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Præsidenten har ordet
På veteranområdet er det nu
lykkedes at samle de nødvendige antal foreninger til ”Pilotprojekt Veteraner”, der skal
løbe frem til maj 2016. De
udvalgte formænd vil meget
snart få en orientering af mig
om projektets påtænkte forløb
og de opgaver, der følger med.
På Repræsentantskabsmødet i
Viborg i maj 2015 orienterede
jeg på Præsidiets vegne om
”Pilotprojekt Fastholdelse” (praktisk håndtering af de af Hverveudvalget nytegnede medlemmer fra holdene APR 15, AUG 15 og
DEC 15). Arbejdsgruppen har holdt sit første møde 14. juli 2015 og
arbejder ihærdigt videre med opgaven. Et stort antal medlemmer
har i mails direkte til mig, efter at have læst referatet fra Repræsentantskabsmødet i Viborg på DG hjemmeside, henvendt sig til
mig for at opfordre til at tænke fremad, når talen er om praktisk
håndtering af DG-medlemmer i fremtiden. Og flere har direkte
understreget, at DG faktisk ikke har en IT-strategi. Dette må jeg
desværre give ret i. Vi fik ganske vist i efteråret 2014 etableret en
strategi på informations- og kommunikationsområdet, men denne
dækker reelt ikke IT-området. Dette er, indrømmet, en så væsentlig del af vor landsdækkende organisations hverdag, at jeg har
fundet det nødvendigt at igangsætte et hurtigt udredningsarbejde
for at sikre en fornuftig IT-baseret støtte til garderforeningerne i
fremtiden. Og ja, det burde vi have haft for længe siden, men vel
bedre sent end aldrig. Jeg har drøftet emnet med Præsidiet og vil
herefter orientere løbende om det igangsatte arbejde.

Præsidiet arbejder fortsat med tanker om og idéer til at sikre en
bredere deltagelse i vore Repræsentantskabsmøder. Det er vor
organisations demokratiske og landsdækkende opbygning, der
står på spil. Derfor interesserer Præsidiet sig mere end normalt
om de praktiske rammer omkring Repræsentantskabsmødet i
Skanderborg i maj 2016 m.h.p. at tilsikre, at prisen for deltagelse
reduceres i forhold til tidligere niveau. Og Præsidiet skal i den
sammenhæng understrege, at deltagelsen i selve Repræsentantskabsmødet er åben for ethvert DG medlem og gratis.
Præsidiet arbejder med en kortfattet oversigt over de vigtige
opgaver, som DG løser og har taget på sig. Den skal selvsagt
anvendes i en profileringsbestræbelse over for vort omgivende
samfund af garderbevægelsen, men også anvendes i rekrutteringsøjemed over for nye gardere og ikke mindst de gardere i
årgangsforeningerne, der endnu ikke er medlemmer af en garderforening. Vor 1. Vicepræsident arbejder p.t. med denne oversigt.
På et tidspunkt vil vi lægge en udgave heraf på DG hjemmeside
m.h.p. at modtage supplement fra jer.
Den 28. august 2015 afslørede Den Kongelige Livgarde de nye
mindeplader, der er kommet op på ”Mindevæggen” på Garderkasernen i Høvelte. Et projekt, som DG har betalt. DG var inviteret
af Den Kongelige Livgarde og talrigt repræsenteret.
Jeg minder til slut om, at DG, sammen med Gardernetværk og
Den Kongelige Livgarde, gennemfører Gardermarch søndag den 4.
oktober 2015 i Høvelte og nærmeste omegn. Hvis I vil nyde den
nordsjællandske natur, få jer rørt lidt og få en god oplevelse, så
meld jer til nu. Vi er meget tæt på seneste tilmeldingsfrist.
Se www.gardermarch.dk
Med garderhilsen
Flemming Rytter
Præsident
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Hædres de som hædres bør
Efter en god og velfortjent sommerferie
er regimentets enheder
atter i gang med deres
tjeneste. Ved III Bataljon
var der den 3. august
indkaldt ikke færre end
312 nye rekrutter, som
nu er kommet godt i
gang med deres uddannelse.
Ved Livgardens to stående bataljoner byder efteråret på en
organisatorisk ændring, i tråd med de ændringer der ligeledes
gennemføres ved Hærens øvrige kamptropsregimenter. Således
samles de to panserinfanterikompagnier under I Bataljon, mens
de to mekaniserede infanterikompagnier samles under II Bataljon.
Det betyder også, at hvor bataljonerne før var identiske på papiret
og løste den samme type opgaver, så vil de fremadrettet være
markant forskellige i både organisation og materiel. Det betyder,
i forlængelse heraf, at de fremover i højere grad vil skulle løse
forskellige typer opgaver.

Efteråret byder ligeledes på Flagdag for Danmarks udsendte, der
som tidligere år afholdes den 5. september. Jeg vil gerne opfordre
alle til at deltage i de arrangementer, der gennemføres landet over,
for at hædre de soldater der har tjent vores nation under fremmede himmelstrøg, og på den måde markere vores påskønnelse
og respekt for deres indsats.
Nogle af Livgardens veteraner havde jeg den store glæde at kunne
hædre allerede den 28. august, ved en sammenkomst på Garderkasernen, hvor en række hæderstavler til medaljemodtagere blev
afsløret. I den forbindelse vil jeg gerne takke De Danske Garderforeninger for at have sponsoreret hæderstavlerne. Jeres støtte
har været uundværlig.

Pro Rege et Grege

Klavs Lawes, Oberst, Kammerherre
Chef for Den Kongelige Livgarde.
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2 KMP velkomst til rekrutterne og
kompagnichefens pårørendebrev
Kære pårørende
Som chef for 2. Kompagni/III Bataljon/Den Kongelige Livgarde (2/
III/LG) byder jeg jer hermed alle velkommen til kompagniet. Det
er ved 2. Kompagni at soldaterne de første tre måneder, sammen
med 150 andre værnepligtige, gennemfører den grundlæggende
militæruddannelse og efter endt Rex-tur, udnævnes til gardere.
Jeg vil i dette brev orientere jer om vores kompagni og den uddannelse, som soldaterne skal gennemføre, inden de i slutningen af
november, overtager vagten om Hendes Majestæt Dronningen,
Den Kongelige Familie og de Kongelige Slotte og Palæer.
Kompagniet
2. Kompagnis kadre består af 4 overkonstabler, 19 befalingsmænd
og 5 officerer, som har til opgave at skabe de bedst mulige rammer
og forudsætninger for uddannelsen af de værnepligtige soldater.
Kompagniet er opdelt i en kommandodeling, som varetager
kompagniets administrative, logistiske og vedligeholdsmæssige
opgaver, og de værnepligtige soldater, er fordelt efter højde, i
kompagniets tre infanteridelinger – 1, 2 og 3 deling. Kompagniets
kadre består af yderst kompetente medarbejdere, med mange års
uddannelses- og udsendelseserfaring, samt nye engagerede befalingsmænd, som netop er tilgået fra Hærens Sergentskole. Dette
gør kadren i stand til at uddanne velmotiverede, veltrænede og
robuste enkeltkæmpere m.h.p. at give dem de bedst mulige forudsætninger for at kunne bestride vagttjenesten, samt mulighed for
at ansøge om fortsat tjeneste og uddannelse i Forsvaret.
2. Kompagnis kerneopgave består i at planlægge og gennemføre
uddannelsen af de værnepligtige soldater, samt at fastholde og
videreudvikle det fastansatte personel.
Derudover består kompagniets opgave i at støtte med vagttjeneste på Garderkasernen i Høvelte, momentstøtte til andre enheder
og andre vigtige opgaver.
4

Kompagniets overordnede værdier bygger på loyalitet, respekt og
tillid, og som chef ønsker jeg, at 2 Kompagni skal fremstå som et
professionelt, velsoigneret og disciplineret uddannelseskompagni,
som er troværdige i handlinger, og som andre enheder ønsker
at samarbejde med. Vi tolererer ikke nogen form for krænkende
adfærd eller ulovlige sanktionsmidler inden for kompagniet, hvilket jeg som chef har særlig fokus på.
Vi uddanner og leder efter mottoet:
”When placed in command, take charge………and do what´s right”
Gen. Norman Schwartzkorpf
Og lad mig slå fast! Stål hærdes ikke med blomster og rosende
ord, men med hammer – i en kombination af ild og vand.
Mange af jeres soldater, vil derfor ofte komme trætte og sultne
hjem, idet vi viser vores kærlighed til soldaterne, ved at uddanne
dem hårdt, således de klarer sig bedst muligt og er bedre rustet til
deres kommende tjeneste. Beskyttelsen af kongefamilien er ikke
blevet nemmere eller mindre relevant de seneste år, hvilket betyder, at vi hele tiden justerer og optimerer vores uddannelsen efter
de operative behov og de krav, som stilles til den operative garder.
Uddannelsen
De første uddannelsesuger går med introduktion til uddannelsen,
herunder rundvisning på kasernen, udlevering af materiel og introduktion til de forskellige fag.
Soldaterne er dog allerede blevet iklædt, og ligner næsten rigtige
soldater. De første eksercits, idræts - og våbenlektioner er allerede
afholdt, og soldaterne agerer nu næsten som rigtige soldater. Tirsdag morgen kl. 0500 lærte soldaterne at gøre rent på deres stuer,
og alle soldater bør nu kunne stryge deres egne skjorter.

www.livgarden.dk
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I de kommende uger, vil soldaterne
påbegynde skydeuddannelsen og
feltuddannelsen, og august afsluttes
med kompagniets første feltøvelse,
hvor soldaterne skal lære at overnatte i feltmæssige omgivelser.
I september skal soldaterne gennemføre førstehjælpsprøver, eksercitskontroller, skydeprøver, på
feltøvelse og påbegynde vagttjenesten på garnisonen.
I oktober afslutter vi uddannelsen med en skydeperiode i Jægerspris, samt vores berømte og berygtede Rex-tur, et sted i Danmark.
Sæt allerede X i kalenderen d. 3 oktober, idet vi holder Åbent-hus
for alle pårørende. (Program for dagen tilgår).
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Kompagniet har på Facebook oprettet en pårørende - og informationsside for 2 Kompagni, hvor man kan læse og se billeder
fra soldaternes hverdag.( 2. Infanterikompagni / III Livgarde / Den
Kongelige Livgarde). Pårørendebrevene
vil ligeledes forefindes på siden.
Vi ser frem til at uddanne jeres
soldater og jeg har allerede nu et positivt indtryk af hold august 15.
Velkommen til 2 Kompagni.
Nil Supra
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Garderudveksling 2015
Garder Sune F. Sørensen

Forventningerne var store da først garderudveksling 2015 var blevet planlagt. Vores besøg i Norge hos HM Kongens Garde og den
Svenske Livgardes besøg i Danmark, skulle nok blive en stor succes.
Den 11-14 juni rejste vi tolv danske gardere samt to officerer og en
befalingsmand til HM Kongens Garde i Norge, for at gennemføre
en parade for HM Kongen, samt at indgå og repræsentere Livgarden i HM Kongens årlige inspektion af HM Kongens Garde. Der
var spænding på, da vi ankom til Norge, og vi var nysgerrige efter,
snart at skulle møde den Norske Garde. Vi ankom til Huseby Leir,
hvor HM Kongens Garde holder til, og blev ordentligt modtaget
af chefen for HM Kongens Garde. Indtrykket af at vi var ankommet til Norge, satte allerede sit første præg, da vi så Huseby Leir.
Kasernen var ikke blot stor, men også i to plan, og deres eksercitsplads, navngivet X-plads, mindede os mest om en Gladiator
Arena. Dagen efter ankomst skulle paraden og inspektionen finde
sted, så indøvelse stod selvfølgelig på programmet, sammen med
en forevisning af materiel, hvor vi igen blev overraskede over det
norske militærs budget, der efter sigende, er minimum tre gange
større end det danske.
Paraden og inspektion af HM Kongen var utrolig flot og velorganiseret, med de ca. 1000 mennesker der deltog, var det en vældig
lang parade med afsluttende tattoo opvisning. Resten af tiden i
det norske blev brugt på bl.a. socialisering med de norske gardere,
rundvisning i HM Kongens slot samt vagtskifte og Gardens Dag.
Den 25-28 juni, blev det så Livgardens tur til at få besøg af Den
Svenske Livgarde, denne gang til vores egen årsdagsparade.
Forventningerne var ligesom tidligere helt i top. Da svenskerne
ankom, blev vi dog meget overraskede over, hvor meget ældre end
os de var. Det viste sig, at de ikke havde værnepligt i Sverige, men
at alle de svenske gardere var fastansat i Den Svenske Livgarde
med flere års erfaring. Det blev derfor en meget lærerig oplevelse
for os, da de svenske gardere havde en hel masse at fortælle om
deres måde at gå på vagt.
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Livgardens årsdagsparade for de 357 år, samt inspektion af HM
Dronning Margrethe 2 og overrækkelsen af Dronningens Ur, gik
formidabelt, og de svenske gardere repræsenterede Sverige i paraden. Da hovedpunktet på besøget var overstået, stod den bl.a.
på overværelse af vagtskifte på Amalienborg samt rundvisning i
vagtstuen. Desuden stod den fra gardernes side på paintball i Kongelunden, hvor det blev et til opgør mellem Danmark og Sverige.
Garderudveksling 2015 har fra deltagernes side været en stor
oplevelse, og det har været interessant at opleve og høre om de
norske og svenske garderes erfaringer, og måde at værne om deres
egen kongefamilie. Udover oplevelsen af hvordan miljøet er på
en norsk kaserne, og at høre om den svenske opfattelse af vores
livgarde og måden de opererer på, har udvekslingen givet et godt
indtryk af, at vi har rigtig meget til fælles, i måden vi værner om
vores kongelige familier. Også i den traditionelle del, har vi meget
til fælles i de tre lande. Det ses tydeligt at vi har inspirationen fra
den samme baggrund.
En ting er helt bestemt, vi er alle stolte af at være i vores egen
respektive livgarde.
Vi er alle stolte Gardere.

Livgardens fødselsdag
Solen skinner ned fra en næsten skyfri himmel, og temperaturen
når over 40 grader. Varmen som rammer, bliver reflekteret tilbage
fra sandet, og følelsen er intens. Alle soldater der har gjort tjeneste i ørkenen, ved præcis hvad jeg mener. Dagen i dag er speciel.
For 357 år siden bekendtgjorde Frederik d. III, at Kongens Livregiment var formeret. Derfor bliver dagen i dag fejret, i en kollektiv
bevidsthed om, at både nuværende og tidligere gardere, i disse
dage skåler og sender Livgarden en kærlig tanke. I Danmark bliver
Livgardens fødselsdag altid markeret behørigt, af såvel Vagtkompagniet som Livgardens tre bataljoner. Men i år danner Al Assad
Air Base, rammen om II/Livgardebataljon´s fejring af fødselsdagen.
Kigger man rundt på gæsterne, ser man en mangfoldighed af
grader, uniformer, tøj, og alle alderstrin. Unge soldater fra sikringsdelingen, ældre erfarne befalingsmænd, US Marines i forskellige afskygninger, samt vores tolke. Dagen i dag er en god dag
til at hilse på de folk, man ikke ser til dagligt. Enten fordi de bor
i den anden ende af lejren, eller måske fordi de normalt er ude
og træne. Dagen bruges også til at knytte venskaber på tværs af
landegrænser.

Midt i hyggen kalder oberstløjtnanten til samling. De formelle ting
som danner samlingspunktet, har deres faste plads. På denne dag,
starter det med en tale om tilblivelsen af Den Kongelige Livgarde.
Regimentschefens hilsen til bataljonen bliver også læst op. Der er
også andre ting, som skal fejres på denne glædens dag, og derfor
læses indstillinger og tildeling af legater op, og da det står klart,
hvem det drejer sig om, nikker og mumler folk samtykkende. Legaterne er fortjent. Som ved enhver fødselsdag, hører der sig en fødselsdagssang og her i lejren, har vi sat vores tillid til feltpræsten.
Så er der i hvert fald én, der ikke er bange for at brænde i gennem
med sin stemme og lede os andre, der er lidt udfordret med vores
usikre sangrøster.
Selvom man ikke kan kalde 357 år for en børnefødselsdag, bliver
der alligevel, i denne anledning, serveret pølser, sodavand og
chips. Selvom pølserne er indkøbt i Kuwait, og på ingen måde kan
hamle op med de danske, gør sennep, ketchup og ristede løg, at
man næsten kan fornemme det dejlige grønne Danmark, hvis man
lukker øjnene et øjeblik.

www.livgarden.dk
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Indstillinger og tildeling af legater
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Ny chef for II/ Livgardebataljon
Oberstløjtnant Henrik Hvilsom overtog d. 1. august kommandoen over II Panserinfanteribataljon/Den Kongelige Livgarde.
Oberstløjtnanten fortæller, at det er en drøm, som er gået i
opfyldelse, og at han glæder sig over at have fået lov til at vende
hjem til Den Kongelige Livgarde og gøre sit til, at Livgardens
enheder fortsat kan og skal regnes blandt de bedste.
Henrik Hvilsom mødte ved Den Kongelige Livgarde i 1995 efter
endt officersgrunduddannelse og gjorde i de følgende 11 år tjeneste som delingsfører, næstkommanderende, kompagnichef og
stabsofficer.
Perioden omfattede også videreuddannelse til kaptajn og tre
udsendelser til Makedonien, Kosovo og Irak. Fra 2006 og frem
til gennemførelse af Operations- og Føringsuddannelse samt

Stabskursus i perioden 2009 – 2011, gjorde han tjeneste ved
Hærens Officersskole som lærer i taktisk efterretningstjeneste
og i Forsvarskommandoens Planlægningsstab.
I forlængelse af sin udnævnelse til major i 2011 var han udsendt
til Sydsudan, og har siden da gjort tjeneste ved Stab/2. Brigade
som chef for Operationsplanlægnings- og Uddannelsessektionen (G5G7).
Henrik Hvilsom udnævntes til oberstløjtnant d. 1. august 2015.
Oberstløjtnanten er gift og har tre børn. Han er bosiddende i
Albertslund, og læser ved siden af tjenesten en master i Afrikastudier ved Københavns Universitet.

www.livgarden.dk
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Musikkorpset i
Sønderjylland

H.M. Dronningen og
Musikkorpset, Gråsten.
Foto: Olav Vibild.

I juli og august har Livgardens Musikkorps været adskillige gange
i Sønderjylland i anledning af Dronningens sommerophold på
Gråsten Slot. Der var vagtskifte med musik ved Gråsten Slot 24.
juli, 31. juli og 7. august foruden omegnstaffel den 27. juli, hvor vi
spillede et sommerligt musikprogram i et telt i haven i regnvejr.
At musikken godt kunne høres ind gennem slottets åbentstående
vinduer, fandt vi ud af, idet tapre gæster jævnligt stak hovedet ud
for at følge med.
Turen til vagtskiftet fredag den 7. august blev udvidet med en stor
orkesterkoncert i Harmonien i Haderslev torsdag den 6. august
og en friluftskoncert på Schackenborg Slot lørdag den 8. august.
I Haderslev havde 300 publikummer fundet vej for at høre det
meget velspillende musikkorps, der som solist havde en af orkestrets egne, nemlig Utrilla Gudiksen på piccolofløjte i et både virtuost og indsmigrende stykke, kaldet hvirvelvinden (Le Tourbillon).
En anmelder på webportalen aos.dk kaldte hende for ”en sikker
og rentspillende solist”. Dirigent Martin Nagashima Toft styrede
musikken, og orkesterchef Eric Enstrøm var konferencier. Harmonien var varm som en kogekedel, og alle kogte bag nodestativerne
- men det slår jo ikke Livgardens Musikkorps ud!
Oberst Klavs Lawes og fru Jette var med på hele den tredages tur,
hvor alle overnattede på Gråsten Landbrugsskole som sædvanligt.
Alle hyggede sig sammen omkring en helstegt pattegris med rødvin fredag aften.
Lørdag gik turen til Schackenborg Slot i Møgeltønder, hvor slottets 1 år gamle bestyrelse havde indbudt til offentlig koncert
med mulighed for at kigge ind i parken og komme lidt tættere
på end sædvanligt. 500 publikummer havde fundet derhen, og de
første kom næsten 1½
time før koncerten.
Vejret var flot, og slottets hvide mure gav fin
genklang til musikken.
På programmet stod
Riberhus March og
Schackenborg March
samt flotte og/eller
smukke stykker af bl.a.
Bernstein og Lumbye.
Spredte kommentarer
Utrilla Gudiksen, solist på piccolo.
Foto: Olav Vibild.
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fra publikum lød fx: ”Det var fantastisk! Bare det at se hans
ansigt…” (om koncertmester Martin Kejsers solo i Tango Jalousi),
eller ”Neeeeejh, hvor spiller I godt, sikke en oplevelse”. Henrik
Weddel-Weddelsborg, næstformand i Schackenborg Fonden,
sagde bagefter, at ”det er dejligt at se hele Musikkorpset smile
over hele femøren”. Det var der også god grund til - det blev en
rigtig god koncert i smukke rammer blandt velvillige mennesker.
Det forlyder rygtevist, at hele pakken Haderslev-Gråsten-Schackenborg gentages næste sommer.
Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

Koncert på Schackenborg Slot.
Dirigent Martin Nagashima Toft før koncerten. Foto: MUK

Blomsterkoncert
Fre. d. 25. sep. kl. 19.30 søsætter Musikkorpset en række af temakoncerter i Stærekassen.
Første koncert bliver en Blomsterkoncert
inspireret af - og til ære for - Bering Blomster
v/ Bjarne Als, der har doneret blomsterudsmykning til Musikkorpsets koncerter utallige
gange. Musikkorpsets David M.A.P. Palmquist
komponerer en ny Blomstervals som pendant
til Tschaikowskijs verdensberømte Blomstervals, og programmet bliver duftende, tiltalende og indsmigrende. TV2 laver en udsendelse om Bering Blomster til efteråret, hvori
koncertprojektet indgår. Koncerten dirigeres
af Morten Ryelund. Der er mulighed for at
købe billetter à kr. 150 til denne eksklusive
begivenhed via hjemmesiden www.dklm.dk

www.livgarden.dk
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Hædersbevisninger i
De Danske Garderforeninger
Præsidiets Hæderstegn

Det sker i 2015
SEPTEMBER
Lør. 5/9

Den Nationale Flagdag markeres flere steder i
landet

Lør. 19/9

Vingsted skydning

Med hensyn til Musikkorpsets koncerter henvises til Livgardens Hjemmeside.

Chefen for Den Kongelige Livgarde
Klavs Lawes
Vicepræsident Region I
Niels Godiksen
Præsident DGU
Anders M. Hansen
De Danske Garderforeninger ønsker tillykke

Meddelelse fra
Sekretariatet

@

E-mail henvendelser til De Danske Garderforeninger er af et
sådant omfang, at vi nu må indskærpe, at foreningerne og
medlemmerne er omhyggelige med at anvende de korrekte
e-mail adresser, når der skal sendes meddelelser af forskellig
art.
Alle henvendelser vedr. indlæg til Garderbladet skal sendes til:
garderbladet@garderforeningerne.dk

Dronningens Ur
Den 26. juni modtog Garder Jacob Kjær Dronningens Ur efter at have
udvist særdeles professionel indstilling til tjenesten.
De Danske Garderforeninger ønsker tillykke med modtagelsen.

Alle henvendelser vedr. medlemsregistrering skal sendes til:
medlemsregister@garderforeningerne.dk

Møder for Årgangsformænd

Mange henvendelser, der skulle have været sendt til Garderbladet og medlemsregistret, lander i Sekretariatets e-mail box.
Med de mængder der modtages, er der en sandsynlighed for, at
artikler til Garderbladet og medlemsregistret kan blive overset.
Ved at sende mails til de rigtige postkasser sparer I samtidig
Sekretariatet for ekstraarbejde med videre forsendelse af fejlleveret post. 
Sekretariatet

TIDSFRISTER
Møde vest 27.9. tilmeldingsfrist 13.9.
Møde øst 11.10 tilmeldefrist 27.9.
HVERVEUDVALGET V/ Steen V. Grubert, 3082 2867
steen.grubert@parkmail.dk

Øvrige henvendelser skal sendes til:
sekretariatet@garderforeningerne.dk

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Garderen fra Egholm
Af APR-12 Andreas Dalsgaard
Mange Gardere kender sikkert den gamle film ’Pigen fra Emborg’, hvor
datteren af en godsbestyrer må gifte sig med arvingen til godset, for at
sikre hendes far retten til at blive boende. På godset, der i virkeligheden
hedder Egholm slot, residerer i dag en gammel garder med samme iver
efter at fortælle, som de gamle filmklassikere.
På en skøn juli sommerdag møder vi synet af det gamle Egholm Slot, der
med det samme trækker paralleller til de idylliske scener, som de danske
lystspil så frodigt præsenterede i 60´erne. Vi befinder os dog hverken i
60´erne eller i en Dirch Passer film, men derimod i 2015 på gårdspladsen
foran Egholm Museum. Garderbladet har aftalt at mødes med den gamle
garder og slotsherrer Ole Falck, for at få indblik i hans tilværelse efter
tjenestetiden i Livgarden.
Egholm Slot udgør i dag rammerne for en af landets største våbensamlinger, og med sikkerhed for landets største våbenskab. For 50 år siden
begyndte den gamle garder at samle våben, og den interesse har fulgt
ham lige siden. Således kan man ved et besøg på Egholm museum i dag
se en omfattende samling af allierede-, friheds- og tyske våben fra 2.
Verdenskrig. Hertil bliver man også bragt gennem det vilde vesten, og
sågar en tur over Amalienborg slotsplads. I takt med at samlingen tog
form, voksede et ønske hos Ole om at vise sin samling frem. For at et
museum dog kunne blive en realitet, måtte Ole da først overvinde et par
hindringer.
”En ting er, hvis jeg selv samler våbnene på et høloft, en helt anden ting
er, hvis samlingen skal åbnes for offentligheden. Derfor kontaktede jeg
myndighederne, og fik efterfølgende at vide, at museet skulle låses inde
i et våbenskab”
Som sagt så gjort. Ole fik indrettet en af sine lader som et enormt våbenskab – eller måske nærmere en stor bunker. Foruden at være et enormt

våbenskab, skiller museet sig dog også ud på anden vis. De mange historiske skydevåben er udstillet i ”tidstypiske miljøer”, hvilket på sin vis gør
oplevelsen af våbnenes betydning endnu mere intens. ”Jeg ønskede ikke
bare at lave en ordinær våbenudstilling. Det var meget vigtigt for mig,
at gæsterne oplever, hvordan soldaterne var udrustet fra top til bund”.
Denne filosofi har dog også medført sit besvær. Mens våben som regel
gemmes og opbevares, bliver uniformer, pakker til feltrationer og sy-grej
ofte smidt ud. Og når jagten konsekvent går efter originale genstande,
kan det tage måneder at finde den rigtige genstand. ”Meget af det finder
jeg på loppemarkeder eller lignende. Men selvfølgelig har jeg også et
kæmpe netværk, der hjælper mig med at finde de rigtige ting”.
Og det med at finde ting, har for nyligt overgået sig selv. I en tilstødende
lade fremviser godsejeren stolt sit seneste ”trofæ” – en russisk tank produceret under 2. Verdenskrig…
Læs hvordan Ole fik transporteret den russiske tank fra Tjekkiet til Danmark og resten af den gamle garders historie på www.garderforeningerne.
dk under nyheder.

Egholm Museum inviterer alle gardere til Garderdag på Egholm
Slot søndag d. 20. september fra 10-15, hvor museet er vært ved
rundvisning og kaffe.

Egholm Museum
Åbningstider er fra 10:00 til 16:00 på flg. dage:
Fra 01.04 til 30.09: Alle søndage og torsdage
Fra 15.06 til 15.08: Alle dage (fre- og lørdage
lukket)
Fra 01.10 til 31.03: 1. søndag i md. og alle
torsdage
Derudover kan museet åbne efter aftale for
grupper over 15 personer. Museet kan endvidere stille spise- og mødelokaler til rådighed
– oplagt til en udflugt i en lokalforening!
Museums entré priser:
Voksne: kr. 100,- • Børn: kr. 50,www.egholmslot.dk
Egholm Museum
Trehøjevej 47, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf.: 4640 4035
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Præsidiets Skydeudvalg
Landsskydning 200 m

Vingsted

De første forhåbentligt mange skud i dette års Landsskydning 200 m
er allerede blevet skudt, men heldigvis er der endnu masser af tid til,
at der kan skydes endnu flere.

Har du ikke allerede reserveret 19. september til skydning i Vingsted,
så er det med at få det gjort. Lørdag den 19. september er skydebanerne i Vingsted klar til at tage imod alle gamle gardere. Der vil være
skydning på både 200 m og 50 m, og der vil være skydning for både
gamle gardere, garderpiger og børn. Stævnestart kl. 10.30.

Landsskydning 200 m kan skydes i hele september måned. Skydningen kan skydes på hjemmebane, men den kan selvfølgelig også skydes
i Vingsted.
Skydeudvalget håber, at flere foreninger i år har valgt at bruge Landsskydningen til at lave et foreningsarrangement, hvor man mødes til et
par hyggelige timer med skydning og gardersnak. Såfremt en forening
ikke har, eller umiddelbart kan få adgang til skydebane, så kontakt en
naboforening og hør, og den har mulighed herfor, og det kunne være
en ide at lave et fælles arrangement.
Landsskydningen er en skydning for gamle gardere og mellem gamle
gardere, så alle kan være med.

Også i år vil der være gratis ammunition, og har du ikke skudt din
landsskydning på 200 m endnu, så kan det naturligvis gøres i Vingsted. Herved kan du få én skydning til at tælle med to gange, - én
gang i Vingsted og én gang til Landsskydning, - og så samtidig få
ammunitionen gratis.
Efter endt skydning vil der kl. 17.00 blive serveret en dejlig skyttebuffet, men vil du være med til denne er tilmelding nødvendig. Seneste
tilmelding er 11. september, og tilmelding kan ske enten til De Danske
Garderforeningers sekretariat på telefon 3315 5204 eller e-mail sekretariatet@garderforeningerne.dk, eller til Jan Stoltenborg på e-mail
stoltenborg@mail.dk. Pris for buffet vil være beskedne ca. 150,- kr.
Skydeudvalget håber på at rigtig mange vil lægge vejen forbi Vingsted
til en hyggelig dag. Med Garderhilsen
Præsidiets skydeudvalg

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Trænger Garderuniformen til en opfriskning?
På www.gardershop.dk kan du nemt og hurtigt finde lige
præcis dét der fuldender din uniform.
Her finder du også mange andre spændende garderartikler
såsom Livgardens Portvin, sportsbeklædning og meget andet.

Lille Blazerknap m/Sol
Pris kr. 40,00

Stor Blazerknap m/Sol
Pris kr. 48,00
Garderslips Polyester
Pris kr. 125,00

Blazermærke De Luxe
med Sol m/DG
Pris kr. 185,00

Vidste du, at overskuddet
fra Gardershoppen går
til at opmuntre tjenestgørende gardere i indog udland?

NYHED – Manchetknap sæt
bestående af 1 sæt Manchetknapper + 1 slipsnål
+ 1 pins til at sætte på trøjen
eller jakken.
Pris: kr. 350,00

www.gardershop.dk
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Nordjylland (I)

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

Fredag den 18. sep. 2015 kl. 13.00

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

(1/7 1947 – GF 70)

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

Hadsund og Omegn

(29/12 1917 – 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

Garderforeningen og Marineforeningen indbyder til foredrag og lysbilleder om ”Livet til søs
i 1960’erne”. Kaare Kristensen har sejlet med
DFDS til Amerika og ØK til Østen. Arrangementet
løber af stablen den 22. sept. kl. 19.00.
Tag din kone med! Tilmelding til Niels senest den
14. september 2015. Med garder hilsen


788-SEP-62 Niels Vestergaard

Himmerland

GarderGolf – Region 1

(4/12 1914 – 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

GARDERGOLF Region 1
Sted: Aabybro Golfklub, Skeelslundvej 3, 9440
Aabybro
Tid: Fredag den 18. september 2015. Løbende
start fra kl. 13.00.
Matchleder Niels Chr. Thygesen GF NJ.
Der dystes om formandens vandrepokal.
Efter matchen er der fællesspisning og præmieoverrækkelse.
Tilmelding på mail garder@himmerlandsgf.dk
eller golfleder Kjeld Sørensen mobil 2174 7775
med oplysning om DGU nr. og handicap senest d.
14. september 2015 kl. 18.00.
Landsskydning d. 19. sep. 2015 i Vingsted
Tag med og oplev denne hyggelige dag sammen
med Gamle Gardere fra hele landet. Himmerlands Garderforening arrangerer fælles kørsel
fra Aars ved Kvickly, hvor vi køber rundstykker.
Frokost og drikkevarer tager man selv med.
Tilmelding til skyttebuffet kan ske enten til De
Danske Garderforeningers kontor på telefon
3315 5204 eller e-mail sekretariatet@garderfor-

Årets efterårs GarderGolf turnering arrangeres af GF Nordjylland fre. d.
18. sep. kl. 13.00 hos Aabybro Golfklub, Skeelslundvej 3 9440 Aabybro.
Green-fee SNG klubber kr. 150 øvrige kr. 300. Match-fee kr. 125,00 incl.
mad.
Præmier: Formandens vandrerpokal uddeles til bedste GF medlem.
Desuden er der præmier til de 3 bedste golfere. Endvidere er der præmie
til den der kommer tættest på hul i et slag på green på alle par 3 huller.
Efter matchen serveres biksemad med spejlæg og kaffe i Aabybro
Golfklubs lokaler. Præmieoverrækkelse under kaffen.
Vi håber, som sædvanlig på et stort fremmøde til denne golfdag. Der er
mulighed for at tage en ledsager med.
Bindende tilmelding med oplysning om DGU nr. og handicap senest 14.
september 2015 til sekretær Niels Christian Thygesen tlf. 8121 0060
eller på kontakt@gfnordjylland.dk
Med Garder hilsen
GF Nordjylland (Golflauget), Jørn Lange og Niels Chr. Thygesen

eningerne.dk, eller til Jan Stoltenborg på e-mail
stoltenborg@mail.dk. Tilmelding senest d. 6.
september - men gerne tidligere!
Pris for Buffet 150 kr. Tilmelding til kørsel, skydeleder Mogens Dalsgaard 2214 7877
Garderudstilling i Farsø
Tid: Søndag d. 4. oktober 2015 kl. 10.00 – 15.00
Sted: Dronning Ingrid Hallerne i Farsø
Himmerlands garderforening deltager i Vesthimmerlands kommunes ”Frivilligmarked” med garderudstilling vest. Besøg vor stand!

Vi håber, som sædvanlig på et stort fremmøde til
denne bowlingaften. Du er velkommen til at tage
ledsagere med – eller kun deltage i fællesspisningen kl. 19.00. Bindende tilmelding senest søndag
d. 4. oktober 2015 kl. 18.00 til bowlingleder
Kjeld Sørensen på tlf. 2174 7775 eller på mail:
garder@himmerlandsgf.dk.
MÆRKEDAGE
Følgende har på sin diamantbryllupsdag haft
besøg af 2 fra bestyrelsen: NOV-49 Egon
Svenstrup.

Hjørring og Omegn

(14/3 1930 – 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

Bowlingaften med damer
Mandag d. 5. oktober 2015 Aars Bowlingcenter,
Hjortkjærsvej 1, 9600 Aars
Vi mødes kl. 17.45. Efter en times bowling fra kl.
18.00-19.00 (der bliver isat gul kegle) samles
vi i selskabslokalet, hvor vi skal have ben med
tilbehør og kaffe for en pris på kun kr. 160,00
inkl. leje af sko.
Der bowles i to præmiegrupper: En dame- og en
herrerække med præmie for hver 5 deltager, samt
når gul kegle er i spids, og alle kegler væltes,
belønnes deltageren med en præmie. Under kaffen vil de udsatte vinpræmier blive uddelt.
Desuden stiller vi hold af 4 gardere til deltagelse i
DDG landsturnering i c-rækken i 2015/16.

Sommeren går mod sin slutning, og tiden nærmer sig, hvor vi igen skal samles til foreningens
aktiviteter. Første arrangement i sæsonen bliver
markering af den nationale flagdag lørdag den 5.
september, hvor vi mindes Danmarks udsendte.
Som tidligere forventer vi at få invitation fra
Marineforeningen til flaghejsning kl. 07.45 samt
til gudstjeneste i Vrejlev kirke kl. 19.00, hvor alle
er velkommen.
Hvis der skulle være medlemmer, som har fået
ny mail, vil vi gerne have oplysning derom, da
vi sender nyheder ud til alle, der har oplyst sin
adresse. Jeg har ændret min adresse, som nu er
bentogbettymikkelsen@gmail.com
Garderbladet kan nu fås elektronisk, hvis der er
medlemmer som ønsker dette, er jeg behjælpelig dermed.
267-JUL-59 Bent Mikkelsen

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Hobro og Omegn

(28/5 1915 – GF 35)
Formand: APR-88 Claus Storgaard Nielsen
Buen 4, Gettrup, 9500 Hobro
Tlf. 40 46 03 33
e-mail: clausstorgaardnielsen@hotmail.com

Morsø

(16/7 1918 – 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

(24/3 1908 – GF 10)
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

Tir. d. 1. sep. Garder gokart, vi kører LE-MANS.
Alle Gardere i hele reg. 1 inviteres til LE-MANS
team mesterskab i gokart 2015.
Såfremt der er tilslutning, kan der køres i hold af
3-4 personer fra de forskellige foreninger, og der
dystes om Nordjyllandsmesterskabet i gokart.
Vi arrangerer en aften fuld af fart, benzin, adrenalinsus og dramatik i gokart d. 1. september
2015 kl. 18.30 i GOKART WORLD, Maratonvej 1,
9230 Svenstrup.
Vi starter aftenen med at blive instrueret i aftenens forløb. Herefter kører vi en LE-MANS serie,
hvor vi inddeles i hold og dyster om at køre flest
omgange. Alle vil få ca. 20 min. bag rettet i en
gokart.
Aftenen slutter med resultater og mulighed for at
købe en forfriskning.
Bindende tilmelding på kontakt@gfnordjylland.
dk eller til formanden Olav Vibild på 2814 3501.
Ring og spørg om der stadig er ledige pladser!
Lør. d. 5. sep. Flagdag for danske soldater
GF Nordjylland deltager med vor fane. Vi opfordrer til, at mange af vore medlemmer deltager
i de arrangementer, som Aalborg Garnison vil
tilrettelægge denne dag, til ære, ikke mindst for,
de Danske soldater, der enten har gjort eller gør
tjeneste i udlandet. Se de nærmere programpunkter i dagspressen eller linket: www.folkogsikkerhed.dk
Søndag d. 6. september: Fisketur fra Hirtshals
På opfordringer arrangerer GFN igen en fisketur
langs kysten i Vesterhavet ud for Hirtshals. Vi

forventer at turen varer ca. 8-10 timer. Der fiskes
efter torsk, lyssej, mørksej og makrel. Selv om
der er meget tidlig tilmelding, så ring og spørg
om der stadig er pladser. Fisketuren er med M/S
ALBATROS. Prisen er 575-675 kr. – afhængig af
deltager antal. Skriv til: kontakt@gfnordjylland.
dk eller ring til Olav Vibild på tlf. 2814 3501.
Tir. d. 8. september kl. 19.30: Fugleskydning
Vor traditionelle fugleskydning på Gl. Lindholm
Skole, hvor vi glæder os til at se alle garderforeningens medlemmer dyste om at blive årets
fuglekonge. En hyggelig og gemytlig aften. Mød
blot op, der er ikke tilmelding til dette arrangement.
Tirsdag d. 15. september kl 18.00: Besøg på
Nordjyllandsværket
Garderforeningen har i samarbejde med Nordjyllandsværket, som ejes af Vattenfall i Sverige,
arrangeret et besøg, hvor vi først får en orienterende præsentation om kraftværket og derefter
en guidet tur gennem kraftværkets afdelinger.
Efter rundvisningen er Nordjyllandsværket vært
ved en kop kaffe. Mødestedet er ved indgangen
til administrationsbygningen, Nefovej 50, 9310
Vodskov.
Selv om tilmeldingsdatoen er overskredet, bør
du alligevel ringe og høre, om der eventuelt
stadig er ledige pladser til rundvisningen eller til
ventelisten.
Af hensyn til sikkerheden under rundvisningen er
der begrænsning på deltagerantallet til maks. 35
deltagere. Kun medlemmer med evt. ledsager,
der står på deltagerlisten, vil få adgang. Såfremt
interessen er stor, kan der eventuelt arrangeres
en rundvisning på et senere tidspunkt. Arrangementet er gratis. Nordjyllandsværket er vært ved
kaffen efter rundvisningen. Tilmelding til Olav
Vibild tlf. 28 14 35 01 eller send e-mail til: kontakt@gfnordjylland.dk.
Fredag d. 18. september kl. 13.00: Gardergolfdag på Aabybro Golfklub
GF Nordjylland arrangerer efterårets GarderGolf
turnering for hele region 1’s Garderforeninger.
Sted: Aabybro Golfklub, Skeelundsvej 3, 9440
Aabybro. Greenfee SNG klubber kr. 150 øvrige kr.
300. Match-fee kr. 125,00 inkl. mad.
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Præmier: Formandens vandrerpokal uddeles til
bedste GF medlem. Desuden er der præmier til
de 3 bedste golfere. Endvidere er der præmie
til den, der kommer tættest på hul i et slag på
green, på alle par 3 huller.
Efter matchen serveres biksemad med spejlæg og
kaffe i Aabybro Golfklubs lokaler. Præmieoverrækkelse under kaffen.
Vi håber, som sædvanlig på et stort fremmøde
til denne golfdag. Der er mulighed for at tage en
ledsager med.
Bindende tilmelding med oplysning om DGU nr.
og handicap senest 14. september 2015 til sekretær Niels Christian Thygesen tlf. 8121 0060 eller
på kontakt@gfnordjylland.dk
Tir. d. 22. sep. kl. 19.30: Træningsskydning.
Her kan du forbedre din skydning ved helt uformelt, og kun mod betaling af omkostninger, at
træne skydning med salonriffel på 15m indendørs bane. Skydningen foregår på Gl. Lindholm
Skole. Har du børn eller børnebørn er de meget
velkomne til skydetræningen.
JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Randers By og Omegn

(1/2 1908 – 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

Thisted Amt

(8/4 1901 – 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

Lørdag d.5. september kl 10.45 Flagdagen for
Danmarks udsendte
Dagen fejres i samarbejde med kommunen,
beredskabsstyrelsen og andre soldaterforeninger.
Der vil være opstilling på havnen kl. 10.45, og
derefter march gennem byen kl. 11.00 med faner
og musikkorps.
Efter marchen vil der være taler ved Borgmester
og tidligere Forsvarsminister MF Søren Gade.
Derefter vil der være en lille forfriskning mm. på
det gamle rådhus.
Håber at I vil støtte op på dagen.
Tilmelding (pga. forplejning) til Niels Godiksen
på 2090 7901 el n.godiksen@mail.dk

Vendsyssel

(14/5 1918 – 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

Østvendsyssel

(16/11 1971 – 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

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

Midtjylland (II)

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

fantastisk og smuk sommeraften i selskab med
garderpiger og gardere. En stor tak skal lyde til
Bodil og Poul.
JAN-63 Chr. Brøgger

Regionsskydeleder:
JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20,
6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20
e-mail lindevej.20@mail.tele.dk

Herning og Omegn

(10/10 1911 – 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

Regionsbowlingleder:
Vacant



Holstebro og Omegn
(6/5 1912 – GF 26)
Formand: SEP-89 Søren Graagaard Tokkesdal Lund
Lindeborgvej 12, 7560 Hjerm
Tlf. p. 97 46 54 55/a. 40 37 26 26
e-mail: soerengtl@hotmail.com
www.garderholstebro.dk

Bjerringbro og Omegn

(11/7 1961 – GF 75)
Formand: 964-JUN-68 Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 19 88
e-mail: ole777964@gmail.com

Djursland

(7/4 1929 – 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

Torsdag er der kammeratligt samvær og salonskydning i Skyttehuset i Stenvad, der er kaffe og
kage til de fremmødte.
Sommerudflugten til Ebeltoft den 3. juli var i
det fineste sommeraftens vejr. Vi mødtes til
Minigolf Ved Ebeltoft Strand Camping. Efter en
kort gennemgang af spilleregler og hold inddeling startede spillede. Alle fik sig flere grin,
enten lykkedes et spil ved første forsøg, men
der var flere spil der ikke lykkedes med de antal
forsøg der var. Efter spillet kørte vi til Bodil og
JUL-62 Poul Petersens havestue. Her nød vi
den flotte udsigt ud over Ebeltoft by og vig,
medens vi spiste den medbragte madpakke. En

Lemvig og Omegn

(17/12 1910 – GF 19)

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



Odder og Omegn
(5/4 1909 – GF 12)
Formand: APR-72 Jens Peter Petersen
Smedegade 31, Ørting, 8300 Odder
Tlf. 20 32 33 18.
e-mail: garderforeningen.odder@gmail.com



Ringkøbing og Omegn (27/12 1916 – 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
Husk! Husk!
Gardernes Individuelle Landsmesterskaber
Lørdag d. 19. september på skydebanerne ved
Vingsted Centret, Vingstedvej, 7182 Bredsten,
kl. 10.30 er der stævneåbning med flaghejsning.
Gardernes Individuelle Landsmesterskaber er
skydning på 50 m. og 200 m., hvor gamle Gardere mødes til en hyggelig dag på skydebanen.
Endvidere er der flere muligheder for at Garder-

pigerne samt børn kan deltage i skydningerne.
Al ammunition er betalt af De Danske Garderforeninger, så prisen for at deltage i alle skydningerne er et indskud på 30,00 kr. Heri medfølger
et sæt ørepropper.
For Gardere der deltager på 200 m. distancen,
kan resultatet benyttes til Landsskydningen på
200 m., der skal så betales yderligere 25,00 kr.,
som er prisen for at deltage i landsskydningen.
Kl. 17.00 er der afslutning med en fælles buffet,
herunder er der præmieuddeling.
Buffeten koster ca. 150,00 kr., hertil ønskes der
tilmelding. Ønsker man yderligere forplejning på
dagen skal dette medbringes.
Har du aldrig deltaget i en Garderskydning i Vingsted tidligere, bør du invitere din Garderpige samt
jeres børn med på en tur til Vingsted, det vil helt
sikkert være en oplevelse for jer – både samværet
med andre gamle Gardere (Det kan være du
fandt en årgangskammerat) samt den pragtfulde
natur der omgiver Vingsted Centret. Der kan
læses mere om stævnet anden steds i bladet.
Eventuelle tilmeldinger kan ske til Anders Bjerg
på tlf. 9738 1820, mobil 5176 9891 eller e-mail:
lindevej.20@mail.tele.dk
Familiebowling M/K: OBS!! Ny bowlinguge.
Fredag den 2. oktober 2015 kl. 18.45 prc.
mødes vi til årets sidste omgang familiebowling ved Beach-Bowl, Lodbergsvej 36, Søndervig 6950, Ringkøbing. Efter lodtrækning til
banerne, bowler vi en time, hvorefter der er
spisning og præmieuddeling. Der uddeles holdpræmier i forhold til antal deltagere og til de
to bowlere m/k, der har præsteret den største
fremgang i forhold til sidste omgang familiebowling. Der er også plads til børn.
Husk tilmelding! Det er meget vigtigt på grund
af reservering af baner, senest søndag den 27.
september til Karl Aage Christensen tlf. 9738
1085 eller e-mail: amoka73@gmail.com
JAN-72 Anders Bjerg

Samsø

(18/3 1908 – GF 09)

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

Silkeborg og Omegn

(4/5 1913 – 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

Skanderborg og Omegn

(4/2 1916 – GF 36)

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

Lørdag d. 19. september: Vingsted
Gamle gardere mødes i Vingsted til kammeratlig
kappestrid på skydebanerne – 50 m og 200 m.

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Slut op om dagen - en fælles aktivitet på tværs af
de lokale garderforeninger.
Programmet i Vingsted er som vi kender det,
med åbningsparade, masser af skydning for både
gamle gardere og familier, medbragt mad til frokost, fælles buffet efter skydningen og masser af
godt humør - samt gode muligheder for at møde
andre gardere, som man kan udveksle minder og
soldaterhistorier med.
Læs mere om Vingsted skydningen i Garderbladet
og på www.garderforeningerne.dk
Generalforsamling torsdag d. 8. oktober kl.
18.30
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.
AUG-72 Asger Thykjær

Skive og Omegn

(7/6 1912 – 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

(12/3 1943 – 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
Ferien er forbi, og vi skal på bowlingbanerne igen.
Søndag d. 13. september kl. 11-12, afholder
Skjern og Omegns Garderforening familiebowling for gl. gardere med familie. Det vil glæde
os, hvis flere vil deltage. Der er garderglas til de
heldige.
Vi ses i Skjern Bowlingcenter.
FEB-69 Gunnar Jensen

Viborg og Omegn

(25/7 1909 – GF 15)

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

Lørdag d. 12. september kl. 10.00 Museet om
Livgarden–Garderstuen
Bustur til Horsens, hvor garder Preben Bosse viser
os rundt i hans fantastiske samling af næsten alt
vedr. Livgarden. Vi kan garantere, at det bliver
en stor oplevelse at se udstillingen og høre ham
fortælle. Der spises frokost i hans hyggelige Garderstue.
Bus fra Musikhuset kl. 10.00 præcis, og vi er
hjemme igen ca. kl. 16.00.
MAX 35 deltagere.
Pris: 150 kr./pers. inkl. mad, drikkevarer og bus.
Bindende tilmelding: Jørgen Ø. Johnsen tlf. 4075
1724 E-mail: abc-telte@mail.dk senest d. 20.
august.
Fredag d. 9. oktober kl. 18.30 Keglespil i Aarhus Skøjtehal, Gøteborg Allé 9, 8200 Aarhus
N.
Først nyder vi kokkens lækre mad. Herefter går
vi på keglebanen og kæmper om at blive årets
keglekonge. Der sluttes af med kaffe og kage.
Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding: Jørgen Ø. Johnsen tlf. 4075
1724 E-mail: abc-telte@mail.dk senest d. 27.
september.
Årets Detachement Skydning blev skudt med
salonrifler på 50 m skydebanerne på Vestereng
d. 7. juli. Et hold af tjenestegørende gardere
konkurrerede imod et hold af tidligere gardere
fra Garderforeningen for Aarhus og Omegn.
Vi startede dagens konkurrencer med hovedskydningen, og efter en pause med kaffe og
wienerbrød var der serieskydninger for alle,
som var med på skydebanen, og der var særdeles stor lyst til at deltage i disse, idet der blev
brugt næsten 2000 skud.
Efter skydningen vendte vi alle tilbage til Gardergården, hvor Garderforeningen for Aarhus
og Omegn var vært ved en rigtig lækker middag for 57 unge og gamle gardere.
Der var en god stemning og livlig snakken
under middagen.
Efter hovedretten forestod major Peter Reinhold Nielsen præmieuddelingen.

Jan Creutzberg overrækker pokalen til major
Peter Reinhold Nielsen.
De bedste resultater (ud af 100 mulige point)
var fordelt som følger:
92 point Knud Boye Nielsen (GF).
90 point garder M. E. Møller.
89 point garder P. D. L. Jensen.
84 point garder F. S. Christensen, Jarl Udsen
(GF) og Christian Petersen (GF).
Det bedste makkerpar var med 174 point: Garder M. E. Møller og Jarl Udsen (GF)
Serieskydningen (ud af 50 mulige point) blev
vundet af Lasse Pedersen (GF) med 49 point.
Ikke alle præmietagere er nævnt.
Holdresultaterne, som hidtil havde været hemmeligholdt, blev nu afsløret:
Garderforeningens 10-mands hold fik i alt 758
point.
Vagtdetachementets 10-mands hold fik i alt
759 point.
De sidste tre år blev skydningen vundet sikkert
af Garderforeningen, men i år vendte vandrepokalen altså tilbage til Livgarden, som havde
vundet med kun et overskydende point.
Jan Creutzberg fra garderforeningen havde
hermed det triste hverv at overrække vandrepokalen til major Peter Reinhold Nielsen.
Det vellykkede arrangement sluttede med tappenstreg.
JUL-64 Helge Kuno Pedersen

Aarhus og Omegn

(26/9 1902 – 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 d. 2. september, 30. september og d. 28. oktober fra kl. 19.00.
Nærmere oplysninger om skydning hos Jan
Creutzberg tlf. 3024 7109.
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Major Peter Reinhold Nielsen takker de unge og de lidt ældre gardere for godt kammeratligt samvær.
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Garderforeningerne i Sydjylland (3)
Vicepræsident: MAR-93 Ulrik Brandt Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

(12/12 1937 – GF 60)

Lørdag den 19. september afvikles den årlige
og traditionsrige ”Vingsted landsskydning” på
200 m. Samtidig afvikles der også en salonskydning på 50 m banen. På denne bane må børn og
unge samt ledsager også gerne dyste med far. Se
nærmere program i Garderbladet. Der er ingen
tilmelding for os, så mød bare op. Geværer m.v.
findes på banen. Der er fine præmier at vinde.
Fyld frokost madkurven og tag den med. Nyd den
i samvær med andre garderkammerater og deres
familier. Det kan blive meget hyggeligt. Kom nu
og tag hele familien med. Dermed repræsenter
du Haderslev Garderforening ved denne landsskydning.

(31/5 1935 – GF 59)

Siden sidst
Sønderjyllands Genforeningsdag fredag den
10. juli, hvor foreningen var repræsenteret med
fane ved fanebærer Bjarne Nielsen og Jens
Thomas Paulsen

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

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

Fredericia og Omegn

(28/10 1912 – GF 29)

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

Haderslev

Til alle medlemmer – husk at hejse flaget hjemme!

Bestyrelsen er samlet sidst i August, hvor vi
lægger den sidste hånd på det kommende
program for året 2015/2016. Herefter vil programmet tilgå jer medemmer, når det kommer
fra trykkeren.

Horsens og Omegn

(5/10 1889 – 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

Mandeturen 2015
Årets mandetur var henlagt til en af sommerens få smukke aftener. Turen gik ud til
JAN-77 Søren Lyng Sørensen i Østbirk, hvor ca.
50 gamle gardere var mødt frem for at se de
smukke omgivelser, og høre lidt nærmere om
stedet. Aftenen bød også på overrækkelse af
skydepræmier til de mange flittige og dygtige
skytter. Særligt fik to personer denne aften en
ekstra hæder. Nemlig MAR-83 Frank Meyer og
OKT-74 Roger K. Pedersen, der for deres indsats
igennem mange år blev hædret med De Danske
Garderforeningers Hæderstegn – tillykke til alle
præmie- og hædersmodtagere.
Det blev til nogle hyggelige timer, og efter de
medbragte madpakker var spist, halsen skyllet,
gardersangene var sunget og de gode gamle
historier fortalt, kunne mange takke værtsparret for en dejlig mandetur.
Se billeder fra Manneturen næste side
DEC-01 Jacob Hanquist Petersen

JUL-90 Mikael Ridstrøm Lauritzen

(16/5 1933 – 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 september 2015
Lørdag den 5. september: Flagdag for Danmarks udsendte og hjemvendte personel i internationale operationer markeres i Haderslev,
blandt andet med parademarch fra Haderslev
Kaserne.
Kl. 12.30: Paraden antrådt i Ydre kasernegård
med Slesvigske Musikkorps i front, faneborg,
en deling soldater, gæster og repræsentanter
fra alle soldaterforeninger, indbefattet medlemmer af Haderslev Garderforening. Kl. 12.40: af
march til Haderslev Rådhus. Her holdes tale af
borgmester H. P. Geil og chefen for Divisionen
general major F. Mathiasen. Fortsat march gennem byen og retur til Kasernen. Da det er lørdag,
håber bestyrelsen, at se flere foreningsmedlemmer stille på kasernen og efterfølgende indtræde
som deltager i parade og march, for på den måde
at vise respekt for vore udsendte og hjemvendte
garderkammerater. Efter hjemkomst til Kasernen
er der kranselægning og taler ved mindestenen i Kasernens indre gård. Kl. ca. 14.00 holdes
et mindre traktement i Kantinen for gæster og
repræsentanter fra soldaterforeningerne.

GARDERNES HUNDREDEMANDS
FORENING

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
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Fra venstre ses Vicepræsidenten Ulrik Baunsgaard som denne aften overrakte hæderstegnene til Frank Meyer og Roger K. Pedersen fra Horsens og
Omengs GF. Yderst til højre formand Jørgen Bojsen.

Kolding og Omegn

(7/8 1904 – GF 06)

Formand: NOV-75 Ole Bork Jessen
Sjællandsvej 16, 6000 Kolding
Tlf. 75 50 52 59 / 40 26 00 59
e-mail: ole@borkjessen.dk
www.dgkolding.dk

Book en Blå time på 44 55 59 00

Kongeå-egnen

(24/7 1958 – GF 73)

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

Midtjydsk

(25/11 1934 – 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

(18/8 1912 – 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

Kommende arrangementer I 2015:
Virksomhedsbesøg på en rørvirksomhed i Holsted: 22.oktober 2015 kl. 15.00.
Besøg på Gram Slot.
Fisketur på Lillebælt en hverdag, der er ikke flere
weekender ledige i 2015.
Vi skal hurtigt have bindende tilkendegivelser, Tlf.
75 42 23 69 / 20 76 31 06
så vi kan se om der er stemning for en dag på Lillebælt, med afgang fra Årøsund.
Afgang kl. 8.oo
I havn kl. 15.oo
Antal personer 12
Priser: hverdage kr. 450,00
Orm 80 gram kr. 40.00
Øl - vand kr. 5.00
Kaffe 1,5 liter kr. 20.00
Leje af fiskestang pr. dag kr. 25,00
Forfang m/bly kr. 20.00
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Deltagerne til Fugleskydningen i Sønderjydsk Garderforening.

Sønderjydsk

(26/9 1920 – 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

Fugleskydning i Sønderjydsk Garderforening.
Lørdag d. 25. juli 2015 blev den traditionsrige fugleskydning afviklet på skydebanen ved
Søgård.
Traditionen tro var de vagtfrie gardere fra Gråstenvagten inviteret til at deltage i skydningen,
der stillede 13 gardere og en sergent. Dagen
blev indledt med, at morgenkaffen blev indtaget i jagthytten. Ældste garder, Karl Petersen,
afgav 1. skud for Dronningen. Efterfølgende
blev der skudt efter de 9 markeringer på fuglen,
efter en del skud blev årets fuglekonge fundet.
Det blev JUL-73 Christian Lund, som også er
foreningens formand.
Efter skydningen kørte vi til Den Gamle Kro i
Gråsten for at afslutte dagen med skipperlabskovs. Leder af detachementet på Gråsten Slot,
kaptajn Bjørnson, deltog i spisningen. Efter
maden blev præmierne uddelt, og kongepladen
blev overrakt til den nye fuglekonge.

Varde og Omegn

(8/5 1957 – 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

Varde og Omegns Garderforenings Aktiviteskalender 2015
Husk d. 5. sep. Flagdag/parade på torvet i
Varde. Garderforenings fane er med.
Den 19. september: Skydning i Vingsted kl.
10.30. Kontakt formanden Carsten Christensen
på tlf. 4011 3002, hvis I ønsker at deltage/køre
med. Der er skytter med fra Varde og Omegns
Garderforening.
Den 24. september: Åle-spisning på Lyne kro
kl. 19.00 Tilmelding senest d. 17. sep. til formanden Carsten Christensen på tlf. 4011 3002.

Vejle og Omegn

(19/11 1913 – GF 32)

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

Dronningen besøger Vejle 2. september
Dronningen vil gå i land fra ”Dannebrog” på
Vejle Havn kl. 8.00 (tidspunktet kan godt blive
ændret). De forskellige foreninger stiller med
Faner og så mange gl. gardere som muligt, og
meget gerne med blå Blazer & grå Benklæder
Landsskydning – Kan du stadig sigte?
Så skal du til skydning i Vingsted den 19. september kl. 10.30 til ca. 15.00. Her afvikles De Danske
Garderforeningers landsskydning med gl. gardere, pårørende og tjenestgørende fra hele landet.
Gratis Patroner og lån af Gevær 7 Rifler. Kom og
vær med! Din Garderforening betaler frokost og
drikkevarer dertil.
For at få del i frokosten skal du sende en mail til
k.internet@aab-net.dk eller ringe til undertegnede på mobil 2484 4825 senest onsdag den 16.
september. Bestyrelsen håber meget, at Vejle og
Omegns Garderforening kan stille med et pænt
hold. Alle kan være med!!
Man behøves absolut ikke at være ”skarpskytte”
for at deltage.
Foredrag torsdag den 1. oktober kl. 20.00 På
Hotel Hedegården
En øjenvidneberetning af oberst Flemming Kent
Vesterby Agerskov, der fra sit arbejde i 20122013 som leder af bekæmpelsen mod korruption
havde problemstillingerne helt tæt ind på livet.
Afghanistan er ikke kun en krigszone, men også
et land, hvor befolkningen i stigende grad ligger
under for korruption, som er en særlig udfordring
at få bugt med.
Et spændende og informativt foredrag, hvor
oberst Flemming Agerskov fortæller om sit arbejde i årene 2012-2013 som leder af indsatsen fra
det internationale samfund mod bekæmpelse af
korruption.

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

Landsskydning i Vingsted, lør. den 19. sep.
2015. Sæt kryds i din kalender og tilmeld dig til
Kim Lorentzen på tlf. 4079 1238 eller til din formand, såfremt du ønsker at deltage. Se programmet for dagen i dit garderblad for Aug. 2015.

Regionsbowlingleder:
NOV-75 Ole Vagn Jensen,
Galdbjerg Kohavevej 21
5874 Hesselager
Tlf. 6224 1250
Regionsudvalg:
OKT-80 René Rasmussen, dytbaat@mail.tele.dk
(Nordfyns Garderforening)
FEB-81 Sendy Alstrøm, sehal@pc.dk
(Den Fyenske Garderforening)

Lidt fra vicepræsidenten
Hej garder. Er du flyttet? Vi kan ikke finde
dig, og post til dig kommer retur med
”Ukendt på adressen”.
Sådan har jeg lige oplevet det. Jeg havde
(på grund af ferien) sendt et brev med en
lille gave til et af vore medlemmer der
blev 50 år, men fik brevet retur fra Saxovej med en mærkat med teksten ”Ukendt
på adressen”.
Når I flytter, er det vigtigt at I oplyser
den nye adresse til jeres Garderforening.
Hvis I ikke får Garderbladet på den nye
adresse, så ringer I nok og så får vi adresseforholdene i orden. Men de der distribuerer Garderbladet, får nogle gange
jeres nye adresse ad anden vej, og så får I
Garderbladet alligevel – men vi ved ikke,
at I er flyttet. Hvis I så også har fået ny
e-mail og telefonnummer, så kan vi ikke
komme i kontakt med jer, når vi får meldingen ”Ukendt på adressen”.
Derfor husk altid at oplys ændringer i
adresse, telefonnummer eller e-mail til
jeres Garderforening.
 JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident

Assenskredsen

i lokalaviserne i ugerne op til d. 5. september.
Arrangementet begynder kl. 08.00 med flaghejsning, hvilket vil finde sted i parkanlægget ved
Toldstrup Mindestenen overfor Assens Rådhus.
Det efterfølgende arrangement vil blive afholdt i
rådhusets kantine.

(2/9 1945 – GF 66)

Mailadresser. Har du ændret din mailadresse,
så send den nye adresse til formanden, så vi
kan få den registreret korrekt. Er din mailboks
fyldt op, så du ikke kan modtage – så tøm din
mailboks. Vi ser fortsat flere mails, som kommer retur på grund af fejl hos modtager som
ovenfor nævnt. Få det nu fixet, så vi kan kommunikere elektronisk.
Fortsat God sommer
Bestyrelsen for Assenskredsens Garderforening
ønsker alle vores medlemmer og deres familier
en god og varm sensommer.
JUL-78 Tom Kristensen

Den Fyenske

(6/7 1889 – 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
Hej gardere. HUSK at garderstuen i september
er afløst af virksomhedsbesøg onsdag den 16.
september kl. 19.00, hvor vi skal besøge Odense
Model Jernbane Klub (OMJK).
OMJK har et anlæg på 324 m², der starter ved
afkørsel fra storebæltsfærgen M/F Dronning Ingrid og kører over Fyn til stationer i 1950’erne og
slutter med at køre op på rampen til Lillebæltsbroen som tænkes at befinde sig i nabo lokalet.
Der køres efter en køreplan der også er i skala.
Der er særlige ure der kører modeltid, hvor ”1
model-time” svarer til 10 minutter i den virkelige
verden. Det er virkelig et besøg værd, også for
ikke-modeltog-nørder. Alt fra færgen Dronning
Ingrid til den mindste detalje på tog og vogne er
håndlavet.

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

Kommende arrangementer
Den Nationale Flagdag for Danmarks Udsendte,
den 5. september 2015.
Der afholdes et arrangement i Assens, som Assens
Kommune, Garderforeningen, Assens Marineforening og Toldstrupselskabet i fællesskab arrangerer.
Der vil være flaghejsning, faneborg samt taler og
musik. Det endelige program vil blive annonceret

Klik på nedstående link og se videoen på YouTube ”Fra Odense Modeljernbaneklub” af Flemming Ormstrup.
www.youtube.com/watch?v=WmcMNP0oP6s

Der er plads til 30 personer. Tag din kone, børn
eller børnebørn med onsdag d. 16. september. Vi
mødes på gårdspladsen ved den gule trelængede
bygning på Blangstedgårds Allé 95, NB! indkørsel
fra ”Niels Bohrs Allé-siden”. Kun busser og cykler
må køre ind fra ”Blangstedgårdsvej-siden”.
Tilmelding til mig på e-mail hgprivat2@gmail.
com eller på mobil 2073 4089 senest d. 10.
september. Også gardere fra regionens øvrige
foreninger er velkommen. Vi ses.
Kommende aktiviteter
Skydning. Onsdag d. 2. sep. kl. 17.30.-19.30 er
der 200 m skydning i Skallebølle Skydecenter.
Medlemmer fra andre foreninger er velkomne.
Lørdag d. 19. sep. er der skydning i Vingsted. Der
er igen i år gratis ammunition. Fyld en bil og kør
til Vingsted. Der er ikke ret langt.
Flagdagen. Lørdag d. 5. sep. Flagdagen for
udsendte i Ansgar Anlæg og på Flakhaven. Se
dagspressen
Garderstuen. HUSK at Garderstuen torsdag den
17. er ændret til virksomhedsbesøg onsdag den
16. kl. 19.00, se hvad formanden har skrevet.
Vel mødt.
Golf. Fredag d. 18. sep. Kl. 12.30 gardergolf,
Langesø Golfklub, tilmelding Kai Hermansen.
Bowling. Torsdag d. 24. sep. kl. 19.00 Bowling,
tilmelding til Poul Agertoft.
Vigtigt: Vi mangler stadig to til betroede jobs.
Efter mange års fantastisk pasning af skydning
og opvartning i Garderstuen har Sendy Alstrøm
meddelt, at han ikke længere kan få det til at
hænge sammen tidsmæssigt, da han arbejder
i København. Vi takker Sendy for hans utrættelige indsats og søger hermed en eller to nye
til at erstatte Sendy. Vi håber at der blandt
medlemmerne findes nogen som er klar til at
tage over, så vi fortsat kan nyde god forplejning
i Garderstuen samt afvikle skydninger.
JUL-71 Henrik Gattrup

Faaborg-egnen

(27/8 1911 – GF 22)
Formand: 253-NOV-67 Lars Styrbæk Frost
Nørregade 7, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 11 09
e-mail: frostfaaborg@stofanet.dk

Sæsonens første kammeratskabsaften med
skydning afholdes på Telemarken fredag d. 9.
oktober kl. 18.00 med spisning af medbragt mad.
Vi fortsætter som sædvanlig den anden fredag
i måneden, således den 13. november. Dog kan
der være ændringer, hvis lokalerne er reserveret
til anden side. I 2016 bliver det den 8.januar,
12.februar, 11.marts, sluttende 8. april.
Datoerne for juleafslutningen og generalfo rsamlingen meddeles senere. Det samme gælder for
øvrige datoer, bl.a. for regionsskydning m.m.

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Lørdag d. 5. september kl. 11.00 har Langelands
Garderforening taget initiativ til en markering af
den Nationale Flagdag for vore udsendte soldater med en parade på Koldkrigsmuseet Langelandsfortet.
Garderforeningerne i Fåborg, Svendborg og på
Langeland, - Langelands og Svendborgs Marineforening samt Hjemmeværnet vil deltage.
I forbindelse med paraden vil chefen for Totalforsvarsregion Fyn, Syd-og Sønderjylland, oberst
Flemming Agerskov tale.
Efter paraden er der frokostpause, hvor den medbragte madkurv vil kunne spises i den ene hangar,
hvor der vil være opstillet borde og bænke.
Efter frokost vil den tidligere chef for FET, generalmajor Jørgen Hjorth komme med et indlæg.
I øvrigt holder Koldkrigsmuseet denne dag åbent
hus for alle. Emblemer og ærestegn bæres.
Tak til Erik og Birthe, der lagde hus til sommerfesten, der forløb så hyggeligt som sædvanligt.
På glædeligt gensyn 
016-NOV-63 Erik Debois

Kerteminde og Omegn

(15/2 1921 – GF 48)

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

D. 5. sep. er der gratis adgang til museum Langelandsfort, hvor foreningen er med til at arrangere dagen. Vores fane er også med, så brug dagen
og den medbragte madkurv på Langeland, og nyd
omgivelserne og atmosfæren. Startende kl. 10.30.
Som omtalt i sidste nr. af Garderbladet, er
arrangementet på Svendborg assistens kirkegård flyttet til et tidspunkt, vi på nuværende
tidspunkt ikke kender til. Det omtalte arrangement kl. 19.00 er derfor AFLYST:

Nordfyn

Afslutning på 200 m. er ikke planlagt som skrevet i blad AUG. Så når det sker, vil de som har
skudt blive inviteret til deltagelse.

(5/8 1924 – GF 51)

Nyborg og Omegn

Til slut, så husk at krydse i kalenderen den 9/7
2016, for der holder vi 100 års dag for vores forening på Hotel SVB. 
JUN-85 Finn Madsen
(6/3 1918 – GF 42)

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

Håber alle har haft en god sommer og oplevelser,
der kan mindes med godt humør.
Jeg skal gøre opmærksom på Soldaternes Dag
lørdag den 5. september. Har du lyst at deltage,
så mødes vi kl. 08.00 ved Marineforeningen i
Nyborg (Mød i Blazer sæt).
Skydning starter igen to gange om måneden,
vinteren igennem. Det er som altid i Aunslev Hallen på Kertemindevej, der skydes. Det er muligt at
købe kaffe og ostemad.
Er du en af dem som støtter vores forening med
kontingent, uden at kræve noget til gengæld, så
er også du velkommen til at afprøve dine evner
som skytte. Foreningen har de mest moderne Rifler. Skydning er en sport, hvor det mest er sig selv
der konkurreres med. Håber vi ses til Skydning i
september d. 8, og igen d. 22. Kl. 19 - 21
605-NOV-66 Kaj Nielsen

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

HUSK HUSK. Så er det ved at være sidste chance
for at skyde på 200 m i denne omgang. Vi har de
2 første mandage fra kl. 19.00 på Rødskebølle,
og så er det slut for denne omgang. Har du endnu
ikke nået at skyde din Landskydning, så har du de
to muligheder, eller den absolut sidste den 19.
september, hvor der er Vingsted skydning med
start kl. 10.30. Der er gratis AMM, og der kan du
tage hele familien med. Se garderblad Aug. 2015
for mere information. Tilmelding senest 7. sep.

Langeland

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

Garderforeningerne på
Sjælland og Øerne (5)

(6/7 1916 – 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

Bowling for hold starter torsdag den 10. kl.
18.45 i SVB bowlingcenter. Vil du deltage i år, så
tilmeld dig til Ole på tlf. 2043 0120 eller Finn på
tlf. 4032 3438 senest 2/9.

(21/10 1911 – 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
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Svendborg og Omegn

Vestfyn

(23/5 1914 – GF 33)

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

Landsskydning 200 m. Har du ikke nået at få
skudt landsskydning, kan du nå det endnu! Der
skydes hver mandag fra kl. 18.30 på banen ved
Søbadet i Middelfart. Du kan dog også skyde
landsskydning i Vingsted lørdag d. 19. sep.
Skydning Vingsted. Lør. d. 19. sep. er der skydning i Vingsted, hvor vi skyder både på 50 m og
200 m. Det er også muligt at skyde med de tjenstgørendes våben på 200 m. Det er en hyggelig dag
i Vingsted. Måske møder man ”gamle” soldaterkammerater. Tilmelding til Knud på tlf. 4021 6548.
Der kan læses mere om Vingstedskydning andet
sted i bladet.
JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Ærø

(26/9 1920 – 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

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

Garderforeningen 
i København

(25/8 1885 – GF 01)

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

Foreningen afholder ingen arrangementer i
september måned.
SKYTTELAUGET – Kortdistance
Et helt sikkert tegn på, at sommeren er ved at gå
på hæld, er, når der igen kaldes ind til skydning på
kortdistancen. Onsdag den 2. september åbnes
dørene igen til 15 m banerne på Carlsberg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68. Herefter går det
slag i slag med skydning hver onsdag frem til jul.
I september er der almindelig træning onsdag d.
2., 9., 16. og 30. fra kl. 18.30. Få nu allerede fra
sæsonstart sat skydedagene ind i din kalender,
således at du ikke fejlagtigt kommer til at love dig
bort til noget andet på en skydeaften. På gensyn i
den kommende sæson.
Spisning
Der vil også i den kommende sæson på kortdistancen blive planlagt spisning hver den første
onsdag i måneden. Tilmelding hertil er nødvendigt, og skal ske ikke senere end søndagen før. Tilmelding enten på skydebanen eller til formanden
på mail stoltenborg@mail.dk.
Langdistance
Efter en travl august fortsætter vi i september.
Der skydes fortsat Landsskydning 200 m, og har
du endnu ikke skudt denne, så er det med at
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komme ud på Københavns Skyttecenter og være
med. Programmet for september indeholder:
Søndag d. 13. sep Søndagstræning 200 m
Lørdag d. 19. sep Skydning i Vingsted 50 m og
200 m
Søndag d. 27. sep Søndagstræning 200 m
Fugleskydning
Skyttelauget inviterer alle gamle gardere i Garderforeningen i København og Skyttelauget samt
familiemedlemmer til Fugleskydning onsdag den
23. september. Dørene til Fugleskydningsbanen
vil være åbne fra kl. 18.00, og præcis kl. 18.30
skyder afgående Fuglekonge det første skud. Vi
planlægger et par stykker smørebrød efter skydningen, så tilmelding til spisning er nødvendigt
og ikke senere end 20. september. Tilmelding
kan ske til formanden eller til en af Skyttelaugets
Fugleskydnings agitatorer. Alle er velkommen,
blot man husker at købe fugleskydningskort. På
gensyn den 24. september til Fugleskydning.
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt
udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der
vil være mulighed for at få råd og vejledning fra
gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger
om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved
henvendelse til Jan Stoltenborg på telefon 4444
2473.
OKT-77 Jan Stoltenborg
Gardermumierne
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.
Ordinært Mumiemøde er: Tirsdag den 1. september 2015 kl. 11.30 på Svanemøllen Kaserne.

Bornholm

(20/9 1908 – 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

(13/11 1916 – GF 38)

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

Falster og Østlolland

(25/7 1909 – GF 14)

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

dagen for Kongeegen markeres ved et arrangement ved Mindestenen. Efterfølgende er der
besøg i slotsparken ved Frederiksborg Slot.
4. oktober Gardermarch, som Frederiksborg
Amts Garderforening er med til at arrangere.
Nærmere herom på bagsiden.
Bemærk: Ingen klubaften i oktober.
DEC-83 Steen M. Munk

Gl. Roskilde

(22/1 1910 – GF 17)

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

Kommende aktiviteter: Bowling i Roskilde
Kegle Center, Ro’s Have, Roskilde.
September ( 30.9)
Oktober (14.10 & 28.10)
November (11.11 & 25.11)
December ( 9.12)
Vi begynder de pgl. datoer kl. 18.45 og spiller
indtil til kl. 20.00. Til de pgl. Bowlingaftener skal
der ske tilmelding, senest en uge før til Hans på
mobil tlf. 3156 3199, eller mail til hansboege@
gmail.com
Keglespil i Roskilde Kegle Center, Th. Nielsensvej 8B, Roskilde.
Oktober (6.10 & 20.10)
November (3.11 & 17.11)
December (1.12 & 15.12)
Der skal ikke ske tilmelding til de pgl. Kegleaftener.
Flagdag i Jyllinge & Roskilde.
Den 5. september afholdes der flagdag.
Se programmet på vores hjemmeside.
”Dronningens Vagtmester”
Tir. d. 20. oktober i Vor frue Sognegård kl. 18.00.
Vores medlem, klosterforvalter, kammerherre,
oberst Søren Lyder Jacobsen vil give et udvidet
foredrag om sin tid i Kongehuset. Vore damer fik
en lille smag på dette foredrag ved seneste generalforsamling - med stor succes.
Vi er blevet opfordret til at gentage den succes,
og alle er velkommen.
Vi begynder med spisning kl. 18.00, hvor der serveres Skipperlabskovs med tilbehør, samt kaffe
med kage. Pris kr. 130,00 pr deltager. Drikkevarer
købes særskilt.
Tilmelding til formanden, senest den 15.10.

Helsingør og Omegn

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din Garderforening.
Kommende arrangementer:
Bowling og skydning genoptages i oktober. Se
næste nummer eller hjemmesiden.
Andespil foregår d. 6. november.
Foreningen har ligget lidt stille over sommeren,
men har dog været repræsenteret ved hjemsendelsesparaden.
Efter deadline har vi afholdt vores fugleskydning, læs mere herom i næste nummer.
Følg i øvrigt vores hjemmeside, den bliver
løbende opdateret. Pbv.
NOV-74 Tommy Aaboe

Holbæk Amt

(12/12 1910 – 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
Lørdag, d. 26. september kl. 10.00: 70 års

(24/3 1911 – 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

Lørdag den 5. september markeres den nationale flagdag for Danmarks udsendte. Holbæk
Kommune er vært ved arrangementet, som foregår på det gamle rådhus i Holbæk. Det endelige
program kan ses i dagspressen, på Holbæk Kommunes hjemmeside og på foreningens hjemmeside www.holbaekamtsgarderforening.dk, så
snart det er offentliggjort.
Onsdag den 9. september starter bowlingturneringen igen, og den fortsætter hele vinteren,
med én aften om måneden. Såvel damer som
herrer er velkomne i Mega Bowl, Mellemvang 5 i
Holbæk, hvor vi mødes kl. 18.45. Pris for bowling,
kaffe og småkager er kr. 65,00.
Er du interesseret i at deltage, så kontakt Bent
Pedersen på tlf. 5932 8219 eller på karenbent@c.
dk, således at der bliver reserveret baner nok.
Lørdag den 12. september er der foreningens
traditionelle Fugleskydning klokken 12.30 på
skydebanen i Tuse. Om aftenen mødes vi igen, og

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

Andespil, mm.
Torsdag den 5. november. Nærmere tilgår.

Frederiksborg Amt

(31/1 1918 – 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

SEP-68 Erik Rye Andersen

Haslev og Omegn

(18/6 1924 – 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

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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denne gang har vi vore damer med til spisning på
Hotel Strandparken i Holbæk.
Nærmere kommer i det udsendte program ”Gardersablen”.
JUL-99 Brian R. Printz

Høje-Taastrup og Omegn(29/11 1976 – 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

Information
Bowling. Første bowlingaften er planlagt til tirsdag den 8. september 2015.
Fugleskydningen afholdes søndag den 20. september 2015.
Vinterskydningen begynder mandag den 5.
oktober 2015.
De nærmere detaljer til alle tre arrangementer
følger senere, og kan ses på vores hjemmeside.
Her følger en hilsen fra vores bowlingleder:
Den 8. september starter den nye sæson, og
jeg har booket 16 tirsdage frem til den 19. april
2016. Der spilles som sædvanligt hver gang fra
klokken 19.00 – 20.00, og der vil være juleafslutningsbowling den 15. december samt sæsonafslutningsbowling den 19. april. I alt skal der
deltages i 8 bowlingaftener for at kunne komme i
betragtning ved præmieuddelingen.
Prisen for at deltage vil være uforandret kr. 60,pr. spiller pr. aften.
Svend Clausen-Beck, Bowlingleder
729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Kalundborg og Omegn

(18/4 1926 – 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

Bowling
Bowlingsæsonen begynder onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 i Star Bowl, Elmegade 16.
Derefter hver onsdag samme tid. Alle er velkomne. Også vore damer, som vi gerne ser den første
onsdag i måneden. Vi bowler og spiser sammen
til rimelige priser.

Køge og omegn

(15/10 1919 – 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

National Flagdag
Arrangementet finder sted den 5. september.
Igen i år står vor forening som arrangør af National Flagdag i Køge med parade, musik og taler,
samt efterarrangement hos Køge Marineforening. Nærmere om arrangementet er udsendt.
Bowling
Hver onsdag i Køge Bowlingcenter, fra klokken
18.00 til 19.00.
Så starter vi sæsonen igen. Første bowlingdag er
onsdag den 2. september.
Alle bowlere, nye som gamle, bydes velkommen,
og vi ønsker at se rigtig mange til at fylde vores
baner.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, tlf. 2619
1710.
Skydning
Opstart på ny sæson.
Første skydedag bliver tirsdag den 6. oktober.
Skydeformand Kaj Larsen, tlf. 2697 7425.
Garderstuen
Starter op igen i forbindelse med skydning. Første
åbningsdag den 6. oktober.

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

Møn

(22/1 1911 – 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

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

Skovtur 2015
På grund af manglende tilslutning, var det desværre nødvendigt at aflyse vores skovtur. Vi
prøver med nyt tiltag igen i 2016.

Lørdag den 29. august kl 10.00 har vi kranselægning på Jægersborg Kasserne til ære for Garder Lars Johannes Bødtcher Larsen, en højtidelighed som du er meget velkommen til at deltage i.

90 års fødselsdag
Vort æresmedlem Harald Hansen fejrede den
1. juli sin 90 årsdag.
Mange var mødt op for at gratulere, der iblandt
14 gamle gardere. Endnu engang tillykke.
Se billeder på hjemmesiden www.koogf.dk

Den 5. september er Flagdag for Danmarks
udsendte. Det er den dag, hvor Danmarks
udsendte anerkendes for den indsats, de har
ydet. I København højtideligholdes flagdagen
med en Parade på Christiansborg Slotsplads Kl.
16.00 - 16.45.

Virksomhedsbesøg
Mandag den 5. oktober 2015 kl. 18.30 har vi
arrangeret et virksomhedsbesøg hos Bilcenter
Peer Glad a/s, som er autoriseret forhandler og
serviceværksted for Peugeot, Fiat, Land Rover,
Range Rover og for Williams trailere, der serveres
kaffe
Tilmelding senest onsdag den 30. september til
Finn, tlf. 6049 9258 eller Karsten: tlf. 2425 9803.
JUN-85 Karsten Jensen

Korsør og omegn

(14/10 1922 – GF 49)

Formand: 831-JAN-59 Benny Hansen
Skovparken 9, 4220 Korsør
Tlf. 42 75 30 23
e-mail: jyby@outlook.dk
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Skydningen på 15 meter fortsætter mandag
den 14. september kl 17.00 og der skydes mandage i lige uger indtil den 23. november, hvor vi
har juleskydning. Den første skydedag i måneden
er vores damer velkommen. Da vi endnu ikke ved,
hvornår vores skydebaner i Lyngby er færdige,
foregår skydningerne indtil videre under Rundforbihallen.
Trekantskydning. Onsdag den 28. oktober fra kl
17.30 er vi af Søndre Birks Garderforening inviteret til Trekantskydning, som afholdes i skydekælderen under Glostruphallen. Tilmelding senest
den 12.10 til Jørgen.
Lørdag den 19. september afholdes der Vingstedskydninger på 200 m og 50 meter. Vi har
øvet os i hele august måned og igen i september,
så vi ser frem til en god skydning. Se venligst i
Garderbladet eller på De Danske Garderforeningers hjemmeside. Tilmelding til Jørgen.
Gardermarchen den 4. oktober: Det vil være
sjovt med et hold fra Nordre Birk. Se bagsiden.
Stiftelsesfesten er planlagt til afholdelse lørdag
den 21. november. Festen vil i år blive afholdt på
en god restaurant til meget rimelige priser, så
reserver datoen nu.
Julestuen er den 1. december.
MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Nordsjælland

(3/12 1909 – GF 16)

Formand: JUL-71 Niels Koed Hansen
Enggårdsvej 10, Uvelse, 3550 Slangerup
Tlf. 48 27 86 63 / 30 45 36 35
e-mail: koed@hansen.mail.dk
www.nsgarder.dk

HUSK vi afholder Åleaften 16 - 9 -2015 som vi
plejer på Pedersholm, hvor vi også har en til at
holde foredrag , som har været adjudant i 18 år.
JUL-71 Niels Koed

Stevns

(20/7 1913 – 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

Sydsjælland

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

Skyttelauget informerer:
Vi har 200m skydning på Holmegaards baner,
mandag d. 7. september, sammen med Haslev
GF, der skydes fra kl. 18.00 til kl. 20.00.
Vi deltager i Soldatersamvirkets pokalskydning
søndag d. 20. september med start kl. 9.00, tilmelding til Normann på tlf. 5574 8606 eller Gert
på tlf. 2193 0956 senest d. 6. september.
Alle medlemmer i garderforeningen er velkomne.

Bestyrelsen informerer
Vi deltager som tidligere år i arrangementet
”soldatens dag” / ”flagdagen”, som afholdes
lørdag d. 5. september. Der stilles med en Fanekommando på 3 mand. Der bliver march gennem
Næstved by, hvor gamle gardere opfordres til
at deltage. Start fra P pladsen ved Munkebakken kl. 11.00. Vi stiller op ved mindestenen. Se
også nærmere i dagspressen dagene før. Tilmelding nødvendig på tlf. 4015 1824 senest d.
1. september, såfremt man ønsker lidt til ganen
efterfølgende.
Husk vi holder 108 års jubilæum lørdag d. 24.
okt. kl. 11.00 med brunch og tegnuddeling i
Kalbyris-Salen ved Garderstuen, Næstved Hjemmeværnsgård. Tilmelding til formanden senest 5
dage før på tlf. 4015 1824.
Garderstuen informerer
Onsdag d. 2. september er der seniormøde med
en let frokost, der startes kl. 11.00. Tilmelding til
Claus på tlf. 2082 7545 senest tir. d. 1. sep.
Torsdag d. 3. september er der åbent i garderstuen kl. 18.00 med spisning, såfremt der er
nok tilmeldinger. Tilmelding til Claus på tlf. 2082
7545 senest tirsdag d. 1. september. Ellers er der
åbent fra kl. 19.30.
JUL-74 Kristian Rasmussen

Søndre Birk

(14/6 1938 – 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

Nu er sommeren snart slut for de fleste, og vores
fugleskydning 29.08.2015 er formodentligt slut
når disse linjer læses. Derfor gør vi igen opmærksom på de arrangementer som bestyrelsen har
planlagt indtil videre:
Bowling - starter op tirsdag d. 8. september kl.
19.00 i Want2Bowl, Taastrup, jfr. Garderbladet
for august. Har du ikke tilmeldt dig endnu, så
prøv at ringe til Jakob Hjorth på tlf. 2166 5633.
Torsdag den 17. sept. kl. 19.00 har Sadelmagermester Brian K. Rützou, Pile Alle 3, 2630
Taastrup været så venlig at åbne sit værksted for
Søndre Birks Garderforening. Brian er kendt for
sine arbejder til Den Kongelige Livgarde (gæt
hvad) og til GHR og mange flere. Brian begynder
med et lille causeri og viser og forklarer forskellige ting. Der kan stilles spørgsmål af hjertens lyst
og ydermere serverer Brian en lille forfriskning
(øl, vand, vin og lidt snacks). Herefter kan vi
cirkulere rundt og småsnakke lidt og fortsat stille
spørgsmål og kommentere. Arrangementet varer
mellem 2-2,5 timer, afhængig af stemning og
spørgelyst. Der kan max. være 30 personer, så
det er først til mølle princippet med tilmelding
til Jens Crone på tlf. 2525 5002 og senest søndag
den 13. september.

Skydeudvalget
Husk at den nye skydesæson starter onsdag den
23. september kl. 19.00 i skydekælderen i Glostrup Hallen. Det er gratis at skyde denne dag
så kig ned og hils på os, vi vil gerne se nogle nye
ansigter - det er aldrig for sent at starte. Vi er pt.
13 skytter i alderen 60 til 79, og ser selvfølgelig
også gerne nogle yngre skytter. Nogle aftener har
vi vores damer med. Se venligst skydeprogrammet på sbg.dk.
Mandag den 5. oktober indbydes der igen til
kammeratskabsaften i Glostrup Gl. Præstegård.
Ved generalforsamlingen i marts gjorde formanden opmærksom på, at dette arrangement blev
lukket ned ved manglende tilslutning. Bestyrelsen er dog blevet opfordret til at prøve endnu
engang, og det gør vi så. Vi begynder spisningen
kl. 18.30. Der bydes på gule ærter. For de der ikke
ønsker gule ærter, kan vi arrangere smørrebrød,
og dertil dessert og diverse underholdning af os
selv. Efter spisningen kan der spilles kort, medens
andre kan hygge sig i gemytligt lag. Sidste tilmeldingsdato er torsdag den 1. oktober. Meld jer til
nu med det samme hos Jakob Hjort på tlf. 2166
5633 eller Niels Langstrup på tlf. 4033 4172.
Reserver denne aften nu.
Fredag den 6. november er der banko i Glostruphallens Restaurant. Reserver dagen nu, og
tag gerne familie og venner med til en hyggelig
aften. Som sædvanlig disker foreningen op med
mange og meget flotte præmier. Nærmere i
næste nummer af Garderbladet.
Alle vore arrangementer fremgår også af vores
hjemmeside www.sbg.dk
NOV-68 Fl. Martinussen

Vestsjælland

(23/5 1909 – 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

Torsdag den 10. september BOWLING kl.
17.50 i Bowlingscentret, Bredegade, Slagelse.
Efter bowling går vi i Garderstuen og spiser et par
stykker smørrebrød sammen. Husk vores damer
er velkommen til at deltage.
Tilmelding Henrik Dahl Sørensen tlf. 5826 0022
eller 4073 8822.
Fredag den 25 september KULTURNAT i Slagelse. Vi holder stuen åbent fra kl. 17.00 til kl.
24,00. Hele arrangementet slutter med et stort
festfyrværkeri på Rådhuspladsen.

Vestlolland

(20/1 1924 – GF 50)

Formand: 671-NOV-65 Jens Høyer
Nøjsomhedsvej 16, 4900 Nakskov
Tlf. 54 93 20 20
e-mail: hoyer@dlgpost.dk
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9-15

18-09

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

Australien

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

Kalifornien

(15/3 1942 – GF 92)
Formand: 484-NOV-54 Kristian Poulsen
161 Oak Meadow Road, Sierra Madre, CA 91024-2661, USA
Tlf. 1 (626) 3553 371
e-mail: scankp1@verizon.net
www.garderforening.dk/califgf.htm

Mellemstaterne

(13/2 1943 – GF 93)

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

New York

Runde Fødselsdage (50-60-70-75-80-8590-95-100 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.

Jernbryllup
29-09

17-09

(31/5 1928 – GF 91)

25-09

(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

(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
(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

90 år
18-09
05-10

(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

85 år
16-09
18-09

80 år
10-09

14-09

(11/3 1958 – GF 96)

Formand: JAN-74 Poul Rasmussen
111 Rexway Dr. Georgetown, ON L7G 1R3, Canada
Tlf. 905 873 7929
e-mail: poulj.rasmussen@gmail.com
www.garderforening.dk/ecgf.html
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09-10

24-09

Vest Kanada

Øst Kanada

GF 49

24-09

27-09
30-09

30-09

17-09

05-10

09-10

MAJ-51
GF 21
Karl Strandhauge og fru Tove 
Aspagårdsvej 10, 4534 Hørve
MAJ-56
GF 44
Vagn Fredholm, og fru Karen Marie 
Vangvej 16, 7950 Erslev

Fødselsdage

Singapore

Storbritannien

452-NOV-45
Jens Peter Egon Olesen
og fru Kirsten
Ternevej 28, 4220 Korsør

Guldbryllup

Pacific Northwest

21-09

05-10

Diamantbryllup

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

21-09

75 år
10-09
11-09

11-09

609-NOV-46
GF 45
Niels Poul Jensen
Smedestræde 2, 4682 Tureby
668-NOV-46
GF 30
Ib Harms Andersen
Gødvad Bakke 37, 8600 Silkeborg
90-MAJ-47
GF 56
Jens Aage Thomasen
Harkenvej 39, 9800 Hjørring

12-09
13-09
17-09

637-NOV-51
Holger Christensen
Mispelvej 10, 8920 Randers
891-NOV-51
Helge Gunnar Rasmussen
Vestre Landevej 225
4952 Stokkemarke
537-MAJ-51
Søren Nørgaard-Petersen
Brombærvej 9, 9600 Aars

GF 08

18-09

GF 50

18-09

895-SEP-57
Steen Immanuel Løvschal
Moltkestrasse 28
24937 Flensburg, Tyskland
549-NOV-54
Ib Larsen
Frederik Jensens Stræde 4
Agersø, 4230 Skælskør
675-MAJ-55
Knud Eriksen
Thygesminde Alle 112, 1.
7000 Fredericia

GF 57

19-09
GF 34
19-09

GF 49

GF 29

21-09

21-09
21-09

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

365-NOV-55
GF 01
Peder Smidt
Vodroffs Tværgade 5 E, 5.
1909 Frederiksberg C
132-JUL-59
GF 07
Kaj Christiansen
Præstevænget 3, 4720 Præstø
727-MAJ-55
GF21
Knud Hasselbalch
Hjortholmvej 31, 4340 Tølløse
NOV-55
GF 05
Mogens Christensen
Skanderborgvej 231, 1.tv.
8260 Viby J.
110-MAJ-56
GF 35
Kristen Rasmussen
Snebærvej 4, 9500 Hobro
006-NOV-55
GF 70
Børge Budolfsen
Krogensgade 11, st.th.
9700 Brønderslev
912-MAJ-54
GF21
Finn Ludvigsen
Granvej 7, Kisserup, 4300 Holbæk
932-MAJ-55
GF 17
Erik Kleis Jensen
Kornbakken 3, 4070 Kirke Hyllinge
MAJ-56
GF 93
Per Bøgehegn
503 Crest Ave. Elk. Gr. Village
Illinois 60007, USA
695-MAJ-55
GF 15
Hugo Cramer Raaby
Borgergade 10, 8840 Rødkærsbro
145-JAN-60
GF 23
Eggert Hjuler Pedersen
Mosevænget 8, 7490 Aulum
052-JAN-60
GF 77
Gunnar Starcke
Søndermarken 105
9320 Hjallerup
313-MAR-62
GF 29
Søren Peder Jochumsen
Kongensgade 49, 7000 Fredericia
752-SEP-60
GF 16
Ingwer-Carsten Petersen
Charlottevej 12, 3660 Stenløse
269-MAR-60
GF 01
Jens Jensen
Bøgevej 6, 2740 Skovlunde
JAN-60
GF 60
Frede Duus
Mommarkvej 305, 6470 Sydals
438-NOV-59
GF 13
Kurt Niels Jacobsen
Østerled 20, 4281 Gørlev Sj.
471-NOV-61
GF 13
Hans Ivar Christoffersen
Hovedvejen 141, 4174 Jystrup
461-JAN-61
GF 30
Henrik Luneborg-Nielsen
Toften 4, Skannerup, 8883 Gjern
649-JAN-61
GF 21
Jørgen Torben Nielsen
Vestervang 21, 4520 Svinninge
341-MAJ-60
GF 01
Ivan Ploug Rasmussen
Oxford Allé 9 A
2300 København S
151-JAN-60
GF 27
Ole Christensen
Vejbyvej 6, Lem, 7860 Spøttrup
SEP-61
GF 01
Eigil Christensen
C.N. Petersens Vej 7, st.
2000 Frederiksberg
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22-09

24-09
25-09

28-09
29-09

29-09
30-09
30-09
01-10
01-10
04-10
05-10
09-10
70 år
10-09
14-09

14-09
17-09
18-09
23-09
25-09

26-09
27-09
28-09

134-JAN-62
GF 99
Niels Johansen
87 Mayfield Avenue
London N12 9HY, UK
234-MAR-60
GF 19
Mads Bjerre
Lomborgvej 122, 7620 Lemvig
589-SEP-64
GF 01
Søren Brix Berg
5 Rue de la Pommeraie
78860 St. Nom de la Breteche
Frankrig
NOV-61
GF 13
Finn Bengtsen
Østrevænget 9, 4180 Sorø
639-SEP-60
GF 10
Preben Johansen
Blomsterskrænten 40
9400 Nørresundby
243-MAR-60
GF 42
Kurt Henning Pedersen
Bakkevej 4, 5540 Ullerslev
215-MAR-60
GF 23
Aksel Linaa Sjøgaard
Fredenslundvej 39, 7480 Vildbjerg
SEP-61
GF 05
Knud Stævne Jensen
Delfinvej 30, 8530 Hjortshøj
454-NOV-59
GF 13
Mogens Guldborg Nielsen
Brønderslev Allé 95, 2770 Kastrup
359-SEP-61
GF 61
Helge Asbjørn Frederiksen
Kornager 506, 2980 Kokkedal
900-NOV-60
GF 70
Preben Toftemark
Skovstrupvej 46, 5690 Tommerup
155-MAR-65
GF 62
Per Reersted
Bispekrogen 13, 2830 Virum
254-SEP-61
GF 16
Mogens Hansen
Øvej 26 B, 3550 Slangerup
133-MAJ-66
GF 49
Carsten Andreasen
Ceresvej 9, 4220 Korsør
107-MAR-65
GF 17
Kurt Monrad Thomsen
Hyllingeparken 58 B
4070 Kr. Hyllinge
670-NOV-65
GF 21
Torben Klestrup-Hansen
Borrevangsvej 1, 4573 Højby
671-NOV-65
GF 50
Jens Høyer
Nøjsomhedsvej 16, 4900 Nakskov
578-SEP-65
GF 02
Jørgen Larsen
Thujavej 99, 5250 Odense SV
341-JUL-65
GF 39
Hans Anton Aarup
Vellingvej 64, 6950 Ringkøbing
098-MAJ-66
GF 57
Jørgen Søndergaard
Hans Thausens Vej 33
6100 Haderslev
580-SEP-65
GF 05
Erik Dalsgaard
Egebjergvej 129, 8220 Brabrand
442-JUL-65
GF 45
John Frederiksen
Holmevej 4, 4600 Køge
638-NOV-66
GF 08
Hans Carl Søndergaard-Jensen
Margrethevej 3 A, 1.tv.
2900 Hellerup

02-10
03-10
03-10
08-10
08-10
60 år
10-09
11-09

14-09
16-09
19-09

20-09
22-09
22-09

23-09
25-09
27-09
30-09
07-10
50 år
11-09

13-09
18-09

18-09
25-09

JUN-65
GF 17
Freddy Christensen
Havrevænget 41, 4060 Kirke Såby
630-NOV-65
GF 36
John Egholm Simonsen
Fasanvej 14, 8362 Hørning
387-JUL-65
GF 56
Niels Lejf Jensen
Gammelbyvej 19, 9480 Løkken
JAN-70
GF 01
Ole Andkjær Christensen
Ellebakken 11, 2900 Hellerup
690-NOV-65
GF 64
Axel Frandsen
Farvergade 4, 6930 Kibæk
AUG-76
GF 01
Søren P. Søgaard-Andersen
Engsvinget 11, 3200 Helsinge
OKT-77
GF 04
Carsten Godiksen
Vustholmevej 100
9690 Fjerritslev
OKT-77
GF 26
Anders Jørgensen
Kirkebakken 31 B, 7830 Vinderup
NOV-75
GF 43
Finn Fredborg Nielsen
Tryvej 41, 9750 Østervrå
APR-76
GF 14
Jørn Randahl Hansen
Kristinebergparken 30
4800 Nykøbing F
APR-76
GF 30
Jørgen Overgaard
Hvedevej 32, 8464 Galten
AUG-76
GF 35
Kjeld P. Lorentsen
Poppelvej 12, 9510 Arden
NOV-75
GF 01
Bent Erik Hansen
Toftebæksvej 15 B, st.tv.
2800 Kongens Lyngby
APR-76
GF 72
Egon Jørgensen
Vestparken 31, 6840 Oksbøl
NOV-75
GF 01
Stig E.S. Buchholz
Storebjerg 18, 2670 Greve Strand
MAJ-77
GF 17
Per Buchholz
Terrasserne 159, 4000 Roskilde
NOV-55
GF 06
Erling Uth
Dons Landevej 135, 6000 Kolding
APR-76
GF 35
Ole Gregersen
Fjeldstedvej 4, 9550 Mariager
APR-87
GF 31
Henrik Ejrup Larsen
Valdemarsgade 25
4760 Vordingborg
DEC-85
GF 66
Torben Briand Thomsen
Ravnekærvej 20, 5631 Ebberup
OKT-87
GF 01
Steffen Fjellander
Tinghøjvej 63 B, st.th.
2860 Søborg
JUN-87
GF 66
Peter Rosendal
Knudsbølvej 31, 6064 Jordrup
SEP-85
GF 01
John Kjær
Ved Bellahøj Nord 1 A, st.mf.
2700 Brønshøj

26-09
02-10

JUN-85
GF 72
Henning Vestergaard Pedersen
Umanakvej 108, 6715 Esbjerg N
SEP-85
GF 19
Kjeld Wang Jensen
Bjerrumsvej 5, 7673 Harboøre

Dødsfald

332-JUL-45
GF 92
Eigil Aasberg Pedersen
7008 Palm Tree Circle
Bakersfield, CA 93308, USA
727-MAJ-48
GF 28
Frede Krogsgaard
Torvegade 28, 6510 Gram
MAJ-48	
GF 18
Peter Erling Rohde
Pinievangen 118, 3450 Allerød
38-MAJ-48
GF 18
Tage Wiuff
Agernvej 13, 3400 Hillerød
1466-NOV-48
GF 08
Mogens Fenger
Munkholmvej 24, 8870 Langå
623-NOV-51
GF 29
Maltha Justesen
Trelde Næsvej 245 B, 7000 Fredericia
916-NOV-51
GF 55
Poul Antonsen
Hogvej 3, 8410 Rønde
282-SEP-61
GF 01
Palle Rasmussen
Sandvejen 13, 3060 Espergærde
TAK

Hjertelig tak for personlig lykønskning af Præsident Flemming Rytter, samt tak til Svendborg
og Omegns Garderforening for fremmøde og
opmærksomhed ved min 90 års fødselsdag.

422-NOV-46 Ib Jørgensen
Hjertelig tak til Frederiksborg Amts Garderforening for opmærksomheden ved min 60 års
fødselsdag.

APR-76 Bent O. Nielsen.
Hjertelig tak til Hjørring og Omegns Garderforening for gave og besøg af formand Bent
Mikkelsen i anledning af min 80 års fødselsdag.

752-MAJ-55 Erik Mariager
Hjertelig tak til Præsidenten for De Danske
Garderforeninger kammerherre oberst Flemming Rytter for den flotte håndskrevne venlige
hilsen og til Køge og Omegns Garderforening
for talstærkt fremmøde og dejlig garderportvin
til min 90 års fødselsdag.

745-NOV-46 Harald Hansen
Hjertelig tak til Nordre Birks Garderforening for
hyggeligt besøg og dejlig portvinsgave i anledning af min 70-års fødselsdag.

669-SEP-64 Erik Woytylka
Rigtig mange tak til Frederiksborg Amt Garderforening og skytteforeningen for den dejlig
hilsen og gave jeg fik på min 80 års dag.

Steen Korsager.
Hjertelig tak til Gl. Roskilde Amts Garderforening for gave og besøg af formand Leif Fokking og næstformand Hans Bøge på min 70 års
fødselsdag den 9. juli.

566-SEP-65 Mogens Fl. Nielsen
Hjertelig tak til bestyrelsen for Høje Taastrup
og Omegns Garderforening for fremmøde og
gaver, i anledning af min 70 års fødselsdag. Det
gjorde dagen endnu mere festlig.

JAN-65 Henning Lajer
Hjerteligt tak til Præsident for garderforeningerne Hr. Flemming Rytter for personligt brev
til min 90 års fødselsdag, og tak for fremmøde
og vin til Lemvig garderforening.703 Brun 46.2
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KOMMER DU
OGSÅ MED?
Den 4. oktober marcherer vi med Livgarden –
og du kan selv nå at komme med! Tilmeldingen
lukker om få dage, så skynd dig at få købt billet
til dig selv, din familie, dine venner eller måske
endda soldaterkammeraterne.
Du kan vælge mellem 3 ruter på henholdsvis 8,
16 eller 30 km, der alle foregår i det velkendte
nordsjællandske øvelsesterræn.
Tilmelding koster 125 kr. pr. deltager, og sker
via www.gardermarch.dk
Efter en velgennemført march tildeles du en
specialproduceret Gardermarch medalje.
Vi glæder os til at se dig!

OBS!
TILMELDING LUKKER D. 4. SEPTEMBER.

