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PRÆSIDENTEN HAR ORDET
Af Præsident Flemming Rytter

Først vil jeg ønske jer alle og jeres familier en rigtig glædelig og

menneskelig og menneskeværdig måde. Vi skal ikke, på vore bred-

lidsfolk og andre ildsjæle, der driver værket De Danske Garderfor-

vort land.

fredfyldt jul. Og tak for hyggelige stunder sammen med mange af
jer rundt omkring i landet. Ikke mindst en stor tak til alle jer tileninger (DG).

Lad os vente med nytårsfortsætterne til nytår. Men må jeg alligevel
ikke, stilfærdigt og oprigtigt, udtrykke mit håb til, at de folkevan-

dringslignende forhold, vi har set og fortsat ser i Syd- og Central-

europa, ikke udvikler sig yderligere og truer stabiliteten i vor del af
verden i det kommende år. Nogle bruger meget store ord som ”en
trussel mod den vestlige civilisation” for at beskrive situationen.

Jeg håber, at vore politikere og de internationale organisationer
må vise mandsmod og hjerte til at håndtere situationen på en med-

REDAKTØRENS KLUMME

degrader, til at indsætte militære styrker og andre magtmidler end
vort eget politi for at kunne opretholde kontrol med situationen og
I løbet af første halvår 2016

skifter vi formand i Hverveudvalget. Steen Grubert afløses af Albert Dieckmann.

En stor tak skal lyde til Steen
for hans flerårige og utrættelige indsats i Hverveud-

valget. Albert har siddet i

Hverveudvalget i en periode,
→ fortsættes side 4

DET SKER I DECEMBER

Kære Garderkammerater
Årsskiftet nærmer sig med hastige skridt, og jeg kan snart se tilbage på mit første
år i redaktørstolen. Det har været et spændende år, hvor der er sket en udvikling på

mange fronter. Mest skelsættende har været lanceringen af den nye hjemmeside og

udgivelsen af Garderbladet i et nyt design. Det har naturligvis afstedkommet en del
reaktioner, og til min store glæde, overvejende positive reaktioner. Jeg tilgik stillingen

med mange ambitioner om, hvordan DG som mærke – eller brand – burde og kunne

udvikle sig. Og jeg føler, at vi i høj grad bevæger os i den rigtige retning. Kommunikationen kan ikke vende medlemstilbagegangen alene, men det er en central brik i

det puslespil, der lægges af Præsidenten og hans trofaste frivillige, for at modgå det
vigende medlemstal.

Vi har nu gennemført to møder for årgangsformænd med Steen V. Grubert og Hverveudvalget i spidsen. Det var en glæde at se så mange formænd, med interesse i at

hjælpe DG fra deres position. Den ene tjeneste er den anden værd, og DG ønsker selv-

følgelig at støtte årgangsforeningerne på bedst mulig vis. Derfor tilbyder vi nu hjem-

mesideløsninger til alle årgangsforeninger. Årgang JAN-90 har allerede benyttet sig af

tilbuddet, og deres løsning kan ses på www.garderforeningerne.dk/jan-90. Skriv til

webmaster@garderforeningerne.dk, hvis din årgangsforening også bør benytte sig af
tilbuddet.

God læselyst og glædelig jul! APR-12 Andreas Dalsgaard, redaktør

MÅNEDENS GARDER
Månedens Garder for oktober, GD M D. Brøns (3 VH), blev kåret den 12. nov. på LGK.

15. december Julekoncert med
Musikkorpset i Stærekassen

18. december Julekoncert med
Musikkorpset i Stærekassen til fordel
for Bryd Tavsheden

18. december Julegudstjeneste for
Den Kongelige Livgarde

HOLD MARTS 67
Som tidligere bragt her i Garderbladet, afholder vi vores 50 årsjubilæum den 06-07-maj 2017.
Festudvalget er godt i gang og
har fået ophold og middagen/
frokosten på plads.
I bedes sende os jeres mailadresser til ib.kristensen@private.dk.
Eller Tlf. 4585 6609/2248 6602
så I kan modtage indbydelse osv.
Vh. 695+753+775 og 771.
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og er dermed bekendt med de faste rutiner, hvorfra han så selv

registreres på Sekretariatet. Ingen foreninger vil blive tvunget ind i

Pilotprojekt Veteraner fik hen over sommeren etableret sig med

et er enige om, at Repræsentantskabet skal tage stilling til projektet

udstikker sin egen kurs. Albert ønskes al mulig held og lykke med
Hverveudvalget, som jo sikrer DG vor fremtid.

5-6 frivillige garderforeninger som base. Næste step skulle være
uddannelse af mentorer i disse foreninger. Tilmeldingen gik lidt

sløvt, og 15. oktober 2015 så jeg ikke anden udvej end at neutralisere projektet. Jeg vil nu benytte tiden til at berede vejen yderligere
og sammen med Veterancentret i Ringsted forsøge at tilrettelægge

et uddannelsestilbud, som vi kan bruge til sin tid. Jeg har fået til-

sendt et par navne fra formændene for pilotprojektforeningerne,
og dem har jeg registreret. Så må vi se, om tiden modner projektet,
eller det må falde.

Danske Soldaterforeningers Landsråd (www.soldater.dk) (DSL) er
en forsvarspositiv paraplyorganisation, bestående af landsdækken-

de soldaterforeninger og altså ikke enkeltpersoner som medlem-

mer. DG er medlem af DSL, og på den baggrund kan alle medlemmer
af en garderforening deltage i DSL-aktiviteter.

Jeg går med planer om at etablere en særlig DG Rådgivnings- og

Supportgruppe i min nærhed. Da det er i DG-regi, bliver denne
gruppe selvsagt bemandet med en eller flere frivillige. Formålet
med en sådan gruppe er blandt andet at være centrum for erfa-

ringsindhentning med henblik på systematisk at etablere en form

for kompetencecenter. Hvis vi havde systematiseret vor samlede

viden eksempelvis på bankområdet og i forhold til PBS, så havde

vi muligvis også undgået de problemer, vi har haft i Arbejdsgruppe
Fastholdelse-regi (praktisk håndtering af indkaldelserne HOLD
APR, HOLD AUG og HOLD DEC 15). Der kunne også være behov for
at få lavet en foredragsholderliste, som foreningerne kunne anven-

de og plukke fra. Og der er en længere række emner, som DG-medlemmer tilsender mig, som var oplagte. Problemet er, at jeg selv og
Sekretariatet ikke kan overkomme sådanne opgaver.

Arbejdsgruppe IT arbejder hårdt og vedholdende. Gruppen præsenterede Præsidiet på mødet den 14. november for udkast til en
ny DG IT-strategi. Udkastet anvendes nu som grundlag for sonderinger hos mulige IT-leverandører for anskaffelsen af et nyt med-

lemshåndterings- og administrationssystem. Helt grundlæggende
sigtes der mod at etablere et system, som kan betjenes såvel af
Sekretariatet som af den enkelte garderforening. Når Sekretariatet

indtaster nye medlemmer efter Hverveudvalgets orientering, så
skal den enkelte forening kunne gå ind og se alle data, uden selv

at skulle indtaste det samme en gang til. Og når den enkelte forening indtaster ændringer for et medlem, så kan det umiddelbart

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

www.ok.dk

systemet, men enhver vil kunne se, at det indebærer administrative

lettelser for såvel garderforeningen som for Sekretariatet. Præsidipå mødet 28. maj 2016 i Skanderborg. Og i denne sammenhæng

skal vedtægternes bestemmelser om udgiftskrævende anskaffelser
jf. § 6 selvsagt overholdes.

Arbejdsgruppe Fastholdelse (praktisk håndtering af holdene
APR 15, AUG 15 og DEC 15) har ikke haft en heldig hånd. Ansva-

ret er mit alene. Jeg havde det udgangspunkt for arbejdet, at det

grundlag (bl.a. indmeldelsesblanketterne), som DG leverer videre til foreningerne, er for ringe udfyldt og behæftet med alt for
mange fejl, hvilket har betydet, at mange medlemmer tabes på
gulvet mellem DG og den enkelte garderforening. Jeg havde på

et tidspunkt fået det indtryk, at når blot vi havde en underskrift

fra en garder, så kunne vi gå direkte til banken og der få udvirket første træk fra medlemmets konto, og dermed levere til den

nye forening et fikst og færdigekspederet nyt medlem oven i købet med første kontingent betalt. Det viste sig at være forkert.
Vi har nu ekspederet HOLD APR 15 (den halvdel af blanketterne,

der ikke havde fejl) ud til medlemmet og til medlemmets nye forening. Den anden halvdel ekspederes inden for et par uger ud til for-

eningerne, med eller uden fejl i. For nu skal de ud til foreningerne.
Imedens er andre gået i gang med at forberede ekspedition af

hold AUG 15, som vi satser på udsendes engang ultimo november
2015, altså medens de pågældende gardere fortsat går i Høvelte.

Det er aftalt med Hverveudvalget, at HOLD DEC 15 (hvervemøde
17. december 2015) afleveres i fejlfri stand fra Hverveudvalget til

Sekretariatet 6. januar 2016, hvorefter holdet ekspederes ud til foreningerne medio januar 2016.

En garderforeningsreaktion på miserabelt udfyldte blanketter har
sine steder været, at foreningerne prompte har meldt alle nytilsendte medlemmer ud for ikke at hænge på foreningsafgiften til

DG, idet man ikke troede på, at der kom nogen medlemmer ud af så
ringe udfyldte blanketter. Men det er jo ikke holdbart i samme or-

ganisation at have sådanne bryderier. Hos de foreninger, hvor selv
den ringest udfyldte blanket hidtil har kunnet omsættes til et varigt

medlem, har der været ydet en enorm indsats, ofte nærmest detek-

tivlignende, og hos disse foreninger har der været en vis irritation i
kølvandet på Arbejdsgruppe Fastholdelses arbejde, hvilket jeg skal
beklage.

Endnu engang glædelig jul til jer og jeres nærmeste!

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

www.jef.dkwww.veteranhjem.dk
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GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Klavs Lawes, oberst, kammerherre, chef for Den Kongelige Livgarde

I slutningen af oktober blev yderligere 8 boliger til Veteraner ind-

Jeg glæder mig til at besøge garderne juleaften, med de altid meget

den 23. oktober.

Dette bliver den sidste jule- og nytårshilsen fra min side. I april bli-

viet i Høvelte.

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary indviede boligerne
Der er igen mange velvillige personer og fonde, der har støttet op
om dette projekt.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til, at sige tusinde tak for den

praktiske og økonomiske støtte der er givet. At man hjælper på den
måde, vidner om et meget stort socialt ansvar og stor respekt for
de mennesker, som har sat sig selv på spil for Danmarks interesser.

adetsforlag.dk

værdsatte gaver fra De Danske Garderforeninger.

ver jeg afløst som chef for Livgarden, da jeg skal gå på pension fra
forsvaret. Mere herom senere, når min afløser er udpeget.
Alle gardere, af alle grader,

nuværende såvel som gamle
gardere, ønskes en glædelig

jyllandspostensforlag.dkjul og et godt samt lykke-

Jeg glæder mig i denne tid over at se de nye gardere fra hold august,

gøre tjeneste i Vagtkompagniet. Om end det er en kold, blæsende,

våd og mørk tid at gå på vagt, så er det også en speciel tid som gi-

bringende nytår. Tak for den
store indsats i 2015.

ver unikke oplevelser og minder til dejyllandspostensforlag.dk
kommende år. Måske man er Pro Rege et Grege
adetsforlag.dk
heldig at være på vagt Juleaften, Nytårsaften eller i forbindelse med
nytårskur. Unikke minder til de heldige.

jyllandspostensforlag.dk
KIM KRISTENSEN

adetsforlag.dk

Følg mig

adetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

LEDELSE FRA FRONTEN
★★★★★

”En rigtig god og velskrevet
bog, som jeg med glæde anbefaler.”
jyllandspostensforlag.dk
adetsforlag.dk
– JYLLANDS-POSTEN

★★★★★

”Skal du læse én bog om ledelse, skal det være den her!”

adetsforlag.dk

– BRIAN K,jyllandspostensforlag.dk
ANMELDELSE FRA SAXO.COM

”Imponerende og solid bog om erfaringsbaseret dansk ledelse …
Læs denne bog! God læselyst!”

adetsforlag.dk

– LEDERNE

P O L I T I K E N S F O R L AG

jyllandspostensforlag.dk

Garderforeningernes Forbindelsesofficer

Den Kongelige Livgarde
adetsforlag.dk Den Kongelige Livgarde
jyllandspostensforlag.dk Adjudanten, kaptajn Uffe M. Dueholm,
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefonnr.: Tlf. 4599 4000
Internet: www.forsvaret.dk/lg

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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En Livgarder i Korea II

EN LIVGARDER I KOREA II
Af Major (+)Martin Lihme, UNCMAC, Seoul. Billeder udlånt af UNC.

Min forgænger skrev for et år siden en artikel til Garderbladet om-

handlende de opgaver, der er knyttet til den stilling, hvor i træk to officerer fra Livgarden nu har gjort tjeneste. Som en forlængelse af den
artikel, så er det min hensigt at beskrive den bagvedliggende årsag til,
at United Nation Command (UNC) blev oprettet og dermed grunden

til, at en dansker sidder i en multinational stab ledet af en US oberst.

Mange danskere kender kun koreakrigen fra Kim Larsens sang om

Jutlandia og 1970’er tv-serien M*A*S*H. Interessen for krigen er

blevet overskygget af 2. verdenskrig og

den senere Vietnamkrig, og den blev ført
så langt væk fra Danmark, som man næ-

sten kan komme. Det er mit ønske, at jeg
med denne artikel til Garderbladet kan

1

2

være medvirkende til, at udbrede kendskabet til den glemte krig som aldrig

Den Nordkoreanske offensiv

Hvis læseren har interessen til at læse

bag om de officielle kilder, så opstår der

tidligt om morgenen den 25. juni 1950, angrebet kom som en overraskelse for de Sydkoreanske styrker. Den Nordkoreanske hær var

sluttede.

tvivl om FN interventionens berettigelse, men som ved så mange
andre krige, så er intet sort og hvidt. Det vil dog være for omfat-

tende at dække dette forhold her, så jeg vil lade det være op til den
enkelte at søge mere information om optakten til krigen.

KOREA KRIGEN

Nordkorea indledte deres offensiv langs hele den 38. breddegrad
bedre trænet og udrustet end de Sydkoreanske styrker, som slet
ikke besad tunge våben1.

Samme dag vedtog FN Sikkerhedsråd resolution 82, der fordømte

angrebet og opfordrede til ophør af Nordkoreas aggression. Den 27.
juni fulgte resolution 83, som opfordrede til militær intervention

og støtte til Sydkoreas forsvar, og den 7. juli blev UNC formeret2

Situationen efter Japans overgivelse i 1945 mindede på mange

med den amerikanske general Douglas MacArthur som Supreme

Nordkoreas første leder, Kim Il-Sung, havde forud for invasionen

nisterne, og på grund af det kommunistiske Kinas udelukkelse boy-

måder om situationen i Europa. Russerne og amerikanerne havde

besat halvøen og delt den imellem sig ved den 38. breddegrad.
af Sydkorea fået accept af Kina og Rusland til at gøre hele halvøen
kommunistisk.

6

Commander3.

Kina blev i Sikkerhedsrådet endnu ikke repræsenteret af kommukottede Sovjetunionen sikkerhedsrådet. Afledt heraf blev der ikke
nedlagt veto mod resolutionerne4.

www.livgarden.dk
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UNC modoffensiv

17 nationer sluttede op om resolution 83 med militær støtte, 5 na-

tioner støttede med sanitetsenheder, herunder Danmark med ho-

spitalsskibet Jutlandia, og 45 nationer støttede på anden vis. Over
sensommeren gennemførte sydkoreanerne og UNC henholdende
kamp med det formål at udsætte en endelig afgørelse og i slutnin-

gen af august 1950, var de allierede styrker trængt tilbage til den
såkaldte Pusan perimeter, en 230 km defensiv linje rundt om den
sydøstlige del af halvøen.

Med henblik på at lette presset på Pusan, og herefter gennemføre
en stykvis nedkæmpelse af nordkoreanerne, gennemførte UNC en

5

set ikke. Der var nået et dødvande langs
den 38. breddegrad.

INFO

Kina i Panmunjom. Begge sider var villige

andet uenigheder omkring krigsfangers ret

1 M*A*S*H:
Amerikansk sitcom
der i 251 afsnit følger et felthospital i
Koreakrigen.

Våbenhvile og kold krig

2 FN’s sikkerhedsråd.

I juli måned samme år indledte UNC spæ-

de fredsforhandlinger med Nordkorea og
til at accepterer en våbenhvile, men blandt

til selv at bestemme, hvor de skulle repatrieres gjorde, at situationen trak ud7.

landgangsoperation på den koreanske vestkyst ved havnebyen In-

I over 3 år blev der kæmpet hårdt, og over

Nordkoreas hær blev skåret over i to dele, og over 100.000 nordko-

27. juli 1953. Frontlinjen der nu blev til

chon den 17. september 1950. BILLEDE 5. Dagen efter gennemførtes ligeledes et angreb ud af Pusan5.

reanske soldater blev taget til fange hertil blev forsyningslinjerne
til de nordkoreanske enheder syd for linjen Inchon-Seoul-Shorak
skåret over.

Den 7. oktober 1950 angreb UNC over den 38. breddegrad med
beherskelsen af Yalu River som endstate (grænsen mellem Nordkorea og det kommunistiske Kina ledet af formand Mao Zedong).

Kineserne opfattede det som en trussel og for at beskytte Kina mod
det, som de kaldte ”en aggression mod kinesisk territorie, indsatte

Kina den ”Kinesiske Frivillige Hær” den 25. oktober 1950. Forenet
med resterne af den nordkoreanske hær blev UNC kastet tilbage6.
Dødvande

Den 4. januar 1951 falder Seoul, og den Sydkoreanske hovedstad er

dermed igen under Nordkoreansk kontrol. I årene der fulgte skif-

tede Seoul hænder adskillige gange, og fronten bevægede sig stort

900.000 allierede soldater havde deltaget
i krigen, da våbenhvilen trådte i kraft den

Military Demarcation Line (MDL), er i dag

midterlinjen af den demilitariserede zone
(DMZ). På begge sider af MDL skulle par-

terne trække sig 2 kilometer tilbage, men
kort tid efter at våbenhvilen var under-

skrevet, gik nordkoreanerne imidlertid ind
i DMZ igen for her at oprette patruljebaser

langs hele DMZ. Når nu nordkoreanerne
på denne måde havde snydt på vægtskå-

len og overtrådt våbenhvileaftalen som de

første, så gjorde UNC og sydkoreanerne det
samme, for at undgå at blive angrebet igen
uden forudgående varsel.

Effekten af dette er i dag, at DMZ er det

mest militariserede område i verden, hvil-

3 Underskrivelse af våbenhvilen i
1953.
4 UNC går i land
på den koreanske
vestkyst ved havnebyen Inchon.
5 Jutlandia:
Jutlandia der d.
23. Januar 1951
sejlede fra Danmark mod Japan
for at melde sig til
FN´s stab. Jutlandia
påbegyndte sin tjeneste d. 10. marts
1951, og tjente
som hospitalsskib i
999 dage.

ket står i skærende kontrast til navnet.

Våbenhvilen der var kortsigtet i sine retningslinjer er i dag ikke
ændret med så meget som et komma, da nordkoreanerne ikke vil

acceptere at den ændres. Den er forældet, og afledt heraf uhåndterbar, hvilket ofte leder til overtrædelser af våbenhvilen.

Krigen som fortsætter, om end den for langt det meste er kold, er
den sidste del af det, vi kendte som den Kolde Krig.

Danmark var en del af UNC i form af den støtte som Jutlandia bi-

drog med, men først for seks år siden indgik Danmark i UNC med
personel på jorden. Dette skete ved at udsende to officerer til den
enhed, der har til opgave at monitere våbenhvilen. Enheden hed-

der United Nations Command, Armistice Agreement Commision
(UNCMAC).
3

3

Interesseret I mere? Læs Martin Lihmes forgænger,
major Peter Lysholts beretning fra December 2014
på garderforeningerne.dk
www.livgarden.dk
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Den RØDE PIL i kompasset
Af Martin Hebbelstrup

“Den røde pil i kompasset peger altid mod fjende, ik´?”. Spørgsmålet kommer fra en af de afghanske instruktører på ANAOA
(Afghan National Army Officers Academy). Selvom Danmark
har afsluttet sit bidrag til kampoperationer i Afghanistan, er
ca. 60 soldater fra Hæren for tiden udsendt til Kabul. Jeg er udsendt til ANAOA sammen med 11 andre danskere, og i denne
artikel vil jeg kort fortælle om vores dagligdag og opgave.
Baggrund
Vi er en del af det danske bidrag på Resolute Support Mission hold

2(RSM 2). Det danske bidrag tæller udover de cirka 60 soldater fra

Hærens forskellige tjenestegrene i Kabul også flyvevåbnets helikopterbidrag i Mazar-e Sharif. Overgangen fra ISAF(International

Security Assistance Force) til RSM 1. januar 2015 markerede samtidig endegyldigt skiftet fra kampeoperationer og direkte støtte til

ansøgernes etnicitet. Det er vigtig at den afghanske hær afspejler

den etniske fordeling i samfundet for at undgå at hæren tager parti

for en given befolkningsgruppe. Det er derfor ikke nødvendigvis de

ultimativt bedste, der bliver optaget, men de bedste inden for hver
etniske gruppe.

I det afghanske samfund er der en udpræget tendens til at man pri-

mært føler tilhørsforhold til sin stamme og etnicitet, og der hersker

derfor ikke samme nationalitetsfølelse som vi kender hjemmefra.
Den etniske fordelingsnøgle giver derfor god mening som et væsenligt værktøj til at skabe en national identitetsfølelse som “afghaner”
gennem hæren. Mit indtryk er, at kadetterne har et generelt ret højt

fagligt niveau efter afghanske standarder, så den etniske selektion
lader ikke til at påvirke niveauet blandt kadetterne synderligt.
Opbygning af ANAOA

ANA(Afghan National Army) til rådgivning, støtte og mentorering

ANAOA er derfor bygget på den britiske Sandhurst model. Det be-

ANAOA blev startet i 2013 på baggrund af et samarbejde mellem

udnævnes kadetterne til sekondløjtnanter i ANA. Herefter følger

til den afghanske stat, herunder i særdeleshed hæren og politiet og det er her vi kommer ind i billedet.

Storbritanien og Afghanistan. Afghanerne havde behov for en stan-

dardiseret officersuddannelse, og da en af de afghanske topgene-

raler havde gået på den britiske officersskole Sandhurst i 1970`er,
var det naturligt for afghanerne at tage kontakt til Storbritanien.

Storbritanien indvilligede derfor i at opbygge en officersskole i Afghanistan efter britisk forbillede som indledningsvis blev refereret

til som “Sandhurst in the sand”. Efter et møde med den afghanske
virkelighed, er det dog tydeligt, at der er langt fra de polerede gulve
på Sandhurst til de støvede sandgulve indenfor i teltene i Kabul.
Optagelse

For at komme ind på ANAOA skal de kommende kadetter indledningsvist ansøge om optagelse i deres respektive provinser. Provin-

serne foretager så en grovsortering, og sender de resterende videre

til en central afprøvning på ANAOA. De kommende kadetter bliver
testet i samarbejdsprøver, idræt samt diverse skriftlige prøver og

essays. Før de kan optages, sammenlignes prøveresultaterne med

8

tyder at det tager ca. et år at blive officer i ANA. Skoleåret består af

tre semestre, hver af ca. 14 ugers varighed. Efter endt uddannelse
ca. 3 måneder på deres respektive tjenestegrensskoler, før de tilgår
deres enheder.

Der er forskellige fokus på hver semester. Det første semester hand-

ler primært om at lære kadetterne basale militære færdigheder
som skydning, orientering, feltkundskab, våbenlære osv. Det kan
lidt sammenlignes med vores værnepligt, og fokuserer på enkeltkæmperen samt taktik på op til gruppeniveau.

På andet semester er fokus på delingsføreren. Hovedfokus er der-

for delingstaktik, derudover er emnerne ordreudgivelse, overvejelsesmetodik og ledelse gennemgående på semestret. Desuden har

eleverne undervisning i instruktørvirke hvor de på skift underviser
hinanden.

Sidste semester omhandler næsten udelukkende COIN(counter

insurgency/oprørsbekæmpelse). Da COIN er ANAs hovedopgave i
øjeblikket, er der afsat et helt semester til dette. Der øves bl.a. for-

hold over for IED(improvised explosive device/vejsidebomber),
oprettelse af check points, oprettelse af patruljebaser, samarbejde
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peger altid mod fjenden, ik?
med lokale og politi samt ransagningsoperationer. Desuden stifter

ghanere, og en der består af udenlandske mentorer. Hver afghansk

Skolen har nu kørt i ca. to år. Den drives 100 % af afghanske in-

genter i delingerne.

kadetterne bekendskab med taktik på kompagniniveau.

struktører, civilt ansatte lærere og en større skolestab. Disse har
støtte af udenlandske mentorer fra Storbritanien, Australien, New
Zealand, Norge og selvfølgelig Danmark.
Opgaven

Skolen har gennemgået en stor udvikling i de seneste to år. Da sko-

len startede, stod udenlandske mentorer for al undervisning. Nu
har vi skiftet fokus, og vores primære opgave som mentorer er nu at

uddanne de afghanske instruktører samt sikre, at ANAOA fortsæt-

ter sin positive udvikling. Det er målet, at ANAOA kan fungere som
selvstændig uddannelsesinstitution, når de sidste koalitionsoldater

på et tidspunkt forlader Afghanistan. Men nu vokser træerne hel-

ler ikke ind i himmelen, og der er stadig store udfordringer i det
daglige arbejde.

Langt de fleste instruktører har ingen operativ erfaring, og er
landet i deres nuværende stillinger på grund af familieforbindel-

ser i det afghanske forsvarsministerium. Som det indledningsvise

citat nok viser, er der stor forskel på instruktørerne, vi arbejder

med. Nogle af de afghanske officerer er uddannet på officerssko-

ler i Indien, Tyskland eller Storbritanien, mens andre er uddannet internt i Afghanistan. Fælles er dog, at begge grupper mang-

ler operativ erfaring udenfor et træningsmiljø. Det samme gør
sig gældende for sergentgruppen, som udgør ca. halvdelen af in-

struktørerne. De fleste af dem er plukket direkte fra den afghanske

sergentskole og sendt til ANAOA som instruktører efterfølgende.
Da hovedparten af kadetterne efter endt uddannelse står med en

billet til Helmand eller en anden uroplaget provins i hånden, er
netop kvaliteten af instruktørerne af største vigtighed for at ruste

kadetterne bedst muligt til deres kommende opgave. Skolen har
derfor en dobbelt organisation. En der udelukkende består af af-

instruktør har derfor en udenlandsk counterpart. Dette gør sig gæl-

dende fra skolechefen der er brigadegeneral, til de enkelte overserJeg mentorer derfor en afghansk delingsfører og hans delingssergent i den bataljon der pt. har kadetterne på sidste semester. På

øvelserne samt meget af undervisningen har vi desuden tilknyttet

en kvindelig deling, da de kvindelige instruktører ikke er på et niveau, hvor de kan varetage undervisningen selv.

Som det indledningsvise citat viser, så spænder mine daglige opgaver relativt bredt. Emnerne spænder fra delings - og gruppetaktik

over orienteringslære og counterinsurgency doktrin til øvelelsesplanlægning og kadetevaluering. Fælles er, at det i høj grad hand-

ler om at få den afghanske virkelighed med manglende materiel og
dårlige generelle forudsætninger til at møde forventningerne om
“Sandhurst in the sand”.

Hvad vi ville opfatte som relativt nemme lektioner er ofte enormt

udfordrende for afghanerne, mens hvad der ofte forekommer
omstændigt og kompliceret i den danske hær, kan klares med en
mundtlig aftale hernede. Afghanerne har f.eks. meget svært ved at

forstå konceptet ved et kort. At man kan visualisere et tredimensionelt terræn på et fladt stykke papir, er de aldrig tidligere stødt på,

og det er virkelig et område der kræver mange kræfter. Omvendt er

de fleste af afghanerne vokset op under kår som den almene dan-

sker ville karakteriserer som overlevelsestræning. Derfor klarer de
sig med væsentlig mindre udrustning og forplejning, end vi er vant

til, og 12 timer som vagtpost med en kop grøn te som eneste forplejning er ikke noget der går dem synderligt på.

Vi må beklageligvis meddele, at sidste måneds garderblad krediterede Martin Hebbelstrup som forfatter til artiklen ”Kapacitetsopbygning i det norlige Irak”. I samme ombæring bragte vi

billeder, der ikke knytter an til artiklen. Denne måned bringer

vi den rette artikel og de rigtige billeder – vi undskylder til de
berørte.
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Musikkorpset

KONGELIG Kulturnat
MUSIKKORPSET FÅR NY HJEMMESIDE
Vi inviterer indenfor på en ny, lækker hjemmeside i enklere design.
Følg med i kalenderen for at se tid og sted for parader og koncerter,
læs små artikler om Musikkorpsets oplevelser, hyg dig med billedgalleriet og genlæs gamle artikler fra Garderbladet. Som noget nyt

har vi fået en online shop med direkte betaling. Hjemmesiden sty-

res af Musikkorpsets Koncertfond og er baseret på frivilligt arbejde.
Velkommen på www.livgardensmusikkorps.dk

Musikkorpsets fik mange nye venner.
Af Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

Glade, nysgerrige mennesker på nattetur i Københavns kulturliv
flokkedes igen i år på Christiansborg Slot den 9. oktober, hvor Musikkorpset spillede musik som ved et kongeligt taffel. Folk stod helt

tæt på og skulle have det hele med: dirigentens mimik, musikernes
vejrtrækninger, og et glimt af noderne. Det er sjovt for orkestret at

mærke folks interesse og fint at veksle et par ord med folk, der ikke

hører Musikkorpset til hverdag. Et eksempel på det var en ældre

KOM OG LYT

ver af Kongsvang Lædervarer, der gennem 28 år fremstillede tu-

15. december kl. 19.30 Julekoncert i Stærekassen. Billetsalg via hjemmesiden.

tende. Foreningen Livgardens Musikkorps Venner mødte trofast op

18. december kl. 17.00 Julekoncert i Stærekassen til fordel for Bryd Tavsheden.

herre fra Århus, der begejstret spurgte om lov til at nærstudere min

”sølvmave” (gallabæltet). Det var Edvard Nielsen, den tidl. indehasindvis af gallabælter, bandolerer og vagttasker til Livgarden, men

som kun sjældent havde set dem i brug. Hans entusiasme var smit-

og hjalp mange - mest unge damer - med at prøve en bjørn. Den
kun 20 årige dirigent, stortalentet Christian Øland, stod i spidsen
for Musikkorpset med musik af Debussy og H.C. Lumbye.

Den livlige, unge dirigent tæmmer både publikum og musikkorps.
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Fra Jakarta, Indonesien, skriver Flemming Welander, der spiller basun i Livgardens Messingensemble:
Livgardens Messingensemble, der er en integreret del af Musikkorpset, deltog i Regentparrets nylige statsbesøg i Indonesien.

Det foregik for ensemblets vedkommende den 23. og 24. oktober
i Jakarta. Et udgående statsbesøgs absolutte højdepunkt er den så-

kaldte returmiddag, hvor Regentparret får lov til at gengælde gæst-

friheden med udsøgte retter og ligeså udsøgt underholdning. Her

kunne man blandt andet se et dansk slagtøjsensemble i samarbejde

med to balinesiske danserinder, og Tivolipantomimens dansere opføre et uddrag af balletten Tommelise med kostumer designet af
HM Dronning Margrethe.

Messingensemblets opgave var at levere taffelmusik, Dronningens
Fanfare og musik til balletten. Taffelmusikken bestod ved denne lej-

lighed af musik fra Elverhøj, Lumbyes Camilla Polka og the Java Jive.
Det blev en aften, hvor Danmark blev præsenteret på absolut bedste

vis. Udover det deltog ensemblet med taffelmusik ved to frokoster:
en ved et erhvervsfremstød på havnen i Jakarta, og en på National

Museet. Ved alle lejligheder spillede ensemblet i Gardens røde gallauniform. Allerede den 24. gik turen hjem til Danmark igen.

Jakarta: Livgardens Messingensemble - Christian Bay (tuba), Flemming Welander (basun), Martin Cholewa (horn), Lars Ejlif Hansen
(trompet) og Lars Uhrenfeldt (cornet) - sammen med Tivolis Pantomimeballet og slagtøjsduoen.

Modtagelse af regentparret i Jakarta
APR-12 Andreas Dalsgaard

Uanset hvor, uanset hvorfor. Sådan fristes man

af og til at sige, når vi her på redaktionen modtager billeder og beretninger fra garderes modtagelse af Kongefamilien. Og det er med rette

noget, vi kan være stolte af. Senest har vi modtaget billeder fra Singapore Garderforening,
der modtog regentparret i Jakarta under det
officielle statsbesøg.

”Vi stillede 6 gardere med Fanen, som velkomst
til regentparret under deres første officielle besøg i Jakarta i sidste uge. Via vores medlemmer
i Indonesien blev vores markering koordineret
med ambassaden. HMD blev sammen med Prinsgemalen meget begejstret for vores indsats, og
vores smukke fane blev påtalt.”

www.livgardensmusikkorps.dk
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På efterårsmanøvre i Oksbøl

På efterårsmanøvre
Af Ruben Kruse Larsen, premierløjtnant og NK i STKMP/I/LG

Det er mandag og første møde med fjenden er det fælles køretøjsområde, benævnt, P6, i Oksbøllejren. En udefra kommende ville nok

have opfattet timerne fra 1200 til 1800, hvor klargøring finder sted,
som et rent kaos. Gennem hård styring og løbende koordination lyk-

kes det dog de tre primære øvelsestagere 1/I, 2/I og STKMP/I, at
komme af sted til et beredskabsområde som befalet af staben. Kom-

pagnierne er klar til kamp, og skal de næste 6 dage prøves hårdt i
kendt terræn. Øvelsesoplægget er stort og hjemmeværnet er blevet
kaldt ind til at støtte første livgarderbataljon (I/LG), med alt fra op-

klaringsenheder, civile (såkaldte Amberlandians), til modstandere

og oprørere. Tjenestegrenscentrene har ligeledes budt ind og leverer
støtte i form af sanitetspersonel, ingeniørsoldater samt køkkengruppe til feltforplejning.

Telegrafen stiller folk til at få alle de kritiske forbindelser til at virke.
Hærens Kamp- og Ildstøttecenter stiller enheder til at påkalde og

modtage skudordrer og Hærens Efterretningscenter leverer video
fra droner, der kan holde øje med kamppladsen fra oven. Chefen

1
2

for I Livgardebataljon (I/LG), oberstløjtnant Kenneth Strøm, åbner

ugen og den store øvelse med ord om, hvor vigtigt det er at kunne
samarbejde på tværs af kampenheder og kampstøtteenheder, som
et væsentligt element i at kunne leve op til en høj standard i hæren.

De to kompagnichefer skulle hurtigt stå deres prøve med angreb
over vandløb i samarbejde med ingeniørernes pansrede brolægningskøretøj. De angribende enheder bliver bl.a. taget under ild fra

infanterikampkøretøjer (IKK) og artilleri, og koordinationen mellem

ild og bevægelse blev så meget desto vigtigere. Kampene er hårde,

der foregår hektiske kommandoer og meldinger på nettet, Bataljonschefen løber taktisk gennem terrænet for at føre med selvsyn, og den
interne koordination mellem gruppefører og delingsfører skaber et
perfekt billede af den taktiske ramme. Dette bliver samlet i bataljonskampgruppens hjerte; det taktiske operationscenter.

Kampen raser og det utrænede øje ænser ikke de langsomme bevæ-

gelser, der kommer fra skyggerne blandt bevoksningen i Oksbøl øvel-

sesterræn. Finskytterne fra Stabskompagniet er specialister i sløring
og skjult bevægelse i terræn. De er på jagt efter modstanderens fø-

3

”De er gennemblødte
af de 50 mm regn, der
er faldet, men skarpe
som falke”
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i OKSBØL
ringsinstallationer for at afbryde kontakten mellem frontenhederne

stolt og tilfreds med sine soldater og

ger til I/LG kontrol over kamppladsen.

at flagdagen var en begivenhed skabt

og hovedkvarterne. De er gennemblødte af de 50 mm regn, der er
faldet, men skarpe som falke i deres observationstjeneste og bidra-

Senere i forbindelse med bykamp viser finskytterne deres effektivitet ved at kunne udpege uforsigtige modstandere.

Fredag den 04. september besøgte Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst K. Lawes I/LG i Oksbøl øvelsesterræn. Obersten fik i
silende regn fremvist STKMP/I/LG føringsinstallationer. Herefter
besøgte obersten 1/I/LG og bataljonschefen under fremrykning og
angreb fra bevægelse.

hylder samtidig de faldne i interna-

INFO

af soldaten på jorden, da ideen kom

1 Kompagnichefen (1/I/LG) gennemgår manøvren
for den forestående operation.

tionale operationer og minder os om,
fra en tidligere udsendt konstabel.

Oberstløjtnant Kenneth Strøm slut-

tede paraden af med ordrerne: ”I Den
Kongelige Livgardes Regimentes mær-

ke står der: Pro Rege et Grege (For

Øvelsen afsluttes med en parade og kranselægning ved mindestenen

Konge og Folk) – hvor folk ikke bare

pladsen ved en infanterikonkurrence i Litauen ligeledes.

vi skal skabe sikkerhed for”.

fra CAMP BASTION. OKS-1 og tidligere tambour, Joel Skovlund Adel-

gaard bliver hyldet som månedens soldat, og gruppen der tog anden

kan symbolisere det danske folk, men
også de folk i missionsområderne, som

”Vi står nu væsentlig stærkere end da vi kom, og skal nu hjem og arbejde med de mange erfaringer, vi hver især har gjort os her på øvelsen”, runder bataljonschefen af. Han efterlader et indtryk af, at han er

4

4

2 Det taktiske
operationscenter,
som stabskompagniet udskiller, samler alle trådene fra
kamppladsen og
bevarer det store
overblik. Dette
sikrer at logistik,
signaltjeneste og
taktisk aktivitet
spinder sammen i
det store maskinrum for reaktionskampgruppen.
3 Chefen for Den
Kongelige Livgarde
og bataljonschefens for I/LG taler
sammen under
1/I/LG sikring af et
angrebsmål.
4 Den hårde og
regnfyldte øvelse
afsluttes med en
parade, hvor vi
hylder de faldne
og anerkender de
dygtige.
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Åbning af veteranboliger

VELKOMMEN TIL
VETERANBO
Af APR-12 Andreas Dalsgaard

Den 23. Oktober markeredes en milepæl for veteranarbejdet i
Nordsjælland. Efter fire år og et omfattende renovationsarbejde stod de gamle ”forsvarets lejeboliger” nu klar til at modtage
veteraner som en del af KFUM´s rekreationsinitiativ.
Omkring 200 mennesker var stimlet sammen foran de nu hvidma-

lede rækkehuse lige sydvest for Garderkasernen. Repræsentanter
fra forsvaret, KFUM, DG, civile støtteorganisationer og mange andre
var alle mødt op for at overvære åbningen af veteranboligerne.

”Vi bygger huse til
mennesker, men vi
har et tilsagn om, at
Gud, der bor i det høje,
også vil bo i det lave:
Hos den, der er knust,
hvis ånd er nedbøjet”.

”Den 4. april 2014 var den officielle indvielse af Rekreationsboligerne, og nu står vi så her i dag og indvier VeteranBo. Det glæder mig
utroligt meget, at det samlede projekt nu er i mål, og jeg synes, det er
et imponerende stykke arbejde, der er blevet udført”.
Sådan lød det fra en tydelig tilfreds Klavs Lawes i sin tale før bån-

det klippedes. Også landsformanden for KFUM´s Soldatermission,
Jesper Hornstrup, havde lejlighed til at ytre sin begejstring for den
vigtige milepæl. Med henvisning til et bibelvers fra Esajas lød det:

”Vi bygger huse til mennesker, men vi har et tilsagn om, at Gud, der

bor i det høje, også vil bo i det lave: Hos den, der er knust, hvis ånd er
nedbøjet”.
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Under ceremonien kunne de tilhørende overvære et særdeles
smukt fremført ”I Danmark er jeg født”, sunget af operasanger Me-

rethe Laursen med musikledsagelse af Musikkorpset. En sang der
efter sigende, for mange veteraner, har en helt særlig betydning,

som den foretrukne sang under aftensang på de mange udsendelser.

Efter ceremonien kunne HKH Kronprinsesse Mary, protektor for

KFUM’s soldatermission klippe det råde bånd, og officielt indvie Ve-

teranboligerne. Kronprinsessen fik da også lejlighed til at besigtige
boligerne, da, allerede indflyttede veteran Magnus Nordtun, invite-

rede ind til fermvisning i sin bolig. Efterfølgende udtalte Kronprin-

sessen: ”Vi har et ansvar for at støtte vore soldater både herhjemme
og ude i verden. Det er et rigtig godt tilbud med VeteranBo, som er
meget vigtig for veteraner og deres familier, der har det svært”.

www.livgarden.dk
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Felt 2

3. deling på FELT 2

”Da vi senere nåede
frem til den anden lejr,
vi skulle angribe, var
vi meget opsatte på, at
vi ikke skulle kludre i
manøvrerne igen”.

”Vi lå i vores nærforsvarshuller, og var lykkelige over, at vi havde
fået foret dem med græs,
så vi ikke skulle ligge i et
mudderhul hele natten”.
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Da jeg sammen med 3. deling drog afsted på vores felttur 2, man-

og bagefter selv fik lov til at prøve. Da vi var færdige med dagens

en masse historier fra tidligere gardere, men vores nervøsitet blev

get varmt at spise, mens snakken gik på udsigten til at give 1. og 2.

dag morgen kl 09, var de fleste spændte og nervøse for, hvad vores
sergenter ville trække os igennem de næste to døgn. Man hører jo

hurtigt vendt til håb, da alle tre grupper stod nede i kompagnilejren
og afventede ordrer. Vi havde alle regnet med, at vi skulle ud og indrette BSO, men i stedet fik vi at vide, at vi skulle overnatte i lejrens
dåselignende huse. Da meteorologerne havde lovet regn hele natten, var folk lykkelige over at have tag over hovedet.

Efter at vi havde aflagt vores rygsække, gik ordren på at klargøre
lejren, så vi kunne modstå nattens angreb. Der blev gravet nærfor-

svar, nærsikringer, stablet paller og opsat pigtråd over hele lejren.

Da det blev aften, blev der opsat gasblus, så vi kunne få noget varmt

mad at spise – og måske en varm kop te eller kaffe, imens vi sad og
nød den sidste stilhed før stormen.

Da mørket endelig fik overtaget over september solen, fik vi lov

til at krybe i poserne, men det varede ikke længe, før den første
fjende rørte på sig, og vi skulle snige os ud i regnen, som netop var
begyndt. Min gruppe havde fået ansvaret for volden, der udgjorde

den ene langside af lejren, så vi lå i vores nærforsvarshuller, og var
lykkelige over, at vi havde fået foret dem med græs, så vi ikke skulle

ligge i et mudderhul hele natten. Da den første bølge af fjender var

overstået, startede min første vagt, og selvom jeg var våd og kold, så
holdt adrenalinen og spændingen om, at der var fjender ude i mørket, blodcirkulationen i gang. Lige som min vagt var ved at slutte,

og jeg skulle tilbage i den varme pose, hørtes skud fra den anden
side af lejren. Vi fik vækket de andre, og efter en timelang kamp

i mørket, sejrede vi og sendte fjenden på flugt igen. Strabadserne
fortsatte hele natten, og selvom vi ikke fik meget søvn, var vi glade
for at have forsvaret lejren.

Tirsdag morgen måtte vi forlade vores kære lejr. Efter de få heldige
havde fået morgenmad, gik turen først mod Sandford for at lære
lidt bykamp og senere mod Søbakken, hvor vores første lektioner

i observationstjeneste foregik. Vi lærte, hvordan man gennemførte en stationær observation, så vi kunne være klar til aftenen.
Efter observationstræning skulle vi lære, hvordan et angreb fore-

går. Det foregik ved nærkampshuset, hvor vi fik forklaret teorien,

lektioner, sad vi og ventede på, at mørket ville komme, så vi kunne

starte vores angreb på fjenden. I dagens sidste lyse timer, fik vi no-

deling nogle tæsk i løbet af natten. Mens vi sad og drømte om vores
Hollywood-angreb i torden og lynild, blev vi overrumplet af vejret,
der pludseligt skiftede til et voldsomt hagl- og regnvejr, så vi måtte

søge tilflugt i nærkampshuset. Da regnen endelig stoppede, og vi
alle havde bedt vores sidste bøn for tørvejr, var mørket faldet på, og
vi skulle afsted for at angribe den lejr, som vi selv havde forsvaret
natten inden.

Da vi nåede frem til udkanten af lejren, startede vi med at observere
og forsøgte at snige os tæt nok på, for at ”kidnappe” fjendens VIP,

der var symboliseret i form af en skydeskive. Efter de fleste af os

forgæves måtte vende tomhændede tilbage, afventede vi, at lejren
skulle lægge sig til at sove igen, så vores angreb ville blive en over-

raskelse. Vores første angreb gik ikke helt efter planen, da vi havde
svært ved at vende os til at manøvrere i mørke, og vi måtte trække
os fra angrebet. Da vi senere nåede frem til den anden lejr, vi skulle
angribe, var vi meget opsatte på, at vi ikke skulle kludre i manøvrer-

ne igen. Vi var to grupper, der angreb lejren. 3. gruppe åbnede med

en afledningsmanøvre fra den ene side af lejren, mens min gruppe

angreb porten og rykkede derpå op af lejrens langside. Angrebet

gik efter planen, og vi var stolte af den drastiske forbedring mellem
første og andet angreb.

Det sidste lange stykke af natten foregik i en mørk skov med O-

march, så vi kunne få drænet vores sidste kræfter. Min gruppe

måtte til sidst opgive, da mørket havde fået os for langt ud af kurs,
og vi blev hentet og kørt tilbage til kompagni-appel, efterfulgt af

vores sidste opgave, Feltforhindringsbanen. Tanken om at vi snart

var færdige, gav os ny energi, og vi styrtede alle sammen gennem
banen med smil, der bredte sig over hele hovedet.

Det bedste ved hele turen var for mit vedkommende den efterfølgende stolthed over at mine kammerater og jeg, alle havde gen-

nemført vores sidste prøve inden vores sluteksamen: Den frygtede
REX-tur.

www.livgarden.dk

17

Garderhistorier

GARDERHISTORIER
APR-12 Garder Andersen

Jeg læste i sidste Garderblad, at man kunne indsende sjove
soldaterhistorier til Garderbladet. Jeg har én speciel historie,
som jeg stærkt føler for at dele med resten af læserne.
Vi var lige kommet hjem fra første felttur i slutningen af april måned. Det regnede selvfølgelig på hele feltturen, hvilket al udrustning
også bar præg af. Efter et par timers vedligeholdelse kom min gruppefører ind på øvre puds, og skulle bruge tre frivillige til at vedligeholde hans GD på miljøpladsen. Det var endelig lykkedes gruppen
at finde varmen og lidt tørt tøj, så udsigten til atter at skulle ud i
forårsregnen vakte ikke just begejstring. Jeg meldte mig dog frivilligt sammen med et par stykker andre, og smuttede derpå ned til
miljøpladsen.
Vi stod og ventede en 5 – 10 minutter mens vi røg vores våde smøger. Da vi lige akkurat var blevet gennemblødte igen, kom sergenten
listende ind på miljøpladsen i GD´en. Vi havde ikke forventet, at der
blev meget at smile af, men heldigvis stod vores gruppefører for underholdningen. Sergenten kørte langsomt GD´en op mod de halve
meter brede ramper. Men på trods af de forholdsvis brede ramper,
formåede han at køre ned mellem ramperne, da GD´en befandt sig
på toppen – godt en meter over jorden.

Så holdt GD´en der. Med to hjul på den
ene rampe, og to hjul svævende mellem ramperne. Trods den gennemblødte
situation og den lurende frygt for at
trække på smilebåndet, brød vi alle tre
sammen i latter. Og hvad så med sergenten? Jo, han steg ud af GD´en, så strengt
på os, og sagde: ”I lukker bare røven om
det her”, hvorefter han forlod miljøpladsen. GD´en efterlod han mellem ramperne, så den måtte vi jo vaske så godt vi kunne, indtil en
seniorsergent kom forbi, og fik kørt den ordentligt på plads.
Og ja, hele delingen kendte selvfølgelig historien inden aftrædelse…

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

#GARDERLIV
@martinkielstrup
Så bliver mærkerne syet på
M69´eren, rextur i morgen,
snart garder #garderliv #m69
#syerbare #førstehjælp
#terrænsport #livgarden
#gardersol
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@emilkjessen
Og der gejles i
vildskab ;) #garderliv
#denkongeligelivgarde
#vagtkompagniet #gejling
#ingenvagtfriefterfredensborg

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

@anderstofteg
1,5 meter væk, turist!
#røduniform #garderliv
#fredensborg #garder #galla

www.livgarden.dk

@_martinberg
Så har jeg haft sidste vagt på
Amalienborg. Nu gælder det
Fredensborg igen…. #garderliv
#amalienborg #eliten
#andetvagthold #livgarden
#denkongeligelivgarde



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

Generalforsamling nr. 101
Himmerlands Garderforening inviterer
hermed alle gamle garderkollegaer til julefrokost og generalforsamling mandag den
7. december 2015 kl. 18,00 på Aars Hotel,
Himmerlandsgade 111, 9600 Aars.
Dagsorden ifølge vore vedtægter udsendt
primo november 2015 til alle medlemmer
via mail eller brev. Nærmere oplysninger hos
bestyrelsen, tilmelding til bestyrelsen eller
e-mail: garder@himmerlandsgf.dk snarest
og senest søndag den 6. december 2015 kl.
18,00. Alle gamle gardere er velkommen.
Julen 2015
Foreningen ønsker alle medlemmer og deres familie en rigtig glædelig jul og et godt
nytår 2016.
Læs om vores bowling i Aars
Bowlingcenter på garderforeningerne.dk

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

Vi slutter året af med julesammenkomst
torsdag den 3. december kl. 18.30 på Vester
Borup, som oplyst i det udsendte program.
www.gardershop.dk

Region 1

Kære Garderforenings
medlemmer

Hvad ønsker vi os så i julegave i
år, ja ønskerne kan være mange og
det jeg og mange andre fra de lokale Garderforeninger ønsker er lidt
flere medlemmer. Der er godt nok
kommet nye tiltag fra hverveudvalget, men det går jo mest på de
tjenestgørende Gardere, men hvad
gør vi ude i de lokale foreninger?
Mit håb er, at I trofaste medlemmer
vil hjælpe os, I/du kender helt sikkert flere med betegnelsen “Gammel Garder”, som ikke er medlem
i en Garderforening, kunne du så
ikke hjælpe lidt på vej, måske din
Garderforening giver en flaske af
Livgardens portvin for hver gang,
du skaffer 2 nye medlemmer. Ja
det var så mit juleønske.
Du og din familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår
Med Garder Hilsen
Niels Godiksen, vicepræsident

Ved vores sæsonstart på efterår/vinter
aktiviteter, var vi ved hjælp fra inviterede
soldaterforeninger samlet 21 til skydning
i Sindal den 7. oktober. Efter at alle havde
gjort deres bedste på skydebanerne, blev
aftenens resultater oplyst af skydeudvalget, hvilket gav præmie til følgende: Hovedskydning 909-MAJ-61 Poul Svendsen, efter
ugle SEP-85 Mogens Koldkjær, trekant 819JUN-67 Hans Henrik Færch og efter kuvert
562-JAN-68 Hans Ole Bach.
267-JUL 59 Bent Mikkelsen

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

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

GF 10

TIRSDAG DEN 8. DEC. KL. 19.00 JULESAMMENKOMST I PAPEGØJEHAVEN I STUETAGEN I AALBORGHALLEN.
En aften for hele familien. Vi har vort traditionelle ande- og gavespil med overraskel-

ser. I får alle de bankoplader, I kan overse,
for kun 40,- kr. pr. deltager, børn under 13 år
spiller grats. Vi er naturligvis taknemmelige
for gaver fra vore medlemmer, og derudover
udlover GF 4 flotte julekurve (2 til en værdi
ca. kr. 250,- pr. stk. og 2 til en værdi af ca.
500,- pr. stk.) og naturligvis 10 dejlige store
ænder, rødvin, kaffe og andre overraskelser.
I pausen kan der købes kaffe mv. Tilmelding
ikke nødvendig. Snyd ikke dig selv og familien for denne dejlige aften.
TIRSDAG DEN 12. JAN. KL. 19.30 SKYDEOG KAMMERATSKABS-AFTEN
Skyttelauget afholder skydeaften 15 m. Det
rigtige sted at vedligeholde dine skydefærdigheder. Gl. Lindholm Skole, Nørresundby.
Tilmelding ikke nødvendig. Alle medlemmer
af GF Nordjylland kan frit tilmelde sig Skyttelauget. Ingen yderligere kontingent.
TORSDAG DEN 14. JAN. 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 Hjemmeværnets fælles nytårsgudstjeneste.
En flot og god start på det nye år.
”Lygten tændes klokken fire alt, det skal
være aften med gevalt.” Denne strofe minder os om, at vi netop i juletiden har den
aller mørkeste tid, men at det også nu går
mod lysere tider og vi kan glæde os til forår
og sommer igen. RIGTIG GLÆDELIG JUL OG
ET GODT OG LYKKELIGT NYTÅR.
Læs om garderjagter og dameskydning på garderforeningerne.dk

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

Kom til Julebanko på Restaurant Tronborg! Så er det igen blevet tid til årets traditionelle julehygge med glögg, æbleskiver,
kaffe og småkager og så naturligvis banko
med flotte præmier. Prisen er stadig: 1 plade: 20 kr og 3 plader for 50 kr.
Glögg m.v koster 100 kr. Tilmelding til formanden inden den 27 november. Mødes vi
til banko den 4. december kl. 19.00 på Tronborg?
Har du fundet julevinen? Der er stadig gardervin. 2 flasker rødvin og 1 flaske hvidvin
for 135 kr hos Jysk Vin, Østre Boulevard 29,
8930 Randers NØ. Eller mangler du gardersnapsen fra Brænderiet Enghaven i Mellerup – snapsen som er baseret på urter fra
øvelsesterrænnet ved Sandholm og Høvelte? Den koster kun 140 kr – 6 stk for 800.
Henvendelse til Enghaven eller formanden.

www.nordea.dk www.deloitte.com

AUG-79 Søren Dam Kjeldsen
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Region 2

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. 2. og 16. december kl. 19.30
Skydning 15.m 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,
dog slutter vi af med gløgg og æbleskiver d.
16. december.
Du og din familie ønskes en glædelig jul
samt et godt nytår. Ønskes af bestyrelsen i
Thisted Amts Garderforening.

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 d. 2. december. Kl 19.00 Kammeratskabsaften på Grønlandsvej 16, 9900
Fr.havn. Kammeratligt samvær med skydning, kortspil og bowling.
Bestyrelsen for Vendsyssel garderforening
ønsker alle medlemmer og deres familie
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Vi ses i det nye år.
Læs om vores kammeratskabsaften og de lækre gule ærter på
garderforeningerne.dk

Østvendsyssel

JUL-81 Peter Ulrik Sørensen

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

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

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

Ved Djurslands Garderforenings årlige bankospil i Skyttehuset i Stenvad, ser vi medlemmer med familie, med spilleplader. Er
det min tur til at lægge en brik på spillepladen? Hov! Der var en der råbte BANKO. ØvØv det var ikke mig, bedre held i næste spil
er alles ønske. Alle kan ikke vinde, men det
er samværet og snakken på kryds og tværs
af familier, om man er ung eller voksen, der
tæller. Aftenen afsluttes med Kirstens brød
til kaffen, og en slikpose til børn. Tak til alle
for en fantastisk aften. Alle medlemmer
med familie ønskes en GLÆDELIG JUL jul
og et god NYTÅR. Vi mødes igen i 2016.
JAN-63 Chr. Brøgger

Herning og Omegn

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

Julehygge – Andespil
Tirsdag d. 15-12-2015 kl. 19.00 på Lundgårdskolen.
Der vil i år være andespil med fine gevinster,
der vil også være amerikansk lotteri, i pausen serveres der gløgg og æbleskiver.
Pris pr. kort 10.00 kr. Vel mødt alle sammen.
Sidste tilmelding d. 8-12-2015.
Ole Haunstrup Andersen mail mosegaarden@hotmail.dk eller tlf. 2323 2059.
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.
Kontaktperson Bjarne Albæk mobil 2286
7949.
Foreningen ønsker alle medlemmer og deres familier en Glædelig Jul og et Godt Nytår

FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen

Holstebro og Omegn

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

I forbindelse med salg af vores DG mærke
til bilens bagrude.
Mærket er solgt igennem Garder shop, og
har givet et afkast på 1000 kr., som blev
overbragt til KFUM’s rekreations hjem.

Jagt. Vi afholder jagt lørdag den 5. december. Vi mødes 09.00 hos Morten G Jessen; V.
Hassingvej 8, Hjallerup. Morten er vært ved
rundstykker, og vi jager til ca. kl 12,30 hvorefter man bedes tage madpakke med som
vi fortærer i Pouls Jagthytte. Tilmelding til
Morten G Jessen på tlf. 2324 5655 eller mail.
mgj@hedegaard-agro.dk
Bestyrelsen vil hermed ønske alle medlemmer, samt deres familie en rigtig god jul,
samt et godt og lykkebringende nytår. Vi
ses i det nye år.
Læs vores tilbageblik på det
forgangne år på garderforeningerne.dk

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen
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www.ok.dk

GF 26

www.jef.dkwww.veteranhjem.dk



Region 2

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

Bestyrelsen i Ringkøbing og Omegns Garderforening vil gerne ønske alle vore medlemmer og deres familie, samt bladets læsere
en glædelig Jul samt et lykkebringende Nytår.
JAN-72 Anders Bjerg

Samsø

GF 09

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

Kasserer Jørgen Christensen overrækker her
Troels Moesgaard de 1000 kr. til rekreations
hjem.
OBS: Se på hjemmesiden angående skydning og referat fra generalforsamlingen
Læs referatet af vores generalforsamling på garderforeningerne.dk under Holstebro, hvor du
også finder billeder af hæderstegn modtagerne.

Lemvig og Omegn

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

Husk Generalforsamling
Torsdag d. 3. december 2015
Generalforsamlingen afholdes som sidste
år, hos ”Bjarnes Fisk” på havnen i Lemvig kl.
18.30.
Menuen er som den plejer. ”Kogt torsk” eller
”stegte ål” med div. tilbehør.
Tilmelding senest d. 27 november til
Uffe Sværke: 5213 5596
Eller Ole Nicolajsen: 2142 5018.

GF 30

Formand: SEP-85 Poul Lauridsen
Skærskovvej 87, 8600 Silkeborg
Tlf. 20 12 75 96
e-mail: pgl@silkehs.dk
www.silkeborg-garderforening.dk

Vore tanker går til de efterladte som har
mistet.
Æret være hans minde.

JUL-73 Ole Louring

MAR-92 Uffe Sværke

GF 12

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

www.gardershop.dk

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

Vi glæder os til af fejre vores forenings 100
års jubilæum. Ligesom vi ser frem til at se
jer til Repræsentantskabsmødet i Skanderborg 27. – 29. maj 2016.
I og jeres familier ønskes hermed Glædelig
jul og godt nytår.
GENERALFORSAMLING 2015
med deltagelse af Præsident Flemming
Rytter
Foreningen har afholdt sin ordinære generalforsamling. Læs
referatet samt omtale af vores
bankospil på garderforeningerne.dk under Skanderborg GF.
AUG-72 Asger Thykjær

Skive og Omegn

Mindeord
Det var med sorg foreningen modtog meddelelse om vores Æresmedlem 447-NOV47 Poul C Mortensen var afgået ved døden.
Poul var et meget aktivt medlem, der deltog
i næsten alle foreningens arrangementer
og ikke mindst, i repræsentantskabsmøder,
som han elskede at komme til sammen med
hustruen.
Sammen lagde de et stort stykke arbejde i
foreningen og det skylder vi dem stor tak
for.
Poul har tidligere været medlem af bestyrelsen i en årrække og fik i 2008 60 års
tegn, tillige blev han i 2002 udnævnt til
æresmedlem.

Skanderborg og Omegn

Læs om vores garderjagt og gule
ærter på garderforeningerne.dk

Odder og Omegn

Silkeborg og Omegn

Glædelig jul og godt nytår
Garderforeningen siger hermed tak for
fremmøde ved vores arrangementer i det
forgangne år og håber på jeres opbakning
til foreningens arbejde i det kommende år.

GF 36

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

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 og julefrokost.
Skjern og Omegns Garderforening indbyder
til familiebowling i Skjern Bowlingcenter
søndag den 6. december 2015, kl. 11.00.
Traditionen tro afsluttes årets sidste bowling med en lettere frokost samme dag kl.
12.15.
Tilmelding til bowling og julefrokost senest
den 2. december 2015 til Gunnar Jensen, tlf.
3046 2073 eller pr. e-mail til gunnar.yette@
hotmail.com.
Kom og deltag i en rask lille dyst og efterfølgende frokost.
Tak for jeres opbakning til vores lokale Garderforening, og jeg sender hermed ønsket
om en glædelig jul og godt nytår til alle foreningens medlemmer og jeres familier.

FEB-69 Gunnar Jensen

Viborg og Omegn
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.dg-viborg.dk

www.nordea.dk www.deloitte.com

GF 15
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Region 2

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 25. november
og den 13. januar fra kl. 19.00.
Nærmere oplysninger om skydning hos Jan
Creutzberg tlf. 3024 7109.
Onsdag den 2. december kl. 11:00 er der
mindehøjtidelighed for jernbanesabotørerne fra Langaa-gruppen, på Skæring Hede
ved mindestenen. Arrangør: Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger. Ingen tilmelding.
Onsdag den 2. december kl. 19:00 serveres der Julegløgg i Selskabslokalet,
Skovvangsvej 127, Aarhus N. Kammeratligt
samvær, kortspil og garderhygge. Nisserne
serverer kraftig gløgg, æbleskiver og kaffe.
Pris: 70 kr./pers.
Bindende tilmelding: Per Bundgård tlf. 8698
8600 senest den 27. november.
Torsdag den 24. december kl. 10:45 ønsker vi glædelig jul på Gardergården.
Såfremt regentparret holder jul på Marselisborg, ønsker vi de tjenestegørende gardere
på Marselisborgvagten en glædelig jul. Der
serveres gløgg og lidt godter. Glem juletravlheden og kom til et par hyggelige timer på
Gardergården og følg evt. vagten til afløsning. Kun for medlemmer.

På billedet fra vores keglespil ses fra venstre 3. præmie til Ebbe Weier, 2. præmie til Jan Knudsen, 1. præmie og keglekonge 2015, Knud Boye Nielsen.
Torsdag den 7. januar kl. 18:30 er der
spisning og uddeling af hæderstegn i Hobrohuset, Den Gamle By, Aarhus.
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.
Foreningen har spillet keglespil.
Læs mere om arrangementet og
se flere billeder på garderforeningerne.dk.

1964 Helge Kuno Pedersen

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

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

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

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
22

www.ok.dk

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

www.jef.dkwww.veteranhjem.dk

GF 29



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 december
Onsdag den 2. december kl. 10.00. Kammeratskabs formiddag m/ledsager i
Museums- og Garderstuen på Haderslev Kaserne. Denne formiddag skal vi ud på en Olieboreplatform der ligger ude i Vesterhavet,
ca. 200-300 km ud for Ringkøbing. Vi kan
glæde os til et foredrag ”om livet” på sådan
en platform. Foredragsholderen der kommer og fortæller er Jørgen Jokumsen, Haderslev, der igennem flere år har haft sit arbejde
på denne platform. Da det er julemåneden,
vi er kommet ind i, vil der være brunkager og
et” lille” glas portvin til at ønske god jul med.
Onsdag den 16. december kl. 19.30 afvikles årets traditionsrige juleskydning med
vore damer oppe på Kasernens skydeloft.
Der vil denne aften være fine præmier til damerne og ”flydende” præmier med skiftende
procenter til herrerne. Efter skydningen afsluttes der med et par stykker smørrebrød
og præmieuddeling.
Samtidig ønsker bestyrelsen alle vore medlemmer med familie en rigtig glædelig jul
og et godt og lykkebringende nytår.
Siden sidst
Bowlingaften for hele familien blev afviklet hos Bowl&Fun i Haderslev tirsdag den
6. oktober med pæne præmier. Bowlingleder Erich kunne efter en tæt kamp udlevere præmier til bedste kvindelige bowler,
Anne-Lisbeth de Taeje, samt i Herrerækken
Aage Kamp. Tillykke til vinderne.

Skydning den 21. oktober var indledningsaften og aftenens vinder blev: Aage Kamp
samt heldigste skytte Jørgen Halken. Skydebanen samt opholdslokalet er nydeligt
restaureret, og vi håber meget på, at flere
medlemmer vil benytte sig af de gode lokaliteter.

Horsens og Omegn

GF 73

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

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

Ribe og Omegn

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

Book en Blå time på 44 55 59 00

www.gardershop.dk

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)

Læs om vores fisketur fra Middelfart på Garderforeningerne.dk

Lidt fra vicepræsidenten

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

Sætternissen har været på spil i årets
program, det har også bevirket, at der er
kommet forkerte oplysninger i Garderbladet. Dette er en korrektion af fejlen.
Der afvikles grønlangkålsspisning på
Ballum Slusekro mandag d. 14. december
2015 kl. 18.30. Tilmelding til Jørn Otto Dahlmann på tlf. 6175 6913.
Se billeder af vores tegnmodtagere på Garderforeningerne.dk

Karsten G. Holm

Varde og Omegn

GF 06

Garderforeningerne på Fyn (4)
Vicepræsident: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S.
Tlf. p. 2073 4089
e-mail: hgprivat2@gmail.com

Midtjydsk

GF 03

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

Kongeå-egnen

Region 3

GF 72

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

Vejle og Omegn
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

GF 32

Der har for en månedstid siden
været afholdt møder for Årgangsforeningernes formænd vest og
øst for Store Bælt. Vores Præsident
gav en orientering om De Danske
Garderforeningers virke, der var
gennemgang af den orientering
som Hverveudvalget anvender ved
rekrutteringsarrangementerne på
Høvelte Kaserne og på Livgardens
Kaserne i Gothersgade, der var
orientering om Garderkortet samt
information om Garderbladet, sociale medier og DG’s hjemmeside.
Formålet med disse årlige møder
er naturligvis at få flest mulige af
de ”foreningsløse” gamle gardere
til at melde sig ind i en lokal garderforening. Og det sker - men vi
kunne da godt tænke os, at der
var flere der meldte sig ind. Husk
derfor når I snakker med jeres
årgangskammerater, at fortæl om
jeres oplevelser i jeres garderforening, så flest mulige bliver interesseret.
Julen nærmer sig og jeg vil benytte
lejligheden til at ønske jer alle og
jeres familier en rigtig god jul og et
godt nytår.
JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident

www.nordea.dk www.deloitte.com
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Region 4

Assenskredsen

GF 66

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

Kommende aktiviteter/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. Hvert hold består af 4
bowlere. Ligesom de foregående år, skal vi
gi’ de andre foreninger kamp til stregen – vi
har noget at indhente!. Efter bowling serveres der Brunch m. kaffe/the og is til dessert.
Pris pr. person kr. 260,00. Sæt X i din kalender og ring eller send en mail til formanden
Tom Kristensen på telefon 2299 3712 - mail:
tomkristensen@privat.dk – frist for tilmelding/betaling 17.12.2015, da tilmelding skal
ske samlet til den arrangerende forening
Svendborg.
Marts
Regionsskydning
Nærmere information vil fremgå af kommende garderblade.
Generalforsamling 2016. Endelig dato vil
fremgå af kommende garderblade.
(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.
Repræsentantskabsmøde 2016 vil blive
afholdt i Skanderborg – 27-29.05.2015
Så sæt X i din kalender, så vi kan arrangere
samkørsel til Søhøjlandet.
Nærmere omkring arrangementet vil fremgå af kommende garderblade.
God jul
Bestyrelsen for Assenskredsens Garderforening ønsker alle vores medlemmer med
familier en rigtig glædelig jul.
JUL-78 Tom Kristensen

Den Fyenske

Kommende aktiviteter
15. meter skydning den 1. december i FKS
hallen.

Julefrokost
Garderstuen Højstrupvangen 1, torsdag den
17. november kl. 18.30 mødes vi til Den store
Julefrokost. Tilmelding til formanden på
2073 4089 eller hgprivat2@gmail.com. Vi
håber, at I møder talrigt op, så vi sammen
kan få en hyggelig optakt til julen.
Bowling i september
Det var som sædvanlig en spændende
dyst strækkende sig over to timers intens
stræben efter at vælte flest mulige af de
drilske kegler, og spændingen holdt sig til
de afsluttende kast, som resulterede i at
SEP-65 Finn Madsen vandt dagens match.

Ungdomsaften aflyst
Formand Henrik Gattrup havde udsendt 65
breve til vores unge medlemmer af foreningen årgang 2000-2014, for at invitere til en
aften med dem i fokus og for at finde ud af
hvilke aktiviteter, der kunne være attraktive for dem. Desværre var tilslutningen
ikke stor nok. (Læs kun én tilmeldt), så vi
valgte at aflyse aftenen. Men har I nogle ønsker/forslag om aktiviteter så hold jer ikke
tilbage med at kontakte formanden.
Gule ærter
I november samledes vi om Gule ærter
frembragt af to friske køkkenfolk. Der blev
som vanligt udvekslet gode historier og aftenen sluttede med kortspil.

Bestyrelsen i Den Fyenske ønsker alle en
god jul og et godt nytår.
JUL-86 Christian Tvede

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
Vi er jo en eksklusiv forening, så kun personer der har gjort tjeneste ved Den Kongelige Livgarde kan blive medlemmer. Det betyder samtidig at vi så ikke kan få offentlige
tilskud som f.eks. en sportsklub, men må
klare os for jeres kontingentbetaling.
Ifølge vore vedtægter kan man være i restance i max. 2 måneder, og for at Den Fyenske Garderforening ikke skal hænge på
24

unødige omkostninger vil vi afmelde Garderbladet for alle, der ikke har betalt inden
d. 15.12.2015. Jeg håber at I tager denne
påmindelse med godt humør, og de få af jer,
der får røde juleører kan nå at betale og få
en god jul alligevel.
Juleaften nærmer sig jo, og jeg vil ønske jer
alle og jeres familie en rigtig glædelig jul og
et godt nytår.

www.ok.dk

Faaborg-egnen

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

Fredag d. 11. december kl. 18.00 afholder
foreningen traditionen tro atter juleafslutning med damerne i skydelokalerne på
Telemarken.
Vi håber, at vi som sædvanlig får en hyggelig
aften med damernes skydning, spisning af
medbragt mad, bankospil m.m.
Næste kammeratskabsaften bliver fredag
d. 8. jan., og herefter d. 12. feb. hvor Anders

Rehde vil fortælle om sin søn. Bemærk, at
den følgende gang så bliver 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 motorcykel til Columbia.
Alle dage med start kl.18.00
Husk i øvrigt, at generalforsamlingen
bliver fredag d. 29. januar 2015, kl. 18.30 i
Skydecentret. Dagsorden iflg. lovene.
Regionsskydning. Dato og sted vil senere
blive meddelt.
Vestfyns Cup, tirsdag d. 10.maj i assens.
Sommerfesten hos Erik og Birthe, lørdag d.
2. juli. På glædeligt gensyn.
016-NOV-63 Erik Debois

Kerteminde og Omegn

GF 48

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

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

Bowling
Husk der bowles i Otterup Bowlingcenter
Mandag den 14/12-2015.
Kl. 19.00 med efterfølgende hygge. Husk det
er sidste gang inden jul så derfor lidt ekstra
hygge. Tilmelding senest 3 dage før, af hensyn til julehygge, til Niels Thor Rasmussen
tlf. 5132 8086 eller 6487 1105.
APR-79 Niels Thor Rasmussen

Skydning
Husk der skydes i Særslev Skytteforenings lokaler torsdag den 10/12-2015 kl. 18.30 med
efterfølgende social hygge og suppe. Husk
det er sidste gang inden jul så derfor lidt
ekstra hygge. Håber rigtig mange vil komme
og være med til en dejlig aften, husk nu alle
nye gamle gardere at komme og se, hvordan
vi hygger os og vær med i samværet. Alle er
velkomne.
Tilmelding senest 3 dage før til madbestilling til Renè Rasmussen tlf. 2168 9687.
Vi i Nordfyns Garderforening vil gerne ønske alle gardere samt familie
en rigtig GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT
NYTÅR. Pbv. 
OKT-80 Renè Rasmussen

www.jef.dkwww.veteranhjem.dk

Region 4

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

Husk juleafslutning på skydning
Tirsdag d. 1. december, det er med damer.
Efter skydning er der fælles spisning, derfor
er tilmelding nødvendig på tlf. 2168 1107 eller til en fra bestyrelsen.
I det nye år starter skydning 05-01-2016
kl. 19-21 i Aunslev Hallen som sædvanlig.
Ved den nyligt afholdte generalforsamling
blev der uddelt 10 års tegn til Lasse Dam
Petersen, 25 års tegn til N. K. Langelykke
Nielsen og Flemming Muller, 50 års tegn til
Kurt Henning Petersen.
Må I alle have en rigtig god jul.

605-NOV-66 Kaj Nielsen

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

Husk i dec. Skydning 15m. Der er afslutning på 15m. tirsdag den 8., for hele familien. Hank op i den anden halvdel og tilmeld
jer til formand Kristian af hensyn til traktement, på tlf. 2243 8657, og oplys hvor mange
I deltager. I er også velkommen, selv om I
ikke vil skyde – bare kom og ønsk god jul og
godt nytår – husk dog stadig tilmelding til
Kristian.
2016 er et stort år for foreningen, da vi
fylder 100 år d. 6/7, hvilket fejres på Hotel
Svendborg d. 9/7. Vi vil vi her og via mail orientere jer løbende, så derfor vil bestyrelsen
opfordre alle til at fremsende E- mail adr. til
Finn Madsen.
Send E-mail adr. til finnhm@post11.tele.dk
og i emnefeltet skriver I Svendborg Garderforening.

vi kan sige er, at det bliver enten den 3 eller
24/2, (Vi kan ikke sige det præcist, da greven
har en travl kalender, men han har de 2 datoer, og så må vi gå ud fra dem) fra kl. 19.00
til 21.00. Efter rundvisning er der kaffe/the
og kage, hvis der er nogle som vil bage, koordiner venligst med formand Kristian.
MAX tilmelding er 30 pers. efter først til
mølle. Tilmelding til Formand Kristian 2243
8657 senest den 12/1 – 2016.
Så vil Bestyrelsen også ønske alle sine medlemmer og deres familier en rigtig god jul
og et godt og lykkebringende nytår, vi siger
tak for et godt år, og håber der er mange
flere som vil støtte op om arrangementerne
i 2016.
JUN-85 Finn Madsen

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
Der skydes på 15 m hver onsdag kl. 18.30 i
Lillebæltshallen i Middelfart. Kontakt eventuelt Knud på 4021 6548.
Vestfyns Garderforening ønsker alle nye
såvel som gamle gardere med familier en
rigtig glædelig jul.

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 har afholdt ekstraordinær generalforsamling vedrørende samarbejde contra nedlæggelse af Ærø gf. med
Svendborg gf., og det blev enstemmigt vedtaget, så det træder i kraft fra 1-1-2016. Vi
har set skriften på vægen, at vi ikke kan få
få folk ind i bestyrelsen. Da vi ikke er mange tilbage på Ærø. 15 medlemmer ialt deraf
bor der 4 væk fra øen.
Vi bliver underlagt Svendborg gf. men vælger 3 mand som så står for, at fanen bliver
på øen, når den skal bruges samt når vi
tager ud med opmærksomhed ved fødselsdage.
Det er da godt nok vedmodigt at skulle tage
en sådan beslutning vi har bestået i 95 år
men det er tidens tand. Vi får ikke tilgang
af ny medlemmer så det kan jo ikke være
anderledes.
Vi afholder en sidste ordinær generalforsamling fredag d. 15. januar kl. 19.00 på
hotel Ærøhus til en gang stegt flæsk med
persillesovs for medlemmer med hustruer,
så jeg opfordrer jer til at møde denne aften,
men nærmere tilgår i januar bladet som så
er det sidste som i kommer til at høre fra
Ærø Garderf.
005-JAN-62 Therkel Terkelsen

GARDERNES HUNDREDEMANDS
FORENING

Husk i Jan. 2016
9/1 Regionsbowling i SVB, mødetid for de
tilmeldte er kl 09.30. Kom nu ud af busken, vi
skal gerne kunne stille 2 herrehold og 1 – 2
damehold. Hold jer ikke tilbage med tilmelding som sker til Ole Vagn 2043 0120 senest
den 19/12- 2015.
Bowling for torsdagshold er 14 og 28/1 kl.
18.30.
Skydning tirsdag d. 12. og 26/1 i Ollerup
fra kl. 19.00.
Så har vi også fællesskydning på 15m. mellem Brændeskov og Hesselager den 18 jan.
i Hesselager og den 23/2 i Brændeskov. Tilmelding til Ole Vagn
Så er der også en enestående chance for at se
Hvidkilde og blive vist rundt af greven. Det
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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nummer af Garderbladet, men sæt allerede
nu kryds i kalenderen.

Garderforeningerne på
Sjælland og Øerne (5)

Bestyrelsen for Garderforeningen i København ønsker sine medlemmer og deres
familier et godt nytår med håbet om at se
mange af medlemmerne til vore arrangementer i 2016.

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

Læs om vores foredrag om Caminoen samt vores seniorfrokost på garderforeningerne.dk.

Gardermumierne
Ordinært Mumiemøde er: Tirsdag den 1.
december 2015 kl. 11.30 på Svanemøllen
Kaserne.

Regionsbowlingleder:
179-SEP-61 Gorm Rasmussen
Plantagevej 19, 2680 Solrød Strand
Tlf: 5614 1710
e-mail: hannegorm@2senior.dk

Garderforeningen 
i København

GF 01

Formand SEP-59 Per Hauerslev tlf.: 4581
7041 e-mail: hauerslev@webnetmail.dk
Næstformand SEP-66 Erik Schlüter tlf.:
2016 4081, e-mail: erik.schluter@live.dk
Tilmelding og framelding til næste måneds
Mumiemøde kan ske via www.gardermumier.dk eller via 6062 3141.

Bornholm
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

Julefrokost
Vi erindrer om årets julefrokost lørdag den
5. december 2015 kl. 13.00 i Kantinen på
Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot.
Tilmeldingsfristen er overskredet.
Foredrag af oberst Lars R. Møller
Det er 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 i næste

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
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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

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

GF 14

Falster og Østlolland

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

Julehilsen 2015
Vi har for nyligt overstået vores Generalforsamling. Dejligt at se så mange af vores
medlemmer. Referat fra denne kommer senere.
2015 har været et roligt og godt år og vi ser
frem mod nye aktiviteter i 2016.
Vi vil ønske alle vores medlemmer og familie. Rigtig glædelig jul og godt nytår

Frederiksborg Amt

4. januar, kl. 18:30: „Nytårstorsk” i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte.
Tilmeldingsfristen er senest tirsdag, d. 1
december hhv. mandag d. 28. december til
næstformand 473-NOV-59 Ole Meinung, tlf.:
4817 2097.
Arrangementsomtale
Søndag, d. 4. oktober gennemførtes Gardermarchen. I planlægningen af denne har
Frederiksborg Amts Garderforening været
en central aktør.
Marchen var en stor succes med omkring
600 deltagere.
DEC-83 Steen M. Munk

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

Aktiviteter i December.
Se aktivitetskalenderen på vores hjemmeside, som har fået et nyt ”look!
Tower of London!
Vores medlem Else Marie Pedersen (Tumlinghøj- enke efter John Pedersen) var
sammen med sin datter Karin - der er
bosiddende i London- inviteret til GF for
Storbritanniens årlige gallafest i Tower of
London. Festlighederne blev holdt sammen
med Anglo- Danish Society og Princess of
Wales Regiment. Til stor overraskelse for
nogle af deltagerne bar Else sit flotte (hæderstegn) halssmykke, som for nogle år
siden blev hende tildelt af De Danske Garderforeninger.
En flot repræsentant fra vores forening
ved denne gallafest, hvor Else overrakte Gl.
Roskilde Amts Garderforenings Jubilæumsbog til Formanden for GF i Storbritannien
Armin Amirian.

Bestyrelsen

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
12. december, kl. 18.00: FAG’s 105-års jubilæumsfest på Skævinge Kro.
Denne aften er for medlemmer og ledsagere.
Prisen for deltagelse er blot 300 kr/pers. Beløbet inkluderer middag og drikkevarer ad
libitum.

Læs om vores foredragsaften på
garderforeningerne.dk.

Bestyrelsen ønsker foreningens medlemmer og familie en Rigtig Glædelig Jul.

www.jef.dkwww.veteranhjem.dk

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

Høje-Taastrup og Omegn

Region 5

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

Generalforsamling: I henhold til vedtægterne afholdes der ordinær generalforsamling
mandag, den 18. januar 2016. Forslag, der
ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 15. december 2015.
Nærmere oplysninger om generalforsamlingen vil tilgå medlemmerne ultimo 2015.

Efteråret/vinteren 2015/2016:
Bowling: Tirsdag den 1. december og tirsdag den 15. (julebowling med spisning). Første bowlingsaften i det nye år bliver tirsdag
den 5. januar 2016.

JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen

Julebanko afholdes søndag den 6. december. Indbydelse er udsendt.

Se øvrige aktiviteter på foreningens hjemmeside 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

Læs om vores bowling arrangement på garderforeningerne.dk.

Bestyrelsen ønsker en god jul til alle medlemmerne og deres familier.
729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Kommende arrangementer:
Skydning, tirsdag 8. december på skydebanerne ved ”Sommariva”.
Bowling, onsdag 9. december i Allerød, tilmelding til tommyaaboe@hotmail.com
Det bliver lidt tæt, men så er det overstået.
Bestyrelsen ønsker vore medlemmer med
familie, glædelig jul.
NOV-74 Tommy Aaboe

Holbæk Amt

Vinterskydning: Mandag den 7. december
er der ordinær skydeaften. Nytårsskydning
er søndag den 10. januar 2016. Indbydelse
bliver udsendt. Første ordinære skydeaften
i det nye år er mandag den 4. januar 2016.

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 2016.
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.
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 senest den 30. december.
JUL-99 Brian R. Printz

www.gardershop.dk

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

25 gamle gardere var d. 5/10 samlet til
virksomhedsbesøg hos Bilcenter Peer Blad
som er autoriseret forhandler af Peugeot
og Land Rover, Range Rover.
Efter en fin rundvisning gav Jacob Glad et
meget spændene foredrag om rally løbet
”Intercontinental Rally 2015” som han
vandt i en QT Wildcat.

Korsør og omegn

JUN-85 Karsten

GF 49

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

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

Juleafslutning skydning/bowling
Arrangementet finder sted 15. december
klokken 18.00
Der er dømt julestemning i Garderstuen og
M/K skydning på skydebanen, når skydning/
bowling holder juleafslutning. Støt op og
meld jer til, enten hos Kaj eller Gorm.

Skydning
Første skydedag i den ny sæson var tirsdag
den 6. oktober. Velkommen til alle de gamle

skytter, vi håber at flere nye vil finde vej til
vores skydebane og dejlige Garderstue.
Mød op og prøv om du stadig kan ramme. Vi
sørger for skydemateriel. Skydeformand Kaj
Larsen, telefon 5665 8023.
Garderstuen
Er startet op igen sammen med skydning,
hver tirsdag fra klokken 19.00 -21.00, og vor
nye bartender ”Stoffer” står klar bag baren,
med nye spændende tiltag.
Glædelig jul
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og
et godt nytår.

Hjemmesiden
Husk at besøge den på www.koogf.dk , hvor
der er opdaterede nyheder fra foreningen,
samt billeder fra afholdte arrangementer,
nye som gamle og især fra besøg hos vore
fødselarer.

Læs om vores Torskegilde og
bowling arrangementet i Taastrup på garderforeningerne.dk

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

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

Julestuen har ændret dato til tirsdag den
8 december kl 19.00. Vi spiser æbleskiver,
drikker Gløgg og julehygger. Mødet foregår
i Garderstuen på Sorgenfri Slot.
Tirsdag den 19 jan. 2016 kl. 19.00 har
vi igen det årlige hyggelige Bankospil.

www.nordea.dk www.deloitte.com
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3. december, kl. 18.00. Skydning på 15m med
luftgevær. Efterfølgende julefrokost i Garderstuen, for kr. 130,-. Bindende tilmelding
til Gert Roerholt tlf. 5570 0646.

Jubilæumsplatter og jubilæumsglas
til salg:
Platter: Pris pr. stk. kr. 450,00
Jubilæumsglas: Pris kr. 400,00

Henvendelse:
332-MAJ-63 Niels Weber · Mail: Pluto@post10.tele.dk · Tlf. 2941 6695
Bankospillet afholdes på Cafè 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 stor. Prisen for at deltage er kun 40 kr. for 3 spilleplader, og der kan naturligvis købes ekstra
plader. Efter spillet 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. Hank op i familien og vennerne og deltag i dette flotte arrangement.
Tilmelding er nødvendig og skal ske senest
13. januar til Hans Larsen på 4588 5118 eller Jørgen Skov Andersen på 4588 6673 eller
mail til: joergen@skovandersen.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.
Der er ingen skydning i december måned. Vi
skyder indtil videre på skydebanerne under
Rundforbihallen på Egebækvej i Nærum.
Alle gardere er velkommen til alle skydningerne.
Tirsdag den 23. feb. 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 en glædelig jul, vi ses i det nye år.

Nordsjælland

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

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

Stevns

GF 16

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

Læs om foredrag om Stevns
Fortet og Den kolde krig på
garderforeningerne.dk

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

Garderforeningen informerer
Seniorfrokost 65+, er sat i gang, og vi fortsætter med disse frokoster som afholdes i
Garderstuen i Kalbyris. Første gang er onsdag d. 2. december kl. 11.00 til ca. 14.00, julefrokost med interessant indslag, tilmelding
til d. 2 december er lige så snart du har modtaget Garderbladet for december og senest
d. 1. december inden kl 12.00, til Normann
på tlf. 5574 8606 eller Claus 2082 7545.
Disse frokoster fortsætter i det nye år, og
afholdes hver den 1. onsdag i måneden,
samme tid og sted. Så reserver de fremtidige
onsdage og husk at tilmelde dig af hensyn til
frokosten, senest 8 dage før.
Torsdag d. 3. december er der åbent i
garderstuen kl. 19.00, Vi holder julefrokost
sammen med skytterne. Pris kr 130,- Tilmelding til Claus 2082 7545, senest tirsdag d. 1.
december.
Bestyrelsen
Lørdag den 24. oktober fejrede vi foreningens 108 års jubilæum i vores lokaler ved
Garderstuen. Der blev disket op med en flot
brunch m.m. Formanden holdt tale og stod
for uddeling af årstegn til flg.:
25 års tegn: JUL-65 Mogens Hansen
40 års tegn: JUL-74 Kristian Rasmussen
Formanden ønskede tillykke, og bad til at
tegnene blev brugt flittigt, til arrangementer som dette og lignende. Vi var 18 fremmødte der havde en god dag, vi håber at
flere vil deltage i ceremonien fremover.
Den samlede bestyrelse og udvalgene ønsker en god jul, og et godt nytår. Vi takker
for deltagelsen i vores arrangementer i
2015. Vi håber at se endnu flere til vores
arrangementer til næste år.
JUL-74 Kristian Rasmussen

Skyttelauget informerer
Vi har juleskydning og pokalskydning om
Hovgaards mindepokal i Garderstuen, tor. d.

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

Leverandør til Ordenskapitlet – Grundlagt 1830

GARDERFORENINGERNES 25 OG 50 ÅRS JUBILÆUMSTEGN
DG HÆDERSTEGN – FÆLLESEMBLEM – DG-NÅLE – BLAZERMÆRKER
DG-SLIPS I POLYESTER
453-193-MAR-60 Peter Ohm-Hieronymussen
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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

Julen sig nærmer, vi har juleskydning
med gløgg og æbleskiver d. 2/12 som også
er den sidste skydning i år, Skydeudvalget
vil hermed benytte lejligheden og ønske alle
vores skytter en rigtig glædelig Jul samt godt
nytår.
Vi skyder igen den 06. januar 2016
FEB-69 Jan Willmarst

Bowling i Want2Bowl i Taastrup ruller
bare – og det tager kegler! Hvis du gerne vil
være med, så kontakt Jakob Hjort på 2166
5633.

Vestlolland

GF 50

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

Besøg på Fælleskøkkenet
Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Fælleskøkkenet i Sakskøbing er et nyt og stort køkken i
Region Sjælland, som forsyner borgere i Lolland og Guldborgsund Kommuner med mad,
derudover produceres der mad til regionens
hospitaler og plejecentre.
Besøget finder sted tirsdag den 12. januar kl
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

Generalforsamling 2016. Vi varsler endnu engang generalforsamlingen i 2016.
Den 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. Kassereren har
i skrivende stund ikke fået noget retur! Vi
opfordrer endnu engang alle, der endnu ikke
har meldt sig til Betalingsservice, at gøre
dette. Det er gratis – og det letter kassererens arbejde.

Australien

KAMMERATSKABSAFTEN
I oktober måtte vi – igen – desværre, aflyse
vores kammeratskabsaften + Gule Ærter +
Whist m.v. på grund af for få tilmeldinger.
Det er vi kede af. På årets generalforsamling blev vi opfordret til at prøve en gang
til. Det gjorde vi! – men må også konstatere at når der alene tilmelder sig 12 – 15
inklusive bestyrelsen, så er det for få og så
kan arrangementet ikke hænge økonomisk
sammen.

Mellemstaterne

SKYDNING
Skyttelauget har meddelt at der 28. oktober var Trekantskydning mellem Garderforeningen i København, Nordre Birks GF,
og Søndre Birks GF. Hovedpokalen, Bedste
skytte senior samt Bedste skytte fritstående blev vundet af vores venner fra Garderforeningen i København. Handicappokalen
4+4 blev vundet af os selv. Vi havde en rigtig hyggelig aften og god stemning.
Vel mødt i 2016.

Året går på hæld. Bestyrelsen vil gerne takke alle medlemmer for troskab til foreningen og ønske alle medlemmer en rigtig god
jul og et godt nytår.
Og husk – alle fælles for alle arrangementer
er, at de også fremgår af foreningens hjemmeside www.sbg.dk. Og de er for alle foreningens medlemmer.
NOV-68 Fl. Martinussen

www.gardershop.dk

Region 6

(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

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
(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

13.30. Der er afsat 3 timer til foredrag, rundvisning og smagsprøver.
Pris: 150,00 kr. inkl. smagsprøver, kaffe og
kage. Tilmelding: senest den 2. januar 2016.
Jens Høyer tlf. 2325 7306 mail. hoyer@dlgpost.dk eller Kent H. Andersen tlf. 4021 7065
mail. kha@privat.dk

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

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

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

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

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

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra
Musikkorpset gør dagen festlig.
Ring til Claus Mærsk. Trompetist ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194
www.nordea.dk www.deloitte.com
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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

26-11 022-NOV-53
Richard Bach og fru Ruth
Glentevej 3
7760 Hurup Thy
06-12 676-NOV-46
Keld Ullerup og frue
Grønnegade 25, 2
4700 Næstved

GF 04
GF 07

Guldbryllup
27-11

828-MAR-61
GF 37
Poul Juul Jacobsen og 		
Esther Jacobsen
H.C. Ørstedsvej 72
5700 Svendborg
18-12 632-MAJ-57
GF 07
Ove Balzer Hansen og frue
Rosagervej 6
4720 Præstø

Fødselsdage

95 år
01-01 280-MAJ-43
GF 03
Andreas Christian Thomsen
Spangevej 28
8700 Horsens
90 år
12-12 292-NOV-46
GF 59
Helge Larsen
Rylevænget 14
6710 Esbjerg V
16-12 676-NOV-46
GF 07
Keld Ullerup
Holbergsvej 171
4700 Næstved
06-01 141-NOV-45
GF 18
Jan Wiid Christensen
Breelteparken 102
2970 Hørsholm
85 år
15-12 605-NOV-51
GF 04
Henry Christensen
Vandhøjvej 31
7752 Snedsted
23-12 472-MAJ-51
GF 50
Arne Nymann Fausing
Højrebylundvej 5
4920 Søllested
30

26-12 324-MAJ-52
GF 36
Knud Aage Jensen
Eskebækparken 57, 1.tv.
8660 Skanderborg
29-12 917-NOV-51
GF 52
Egon Nielsen
Møllehøjen 9, 4690 Haslev
01-01 050-NOV-51
GF 62
Gorm Wall Andersen
Kirkevangen 41, 3540 Lynge
02-01 436-MAJ-52
GF 01
Knud Lund-Petersen
Lyngskrænten 23, 2840 Holte
80 år
15-12 187-NOV-55
GF 32
Vagn Jakobsen
Kragelundvænget 4 E
7080 Børkop
17-12 314-NOV-55
GF 33
Anders Mikkelsen
Nørregade 164, 5592 Ejby
22-12 542-NOV-55
GF 13
Mogens Due
Kongebrovej 47, 4180 Sorø
25-12 282-NOV-55
GF 15
Niels Christian Madsen
Ågade 19, Ulbjerg
8832 Skals
26-12 888-MAJ-55
GF 09
Erik Gunnar Nielsen
Hellemosevej 2, 8305 Samsø
27-12 820-JAN-57
GF 28
Preben Bjerre
Sortebrødregade 15, 1.th.
6760 Ribe
28-12 111-NOV-55
GF 32
Gunnar Juhl Overby
Kærvej 13, 7100 Vejle
29-12 213-NOV-55
GF 08
Poul Kure
Mariendalvej 10
8940 Randes SV
02-01 895-NOV-54
GF 16
Peter Jakobsen
Akacievej 8, 3650 Ølstykke
04-01 797-JAN-57
GF 01
Heinrich Dyg Rasmussen
Drejøgade 16, st.tv.
2100 København Ø
05-01 342-JAN-58
GF 57
Olaf Henningsen
Dalgade 16, st.tv.
6100 Haderslev
05-01 282-MAJ-56
GF 22
Henning Elnegaard Christensen
Østergade 1 A, st.th.
5600 Faaborg
07-01 199-MAJ-56
GF 20
Erik Svingel
Sprove Husrække 16
4780 Stege
75 år
11-12 578-JUL-60
GF 78
Kenn Benni Pedersen
Birkevang 83, Fløng
2640 Hedehusene
14-12 MAR-60
GF 61
Leif Lerke
Sølyst Allé 10
2660 Brøndby Strand
16-12 886-NOV-60
GF 01
Jørgen Munch Fabricius
Gladsaxevej 21, 1.th.
2860 Søborg
17-12 452-NOV-59
GF 01
Harry K. Pedersen
Tangevej 14, 2740 Skovlunde
www.garderforeningerne.dk

18-12 644-SEP-60
GF 01
Ole Jøhnk Mikkelsen
Televænget 16, 1.th.
2770 Kastrup
21-12 897-MAJ-61
GF 38
Ole Brint
Stenagervej 12
4640 Faxe
25-12 783-NOV-60
GF 66
Arne Jull Madsen
Ebberupvej 103, 5631 Ebberup
27-12 391-MAJ-60
GF 14
Oluf Østergaard-Pedersen
Kystparken 16
4800 Nykøbing F
29-12 012-JAN-63
GF 10
Rasmus Kresten Rasmussen
Solskovvej 36, 9460 Brovst
01-01 NOV-60
GF 12
Ole Sørensen
Vestergårdsvej 6, 8300 Odder
03-01 839-MAR-63
GF 43
Hans Chr. Jørgensen
Erantisvej 6, 9870 Sindal
05-01 919-SEP-62
GF 28
Palle Lorenzen Bramming
Sønderportsgade 1, 1.
6760 Ribe
06-01 406-MAJ-60
GF 62
Jørn Kykke Munk
Gentoftegade 51, 2820 Gentofte
70 år
10-12 210-MAJ-65
GF 57
Carsten Dalsgaard Bohsen
Hejsager Næsvej 104
6100 Haderslev
10-12 923-JUN-67
GF 78
Jens Ole Chresten Bjørn
Midtervej 3, Sengeløse
2630 Taastrup
16-12 364-JUL-65
GF 51
Mogens Nielsen
Kærbyvej 37 B, 5466 Asperup
18-12 613-SEP-65
GF 62
Flemming Egholm Lund
Emiliekildevej 13 D
2930 Klampenborg
20-12 229-MAJ-65
GF 51
Kurt Henning Larsen
Skolegade 29, 5450 Otterup
21-12 565-SEP-65
GF 52
Per Lüchow
Gamle By 22, 4690 Haslev
21-12 902-JUN-67
GF 61
Poul Erik M.M. Jørgensen
Falkoner Allé 45, 2.th.
2000 Frederiksberg
21-12 309-MAJ-65
GF 75
Ivan Søren Karlsen
Møllebakken 51, 9500 Hobro
24-12 051-MAR-65
GF 60
Erling Paulsen
Primulavej 10
6440 Augustenborg
26-12 093-MAJ-66
GF 07
Finn Børge Schou Pedersen
Skovsyrevej 63, 4700 Næstved
26-12 145-MAR-65
GF 21
Vagn Leth Larsen
Langebjergvej 2, 4573 Højby Sj.
26-12 564-SEP-65
GF 62
Torben Østergaard Greenfort
Vasevej 35, 2840 Holte
29-12 420-NOV-67
GF 16
Jan Ustrup
Dalby Husevej 14
3630 Jægerspris

01-01 480-JAN-67
GF 18
Jørgen Mortensen
Kløvervej 19
3600 Frederikssund
01-01 109-MAJ-66
GF 05
Bjarne Nielsen
Kirkevænget 247
8310 Tranbjerg J
02-01 981-MAJ-66
GF 23
Niels Christian Nørager
Hovedgaden 48, Skarrild
6933 Kibæk
02-01 328-JUL-65
GF 42
Hans Frederik H. Henrichsen
Birkevej 27, 5800 Nyborg
04-01 244-NOV-67
GF 05
Erling Pallesen
Holmevej 288, 8270 Højbjerg
09-01 204-MAJ-65
GF 27
Kresten Christensen
Rybjergvej 55, 7870 Roslev
60 år
13-12 APR-76
GF 39
Geert Bisballe Østergaard
Bogfinkevej 48, Rindum
6950 Ringkøbing
13-12 APR-76
GF 39
Hans Bisballe Østergaard
Holstebrovej 78
6950 Ringkøbing
18-12 APR-76
GF 26
Henrik Andersen
P.S. Krøyers Vej 234
7500 Holstebro
18-12 JUL-75
GF 34
Jens Overgaard Sørensen
Dalagervej 96, 8700 Horsens
20-12 FEB-81
GF01
Jesper Knud Andresen
Bolbrovej 39
2960 Rungsted Kyst
20-12 AUG-76
GF 24
Carl Erik Sander
Lungehavevej 4, Svalebølle
5953 Tranekær
22-12 APR-76
GF 01
Aage Johansen
Vandtårnsvej 36 B
2860 Søborg
24-12 JAN-77
GF 13
Hans Bjarne Christensen
Lillevangsvej 5, 4200 Slagelse
29-12 NOV-75
GF 06
Peter Olesen Müller
Brombeerberg 5
24357 Fleckeby
Tyskland
29-12 APR-76
GF 01
Jan Stig Petersen
Bjernedevej 3, 2700 Brønshøj
02-01 JAN-77
GF 03
Karl Nicolajsen
Farimagsvej 6, Enner
8700 Horsens
02-01 MAJ-77
GF 10
Jens Aage Pedersen
Øster Sundby Vej 50 c
9000 Aalborg
03-01 OKT-77
GF 10
Kaj Kragh
Gugvej 169, 9210 Aalborg SØ
05-01 MAJ-77
GF 32
Bjarne Frost Madsen
Sdr. Villavej 20, 7100 Vejle
06-01 MAR-83
GF 01
Jesper Pandorff
Gunildshøjvej 4, 8600 Silkeborg

07-01 NOV-75
GF 57
Claus Wessel-Tolvig
Am Schlosswall 5
24939 Flensburg, Tyskland
08-01 JAN-77
GF 62
Søren Burchardt
Ved Højmosen 17, 2970 Hørsholm
08-01 OKT-77
GF 96
Christian With-Seidelin
1435 Pinery Cr.
Oakville, ON M4Y 2T3
Canada
09-01 JAN-77
GF 60
Kurt Theodor Rasmussen
Stenholt 6, Klinting
6400 Sønderborg
50 år
10-12 MAR-85
GF 13
Carsten Nielsen
Overdrevet 4, 4291 Ruds Vedby
10-12 DEC-85
GF 78
Jens-Ulrik Røikjær Thomsen
Kirkebjerg Vænge 35
2635 Ishøj
11-12 DEC-85
GF 26
Poul Skytte Nygaard
Grambyvej 15 A, 2610 Rødovre
12-12 JUN-88
GF 45
Karsten Kristensen
Lyngbygårdsvej 125, 2.th.
2800 Kongens Lyngby
13-12 JUN-87
GF 39
Carsten Leidessorff Skov
Grønnegade 10, 6950 Ringkøbing
13-12 MAR-86
GF 14
Eric Allan Goulding
Majemarken 16
4760 Vordingborg
15-12 MAR-86
GF 66
Lars Nygård Hansen
Bogensevej 38, 5620 Glamsbjerg
16-12 JUL-86
GF 57
Henrik Trøigaard
Favrdalen 3, 6100 Haderslev
23-12 DEC-85
GF 14
Anders Berner Christensen
Systoftevej 5, 4800 Nykøbing F
24-12 MAR-86
GF 21
Henrik Ambjørn
Havrevænget 71, 4060 Kirke Såby
27-12 SEP-88
GF 64
Bo Sovdal
Hestkærbrovej 2, 6823 Ansager
29-12 DEC-85
GF 72
Johnnie Thorleif Knudsen
Storegade 43, 6753 Agerbæk
01-01 JUN-85
GF 31
Christian Gustav Bencard
Ågade 5, 4600 Køge
03-01 APR-86
GF 03
Anders Lage Jørgensen
Lysegårdsvej 7, Hyrup
7140 Stouby
03-01 APR-86
GF 07
Carsten Hadsbjerg
Stejlehøjen 64, Mogenstrup
4700 Næstved
05-01 APR-86
GF 04
Niels Henning Nielsen
Hjørringvej 160
9700 Brønderslev
05-01 DEC-85
GF 23
Ole Mortensgaard Madsen
Hvedevænget 42, 7480 Vildbjerg
08-01 OKT-87
GF 21
Frank Lange Jensen
Havnsøvej 22, 4591 Føllenslev

Dødsfald

666-NOV-45
Holger Mentz Hansen
Strandbyvej 1, Nagelsti
4800 Nykøbing F
126-NOV-49
Bent Andersen
Korsebjergvej 14
5491 Blommenslyst
159-MAJ-52
Jean Hansen
Anlægsvej 24, 2.th.
7600 Struer
908-JUL-58
Niels Munch Petersen
Storegade 77, 3790 Hasle
JUL-72	
Kaj Nielsen
Klostervænget 1
6900 Skjern
FEB-75	
Martin Lundgaard Thysen
Østerbyvej 4. Bølling
6900 Skjern

GF 14
GF 02
GF 26
GF 11

GF 64
GF 64

TAK

Hjertelig tak til Peter Vilholt Johannessen fra Vestsjællands Garderforening for
fremmøde i anledning af min 70 års
fødselsdag.

937-JAN-65 Jens Nygaard Jensen

Hjertelig tak til Kongeåegnens garderforening for en dejlig flaske Livgardens
portvin og besøg af formanden Peter Vig
til min 85 års fødselsdag.

430-MAJ-51 Egon Bøttker
Tak til Falster og Østlolland GF for besøg
med vin og garderglas v. skydeformand
Karl Andersen.
Tak for hilsen fra garderkammerater på
80 års dagen. Også tak til kammerater fra
årgang MAJ-55 for et dejligt jubilæum for
vores årgang d. 3-5.

768-MAJ-55 Helmer Hansen

Tak for besøget af Leif og Bjarne fra bestyrelsen i forbindelse med min 60 års fødselsdag. Tak for de flotte flasker gardervin som jeg vil nyde.

MAJ-77 Per Buchholz
Hjertelig tak til Køge Garderforening for
fremmøde og gave i anledning af min 80
års fødselsdag.

104-NOV-55 Svend E. Høj

Tak til Varde og Omegns Garderforening
for hyggeligt besøg og gave i anledning af
min 60 års fødselsdag.

APR-76. Egon Jørgensen
Tak for flaske og blomst ved vores diamantbryllup samt besøg af formand Niels
Godiksen.

298-NOV-54 Christian Christensen

Hjertelig tak til Garderforening i København for opmærksomheden ved min 70
års fødselsdag.

JAN-70 Ole Andkjær Christensen

www.garderforeningerne.dk
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BAGSIDEN
ÅBENT HUS PÅ HØVELTE KASERNE
A. H. S. Petersen & N. J. Nielsen, 2. Del.
1. KMP.

En efterårslørdag i starten af no-

vember afholdte Høvelte Kaserne

traditionen tro, åbent hus for re-

krutternes pårørende og andre
nysgerrige, som ønsker at komme
ind bag hegnet og få indblik i de
kommende

garderes

hverdag.

Forberedelserne dagen forinden
har skabt forudsætningerne for

en spændende og læringsrig dag.
Både tombola, feltkøkken og for-

hindringsbanen er klar til at vise hvordan livet er som soldat.

Som så mange gange før starter dagen med et stueeftersyn, dog
har godt ti forældre og søskende sneget sig med ind på stuerne
denne morgen. Sergenten, som kontrollerer rengøringen og oplægning af skab, giver den hele armen. Rekrutterne skal ikke

alene udbedre forseelserne også dunk-drikke involveres i denne
vanlige seance. Fædrenes smil og mødrenes bekymrede blikke
rammer rekrutterne, da dunk-drikke vendes over hovederne på
dem selv. Her skulle man vist have kontrolleret mængden af vand

inden stueeftersyn. Dette intermezzo udløser naturligvis en omgang gulvvask og rengøringen kan næsten startes forfra. Netop

inden stueeftersynet afrundes, markeres det på bedste militær-

manér; strækkere til hele stuen. Herfra fortsætter strabadserne i

kompagnigården, hvor flere strækkere uddeles. Endelig starter
morgenappellen, hvor rekrutterne på bedste vis hilser kaptajnen

et rungende: ”God morgen!”. Efter endt appel marcherer begge

kompagnier til Frederik III’s plads, hvor oberstløjtnanten ønsker
alle gæsterne en god dag. Dernæst lægger tambourkorpset et vi-

sit på kasernen, og den rette stemning spreder sig blandt både

rekrutter og pårørende. Da de sidste strofer er spillet får rekrutterne mulighed for at vise deres familie rundt på kasernen.

Mange besøgende henvender sig ved tank-kørsel. Dette viser sig
at være den absolutte favorit blandt gæsterne. Ved denne aktivi-

tet kommer gæsterne med ud i terrænet; bakker, tæt buskads og
store vandhuller sætter rammerne for en autentisk krigskulisse.

Endvidere besøges feltkøkkenet flittigt. Gæsterne får sig her en

kulinarisk oplevelse af dimensioner, da der serveres smagsprø-

ver på feltrationer. En af gæsterne er Alec på ti år. Alec meddeler
glædeligt sin begejstring for ikke alene kasernen, men i allerhøjeste grad for rekrutterne. ”Du er faktisk ret sej” lyder det gentagne

gange. Alecs far er selv garder fra slutningen af 80’erne, og deler
ligeså entusiastisk ud af egne soldaterhistorier. Man mærker hur-

tigt den magiske fernis, som lægger sig omkring det at være garder. Faderen fortæller blandt andet, at da han var rekrut hang våb-

nene på gangene langs stuerne, og man kunne derfra frit tilgå sit

våben til både vedligehold og øvning af eksercits. Verdensbilledet
har ændret sig siden, og af samme grund er våbnene i dag låst sik-

kert inde. Desuden berettes ihærdigt om, hvor hårde sergenterne
var dengang, om hvor mange armstrækkere der blev uddelt og

hvor frysende kold Rex-turen var på netop dette hold. Tilbage sid-

der Alec, som ikke det mindste er blevet skræmt af soldaterlivet,
men derimod er ligeså stålsat, hvis ikke mere, på at aftjene værnepligt ved Den Kongelige Livgarde, når den tid kommer.

Der er en summende stemning overalt på kasernen, mens tidligere gardere, kommende gardere og andet godtfolk bevæger sig

rundt til boder og stande. Interessen for bjørneskindshuer og
gejlede vagttasker og –støvler er stor. Her lytter rekrutterne også
godt efter gode råd, inden der tages hul på et kapitel om gejling

af udrustning. Gardershoppen er også repræsenteret denne dag,

og portvin, CD’er og bøger langes energisk over disken. Mange
familier nyder frokost og kaffe i en solstråle på KFUM’s soldaterhjem, inden der tages afsked med rekrutterne. De sidste billeder klikkes af, og de sidste omfavnelser gives inden afrejse.

Slutteligt hjælper rekrutterne med nedpakning og klargøring til en

ny uge. Alle synes at have nydt, ikke alene en smukt efterårsdag, men i
særdeleshed en dag, hvor man bliver ekstra stolt over at kunne frem-

vise en kaserne, hvor de besøgende på ingen måde lægger skjul på, at
de har nydt at tilbringe deres lørdag blandt kommende gardere.

