. Dette startede en farce, 
idet det endnu ikke er lykkedes at få Jan 
godkendt hos banken. Det sidste nye er, at 
banken ikke vil godkende vore vedtægter, 
og mener at vi skal ændre dem. 
Her i 2016 har vi lovet os selv i bestyrelsen, 
at i år skal der være flere arrangementer 
for vore medlemmer, og evt. i samarbejde 
med andre foreninger. Førstkommende fre-
dag er det den 1.  gang med ”mød en gam-
mel garder” som løber af stablen. På den 
første fredag i måneden vil vi prøve om vi 
kan få nogle gardere til at mødes på Den 
Engelske Pub til en kop øl og en hyggesnak. 
Andre planer er Ræs på Søholmbanen og 
Golf i Vejen.
Kasserer Jan Andreasen fremlagde regn-
skabet for 2015, som udviste et underskud. 
Et uddybende referat fra gene-
ralforsamlingen kan læses på 
www.garderforeningerne.dk 
under Kolding GF. 

Kongeå-Egnens GF generalforsamling blev 
afholdt d. 16-03-16 i Brørup.
Først mindedes vi vor ældste medlem, 96 
årige Tommy Ritz Nissen, som var afg, ved 
døden, d. 28. juli 2015. Vi er i dag 46 med-
lemmer. Vi må alle gøre en indsats, for at 
få nye medlemmer med, sagde form. Peter 
Vig. Får vi flere forslag ind vil det komme 
i Garderbladet. Vi vil afholde en skydning 
i Oksbøl. d. 2. juni hvor vi får afprøvet for-
skellige våben. Kassereren Sv.Å. Thoning 

Jubilæumstegnsmodtagere ved foreningens generalforsamling. Fra venstre, 10 år. DEC-04 Jan 
Lorenzen. 50 år MAJ-61 Svend Å Thoning. 60 år NOV-52 Johannes E. Fonnesbæk.

Vi gentager lige programmet for de kom-
mende arrangementer:
Den årlige udflugt for medlemmer og andre 
interesserede, lørdag den. 21. maj 2016.
Turen går til Danmarks flymuseum i Staun-
ing og derefter til Filsø (med guide).
Afgang fra parkeringspladsen mellem Føtex 
og Kvickly Ribe kl. 8.00 
og parkeringspladsen ved Korskro kl. ca. 
8.30.
Der serveres kaffe og et rundstykke –
Frokost, kaffe med hjemmebag og aftensmad 
ex. Drikkevarer. Pris kr. 550,00 pr. person
Evt. spørgsmål til Leif Have tlf. 2076 3106 el. 
Peter Hansen tlf.  7471 1123
Tilmelding senest den 21. april 2016 ved ind-
betaling i Frøs Sparekasse Reg.nr 9738 kon-
to nr. 0000310166 (Husk at oplyse navn!) 
max 35 personer - så først til mølle.
Først i juni tur til Gram slot pris kr. 75.- 
foreningen betaler kaffen. Dato følger sene-
re.

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.

Den 9. marts afholdt Region III, formands-
møde på Brorsonsminde i Ribe.
Der var tilmeldt 42 deltagere og alle 12 
foreninger i regionen var repræsenteret.
Vinterens skydning på Vittenbergskolen 
i Ribe er forløbet med større eller mindre 
deltagelse og afsluttende med landsskyd-
ning. 
Der forsøges arrangeret et par aftener på 
skydebanen i Tange med skydning på 50 
m i samarbejde med og i konkurrence mod 
forsvarsbrødrene og Ribe Politikorps. 

118-NOV-63 H.P. Jepsen

Torsdag d. 31. marts 2016 havde Varde og 
Omegns Garderforening den årlige gene-
ralforsamling. Generalforsamlingen blev 
afholdt i henhold til foreningens vedtægter.
20 gl. gardere var mødt frem til generalfor-
samling. Der var genvalg til de bestyrelses-
medlemmer som var på valg.
Efter generalforsamlingen var der kamme-
ratlig samvær og uddeling af hæderstegn.

Bestyrelsen

fremlagde regnskabet som viste et godt re-
sultat. Årlig kontingent vil blive kr. 275.00.
Nyvalg til revisor supp.: Mogens Bakkega-
ard og ellers genvalg til hele bestyrelsen. 
3 fik jubilæumstegn: Sv Nygård 10 år. Sv.Å. 
Thoning 50 år. J.E. Fonnesbæk 60 år.

Læs en uddybende beretning om 
generalforsamlingen på www.
garderforeningerne.dk under 
Kongeå-egnens GF.    

J.E. Fonnesbæk
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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

Lidt fra vicepræsidenten 
Sidste års Gardermarch blev en 
succes. Den vil blive gentaget i år, 
og det bliver søndag d. 25. sep-
tember. Igen bliver der 3 distancer, 
nemlig 7,5 km, 15 km og 30 km, og 
det er for hele familien. Efter gen-
nemførelse modtages en march-
medalje. 
Så brug derfor sommeren til 
marchtræning med familien, så 
I ikke får for mange vabler. Aftal 
samkørsel så vi kan blive godt re-
præsenteret i Høvelte 

JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident 

Regionsskydning 15 m
Tirsdag den 8. marts kl. 18 lød første skud i Avnslevhallen, hvor Garderfor-
eningen for Nyborg og omegn var årets værter.
Det var med stor glæde, at vi igen var på denne bane for at afvikle vores tradi-
tionelle regionsmesterskaber.
Særlig dejligt var det at se flere end 50 gardere, unge som ældre, havde fundet 
vej til disse traditionelle baner.
Selvom køen til banerne aftenen igennem var lang var humøret højt og kl. 21 
kunne formand Kaj Nielsen endelig udråbe vinderne.
Bedste senior hold: Svendborg med Carsten Larsen, Jens A. Larsen og Finn 
Madsen
Bedste senior uden for hold: Sendy Alstrøm (Fyenske), efterfulgt af Lasse D. 
Petersen (Nyborg) og Arne Kempf (Assens)
Bedste senior af alle: Sendy Alstrøm (Fyenske)
Bedste Veteran 1: Karl E. Larsen (Svendborg)
Bedste Veteran 1 hold: Svendborg med Karl E. Larsen, Ole V. Jensen og Jens 
Fisker
Bedste veteran 2: Hans O. Rasmussen (Nordfyn)
Bedste veteran 2 hold: Nordfyn med Hans O. Rasmussen, Benny Ohlsen og 
Hugo Jensen
Pokalen for flest deltagende skytter blev vundet af Svendborg med 13 
skytter.
Tak til Nyborg for et godt og flot afholdt stævne. Nu glæder vi os til 2017, hvor 
det er Kerteminde der er værter. Sendy Alstrøm, Regions skydeleder

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

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)

Skydning
Bryggeriet Vestfyen Cup 2016 afholdes tirs-
dag, d. 10. maj. Der skydes på Assens Skyt-
teforenings baner. Skydningen starter kl. 
18. Tilmeldingsfristen er overskredet, men 
kontakt straks skydeudvalgsformand K. Lo-
rentzen på tlf. 4079 1238 eller formanden 
på tlf. 2299 3712, hvis du gerne vil deltage, 
så finder vi en løsning. Mød talrigt op, så ar-
rangementet kan gennemføres bedst muligt. 

Generalforsamling/referat
Generalforsamling nr. 71 blev afholdt 18. 
marts i Ebberup Hallernes Cafeteria i Eb-
berup. 41 personer deltog. 
Formanden Tom Kristensen konstaterede 
i bestyrelsens beretning, at foreningen har 
79 medlemmer – Foreningen har i årets løb 
mistet et medlem, der er afgået ved døden 
– Jørgen Jeppesen. Foreningens aktiviteter 
blev gennemgået. Formanden takkede be-

styrelsen for godt samarbejde - også tak 
til Assens Marineforening og Assens Skyt-
teforening. Beretningen blev godkendt. Di-
rigenten gav ordet videre til kasserer, Leif 
Jessen, der gennemgik regnskabet, som gav 
et underskud på kr. 1.899,09. Kassereren 
forklarede, at det skyldtes manglende be-
taling af kontingenter fra medlemmer. Stor 
forventning til, at beløbet vil indgå senere 
i det nye regnskabsår. Regnskabet blev 
godkendt. Dirigenten gik videre til valg-
handlingerne iflg. vedtægterne. Genvalg 
til formanden Tom Kristensen, og genvalg 
til Arne Jull Madsen og Leif Jessen. Øvrige 
valg var genvalg. Ingen forslag til behand-
ling under pkt. 11 så dirigenten gav ordet 
videre til formanden, der under pkt. 12 
eventuelt – orienterede om formandsmø-
det på Langeland, hvor nyt IT system og IT-
strategi blev drøftet. 
Til sidst takkede dirigenten for god ro og 
orden under generalforsamlingen. Ved kaf-
febordet blev der uddelt jubilæumstegn. 
10-års tegn til Peer Hansen, Henrik Jervel-
und og til Martin Andersen. Flere jubilarer 
var desværre forhindret i fremmøde, så 
de vil få årstegn uddelt ved en senere lej-
lighed. Efterfølgende var der uddeling af 
bowlingdiplomer for en 3. plads ved årets 
regionsbowling. En god generalforsamling 
i nye omgivelser med rekorddeltagelse og 
hvor humøret og kammeratskabet var i top. 

JUL-78 Tom Kristensen

Læs en udvidet beretning og se 
flere billeder på www.garderfor-
eningerne.dk under Assens Gf. 

Årets 10-års jubilarer – fra venstre: Henrik 
Jervelund, Peer Hansen og formand Tom Kri-
stensen.

Lidt fra formanden
Sidste år var der pludselig udskrevet 
folketingsvalg samme dag som vi skulle af-
vikle vores årlige Kongeskydning. Det ple-
jer da at være en tirsdag der er valg!. Det 
gik desværre ud over deltagelsen  i Konges-
kydningen. Sådan er det heldigvis ikke i år. 
Kongeskydningen finder sted d. 16. juni, 
Mølledammen 18, Bullerup fra kl. 16.00 og 
sidste skud afgives kl. 19.00. Udover selve 
Kongeskydningen er der festskydning, hvor 
man kan træne til Kongeskydningen, der er 
pistolskydning, og rafling i Den Fyenske 
Raflemaskine samt Pilekast. Efter en evt. 
hurtig omskydning ved resultatlighed i 



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: dytbaat@mail.tele.dk
www.nordfyns-garderforening.dk
Bank: 6863 1009583

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

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

www.ok.dk www.jef.dk www.veteranhjem.dk 26

Region 4

Kongeskydningen gøres klar til kåring af 
Konge, Kronprins og Prins. Derefter spiser 
vi vores medbragte mad, og mon ikke Kon-
gen giver en dram. Der er øl, vand og snaps 
til rimelige priser, og under kaffen kåres 
vinderne i de øvrige discipliner. Støt op om 
arrangementet.  JUL-71 Henrik Gattrup

Kommende begivenheder:
Mindeparade den 4. maj i Ansgar Anlæg kl. 
19.30.

Den 10. maj er der Bryggeriet Vestfyns Cup 
i Assens kl. 18. Tilmelding til Sendy Alstrøm 
på sehal@pc.dk eller 6266 1989.

Gardergolf er den 27. maj på Odense Even-
tyrgolf kl. 14. Tilmelding til kai_h@me.com.

Den 28. maj er der repræsentantskabsmøde 
i Skanderborg. Alle medlemmer er velkom-
men til at deltage.

Den 10. juni er der Gardergolf på Vestfyens 
Golfklub kl. 12.30. Tilmelding til kai_h@
me.com.

Valdemarsdag er den 15. juni kl. 19 i Den 
Fyenske Landsby

16. juni fra kl. 16 er der Kongeskydning på 
Mølledammen 18, Bullerup. Husk madpakke 
og se så at komme ud af hullerne til denne 
særlige skydedag.

OPSANG
til medlemmerne af Den Fyenske Garderfo-
rening. Det kan ikke passe at ud af forenin-
gens ca. 300 medlemmer, er det de samme 
10-15 personer der deltager i foreningens 
garderstue arrangementer. 
Der er ingen tvivl om at det optimale ville 
være at foreningen havde sit eget lokale, 
som vi kunne indrette med bl.a. diverse 
garderrelaterede ting, men så længe vi ikke 
har det må vi ”nøjes” med det vi har. Det 
skal ikke være en undskyldning for ikke at 
deltage i nogle af de 8 garderstuer der er i 
foreningen på et år.
Kom nu ud af busken og mød op til nogle 
hyggelige timer, hvor du har mulighed for 
at møde gamle garderkammerater, høre 
eller fortælle en masse ”røverhistorier”, fra 
den gang da der var rigtige gardere til.
Med din deltagelse støtter du ikke bare fo-
reningen, men også de bestyrelsesmedlem-
mer der lægger et stort engagement i at få 
foreningen til at fungere.
Hvem ved, måske kan din deltagelse også 
være med til at vi finder vores eget faste lo-
kale. Orla Lykke Jeppesen

PS: Jeg ved at skydeudvalgsformanden 
også vil være glad for nogle flere deltagere 
til foreningens skydeaftener. Jo flere der er, 
jo sjovere og hyggeligere.

Læs om vores afholdte arrange-
menter på www.garderforenin-
gerne.dk under Den Fyenske GF

Bryggeriet Vestfyns Cup afholdes tirsdag 
d. 10. maj i Assens. Det er en udendørsskyd-
ning på 50 m. Tilmelding til Bjørn Ramming 
(mobil 2782 8871) eller Henning Jønsson 
(mobil 2149 6588). Fælleskørsel arrangeres.

Krigergrave
Som bekendt har vi overtaget den gl. traditi-
on med at lægge blomster på krigergravene, 
i den gl. Faaborg kommune.
Det sker Kr. Himmelfartsdag hvor vi starter 
kl. 10.00 fra torvet.
Vi kører derfra til Horne-Faldsled kirkegård, 
mindestenen på sundet, gl. og ny ass.kirke-
gård i Faaborg.

Sommerfest. Foreningen afholder igen i år 
sommerfest hos Erik og Birthe Larsen, Trun-
derupvej 65, 5683 Hårby, der stiller sit hus 
og have til rådighed for et sædvanligvis me-
get hyggeligt arrangement med medbragt 
mad lørdag d. 2. juli kl. 17.30. Tilmelding til 
Lars Frost senest d. 29. juni (tlf. 6261 1109 
eller mail: frostfaaborg@stofanet.dk)

SOMMERTUR
Nordfyns Garderforening afholder sommer-
tur for gamle og nye gardere gerne med led-
sagere. Turen i år går til NGF Nature Energy, 
Odensevej 158, 5400 Bogense. 
Det er i daglig tale Biogas anlægget i Rev-
eldrup. Turen vil foregå Lørdag den 11/6-
2016, og vi mødes ved anlægget ca. kl. 10.45. 
Rundvisningen med guide starter kl. 11.00. 
I bedes passe på deres store biler, for det er 
en normal arbejdsdag for anlægget. Rund-
visningen vil vare ca. 1 time. Efter rund-
visningen er slut samles vi, og kører ud til 
Gyldenstens inddæmmede strand, og spiser 

vores medbragte madpakker, samtidig med 
at vi nyder den skønne natur og den flotte 
udsigt. Husk stole at sidde på til spisningen 
- borde er der stillet op. 
Er der nogen som gerne vil med, men ikke 
har mulighed for at køre selv, så meld jer til 
alligevel, vi finder en løsning på kørslen så 
alle kan være med. Håber mange vil melde 
sig til, da det er et interessant emne. Alle er 
velkomne. Tilmelding til Renè Rasmussen tlf. 
2168 9687 senest den 5/6-2016. Vi ses. 

OKT-80 Renè Rasmussen 

Nordfyns Garderforening vil gerne ønske 
alle gardere samt familie en rigtig god som-
mer. 

Så er vintersæsonen gået, og det har været 
en god sæson med gode resultater på sky-
debanen. Den 8. marts afholdte vi Regions-
skydning, hvor der var stor tilslutning fra 
foreningerne i Regionen. Lad mig her takke 
for den ihærdige indsats for at få deres 
medlemmer til at møde og give os en god 
oplevelse. Der blev lavet nogle gode skyd-
ninger, resultaterne findes under regionen. 
Det vil fremgå af resultaterne at vi har væ-
ret meget gæstfri, og givet alle pokalerne til
de andre Foreninger.
Jeg takker jer fra Bestyrelsen, som frivilligt 
hjalp med at få denne aften til at blive en 
succes. Det gode forhold vi har til den lo-
kale skytteforening kom os til gavn, da der 
kom 2 frivillige, som var uvildig dommer til 
bedømmelse af skiver.
Også denne aften kunne vi glæde os over, 
at det er i Avnslev Hallen, vi holder til, så 
vi har gavn af Susanne og hendes Cafeteria. 
Jeg glæder mig allerede til næste sæson.

Afslutningen d. 05-04-2016 kan jeg ikke 
skrive om, da deadline er 01-04.
PS mangler i kode til det elektronisk Gar-
derblad så send en mail og jeg sender en ny 
kode. 
Apropos mail, så mangler foreningens regi-
strator mail adresse på ca.
halvdelen af medlemmerne. Som skydeud-
valgsformanden vil jeg sige tak
for denne sæson.

605-NOV-66 Kaj Nielsen

Svendborg og Omegn GF 37
 6/7 1916
Formand: 017-JAN-62 Kristian Hansen
Skolebakken 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 22 43 86 57
e-mail: af-kh@ollerupmail.dk
Husk i maj og juni
2. maj: Start på 200m. Skydning på Rødske-
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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
Skydning
Nu er der mulighed for at skyde på 50 m i 
maj og juni hver mandag fra kl. 18.30 på 
skydebanen ved Søbadet i Middelfart. Hvis 
du har spørgsmål så ring til skydeudvalgs-
formand Knud Warming på tlf. 4021 6548.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

 Region 5

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

Hvad er terror. Kan vi forebygge genta-
gelser. Hvad gør vi. 
Foredrag ved Operativ leder i Politiets Efter-
retningstjeneste, Chefpolitiinspektør Flem-
ming Drejer. 
Det er lykkedes os at få operativ leder i Poli-
tiets Efterretningstjeneste til at fortælle om 
terror. Vi kan vente os et spændende fore-
drag – ikke mindst efter de seneste hændel-
ser i Paris, København og Bruxelles.
Foredraget finder sted i Riddersalen på Fre-
deriksberg Slot, tirsdag den 17. maj 2016, kl. 
19.00 med efterfølgende smørebrød i Cafete-
riet. Prisen er 150, 00 kr. pr. persona (3 stk. 
smørebrød, en øl og en snaps samt kaffe).
Ledsagere samt medlemmer af andre gar-
derforeninger er meget velkomne. 
Tilmelding senest den 9. Maj 2016 via for-
eningens hjemmeside eller på tilmeldingste-
lefonen 4081 0040 mellem kl. 18.00 og 20.00. 

JAN-70 Jørn Knudsen

Hæderstegn og Generalforsamling
Tirsdag den 8. marts afholdt foreningen for 
første gang hæderstegnsuddeling og gene-

ralforsamling samme dag. Der blev uddelt 
hæderstegn til 7 stk. 10, 2 stk. 25, 6 stk. 40, 
8 stk. 50, 1 stk.  60 og et enkelt 70 års jubi-
læums tegn.  

Efter uddelingen af hæderstegn fortsatte vi 
med generalforsamling.  Ole Rygaard blev 
valgt til dirigent, og efter at generalforsam-
lingen var erklæret lovlig, aflagde forman-
den, JAN-70 Jørn Knudsen, beretning. Den-
ne blev godkendt. Regnskabet, der udviste 
et underskud på 51,668 kr. blev forelagt af 
kassereren, APR-74 Niels M. Knudsen. Det-
te blev også godkendt. Kontingent for 2017 
blev fastlagt til 350 kr. 
Formanden og de bestyrelsesmedlemmer, 
der var på valg blev genvalgt. Det samme 
gjaldt suppleanter, revisor og revisorsup-
pleant.
Et fuldstændigt referat af generalforsam-
lingen samt billeder fra aftenen kan ses på 
foreningens hjemmeside. 

JAN-70 Jørn Knudsen

SKYTTELAUGET
Så går det for alvor løs på langdistancen, 
hvor der skydes på Københavns Skyttecen-
ter på Kalvebod, og alle er velkommen til at 
være med. 
Programmet for maj og juni byder indtil vi-
dere på skydning således:
Søndag 08. maj Træning kl. 08.00 
Søndag 22. maj Træning kl. 08.00
Søndag 05. juni Træning kl. 08.00 
Skulle der dukke mere op, vil formanden ud-
sende mail herom.
Alle dage mødes vi i ”SKAK-huset” på den 
store parkeringsplads lige efter opkørslen 
til skyttecentret. Søndag morgen begynder 
vi naturligvis dagen med en kop frisklavet 
morgenkaffe. Herefter vil vi gå på banerne, 
og se hvad vi kan præstere.
Skyttelauget råder over geværer og nød-
vendigt udstyr, der kan lånes på banerne, 
ligesom der vil være mulighed for at få råd 
og vejledning fra gamle og erfarne skytter. 
Yderligere oplysninger om Skyttelauget og 
dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til 
formanden på telefon 4444 2473 eller mail 
stoltenborg@mail.dk. 

OKT-77 Jan Stoltenborg
Gardermumierne
Ordinært Mumiemøde er: Tirsdag den 3. maj 
2016 kl. 11.30 på Svanemøllen Kaserne.
Tilmelding og framelding til næste måneds 
Mumiemøde kan ske via www.gardermumi-
er.dk eller via 6062 3141.

bølle fra kl. 19.00 og hver mandag til sep-
tember.

5. maj: March til krigergravene. Henvendel-
se til Kristian på tlf. 2243 8657

10. maj: 50m Vestfyens cup i Assens kl. 18.30. 
Der arrangeres fælleskørsel. Tilmelding til 
Ole på tlf. 6224 1250 eller 2043 0120 omgå-
ende.

Juni.
200 m. skydning Rødskebølle fra kl. 19.00. 
Der er kaffe og kage efter skydningen. Der er 
våben man kan låne. 

I skrivende stund er de sidste indbydelser 
til foreningens 100 år sendt ud. Har du ikke 
fået, er det nok fordi du ikke har betalt dit 
kontingent til foreningen, så få det gjort og 
kom og vær med til at fejre foreningen.

March gennem byen
Husk tilmeldingen til parademarch gennem 
Svendborgs gader den 9/7. Du skal være 
tilmeldt senest 15/6. Det er en oplevelse at 
marchere gennem byen med gamle tam-
bourer i front, så vi skal være mange, så vi 
kan fylde gadebilledet.

Aftenfest
Tilmeldingen til aftenfesten er 1/6 ved at 
indbetale deltager gebyret med anførsel af 
navn. Du er ikke tilmeldt før din betaling er 
registreret i foreningen.  Så husk nu de 2 da-
toer, og bak op om det store arbejde, der er 
lagt i at arrangere det.

Den 8/3 deltog vi i Regionsskydning på 15 
m. som i år var arrangeret af Nyborg og som 
vanen tro fik vi pokaler og Amr. Lotteri med 
hjem. Det blev til 4 pokaler ud af 8, så vi tog 
godt fra ligesom vi tog 2/3 af det amerikan-
ske lotteri. Der var mødt 14 skytter op fra 
foreningen, og det var nok til den pokal for 
flest deltagende skytter. Så var der pokal til 
senior holdet Veteran 1. Holdet fik også po-
kal, og så var der pokal til bedste veteran 1 
skytte. Og for at fuldende festen vandt Bent 
D. festskydningen.

JUN-85 Finn Madsen



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
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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

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

Formand SEP-59 Per Hauerslev tlf.: 4581 
7041 e-mail : hauerslev@webnetmail.dk
Næstformand SEP-66 Erik Schlüter tlf.: 3962 
8546 e-mail: erik.schluter@live.dk

SEP-59 Per Hauerslev

Mandag den 14. marts blev der afholdt ge-
neralforsamling i Nylars Forsamlingshus, 
hvor 27 friske gamle gardere var mødt op. 
Medlemstallet i foreningen var ved årets 
begyndelse 78 medlemmer og sluttede året 
med 75 medlemmer. Nyvalgt til bestyrelsen 
blev Morten Engel Nielsen, som fremover 
varetager arbejdet som sekretær.
Ved generalforsamlingen blev der uddelt 
følgende jubilæumstegn:
MAR-91 René Mauritsen, 10 år
684-SEP-64 Jørgen Anders Brucz, 50 år
546-NOV-52 Carl Otto Koefoed, 60 år
Læs et uddybende referat på 
www.garderforeningerne.dk 
under Bornholm GF. 

Familieskydning 2016
Vi vil gerne invitere alle vores medlemmer og 
ledsagere/børn og børnebørn til en uformel 
hyggeaften, hvor der vil være mulighed for 
at prøve at skyde med gevær under kyndig 
instruktion. Det foregår ved Kettinge hallen 
torsdag den 19. maj kl. 18.00. Husk at sætte 
kryds i din kalender.

En aften hvor vi har tænkt at gamle Gardere 
og familie vil få mulighed for at prøve at 
skyde sammen. Det bliver med hygge og god 
mad, måske første gang siden, vi blev sendt 
hjem. Derfor vil vi håbe, at rigtig mange vil 
prøve og bakke op omkring denne aften.
Vi ser frem til, at alle vores medlemmer og 
især de unge har lyst til at deltage.
Der vil være gevær og patroner og lækker 
mad fra buffet samt kaffe og kage til alle for 
en pris af kr. 195,00 for voksne og 135,00 for 
børn under 15 år. Alt inkl.
Tilmelding til Karl Andersen, Skydeformand, 
på tlf. 3090 0112 eller til Kent H. Andersen 
formand på tlf. 4021 7065 eller mail kha@
privat.dk senest den 13. maj 2016

Mvh Bestyrelsen.

Vinterskydning 2015/2016
Husk vores årlige Fugleskydningen afhol-
des i Marrebæk (Kanalvejen) den 12 Juni 
kl. 09,30. Alle er meget velkomne. Husk sæt 
kryds i din kalender for denne gode familie 
dag.

Foreningen har igennem vinteren afholdt 
nogle hyggelige skydeaftener, her har 16 gl. 
gardere skudt til landsskydning, som er af-
slutning på vinterens skydning.
Vi havde sidste skydeaften den 07. marts, 
som vi sluttede med et par gode stykker 
smørebrød, og en god gardersnak hen over 
bordet. Vel mødt.

Karl Andersen

Kommende arrangementer:
2. maj, kl. 17.15: Fugleskydning. I år flyt-
ter vi, idet skydningen afholdes på „Fre-
derikssunds Skytters – IF 1864” bane på 
Strandvangen 13 i Frederikssund.

5. september, kl. 18.30: Klubaften i Ser-
gentmessen på Garderkasernen i Høvelte.
Tilmelding til spisning senest onsdag, d. 
31. august til næstformand Søren Terp, tlf.: 
5154 0957.

Kommende arrangementer:
Se vores hjemmeside og mail fra formanden.

Vores årlige generalforsamling i Rest. 
"Håndværkerforeningen", Roskilde fik igen 
en hyggelig og god afvikling. Formanden 
havde i forvejen udsendt sin beretning, og 
den blev godkendt med akklamation. Kas-

sererens regnskab blev ligeledes godkendt 
med akklamation. Dog mente kassereren, 
at der i 2016 ikke måtte tages initiativer, 
der var forbundet med de store udgifter! 
Vores bustur til Langeland havde drænet 
kassererens kassebeholdning. Alle var dog 
enige om, at vi havde haft en pragtfuld tur, 
hvilket også havde været hensigten!
Formanden blev genvalgt. Bestyrelsesmed-
lem og sekretær gennem 18 år, sep-68 Erik 
Rye Andersen ønskede ikke genvalg. Efter 
indstilling fra bestyrelsen blev OKT-86 
Flemming S. Helbæk Haar Ehlers nyvalgt til 
bestyrelsen.
Ellers var der genvalg til alle øvrige.
Afgående sekretær fik overrakt en gave i 
form af et skjold med Livgardens Sol og in-
skription, som tak for sin indsats i Gl. Ros-
kilde Amts Garderforening.
En uddybende beretning af ge-
neralforsamlingen kan tilgås 
på www.garderforeningerne.
dk under Roskilde GF. 

SEP-68 Erik Rye Andersen

Sommerskydning på 200 m banen i Fens-
mark starter mandag, den 2. maj 2016 kl. 
18.00. Fælles transport kan evt. aftales fra 
parkeringspladsen ved Haslev kirke. Kon-
takt skydeleder Claus Nybo for yderligere 
oplysninger.

Fugleskydning i Fakse sammen med Fakse 
GF og Sydsjællands GF søndag, den 22. maj 
2016. Program for arrangementet udsendes. 
Kontakt eventuelt skydeleder Claus Nybo for 
yderligere oplysninger.

Aftentur til Gisselfeld Park torsdag, den 
9. juni 2016. Vi mødes kl. 19.00 på parker-
ingspladsen overfor cafeteria. Ved det flotte 
Fiskemesterhus vil landskabsarkitekt Greg 
Kobett fortælle om karpedambruget, der går 
helt tilbage til Peder Oxes tid i 1500-tallet.
Kaffekurv må medbringes. Adgang til park 
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og Fiskemesterhus: 50 kr. pr.person.
Tilmelding til Niels Chr. Jørgensen senest den 
4. juni 2016 på tlf. 2985 6249

Se øvrige aktiviteter på foreningens hjem-
meside  www.gf-haslev.dk

JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen

Helsingør og Omegn GF 41
 31/1 1918
Formand: FEB-75 Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. p. 49 13 51 46 · Tlf. m. 40 42 23 91
e-mail: larsson@skorstensfejeren.dk
www.helsingoergarderforening.dk

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

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din Garderforening.
Kommende arrangementer:
Sommerturen går i år til Gillelejegruppens 
Videncenter, Hillerødvejen 180 i Gilleleje, 
søndag 12 juni, se oplysninger om centret 
på: www.gillelejegruppen.dk
Vi mødes ved ”Harald Nyborg” i Prøve-
stenscentret kl. 13.15 hvor vi fylder nogle 
biler op og kører sammen til Gilleleje, hvor 
der bliver vist tilbage til 2. verdenskrigs fly 
og køretøjer, samt andet udstyr. Rundvisnin-
gen starter kl. 14:00.
Prisen er 100 kr. pr. person og ledsagere er 
meget velkomne. Bindende tilmelding til:
jorgen.kryger@outlook.com eller tlf. 2065 
4949.

Siden sidst: Foreningen var vært ved det år-
lige formandsmøde i Region V d. 5. marts. 
20 af 21 foreninger var mødt op, så det var 
næsten fuldt hus. Flere ting blev nævnt bl.a. 
ny IT strategi, fastholdelse og hvervning af 
nye medlemmer, fællesarrangementer på 
tværs af foreningerne, samt skydning, bow-
ling og Gardergolf. Tak for stor praktisk 
hjælp til John, Jesper, Ebba og Gitte.

Dødsfald: tidligere formand Kaj Åberg er 
afgået ved døden. Kaj var et meget værdsat 
og aktivt medlem af foreningen, hans gode 
humør og store engagement vil blive sav-
net. Æret være hans minde.

Generalforsamlingen blev afholdt d. 29 
marts i Skydeselskabet. Lidt skuffende 
fremmøde, men de der kom deltog livligt i 
debatten. Formandens beretning og regn-
skab blev godkendt, ny i bestyrelsen blev 
Jørgen Kryger og ny suppleant blev John 
Sundsgaard. Efter eventuelt var der udde-
ling af hæderstegn. 40 år's tegn til Steen 
Buhl, Henrik Holm, Lars Larsson og John 
Sundsgaard, 25 års tegn til Karsten Frese. 
Tillykke!

Fra bestyrelsen skal lyde et God Sommer. 
Næste gang bliver i julinummeret.

Husk vor hjemmeside...
NOV-74 Tommy Aaboe

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

Arrangementer: Sæson 2015/16 er afslut-
tet. Næste arrangement er på nuværende 
tidspunkt Fugleskydning søndag den 18. 
september 2016. Om de kommende arrange-
menter henvises til vores hjemmeside.

Bowling
Bowlingsæsonen sluttede tirsdag den 19. 
april. Resultatet fra vores afslutning vil 
først kunne bringes i næste nummer, men 
da vil der følge et fyldigt referat.

Skydning
Skydesæsonen sluttede mandag den 4. 
april med fællesspisning og præmieover-
rækkelse.

Såvel Bowlingleder som Skydeleder og hele 
bestyrelsen ønsker alle velkommen til den 
kommende sæson 2016/17, der allerede 
nu er under planlægning.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Den 29. februar var 32 gamle gardere sam-
let den årlige generalforsamling
Formanden aflagde beretning og regnska-
bet blev godkendt. Der var afstemning om 
kontingent forhøjelse det endte med at det 
blev uændret 300 kr.
Bestyrelsen blev genvalgt, så den består 
af Formand: Finn Nielsen, Næstformand: 
Niels Møller.
Kasserer: Karsten Jensen, Bestyrelses med-
lemmer: Jan Nielsen, Niels P Søndergård. 
Fanebærer: Søren Jensen.
Der blev uddelt følgende hæderstegn: 60 
år: MAJ-53 Arne Peer Jensen og NOV-54 
Jørgen Madsen
50 år: SEP-58 Knud E. Nielsen. 40 år: JUN-
75 Niels P.T. Lorentsen

JUN-85 Karsten

Skovtur 2016  
Arrangementet finder sted den 17. septem-
ber 2016. Reserver allerede nu datoen til 
skovturen. Da arrangementet fra sidste år 
ikke lykkedes, prøver vi lykken igen. Nærme-
re om arrangementet vil tilgå.

Generalforsamling 2015.
Arrangementet fandt sted mandag 7. marts.
Den ordinære Generalforsamling blev 
afholdt i restauranten på Køge Stadion, iføl-
ge vore vedtægter. 
Formandsberetning, referat og billeder fin-
des på vores hjemmeside www.koogf.dk. 
Referatet kan desuden rekvireres pr. post 
hos vores kasserer. 
Under punktet uddeling af hæderstegn mo-
dtog følgende tegn:
Jacob Fevejle Nielsen-10 års tegn, Erik 
Weng Rasmussen- 25 års tegn, Bjarne Lar-
sen- 40 års tegn, Peter Dangel og Peer Ove 
Schrøder Petersen-50 års tegn samt, for 
kun tredje gang i foreningens historie, et 
70 års tegn denne gang til Poul Steffensen. 
Et stort tillykke til alle.  

Formandsmøde Region V.:  
Arrangementet fandt sted den 5. marts. 
Der blev afholdt formandsmøde i Helsin-
gør, hvor Helsingør GF var vært og Køge GF 
også deltog. Mange ting var oppe at vende, 
og det var et konstruktivt møde for alle.
Regionsskydning Region V.: Arrangemen-
tet fandt sted den 13. marts. Sdr. Birk GF 
afholdt regionsskydningen under Glostrup 
hallen, på skydebaner med elektronisk 
markering. En moderne oplevelse, hvor re-
sultaterne nok lå lidt under normalen. Tak 
for en god dag.

Bowling  
Vi holder sommerferie og starter op igen til 
september. God sommer. Bowlingformand 
Gorm Rasmussen, telefon 2619 1710.

Skydning
Vi holder sommerferie og starter igen 
med skydning til september, men husk Fu-
gleskydning den 18/6 2016. Skydeformand 
Kaj Larsen, telefon 2697 7425.
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Nordre Birk GF 62
 19/11 1941

Formand: 426-NOV-61 Lars Rønne
Abildgaardsvej 107, 2830 Virum
Tlf. 45 83 02 19 · Mobil 51 76 12 00
e-mail: roenne@c.dk

Kasserer/Registrator: 
MAJ-66 Jørgen Brandhøj
Skjoldagervej 49 st. tv., 2820 Gentofte
Tlf. 39 56 02 32 · Mobil 42 21 16 20
e-mail: j.brandhoej@icloud.com

Næst- Skydefmd.: 
256-MAJ-65 Jørgen Skov Andersen
Bagsværdvej 85, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 66 73
e-mail: joergen@skovandersen.dk

www.nordrebirksgarderforening.dk

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: koed@hansen.mail.dk
Facebook: Nordsjællands Garderforening
www.nsgarder.dk

Garderstuen:
Holder sommerlukket. Konkurrencen om 
et godt navn til baren, kører over somme-
ren og afsløres i løbet af efteråret. Der er 
”store” præmier på spil.

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

Kommende arrangementer:
Søndag den 22 maj kl. 11.00.         
Kom Maj Du Søde Milde, Sejltur, Grønne 
Bøge og Madkurv.
Vi sejler fra Lyngby Hovedgade/Jernbane-
vej over Lyngby Sø og via Mølleå-kanalen til 
Frederiksdal, hvor vi går fra borde og videre 
ud i den ny-udsprungne grønne bøgeskov. 
Efter ca. 1½ time, er vi tilbage ved Frede-
riksdal og ankommer til traktørstedet - Den 
Gamle have, hvor vi spiser vores egen med-
bragte frokost. Madkurven er velkommen, 
men drikkevarer skal købes på stedet med 
kontanter. Hjemturen er igen med bådfarten 
tilbage til Lyngby. Prisen er kr. 100.- pr. prs. 
Der er ikke tilmelding, men kom i god tid, så 
er der en lille skarp før afsejling. 

Nordre Birks Garderforenings 75 års ju-
bilæumsfest 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.

Skydeafslutningen er planlagt til mandag 
den 2. Maj.  kl. 17.00 til 19.00. Ledsagere er 
velkommen til at deltage. Vi regner med at 
kunne skyde på vores nye skydebaner i Lyng-
by Idrætsby, Lundtoftevej 53, 2800 Kongens 
Lyngby. Alle gardere/gl. gardere er velkom-
men til alle skydningerne. Vi er i fuld gang 
med de sidste detaljer på skydebanerne i 
Lyngby, 2 x 10 baner på 10, 15 og 20 meter, 
og det bliver rigtig godt. Får vi problemer 
med de sidste godkendelser af banerne, vil 
I få besked på mail. Efter skydningen spiser 
vi ”hjemmelavet” mad udført af deltagerne 
selv. Derfor er tilmelding nødvendig.

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Nordsjællands Garderforening havde den 
16-3-2016 Generalforsamling på Elvær-
ket i Frederikssund, hvor vi fik gule ærter  
og pandekager med Solbærrom. Der blev 
ved den lejlighed, uddelt Jubilæumstegn og 
Hæderstegn. 
Den nye bestyrelse består af følgende:
Formand JUL-71 Niels Koed Hansen,
Næstformand JUN-85 Niels Anker Rasmus-
sen, Kasserer MAR-85 Bjarne Nolsø Frede-
riksen, Sekretær APR-76 Poul Neumeyer, 
Menigt medlem NOV-75 Bo Toft Rasmus-
sen, Menigt medlem MAJ-67 Jørgen Aaga-
ard, Menigt medlem AUG-04 Henrik Kjærs-
gaard Nielsen, Suppleant MAJ-58 Villie 
Vagn Larsen, Suppleant JAN-59 Hugo Busk-
bjerg Poulsen. Jeg ønsker alle medlemmer 
en rigtig god sommer Med Garderhilsen 
JUL-71 Niels Koed Formand.

På generalforsamlingen d. 16. marts 2016 
modtog følgende jubilarer deres jubilæums-
tegn, set fra venstre:
60 år: NOV-53 Orla Sørensen, 50 år: SEP-63 
Erik Stig Jakobsen og JAN-59 Mogens Sø-
rensen,  25 år: NOV-53 Aage Christensen og 
MAR-84 Jens Jørgen Mølvig, 10 år: AUG-05 
Mette Brungaard Madsen, sidst formanden 
JUL-71 Niels Koed Hansen.

De to modtagere af Danske Soldaterforenin-
gers Landsråds fortjensttegn i sølv, Niels 
Anker Rasmussen og Willas Guldberg Olsen, 
der modtog det på generalforsamlingen d. 
16. marts 2016.

Generalforsamlingen blev afviklet den 1. 
APR på Traktørstedet Højeruplund. 37 
gamle gardere var fremmødt. Der var gen-
valg til bestyrelsen, der fortsat består af 
NOV-67, Søren Sørensen (formand), FEB-
69, Preben Rasmussen (næstformand/
fanebærer) NOV-78, Hans Henrik Thyssen 
(kasserer), MAJ-73, Leif Larsen (skydele-
der) og NOV-78, Lars Juel Clement (sekre-
tær/medlemsregistrator/hjemmeside). 
Der henvises til egen hjemmeside for ud-
dybende referat.

Fra venstre: Formand NOV-67, Søren Søren-
sen: Jubilarer: JAN-72, Erling Svan (40 år), 
JUN-67, Jan Poulsen (40 år) - JUL-59, Knud 
Erik Andersen (40 år) - NOV-53, Jørgen Elle-
kilde Hansen (40 år), JUL-64, Arne Jacobsen 
(50 år) og JAN-73, Helge Rasmussen (40 år). 
Øvrige jubilarer vil blive kontaktet og/eller 
få overrakt tegn ved førstkommende lejlig-
hed.
 
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
Garderstuen
Garderstuen er normalt åben den første 
torsdag i måneden, men torsdag d. 5. maj, er 
Kr. Himmelfarts dag, så der holder vi lukket, 
ellers spørg  Claus tlf. 2082 7545. 
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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
Generalforsamling
Den 17. marts afholdte vi vor 79. ordinære 
generalforsamling i Glostruphallens Restau- 

GARDERNES HUNDREDEMANDS 
FORENING

Kunne du tænke dig at blive medlem? Kontakt Jørgen Suddergaard, formand 
E-mail: j.suddergaard@newmail.dk ·  Mobil: 60634740
Se link under De Danske Garderforeninger

rant. Formanden bød velkommen til de 
fremmødte og særligt til vore æresmed-
lemmer AUG-56 Knud Basballe og MAR-61 
Finn Østergaard. 
Samtlige beretninger og regnskaber blev 
enstemmigt godkendt. Kontingentet for 
2017 er uforandret kr. 320,-.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. MAJ-63 
Jakob Hjorth, SEP-68 Tom Wiese, JAN-80 
Toni Glud, blev alle genvalgt. MAJ-60 Jørn 
Magnussen ønskede ikke genvalg og ny i 

Seniorfrokost 60+
Afholdes onsdag den 4. maj 2016 i Kalbyris-
skoven, mødetid ved porten kl. 10.30. Dagens 
emne før vores frokost er: Sparekassen Sjæl-
land gennem 190 år og frem til introduktio-
nen på Børsen, med optagelse som aktiesel-
skab. Foredragsholder, Sparekassedirektør 
Claus Andersen. Vi glæder os til jeres frem-
møde, frokost koster som sædvanlig kr. 85.00 
for smørrebrød 1 øl/vand 1 snaps-kaffe m/
småkager. Tilmelding var senest d. 20. april 
2016, men  prøv og ring, om der ikke skulle 
være et afbud! Til:  Finn B. Hansen tlf.: 2482 
5250, e-mail sofin@turbopost.dk. Normann 
Hansson tlf. 5574 8606, e-mail noha@post.
dk. Der vil blive tilsendt mail herom, hvor til-
melding også kan foretages.
Seniorfrokost 60+ afholdes også den. 1. juni 
2016, mødetid kl. 10.30, frokost det sædvan-
lige billige arrangement, foredragsholder er 
p.t. ikke på plads, men det bliver som sæd-
vanlig et interessant foredrag. Der er tilmel-
ding senest d. 17. maj 2016, der bliver frem-
sendt mail herom i 2. uge af maj.

Bestyrelsen
Vi har netop afholdt vores generalforsam-
ling, nærmere herom i næste nummer. I 
anledning  af Danmarks befrielse d. 4. maj, 
afholdes arrangement ved mindesmærkerne 
på Svinø Kirkegård, og Munkebakken i Næst-
ved, Holmegaard Gods, Gl. Ridestald, Torpe-
skoven Haslev, se nærmere i dagspressen.

Aktivitetsudvalget
Vores Sommertur går i år til ”Korsbæk”. 
Det er søndag den 26. juni, hvor vi forsøger 
at arrangere en bus mm. Vi har afgang fra 
Garderstuen kl. 10.00, og forventer at være 
hjemme igen lidt over midnat.  Prisen bliver 
i alt kr. 600,- inkl. middag på ”Hotel Postga-
arden”. Derefter får vi en guidet rundvisning 
i Korsbæk.  Endeligt program foreligger 
først når vi kender antal deltagere. Tilmel-
ding strengt nødvendigt senest d. 1. maj, til 
Flemming Buhl tlf. 2091 1500. Slut venligst 
op om dette arrangement, hvis vi bliver for 
få tilmeldte så forbehold for aflysning.

Skyttelauget
Vi afholder fugleskydning sammen med Fak-
se og Haslev GF, lørdag den 21. maj. kl. 09.00 
på Fakse GFs bane. Det er for gamle gardere 
samt deres familie og venner.
Se også på vores hjemmeside. www.sydsjael-
landsgarderforening.dk

JUL-74 Kristian Rasmussen

bestyrelsen blev FEB-71 Carl Aage Lausten. 
Nyvalg blev det også til i Hjælpefondens 
bestyrelse, hvor SEP-88 Karsten Lustrup 
indtræder. Til fanebærer/suppleant gen-
valgtes Jakob Hjorth og Dennis Østerholt. 
Herefter gik vi over til uddeling af jubi-
læumstegn. Formanden takkede hæder-
stegnsmodtagerne for et trofast og man-
geårigt medlemskab i vor forening samt 
støtte til garderbevægelsen. 

Læs en uddybende beretning 
om generalforsamlingen samt 
en beretning om årets sidste 
skydning, morskabsskydningen 
på www.garderforeningerne.dk 
under Søndre Birk GF. 

Modtagere af jubilæumstegn. Bagerst fra 
venstre: Formanden, JUL-75 Michael Jen-
sen (10), Fanebæreren, MAR-60 Leif Lerke 
(10), MAJ-60 Jørn Magnussen (10), FEB-71 
Erik Nielsen (10). Forrest fra venstre: JUN-
84 Helge Langstrup Pedersen (25), JAN-62 
Hans Eriksen (40), SEP-64 Per Irgens (50), 
MAJ-65 Steen Malta Nielsen (50), MAJ-65 
Poul Erik Madsen (40), NOV-75 Tonni Lolck 
Pedersen.

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
Årgangsparade på Gothersgade Kaserne 
søndag den 1. maj fra kl. 10.00, mød her dine 
gamle Garderkammerater.

Husk d. 4. maj, Kranselægning ved Sct. 
Mikkels Kirke kl. 18.50, med efterfølgende 
minde gudstjeneste i Kirken. Efter ceremo-
nien holder Garderstuen åbent bl.a. med 
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Australien GF 98
 23/10 1984
Formand: MAR-94 Jacob Michelsen Hoffmeyer
1/80 Wattle Street, Fullarton, South Australia
Tlf. +61 8834 170 71
e-mail: ?

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)

I vinterferien tog Musikkorpsets trom-
petist, Stig Sønderriis, til Los Angeles. I 
Den Danske Kirke i L.A. mødte han for-
manden for Garderforeningen i Califor-
nien, Kristian Poulsen, 484-NOV-54, der 
fortæller, at de er 7 medlemmer tilbage. 
Det uventede møde var spændende for 
dem begge. På fotografiet ses fra venstre 
trompetist Stig Sønderriis, præst ved 
Den Danske Kirke Anne-Grethe Krogh 
Nielsen og garderforeningsformand 
Kristian Poulsen foran kopien af Jellin-
gestenen ved kirken. Næste gang Mu-
sikkorpset spiller Sousa’s march ”Hilsen 
over Havet”, sender vi en venlig tanke til 
Californien.

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

Torsdag den 26. maj 2016 kl. 19.30
Stærekassen, Kgs. Nytorv

Temakoncert:
Marchkongen John Philip Sousa  - berømte 
marcher og melodier
Dirigent: Dr. David Vroman, USA
Solist: The Lady in White
Konferencier: Peter Ettrup-Larsen
Sousa er manden bag bl.a. ”Stars and Stripes 
Forever”. 
Mød dr. Vroman klædt ud som Sousa og gen-
opfrisk alle de gode melodier. 
Billetsalg: www.livgardensmusikkorps.dk

Andre koncerter: 
Skanderborg 27. maj, 
Kastellet 15. juni, Aastrup 16. juni, 
Knuthenborg Safaripark 19. juni.

mulighed for kaffe og brød og andre drik-
kevarer.

Tor. d. 12. maj – Bowling i bowlingcentret, 
Bredegade 50, Slagelse kl. 18.00. Denne af-
ten er hele familien velkommen, og vi bowler 
både i en Dame og Herre række. Vi mødes kl. 
17.50 til udlevering af sko og bowler 1 time, 
derefter går vi op i Garderstuen, Nygade 5, 
Slagelse, hvor vi spiser nogle stykke smørre-
brød sammen. Tilmelding senest den 9. maj 
til Bowlingleder Henrik Dahl Sørensen, tlf. 
5826 0022 eller mobil 4073 8822. Pris pr. 
deltager inkl. spisning kr. 100,00.

Husk Repræsentantskabsmøde i Skander-
borg den 28 maj, se Garderbladet april må-
ned 2016. 

Efter Generalforsamlingen er der nu kon-
stitueret ny næstformand, Per Bunde Chri-
stensen og ligeledes ny Skydeleder Jesper 
Troelsen.



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 lokale 
garderforening. Husk soldaternum-
mer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale 
garderforening eller direkte til Gar-
derbladets kontor.

Diamantbryllup
07-04 354-MAJ-52 GF 20
 Svend Skov og fru Birgit
 Klostervej 8, 4780  Stege
02-06 627-NOV-52 GF 10
 Hans Hansen og
 fru Karen Hansen 
 Skalvej 10, 9240 Nibe

GuldBryllup
06-05 440-MAJ-62 GF 78
 Peter Hansen og hustru
 Axel Heides Gade 6, 6.th.
 2300 København S
28-05 980-SEP-57 GF 78
 Hans Flemming Mortensen 
 og hustru
 Kirkestien 19 B, 2630 Taastrup

Bryllup
28-05 NOV-99 GF 44
 Hans Jørgen Jensen og Mette Boel
 Tinghøjvej 35, Tødsø
 7900 Nykøbing Mors 

Fødselsdage
95 år
02-06 306-MAJ-42 GF 01
 Kjeld Arnberg
 Pile Allé 27, 5. 0002
 2000 Frederiksberg
12-06 281-MAJ-42 GF 16
 Fridtiof Larsen
 Venslev Søpark 17, 4050 Skibby
17-06 984-NOV-40 GF 21
 Ove Egemoes Jensen
 Moseklyngen 14, 4573 Højby Sj.
90 år
11-05 465-MAJ-48 GF 60
 Helge R. Nørgaard Jensen
 Asylvej 3, st.th.
 6400 Sønderborg
14-05 520-MAJ-48 GF 32
 Ove Nielsen
 Strandvejen 34, 7120 Vejle Øst
16-05 288-MAJ-48 GF 96
 Erik Høgh
 105 Clement Road, apt. 623
 Etobicoke, ON M9R 4C2
 Canada 
17-05 505-MAJ-48 GF 03
 Niels Møller Nicolajsen
 Vænget 12, 8700 Horsens

26-05 379-MAJ-51 GF 01
 Mogens Christian Mogensen
 Ejgårds Tværvej 7 B
 2920 Charlottenlund
02-06 417-MAJ-48 GF 13
 Troels Harmundal
 Svendsgade 126, 4200 Slagelse
03-06 462-NOV-47 GF 06
 Brüner Christensen
 Rugmarken 7, 6000 Kolding
04-06 707-NOV-47 GF 23
 Gunnar Madsen
 Lumbyesvej 9, 7400 Herning
85 år
11-05 131-MAJ-51 GF 50
 Egon Nielsen
 Birkevej 20, 4970 Rødby
16-05 039-MAJ-52 GF 41
 Ib Westergaard
 Strandvejen 226 B, st.
 3070 Snekkersten
16-05 532-MAJ-51 GF 17
 Bent Volfing
 Jernbanegade 27, st.
 4000 Roskilde
22-05 642-NOV-50 GF 18
 Jens Christian Bøgh, Bækkevej 25
 3550 Slangerup
22-05 162-MAJ-52 GF 26
 Jens Laugesen
 Horshøjparken 57, 
 7500 Holstebro
24-05 70-NOV-50 GF 62
 Benny Steenbergh
 Telefonvej 4 C, 3.tv.
 2860 Søborg
25-05 394-MAJ-52 GF 50
 Otto Gregers Niels Larsen
 Halsted Hedevej 94, 
 4900 Nakskov
26-05 679-NOV-51 GF 30
 Gunnar Andersen
 Svanevej 4, 4.mf., 8600 Silkeborg
29-05 489-MAJ-52 GF 18
 Aksel Sylvest Pedersen
 Hyldevænget 1, 3630 Jægerspris
08-06 785-NOV-52 GF 16
 Poul Johannes Jeppesen
 Kastanie Allé 20
 3600 Frederikssund
10-06 787-NOV-52 GF 41
 Henning Petersen
 Gurrevej 161 C, 3000 Helsingør
11-06 440-MAJ-52 GF 61
 Svend William Arup Jørgensen
 Solvænget 23, 4640 Fakse
12-06 080-NOV-54 GF 61
 Lauritz P. Nielsen
 Brøndbyvester Strandvej 22 A
 2660 Brøndby Strand
21-06 963-NOV-52 GF 62
 Ib Wiese
 Irismarken 2, 1. 0031, 2830 Virum
02-07 783-NOV-51 GF 10
 Frederik Adamsen
 Vårstvej 106, 9260 Gistrup
09-07 431-MAJ-51 GF 48
 Poul Erik Jørgensen
 Solbakken 601, 
 5330 Munkebo
80 år
10-05 127-NOV-55 GF 10
 Verner Lajgaard Nørgaard
 Canada 3, 9460 Brovst
13-05 454-NOV-55 GF 16
 Erling Thygesen
 Smørum Nordregade 15
 2765 Smørum
14-05 377-MAJ-56 GF 51
 Niels Helmer Sørensen
 Egensevej 51, 5450 Otterup

16-05 785-JAN-57 GF 01
 Mogens Kok Rasmussen
 Carinaparken 5 B, 3460 Birkerød
18-05 469-NOV-55 GF 01
 Axel Hansen
 Valmueparken 18, 2830 Virum
23-05 221-NOV-56 GF 53
 Hans Peter Petersen
 Lillesøvej 160, 4400 Kalundborg
26-05 347-MAJ-56 GF 05
 Jørgen Nielsen
 Bushøjvej 270, 8270 Højbjerg
27-05 537-NOV-55 GF 17
 Egon Hansen
 Rørmosen 9, 2.tv., 4000 Roskilde
03-06 335-JAN-58 GF 17
 Kaj Johansen
 Søbredden 16, 4000 Roskilde
06-06 092-NOV-56 GF 09
 Harry Mortensen
 Dalen 2, 8305 Samsø
09-06 567-NOV-55 GF 13
 Karl Ernst Holm Hansen
 Mindeshovedvej 20
 4230 Skælskør
09-06 358-MAJ-56 GF 43
 Peter Storgaard Madsen
 Høgstedvej 3
 9900 Frederikshavn
14-06 237-MAJ-56 GF 15
 Tage Jensen Maagaard
 Mønsted Skovvej 20, 8800 Viborg
16-06 769-JAN-57 GF 01
 Ejner Stendevad
 Rønnebakken 12, 3460 Birkerød
17-06 921-MAJ-55 GF 21
 Ib Larsen
 Kløvermarksvej 11
 4450 Jyderup
23-06 394-MAJ-56 GF 23
 Kristen Søndergaard
 Bellmannsvej 11, 7400 Herning
26-06 306-MAJ-56 GF 15
 Ejgild Christensen
 Sct. Olufs Bakke 24, 8800 Viborg
27-06 833-NOV-56 GF 59
 Sven Gjerulff
 Gl. Vardevej 90, 7. 0044
 6700 Esbjerg
28-06 066-MAJ-56 GF 33
 Carl Henning Hansen
 Hønnerupvej 108, 5463 Harndrup
29-06 127-MAJ-56 GF 33
 Arne Jørgensen
 Kærbyholmvej 22 
 5580 Nørre Aaby
30-06 867-JAN-57 GF 17
 Egon Johannes Pedersen
 Kildebo 22, 4622 Havdrup Sj.
01-07 905-MAR-59 GF 32
 Victor Frederiksen
 Ranunkelvej 36, 8722 Hedensted
04-07 154-MAJ-56 GF 22
 Erling Rasmussen
 Søboparken 4, 5600 Fåborg
75 år
11-05 824-NOV-60 GF 07
 Jørgen Larsen
 Ved Skolen 8, 4700 Næstved
12-05 736-MAR-61 GF 07
 Leif Keld Bøgelinde
 Frøstjernevej 20, 4700 Næstved
15-05 528-NOV-59 GF 32
 Jørgen Svane Schmidt
 Damvej 8, 7300 Jelling
18-05 879-NOV-60 GF 23
 Erling Heesgaard
 Elme Alle 3 B, 6930 Kibæk
19-05 519-JUL-60 GF 78
 Ejner Bering-Bryld
 Byvej 3, 4532 Gislinge
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21-05 622-JUL-60 GF 18
 Poul Erik Ipsen
 Fabriksvej 3, 3310 Ølsted
23-05 339-MAR-62 GF 57
 Henning Bjarne Thostrup
 Ballehøj 62, 6100 Haderslev
26-05 194-JAN-63 GF 31
 John Nielsen
 Bakkevej 13
 4673 Rødvig Stevns
27-05 148-SEP-61 GF 01
 Claus Havemann
 Strandvejen 161, 4.tv.
 2900 Hellerup
28-05 289-SEP-61 GF 02
 Birger Aslerin
 Carl Bernhardsvej 27
 5230 Odense M
30-05 929-MAJ-61 GF 01
 Palle Wulff-Jørgensen
 Ved Kildevældskirken 1, st.tv.
 2100 København Ø
30-05 062-JAN-60 GF 26
 Ole Gade
 Falsigvej 4, 7500 Holstebro
31-05 400-MAR-62 GF 01
 Niels Erik Westphal
 Næsbyholmvej 37, 2700 Brønshøj
01-06 478-MAJ-62 GF 61
 Preben Fonnensbech
 Egernvej 9, 3650 Ølstykke
05-06 610-NOV-66 GF 62
 Søren Holm Pedersen
 Ellegårds Park 5, 3520 Farum
06-06 354-MAJ-60 GF 21
 Erling Ole Mortensen
 Hovvejen 13, 4534 Hørve
09-06 380-MAJ-60 GF 20
 Niels Carl Jensen
 Risbækvej 3, 4791 Borre
09-06 655-JAN-61 GF 50
 Niels Brandenborg
 Mimosevej 19, 4920 Søllested
20-06 171-JAN-60 GF 13
 Jens Peter Hansen
 Stenstrupvej 3, 4180 Sorø
21-06 461-MAJ-60 GF 28
 Bjarne Lindbjerg Sørensen
 V. Vedsted Byvej 26, 6760 Ribe
22-06 425-MAJ-60 GF 60
 Henning Larsen
 Sundgade 66, 6400 Sønderborg
24-06 820-NOV-60 GF 99
 Axel E.V. Busch
 Waterman’s End House
 Waterman’s End, Matching Green
 Nr. Harlow, Essex CM17 0RQ
 UK
26-06 105-JAN-60 GF 15
 Keld Holst-Olesen
 Nørregade 6 B, st., 8800 Viborg
29-06 037-JAN-62 GF 05
 Bent John Eriksen
 Virup Skovvej 34, 8530 Hjortshøj
03-07 781-SEP-62 GF 01
 Ole Clausen
 Vejrøgade 14, 4.th.
 2100 København Ø
05-07 531-NOV-61 GF 01
 Bjørn Ulrik Roepstorff
 Kong Valdemars Vej 30
 2840 Holte
05-07 537-JAN-61 GF 75
 Knud Erik Barner
 Trinderuppgård 90, 8643 Ans By
08-07 299-MAR-60 GF 18
 John Jørgen Andersen
 Stendyssevej 84, 3540 Lynge
09-07 115-JAN-63 GF 08
 Erik Larsen 
 Helstedgårdsvej 7
 8920 Randers NV 

70 år
10-05 046-MAJ-66 GF 26
 Jens Uhd
 Galgebjerg 2, Asp, 7600 Struer
12-05 011-MAJ-66 GF 05
 Geert Carl-Emil Kirkemand
 Stationspladsen 3, 1.
 8340 Malling
12-05 347-SEP-66 GF 60
 Niels Einer Mortensen
 Kystvej 22, 8320 Egernsund
12-05 JAN-71 GF 45
 Vagn Preben Hansen 
 Bredekærs Vænge 16
 2635 Ishøj
14-05 860-MAR-66 GF 20
 Hans Karl Olsen
 Hårbølle Bro 47, 4792 Askeby
14-05 224-MAJ-65 GF 58
 Jørgen Overgaard
 Sønder-Ommevej 3, 7330 Brande
16-05 711-NOV-65 GF 03
 Jens Erik Hansen
 Overbyvej 57 A, 7130 Juelsminde
16-05 085-MAJ-66 GF 28
 Karl Markussen
 Overmarken 78, 6670 Holsted
17-05 106-MAJ-66 GF 02
 Mogens Christensen
 Langelinie 24, st.th.
 5230 Odense M
19-05 007-MAJ-66 GF 72
 Henning Kock Jensen
 Sdr. Egknudvej 3, 6870 Ølgod
19-05 JUN-67 GF 17
 Preben Günther
 Syrenvænget 7, 4330 Hvalsø
21-05 262-JUL-66 GF 01
 Jesper Gram-Andersen
 Nøkkerosevej 7
 2400 København NV
21-05 694-MAR-66 GF 12
 Gunnar Pedersen
 Christianslund 56, 8300 Odder
22-05 103-AUG-67 GF 100
 Erik Lauridsen
 Park House Roppongi #208 
 4-2-8 Roppongi, Mintato-Ku
 Tokyo 106-0032
 Japan
23-05 668-NOV-65 GF 16
 Sverre Teilmann
 Rørengen 6, 3630 Jægerspris
25-05 270-NOV-67 GF 10
 Peter Riis
 Alfavej 26, 9000 Aalborg
28-05 634-NOV-65 GF 06
 Anton Mosbæk Jensen
 Mørkholtvej 14
 6092 Sønder Stenderup
01-06 288-JUL-66 GF 02
 Henning Jensen
 Gammel Skolevej 10, 5560 Aarup
02-06 926-MAR-66 GF 51
 Arne Ingemann Hansen
 Luby-Tårup-Vej 59, 5270 Odense N
04-06 JAN-67 GF 21
 Ole Falck 
 Trehøjevej 45
 4070 Kirke Hyllinge
06-06 643-NOV-66 GF 05
 Jørn Ejvind Hansen
 Kaløvej 30, 8530 Hjortshøj
06-06 APR-69 GF 97
 Rolf Buschardt Christensen
 679 Eastvale Court
 Gloucester, ON K1J 6Z7
 Canada
08-06 FEB-69 GF 62
 Peter Schrøder
 Enighedsvej 16, 3.th 
 2920 Charlottenlund

10-06 619-JAN-68 GF 14
 Alex Numelin Frederiksen
 Fuglsangvej 19, 4800 Nykøbing F
10-06 560-SEP-65 GF 33
 Asger Frank-Nielsen
 Irisvej 15, 5500 Middelfart
12-06 779-JAN-66 GF 62
 Arne Højer Nielsen
 Gormsgade 8, 5. 0051
 2200 København N
19-06 JAN-71 GF 62
 Palle Beck Thomsen
 Chr. Winthersvej 38 A
 2800 Kongens Lyngby
27-06 294-MAR-66 GF 12
 John Leo Hansen
 Blegevej 32, 8300 Odder
28-06 578-JAN-68 GF 18
 Benny Birk Nielsen
 Munkerisparken 48
 3460 Birkerød
30-06 180-MAJ-66 GF 34
 Jens Thomas Holm Jespersen
 Sejrs Allé 34, 8240 Risskov
30-06 731-MAR-67 GF 61
 Jørgen Andersen
 Anemonevej 11, 2600 Glostrup
01-07 APR-69 GF 06
 Jørgen Flaskager
 Vestervænget 38, 6000 Kolding
02-07 443-SEP-66 GF 23
 Olaf Hornshøj Siggaard
 Tværtoften 31, 7400 Herning
04-07 404-JUL-65 GF 01
 Kurt Tommy Andersen
 Rypevænget 112
 2980 Kokkedal
06-07 030-MAJ-66 GF 17
 Knud Vest
 Frederiksborgvej 541
 4040 Jyllinge
06-07 307-JUL-66 GF 48
 Ib Hansen
 Langtvedvej 12, 5540 Ullerslev
06-07 604-NOV-66 GF 53
 Ralf Georg Gosch
 Sandlodsvej 56
 4400 Kalundborg
07-07 291-JUL-66 GF 10
 Tage Lee Sørensen
 Metisvej 35
 9210 Aalborg SØ
08-07 422-NOV-67 GF 17
 Kresten Høyer-Kruse
 Orehøjvej 31, 4320 Lejre
09-07 642-NOV-65 GF 15
 Jørgen Jensen
 Sct. Kjelds Gade 18, 8800 Viborg
60 år
12-05 AUG-76 GF 04
 Thorkild Jensen
 Nordre Kåstrupvej 2
 7700 Thisted
16-05 AUG-76 GF 72
 Per Rodal Thisted
 Vibevej 11, 6823 Ansager
22-05 MAJ-77 GF 01
 Jens Christian Hansen
 Kollerupvej 9
 2665 Vallensbæk Strand
22-05 OKT-77 GF 31
 Erling Elbom
 Hejrevej 3, 4720 Præstø
27-05 FEB-78 GF 78
 Tommi Kim Gilsgaard
 Hultoften 4, 2630 Taastrup
29-05 JAN-77 GF 23
 Kristian Wester Petersen
 Bredgade 61, 2.th., 7400 Herning
31-05 JUL-75 GF 01
 Sven Straarup
 Cellovej 7, 2730 Herlev



01-06 JAN-77 GF 16
 Jesper Strøhøj-Andersen
 Skuldelevvej 40, 4050 Skibby
01-06 JAN-77 GF 36
 John Friis Jensen
 Alslev Hedevej 1, 8362 Hørning
01-06 JAN-77 GF 16
 Jens Strøhøj-Andersen
 Skuldelevvej 38, 4050 Skibby
02-06 JAN-77 GF 11
 Axel Hansen
 Magænget 11, 3730 Neksø
03-06 AUG-76 GF 01
 Morten Unger Laurent
 Baune-Åsen 25, 3230 Græsted
03-06 JUL-76 GF 43
 Jens Sørensen
 Vognsbækvej 40, Skærum
 9900 Frederikshavn
06-06 AUG-79 GF 01
 Lars Mogensen
 Svalevej 4, 4340 Tølløse
07-06 AUG-76 GF 01
 Tommy Jensen
 Tværvangen 2, 2.th.
 2700 Brønshøj
08-06 JAN-77 GF 03
 Bent Stougaard
 Kirkevej 59, 8732 Hovedgård 
16-06 FEB-75 GF 02
 Ole Johannesen
 Hjertegræsvej 34
 5210 Odense NV
16-06 APR-77 GF 35
 Hans Jørgen Simonsen
 Sivevej 27, 9632 Møldrup
27-06 JAN-77 GF 77
 Niels Henrik Ø. Kristensen
 Hellemvej 67, 9320 Hjallerup
01-07 JAN-77 GF 13
 Hans Jørgen Sørensen
 Havremarksvej 13, 4200 Slagelse
02-07 MAJ-77 GF 60
 Leif Christensen
 Kirkegade 3 D, 6310 Broager
04-07 MAJ-77 GF 02
 Bent Jørgen Linde Carlsen
 Farstrupvej 43, 5471 Søndersø
06-07 MAJ-77 GF 18
 Niels Henrik Larsen
 Holmegårdsvej 53, 3400 Hillerød
06-07 JAN-77 GF 10
 Per Fredborg Sørensen
 Spiren 3, 9260 Gistrup
07-07 OKT-77 GF 18
 Lars Bjørn Christensen
 Lynge Bygade 3, 3540 Lynge
07-07 JAN-77 GF 19
 John Kirkeby Jensen
 Knakkervej 68, 7620 Lemvig 
50 år
11-05 JUL-86 GF 55
 Søren Krogh
 Hasselbakken 81, 8500 Grenå
13-05 JUL-86 GF 30
 Ole Wittenkamp
 Christian 8.s Vej 31, 1. 0003
 8600 Silkeborg
13-05 MAR-85 GF 20
 Alexander Siboni
 Skolegde 3, 4780 Stege
15-05 OKT-86 GF 02
 Jerry Vinther
 Søhustoften 126, 5270 Odense N
19-05 JUL-86 GF 01
 Einar Fuglede
 Birkely 30, 3200 Helsinge
20-05 JUL-86 GF 16
 Lars Kielsgaard
 Banevænget 52, 3550 Slangerup
22-05 MAJ-86 GF 96
 Carl Henrik Thal Jensen
 1319 Tinsmith Lane
 Oakville, ON L6M 3C8, Canada

26-05 JUN-87 GF 01
 Ralf Ritter
 Callisensvej 2, 5.th.
 2900 Hellerup
26-05 OKT-86 GF 46
 Erling Groth Zeerow
 Midtervej 5, 6520 Toftlund
27-05 JUL-86 GF 15
 Tage Grubbe Andersen
 Fyrrevænget 6, 8832 Skals
27-05 JUL-86 GF 18
 Axel Salzwedel
 Æblehaven 10, 3450 Allerød
28-05 APR-86 GF 21
 Jan Marshall Madsen
 Syvendeskovvej 16
 4340 Tølløse
31-05 JUL-86 GF 50
 Torben Kepp Jensen
 Svingelsvej 71, 4900 Nakskov
31-05 OKT-86 GF 60
 Jacob E. Jørgensen
 Espehøjvej 15, 6430 Nordborg
01-06 OKT-86 GF 01
 Kenneth Vase Frederiksen
 Nørrevangsvej 6, 4581 Rørvig
01-06 OKT-86 GF 21
 Klaus B. Sørensen
 Agervænget 144, 4420 Regstrup
01-06 FEB-84 GF 01
 Finn Burchardt
 Ny Hagestedvej 2, 4532 Gislinge
04-06 OKT-86 GF 23
 Erik Romvig Kristensen
 Rugvænget 11, 7400 Herning
05-06 APR-86 GF 35
 Kenneth Nedergaard Pedersen
 Jasminvej 12, 9500 Hobro
05-06 JUL-86 GF 01
 Niels Ole Christensen
 Ægyptensvej 7, 2770 Kastrup
06-06 JUL-86 GF 01
 Michael Klaaby
 Teglgårdsvej 20
 2920 Charlottenlund
09-06 NOV-87 GF 15
 Peter Dubjerg
 Erik Menveds Vej 34
 8800 Viborg
10-06 OKT-86 GF 45
 Claus Larsson
 Tryllesløjfen 18
 2680 Solrød Strand
18-06 APR-87 GF 19
 Ole Nicolaisen
 Lundevej 44, 7650 Bøvlingbjerg
21-06 OKT-86 GF 57
 Hans Christian Kisendal
 Lertevej 8, 6560 Sommersted
27-06 JAN-86 GF 100
 Jakob Friis Sørensen
 Jalan Bangka Xi no. 4
 12720 Kemang, Jakarta Selatan
 Indonesia
28-06 OKT-86 GF 70
 Jan Rønnov Pedersen
 August Ennas Kvt. 13
 9700 Brønderslev
30-06 OKT-86 GF 51
 Kenneth Thorslund
 Stegøvej 123, 5400 Bogense
01-07 JUN-87 GF 30
 Poul Lindberg
 Skovfyrren 13, 8620 Kjellerup
05-07 JUL-86 GF 36
 Claus Morbjerg
 Grævlingevej 8
 8660 Skanderborg
06-07 APR-87 GF 15
 Henrik Spanggaard
 Karen Blixens Vej 14
 8620 Kjellerup

07-07 JUL-86 GF 77
 Peter Juul Jensen
 Gravsholtvej 25, 9310 Vodskov

Dødsfald
249-MAJ-42 GF 10
 S.E. Christensen
 Mølleå 14, 1.mf., 9000 Aalborg
034-MAJ-46 GF 10
 Thomas Østergaard Poulsen
 Lufthavnsvej 6
 9400 Nørresundby
054-MAJ-47 GF 18
 Johannes Evald Østergaard
 Æblekrogen 7, 3480 Fredensborg
298-NOV-47 GF 01
 Frank H. Krag-Sander
 Gl. Klausdalsbrovej 485 E
 2730 Herlev
917-NOV-51 GF 52
 Egon Nielsen
 Møllehøjen 9, 4690 Haslev
569-NOV-53 GF 72
 Oluf Agergaard
 Toften 7, 6862 Tistrup
994-MAJ-54 GF 41
 Kaj Aaberg
 Nordskovparken 5
 3140 Ålsgårde
711-NOV-54 GF 55
 Peter  Wiil
 Posthaven 7 A, 8500 Grenaa
187-NOV-55 GF 32
 Vagn Jakobsen
 Kragelundvænget 4 E
 7080 Børkop
613-MAR-58 GF 26
 Knud Erik Nørgaard
 Bøgevej 12, 7600 Struer
934-NOV-60 GF 14
 Erik Østerholm Hansen
 Enebærvej 42, 4872 Idestrup
891-SEP-63 GF 10
 Hans Ove Græsbøll
 Bangsbovej 13, 9200 Aalborg SV

  TAK

Hermed en stor tak til Sydsjællands Gar-
derforening, Bestyrelse og øvrige Gar-
derkammerater for kranse, blomster og 
fremmøde ved min hustru Hannes begra-
velse i Herlufmagle Kirke den 17. marts 
2016.  Med garder hilsen
 Erik O. Harder Mikkelsen

Tak til Høje Taastrup og Omegns Garder-
forening for morgenvisit og dejlig portvin 
ved vores guldbryllup.
 Ragnhild og 266-SEP-61 Ole Lundum

Kære Garderforening!
Hjertelig tak til de fremmødte til min 90 
års fødselsdag.
En særlig tak for det fine håndskrevne te-
legram fra Garderforeningens præsident 
Flemming Rytter og tak til Bjerringbro 
Garderforening ved Formand Ole Fisker 
Andersen og Carsten Bomholt for den fine 
flaske Garderportvin. Med venlige hilse-
ner fra 
 537-MAJ-48 Johannes Rigtrup

Hjertelig tak til Viborg og Omegns Garder-
forening for gaven til min 75 års fødsels-
dag. Også tak til Jens Saabye for besøget 
 JUL-60 Mogens Thorsager

Hjertelig tak til Høje Taastrup Garderfor-
ening for dejlig portvin og hyggeligt sam-
vær ved min 50 års fødselsdag d. 17. marts
 JUN-84 Ole Frier
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Tekst og foto af Sendy Alstrøm, 

Den Fyenske Garderforening

Lørdag den 5. marts kl. 11.25 præcis stod det 
kommende vagtkompagni opmarcheret foran 
Hotel HC Andersen i midten af Odense.
Regnen havde været truende hele formiddagen, 
alligevel var der sort af tilskuere. Dels pårørende, 
dels nysgerrige Odenseanere, der var på torvedag.
Den Fyenske var repræsenteret med et fanekom-
mando på 6 gæve ”gamle” gardere, klar til at gå 
foran kompagniet.
Efter at være rettet op overtog kompagnichef kap-
tajn Lisa Bjerre kommandoen og beordrede de 6 
tambourer på højre fløj. 
Herefter startede marchen med vores flotte fane 
højt hævet, foran kompagniet. Ruten var lagt så-
ledes at marchen gik gennem Odenses centrum 
og gennem Vestergade tilbage til startstedet ved 
hotellet. 
På dette tidspunkt tog regnen til, og det var der-
for en god ting at alle nu blev kommanderet ind 
i foyeren til koncertsalen, hvor der blev skænket 
Albani øl.
Borgmester Anker Boye bød officielt velkommen 
til Odense, og herefter bød Den Fyenske Garder-
forenings formand velkommen og talte lidt om 
REX-turen og Blå Vagt. Til sidst takkede Kaptajn 
Lisa Bjerre for velkomsten og derefter havde gar-
derne fri frem til aftenens Blå Fest. 
Se flere billeder på foreningens hjemmeside
www.denfyenske.dk

BLÅ FEST I ODENSE
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