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Præsidiet

PRÆSIDENTEN HAR ORDET
Af Præsident Flemming Rytter

I håbet om, at alle har haft en god og fredfyldt jul og er kommet

i Storkøbenhavn i begyndelsen af december 2015 at blive afbrudt

kuren på Christiansborg Slot 6. januar 2016, på vegne af os alle i De

Begge dele fik hurtigt ben at gå

godt hen over nytårsaften, sender jeg de bedste ønsker om et godt

nytår til alle medlemmer og jeres kære familier. Jeg vil ved nytårsDanske Garderforeninger (DG), overbringe Hendes Majestæt Dronningen og hele den kongelige familie vore bedste hilsener med alle

ønsker om et godt og lyst nytår. Jul og nytår er for mange i dette

land ensbetydende med hygge og ofte i familiens skød. For færre er
jul og nytår forbundet med ensomhed og savn. I DG bygger vi i høj

grad på kammeratskabet. Jeg henviser bl.a. til DG hjemmeside og

citerer derfra: ”Søge at fastholde forhenværende, netop hjemsendte
samt tjenestgørende gardere i et garder-fællesskab.” Derfor glæ-

dede det mig, under et besøg hos en gammel garder på et plejehjem

REDAKTØRENS KLUMME

i kaffedrikningen af den lokale garderforeningsformand og hans

næstformand, der var på turné med en flaske og lidt småkager.
på, og vor gamle garder på

92 havde først fremmest 2
hyggelige

timer

sammen

med os, hvorunder en hel
del

”røverhistorier”

blev

cirkuleret, blandt andet om
indrykningen i Sandholmlejren i 1945. Senere i december 2015 blev jeg ringet op
→ fortsættes side 4

DET SKER I JANUAR

Kære Garderkammerater
Så blev det 2016. Jeg håber, at alle er kommet godt igennem både jul og nytår, og er
klar til endnu et forenings år.

De Danske Garderforeninger er aktive med en Facebook side, der efterhånden har
samlet over 3.000 følgere. Og hvorfor er det godt? De sociale medier er et fantastisk

medie til at informere, oplyse og reklamere for De Danske Garderforeninger. Og så er
det gratis at anvende.

Vores tilstedeværelse på Facebook betyder, at vi bidrager til at Gardere udlever ”garderånden” online. Og hvad der er endnu mere væsentligt, at der er en høj andel af unge

1. januar Kongevagt i rød galla på
Amalienborg
6. januar Nytårskur på Christiansborg Slot
30. januar Åbent hus på Garderkasernen i Høvelte

gardere, der udlever garderånden her.

Derfor vil jeg opfordre den enkelte Garderforening til at oprette sin egen Facebook
side i 2016. Det er selvfølgelig ikke alle gardere, der er aktive på det sociale medie, og

derfor skal tilstedeværelsen heller ikke erstatte den hidtil anvendte praksis for kontakt til medlemmer. Men betragt Facebook som et gratis supplement til kommunika-

tionen med medlemmerne. De sociale medier er kommet for at blive, og det er her
unge gardere er til stede. Ikke i postkassen, ikke på Garderbladets foreningssider, men
på Facebook.

Jeg står altid til rådighed, hvis der er behov for råd eller vejledning til at skabe en

DRONNINGENS UR

Og nå ja. Så håber jeg, at I finder månedens Garderblad spændende.

Den 18. november fik Garder

levende Facebook side.

God læselyst og godt nytår!

Fredborg overrakt Dronningens Ur.

De Danske Garderforeninger ønsker
tillykke med den flotter hæder.

APR-12 Andreas Dalsgaard, redaktør
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Sekretariatet

Protektor: Hendes Majestæt Dronningen
Præsident: Flemming Rytter

Tlf. 33 15 52 04
Mail. sekretariatet@garderforeningerne.dk
Forretningsfører: Carsten Rasmussen
Sekretær: Ole Andkjær Christensen
Revision: Michael Wienberg, Deloitte

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

www.gardershop.dk

Indholdet i bladet er ikke
nødvendigvis sammenfaldende
med redaktionens, De Danske
Garderforeningers eller Den
Kongelige Livgardes synspunkter. Eftertryk og kopiering
tilladt med kildeangivelse.

www.nordea.dk www.deloitte.com



3

Præsidiet

→ fortsat fra side 3

af en anden gammel garder og gammel bekendt fra det sønderjyske,

men også det arbejde, som DG forsøger at løfte. Forslagene faldt

mig, at han sad i sin vante stol med 4 garderforeningskammerater

DG-netværk for nye og unge medlemmer, snævert integreret i DG

der takkede for min lykønskningshilsen i efteråret på hans 90 års

fødselsdag. Men det var egentlig ikke budskabet. Han ville blot vise
omkring sig, der ville ønske ham en glædelig jul. Jeg talte også med

kammeraterne via displayet på min gamle vens helt nye iPhone
6+. Så får de mange fine ord i DG vedtægter og på vor hjemmeside
pludselig en ny og udvidet betydning.

På baggrund af et konkret forslag om at introducere en jubilarme-

dalje, fremlagt på et møde med årgangsformænd i Fredericia 27.
september 2015, har Præsidiet gravet lidt i historien desangående.
Spørgsmålet har også været drøftet på flere af regionernes formandsmøder i efteråret 2015. På denne baggrund drøftede Præ-

sidiet spørgsmålet på sit møde 14. november 2015, og var enig om
ikke at fremme forslaget.

DG har fortsat problemer med at fastholde unge medlemmer. Derfor gennemførte jeg, sammen med DG kommunikationsansvarlige

Andreas Dalsgaard et idéudvekslingsseminar 8. november 2015.
2 håndfulde unge mænd, DG-medlemmer som ”ikke medlemmer”,

drøftede under Andreas´s dirigentstok tiltag, der kunne fremme
unges lyst til at være aktive i DG-regi. Forslagene spændte vidt,

og var præget af en dybfølt respekt for vort gamle regiment,

i 2 hovedgrupper, dels praktiske tiltag (kontingentfrihed første

år o.s.v.) og dels i et helt dominerende ønske om etablering af et
eksisterende organisation og ikke som selvstændigt nyt knobskud.
Andreas og jeg er herefter ved at nedsætte en pilotprojektgruppe

(AG/UNG), der i første omgang skal fokusere på netværksetablering. Senere på året vil jeg så præsentere forslag hertil for Præsi-

diet, hvorefter AG/UNG bliver tasket med evt. implementering og
herudover med øvrige forslag til praktiske tiltag, der kan tiltrække
unge i DG foreninger.

Hverveudvalget har virkeligt været op på ”dupperne” og formeret
sig (organisatorisk) med et antal attachérede undergrupper (under koden ”De 8”). Hverveudvalget holdt et lille arrangement 10.
november 2016, hvor jeg deltog, og hvor opgaver og ansvar blev

fordelt. Herveudvalget og ”De 8” får nu en helt anden styrke og

sammenhængskraft i forhold til hvervningen. Som nævnt tidligere

afgår Steen V. Grubert som formand for Hverveudvalget i løbet af 1.
halvår 2016, midt i udvalgets succes. Jeg har headhuntet Steen til

en ny funktion, som jeg tidligere har omtalt, nemlig etablering af en
form for DG rådgivnings-, analyse- og serviceenhed knyttet direkte
til mig. Det vil jeg vende tilbage til i kommende numre af Garder-

bladet. Steen og jeg vil på et møde sidst
i januar 2016 lægge yderligere rammer

omkring projektet. Traditionen tro vil
forslaget ikke medføre øgede udgifter for
DG og foreningerne.

Medlemstilbagegangen er måske stop-

pet. Vi havde pr. november 2015 10.410
medlemmer. Men det er ikke godt nok.

Vi skal i første omgang tilbage på 11.000
medlemmer, så der bliver nok at gøre
også i 2016. Vi skal inspirere og opmun-

tre vort Hverveudvalg til at fastholde
den gode rekruttering blandt Livgardens
værnepligtige, og så skal vi intensivere
rekrutteringen voldsomt fra årgangs-

strukturen ved hjælp af årgangsformænd og årgangsbestyrelser – støttet af
Hverveudvalget samt DG kommunikati-

onsansvarlige. Måtte jeg håbe på og bede

om en helhjertet og engageret indsats
overalt også i 2016.

De Danske Garderforeningers sekretariat og
Garderbladets kontor:

4

Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, 1123 København K.
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Livgarden

I SKYGGEN AF VIKELIGHEDEN!
Klavs Lawes, oberst, kammerherre, chef for Den Kongelige Livgarde

Så er vi i gang med det nye år!

Livgarden forholder sig konstant til den sikkerhedsvurdering og de

keligt 2016.

løsning af opgaven indenfor de rammer, som vi er givet af foresat.

Jeg vil i den forbindelse benytte lejligheden til at ønske alle et lykÅret byder på en del forskellige aktiviteter, som nok skal give os
rigeligt til at udfylde vores arbejdsdage.

I slutningen af januar tager dele af I/bataljon til Irak for at uddanne
Irakiske soldater under Operation Inherent Resolve. De afløses til

august af dele af II/bataljon. En alvorlig mission i lyset af de begi-

venheder, der udspiller sig for vores øjne i disse måneder. Det er
utrolig vigtigt, at vi får uddannet de irakiske sikkerhedsstyrker til
selv at kunne udføre militære operationer, der kan bekæmpe IS.

Mod fanatisme og dedikerede terrorister kan intet sikkerheds system gardere sig 100 %.

forholdsregler, som foresat myndigheder udgiver. Vi uddanner vores soldater bedst muligt, og giver de bedste mulige betingelser til

Derfor er jeg meget tryg ved vores bevogtning af de kongelige slotte
og palæer.

2016 bliver et spændende

år, og hold december 2015
er i gang med den grundlæggende militære uddannelse.
Jeg vil også her byde de nye
værnepligtige velkommen til

Den Kongelige Livgarde. I går
en spændende tid i møde!
Pro Rege et Grege

#GARDERLIV
@vonruhden
Sidste billede i uniform på
garderkasernen, det var så det
for denne omgang. Det var en
spændende og meget lærerig
oplevelse! Kan kun anbefale
det! #semperprimus #garderliv
#garderlivet ”proregeetgrege
”denkongeligelivgarde

@martinkielstrup
Uden tvivl en uforglemmelig
oplevelse at gå gennem Horsens
gader med Livgardens 1.
Kompagni AUG-15! #livgarden
#garderliv #blåfest2015
#march #tambour #dannebro
#militær #holdersammen
#godeminder

Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefonnr.: Tlf. 4599 4000
Internet: www.forsvaret.dk/lg

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

@pederhansen
Ikke dumt med personlig
buksepres assistent
#garderliv ”denkongelige
livgarde #livgarden #garder
#godpudsbuksepres

@madserika
Tæt på slutningen! Næstsidste
vagt på Amalienborg #garderliv
#uniform #cantwait

Garderforeningernes Forbindelsesofficer
Adjudanten, kaptajn Uffe M. Dueholm,
Garderkasernen i Høvelte.
e-mail: lg-gse11@mil.dk
Presse- og Informationsofficer
Kaptajn Bjarke Zoffmann Therkildsen
Tlf. 4599 4009, e-mail: lg-gse20@mil.dk

www.livgarden.dk
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Højt at flyve

FALDSKÆRMSUDSPRING
Af M. Søe-Jensen og T. Schink.

Det var en flok spændte rekrutter med høje forventninger, der en
fredag aften efter aftrædelse steg op i bussen med retning mod Hol-

land. Formålet med rejsen var at rejse ned og få en oplevelse for
livet samt at gøre sig fortjent til at bære faldskærmsvingerne på
uniformen.

Et par uger forinden havde der på Garderkasernen i Høvelte væ-

ret besøg af to instruktører fra Paracentrum Texel, som skulle un-

dervise rekrutterne i den grundlæggende teori for static-line fald-

skærmsudspring. I modsætning til tandemspring er man ved denne
type spring på egen hånd, fra man springer ud af flyet, indtil man

igen lander på jorden. Af den grund var der lidt ekstra nerver på,

som løbende fremviste et billede, der forestillede en situation, som
rekrutten skulle reagere på.

”Som nålen på højdemåleren
i flyet langsomt gik op, gjorde
spændingen og nervøsiteten
det ligeledes hos rekrutterne”.

hvilket dog intet var i forhold til det, man oplevede, når det endelig

Efter prøven blev alle deltagerne inddelt i hold, og disse hold fik ef-

Bussen ankom til flyvepladsen tidligt lørdag morgen d. 10. oktober.

dette blev rekrutterne briefet om inden hvert enkelt af deres spring.

gjaldt.

Inden det første spring, skulle rekrutterne repetere faldskærmsteorien samt bestå en Harness Test. Harness Test går ud på, at rekrutterne skal kunne udbedre diverse fejlsituationer, der kan opstå ved

et spring. Det kunne for eksempel være et såkaldt twist, hvor linerne er snoet sammen eller udløsning af reserveskærmen.

Rekrutterne blev én efter én hængt op i en bjælke iført faldskærms-

rygsæk og jumpsuit, hvorfra de hang i stropperne fra rygsækken
med fødderne over jorden. Foran rekrutterne stod en instruktør,

6

terfølgende en briefing om dagens spring. Hvor skulle der springes
fra? Hvor var landingsområdet? Hvordan var vindforholdende? Alt
Med testen i orden og briefingen i hus, sad rekrutterne op i flyet og

steg roligt mod de 3500 fod, hvilket svarer til omtrent 1,2 km. Som
nålen på højdemåleren i flyet langsomt gik op, gjorde spændingen
og nervøsiteten det ligeledes hos rekrutterne.

Løbende gjorde rekrutterne sig mentalt klar til den forestående op-

gave, som ville være ulig noget, de nogensinde havde prøvet. Døren

www.livgarden.dk

Højt at flyve

I HOLLAND
blev åbnet, og den første rekrut så ned på de nu meget små græs-

jorden, og man tumlede sig til stilstand. Adrenalinen, spændingen

you ready?” Rekrutten havde mest af alt lyst til at svare nej, men

vægede sig mod hangarerne for at gøre sig klar til det næste spring.

plæner, der udgjorde øen Texel. Langsomt krængede han sig frem
til kanten af døren. Instruktøren så på rekrutten, og spurgte: ”Are
han nikkede alligevel. Dernæst hørte han: ”GO!” og så skubbede han
sig væk fra flyveren og ud i springet.

I dét sekund rekruttens vægt blev skubbet ud over kanten, forsvandt

alle tanker og overvejelser, som vedkommende havde gjort sig. Nu

og en følelse af stolthed blev udløst i kroppen på én og samme tid, og

hele kroppen sitrede, mens man pakkede sin skærm sammen og beDe efterfølgende dage blev de resterende fire spring gennemført,
hvert et med mere erfaring end det sidste. Nogle rekrutter forsøgte
sig med en stående landing og nogle vovede mere styring i luften.

Efter de fem spring var lysten til at springe mere kun blevet stør-

var der bare et fald på 1,2 km mellem ham og fast jord. En ufattelig

re. Man var stolt over nu at måtte bære faldskærmsvingen på sin

deres sidste. Skærmen foldede sig ud og rekrutterne faldt roligt ned

det var mandag, og rekrutterne skulle stille igen tirsdag morgen, så

grænseoverskridende situation. Panisk så rekrutterne op på deres

faldskærm for at sikre sig, at deres første spring ikke også ville blive

mod jorden. Spændingen brusede i kroppen og adrenalinen strømmede stadig i alle lemmer. Dette fortsatte lige indtil benene ramte

uniform som bevis på gennemførslen af kurset og de fem spring.
Samtidig var der en ærgrelse over, ikke at skulle springe mere. Men

de sad op i bussen, kørte hjem, og elleve timer senere ankom de til
Garderkasernen i Høvelte, klar til en ny dag.

www.livgarden.dk
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II/LG i Texas

Kan man føre
krig på en IPAD?
Af KN S. A. Strunge

Tre officerer fra staben i anden bataljon (ST/II) fik i september og oktober mulighed for at deltage i en stor og kompleks
øvelse i USA.
Network Integration Exercise er det mundrette navn på en årlig

øvelse, der afholdes af den amerikanske hær. På øvelsen deltog mellem 6000 og 8000 soldater og civile.

Øvelsens formål er at evaluere og optimere netværksforbindelser
mellem forskellige elektroniske systemer til brug for landets kamp-

tropper. For eksempel ønskede US Army at teste netværksforbindelser mellem et amerikansk og et engelsk føringssystem og deres
forbindelse ned til soldaterne på jorden.

Populært sagt ønsker US Army at kunne føre deres soldater via en
iPad og en satellit, og det samme vil den britiske hær.

Det samme vil den danske hær i øvrigt også gerne, og det er det

system, der kendes som Hærens taktiske kommunikationssystem
(HTK) og Battle Management System (BMS).

Øvelsen fandt sted på Fort Bliss i El Paso, Texas. ”Lejren” er hjemsted for blandt andet 1. US Armoured Division. Lejren er efter alle

målestokke enorm. For eksempel har de tilknyttede øvelses- og
skydeterræner en samlet størrelse på ca. 13550Km2 (25 % af DK

størrelse). Dog er det ”kun” 4451 km der er egentligt øvelsester2

ræn. Oksbøl øvelsesterræn er til sammenligning ca.: 68.8 km2.

Der er i det daglige tilknyttet ca. 40 000 soldater til lejren.

Den del af øvelsen vi deltog i var en stabsøvelse, der skulle binde et
engelsk og et amerikansk føringssystem sammen. ST/II LG skulle

”spille” dansk kampgruppe underlagt 12. brigade fra Storbritanni-

en, og skulle så sammen med den engelske brigade være indspillere

for 3. US division. Øvelsen foregik i et øvelsesscenarie, der hedder
”Date”. Dette scenarie er meget større og mere komplekst end det,
vi anvender i Danmark.

Øvelsen byggede på et ”major combat”-scenarie altså et spil, hvor

vi er i krig med en ligeværdig modstander. Der blev øvet angreb,
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forsvar og modangreb –

ganske som vi kender det
fra vores egne stabsøvelser.

Her dog over en periode på
14 dage, døgnet rundt. Da

der indgik tre divisioner
med stab og levende enhe-

der på jorden, skulle systemet til tider behandle op

mod 600.000 beregninger i sekundet. Den computer der styrede
slagets gang, led under de enorme mængder beregninger, der skulle foretages, og spillet blev ofte sat i stå. Det blev så problematisk, at

øvelsesledelsen besluttede at skære i antallet af ”bevægelige dele”

og reducere vores enheder til troppetegn i stedet for individuelle
køretøjer og digitale ”mænner”. Derefter gik spillet mere flydende
og havde færre afbrydelser. Dermed var i hvert fald et af øvelsens
formål nået: At finde ud af om systemet kunne holde til så mange
enheder.

Vi nåede som stab at arbejde med en masse spændende planlæg-

ningsopgaver, og havde et godt samarbejde med vores engelske
kollegaer. Blandt andre mødte vi chefen for det kompagni II/LG fik
besøg af under brigadeøvelsen i december.

Øvelsen nød stor opmærksomhed fra både det danske, engelske
og amerikanske forsvar, så der var ret ofte gæster og andre besøg,

hvilket var et kærkomment afbræk i de ellers lange og ret ens dage.
Samlet set en god og lærerig oplevelse med mange spændende
mennesker og oplevelser.

På trods af sin størrelse er El Paso ikke specielt spændende, men vi

havde heldigvis mulighed for at se lidt af Texas og New Mexico under turen. Blandt andet nåede vi at se Carlsbad Caverns der, natur-

ligvis, er verdens største sammenhængende drypstenshule. Texas
vil jeg dog nok anbefale alligevel. Det er flinke mennesker, store
biler, masser af plads og veje til et roadtrip i en utrolig flot natur.

www.livgarden.dk

3. Bataljon

HBU konkurrence i
Slagelse
Af Garder Thomsen & Garder Havemann 1/1/III/LG

Den første del af morgenen var gået med eksercits for os 30 gar-

Dagen fortsatte med poster, der blandt andet bestod i at skifte alle

skyndte vi os ind på stuerne, skiftede til M/69 uniform, og fattede

omfattende post var dog posten med førstehjælp. Her var gruppen

dere, der skulle til Slagelse og deltage i HBU-konkurrencen mod

de andre værnepligtige kamptropper. Men da klokken slog 1100,
den udrustning vi havde pakket aftenen forinden. Hurtigt sad vi op
i bussen, og så var vi af sted.

En time senere ankom vi til Antvorskov Kaserne. Her blev vi ført

ind i auditoriet hvor Oberstløjtnanten fra V/GHR modtog gæsterne

udefra, og bød dem velkommen med en introduktionsbriefing for
programmet og formålet. Formålet var at give et indtryk om, hvor-

dan livet og værnepligten var hos andre regimenter. Og selvfølgelig
også for at se, hvem der var bedst i konkurrencen.

Om onsdagen, på konkurrencedagen, blev vi sendt ud til vores angivne poster, hvor grupperne skulle vandre en rute på omtrent 5

kilometer med 8 poster i alt. Vores gruppe startede på post 1, hvor
vi skulle adskille og samle et gevær M/95 med bind for øjnene. Der-

næst bevægede vi os videre til en CBRN post, hvor vi med CBRNmaske anlagt, skulle bære to mand på bårer gennem skoven.

”En nødflytning, fem minutters
HLR og en fokuseret alfa med
overblik, bragte liv i føreren”

fire dæk på en GD, aflæse kort og afstandsbedømme, pointskydning,
og gennemføre forsvarets forhindringsbane. Den mest udtænkte og

i et patruljescenarie, og stødte på et biluheld. Gruppen sikrede hur-

tigt området og påbegyndte førstehjælp. Føreren sad livløs på for-

sædet med en ansigtslæsion, og passageren havde slået nakken, og

sad lammet men ved bevidsthed i bilen. En nødflytning, fem minut-

ters HLR og en fokuseret alfa med overblik, bragte liv i føreren, og
posten blev gennemført til topkarakter.

Da alle posterne var gennemført, og gruppen var kommet tilbage til

kasernen, skulle der lynhurtigt vedligeholdes våben, skiftes tilbage
til M/69, og så var der præmieoverrækkelse. Chefen for Gardehusarregimentet, Oberst T. M. Poulsen, mødte op og stod for at over-

række diplomerne og pokalen til den vindende gruppe. Det blev en
gruppe fra 2. eskadron fra Jyske Dragonregiment.

Efter præmieoverrækkelsen var der indlagt kammeratskabsaften.
Dette bestod i en hyggelig øl sammen med de andre grupper, samtale og hygge til langt ud på aftenen.

Torsdag morgen hentede vi vores våben, pakkede bussen, og kørte
tilbage til Garderkasernen i Høvelte. Trætte, men fyldte med oplevelser og gode minder.

www.livgarden.dk
www.livgarden.dk
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Livgarden fra kvindernes side

LIVGARDEN FRA

KVINDERNES SIDE
Det er ikke nogen hemmelighed, at Livgarden modtager væsentlige færre kvindelige soldater end de øvrige regimenter, så
oplevelsen som vagtgående garder er få kvinder forundt. Men

VIDSTE DU AT…

hvordan føles det egentlig, at være en kvindelig minoritet i III.

• Den Kongelige Livgarde først i 1999

modtog kvindelige værnepligtige ved

Livgarden?
REKRUTTIDEN DE FØRSTE TO MÅNEDER
Af AUG 15 - A. M. Knudsen, H. S. Jørgensen, S. U. L. Panduro og I. Nielsen.

De første dage på kasernen var meget forvirrende, da vi ikke helt
vidste, hvad vi gik ind til. Set i retrospektiv kan man ikke rigtig vide,
hvad man springer ud i, før man har prøvet det på egen krop. Mange

nye indtryk og den konstante uvished gjorde, at vi på ingen måde
havde svært ved at sove om aftenen. Der var hverken tid til at spe-

kulere eller at have hjemve. Hovedet føltes, som om det kunne eksplodere, på grund af al den nye indlæring vi fik kastet i hovedet. De
første 2 uger af rekruttiden var altså meget hårde mentalt.

”Når drengene løber en
ekstra runde til stafet
hjælper vi dem med at
stryge skjorter”.

• At Livgarden modtager markant færre

kvinder end landets øvrige regimenter.

• At den første kvindelige vagtkomman-

dør gik sin vagtparade d. 23. april 2010 på
Fredensborg Slot.

Vores fysik blev udfordret væsentligt mere efter de første to uger.
gang indså, at drengene var overlegne fysisk. Pull-ups, bænkpres,

dødløft og ikke mindst på vores kondition er vi meget udfordret.

Den bedste kvindelige løber er på niveau med drengenes gennemsnitlige niveau. Det er ikke kun til MFT vi føler os mere fysisk ud-

orden, forkortelser og selvdisciplin. Med andre ord trådte vi ind i

en helt anden verden indenfor porten, hvilket krævede en masse
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kvinder gjorde sit indtog i forsvaret.

MFT (militær fysisk træning) kom på øvelseslisten, hvor vi første

Forvirring opstod på grund af de strenge regler, den militære rangtilvænning og ekstra indlæring.

regimentet – altså 27 år efter de første

fordret. På skydebanen til pulsskydning er vi altid de sidste, der

bliver færdige, og til stafetter er vi ofte langsommere. Dette giver
øjeblikke, hvor man føler sig utilstrækkelig.

På trods af vores kvindelige ulemper i Livgarden, bliver man som

pige nødt til at erkende og acceptere vilkårene, og samtidig bare klø
på så godt man kan. Der kommer intet konstruktivt ud af at banke

www.livgarden.dk

sig selv oven i hovedet, selvom der en gang i mellem er individuelle
”øv dage” for os piger. Der har vi til gengæld den fordel, at vores

stærke sammenhold hjælper os rigtig meget. Vi er rigtig gode til at

støtte hinanden og tale ud om, hvad der nager os, selvom vi er fire

vidt forskellige piger fra hele landet. I en nær fremtid har vi også
planer om at mødes privat og vedligeholde vores stærke venskab.

I starten af vores tjeneste hørte vi om nogle undersøgelser, der be-

The ladies’ back

viste, at en kvindelig minoritet med mandlig majoritet udgør den

bedste gruppe. Det kan vi også mærke i den daglige tjeneste, hvor
der lader til at være en god synergi mellem kønnene. Når drengene
løber en ekstra runde til stafet, hjælper vi dem med at stryge skjor-

ter, skabsoplægning, kommunikation ift. ensretning, og når de har

brug for et pusterum, kommer de ofte ind på vores rolige stue og
taler med os. Flere af drengene har også fortalt reelt, at de værdsætter os piger.

Men så stor forskel er der heller ikke på piger og drenge herinde.
Feltturene er bare et eksempel på ligestillingen mellem kønnene i
forsvaret. Ligegyldigt om man skal sove i samme bivuak, have en

’’støtte’’ med på toilettet, grave dybe huller til vagtposter, gå patrul-

jer eller vaske sig og skifte tøj, så gør man det på tværs af kønnene,

Strong wome

n lift each oth

er up!

selvom piger har tilladelse til at tisse afsides. Den feminine og forfængelige side må altså lægges til side i tjenesten, men til gengæld
får den frit løb igen torsdag aften, når man tager i byen. Her kan

man endelig fyre op for krigsmalingen og tage pænt tøj på – hvilket

er ren nydelse, når man føler sig som intetkøn til hverdag. Der kan
man også møde de andre delinger og hygge sig med sin egen.

Vi er blevet klogere på, hvad det er vi er sprunget ud i, men er stadig
spændte på alt det uvisse i fremtiden, særligt REX-turen og den blå

vagttjeneste, som vi alle ser meget frem til. Helt klog på forsvaret
bliver man dog aldrig, for der vil altid dukke noget uventet op, hvil-

ket også er det, som gør det hele lidt mere interessant. Indtil videre
nyder vi tiden som værnepligtig, livet på kasernen og samværet
med de andre rekrutter.

www.livgarden.dk
www.livgarden.dk

Alle er friske og klar til en ny dag
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Den Skånske Krig 1675
Af Oberstløjtnant, Lektor, cand.mag., 393-JUL-65 Ebbe Juul-Heider

Sverige

Kommer man ind på Rosenborg – og det er der al mulig god

Efter 1660 var grænsen for svensk ekspansion nået – Sverige kon-

grund til at gøre – vil man se, at den vældige riddersals vægge
er beklædte med tapeter –eller gobeliner – i alt 12 stk. Den 18.
maj 1698 kørte Kongen, Christian 5. til Rosenborg, og: ”– om
eftermiddagen beså Hans Majestæt de ophængte tapeter –”
Forhistorien
I en god del af 1600-tallet rivaliserede Danmark og Sverige om do-

minansen i Østersøen og Nordtyskland. Ved freden i København

1660 – som i al væsentlighed var en gentagelse af Roskildefreden
to år tidligere – tabte Danmark blandt andet sine østdanske provinser: Skåne, Halland og Blekinge. Sveriges stormagtstid i Europa var

en realitet – (Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat Ditt
namn flög över jorden --).

trollerede således stort set alle Østersøkysterne: fra Den Botniske

Bugt over Neva (senere St.Petersborg) - det meste af Baltikum,
Rûgen, Vorpommern, Stralsund, Wismar og Bremen - ja, tiden til

konsolidering var kommet og udslettelsen af Danmark var næppe
en mulighed. Svensk udenrigspolitik var ikke konfliktsøgende men
nærmest mæglende. I 1672 indgik Sverige – lidt nødtvunget – en al-

liance med Frankrig og forpligtede sig til at holde en hær på 16.000
mand i Nordtyskland. Denne skulle bruges til assistance for fransk
krig mod Holland.

Straks dannedes en stor anti-fransk koalition, som omfattede Holland, den tysk-romerske kejser i Wien og Brandenburg.
Danmark

I ledende danske kredse lagdes planer for en tilbageerobring af

Her førtes det afgørende ord af den mægtige Kansler, Peder Grif-

og sømilitær i effektiv stand. Hæren bestod af hvervet og nationalt

Frankrig, men aktivistiske kredse søgte konfrontationen med Sve-

landskaberne øst for Øresund og Christian 5.s enevældige regering
søgte såvel at bringe statsfinanserne på fode som at sætte landudskrevet mandskab (norske hær var selvstændig) og i begyndel-

sen af 1670erne kunne man disponere over ca. 11.000 infanterister
m.m. samt 5000 ryttere.

Også flåden blev tilgodeset, og kunne således mønstre omkring 69
skibe med en ildkraft på 1500 kanoner og et samlet mandskab på
omkring 10.000 mand.

fenfeld - han står højt på en sokkel i bibliotekshaven på Slotshol-

men - og han ønskede en neutral linie, der ikke lagde sig ud med

rige. Danmark sluttede et uforpligtigende defensivt forbund med

den anti-franske koallision. Fronterne blev trukket op og Kansler
Griffenfelds indflydelse blev stedse mindre – og endte med hans

fald. (Hans jordiske rester hviler for øvrigt i Vær kirke i nærheden
af Horsens - men det er en anden historie).

Landskrona 1676
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– 1679
Invasionen
For at gøre en lang og indviklet historie kort: den aktivistiske kurs

Herredømme til søs var

Bremen) Der blev således bekendt kulør i sommeren 1674, hvor

norske søstridskræfter –

havde Kongens øre og kernen blev kampen mellem det gottorpsksvenske og det danske arvekrav på landskabet Oldenburg (vest for
den danske regering indgik forståelse med den anti-franske koal-

lision, hvorved man forpligtigede sig til at stille 16.000 mand, så-

fremt en ny fjende kom på banen (naturligvis Sverige). De danske
motiver var at løse det gottorpske spørgsmål – og få de østlige landskaber tilbage.

Og da Sverige 19. september 1674 angreb Brandenburg – ja, så var

dette en dansk grund til at indtræde i krigen, hvilket skete året efter
– september 1675.
Krigen

Hvor skulle den føres? Ja, Griffenfeld ønskede ikke en egentlig kon-

frontation med Sverige – altså ”kun” krigshandlinger i de svenske
Nordtyske områder – altså undgå at konflikten eskalerede – en form
for krisestyring, og en forståelse med Frankrig. Men ”konfrontationspartiet” gik målrettet efter tilbageerobringen af Østdanmark.

I September 1675 rykkede en dansk hær fra Holsten østpå ind i

Mecklenburg - videre mod Wismar, som efter belejring erobredes
i December og en sejrsbevidst Christian 5. kunne vende opmærksomheden mod sit hovedmål, Skåne.

afgørende for at gennemføre invasionen og danskassisteret af en hollandsk

hjælpeflåde opnåede domi-

nans og bevægelsesfrihed
i en række heldige og dyg-

tige operationer, hvorefter
Øresund lå klart til 29. Juni
1676.

Forinden var en række ope-

rationer gennemført – disse
havde til formål dels at bin-

de svenske styrker og dels

at aflede opmærksomheden
fra det egentlige danske mål.

Musketer af Kongens Livregiment
1660 - 1685

Den norske hær erobrede Ud-

devalla og Vänersborg og en dansk landgangstyrke indtog Ystad.

Den danske hær på ca. 14.000 mand samledes og indskibedes ved

Lyngby, og 28. Juni om aftenen lettede omkring 500 fartøjer anker
med kurs mod Råå – lidt syd for Helsingborg. Denne vældige fæl-

lesværnsoperation var nøje, omhyggeligt og dygtigt planlagt og

Landgangen ved Råå

www.livgarden.dk
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udført – udskibningen og brohovedetablering 29. juni forløb i ro og

Afgørelsen

Kristianstad, Karlshamn – kun Malmø manglede. Man blev i reglen

Fredsforhandlinger mellem Sverige og Danmark startede i Lund

mønsterværdig orden. Kong Christian 5 deltog også her personligt.

Frankrig og Holland sluttede fred 1678 i Nijmegen. Stort set alle

modtaget godt og positivt af den skånske befolkning

1679 – uden resultater – måske satte Danmark sine krav vel højt –

Rækken af sejre fulgte efter hinanden: Helsingborg, Landskrona,

Ja, set fra et dansk synspunkt var det en succes og mon ikke Skåne
atter bliver dansk?

Den unge svenske konge, Karl 11 etablerede et dygtigt og energisk

forsvar og 4. december 1676 sikrede hans personlige og formidable

lederskab den svenske sejr i slaget ved Lund – et af de blodigste,
som er udkæmpet i Norden. Et slag hvor Kongens Livregiment spil-

lede en nøglerolle under tilbagetrækningen, og hindrede den svenske hær at forfølge resterne af den danske. Herefter blev den skånske landkrig til en række mere eller mindre planløse operationer,

som tilførte den hårdt plagede skånske befolkning endnu større
lidelser. Den danske krig var blevet udsigtsløs. Krigens udvikling

turde i øvrigt have banet vejen for den forsvenskningsproces, som
allerede var i gang.
Til søs

En mulig svensk offensiv over Øresund – med landgang på Sjælland

blev effektivt forpurret af den danske flåde, hvis lysende stjerne
var Niels Juel, der jo som bekendt ”gav agt på stormens brag” 1.

juli 1677 i Køge Bugt – eller rettere ud for Stevns. Hermed stod det
klart, at Sverige ikke kunne besejres til lands, men også at Sverige
ikke kunne fravriste Danmark søherredømmet.

Der var flere militære aktioner under krigen: Marstrands indtagel-

se 23. juli 1677 – landgangen på Rügen 17. september 1677, hvor
Christian V atter var med, men kampen om Skåne var afgjort - Langt
borte.

Sverige og Danmark var begge skakmat – en militær afgørelse lå
uden for parternes muligheder.
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andre parter i konflikten ophørte også med kamphandlinger.

man havde da opnået betydelige militære gevinster. Det almægtige

Frankrig greb ind, besatte Oldenburg og truede med at invadere

Holsten. Således måtte den danske regering drage til Paris for at
erfare om det franske fredsdiktat.

Og det kom 23. august 1679 ved den såkaldte Fontainebleau-traktat, der blev dikteret til såvel Danmark og Sverige, og som klart

fortalte, at de to nordiske magter ikke var herrer i egne huse. Den
endelige fred blev underskrevet i Lund 26. september 1679.

Facit? Københavnsfredens bestemmelser fra 1660 stod urokkeligt
fast.

Ved en prædiken i Helligåndskirken i København betegnede præsten fra prædikestolen det hele som ”en skiden og skammelig fred”.

Og det er netop de danske sejre i Den Skånske Krig, som Rosenborgtapeterne fortæller: detaljerigt, naturtro og realistisk, og selvsagt fremhæves Enevælden og dens udøver, Christian V, som personligt – og med rette – er afbilledet på halvdelen af gobelinerne.

Nej, Den Skånske Krig bragte ikke Øst-øresundslandskaberne tilbage til Riget – også af grunde, som Danmark havde ringe indflydelse på.

Og Griffenfeld? Ja, Rigskansler Peder Griffenfeld står som tidligere

fortalt på sin sokkel i bibliotekshaven i legemsstor figur. Han ser
over på sin gamle arbejdsplads, hvorfra han med selvbevidsthed –
nok tilsat magtfuldkommenhed, lidt arrogance og ubegrænset tro
på egen kunnen – regerede lande og riger.

Han gjorde klart, at en krig mod Sverige, uden en forståelse med
Frankrig, nok ville ende uden det ønskede resultat.

Nå, han havde jo heller ikke forudset Øresundsbroen.

www.livgarden.dk
www.livgarden.dk

På efterårsmanøvre
Garderhistorier
i Oksbøl

GARDERHISTORIER
af Oscar Volland Skøtt, Konstabelelev
APR-12 Garder Andersen
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Og ja, hele delingen kendte selvfølgelig historien inden aftrædelse…

Har du en soldaterhistorie,
du elsker at fortælle?
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du ynder at
fortælle?
Send
den til

garderbladet@garderforeningerne.dk
Send den til
garderbladet@garderforeningerne.dk

REGIONSBOWLING
Bowling-sæsonen er nu på sit højeste, og mange foreninger er ved

Regionsturnering for Region I og Region II

foreningen ved årets Regionsmesterskab.

De enkelte Regioner har fået tilsendt invitationer fra de bowlingan-

Regionsturnering for Region III

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede. Regionsturneringerne er for de foreninger, som ønsker at

Regionsturnering for Region IV

Foreninger som ønsker at deltage i C-Rækken – bowling spillet lo-

Regionsturnering for Region V

senest den 15. marts, sendes retur til mig.

Med venlig hilsen

at gøre klar til at finde netop de 4 spillere, som skal repræsentere

Afholdes i Herning mandag den 8. februar 2016

svarlige, men nedenfor følger en oversigt over spilledatoer og by.

Afholdes i Vejle torsdag den 25. februar 2016

deltage i A og B-rækken.

Afholdes i Svendborg lørdag den 9. januar 2016

kalt og med et udtræk af resultater fra den enkelte bowlinghal, skal

Afholdes i Høje Taastrup søndag den 7. februar 2016

henvende sig til mig for at få en resultatliste som i udfyldt stand og

www.gardershop.dk

Henrik Agerlin, Landsformand for Bowling

www.nordea.dk www.deloitte.com
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Musikkorpset

Livgardens Musikkorps’
programudvalg i BUDAPEST
Et af de mindre kendte arbejdsområder i Musikkorpset er Pro-

MUSIKKORPSET FULDTALLIGT

gramudvalget, der bestemmer, hvad vi skal spille, og sørger

Af Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

for at få fat i noderne. Programudvalget består udelukkende

Siden ansættelsesstoppet i 2009 var en tredjedel af orkestrets stil-

af musikere. De holder til oppe under taget på nodearkivet
blandt gamle, værdifulde håndskrifter og splinternye, trykte
nodeark. Utrilla Gudiksen, fløjtenist og medlem af Programudvalget, skriver:
”Livgardens Musikkorps’ programudvalg har været en tur i Buda-

pest i sin evige søgen efter nyt repertoire i gode arrangementer for
blæserorkester.

Ideen til turen startede, da Musikkorpset for nylig har fået en ny

musiker i orkesteret (og programudvalget), Viktor Wennesz, der
spiller klarinet og har ungarske rødder. Viktor havde en kontakt

til ”Hungarian Defence Forces Central Orchestra” og mente, at der

linger blevet vakant, men efter konkurrencerne i november er vi nu

fuldtallige. På klarinet byder vi velkommen til Frederik von Würden
Eriksen og Søren-Filip Hansen, og på obo Radi Radev. Nicoline Juul

Bennecke spillede sig til en langtidskontrakt på klarinet og fik lovning på en stilling, hvis der bliver en ledig indenfor et år. Se mere på
www.livgardensmusikkorps.dk

Lys i vintermørket foran Hotel d’Angleterre.
Hundredvis af københavnere var mødt op ved tændingen af den
store juledekoration ud mod Kgs. Nytorv. Foto: Olav Vibild.

kunne være fin musik at hente i Budapest.

Fra d.15.-17. november 2015 tog fire medlemmer fra programudvalget således afsted til det ungarske musikkorps i Budapest. Kasernen lå på Buda-siden, og musikkorpset rådede over to etager i
den store gamle kaserne.

Vi blev venligt modtaget af chefen, der også er dirigent for musik-

korpset, og vi overrakte her et antal noder medbragt fra København, bl.a. Frederik d. 9.’s Honnørmarch, Tango-Jalousi og Dronning
Louise Vals, dansk musik, vi selv holder meget af.

Efter at have snakket om orkestrenes virke, ligheder og forskellig-

heder på ungarsk (sikkert tolket af Viktor, der kan sproget flydende)
blev vi ført ned i det ungarske musikkorps’ arkiv, hvor arkivaren
havde udvalgt en række ungarske stykker musik, vi kunne kigge

igennem. Der var flere fine ungarske marcher og værker af Liszt,
Kalmán, Kodály, Bartok m.fl., smukt arrangeret for musikkorpset, og
en original skrevet march af Dvorak, en hel lille skat at få med hjem.

Det ungarske musikkorps havde desværre ingen optræden i den
tid, vi var der, rigtig ærgerligt, da det kunne have været sjovt at høre

deres ”sound”. Til gengæld fik vi et par cd’er med hjem, som vi kan
lytte til, ligesom vi også forærede dem Livgardens Musikkorps’ seneste indspilninger.

Det blev til en spændende og givende rejse til Budapest, sponsoreret af Livgardens Musikkorps Venner og Dansk Musiker Forbund.”
Utrilla Gudiksen.
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Boganmeldelse

FØLG MIG

af Kim Kristensen
Af APR-12 Andreas Dalsgaard

Kongehusets ceremonimester og forhenværende officer i Livgarden Kim Kristensen debuterer som forfatter med bogen
Følg mig om ledelse i praksis.

Kim Kristensen formår i sin bog at kombinere egne erfaringer
med egentlige redskaber til ledelse i praksis. Kombinationen
af tilbageblik på Kristensens karriere og praktiske redskaber
skaber liv i et ellers udstrakt fagemne, og efterlader læseren

med stof til eftertanke. Bogens 8 kapitler indledes med et til-

bageblik på Kristensens tid som officer, hvor han med en indlevende fortællerstil beretter om de mest skelsættende øje-

blikke i hans virke som leder. Hvert tilbageblik fører elegant
over i en evaluering af den ledelsesmæssige reaktion, hvorpå
kapitlets pointe munder ud i et ledelsesværktøj.

”Som leder må du – især i vanskelige tider – have mod til at
stille dig i forreste linje, udpege en retning og sige: Følg mig!”

En gennemgående pointe hos Kristensen er, at man som leder skal være modig og gå forrest. Det lyder måske som en
kliché, men Kristensen formår alligevel på sine 200 sider at

give en nuanceret fortolkning af konceptet. Bogen kan klart

anbefales til alle, der til dagligt arbejder med ledelse – uanset
niveau.

LANDSSKYDNING 15 M
Det første blad på det nye års kalender er nu vendt, og Præsidiets

Skydeudvalget skal opfordre til, at hver enkelt garderforening ser

Med årsskiftet er det også blevet tid til Landsskydning på 15 m.

ningens fornemmeste mål er, at gamle gardere både i egen forening

Skydeudvalg vil derfor gerne ønske alle gamle gardere et godt nytår.
Denne skydning kan skydes på hjemmebane fra januar og frem til

begyndelsen af april, så alle bør have mulighed for at kunne delta-

ge. Kontakt din skydeudvalgsformand, og hør hvornår din forening
skyder Landsskydning på 15 m.

Nogle foreninger har allerede fået tilsendt skydeskiver til Lands-

skydning på 15 m, og de sidste skiver er klar til at blive sendt ud.
Det er nu op til dig, at afsætte en aften til at komme en tur på skyde-

banen og skyde – og skulle din forening have behov for flere skiver,
ja så sender vi flere.

www.gardershop.dk

Landsskydningen på 15 m som et tilbud om en foreningsaktivitet,

der kan være med til at krydre vinterens øvrige tilbud. Landsskyd-

og på tværs af de lokale garderforeninger dyster i kammeratlig ånd,
og på den måde får nogle hyggelige timer sammen ude i forenin-

gerne. Skydeudvalget håber derfor, at alle foreninger vil slutte op
bag Landsskydningen.

På gensyn til Landsskydning på 15 m.
Med Garderhilsen

Præsidiets Skydeudvalg

www.nordea.dk www.deloitte.com
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Ét register

Det kan faktisk lade sig gøre…

Forestil dig at DG havde
ét medlemsregister som alle
foreninger fik adgang til…

Forestil dig et system der
kan udsende meddelelser til
dine medlemmer og spare
foreningen for portoen…

Forestil dig et system der
automatisk
synkroniserer
sekretariatets og garderforeningens medlemsdata…

Den 28. maj skal Repræsentantskabet tage stilling til, om DG skal overgå til et nyt fælles IT system, der
samler alle lokale medlemsregistre. Systemet vil forberede DG på fremtiden og effektivt integrere
fastholdelses
planen. Læs mere om forslaget www.livgarden.dk
på www.garderforeningerne.dk/IT.
18



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

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

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

GF 70

Hadsund og Omegn GF 40
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
Formand: 433-NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75
e-mail: garder@himmerlandsgf.dk
www.himmerlandsgf.dk

Nytår
Vi ønsker alle medlemmer og deres familie
et rigtig godt nytår.

MÆRKEDAGE
Følgende har på sin halvrunde fødselsdag
haft besøg af 2 fra bestyrelsen: 618-N0V-51
Svenning Jensen.

KONTINGENTBETALING
Himmerlands
Garderforenings
kontingent for 2016 er alene 300 kr.
Beløbet kan overføres til Himmerlands GF
konto 9217-675-05-28242 i vort pengeinstitut.
Husk at oplyse soldater nr. og navn.

Region 1

Vi ønsker alle medlemmer et rigtigt godt
nytår. Jeg læste i det forrige Garderblad
vores vicepræsidents juleønske, var flere
medlemmer i vore foreninger, et ønske jeg
kan tilslutte mig med følgende. De af vores
medlemmer som kan skaffe et nyt medlem
til foreningen, giver vi en flaske vin som belønning. Jeg tror der går mange rundt, som
har været gardere, men lige skal have en
påmindelse og oplysning om, at vi har en
god forening, som de skal være meget velkommen i.

TORSDAG DEN 14. JANUAR KL. 19.00
NYTÅRSGUDSTJENESTE I BUDOLFI KIRKE.
Som det første i det nye år er alle gardere
meget velkomne til at deltage i Aalborg &
Nørresundby garnisoners samt soldaterforeningers og Hjemme-værnets fælles nytårsgudstjeneste. En flot og god start på det nye
år.

267-JUL-59 Bent Mikkelsen

TIRSDAG DEN 26. JANUAR KL. 19.30
TRÆNINGSSKYDNING
Kom til vore skydebaner på Gl. Lindholm
skole, hvor der er lejlighed til helt uden konkurrence at træne sine skydefærdigheder.

Læs om vores sidste skydeaften
på www.garderforeningerne.dk
under Hjørring og Omegns Garderforening.

Hobro og Omegn GF 35
Formand: APR-88 Claus Storgaard Nielsen
Buen 4, Gettrup, 9500 Hobro
Tlf. 40 46 03 33
e-mail: clausstorgaardnielsen@hotmail.com

Morsø

GF 44

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

GF 10

Nordjylland

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

TIRSDAG DEN 12. JANUAR KL. 19.30 SKYTTELAUGET.
Med fokus på det kammeratlige samvær
afholder Skyttelauget skydeaften, hvor der
også er mulighed for kortspil og rafling. Stedet er som sædvanlig skydebanerne på Gl.
Lindholm Skole. Tilmelding ikke nødvendig.

SØNDAG DEN 17. JAN. KL. 09.00: GARDERJAGT HOS JENS MARTIN DIETZ, LYNGHØJ.
Jagtlauget afholder garderjagt. Indbydelse
med nærmere adresse udsendes til alle jagtinteresserede medlemmer af GF Nordjylland.
Er du interesseret så ring til Oldermand
Kjeld Christensen. Tlf.: 23 30 92 86.

TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR KL. 19.30 KATTESKYDNING.
På Gl. Lindholm Skole arrangerer Skyttelauget den årlige katteskydning, der altid er en
hyggelig og munter skydeaften sammen med
gl. Gardere. I aftenens løb bliver den nye Kattekonge udnævnt. Tilmelding ikke nødvendig.
GENERALFORSAMLING NR 108:
Foreningen har afholdt generalforsamling
torsdag d. 5. november med deltagelse af
Chef Livgarden, oberst kammerherre Klavs
Lawes. Medlemstallet er i dag 380 medlemmer. Kontigentet for 2016 er fastsat til 300
kr., der forfalder d. 1. februar.
På valg og genvalgt til bestyrelsen blev Søren Thomassen, Niels Thygesen, Jan Holmgaard og Poul Gajhede. Vor fanebærer Bent
Kristensen ønskede ikke genvalg. 2 nye fanebærere blev valgt, Erik Nørgaard Nielsen
og Erik Juul Lundgaard. Som revisorer blev
Allan Krogh og Bent Møller begge genvalgt.

Hjørring og Omegn GF 56
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

Der vil i starten af 2016 blive udsendt på
mail/brev nyt program, samt oplysning om
indbetaling af kontingent, som vi også i år
kan holde på kr. 300.
www.gardershop.dk

www.nordea.dk www.deloitte.com
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Region 2

Læs et uddybende referat på
www.garderforeningerne.dk,
hvor du også kan se foreningsjubilarerne. Har du ikke adgang
til hjemmesiden? Kontakt da sekretariatet,
hvis du ønsker et skriftligt referat fremsendt med posten.
Foreningen ønsker godt Nytår til alle vore
medlemmer samt deres familier.

WWW.GFNORDJYLLAND.DK
Det fulde referat af Generalforsamling nr.
108 kan desuden læses på vor hjemmeside.
GODT NYTÅR!
JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Randers By og Omegn

GF 08
Formand: 505-SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09
e-mail: aaledamgaard@mail.tele.dk

HUSK nytårs-gudstjenesten i Skt Mortens
Kirke i Randers lørdag den 16. januar 2016
Hjemmeværnet står igen bag arrangementet, som traditionen tro indledes med en
koncert. Marinehjemmeværnsorkesteret
spiller fra kl. 13.00. Kl. 14.00 begynder
gudstjenesten.
Prædikanten, Søren Dam Kjeldsen, er gl.
garder og tidligere feltpræst. Bagefter er
der kaffe i Helligåndshuset ved siden af
kirken. Foreningen deltager i gudstjenesne
med fane.
Søren D. Kjeldsen

Thisted Amt

GF 04

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

Onsdag d. 6. og d. 20. januar kl.19.30
Skydning på 15 meter og kammeratskabs aften i Sjørring Hallen.
Vi mødes på skydebanen i Sjørring hallens
kælder. Indgang fra bagsiden af hallen.
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.
Husk! Fredag d. 26. februar kl. 18.30 Generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes på Thisted
Bryghus. Dagsorden ifølge vedtægter.
Hæderstegn bæres.
Tilmelding senest d. 22. februar til
Niels Godiksen på 2090 7901 el. n.godiksen@
mail.dk

Vendsyssel

GF 43
Formand: DEC-06 Peter Christensen
Byrdalvej 31, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
e-mail: peter@viland.dk
www.vendsysselgf.dk
www.facebook.dk/vendsysselgarderforening

Onsdag 3. februar kl. 19.00 Kammeratskabsaften/ landsskydning.
Kammeratlig samvær med landsskydning,
kortspil og bowling.
20

www.ok.dk

Læs om Kammeratskabsaften
d. 4. november og vores julefrokost d. 18. november på
www.garderforeningerne.dk.

JUL-81 Peter Ulrik Sørensen

Østvendsyssel

GF 77

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

Skydning.
Tirsdag d. 26. januar, tirsdag d. 16. februar samt tirsdag d. 15. marts 2016.
Foreningen genoptager skydning. Denne
gang foregår det under Vodskov skole. Der

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:
Vacant

Bjerringbro og Omegn

GF 75
Formand: 964-JUN-68 Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 19 88
e-mail: ole777964@gmail.com

Den årlige bowlingdyst med Viborg Garderforening afholdes tirsdag, den 12. januar
kl. 18.30, på Bowl´ n´ Fun i Viborg. Viborg er
vært i år. Der udsættes en flaske vin til bedste
spiller på hver bane - Mød op, så vi kan få
en god dyst. Vi går til bords kl. 19.00, til den
opstillede buffet og hyggeligt samvær. Derefter bowles en time, hvorefter kaffen serveres.
Herunder regnes der på resultaterne, og som
afslutning overrækkes de udsatte præmier.
Tilmelding til Per Dalgaard, mail: perdalgaard@mail.tele.dk, tlf. 86 68 10 95, senest
fredag den 8. januar.

skydes tirsdag d. 26. januar, tirsdag d. 16. februar samt tirsdag d. 15. marts. Skydningen
starter kl. 19.00.
Tilmelding senest 2 dage før til:
Carsten Christensen på Tlf. 2252 3245 eller
Jacob Dam Rasmussen på Tlf. 2448 0186 eller mail jdr@stofanet.dk
Garderforeningen har afholdt generalforsamling
Læs referatet på www.garderforeningerne.dk. Der var genvalg til bestyrelsen, og på dagen
modtog følgende jubilæumstegn:
10 år Rasmus G. Jessen.
50 år. Niles Elsnab samt Hans Jørgen Olesen

Nytårshilsen
Nu hvor året 2015 rinder ud, vil jeg
gerne benytte lejligheden til at sige
tak for godt samarbejde til medlemmer og foreninger i Region II.
Det har været en fornøjelse at
komme rundt i regionen og få indblik i det foreningsarbejde, der
foregår samt at møde de enkelte
medlemmer.
Jeg håber det gode samarbejde vil
fortsætte fremover.
De bedste nytårsønsker til alle.
Garder hilsen
JUL-73 Jens Saabye, Vicepræsident

Djursland

GF 55
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

Djurslands Garderforening har afholdt ordinær generalforsamling fredag den 20.
november. Formandens beretning om årets
gang og lidt om det nye år blev godkendt.
Kassereren gennemgik regnskabet og foreslog en kontingentforhøjelse på 25 kr. til

Husk også skydning:
Vi skyder hver onsdag aften, fra kl. 19 - 21,
på Bjerringbrohallens skydebaner.
Vi måtte desværre aflyse vor deltagelse i
bowlingaftenen den 3. november, da der
kun var 2 tilmeldte.

FEB-74 Per Dalgaard

www.jef.dkwww.veteranhjem.dk



kr. 300,00 i kontingent for 2016. Regnskab
og det nye kontingent blev vedtaget. Valg
til bestyrelsen var alle genvalg. JUL-69 Erling Bruun Laursen blev ny revisor, tak til
NOV- 51, Svend Gade, for mange år som
revisor. Efter generalforsamlingen var der
torskegilde og uddeling af hæderstegn ved
formanden. 50 års tegn til MAJ-63, Robert
Kristensen samt 10 års tegn til DEC-03,
Hans Chr. Grøn Thorsen.
Tak til de fremmødte gardere og garderpiger for en hyggelig aften.

Herning og Omegn

JAN-63 Chr. Brøgger

GF 23
Formand: FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen
Henry Heerups Vej 36, 7430 Ikast
Tlf. 60 91 73 42
e-mail: klinch@webspeed.dk

Bowling
Herning Bowlinghal Fyrrevej 6
Opstart
Torsdag d. 14-01-2016 kl. 19.00
Torsdag d. 28-01-2016 kl. 19.00
Torsdag d. 11-02-2016 kl. 19.00
Torsdag d. 25-02-2016 kl. 19.00
Mød op og få nogle hyggelige timer, og husk
det er for hele familien.
Ingen tilmelding
Kontakt person Bjarne Albæk mobil 2286
7949
Generalforsamling
I henhold til foreningens love § 18 indkaldes
der herved til generalforsamling.
Torsdag den. 3 marts 2016 kl. 18.30.
Herning Fremads mødelokale Ringkøbingvej
78, 7400 Herning.
Nærmere information i næste garderblad.
FEB- Carsten Ingemann Klinch Pedersen

Holstebro og Omegn

GF 26

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

Lemvig og Omegn

Region 2

GF 19

Formand: Ole Nicolaisen
Lundvej 44, 7650 Bøvlingbjerg
Tlf. 97 88 50 18 · Mob. 21 42 50 18
e-mail: uon@mail.tele.dk

Odder og Omegn

APR-69 Hans Tinggård

www.gardershop.dk

GF 09

Formand: JAN-59 Carsten Buchardt
Landevejen 12, 8305 Samsø
Tlf. 86 59 62 42
e-mail: carstenbuchardt@gmail.com

GF 12

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

Ringkøbing og Omegn

GF 39
Formand: JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20. · Mob. 51 76 98 91
e-mail: lindevej.20@mail.tele.dk
www.dg39.dk

Ringkøbing og Omegns Garderforening har
de seneste mange år altid startet årets arrangementer med Familiebowling, men
på grund af den seneste tids stagnerende
interesse for dette arrangement, samt vi i
efteråret blev nødsaget til at aflyse en bowlingaften, har bestyrelsen besluttet at sætte
familiebowling på standby indtil videre.
Dvs. at året første arrangement i 2016
bliver den årlige generalforsamling, der
afholdes i ”Garderstuen” Højmark Forsamlingshus. Adelvej 41, Højmark, 6940 Lem St.
Mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00.
Dagsordenen vil være i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen vil gerne sig tak til alle, der har
deltaget i foreningens arrangementer i det
forløbne år og på gensyn i 2016.
Læs om den afgørende skydedyst om vandrepokalen på
www.garderforeningerne.dk
under Ringkøbing.

JAN 72 Anders Bjerg

Silkeborg og Omegn

GF 30

Formand: NOV-71 Erik Tjener
Gefionsvej 3, 8600 Silkeborg
Tlf. 30 48 84 25
e-mail: eriktjener@gmail.com
www.silkeborg-garderforening.dk

Tirsdag den 9. februar kl. 18.00 er der
generalforsamling i Lunden, Silkeborg.
Efter generalforsamlingen er der fælles spisning med damer i Lunden.
Tilmelding senest den 4. februar 2016 til
Erik Tjener, tlf. 8681 6063 / 3048 8425.
Program udsendes i begyndelse af januar
måned sammen med indkaldelse til Generalforsamlingen.
Onsdag den 24. februar fælles skydning med
de andre soldaterforeninger i Gjern Kultur
og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern
Tilmelding senest 15. februar til skydeleder
Jacob Christensen, tlf. 2729 2721.
NOV-71 Erik Tjener

Skanderborg og Omegn

GF 36

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

Skive og Omegn

GF 27
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

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

Familiebowling
Årets sidste familiebowling blev afholdt
i Skjern Bowlingcenter søndag den 6. december, hvor vi traditonen tro afsluttede
med en lettere julefrokost.

Skydning
11. januar 2016 kl. 19.00 Skydning og fælles
samvær, mulighed for landsskydning.
8. februar 2016 kl. 19.00 Skydning og fælles
samvær, mulighed for landsskydning.
7. marts 2016 kl. 19.00 Skydning og fælles
samvær, mulighed for landsskydning.
Se tilmeldings frister på foreningens hjemme
side www.garderholstebro.dk
Foreningen sender hermed en Nytårs hilsen til alle medlemmer.
Med tak for året der er gået
Bestyrelsen håber at der bliver en lidt større opbakning til arrangementerne i 2016.

Samsø

Godt Nytår!
Kære medlemmer. I ønskes, med hele familien, et godt og lykkebringende nytår. Tak
for året 2015 og velkommen i Garderforeningen i det nye år.

Vindere af vandrepokalerne: Mie Christensen og Gunnar Jensen.

Læs om pokalskydningen mellem Ringkøbing og Skjern Garderforening på www.garderforeningerne.dk under Skjern og
Omegn Garderforening.

www.nordea.dk www.deloitte.com

FEB-69 Gunnar Jensen
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Viborg og Omegn

GF 15

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

Bowling mod Bjerringbro
Tirsdag den 12. januar kl. 18.30 spiller vi
bowling mod Bjerringbro, i år med Viborg
Garderforening som vært.
Afholdes på Bowl´n Fun, Tingvej 7, Viborg.
Mød op så vi kan få en god dyst mod Bjerringbro.
Tilmelding senest fredag d. 8. januar til Karsten Fruergaard, tlf. 2123 2770.
mail: karstenfruergaard@hotmail.com
Generalforsamling
Torsdag d. 4. februar Kl. 17.45 afholdes generalforsamling.
Igen i år afholdes generalforsamlingen i ”Paradiset” Kasernevej 9, Bygning 7. Kl. 18.00
er der spisning. Selve generalforsamlingen
starter kl. 19.00.
Husk tilmelding til formand Jens Saabye tlf.
8667 3432/4037 3432 senest d. 31. januar.
Mail: saabyetjele@hotmail.com
Foreningen ønsker alle medlemmer og deres familier et Godt Nytår.
Læs om vores julebanko d. 27.
november på www.garderforeningerne.dk under Viborg og
Omegns Garderforening.

AUG-82 Jørn Bech

Aarhus og Omegn

GF 05

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

Skydning
De næste skydeaftener på 15 m salonbanerne under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej, Højbjerg er onsdagene den 13. januar og
den 10. februar fra kl. 19.00.
Nærmere oplysninger om skydning hos
Jan Creutzberg tlf. 2778 2851. E-mail:
gfaa1902@gmail.dk
Torsdag den 7. januar kl. 18:30 er der
spisning og uddeling af hæderstegn i
Hobrohuset, Den Gamle By, Aarhus. Flemming Rytter kommer som gæstetaler til
årets første spisning den 7. januar med emnet: Præsidentens tanker om garderforeningerne fremover.
Der uddeles hæderstegn under spisningen.
Alle fremmødte bedes bære deres hæderstegn.
Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding: Jørgen Ø. Johnsen tlf.
4075 1724. E-mail: abc-telte@mail.dk senest den 23. december.
Torsdag den 4. februar kl. 17:45 Bowling
hos Bowl´n´Fun, Skanderborgvej 226, Viby.
Vi konkurrerer om de flotte præmier, som
uddeles under den efterfølgende spisning.
Tag gerne ægtefællen med.
Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til: Knud Boye-Nielsen,
tlf. 6176 7170. E-mail: knudboye@gmail.
com senest den 29. januar.
I november afholdt foreningen med stor
succes det årlige andespil med 92 deltagere, og senere den ligeså velbesøgte generalforsamling.

Der blev hentet gode gevinster ved julebanko.
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Foreningen har afholdt sin ordinære generalforsamling.
Foreningen tæller nu 470 medlemmer, og
både formandens beretning samt regnskabet blev godkendt af de fremmødte gardere. 1986 Jan Creutzberg blev enstemmigt
indvalgt i bestyrelsen i stedet for 1962 Agner Hydahl, som ikke ønskede genvalg. Alle
andre på valg blev enstemmigt genvalgt.
”Champagnelegatet” blev i år tildelt 1977
Jørgen Ø. Johnsen som påskønnelse for
hans store arbejde med foreningens arrangementer og medlemspleje.
Et uddybende referat kan læses
på www.garderforeningerne.dk
under Aarhus og Omegns Garderforening. Har du ikke adgang
til hjemmesiden? Kontakt da sekretariatet, hvis et skriftligt referat ønskes
fremsendt med post.

Garderforeningerne i Sydjylland (3)
Vicepræsident: MAR-93 Ulrik B. Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme.
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsskydeleder (fg.):
MAR-93 Ulrik Brandt 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

Regional bowlingturnering
afvikles

Torsdag den 25. februar
2016 i Vejle.
Nærmere følger via din
formand og her i bladet.
Als og Sundeved

GF 60)

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

Formand: MAJ-64 Viggo Jensen
Umanakvej 159, 6715 Esbjerg N
Tlf. 20 82 75 01
e-mail: vej159@gmail.com

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

GF 29

Håber at alle er kommet godt igennem julen
og ind det spændende nye 2016.
FASTE AKTIVITETER
BOWLING i Citybowling den første onsdag i
måneden.

www.jef.dkwww.veteranhjem.dk
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SKYDNING i Middelfart hver onsdag.
Husk at ægtefæller, kærester, børn og børnebørn er meget velkomne til at deltage til
både bowling og skydning.

der har fået tilsendt indbetalingskort, der
skal være opmærksomme herpå. For jer der
allerede er tilmeldt BetalingsService, går det
jo automatisk.

KOMMENDE AKTIVITETER
Lørdag d. 20. februar - Fællesbowling med
byens øvrige soldaterforeninger.

Mail adresser: Rigtig mange af vore medlemmer har nu opgivet deres mail adresse
til foreningens registrator Ejvind Bomme.
Men vi skulle jo gerne, så vidt muligt, have
alle vore medlemmers mail adresse. Det
letter registrator i hans arbejde, hver gang
han skal udsende noget til jer. Nu stiger
portoen igen fra 1. januar, så det er dobbelt nødvendig, at vi får ”jer” sidste med
på ”strengen”. Så til jer vi endnu ikke har
mail adresse på, Send en nytårshilsen til
Ejvind, og skriv ”Godt nytår Ejvind”. Hans
mail adresse er ejvind@bomme.dk det er
alt du behøver og så har han din mail adresse. Frem til årets generalforsamling den 3.
marts, vil der blandt alle jer, der sender
ham denne nytårs hilsen blive trukket lod
om en flaske DG Portvin. Tak!

Torsdag d. 25. februar - Regional DG-Bowlingturnering i Vejle.
Torsdag d. 10. marts - Generalforsamling
på Ryes Kaserne.
Se yderligere informationer i GarderNyt og
på www.garder-fredericia.dk

OKT-77 Jørgen Jeppesen

Der blev hygget og snakket over Paul og
Erik’s lækre mad før filmen ”Hvor drenge
bliver mænd” blev vist.

Haderslev

GF 57

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

Aktiviteter i januar 2016.
Fredag den1. januar 2016: Bestyrelsen ønsker alle vore trofaste medlemmer og Jeres
familier et godt og velsignet nytår.
Onsdag den 6. januar kl. 10.00: Kammeratskabs formiddag m/ledsager i Museums- og Garderstuen på Haderslev Kaserne.
Her i det første indlæg, i det nye år, skal
vi høre pensioneret sognepræst Henning
Vilslev-Petersen holde et spændende indlæg,
som han kalder ”Fanø- og dens malere”. Indlægget er understøttet med en billedreportage. Vi kender da alle ”Fanø”, men vidste i
også, at ”Fanø” har fostret kendte malere?
Efter foredraget er der traditionen tro, for
de der måtte ønsker det, frokost i Kasernens
cafeteria. Vel mødt!
Onsdag den 20. januar kl. 19.30 Nytårs
Parole på skydeloftet på Haderslev Kaserne. Efter skydningerne byder foreningen på
champagne og kransekage.
Fredag den 29. januar er forfaldsdag for betaling over netbank, af kontingent for året
2016. Det er i særlig grad jer medlemmer,
www.gardershop.dk

Læs om vores virksomhedsbesøg hos Aller Aqua d. 17. november samt lottoaften d. 25.
november på www.garderforeniningerne.dk under Haderslev
Garderforening.

Horsens og Omegn

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
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

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

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

Midtjydsk

GF 58
Formand: FEB-78 Bo Ringholm Andersen
Skovbrynet 155, 7330 Brande
Tlf. 20 89 20 84
e-mail: bo.ringholm@hotmail.com · garder@
nollund.dk

Generalforsamling afholdes i Garderstuen
tirsdag den 26/1 2016 kl. 19,00
Indbydelse udsendes af NETS sammen med
kontingentopkrævning.
Bestyrelsen

Ribe og Omegn
GF 03

GF 06

Book en Blå time på 44 55 59 00

Kongeå-egnen

1. præmie til Frank Hansen med 447 point
2. præmie til Peter Vig med 337 point
3. præmie til Bente Bakkegård med 227
point.

GF 73

Kongeå-Egnens GF havde en bowlingaften
d. 12-11-15. Der blev som sædvanlig kæmpet en hård kamp, for at nå det bedste resultat.

GF 28

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

Generalforsamling 2015
Foreningen har afholdt generalforsamling
torsdag d. 26. november. Der var genvalg
til hele bestyrelsen samt revisoren. 60 års
hæderstegn: 170 469 Christian Fogh var
på grund af sygdom forhindret i at deltage.
Hæderstegnet blev derfor overdraget til
hans søn Villy som overbringer hilsen og
bjælke. Næste formandsmøde afholdes i
Ribe d. 9. marts 2016.
Læs et uddybende referat for
aftenen på www.garderforeningerne.dk under Ribe og Omegns
Garderforening.

118-NOV-63 H.P. Jepsen

Sønderjydsk

GF 46
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

Varde og Omegn
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

www.nordea.dk www.deloitte.com

GF 72
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Vejle og Omegn

GF 32

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

KLUBAFTEN TORSDAG DEN 4. FEBRUAR
2016 kl. 20.00
Afholdes som sædvanlig på Hotel Hedegården.
Der er selvfølgelig også som sædvanlig mulighed for at få div. Kaffe, Øl samt forskelligt
brød, samt kammeratligt samvær, alt efter
hvad Hedegården byder på, men til fordelagtige priser.
Bowling den 18. feb. 2016
”Bowl’n’Fun Vejle” Enghavevej 9 7100 Vejle.
Mødetidspunkt: kl. 17.30.
Pris mad: kr. 159,00 for IKKE medlem af Ældresagen. Kr. 121,00 for medlem af Ældresagen (Husk medlemskort).
Børn u/12 – halv pris. Dessert og kaffe kan
bestilles. Foreningen betaler Bowling & Sko.
Ved bestilling skal der indbetales til Middelfart Sparekasse på Reg. nr. 1682 Konto nr.:
3224031482, husk at opgive navn og antal
voksne / børn, evt. på mail. Sidste frist for
tilmelding: den 3. februar kl. 16.00.
Bowling den 25. feb. 2016
”Bowl’n’Fun Vejle” Enghavevej 9 7100 Vejle
(Sammen med GF Fredericia, nærmere på
Mail-Hjemmeside & Facebook.).
15 mtr SKYDNING
Afholdes i år lørdag den 5. marts kl. 13.00
i Hældagerhallen, Nørremarksvej 157, 7120
Vejle Ø.
Hallen/Skydebanerne er åbne fra kl. 13.00
til 16.00.
Jeg ved godt, at det er i god tid, men så er der
ingen undskyldning for ikke at få sat et kryds
i kalenderen inden pladsen er optaget.
Da I har aftjent Jeres værnepligt ved Livgarden, må I også kunne skyde, derfor mød nu
op.
JULEFROKOST
En særdeles vellykket Frokost, med et
fremmøde der godt kunne være større, der
er plads til mange i det fine lokale, rigtig
god mad, og nogle rigtig glade og hyggelige
gæster.
Læs referatet fra generalforsamlingen på www.garderforeningerne.dk under Vejle Garderforening. Se desuden, hvem
der modtog jubilæumstegn under generalforsamlingen.

Vi ønsker hermed alle vore medlemmer et
rigtig godt Nytår
SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
Https://www.facebook.com/groups/Garderforeningen/
238-NOV-55 Kai
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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)

Regionsskydning 2016

I år afholdes den traditionelle regionsskydning i Aunslev hallen tirsdag den 8. marts. Garderforeningen for Nyborg og omegn er vært.
Nærmere vil tilgå i særskilt invitation.
Det vil igen i år være muligt at
bruge denne skydning som landsskydning på 15m. På gensyn
FEB-81 Sendy Alstrøm

Assenskredsen

GF 66

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

Elektronisk Garderblad
Hvis du vil se dit Garderblad inden det lander i din postkasse, så læs det via din computer.
Besøg hjemmesiden: www.garderforeningerne.dk – vælg garderbladet – indtast adgangskoden: gammelgarder
Adgangskoden skal skrives med små bogstaver og i et ord – nu skulle det seneste
garderblad m.fl. gerne komme frem på din
skærm. Klik på bladet og du kan bladre
rundt i det. God fornøjelse.
Kommende arrangementer i perioden januar til maj 2016:
Januar: Regionsbowling – lørdag, d. 9. januar 2016 i Bowl´n fun, Nyborgvej 4, 5700
Svendborg – mødetid kl. 09.30. Sidste øjebliks tilmelding – ring eller send en mail til
formanden Tom Kristensen på telefon nr.
2299 3712 / mail: tomkristensen@privat.dk

Lidt fra vicepræsidenten

Først vil jeg ønske jer alle et rigtigt godt nytår. Det er valgår i år,
idet min periode som formand
for regionsrådet og dermed vicepræsident i region IV udløber til
formandsmødet i marts 2016. Jeg
synes stadig, at det er en spændende post, og jeg er klar til en ny
omgang. I henhold til vedtægterne,
så er det min sidste 2-års periode
frem til formandsmødet i 2018.
Såfremt der er andre kandidatforslag skal de i henhold til vedtægterne indgives til regionsrådet
senest 10 dage før det ordinære
formandsmøde, det vil sige senest
den 29. februar 2016.
Godt nytår
JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident

Marts:
Regionsskydning – på 15 m. Nærmere information vil fremgå af kommende garderblade.
Generalforsamling afholdes i marts måned.
Endelig dato vil blive meddelt i kommende
garderblad. (der satses på 18.03.2016)
Maj:
Bryggeriet Vestfyen Cup – skydning på 50 m.
afholdes tirsdag, den 10. maj 2016.
Nærmere omkring arrangementet vil fremgå af kommende garderblade.
Godt Nytår 2016
Bestyrelsen for Assenskredsens Garderforening ønsker alle gamle gardere med familier et rigtigt Godt Nytår 2016.
JUL-78 Tom Kristensen

Den Fyenske

GF 02

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 formanden
Kære garderkammerater. Først og fremmest vil jeg ønske jer alle et rigtigt godt
nytår.
Hvis nogle få af jer ikke modtager Garderbladet i februar, så kan det skyldes, at
vedkommende stadig mangler at betale
kontingent for 2016. Giv mig straks besked
så vi kan få det ordnet på bedste vis.
I år udløber min 5. periode som formand for
Den Fyenske Garderforening, men jeg tager
gerne en periode mere, så jeg genopstiller
til formandsvalget på generalforsamlingen
til februar. Godt nytår alle sammen.

www.jef.dkwww.veteranhjem.dk

JUL-71 Henrik Gattrup
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Aktiviteter i januar
15. meter skydning den 5. og 12. januar i FKS
hallen, kl. 19.
Garderstue den 21. kl. 19.30.

Kerteminde og Omegn

Bowling den 28. januar kl. 19-21. Tilmelding til Poul Agertoft på poul.agertoft@post.
tele.dk eller 2081 4272.

Nytårsskydning
Vi afholder vores traditionelle 15 m. nytårsskydning i Dalby v/ hallen, onsdag d. 20 januar, med start kl. 18.00.
Efter skydningen er foreningen vært ved et
silde /ostebord. Mød op til denne hyggelige
aften, hvor der plejer at komme nogle gode
garderhistorier frem.

To togter med Siriuspatruljen
I november måneds garderstue havde vi
foredrag af Kristian Hofman, der har været
fup i Siriuspatruljen. I 2 timer tryllebandt
Kristian os med sine oplevelser. Vi fik beretning om optagelsesprøve og de to togter
som fupperne er på med temperaturer ned
til minus 50. En meget spændende aften.

GF 48

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

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden
til at ønske vores medlemmer m. familie et
godt og lykkebringende nytår. Pbv.

JAN-80 Steen Danielsen

Langeland

GF 24
Formand: 098-JAN-63 Ove Elnegaard-Christensen
Bjergvej 6A Herslev, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 69
e-mail: iec@post11.tele.dk

Nordfyn

GF 51

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

Andespil
Andespillet slog i år en kedelig rekord: 17
deltagere var det laveste antal nogen sinde.
Der blev hygget, men det lave antal giver
anledning til at overveje afholdelse i 2016.

Bowling
Bowlingsæsonen starter op igen efter juleferien, der bowles i Otterup Bowlingcenter
Mandag den 11/1-2016. Tilmelding til Niels
Thor Rasmussen senest 3 dage før på telefon
5132 8086 eller 6487 1105.

Faaborg-egnen

Skydning
Skydningen starter op igen efter juleferien
i Særslev Skytteforening Torsdag den 14/12016 kl 18.30. Der er efterfølgende spisning
og hygge.
Tilmelding til Renè Rasmussen på telefon
2168 9687 senest 3 dage før af hensyn til
madbestilling.

JUL-86 Christian Tvede

GF 22
Formand: 253-NOV-67 Lars Styrbæk Frost
Nørregade 7, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 11 09
e-mail: frostfaaborg@stofanet.dk

Næste kammeratskabsaften bliver fredag
d. 8. jan., og herefter d. 12. feb., hvor Anders
Rhede vil fortælle om sin søn.. Dernæst d.
18. marts. (NB. Denne dato er rykket på
grund af anden brug af lokalet.) Den sidste
skydeaften bliver fredag d..8. april, Hvor
Henning Dam vil fortælle om en tur på motorcykle til Columbia Alle dage med start
kl.18.00
Husk i øvrigt, at generalforsamlingen bliver fredag d. 29. januar 2016, kl. 18.00 i
Skydecentret. Dagsorden iflg. lovene.

Datoen for Regionsskydningen meddeles
senere, men Vestfyns Cup bliver tirsdag d.
10. maj i Assens
På glædeligt gensyn –og godt nytår
016-NOV-63 Erik Debois

www.gardershop.dk

APR-79 Niels Thor Rasmussen

OKT-80 Renè Rasmussen

Nyborg og Omegn

GF 42

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

Svendborg og Omegn

GF 37
Formand: 017-JAN-62 Kristian Hansen
Skolebakken 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 22 43 86 57
e-mail: af-kh@ollerupmail.dk

Rigtigt godt nytår til alle.
Så er jul og nytår overstået og vi tager hul
på et stort år, hvor vores forening fylder 100.
Så vil vi også benytte lejligheden til at byde
velkommen til de medlemmer, der er kommet fra Ærø, vi håber I vil blive glade for
medlemskabet og deltage i vores aktiviteter,
rigtig hjertelig velkommen.
Husk i Jan.
9/1 Regionsbowling i SVB, mødetid for de
tilmeldte er kl. 09.30. Kom nu ud af busken,
vi skal gerne stille 2 herrehold og 1 – 2
damehold. Det er hyggeligt, så hold jer ikke
tilbage med at tilmelde jer til Ole Vagn på
tlf.: 2043 0120 (Omgående, da tilmeldingsfristen er overskredet).
Skydning tirsdag d. 12. og 26/1 i Ollerup
fra kl. 19.00.
Bowling for torsdagshold er 14 og 28/1 kl.
18.30.
Så har vi også en fællesskydning på 15m.
mellem Brændeskov og Hesselager den 18.
jan. I Hesselager og den 23/2 i Brændeskov.
Kryds disse datoer af og kom og vær med.
Tilmelding til Ole Vagn.
Husk at vi enten d. 3. eller 24. februar har
rundvisning på Hvidkilde med Greven. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen, og tilmeld
dig til Formand Kristian på tlf.: 2243 8657
(Senest d. 12/1).

Generalforsamling
Nordfyns Garderforening afholder generalforsamling Fredag den 19/2-2016.
Kl 18.00 i Særslev Skytteforenings lokaler.
Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag til generalforsamlingen fremsendes senest 8 dage
forinden til formanden.
Efter generalforsamlingen er der spisning
og kammeratlig samvær.
Tilmelding til OKT-80 Renè Rasmussen tlf.
2168 9687 eller mail dytbaat@mail.tele.dk
senest den 7/2-2016 kl 19.00.
HUSK HÆDERSTEGN BÆRES DENNE AFTEN. Pbv.

Vi vil løbende orientere jer om foreningens
100 års fødselsdagsfest der afholdes d. 9/7
via mail. Bestyrelsen vil derfor opfordre til
at sende din E-mail adresse til Finn Madsen,
så vi kan spare portoen. Send E-mail adr.
til finnhm@post11.tele.dk og i emnefeltet
skriver I Svendborg Garderforening.

OKT-80 Renè Rasmussen

JUN-85 Finn Madsen

Foreningen har afholdt sin ordinære generalforsamling. Et
kort referat heraf kan læses
på www.garderforeningerne.
dk under Svendbog og Omegns
Garderforening.

www.nordea.dk www.deloitte.com
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Vestfyn

GF 33
Formand: 185-SEP-61 Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
e-mail: haaning@stribnet.dk

Skydning
Vi skyder hver onsdag på skydebanen i Lillebæltshallen fra kl. 18.30. Der er også plads til
dig. Kontakt eventuelt Knud på 4021 6548.
Vestfyns Garderforening ønsker alle gamle,
såvel som nye gardere med familier et rigtigt godt nytår.
Læs om vores bankospil på
www.garderforeningerne.dk
under Vestfyns Garderforening.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Ærø

GF 47

Formand: 005-JAN-62 Therkel Terkelsen
Dunkærvej 10, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 88
e-mail: tterkelsen@c.dk
www.aeroegf.dk

Ærø Garderforening indkalder til foreningens sidste generalforsamling på Hotel Ærø
Hus fredag d. 15 januar kl. 19.00. Der serveres stegt flæsk med persille sovs.
Det er vores sidste generalforsamling, da
vi bliver lagt under Svendborg GF. fra d.1
januar 2016. Tag pigerne med da det også
skal være en hygge aften, så må vi se hvad
kasseren kan tildele os med.
Tilmelding senest d. 10 januar til Therkel på
mob. 6175 7510.
005-JAN-62 Therkel Terkelsen

Foredragsaften

Medlemmer af Garderforeningen i
København og Garderforeningerne
omkring København inviteres til foredragsaften,
tirsdag den 2. februar 2016 kl. 19.00
på Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot.
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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

Kære alle

Året 2015 har for mig været et rigtigt
spændende år, rigeligt med aktiviteter. Året begyndte med, at jeg som
repræsentant for DG var til nytårskur,
hvor jeg ønskede DG Protektor, Hendes Majestæt Dronningen et rigtig
godt nytår. Efterfølgende hilste jeg på
Prinsgemalen, med ønsket om et godt
nytår p.v.a. DG i Udlandet, for til sidst
at ønske Kronprinsen og Kronprinsessen et rigtig godt nytår. Det var ikke
sidste gang jeg mødte HMD, idet jeg
var med i delegationen, der overrakte
Dronningen DG fødselsdagsgave i anledning af hendes 75 års fødselsdag og
efterfølgende overrakte Dronningens
ur fra DG ved ”Dronningeparaden” i
Garderforeningen i København har
fået oberst Lars R. Møller til at fortælle
om sit liv og sine synspunkter på bl.a.
veteraner.
Lars R. Møller startede sin militære
løbebane i oktober 1973 ved Den kongelige Livgarde i Sandholm. Siden har
karrieren bragt ham rundt i det militære system, hvor han bl.a. blev kendt
for at have ledet slaget, hvor danske
kampvogne for første gang var i rigtig
kamp på Balkan og senere for markante udtalelser om forskellige militære
emner.
Obersten er også kendt for sine bøger
bl.a.: ”Operation Bøllebank” og ”Vi slår
ihjel og lever med det” samt hans selvbiografi ”Tak for turen” m.fl.. Desuden
har obersten skrevet om ledelse: ”Ledelse er ikke raketvidenskab”.

maj måned. Større kan det næsten
ikke blive.
Vicepræsidentarbejdet omfatter
deltagelse i præsidiemøder, hjemsendelsesparader, hvervemøder
og forskellige arbejdsgrupper. Resultatet fra den ene arbejdsgruppe
fik vi den 4. oktober, nemlig Gardermarchen. Det blev en stor succes, og det er besluttet, at Gardermarchen gentages søndag den 25.
september 2016. Jeg kan kun appellere til, at så mange foreninger
som muligt støtter op herom.
Jeg vil rette en stor tak til samtlige
garderforeninger for et spændende år 2015. Mange har trukket på
mig ifm. uddeling af hæderstegn,
flagdage mv., og det har været mig
til stor fornøjelse og samtidigt lærerigt at gæste de forskellige foreninger.
Et nyt år 2016 er begyndt, og det
er her, jeg vil ønske alle formænd,
bestyrelser og medlemmer et rigtig godt og fremgangsrigt nytår. Jeg
håber, at det store arbejde der gøres rundt omkring i foreningerne,
må bære frugt og blive bakket op
af alle medlemmer.
I ønskes alle et rigtig godt nytår.
Med garderhilsen

Jens Crone
Vicepræsident i Region V.

Deltagergebyret er 200,- kr. og omfatter foruden foredraget 3 stk. smørebrød, en øl og en snaps samt kaffe
efter foredraget. Medlemmer af Garderforeningen i København vil blive
opkrævet gebyret via Betalingsservice,
medens medlemmer af andre garderforeninger bedes indbetale gebyret til
foreningens konto i Danske Bank, REG
9570 Konto 4820509056. Husk at oplyse dit navn på indbetalingen. Beløbet
skal være indbetalt senest mandag den
26. januar 2016 for at tilmeldingen er
bindende. Ledsagere er velkomne.
Alle tilmeldinger bedes foretaget
mellem den 19. og 26. januar via foreningens hjemmeside: www.garderforeningen.dk eller på tilmeldingstelefonen 4081 0040 mellem kl. 18.00 og
20.00. Der er parkering i gården.
JAN-70 Jørn Knudsen

www.jef.dkwww.veteranhjem.dk



Kammeratskabsaften

Kammeratskabsaften på tværs af
3 foreninger Gl. Roskilde, Søndre
Birk og Høje-Taastrup.
Torsdag den 21.1.2016 har 3 foreninger sat vor Præsident for De
Danske Garderforeninger og tidligere Chef for Livgarden 2001
- 2005 Kammerherre, Oberst
Flemming Rytter stævne i ”Cafe
Skosålen” – Taastrup Idræts Haller,
Parkvej 78, 2630 Taastrup. Flemming Rytter vil holde et spændende indlæg om tiden ved Livgarden,
i udenrigstjenesten og i det civile
liv herefter.
Arrangementet begynder kl. 18.00
og kl. ca. 18.15 bydes der på en
buffet, hvor der serveres langtidsstegt kalvetyksteg med bearnaise,
bagte løg, svampe & stegte kartofler, dertil spæde salat. Efterfølgende serveres der 1 kop kaffe/te pr.
person inkl. småkager. Alt det får
I (M/K) til en favorabel pris af kr.
150,- pr. person (drikkevarer må I
dog selv sørge for). Har I lyst til at
møde vor præsident, så reserver
derfor denne aften allerede nu, og
inviter endelig din ledsager med
til denne hyggelige aften. Tilmelding foretages til jeres respektive
foreningsformænd på mobil eller
på mail til kontakt@dg-roskilde.
dk (30108112) - jens.crone@
gmail.com (25255002) - jon.nielsen@mail.dk (29931668) og senest torsdag den 14.1.2016. Andre
foreninger er naturligvis meget
velkomne til at melde sig til. Eventuelt overskud fra arrangementet
sendes til DG gavekasse.
Med garderhilsen
De 3 formænd

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

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

www.eriksen-co.dk
www.gardershop.dk

Garderforeningen 
i København

Region 5

GF 01

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

Foredrag af oberst Lars R. Møller
Som tidligere nævnt er det lykkedes at få
oberst Lars R. Møller til at fortælle om sit
liv i forsvaret og hans synspunkter omkring
bl.a. veteraner. Foredraget finder sted den 2.
februar 2016 kl. 19.00 på Frederiksberg Slot.
Nærmere herom andetsteds i Garderbladet.
Læs om Gule ærter og Bankospil på www.garderforeningerne.dk under Garderforeningen
i København.

SKYTTELAUGET
Kortdistance
Nye skydebaner! Første træningsdag efter
nytår er onsdag d. 6. januar, hvor vi skyder
på banerne i DGI Byen. Herefter vil resten af
sæsonen blive afviklet i DGI Byen. Vi skyder
fortsat hver onsdag med start kl. 18.30. Kom
og vær med første gang på vore nye skydebaner.
Husk, at vi nu begynder på Landsskydning
15 m, hvor alle gamle gardere bør deltage,
så kom en tur på banerne og få varmet op til
denne skydning.

dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til
formanden på telefon 4444 2473.
OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Ordinært Mumiemøde er: Tirsdag den 5 januar 2016 kl. 11.30 på Svanemøllen Kaserne.
Formand SEP-59 Per Hauerslev tlf.: 4581
7041 e-mail : hauerslev@webnetmail.dk
Næstformand SEP-66 Erik Schlüter tlf.:
3962 8546 e-mail : erikschluter@live.dk
Tilmelding og framelding til næste måneds
Mumiemøde kan ske via www.gardermumier.dk eller via 6062 3141.

Bornholm

GF 11

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

I februar måned vil der være arrangementer som bowling og skydning, nærmere info
kommer.
Virksomhedsbesøg hos Madam Stoltz
Vi var 27 friske gamle gardere incl. påhæng
den 3. november på virksomhedsbesøg hos
Madam Stoltz, i deres fine kontorer og lagerhaller i Nexø.
Madam Stoltz er et dansk interiørfirma, som
forhandler alt fra møbler, lamper og textiler til mindre tilbehør til boligen – fra de
praktiske og funktionelle varer til skønne og
dekorative need-to-haves. Madam Stoltz forhandles i hele verden, men har hovedkontor
med 5000 m² lager og 22 ansatte i Nexø på
Bornholm.
Peter og Pernille Stoltz var gode til at
fortælle, hvordan de har bygget et fantastisk
fint firma op fra bunden, som startede midt i
90érne for få midler. I lokalerne i Nexø modtager man ca. 80 skibscontainere hvert år,
som sættes på lager. Efterfølgende pakkes
det igen, og sendes til forretninger rundt om
i hele verden.
Dette er et bevis på, at når man har viljen,
så kan der skabes gode arbejdspladser på
Bornholm.
Vi takker Pernille og Peter for at de gav os
muligheden for at, se hvilken spændende
hverdag de har.

Langdistance
På langdistancen tager vi fat på det nye år
allerede søndag d. 10. januar og søndag den
24. januar. Vi mødes ved SKAK-huset på parkeringspladsen på Københavns Skyttecenter
kl. 08.00 til morgenkaffe. Efter kaffen vil turen gå til banerne.
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt udstyr, der kan lånes på banerne,
ligesom der vil være mulighed for at få råd
og vejledning fra gamle og erfarne skytter.
Yderligere oplysninger om Skyttelauget og
www.nordea.dk www.deloitte.com
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Bornholms Garderforening vil ønske alle
vores medlemmer, et rigtig godt nytår i
2016.

Pris alt inkl. Kr. 269 pr. person for en super
aften.
Tilmelding senest torsdag den 4/2/16 til:
Kent H. Andersen E-mail kha@privat.dk Tlf.
4021 7065
Jens Høyer E-mail hoyer@dlgpost.dk Tlf.
5493 2020.

MAR-86 Steffen Mauritsen

Torsdag, den 26. november 2015 afholdt
foreningen generalforsamling og 42 medlemmer (25 %) mødte frem
og fik en god aften. Referat fra
generalforsamlingen kan ses
på www.garderforeningerne.
dk under Falster og Østlolland
Garderforening, men her er et kort uddrag.
Medlemmerne blev orienteret om de afviklede aktiviteter i årets løb, som bl. a. bestod
i deltagelse i julearrangement i Maribo
domkirke, bowling sammen med Vestlolland, skydning i Kettinge (19 deltagere),
deltagelse ved dronningens 75 års fødselsdag, formands – og repræsentantskabsmøde, besøg hos gardere med rund fødselsdag
m.v.
Foreningen havde rigtig mange jubilarer:
25 år. Bjarne Weinø Andersen, Lars Grænge Jørgensen, Claus Ringsing.
40 år. Hans Lasse Solheim Hansen, Hans
–Henrik Jul-Petersen, Harald Torben Marquardsen, Torben William Petersen, Hans
Peter Rasmussen, Mogens Jul Rasmussen.
50 år. Mogens Barfoed – Høj, Carl Johan
Troen.
60 år. Per Lander, Helmer Julius Ploug.
Herefter gik vi over til valg, som blev genvalg og en enkelt ny som suppleant, nemlig
Claus Ringsing.
Aftenen sluttede med spisning og en livlig
debat.
Bestyrelsen ser frem til et aktivt år med
mange deltagere til de annoncerede arrangementer.

Læs om vores bowlingaften d.
17. november på www.garderforeningerne.dk under Bornholms Garderforening.

Fakse og Omegn

GF 38

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

Der afholdes fugleskydning lørdag den
25-5 -2016.
Foreningen har afholdt sin ordinære generalforsamling. Referatet kan læses på www.garderforeningerne.dk under Fakse og
Omegns Garderforening. Har
du ikke adgang til hjemmesiden, kontakt
da sekretariatet, hvis et skriftligt referat
ønskes fremsendt med brevpost.

Der var ændringsforslag til § 17 og § 19
som begge blev vedtaget. Der blev uddelt
10 års hæderstegn til Martin Poulsen og 50
års hæderstegn til Jens Christian Skovbo.

Falster og Østlolland

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

GF 14

Bowling dyst 2016
Så er vi klar med oplæg til årets dyst, som vil
foregå i Superbowling Kystvej 1, 4800 Nykøbing F. Tirsdag den 9/2/16.
Vi mødes kl. 17.50 og starter med at spise
lækker mad og FRI- bar! frem til kl. 20.00.
Derefter bowler vi en time og finder årets
vinder.
Håber rigtig mange har lyst og tid til at være
med til denne hyggeaften for begge foreninger.
Husk jeres koner er meget velkomne på denne aften.
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Godt Nytår til alle vores medlemmer i begge foreninger.
NOV-68 Peter Müller

Frederiksborg Amt

GF 18
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

Kommende arrangementer
4. januar, kl. 18:30: „Nytårstorsk” i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte.
Tilmeldingsfristen er senest mandag d. 28.
december til næstformand NOV-59 Ole Meinung, tlf.: 4817 2097.
1. februar, ca. kl. 20:00: Generalforsamling j.fr. Vedtægterne i Sergentmessen på
Garderkasernen i Høvelte. Forinden, kl.
18:30, samles vi ved Monumentet for Den
Kongelige Livgardes faldne, for at lægge en

krans til ære for vore afdøde garderkammerater.
Deltagelse i generalforsamlingen kræver
ikke også deltagelse i spisningen forud for
denne. Men ønsker man at spise med efter
højtideligheden ved monumentet, er tilmeldingsfristen onsdag, d. 27. januar: Også til
næstformanden.
Arrangementsomtale:
Mandag, d. 2. november holdt vi Kammeratskabsaftenen. Godt 30 medlemmer deltog, hvoraf de 9 var årstegnsmodtagere: Se
fotografiet.
DEC-83 Steen M. Munk

Frederiksborg Amts Garderforenings Kammeratskabsaften: Årstegnsmodtagere.
Forrest fra venstre: 064-MAJ-52 Preben
Escherich Holkjær - 25 år, 776-SEP-63 Kurt
Erling Rasmussen – 50 år, 805-SEP-63 Ole
Chr. Petersen – 50 år. Bagest fra venstre:
SEP-1983 Johnnye Boalth Lambertsen – 25
år, 331-NOV-55 Jens P.N. Frederiksen – 25 år,
OKT-74 Ebbe Müller-Hansen – 40 år, NOV-75
Kim Normann – 40 år, JUL-75 Bjarne Frandsen – 40 år, JUL-90 Michael Frandsen – 25 år.

Gl. Roskilde

GF 17

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

Kommende aktiviteter:
Vores aktiviteter vedrørende bowling og
keglespil kan ses på hjemmesiden.
Fælles arrangement
Den 21. januar 2016 sammen med garderforeningerne i Sdr. Birk og Taastrup.
Nærmere tilgår.
Ordinær generalforsamling 2016
Den 17. marts 2016, kl. 1800 på Restaurant
”Håndværkerforeningen”.
Nærmere tilgår.
Vores årlige andespil samlede 80 gl. gardere med familie og venner. Det blev som
sædvanligt hyggeligt, og der var rigtig mange præmier -så mange, at vi som de planlagte 10 spil, måtte forhøje til 13 spil.
Det skyldes bl.a. vore sponsorer Lindy og
Preben Onsberg, Lützhøft Købmandsgård,

www.jef.dkwww.veteranhjem.dk



Karl. H.Kjedsen, Bent Volfing, Leif Fokking,
Thomas Thomassen, Importøren, Hans
Bøge, Else Marie Pedersen, Hans-Hennng
Pedersen og krydderiefa. "Kryta". Tak til
alle vore sponsorer for de dejlige og flotte
præmier.

Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer
og familie et Rigtig Godt Nytår og tak for
Jeres fortsat støtte til vores arrangementer.
SEP-68 Erik Rye Andersen

Haslev og Omegn

GF 52
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

Helsingør og Omegn

GF 41

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

Kære Garderkammerat.
Med håbet om et GODT NYTÅR 2016, får du
her lidt nyt fra din Garderforening.
Kommende arrangementer:
13. januar bowler vi, som sædvanligt i Allerød. Tilmelding til: tommyaaboe@hotmail.
com
26. januar skyder vi på skydebanerne ved
Sommariva, skydeleder Lars Bondo Svane.
Fredag 6. november afholdt vi andespil på
Comwell Borupgård. Rigtig fine præmier og
god mad.
Ca. 50 Gardere inkl. følge var mødt op, og
havde en hyggelig aften. Bedre held næste
gang, til de få der ikke vandt.

Region 5

Der vil desuden være mulighed for at gøre et
godt køb, og tage vine med hjem til fordelagtige priser. Der er parkeringsmulighed på
Slotscentrets parkeringsplads. Tilmelding til
formand Kaj Kristensen på. tlf. 5943 2730.
Tidsfristen var 30. december, men hvis du
ikke har fået dig tilmeldt til tiden, så prøv om
der skulle være plads til flere alligevel.
BOWLING afholdes onsdag den 20. januar i
Mega Bowl, mellemvang 5 i Holbæk.
Se mere om arrangementet i GARDERSABLEN eller på hjemmesiden.
Tilmelding til Bent Pedersen på tlf. 5932
8219 eller på e-mail; karenbent@c.dk.
JUL-99 Brian R. Printz

Høje-Taastrup og Omegn

GF 78

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

Aktiviteter primo 2016
Bowling: Hver anden tirsdag i Want2Bowl.
I januar er det tirsdag den 5. januar og tirsdag den 19. januar.
Vinterskydning: Første ordinære skydeaften er mandag den 4. januar. Nytårsskydningen afholdes søndag den 10. januar.
Fællesmøde: Det er planlagt, at vi afholder
et fællesmøde sammen med naboforenin-

gerne torsdag den 21. januar. Indbydelse er
udsendt og kan ses på vores hjemmeside.
Bowling: Så er julen overstået, og vi ser
frem til at starte igen den 5. januar. Indtil
nu er sæsonen forløbet som forventet, hvor
vi hver gang har været mange spillere, samt
at vi med stor succes har afholdt et megastævne, der var så succesfuld, at vi forventer
at gentage det igen. Resultatet fra vores juleafslutning vil blive omtalt i næste indlæg,
og derefter starter planlægningen med,
hvilke hold der skal repræsentere HTG ved
regionsmesterskabet den 7. februar.
729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Kalundborg og Omegn

GF 53
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

Fredag d. 13/11 2015 var 36 deltager samlet på Hotel Ole Lunds Gaard til den årlige
julebanko, efter en fin julebuffet var der
bankospil med mange fine sponser gaver.
Vi havde en hyggelig aften
JUN-85 Karsten Jensen

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

GF 49

GARDERNES HUNDREDEMANDS
FORENING

Fredag 27. november var foreningen repræsenteret ved hjemsendelsesparaden.
Tage og Mogens deltog med fanen.

Husk vores udmærkede hjemmeside, her
får du sidste nyt, samt evt. ændringer
Pbv.

Holbæk Amt

NOV-74 Tommy Aaboe

GF 21

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

VINSMAGNING afholdes onsdag den 13.
januar.
Vi mødes kl. 18.00 ved Kvickly, Slotscentret,
Holbæk.
Vi starter med BUFFET og derefter er der
vinsmagning i ca. 2 timer.
Der kommer en vinekspert og fortæller om
de syv vine vi skal smage. Arrangementet er
for medlemmer med damer samt 1 gæst.
Pris for hele aftenen er beskedne kr. 100.00.
www.gardershop.dk

Kunne du tænke dig at blive medlem? Kontakt Jørgen Suddergaard, formand
E-mail: j.suddergaard@newmail.dk · Tlf: 44954740 · Mobil: 60634740
Se link under De Danske Garderforeninger

www.nordea.dk www.deloitte.com
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Region 5

Køge og omegn

GF 45
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

Netværksmøde
Netværksmøde for vore yngre gardere (årgang 96 og frem til og med 2015) afholdes
mandag den 25. januar 2016 klokken 20.00
i Garderstuen.
Invitation er sendt ud på facebook og via
mail.
Har du ikke fået invitationen så kontakt
Henrik Agerlin på: henrik.agerlin@gmail.
com
Bowling
Vi bowler hver onsdag fra 18.00-19.00 i Køge
Bowlingcenter.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon
5614 1710.
Skydning
Vi skyder hver tirsdag fra klokken 19.0021.00 på skydebanen ved Garderstuen.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665
8023.
Garderstuen
Er åben i forbindelse med skydning, hver
tirsdag fra klokken 19.00 -21.00 og vor nye
bartender ”Stoffer” står klar bag baren.
Banko 2015
Arrangementet fandt sted 23. november.
Tallene fløj gennem luften i restauranten på
Sandmarksbo og blandt de over 60 fremmødte, da Flemming og Carsten styrede det
årlige bankospil. Præmiebordet var igen i
år fyldt med flotte præmier og gevinster fra
vore trofaste sponsorer og medlemmer.

Inden bankospillet blev der nydt skipperlabskovs og under kaffen blev der solgt lodder til de store gevinster i lotteriet. Jørgen
løb med købmandskurven. Vi ønsker alle
tillykke med gevinsterne og takker for den
store indsats med at skaffe disse.
Billeder på vor hjemmeside www.koogf.dk
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

Møn

GF 20
Formand: NOV-71 Claus Michael Jæger-Hansen
Saksenborgvej 2, 4780 Stege
Tlf. 55 81 11 91
e-mail: cjh@post12.tele.dk

Edinburgh Tattoo 11 - 14 august 2016
Edinburgh Tattoo samt ture rundt i det midt og
østlige Skotland, samt andre seværdigheder i området.

Er du interesseret kan indbydelse og tilmelding
rekvireres på mail: htihans@gmail.com
Tilmelding senest 1. april 2016
(gerne hurtigst muligt af hensyn til Tattoo biletter)
Med garder hilsen APR-69 Hans Tinggård
30
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Nordre Birk

(19/11 1941 – GF 62)

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

Skydningen begynder mandag den 11. januar, hvor vores piger/damer er velkommen. Derefter fortsætter vi med skydningerne mandage i lige uger fra kl. 17.00 til 19.00.
Vores piger/damer er velkommen til at deltage på den første skydedag i hver måned. Vi
skyder indtil videre på skydebanerne under
Rundforbihallen på Egebækvej i Nærum.
Alle gardere er velkommen til alle skydningerne.
Bankospil Ændret starttidspunkt.
Efter ønske fra flere starter vi Bankoaftenen
tidligere og vi starter aftenen med at spise
kl 18.30.
Tirsdag den 19. januar kl. 18.30 har vi igen
det hyggelige årlige Bankospil. Bankospillet afholdes på Café Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte. Alle medlemmer og gl.
gardere med familie og venner er meget
velkommen. Der vil som sædvanlig være
mange flotte præmier og chancen for at gå
hjem med èn eller flere gevinster er derfor
meget stor. Prisen for at deltage er kun 40

www.jef.dkwww.veteranhjem.dk



kr. for 3 spilleplader, og der kan naturligvis
købes ekstra plader. Klokken 18.30 serveres
èt stykke med sild, 2 stk lækkert smørrebrød
samt ost og èn øl, èn snaps og kaffe. Prisen
for mad og drikke er kun 100 kr. Kan I spise
mere, kan der bestilles ekstra smørrebrød til
kun 20 kr pr stk. Hank op i familien og vennerne og deltag i dette flotte arrangement.
Trædrejeren håber, der bliver tid til at lave
et par ting til lotteriet. Tilmelding er nødvendig og skal ske senest 13. januar til Hans
Larsen på 4588 5118 mail: hans.vera@mit.
bolignet.dk eller Jørgen Skov Andersen på
4588 6673 mail til: joergen@skovandersen.
dk
Kom i god tid til en hyggelig Bankoaften.
Tirsdag den 23 februar 2016 kl. 18.00
er der generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes på Cafè Ny Holte Port,
Øverødvej 19, 2840 Holte. Indkaldelse med
dagsorden og regnskab udsendes i slutningen af januar. Sæt allerede nu aftenen af og
mød op.
Bestyrelsen ønsker medlemmer med familie et godt nytår, vi ses i det nye år.

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Nordsjælland

GF 16

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
www.nsgarder.dk

Nordsjællands Garderforening afholdte
bankospil den 11-11-15 med et meget stort
fremmøde på Elværket i Frederikssund.
Der var mange fine sponsorerede præmier,
tak for det. Den 23-1-16 afholder vi Nytårskur på Pedersholm, men I hører nærmere.

2016 kl. 18.00. Nærmere information vil
tilgå hvert enkelt medlem.
Fugleskydning 2016. Vi vil i det kommende
år afvikle vores traditionelle fugleskydning
hos fanebærer Preben Rasmussen på Humlemose i Lyderslev.
Lørdag den 11. juni 2016. Vi vil informere
om aktiviteterne via mail og brev samt på
vores hjemmeside www.stevnsgarderforening.dk.
Året 2015 er nu gået, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle vore medlemmer af Stevns Garderforening, for den
store opbakning der har været til vores aktiviteter i årets løb. Bestyrelsen vil samtidig
benytte lejligheden til at takke for den fine
modtagelse vi får, når vi aflægger besøg i
forbindelse med de runde mærkedage.
Godt nytår
Stevns Garderforening ønsker alle medlemmer med familier et rigtigt godt nytår.    

NOV-67 Søren Sørensen

Sydsjælland

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

Skyttelauget informerer:
Vi har kammeratskabsskydning i Fakse
Garderforening, onsdag d. 20. januar, kl.
19.00. Skydning på 15m. Med efterfølgende
spisning. Bindende tilmelding til Gert Roerholt tlf. 5570 0646. Start fra vandtårnsparkeringen kl 18.00.

Region 5

Vi har Pokalskydning i Fladsåhallen torsdag d. 4. februar, kl 18.00. Deltagere fra,
Fakse, Haslev, Stevns, og Sydsjællands garderforeninger. Der skydes på 15m, med efterfølgende spisning i garderstuen. Tilmelding til Gert Roerholt tlf. 5570 0646.
Aktivitetsudvalget informerer:
Kom og hør et spændende foredrag med
Chefen for 3. LG, Jan Stoltenborg. Han fortæller om sit virke i Livgarden, udsendelser mm.
Vi serverer kaffe og kage, pris for det hele kr.
50,-. Det sker torsdag d. 11. februar kl 19.30
i Garderstuen. Medlemmer fra vores nabo
garderforeninger er også særdeles velkomne
til dette foredrag. Tilmelding til Kristian
5573 4179/2559 1410. eller Normann 5574
8606. Senest d. 7. februar.
Garderforeningen informerer:
Bemærk aldersgrænse for nedennævnte arrangement er ændret fra 65 år, til nu 60 år.
Seniorfrokost 60+, onsdag d. 6-1-2016. og
3-2-2016 i Garderstuen i Kalbyris, kl. 11.00
til ca. 14.00, frokost med interessant indslag, tilmelding lige så snart du har modtaget Garderbladet for januar, og februar, til
Normann på tlf. 5574 8606 eller Claus 2082
7545.
Torsdag d. 4. februar er der åbent i garderstuen kl. 19.00, husk tilmelding til Claus
2082 7545, senest tirsdag d. 2. februar.
Den samlede bestyrelse og udvalgene ønsker et godt nytår. Vores nytårsønske er
at se rigtig mange til vores arrangementer
i 2016. Vores arbejde er næsten lige stort
enten der møder 5 eller 25 eller 125 op!
JUL-74 Kristian Rasmussen

Seniorfrokost i Sydsjællands Garderforening.

Alle medlemmer af Nordsjællands Garderforening og deres familier ønskes en rigtig
glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår.

JUL-71 Niels Koed

Stevns

GF 31

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

2016
Vinterskydningen på Hotherskolen i Hårlev fortsætter på følgende tirsdage: 5. og
19. januar, 2. og 16. februar, 1. og 15. marts
samt 29. marts, hvor der er Fællesspisning
med Faxe Garderforening. Alle aftener startes kl. 19.00.
Generalforsamling 2016 vil blive afholdt
på Traktørstedet Højeruplund den 1. april
www.gardershop.dk

www.nordea.dk www.deloitte.com
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Region 5

Søndre Birk

GF 61

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

Bowling i Want2Bowl i Taastrup ruller bare! Det har vi skrevet før – og vi har
stadig plads til flere. Hvis du gerne vil være
med, så kontakt Jakob Hjort på 2166 5633.

SKKMP JAN-74 /
VAGTKOMPAGNIET
Så er der åben for tilmelding til
vores træf i 2016 i forbindelse
med årgangsparaden den 1. maj.
Vi mødes lørdag den 30. april
og starter med et gensyn på
det hedengangne Kajs Kælder i
Rømersgade, nu Cafe og Ølhalle.
Hvad der videre skal ske for
weekenden kan bl.a. ses på vores
Facebook gruppe - Den Kongelige
Livgarde - Vagtkompagniet SKKMP Jan 74.

Ønsker du at deltage og lade minderne flyde, så tilmeld dig til:
Orla Lykke Jeppesen,
mail: oljmail@gmail.com eller
mobil 5192 4924.

Husk ved tilmelding at tilkendegive om du ønsker hotelværelse til
en pris a 615,- incl. morgenmad
og om du vil deltage i spisning
lørdag aften og søndag middag.
På gensyn i 2016.
Orla Lykke Jeppesen
”OberstLøjtnant”

Kommende arrangementer
Den 21.1.2016 inviterer vi til kammeratskabsaften med foredrag af Kammerherre
Oberst Flemming Rytter, tidligere Chef for
Den Kongelige Livgarde. Se venligst annoncen indsat forrest under Region V.
Mandag den 1.2.2016 kammeratskabsaften i Glostrup Gl. Præstegård. Vi begynder
spisningen kl. 18.30. Laks med dessert og diverse underholdning af os selv. Efterfølgende
spiller nogle kort, og andre hygger sig i gemytligt lag. Sidste tilmeldingsdato er onsdag
den 27.1 hos Jakob Hjort på 2166 5633 eller
Niels Langstrup på 4033 4172. Arrangementet gennemføres kun hvis der er minimum 20
tilmeldte inkl. bestyrelsen.
Tirsdag den 2.2.2016 henleder vi opmærksomheden på GF Kbh’s foredragsaften med
den kendte Oberst Lars Møller som gæstetaler i Riddersalen på Frederiksberg Slot. Se
annoncen forrest under Region V.
Generalforsamling 2016 afholdes torsdag, den 17. marts 2016 i Glostruphallens
Restaurant. Indkaldelsen fremgår også af
kontingentopkrævningen som allerede udsendt og modtaget hos alle – enten via Betalingsservice eller ved modtagelse af indbetalingskort. Vi opfordrer endnu engang alle, at
tilmelde betalingen til Betalingsservice. Det
er gratis – og det letter kassererens arbejde.
Og husk – fælles for alle arrangementer er,
at de også fremgår af foreningens hjemmeside www.sbg.dk. Og alle arrangementer er
for alle foreningens medlemmer.

Kære medlemmer.
Vi skal nu tage hul på et nyt og forhåbentligt spændende år 2016, så det er også nu,
at vi i Søndre Birks Garderforenings bestyrelse vil sige jer tak for opbakning og støtte
til vor forening. Det har været et spændende år med mange gode aktiviteter. Alligevel
har vi måttet aflyse 2 arrangementer i 2015
pga. manglende tilslutning, men vi beholder gejsten og håber, at I vil være med til at
gøre 2016 lige så spændende.

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra
Musikkorpset gør dagen festlig.
Ring til Claus Mærsk. Trompetist ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194
32
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Vi ønsker alle vore medlemmer og familie
et rigtig godt nytår. Vi håber, at vi ses i det
nye år.
Læs om vores Andespil og trekantskydning på www.garderforeningerne.dk under Søndre
Birks Garderforening.

MAJ-70 Jens Crone

Vestlolland

GF 50

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

Bowling dyst 2016
Så er vi klar med oplæg til årets dyst, som vil
foregå i Superbowling Kystvej 1, 4800 Nykøbing F. Tirsdag den 9/2/16.
Vi mødes kl. 17.50 og starter med at spise
lækker mad og FRI- bar! frem til kl. 20.00.
Derefter bowler vi en time og finder årets
vinder.
Håber rigtig mange har lyst og tid til at være
med til denne hyggeaften for begge foreninger.
Husk jeres koner er meget velkomne på denne aften.
Pris alt inkl. Kr. 269 pr. person for en super
aften.
Tilmelding senest torsdag den 4/2/16 til:
Kent H. Andersen E-mail kha@privat.dk Tlf.
4021 7065
Jens Høyer E-mail hoyer@dlgpost.dk Tlf.
5493 2020.
Godt Nytår til alle vores medlemmer i begge foreninger.

Vestsjælland

GF 13
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

Sæt allerede nu kryds i kalenderen mandag
den 22. februar 2016, da vi denne aften har
vores Generalforsamling. Der vil senere
tilgå dagsorden og regnskab.

Hold øje i Garderbladet om vores aktiviteter,
her vil vi altid bestræbe os på at holde jer
orienteret om foreningens arrangementer,
såfremt der er plads i bladet.
Se også foreningens hjemmeside, her vil arrangementerne også blive nævnt.
Vi ønsker alle medlemmer og jeres familie et rigtigt godt nytår, med ønsket om alt
godt i det nye år, og tak til alle for den flotte
opbakning i 2015.

www.jef.dkwww.veteranhjem.dk

779-SEP-63 Knud Glavind



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

Australien

(23/10 1984 – GF 98)
Formand: 688-MAJ-58 Kurt Olesen
26 Renwick Str., Flagstaff Hill, 5159 South
Australia
Tlf. +61 0883 706 829
e-mail: mojn68858@tpg.com.au

Storbritannien

(22/4 1992 – GF 99)

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

Søndag morgen den 8. november samledes
ni medlemmer fra Garderforeningen i Storbritannien kl. 09:00 ved St James’s Park
undergrunds station, klar til den årlige Remembrance Day parade i London inviteret
af vores søsterregiment, the Princess of
Wales Royal Regimet, som vores Dronning
også er æresoberst for. Det var første gang,
at Garderforeningen stillede med så stort
et antal af gamle gardere. Denne parade
er til minde og ære for Britiske og Commonwealth soldater, der er faldet i de to
verdenskrige og senere konflikter.
Paraden holdes altid på den søndag, der
er tættest på den 11. november kl. 11:00
– tidspunktet for ophøret af krigshandlingerne i første verdenskrig – og afsluttes ved
en march forbi The Cenotaph i Whitehall
afsluttende ved Horsegard Parade pladsen,
hvor det i år var Prins William, hertug af

www.gardershop.dk

Kalifornien

(15/3 1942 – GF 92)
Formand: 484-NOV-54 Kristian Poulsen
161 Oak Meadow Road, Sierra Madre, CA 910242661, USA
Tlf. 1 (626) 3553 371
e-mail: scankp1@verizon.net
www.garderforening.dk/califgf.htm

Mellemstaterne

(13/2 1943 – GF 93)
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

(31/5 1928 – GF 91)
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

Cambridge som hilste på paraden. Der er
ca. 10.000 paradedeltagere hvert år. Paraden bliver overværet af rigtig mange tilskuere, som ærer paraden og dennes deltagere
med klapsalver langs Whitehall. Derudover
sendes paraden direkte i fjernsynet på
BBC1, hvor der er omkring 4 millioner seere.
I år stillede vi igen iført Den Kongelige Livgardes blå skråhuer, og som tidligere vakte
skråhuerne også igen i år stor beundring i
paraden. Den Danske Ambassade i Storbritannien sponsorerede en krans, som vi havde æren af at nedlægge ved the Cenotaph til
minde om de danske soldater som har ofret
deres liv for verdensfreden. Det var således
nogle meget stolte gardere, der efter paraden var inviteret med til frokost sammen
the Princess of Wales Royal Regimet i det
centrale London.

Region 6

Pacific Northwest

(9/10 1968 – GF 97)
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

Singapore

(3/3 2003 – GF 100)
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

Vest Kanada

(18/10 1944 – GF 95)
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

Foreningen har afholdt d. 71. generalforsamling d. 24. oktober. DEC-85 Jens Lind
blev genvalgt som formand for endnu to år,
og suppleanter samt revisor forblev. Kurt
M. Christensen tilbød at holde næste års
picninc – dato bestemmes senere.
Læs det fulde referat samt omtale af den efterfølgende frokost på Garderforeningerne.dk

FEB-71 Jan Bjerreskov

Øst Kanada

(11/3 1958 – GF 96)
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
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Personalia

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

Diamantbryllup

14-01 582- NOV- 55
Mogens Graff Rohrberg
og fru Rosa
Kildehaven 6
8800 Viborg

GF 15

Guldbryllup

02-01 041-NOV-62
GF 04
Vagn Kjeldgaard og Fru Birthe
Sennelsvej 19
7700 Thisted
08-01 JAN-65
GF 07
Peter Larsen og frue
Grønnegade 33
4700 Næstved
15-01 162-JAN-60
GF 42
Kurt Henning og
Bente Petersen
Bakkevej 4
5540 Ullerslev

Sølvbryllup

12-01 JAN-61
Knud Vildenfeldt og frue
Fredensvej 14
4760 Vordingborg

GF 07

Fødselsdage

90 år
20-01 22-MAJ-48
Johannes Andreasen
Lindevej 19
5800 Nyborg
30-01 745-NOV-47
Jens Rauff Hansen
Drosselvej 15
7800 Skive
07-02 548-NOV-46
Niels Jørgen Jørgensen
Ny Harløsevej 24, 0201
3320 Skævinge
85 år
10-01 120-MAJ-52
Aksel Mortensen
Nybovej 15,
Stadil
6980 Tim
34

GF 42
GF 27
GF 18
GF 39

18-01 892-NOV-51
GF 30
Arne Hansen
Jebjergvej 40, Jebjerg
8870 Langå
07-02 021-MAJ-52
GF 61
Poul Henning Olsen
Landsbygaden 1, Sengeløse
2630 Taastrup
09-02 632-NOV-52
GF 40
Hakon Olesen
Ambjergvej 7
9560 Hadsund
80 år
10-01 189-MAJ-56
GF 43
Jens Jørgen Mikkelsen
Kirkevej 251, Tolne
9870 Sindal
12-01 339-NOV-55
GF 01
Ole Tjørnov
Marie Grubbes Allé 7
2800 Kongens Lyngby
16-01 119-MAJ-56
GF 31
Kurt Rosenkilde
Nøddekærvej 6, Magleby
4672 Klippinge
24-01 078-MAJ-56
GF 21
Erik Lykke Nielsen
Samsøvej 34
4500 Nykøbing Sj.
29-01 609-NOV-55
GF 18
Ib L. Olsen
Ødamsvej 1 D, 1. 0102
3400 Hillerød
04-02 234-NOV-55
GF 56
Tage Christen Olesen
Tuenvej 535, 9870 Sindal
08-02 132-MAJ-56
GF 15
Jens Madsen Mølgaard
Mimersvej 57, 8800 Viborg
09-02 833-JAN-57
GF 30
Knud Tolstrup Kristensen
Gjessøvej 58
8600 Silkeborg
09-02 NOV-55
GF 66
Hans Christophersen
Harevej 15, 5560 Aarup
75 år
12-01 NOV-59
GF 01
Leo Birk Kurt Nikolaisen
Tom Kristensens Vej 22, 1.th.
2300 København S
14-01 617-JUL-60
GF 53
John H. Pedersen
Svalevænget 1
4400 Kalundborg
15-01 934-NOV-60
GF 14
Erik Østerholm Hansen
Enebærvej 42
4872 Idestrup
17-01 618-JUL-60
GF 31
Jens Iversen
Hovedgaden 71, 4652 Hårlev
17-01 179-SEP-61
GF 45
Gorm Rasmussen
Plantagevej 19
2680 Solrød Strand
19-01 OKT-62
GF 30
Ulf Mengel Jørgensen
Himmelbjergvej 9 F
8600 Silkeborg
21-01 333-MAJ-60
GF 14
Ebbe Gunnar Thiesen
Søvej 4
4880 Nysted
22-01 722-SEP-60
GF 07
Bjarne Jensen
Ballevej 13, 4735 Mern
www.garderforeningerne.dk

24-01 234-JAN-62
GF 61
Helmer Skydsgaard
Katholm 314, 3670 Veksø
27-01 263-JAN-63
GF 78
Benny Lennart Bay
Gårdager 23
2640 Hedehusene
30-01 090-MAJ-61
GF 17
Poul Erik Nordahl
Korskær 7, Herringløse
4000 Roskilde
31-01 JAN-63
GF 62
Carl Edler Petersen
Sorgenfrigårdsvej 37, 1. 0003
2800 Kongens Lyngby
02-02 433-MAJ-62
GF 10
Knud Erik Nielsen
Hornbækvej 21, 9270 Klarup
02-02 530-JAN-61
GF 06
Bent Sandvang-Jensen
Hvide Hus 7, 6580 Vamdrup
06-02 869-NOV-60
GF 01
Peter C. Blangstrup Johansen
Sdr. Fasanvej 61, 1.th.
2000 Frederiksberg
07-02 405-MAJ-60
GF 06
Holger Lauesen
Hvide Hus 25, 6580 Vamdrup
70 år
10-01 115-MAJ-66
GF 57
Nis Peter Hjort Erlang
GL. Hørregårdsvej 54
6100 Haderslev
16-01 393-JUL-65
GF 05
Ebbe Juul-Heider
Blidahpark 30, st.th.
2900 Hellerup
16-01 004-MAJ-66
GF 05
Ebbe Weier
Harald Giersings Allé 13
8270 Højbjerg
17-01 769-JAN-66
GF 43
Christian Klit Simonsen
Overlæge Ottosens Vej 24 A
9900 Frederikshavn
17-01 743-JAN-66
GF 30
Eggert Risbjerg Kristensen
Udgårdsvænget 14
8600 Silkeborg
18-01 IFG
GF 01
Jens Ulmont Petersen
Judithsvej 15, 2.tv.
2900 Hellerup
20-01 009-MAJ-66
GF 56
Jens Jørgen Holt Nielsen
Kage Landevej 85, Bjergby
9800 Hjørring
22-01 306-NOV-67
GF 23
Arne Rømer
Kærudvej 25, Høgild
7400 Herning
24-01 IFG
GF 01
Esben Roug
Askhavnsvej 66, Femø
4930 Maribo
24-01 114-MAJ-66
GF 18
Paul Friis Nønnecke
Askevej 3
3200 Helsinge
24-01 873-MAR-66
GF 57
Hans Lehrskov
Fjelstrupvej 14
6100 Haderslev
02-02 012—MAJ-66
GF 02
Jesper Carl Hansen
Bøgesangervænget 12 C, Snestrup
5210 Odense NV

03-02 099-AUG-67
GF 18
Ole Christian Nielsen
Bryggervej 36, 3200 Helsinge
04-02 975-MAR-65
GF 03
Svend Erling Thychosen
Parallelvej 2, Glud
7130 Juelsminde
04-02 750-JAN-65
GF 62
Hans Ove Clausen
Vestre Grænsevej 9
2680 Solrød Strand
05-02 299-JUL-66
GF 05
Jesper Jespersen
Rafns Allé 3, Hasseris
9000 Aalborg
05-02 528-NOV-66
GF 55
Lars Koust Rasmussen
Byskellet 72
6950 Ringkøbing
07-02 357-SEP-66
GF 62
Johnny Erik Heumann
Holmehaven 47
2670 Greve Strand
02-02 080-MAJ-66
GF 01
John Urban Christiansen
Brønshøj Kirkevej 43
2700 Brønshøj
08-02 510-JAN-68
GF 16
Jens Fabricius
Bukketornvej 19
3300 Frederiksværk
60 år
13-01 JUL-75
GF 10
Bent Hald Sørensen
Korsholm 49, 9370 Hals
13-01 MAJ-77
GF 26
Frede Bruzen
Heimdalsparken 161, 1.tv
7500 Holstebro
13-01 JAN-13
GF 23
Knud Nielsen
Nørreåvej 11, 7451 Sunds
14-01 JAN-77
GF 52
Jens Ole Jensen
Højvangen 9, Dalby
4690 Haslev
16-01 JAN-77
GF 15
Børge Fisker
Meldgårdsvej 135, Rødding
8830 Tjele
18-01 APR-72
GF 61
Carsten Heinze
Hyrdedammen 32
2605 Brøndby
20-01 FEB-79
GF 10
Tom Nielsen
Engtoften 12, 9280 Storvorde
22-01 MAJ-77
GF 40
Jørgen Kaare Jensen
Solbjergvej 77, Ø. Hurup
9560 Hadsund
23-01 MAJ-77
GF 05
Tommy Schnell Jepsen
Bushøjvej 237, 8270 Højbjerg
23-01 JAN-77
GF 20
Ebbe Rasmussen
Fanefjordsgade 33
4792 Askeby
04-02 MAJ-77
GF 60
Jørgen Otzen
Stenderup 36 B
6400 Sønderborg
09-02 MAJ-77
GF 05
Niels Erik Kjær
Riistrup Hovedgaard
Ristrupvej 39
8471 Sabro

50 år
10-01 DEC-85
GF 16
Martin Haugaard Petersen
Toftekrogen 10, Kyndby
3630 Jægerspris
10-01 JUL-86
GF 32
Henrik Meldahl
Skovbrynet 51
8722 Hedensted
11-01 APR-86
GF 01
Stig Risgaard Stillits
Nordahl Griegs Vej 29
2860 Søborg
12-01 MAR-86
GF 61
Bjarne Flintholm
Bondager 60
2670 Greve
14-01 JUN-87
GF 03
Johnny Z. Tindbæk Kristensen
Dalagervej 22
8700 Horsens
14-01 FELTPRÆST
GF 17
Ulla Thorbjørn Hansen
Rådmand Steins Allé 21, 6.
2000 Frederiksberg
19-01 OKT-86
GF 30
Klaus Martin Johannesen
Sejlingsvænget 4
8600 Silkeborg
20-01 APR-86
GF 01
Jens Hansen Post
Sandholmgårdsvej 2
3450 Allerød
22-01 DEC-85
GF 55
Per Tornbjerg
Lyngbyvej 73, Lyngby
8570 Trustrup
24-01 MAR-86
GF 16
Thomas Behrend
Havelse Møllevej 38
3600 Frederikssund
24-01 MAR-86
GF 39
Kristian Færge Kjeldgaard
Skæring Egager 37
8250 Egå
24-01 JUL-86
GF 57
Frank Preben Riis
Bustrupvej 47, Dybbøl
6400 Sønderborg
26-01 JAN-86
GF 52
Michael Dahl
Skovvej 2, St.Linde
4653 Karise
28-01 MAR-85
GF 17
Niels Fribo
Spurvevænget 8
4320 Lejre
31-01 OKT-86
GF 59
Lars Heinrich Schütt
Rørkjærsgade 60
6700 Esbjerg
02-02 JAN-87
GF 42
Frank Mogensen
Slagkrogen18
5220 Odense SØ
04-02 DEC-85
GF 15
Arne Albertsen
Skivevej 28, Roum
9632 Møldrup
06-02 OKT-86
GF 17
Flemming S. Helbæk Haar Ehlers
Klokkervej 1
4000 Roskilde
06-02 JUN-86
GF 03
Kenneth Bo Nielsen
Skovbakken 12
8740 Brædstrup

08-02 MAR-86
GF 07
Claus Johansen
Kildebrøndsvej 18, Fensmark
4684 Holmegaard
09-02 JUL-88
GF 13
Peter Kilsdal
Kamillevej 5
4180 Sorø

Dødsfald

842-NOV-45
Eigil Henry Pedersen
Kristiansgårdsvej 11, 0008
8330 Beder
259-NOV-46
Knud Slot
Tove Ditlevsensvej 2
8500 Grenå
447-NOV-47
Poul C. Mortensen
H.C. Brannersvej 1
8600 Silkeborg
334-MAJ-51
Jens Gert Haumann Roed
Torstilgårdsvej 78, 1.th.
8381 Tilst
010-JAN-62
Torben Fr. Schroll
Nymarken 27
5330 Munkebo

GF 05
GF 55
GF 30
GF 05
GF 48

TAK

Jeg vil sige tak til mine 2 garderkammerater Steen og Carsten fra Køge garderforening for fremmøde med vingave til min
80 års fødselsdag.

382-NOV-55 Arne Pedersen

Hjertelig tak til Nordsjællands Garderforening for gaven og formandens fremmøde
ved min 80 års fødselsdag

312-NOV-55 Frode Skjold
Hjertelig tak til Ribe og Omegns Garderforening for gavekurv i anledning af fødselsdag og diamantbryllup. Tak til Leif og
tak for besøg.

385-MAJ-51 Jens & Helga Gantzel
Hjertelig tak til Frederiksborg Amts Garderforening for vingave og besøg af kasserer Niels Bjørn på min 85 års fødselsdag
den 16. november 2015.

759-NOV-52 Poul A. Christensen
Tak til Køge og Omegns Garderforening og
fremmøde ved formanden Henrik Agerlin
Rasmussen og sekretær Steen Rasmussen, for den flotte flaske portvin i anledning af min 70 års fødselsdag.

574-NOV-66 Per Busk Rasmussen
Hjertlig tak til Garderforeningen for Bjerringbro og Omegn, ved vores Diamantbryllup, samt tak til formanden Ole Andersen for fremmøde og blomsterbuket.
 Mvh Poula og Viggo Nielsen 920-NOV-48

Hjertelig tak til Kongeåegnens Garderforening for opmærksomheden med 1 flaske
portvin på min 85 års fødselsdag.

414-MAJ-51 Peter Gejl

www.garderforeningerne.dk
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BAGSIDEN
OPERATION SHADER – END OF TOUR
Af Konstabel Henrik Skovgaard Nielsen 1/II-LG.

Irak Hold 1 er hjemme igen fra missionsområdet ved Al-Anbar
Provinsen i Irak efter 6 måneders tjeneste på Al Asad Airbase.
Den primære opgave har været, at uddanne de irakiske styrker,
samt sikring og vagttjeneste på basen. Derfor har de danske styr-

ker stillet med et træningsbidrag bestående af befalingsmænd og
officerer. Dette bidrag var endvidere støttet af guardian angles fra

USMC (US Marinecorps). De har været med til at styrke irakernes
enkelkæmperfærdigheder, bykamp, førstehjælp og strategiske evner. Selvom den danske vilje til at hjælpe er stor, var de irakiske

soldater ikke lige så opsat på at lære noget. Der var desværre flere
gange, at det danske træningsbidrag kørte forgæves rundt på Basen

for at finde de irakere, som var pålagt at træne. Specielt omkring

Ramadanen var det svært for træningsbidraget, at finde irakisk militær personel som ville modtage træning.

De danske konstabler fra1/II-LG har sørget for sikkerheden på
basen sammen med dele af USMC. Tiden har primært forløbet i et

vagttårn eller på patruljer rundt i basen. Den danske styrke har
også stillet personel til adgangskontrolposterne. Den primære op-

gave var, at kontrollere ind såvel som udgående trafik. Samt håndtering af sårede civile eller militære irakere. Opgaven har langt hen
ad vejen været ensidigt og monoton, men den danske Secfor deling

har alligevel høstet ros for sin opgaveløsning. For at opretholde et

højt niveau, har danskerne sammen med amerikanerne været på

skydebane og kørt patruljer sammen min. 1-2 gange om måneden.

Derudover har hver enkelt dansker fra Secfor stået sammen med en
amerikansk soldat i vagttårnene, hvilket har medført at alle har fået
styrket deres sprogkundskaber.

Ikke alle dage har været en dans på roser, i den varme ørken, for-

uden sandstorm, høj varme op til 50 grader, har basen været under
angreb enkelte gange, med primitive raketter og en enkelt gang fra

en mindre gruppe ISIS soldater med kilovis af sprængstof omkring
livet og ammunition nok til at forsyne en mindre hær. Heldigvis var
angrebet ikke effektivt og nåede aldrig ind til den dansk/ amerikan-

ske del af basen, den havde derfor kun effekt som propaganda på de
sociale medier.

De danske tolke har været flittigt brugt under denne mission. De

har haft mange opgaver både med træning og forståelse af irakerne,
og de har til tider løbet hurtigt mellem opgaverne. Ligeledes har de
danske tolke støttet Secfor’ personel på patruljer, adgangs kontrolposter og lign.

Det lægefaglige personel har også haft en stor opgave i at undervise
irakerne i førstehjælp, samt modtage sårede irakiske soldater og

civile. De har samarbejdet med læger, sygeplejesker og reddere fra
forskellige grene af det amerikanske militær.

Hverken danske eller amerikanske soldater omkom eller blev sårede i de seks måneder, det danske hold 1 har været udsendt. Nu

er stafetten gået videre til GHR. Vi ønsker Husarerne held og lykke
med opgaven.

