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Præsidenten har ordet
Som Præsident for De Danske Garderforeninger har man
mange glæder. Jeg skriver et
personligt brev til alle DGmedlemmer, der fylder 90, 95
og 100 år. Har endnu ikke prøvet at skrive til en fødselar på
105 år. Jeg forventer selvsagt
ikke at få noget takkebrev,
men alligevel modtager jeg
ofte takkebreve og –kort eller
telefonopringninger fra disse
ældre gentlemen eller deres familie. Det er utroligt livgivende at få
sådanne reaktioner. Senest har jeg fået beskrevet, hvordan eksempelvis de allerførste soldater rykkede ind i Sandholmlejeren i 1945
ved afslutningen af 2. Verdenskrig og selv måtte hente og samle
deres senge til de helt tomme stuer, og hvordan disse unge mænd
fik udleveret én uniform til både øvelse og udgangsbrug samt
ét sæt drejlstøj til at kunne trække uden på om nødvendigt. Og
udtagning af unge mænd til korporalskole og andre til kornetskole
i Helsingør med indledende indkvartering på Lundtofte Flyveplads
som led i genopbygning af et befalingsmandskorps til Hæren.
Vi oplevede en smuk fødselsdagsparade på Livgardens Kaserne
26. juni 2015 i anledning af festligholdelsen af Livgardens 357 års
fødselsdag 30. juni 2015. Som I ved uddeler Hendes Majestæt
Dronningen ”Dronningens Ur”, givet af De Danske Garderforeninger, ved denne lejlighed til bedste garder fra det hold, der mødte
i december 2014 på Garderkasernen i Høvelte. Dette skete også
26. juni 2015. Der findes ingen smukkere tradition, der som denne
fortsættes side 11
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Det bliver spændende….!
Det er utroligt privilegeret, at vi i år kunne fejre
regimentets 357 års
fødselsdag i flot solskin.
Det virkede næsten
som om, at vejrguderne havde bestemt sig
for, at netop denne dag
skulle være indledningen til den længe ventede sommer.
Jeg mener, vi fik en rigtig flot parade. Blandt andet fik en værdig
garder Dronningens Ur som holdets bedste garder. Regimentet fik
desuden vist, via legater, at vi værdsætter det værdifulde arbejde,
som en lang række personer har udført i det forgangne år.

store udfordringer, når det drejer sig om Forsvarets udholdenhed
og styrke. En stærk nationalstat med territorial integritet balancerer blandt andet på militærets styrke. Det vil der forhåbentligt
komme fokus på i den kommende tid, hvor man bevæger sig ind
mod et nyt forsvarsforlig.
Når I læser dette, er ferien forbi for de fleste ved Livgarden. Et
travlt andet halvår venter os, blandt andet i III Bataljon, som
primo august har modtaget nye rekrutter. Jeg glæder mig til at
følge deres forvandling fra rekrutter til gardere. Det er jo altid en
imponerende udvikling at følge.

Pro Rege et Grege

Vi har i skrivende stund netop fået ny forsvarsminister. Det bliver
spændende i de kommende måneder og år at se, hvordan det vil
påvirke udviklingen af Forsvaret. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi står over for, eller måske rettere midt i, ganske

Klavs Lawes, Oberst, Kammerherre
Chef for Den Kongelige Livgarde.

Fra Livgarden
Åbent hus på
Høvelte Garderkaserne
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Åbent hus på Høvelte Garderkaserne
De seneste uger havde vi rekrutter glædet os enormt til, at det
skulle blive d. 6. juni; datoen for vores kasernes åbent-hus-arrangement. Alle var spændte på at kunne give familie og kæreste et
indblik i en så anderledes, og på sin vis afskærmet dagligdag, som
tiden som rekrut i Den Kongelige Livgarde er. Samtidigt skulle
denne dag også blive muligheden for at indsamle lidt ekstra penge
til kompagniets legendariske Blå Fest. På cindersbanen havde vi
dagen forinden opstillet et stort telt, der skulle rumme en tombola
og utallige præmier, som vi hver især havde medbragt hjemmefra.
Fredag eftermiddag, da alt var forberedt og klargjort til lørdagens
begivenheder, blev vi beordret til at stille kl. 08:10 lørdag morgen
til normalt stueeftersyn.
Dagen oprandt, og vi stod klar på stuerne efter en grundig stuerengøring. Selvom dagen stod i fornøjelighedernes tegn, var morgensmilene ikke just prangende, i hvert fald ikke blandt 1. deling. Flere
var ramt af tømmermænd fra gårsdagens distortiontur (Gadefest
i København, red.), da det trods alt havde været fredag aften for
under 12 timer siden. Det gik også hurtigt op for sergenterne,
hvilken tilstand deres rekrutter befandt sig i, og det blev naturligvis
”belønnet” med en frisk omgang morgenstrækkere efter stueeftersynet, som de var gået overraskende let igennem. Vi blev hurtigt
klar over, at grunden til det milde stueeftersyn var, at første punkt
på dagsordenen, var en forevisning af et stueeftersyn for vores
pårørende, og her ville sergenterne gå grundigere til værks for at
øge spændingen. Derfor fik vi besked på at hente vores pårørende
ude ved hovedporten og føre dem gennem kasernen op på stuerne, således at forevisningen kunne finde sted. De sidste nåede
akkurat at være på plads med deres familier, før det velkendte ”klar
til stueeftersyn” rungede fra længere nede ad gangen. Stuerne var
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fyldt til bristepunktet, og der var ikke meget plads til sergenten,
da han trådte ind på stuen. Både bedsteforældre og småsøskende
så spændt til, imens sergenten fandt den ene skavank efter den
anden på os rekrutter, som én efter én, blev bedt om at udbedre et
eller andet. Vi opdagede hurtigt, at der fra sergenternes side ikke
var nogle ondskabsfulde intentioner undervejs, snarere spredtes en
humoristisk atmosfære, da flere af os blev spurgt ind til, hvorfor vi
ikke havde pressefoldet vores håndklæder. Slutteligt blev vi bedt
om at fremholde dunkdrikke med bunden i vejret over sidemandens hoved, og det viste sig, at nogen af vores dunke var blevet
fyldt op, imens vi havde været ude og modtage vores pårørende.
En våd oplevelse for de få men en sjov for de fleste.
Alle trådte herefter an ude på gangen, hvor vores premierløjtnant
valgte at presse de sidste dråber gin’n’tonic ud af os i form af
endnu flere strækkerer, denne gang med publikum. Herfra var der
kompagniappel i gården, hvor kaptajnen bød alle fremmødte hjerteligt velkommen til åbent hus på Høvelte Garderkaserne.
Både værnepligtige og civilister fulgtes fra appellen over til Frederik d. 3. plads, hvor der lød muntre toner fra Livgardens Musikkorps. Denne seance byggede op til, at Obersten mødte op, og
med en kort tale bød velkommen og fortalte, at vi nu ville blive
forevist, hvordan en kongevagt foregår. Da han havde forladt
pladsen, hørtes igen toner fra Tamburkorpset og Musikkorpset.
Denne gang akkompagneret af trin i fast takt fra gardere i fuld
uniform. Alle marcherede de ind på pladsen, som var omkranset
af mennesker, der med store øjne fulgte med i hvert eneste trin,
som de bjørneskindsklædte gardere tog. Det var også første gang
mange rekrutter overværede noget lignende, og længslen efter
den dag vi selv bliver gardere synes stærkere. Efter forevisningen
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var dagen officielt i gang, og herfra havde vi mulighed for at guide
vores familier rundt på kassernen, som var fyldt med boder og
aktiviteter over alt.
Mange rekrutter valgte med følge af deres pårørende at få en bid
frokost i caf’, og det er jo ingen hemmelighed, at kødannelse er
en vant oplevelse netop dér. Så mens halvdelen af gæsterne på
kasernen stod i kø for at købe smørebrød, var der rig mulighed for
resten til at vise rundt på kasernen. Hovedattraktionen var selvfølgelig tombolaen, hvor lodderne gik som is på en sommerdag. Vindernumrene ville blive annonceret kl. 14:00, og vi rekrutter havde
formået at indsamle over 300 lækre præmier, som stolt blev fremvist i et stort telt bag tombolaen i tiden op til præmieuddelingen.
Hvis man valgte at blive på Frederik d. 3.’s plads, var der tilmelding
til eksercitskonkurrence mellem nuværende rekrutter/gardere og
fædre, som i sin tid selv havde været tjenestegørende i Livgarden.
Inden konkurrencen begyndte, blev der gjort tykt grin med de
efterhånden ældre herrer, som havde tilmeldt sig. Vi rekrutter var
overbeviste om, at de havde glemt alt om eksercitsen, og ville
levere noget man kun kunne grine af. Da startkommandoen lød,
gik der ikke længe før publikum tabte kæberne over, hvor gode
fædrene i virkeligheden var. Selvom det for nogles vedkommende
var 30-40 år siden de sidst stod ret, sad kommandoerne stadig
som jernskeletter i deres stolte kroppe. Der er vel noget om snakken, når man siger ”en gang garder altid garder”. Der var præmie til
en dygtig far og en ung kvinde, som havde gjort tjeneste for nogle
år siden. Hun havde virkelig styr på sin eksercits.
Lige ved siden af Frederik d. 3.’s plads havde Gardershoppen opstillet en stor bod, som havde tiltrukket sig stor opmærksomhed. Der
var nemlig utrolig mange, som ville have fingrene i en flaske af
livgardens portvin. Hvis man møvede sig forbi portvinselskerne
og gik videre over i kompagnigården, holdt der både kampvogne,
politibiler, GD’er der gav børn en prøvetur og meget mere. Her

strømmede det til med folk, der oplevede et utal af udstillinger
og boder; eksempelvis var der en demonstration af forsvarets
kamphunde, hjemmeværnets bod og en stand, hvor alle en rekruts
stumper lå til højre ret. I ny og næ hørtes en summen, når en
helikopter fløj over kasernen. For et beskedent beløb havde man
mulighed for at købe en overflyvning af kasernen og det omkringliggende øvelsesterræn.
Bag caf’ har Frederiksborg Garderforening lokaler i kælderen. De
var i dagens anledning åbne for alle, og lokalernes udsmykninger
er virkelig imponerende. Overalt hænger der medaljer og andet
bling som i gennem tiderne er blevet samlet sammen eller vundet
af foreningen. 4 ældre herrer og medlemmer af Frederiksborg
Garderforening berettede om deres tid i tjenesten, og fortalte
os rekrutter, at vi skulle glæde os til det blev vores tur. På en af
væggene hang en masse store træskiver med forskellige malede
motiver. De gamle gardere fortalte, at det var vinderen af foreningens årlige fugleskydning, der efter eget valg valgte et motiv til
en ny skive, som siden 1944 hvert år blev hængt op. Den senest
ophængte forestillede en soldat i ørkenen og var blevet valgt af
en ung mand, som havde vundet sidste års fugleskydning lige
efter hans hjemkomst fra Afghanistan. Det gav et indblik i, at
garderforeninger ikke blot er pensionistsklubber, tværtimod er de
foreninger for alle i det fælleskab der stolt kan sige, at de har gjort
tjeneste i Den Kongelige Livgarde.
Kl. 15 sluttede dagen med kompagniappel og uddeling af skyttemærker, feltskyttemærker og førstehjælpsmærker, som de dygtigste rekrutter havde erhvervet sig. Kaptajnen råbte modtagernes
navne op, som med et glimt i øjet fik uddelt mærker foran deres
pårørende. Efterfølgende tog vi rekrutter hjem med vores familier,
eller over på Kuffen for at holde den ene dags weekend vi havde,
inden vi drog til Jylland og på Rex-tur i den følgende uge.
Rekrut F. M. Friberg, 1. del, 2. kompagni, Hold April 2015
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Fra menig LMG til konstabelelev gruppefører
Af Christian Wendel Jerichau

Overgangen fra HBU til HRU kan på mange måder være omvæltende, fra mit synspunkt mere positivt end negativt. Man får lov
til at folde sig ud, give den gas, tage beslutninger og virkelig vise,
hvad man kan. Den beslutning man tager, når man ligger derude
og det går stærkt, er nødvendigvis ikke altid den korrekte, men så
agerer man ud fra det, og derefter kan man lære af det.

Jeg havde til at starte med rigtig svært ved at finde denne balance
mellem ven og kollega, jeg havde et meget bestemt toneleje, når
vi var i felten, og i starten gav det en masse udfordringer. Vi misforstod hinanden og det skabte splid. Vores premierløjtnant lagde
mærke til problemet, og vi fik nogle værktøjer vi kunne bruge i
gruppen. Indenfor kort tid blev resultatet rigtig godt. Vi begyndte
at fungere godt sammen, og vi fik løst de opgaver vi blev tildelt.
Mit forløb
Alt i alt en god oplevelse. I dag er jeg stadig gruppefører, og det
Jeg startede som HRU soldat i november 2014 og mine forvent- har givet mange gode erfaringer, som jeg kan bruge i mit videre
ninger til forløbet var ikke særlig høje, for at være helt ærlig. Jeg forløb i hæren. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi troet, at det
havde regnet med at skulle i gang med HBU 2.0. Det viste sig, var sådan mit HRU forløb skulle foregå.
at jeg skulle blive meget overrasket inden længe, meget positivt.
Det første stykke tid brugte vi på kasernen med mange klassevæ- Fællesskabet
relses undervisningstimer. Jeg gætter på, at det var for at få os alle Noget af det vigtigste for mig igennem min HRU har været fællesop på et vis niveau og forberede os bedst muligt på de feltdage, skabet. Man bliver nødt til at bruge tid på kasernen, tid sammen med
vi skulle til at få.
drengene og til at få skabt nogle bånd hurtigst muligt. Vi er sammen
Vi fik også omskolinger til diverse våben, såsom taktisk sanitets- 5 dage om ugen, næsten 24 timer i døgnet, derfor er det vigtigt, at
tjeneste for enkeltmand, dysekanon og tungt maskingevær alt vi ved hvornår vi kan lave sjov med hinanden, og hvornår man evenefter hvilken funktion man ville få fremadrettet.
tuelt har brug for lidt ekstra rum eller et kammeratligt skulderklap.
Vi blev inddelt i tre grupper og fik vores funktioner. Jeg blev alfa i 2. Jeg mener det er vigtigt at finde nogen, man kommer godt ud af
gruppe og fik en masse ansvar, som ofte krævede, at jeg pludselig det sammen med, og bruger hinanden til at sparre om de daglige
skulle tage betydningsfulde beslutninger, både på garnisonen og i udfordringer, og får dagligdagen til at være lidt sjovere.
felten. Det er meget anderledes i forhold til HBU’en, hvor du hele Når vi er i felten ligger vi meget vægt på at være engageret og give
tiden får af vide hvor og hvornår du skal stille. I HRU’en har vores den gas når vi er på, og når vi ikke er, kunne slappe af og have det
befalingsmænd tiltro til at vi selv kan løse opgaven vi har fået, godt sammen, alle sammen.
inden for de rammer som de stiller til os, uden at de skal holde os Vi skal kunne stole på hinanden i de værst tænkelige situai hånden hele vejen igennem.
tioner, måske ikke lige nu, men når man kommer over på
Det giver min gruppefører plads til at kunne fokusere på sit fører- den anden side, i stående styrke, gælder det virkelig.
virke, når han ikke skal beskæftige sig med micro-management. Derfor er det vigtigt at kunne tage imod, ligeså vel som at give,
Min gruppefører fik efter tre måneder job i stående styrke, og der konstruktiv kritik til sine kollegaer, eftersom det er det vi udvikler
var ikke udsigt til at vi fik en ny sergent. Det resulterede i at jeg os og bliver bedre af.
blev gruppefører for 2. gruppe resten af HRU forløbet. Det gav mig Vi er kommet rigtig godt på plads i min deling, alle har det godt
både udfordringer og fordele. I gruppen krævede det, at vi så hin- sammen og passer på hinanden når vi bliver pressede. I delingen
anden som kollegaer fra 0800-1700 og efter tjeneste kammerater. har vi et par sangfugle som kan diverse march sange udenad og
6

www.livgarden.dk

Livgarden

det giver den ekstra gejst, når vi enten bader i Vesterhavet kl.
06.00 om morgenen efter en strandløbetur, eller efter de lange
dage i øvelsesterrænet.
Øvelser
Der er øvelser i løbet af de 8 måneder, af alle afskygninger.
Vi har haft to skydeperioder, en bykampsøvelse, to feltøvelser og
snart en patruljeøvelse.
I en skydeperiode gælder det bogstaveligt talt om at skyde, og
kun skyde.
Vi gennemfører mange forskellige skydninger, både i dagstimerne
såvel som nattetimerne. Det er vigtigt at holde fokus på de mange
læringspunkter som vi kan videreføre til feltdagene. Generelt stiller det store krav til enkeltmand og gruppe, det er vigtigt at vi hele
tiden leverer et højt niveau også selvom vi er på, mange gange.
På vores feltøvelser ULU I og II (Underafdelings Ledet Uddannelse) går det virkelig op for en, at det man har trænet på
feltdage, trods det måske har virket trivielt, er vigtigt for
at gruppen kan præstere i delingsrammen. Det er vigtigt
at alle folk kan løse deres egen specifikke opgave, samt at
de har forståelse for gruppens rolle i rammen af delingen.
Vi er ikke blevet presset på mad eller søvn, men vi er måske mere
trætte, end vi er vant til, eftersom vi er i gang hele dagen med
udrustning på. Alt i alt kan jeg virkelig mærke forskellen i at det
handler om at uddanne os til professionelle soldater og ikke bare
presse os for oplevelsens skyld.

For mig har skydeperioderne og øvelserne været en kæmpe øjenåbner. I stedet for at have 8 timers feltdag, hvor man bliver uddannet på et specifikt emne, såsom enten reorganisering, hængsler,
kampstilling mv., får vi mulighed for at gennemføre det i en større
taktisk ramme, som virkelig sætter det hele i perspektiv, specielt
som gruppefører.
Hvad kræver det, reelt?
Det kræver man virkelig brænder for at blive soldat.
Ikke alle dage er lige sjove, men alt det man gennemfører, tager
en dét skridt tættere på målet, at blive erklæret egnet til stående
styrke og blive udnævnt Konstabel.
Det stiller krav til, at man ikke bare tager fat i rygsækken på
ham foran og følger efter i felten, men at man sætter sig ind i de
forskellige manøvrer, er opmærksom på hvor de andre grupper /
delinger er, og at man giver den alt hvad man har.
Det kræver man er selvstændig nok til selv at læse op på ting, man
har svært ved, for at få en bedre forståelse indenfor det pågældende emne, det kan være alt fra førstehjælp til materielkending
og generelle emner til enhedsuddannelses-dage.
Sidst men ikke mindst mener jeg personligt, at man skal kunne lide
at træne. Vi er i felten 3-4 gange om ugen og det stiller store krav
til ens udholdenhed og fysiske form for at følge med uden at blive
skadet. For at man kan dette, kræver det at man holder sin form
ved lige, også uden for tjenestetid.

www.livgarden.dk
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Skydebanedag med vagtkompaniget
Den første skydebanedag med vagtkompaniet, var en længe
ventet dag hos os gardere, som vi alle havde set frem til. Endelig
en Ø-dag, som ikke kun handlede om vores højt elskede eksercits. Mange forventninger var der til dagen, og man kunne godt
mærke på folk at der var højt humør og spænding i luften. En
helt speciel følelse var det, da vi skulle trække i vores gamle
kampuniform, som underligt nok stadig efter et par vaske, havde
den skønne velkendte duft af felten. Ens velpudsede bløde sorte
Le Bock støvle, blev byttet ud med den gamle brune Magnum
kampstøvle, som pludselig føles ret så kejtet at have på. Man
kunne dog ikke lade være med at være lidt stolt over, at tænke
tilbage på hvor mange kilometer man havde fået kæmpet sig
igennem med den mursten af en støvle på.
Efter den klassiske power nap i bussen på vej til Jægerspris, var
vi ankommet til skydebanen. ”EFTERSE GEVÆR, KLAR TIL KONTROL” efterfulgt af en kort instruks fra kaptajnen, og så var vi
ellers klar til at gå ud og skyde nogle bønner af. Vejret på dagen
var, overaskende nok, helt suverænt. Solen bragede af sted, og
der blev lavet jokes med, at det rent faktisk godt kunne lade
sig gøre at have godt vejr på en skydebanedag. Dette værende
noget vi i hvert fald ikke havde haft synderligt meget af under
vores grønne tjeneste. Vi så over på nogle af de nye rekrutter,
som lå i græsset og nød solen, andre var i gang med armstrækkere. Ikke for at få varmen, men bare for at få tiden til at gå. ”De
har det for godt” blev der mumlet blandt os gardere.
Indskydning var det første punkt på programmet, folk var
spændte på at se om de uendelig mange opretninger, der var
blevet lavet på de første 2 måneder, havde fået deres sigtemidler til at sigte skævt. Der var dog ikke noget at frygte, folk blev
lynhurtigt indskudt, og hos de fleste var der intet at bemærke.

Efter indskydningen blev vi delt op på de forskellige stationer. På
den ene bane skulle der skydes rundt om hjørner, hvor vi øvede
magasin skifte, samt skift af stående og knælende skydestilling.
På den anden bane var det pulsskydning iført blå uniform, hvor
der også blev øvet forskellige skydestillinger, med pulsen højt i
vejret. Det var en god fornemmelse, at vide at man ikke havde
fortrængt sine skydefærdigheder, som jo trods alt er vigtigt at
kunne, når man er en del af Danmarks skarpeste nationale opgave. De forskellige skydninger gik som de skulle, og der gik hurtigt
konkurrence i den, som befalingsmændene også bemærkede.
Der blev lavet konkurrencer for at se, hvilke gardere der stadig
havde det i sig. Hele stemningen på dagen var afslappende, og
ligeledes forholdet mellem gardere og befalingsmænd, man kunne godt mærke at folk nød det lille afbræk fra blå vagtmæssige
hverdag. Der bliver i hvert fald set frem til næste skydebanedag.
W.M.S. INGTOFT. 1. Vagthold, livgardens kaserne

Glimt fra Årsdagparaden den 26. juni
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Livgardens 357 års jubilæum i Kosovo
Selvom vi her i Camp Maréchal de Lattre de Tassigny (CMLT) ikke
havde vagtkompagniets gardere til at holde en flot parade eller
blev inspiceret af HM Dronning Margrethe, så havde vi rigeligt af
én ting og det var hygge.
Som alle fødselsdage vi fejrer i CMLT blev denne også fejret i
baghaven hos hovedvagten med høj sol og højt humør. De af
livgardens vagtgående blev afløst så alle gardere kunne deltage i
festlighederne, og der var dækket op med kaffe og kage (bagt af
ældre sagens repræsentanter i 3. GRP) og traditionen tro var der
gaver fra Den Kongelige Livgarde i samarbejde med DG.

Gaverne der blev uddelt efter en kort introduktion af delingsføreren og en endnu kortere tale af én af livgardens egne, blev
taget imod med stor glæde af de udsendte gardere.
Der gik ikke mange sekunder før gaverne var åbnet, kaffen var
hældt op og kagen på var på vej ned i maverne af soldaterne på
KFOR 32B.
Vi takker for den fine gave og ønsker Den Kongelig Livgarde tillykke med endnu et jubilæums år.
Af OKS-1 Ali Ziadmanesh

www.livgarden.dk
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Musiker på pension
Marianne Brøgger Filtenborg har spillet obo i Livgardens Musikkorps i 22½ år. Den 1. august går hun på pension - ikke fordi hun
er træt af jobbet, men fordi bentøjet driller. Mariannes glæde over
at spille i orkestret, og orkestrets glæde over at være sammen
med Marianne, er ikke til at tage fejl af. I 1982 spillede hun som
den første kvinde nogensinde med i Livgardens Musikkorps som
assistent ved en koncert i Radiohuset. Fra 1. februar 1993 blev
hun rigtigt ansat. Hun var bare kvinde nr. to, der valgte at forblive
i det mandsdominerede Musikkorps, der lige skulle vænne sig til
at have kvindelige kolleger. Starten var lidt besværlig, selv om de
fleste var søde og rare. Da hun blev ansat, fik hun en buket fra
”Amalienborggruppen” som velkomst, og da hun ikke kunne finde
ud af, hvem gruppen var, fik hun aldrig sagt tak - men hun er glad
for den venlige gestus den dag i dag.
Obo er ikke et hensigtsmæssigt instrument på vagtparaden, og
derfor er der tradition for, at oboisten spiller lyre på paraderne.
Lyren repræsenterer den sidste rest af den skræmmende, tyrkiske
janitsharmusik med sin høje, klingrende tone. Instrumentet er
tungt og kan nok være en fysisk udfordring at bære gennem byen,
Marianne Filtenborg som første
kvinde på besøg i Musikkorpset
ved en koncert 14. nov. 1982.

Med lyren på vagtparade.
Foto: Olav Vibild 2013.

Mariannes sidste koncert,
25. juni 2015. Foto: Olav Vibild.

men Marianne Filtenborg synes, det har været en sjov udfordring.
Hun øvede med lyren hjemme til at begynde med, op og ned ad
stuegulvet.
Som oboist er hun den, der stemmer orkestret, og idet hun er
Musikkorpsets eneste oboist, er hun des vigtigere. Imødekommende og pålidelig har hun passet pladsen, og har desuden spillet
med i Musikkorpsets blæserkvintet, ligesom hun var en hyppig
medvirkende ved Livgardens kammerkoncerter. I en årrække var
hun med i programudvalget, der udvælger orkestrets repertoire.
Marianne er født i Haderslev i 1951 i en musikalsk familie. Oboen
hørte hun ved koncerter, som forældrene tog børnene med til.
Da hun lærte at spille obo, kom hun med i det rige, sønderjyske
musikliv i fx Hoptrup Højskoles orkester og i Sønderjyllands Amatørsymfoniorkester. Da var hun 15-16 år. I 1970 kom hun på konservatoriet i Esbjerg, men da man på konservatoriet i København
manglede en oboist, blev hun inviteret til hovedstaden. Allerede
tidligt i studiet blev hun tilbudt kontrakt i Det Kgl. Kapel og spillede også på Nørrebro Teater, Gladsaxe Teater, Det Ny Teater og
Gasværket. Da Tivolis Promenadeorkester ringede, vidste sønderjyden ikke, hvad det var, men gik alligevel derhen, og dér spiller
hun fortsat, nu gennem 30 år. Sjællands Symfoniorkester og DR
Symfoniorkester fik også besøg af Marianne, inden hun vandt
konkurrencen i Garden i 1993.
Blandt de gode oplevelser i Musikkorpset var rejserne til Canada
1997 og til Chateau de Caïx 2002 og 2012. Marianne siger: ”Det
er dejligt, at der bliver passet på
orkestret, at vi ikke er nomader
KOM OG LYT
mere, men har fået det gode øveVagtparade Gråsten Slot
lokale i Stærekassen. Tiderne har
31/7 og 7/8 kl. 12
ændret sig i en god retning, og
Koncert Harmonien, Haderslev
standarden er meget høj. Jeg har
6/8 kl. 19.30 Billetter: www.dklm.dk
altid været glad for at være her.”
Marianne har børn og børnebørn
Koncert Schackenborg Slot
i Holland og Sverige. Vi ønsker
8/8 kl. 14, gratis.
hende gode rejser dertil og siger
Koncert Kastellet
tak for godt sammenspil.
12/8 kl. 19.00, gratis.
Tekst: Katrine Kielland-Brandt,
fløjtenist

10

www.livgarden.dk

Koncert Roskilde Kloster
13/8 kl. 18.30, gratis.
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fortsat fra side 2

knytter kongehus, regiment, soldater og De Danske Garderforeninger sammen, og hvor Hendes Majestæt Dronningen ud over
at give den pågældende garder uret også takker hele holdet for
veludført vagttjeneste omkring sig og sin familie i den forgangne
periode.
Jeg mangler til vort ”Pilotprojekt Veteraner” yderligere 2-3 garderforeninger. Garderforeningen i København og Gl. Roskilde
Garderforening har allerede tilbudt mig deres hjælp, så prøv nu
at mobilisere jeres positive intentioner og indstillinger og meddel mig venligst det glade budskab hurtigst muligt. I kan i min
klumme i Garderbladets juli 2015-nummer se, hvad det går ud på.
De Danske Garderforeninger har for år tilbage støttet Den Kongelige Livgarde ved etableringen af en mindevæg på Garderkasernen
i Høvelte for faldne og sårede soldater fra Den Kongelige Livgarde
i internationale operationer efter 2. Verdenskrig. Siden etableringen har mindevæggen ikke været opdateret. Det bliver den nu, og
afsløringen vil ske ved en højtidelighed i august 2015. De Danske
Garderforeninger betaler for denne opdatering.
Der findes garderforeninger, der har medlemsfremgang. Ildsjæle
driver her værket og tiltrækker nye medlemmer med gode arrangementer, og hvor arbejdsomme slidere sørger for at inddrive
kontingentet uden at give op efter hverken første eller anden rykker. De arbejdsomme slidere på typisk kasserer- og/el. registratorposterne er der for få af. Det er ikke forbudt at besøge medlemmer for at få bragt medlemsrestancer ud af verden. Det gør man
mange steder, og dér er der ikke medlemstilbagegang. Prøv nu
ved fælles hjælp at få stoppet medlemstilbagegangen. De nemme
løsningers tid (blot at udmelde medlemmer, der ikke betaler første
gang) er forbi.
Jeg ønsker alle en rigtig god sommer.
Flemming Rytter
Præsident
Med garderhilsen

Det sker i 2015
AUGUST
Tor. 6/8

kl. 19.30 - Koncert på Harmonien i Haderslev
Entre

Fre. 7/8

kl. 11.30 - Vagtparade i Gråsten

Lør. 8/8

kl. 14.00 - Koncert på Schackenborg Slot

Man. 10/8 - Ons. 12/8
kl. 11.30 - Løjtnantsvagt på Amalienborg
Ons. 12/8 kl. 19.00 - Koncert i Kastellet i København
Fri entre
Tor. 13/8

kl. 18.30 - Skumringskoncert ved Roskilde
Kloster – Fri entre

Lør. 15/8 - Tor. 20/8
kl. 11.30 - Løjtnansvagt på Amalienborg
Lør. 22/8

kl. 11.00 - Gardernes Vandskiløb i Ringkøbing

Lør. 22/8 - Tor. 27/8
kl. 11.30 - Løjtnantsvagt på Amalienborg
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.

Hædersbevisninger i
De Danske Garderforeninger
De Danske Garderforeningers Hæderstegn
Chefen for Den Kongelige Livgarde
Klavs Lawes
DEC-83 Brian Kort Rützou
Pile Allé 3, 2630 Taastrup

De Danske Garderforeninger
ønsker tillykke

Sommerhus i Trend
med panoramaudsigt
6 personer udlejes
NOV-61 Kjeld Sørensen
kjso@stofanet.dk

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Referat af Repræsentantskabsmøde 2015

Et udvidet referat findes på hjemmesiden under enheder/repræsentantskabet/2015

arbejder Præsidiet med føromtalte ”Pilotprojekt Fastholdelse”, hvor den
første indbetaling foregår centralt samtidig med indmeldelsen.

Mødet indledtes med at værtsforeningens fane blev ført ind, hvorefter
Præsident, Flemming Rytter, bød velkommen til repræsentantskabsmødet.

På forsøgsbasis har DG indledt et samarbejde med Gardernetværk
omkring gennemførsel af Gardermarch 2015 d. 4. oktober. Samarbejdet
gennemføres endvidere med Livgarden.

På forslag fra Præsidiet blev Keld Louie Pedersen (Aarhus GF) valgt til dirigent, og kunne konstatere, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. Ved Forretningsføreren, Carsten Rasmussen, blev foreningerne
råbt op. Her kunne konstateres et fremmøde på 46 foreninger.
Herefter gav Præsidenten sin mundtlige beretning som supplement til
Præsidiets i forvejen udsendte skriftlige beretning. Præsidenten takkede
de tilstedeværende foreninger, men fandt det samtidig sørgeligt, at der
manglede et så stort antal foreninger (32) ved årets Repræsentantskabsmøde. Præsidenten påpegede DG´s hovedproblem, som værende det
vigende antal medlemmer, hvilket Præsidiet allerede er ved at imødegå
med ”Pilotprojekt Fastholdelse”.
I efterårets 2014 vedtog Præsidiet en ny kommunikations- og informationsstrategi, der er at finde på DG hjemmeside. Som resultat heraf, blev
APR-12 Andreas Dalsgaard ansat som Kommunikationsansvarlig med
ansvar for Garderbladet, hjemmeside og de sociale medier. I en naturlig
forlængelse af den nye kommunikationsstrategi, har Præsidiet valgt at
genetablere et Medieudvalg.
Der vil i fremtiden blive gjort en mere intensiveret indsats over for
årgangsforeningerne, der har ført en noget tilbagetrukken tilværelse.
Allerede nu er der planlagt to møder for årgangsforeningsformændene,
et på Ryes Kaserne d. 27. september og et på Livgardens Kaserne d. 11.
oktober.
Præsidiet har besluttet, at DG i fremtiden skal gøre en aktiv indsats for
veteransagen. Det starter med en igangsættelse af ”Pilotprojekt Veteransag”, hvor der ønskes deltagelse af op til 5 foreninger. 2 har allerede
meldt sig, så yderligere 2 – 3 foreninger vil være ønskeligt. Kontakt Præsidenten, hvis der er interesse for projektet.
Hverveudvalget udfører et fornemt rekrutteringsarbejde blandt de
værnepligtige, men desværre mistes alt for mange igen, når de nye medlemmer skal betale deres medlemskab. For at modvirke denne tendens

12

Da de fremmødte efterfølgende fik mulighed for at kommentere på Præsidentens beretning, blev særligt Pilotprojekt Fastholdelse diskuteret flittigt. For at sikre den bedst mulige løsning i forhold til lokalforeningerne,
indbød Præsidenten Niels Knudsen (København) til det kommende møde
med Betalingsservice, for at bygge på hans erfaringer.
Herefter blev beretningen godkendt.
Michael Wienberg, foreningens revisor, fremlagde regnskabets hovedtal.
Indtægterne var i det forgangne år faldet med 47.000 kroner i forhold
til 2013. Den primære årsag kan tilskrives det faldende antal medlemmer og dermed medlemsafgifterne. Udgifterne var steget med 54.000
kroner. Stigningen skyldes blandt andet etableringen af den nye hjemmeside, mindeplader i Høvelte samt nedskrivning af tilgodehavende fonde.
Endelig var udgiften til Repræsentantskabsmødet i Thisted større end i
2013. Efterfølgende blev regnskabet godkendt, og Michael Wienberg blev
samtidig genvalgt som revisor.
Efterfølgende orienterede CH/LG Oberst, Kammerherre Klavs Lawes, om
Livgarden. Først udtrykte obersten en stor tak for støtten, der ydes af De
Danske Garderforeninger til regimentet.
Efter indstilling fra Præsidiet blev Vicepræsident Ulrik Baunsgaard (Region 3) valgt til posten som 1. Vicepræsident. Han overtager rollen efter
Vicepræsident Jens Crone (Region 5).
Under eventuelt orienterede Asger Thykjær (Skanderborg) om Repræsentantskabsmødet i Skanderborg fra d. 27. Til d. 29. Maj 2016.
Fåborgegnen havde kommentarer til Årgangsparaden og dennes afvikling. Der vil blive afholdt et møde med Livgarden for at rette op på en
række punkter til paraden i 2016.
Afslutningsvis takkede Præsidenten Keld Louie Pedersen for veludført
ledelse af mødet.

www.ok.dk · www.jef.dk · www.veteranhjem.dk
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Garderudveksling
Den 12., 13. og 14. juni blev der afholdt møde mellem de 3 nordiske
Garderforeninger i Norge, Sverige og Danmark. Mødet afholdes hvert 3.
år og denne gang var det Norges Gardistforbund, der stod som arrangør i Oslo. Fra De Danske Garderforeninger deltog Flemming Rytter og
Carsten Rasmussen. Man havde også inviteret ægtefæller med.
Fredag den 12. overværede vi den norske konges
inspektion af HM Kongens Garde. Heri indgik også et
kontingent fra Den Kongelige Livgarde i forbindelse
med årets garderudveksling.
Efter inspektionen var der reception, hvor vi fik lejlighed til at hilse på den norske konge og kronprins.
Dagen sluttede med en tur på Oslofjorden, hvor vi fik
lært at pille rejer.
Lørdag den 13. blev formiddagen anvendt til det fælles
nordiske møde med orientering fra de 3 Garderforeninger og med indgåelse af en samarbejdsaftale, som
længe havde været under udarbejdelse. Efter mødet
overværede vi vagtafløsningen ved kongeslottet og fik
På kasernen har
rundvisning i vagtlokalerne ved slottet. Dagen sluttede
veteranerne en
med en hyggelig aften hjemme hos Anders og Marit
samlingsplads.
Bredesen, vore norske værter.
Søndag var der Gardens Dag ved HM Kongens Garde,
sådan som vi kender den herhjemme fra – og dog. Dagen indledtes med
et 2 timers tattoo med 6 forskellige orkestre og eksercits.
Midt på eftermiddagen blev vi kørt til Oslobåden, så vi kunne komme tilbage til København, mættet af indtryk oven på et vellykket besøg i Norge.
Næste møde er aftalt til afholdelse i København i 2018.
Af Carsten Rasmussen

Kursus i rejepilling.

Norsk gardist
jente (ser sgu
godt ud deroppe).

Fra HM Kongens inspektion af garden.
Tattoo på Gardens dag.

Carsten Rasmussen, Kirstine Rytter, Flemming Rytter (Dk), Anders
Bredesen, Egil Nilsen (No), Anne Ölmeborg, Leif Ölmeborg og Daniel
Isberg (Se).

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Nordisk Stævne i Aalborg
Kort efter 2. verdenskrig tog de nordiske Soldater- og Marineforeninger,
i Danmark repræsenteret af Danske Soldaterforeningers Landsraad,
initiativ til at afholde et Nordisk Stævne. I første omgang var det alene
Sverige, Norge og Danmark der deltog. Finland kom med i 1967. Formålet
har stedse været, og er fortsat, at soldaterkammerater fra de nordiske
lande kan mødes til fælles faglig drøftelse og kammeratligt samvær.
Arrangementet går på skift mellem de 4 lande, og i år var så Danmark
arrangør i perioden 17.06.15 til 21.06.15. Aalborg Kaserner var valgt som
vært for det 35. Nordisk Stævne. Det var i øvrigt 3. gang at arrangementet blev henlagt til Aalborg. Årsagen hertil skal også ses i lyset af,
at netop Aalborg Kaserner har relativ kort afstand til både Søværnets og
Flyvevåbnets enheder.
Mange af deltagerne ankom i løbet af onsdagen (17.06.15), og selve
åbningen foregik torsdag, 18.06.15 på kasernen med efterfølgende

kranselægning ved monumentet for faldne på Aalborg Kaserner. Efterfølgende var der parade gennem en del af Aalborg by med modtagelse
på Utzoncenteret, hvor en repræsentant fra Aalborg Kommune bød
velkommen.
Fredag og lørdag var helliget forskellige arrangementer, bl. a. besøg på
Flådestation Frederikshavn og demonstration af Flådestationens simulator. På Center for Maritim Uddannelse og Sergentskole fik vi forevist
Søværnets ”swimmingpool”, altså det svømmebassin hvor man kan
ændre på vejr, vind og en masse andet – for at øve, øve og øve i redningssituationer.
Derefter besøg på Flyvestation Aalborg. Her så vi bl. a. den nyeste af Flyvevåbnets nyeste transportfly til f. eks. Kongefamilien og / eller ministre.
Det nye fly er, til forskel fra de andre, hvidt.
Dagens program sluttede hos Jægerkorpset – og selv om programmet var
meget interessant, så var fotografering desværre forbudt.
Lørdagen var helliget demonstration af materiel fra Trænregimentet;
besøg på Garnisionsmuseet samt Veteranhjem Aalborg. Aftenen var en
stor og god festmiddag.
Søndagen var helliget almindelig opbrydning af indkvarteringen – pakning og hjemrejse.
Det var nogle gode dage for deltagerne fra de 4 nordiske lande, og næste
stævne afholdes i juni måned 2017 i Halmstad i Sverige.
NOV-68 Fl. Martinussen

5. sep. – Veteranernes Dag
Dagen, hvor vi viser vor respekt for De der rejste ud og gjorde en forskel – fordi vi bad Dem om det.
Dagen, hvor vi viser, at vi ikke har glemt vore faldne og, at Deres efterladte er i vore tanker.
Dagen, hvor vi viser vor støtte til de der fik varige skader.
Dagen, hvor jeg viser min personlige respekt ved, at sætte Dannebrog på min bil.
Det er min drøm, at mange vil følge mit eksempel.
Ps. Flaget kan købes og leveres for en rimelig pris hos Gardershop v/ Knud Glavind, telefon 3054 5891.
186-SEP-68 Torben Buhl

Gardergolf 2015
Gardergolf 2015 blev afviklet på Hjarbæk Fjord Golfcenter nord for Viborg. Der blev budt velkommen til de
spillere som var mødt rettidigt. Der blev givet en kort
orientering om dagen, scorekort og holdkort blev udleveret sammen med en goodiebag sponseret af Dansk
Metal Vest, den indeholdt lidt proviant til dagen ud fra devisen: uden
mad og drikke scores der ikke mange points i Golf.

14

Efter runden blev aftensmaden indtaget i restauranten, der blev serveret
en lækker buffet.
Efter aftensmaden blev præmierne uddelt og vinderne blev:
Golfmester for herrerne og vinder af et Golfophold på Brundtland Golfcenter, blev Ernst Klysner Jensen, runner up blev Michael Bager.
Golfmester for damerne blev Hanne Bartholomæussen, runner up blev
Marianne Müller.
Se mere om årets golfmesterskaber på www.gardergolf.dk
Med garderhilsen og på gensyn næste år. Karsten G. Holm
Billedet viser alle deltagerne efter præmieoverrækkelsen.

www.ok.dk · www.jef.dk · www.veteranhjem.dk
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Præsidiets Skydeudvalg
Gamle Gardere – så er det nu, at der skal sættes kryds i kalenderen,
således at du kan reservere dagen, hvor gamle gardere mødes i Vingsted til kammeratlig kappestrid på skydebanerne, og til udveksling af
soldaterhistorier.

Tilmelding til skyttebuffet kan ske enten til De Danske Garderforeningers kontor på telefon 3315 5204 eller e-mail sekretariatet@garderforeningerne.dk, eller til Jan Stoltenborg på e-mail stoltenborg@
mail.dk. Tilmelding senest 7. september, men gerne tidligere.

Vi mødes i Vingsted lørdag den 19. september 2015. Programmet
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 og soldaterhistorier.

Lad os mødes i Vingsted. Der er plads til både dig og din garderforening, så fortæl i foreningen om Vingsted, og slut op om arrangementet. Stævnet er for alle Gamle Gardere, og alle er velkommen.

Dagens detaljerede program ser således ud:
• 1030
Stævneåbning og flaghejsning.
• 1045-1515 Stævnekontor åbent og skydning på 50 m og
		
200 m indledende runder.
• 1515
Præmieuddeling børnerække 50 m.
• 1515-1555 Mesterskabsrunde 200 m liggende.
• 1600-1640 Mesterskabsrunde 200 m 3-stillinger.
• 1700-1930 Spisning og præmieuddeling.

Præsidiets skydeudvalg

Landsskydning på 200 m.

Der vil også i år være gratis ammunition til alle skydninger på
200 m og 50 m. Dette gælder 200 m liggende skydestilling, 200 m
skydning i 3 stillinger, 50 m klasseskydning, og 50 m serieskydning
(for op til 3 serier).
Vingsted og Landsskydning 200 m hører naturligt sammen, så
hvorfor ikke kombinere din deltagelse i Vingsted med at lade denne
skydning gælde som din Landsskydning 200 m.
Skydning er for alle, og der er derfor skydning for både gamle gardere, for vore garderpiger og for børn. Selvfølgelig er der også præmier til
alle rækker, så ud over fornøjelsen ved at skyde og få et godt resultat,
så er der også spændingen ved at dyste mod andre. Skydeudvalget vil
sørge for, at der er mulighed for at kunne låne gevær og udstyr.
Gamle Gardere og spisning hører sammen. Husk derfor madpakken
til frokost, og husk at tilmelde dig til aftenens skyttebuffet.
Aftenens Skyttebuffet vil igen blive leveret fra kokken i Vingsted.
Dette plejer at betyde god mad og i så rigelige mængder, at selv en
gammel garder kan blive mæt. Prisen vil være beskedne 150,- kr. pr.
deltager.

Et helt års venten er nu endelig forbi, og det er igen tid til at skyde
Landsskydning 200 m. Invitationer er sendt ud til alle foreninger, og
nu er det op til dig at finde dagen, hvor du skal på skydebanen og
skyde din landsskydning.
Landsskydning 200 m kan skydes i månederne august og september.
Skydningen kan skydes på hjemmebane, men den kan selvfølgelig
også skydes i Vingsted.
Skydeudvalget skal igen opfordre til, at Landsskydning 200 m bruges som et foreningsarrangement, hvor man samles i rammen af
foreningen til et par hyggelige timer på skydebanen. Målet med
Landsskydningen er primært, at vi som gamle gardere mødes til et
hyggeligt lokalt arrangement, men at vi samtidig dyster med og mod
garderkammerater over hele landet.
Landsskydningen er en skydning for gamle gardere og mellem gamle
gardere, så alle kan være med.
Skydeudvalget håber på stor deltagelse for både gamle gardere og
for garderforeninger, og husk at landsskydning også kan skydes i
Vingsted.
Præsidiets skydeudvalg

SKYTTELAUGET – København
Efter en forhåbentlig god sommerferie, hvor batterierne er blevet
ladet op igen, er det nu tid til at se frem mod de kommende udfordringer på skydebanen. Vanen tro er de første par måneder efter sommerferien ret så travle på skydebanen, og i år er da heller ikke anderledes.

Alle dage mødes vi i ”SKAK-huset” på den store parkeringsplads. Søndag morgen begynder vi naturligvis dagen med en kop morgenkaffe,
inden vi går på banerne, og ser hvad vi kan præstere. Alle gamle gardere er velkommen til at være med.

Programmet på langdistancen for august byder på:
• Hele august Landsskydning 200 m
• Søndag
02. august
Træning
• Søndag
16. august
Træning
• Tirsdag
18. august
200 m sommerturnering
• Torsdag
20. august
50 m sommerturnering
• Søndag
30. august
Træning

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.

Kl. 08.00
Kl. 08.00
Kl. 16.30
Kl. 16.30
Kl. 08.00

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com

Jan Stoltenborg
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Nordjylland (I)

8-15

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

Garder Gokart region 1
– Der køres LE Mans

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

GARDERGOLF
Region 1

Sted: Gokart Wold, Maratonvej 1, 9230 Svenstrup.
Tid: Tirsdag den 1. september 2015 kl. 18.30.
Der arrangeres en aften fuld af fart, benzin, adrenalinsus og dramatik i gokart.
Vi starter aftenen med at blive instrueret i aftenens forløb. Vi kører så herefter
en LE-MANS serie, hvor vi inddeles i hold og dyster om at køre flest omgange.
Alle vil få ca. 20 minutter bag rattet i en gokart.
Aftenen slutter med resultater og med gratis forfriskning og sandwich.
Bindende tilmelding på mail garder@himmerlandsgf.dk eller til
MAJ-77 Ole Kærgaard mobil 2125 4488 senest d. 18. august 2015

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.

Brønderslev og Omegn

Vi starter med at se deres meget flotte have, samt
deres store samling af gamle landbrugseffekter.
Kl. ca. 19.15 vil JAN-61 Peter Jensen ”Kæmpe
Hot” grille for os for en pris på kr. 80,00. Der kan
købes øl og vand. Aftenen afsluttes med kaffe.
Bindende tilmelding senest den 22/8 til Ole
Haarbo mobil 3035 0076 eller e-mail garder@
himmerlandsgf.dk

(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

Himmerland

(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

Sommermøde/Grillaften:
Dato: 24/8 kl. 18:00
Sted: Hos Lisbeth og Niels Erik Nielsen, Gunderupvej 20, 9640 Farsø.
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Aktivitetskalender 2015
August
24. Sommermøde/grillaften
September
1. Garder Gokart
18. Gardergolf
19. Landsskydning
Oktober
4. Garderudstilling
5. Bowlingaften
December
7. Julefrokost og generalforsamling nr. 101
Se mere på www.himmerlandsgf.dk
Kongefamilien dukkede op til båltale i Trend
Prins Henrik og sønnerne prins Joakim og kronprins Frederik dukkede til de flestes store overraskelse op til Sankt Hans på stranden i Trend.
Noget var i gære. Det kunne mange af de
fremmødte til sankt Hans-arrangementet på
Trend strand godt konstatere, da de mødte op

og så en indhegnet plet foran scenen. Da en
rød løber blev rullet ud og kongestol blev sat
frem, begyndte gætterierne på kongeligt besøg
af tage fart.
Og lidt før klokken 21 blev gisningerne bekræftet, da en grøn VW Caravelle trillede ned på
stranden, og ud hoppede en veloplagt kronprins Frederik og prins Joakim samt prins Henrik, som fik tildelt kongestolen.
De var på vej på bukkejagt, og havde besluttet at overvære borgmester Knud Kristensens
båltale inden jagten blev sat ind fra Jagtgården
i Trend Skov. Bagefter sang de med på Midsommervisen, og der blev også tid til nogle
få minutters snak med folket og uddeling af
håndtryk, inden de kongelige igen satte sig ind
i bilen for at tage på jagt
MÆRKEDAGE
Følgende har på sin halvrunde fødselsdag
haft besøg af 2 fra bestyrelsen: Juli-59 Kjeld
Højslet.

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

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

Nordjylland (I)

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

Torsdag den 26 maj 2015 kl. 1800, afholdt foreningen den årlige generalforsamling på rest.
Østerskoven i Hobro. Der deltog 15 medlemmer, samt vicepræsident Niels Godiksen, som
også fungerede som dirigent under generalforsamlingen.
Formanden Poul Erik Bundgaard aflagde beretning. Ud over himmerlandsskydningen, samt
et par runde fødselsdage, var der ikke noget at
berette om.
Kasserer, K.O. Sørensen fremlagde regnskabet.
Der var desværre et underskud på godt 4.000
kr. Det skyldtes i overvejende grad, at nogle
medlemmer har været meget sent ude med
betaling af kontingent, så det ikke er kommet
med i årets resultatopgørelse. Det havde igen i
år været nødvendigt at slette medlemmer pga.
manglende betaling. En meget kedelig udvikling, som der var en del snak om, hvordan den
kunne vendes.
Der var forslag om, at bestyrelsen blev reduceret fra 7 til 5 medlemmer pga. det faldende
medlemstal.
Formanden Poul Erik Bundgaard og kasserer,
Knud O. Sørensen, ønskede ikke at fortsætte.
Forslaget blev vedtaget. Bestyrelsen består
herefter af: Claus Storgaard Nielsen, Kaj Velling, Vagn Børgesen, Troels Neimann og Jesper
Fromsgaard. Supleant Sigurd Søresen. Revisor
Hans Ejner Birk.
Efter generalforsamlingen blev foreningens 100
års jubilæum fejret med en middag, hvori der
deltog 6 hustuer til medlemmer. Vicepræsident
Niels Godiksen holdt en tale og overrakte fra
præsidiet 2 meget flotte messing lysestager,
som han håbede ville lyse for foreningen de
næste 100 år. Endvidere medbragte han fra
regionen et flot skilderhus, som i dagens anledning var udstyret med en flaske. Mange tak for
gaverne.
Ved et møde hos Poul Erik Bundgaard den 22
juni, konstituerede bestyrelsen sig således.
Formand: Claus Storgaard Nielsen, Kasserer Kaj
Velling, Troels Neimann , Jesper Fromsgaard og
Vagn Børgesen.
Pbv.

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

TIRSDAG DEN 11. AUG. KL 18.30 GRILLAFTEN
Vi starter traditionen tro med vor traditionelle
Grillaften. I år skal vi besøge vort medlem Henning Jensens fødehjem, Gl. Kvorupvej 18, 9490
Pandrup. Der vil i forbindelse med besøget blive
lejlighed til at se gården og måske synge en sang.
Det er nødvendigt med tilmelding til arrangementet. Ring til Olav Vibild på tlf. 2814 3501.
TIRSDAG DEN 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 så om Nordjyllandsmesterskabet i
GOKART.
Vi arrangerer en aften fuld af fart, benzin, adrenalinsus og dramatik i gokart den 1. september
2015 kl. 18.30 i GOKART WORLD, Maratonvej 1,
9230 Svenstrup.
Vi starter aftenen med at blive instrueret i aftenens forløb. Vi kører så herefter en LE-MANS
serie, hvor vi inddeles i hold og dyster om at køre
flest omgange. Alle vil få ca. 20 min. bag rattet i
en gokart.
Aftenen slutter med resultater og mulighed for at
købe en forfriskning.
Bindende tilmelding på www.gfnordjylland.dk

eller til formanden Olav Vibild på 2814 3501
snarest og senest den 15. august 2015.
LØRDAG DEN 5. SEP. FLAGDAG FOR DE DANSKE SOLDATER.
Det endelige program kan ses i dagspressen, og
man er meget velkomne til at ringe til formanden
Olav Vibild tlf. 2814 3501, eller oldermand Kjeld
Christensen tlf. 2330 9286.
SØNDAG DEN 6. SEP. FISKETUR FRA HIRTSHALS
Igen i år arrangerer GFN 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. Da der er meget tidlig tilmelding for at vi kan sikre reservation på fisketuren
med M/S ALBATROS skriver vi om det allerede nu.
Tilmelding senest 10/8!
Prisen for en sådan tur er 575-675 afhængig af
deltager antal. Husk tilmelding inden 10. august
til kontakt@gfnordjylland.dk eller ring til Olav
Vibild på tlf. 2814 3501.
Vor hjemmeside www.gfnordjylland.dk er nu
opdateret. Kommende arrangementer er listet
på forsiden, så man hurtigt kan orientere sig
om den næste måneds arrangementer.
JUL-71 Niels 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

GF Nordjyllands bestyrelse 2015: Øverst fra V: bestyrelsesmedlem Poul Gajhede, oldermand jagtlauget
Kjeld Christensen, oldermand skyttelauget Flemming Hassing, bestyrelsesmedlem Jan Holmgaard,
bestyrelsesmedlem Søren Faurholt. Siddende fra V: sekretær Niels Christian Thygesen, næstformand
Jens Rye-Andersen, formand Olav Vibild, kasserer Søren Thomassen.

K.O. Sørensen

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

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Nordjylland (I)

Thisted Amt

8-15

(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

Torsdag d.27. august kl 18.00 Landsskydning
Skydning på 200 m. på skydebanen i Næstrup.
Efter skydningen får vi et par brød.
Tilmelding til Niels Godiksen på 2090 7901 eller
n.godiksen@mail.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 og derefter
march gennem byen kl. 11.00. med faner og
musikkorps.
Efter marchen vil der være taler ved Borgmester +
en Hovedtaler som ikke er helt på plads.
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
NOV-78 Niels Godiksen

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

Fanen
Fanen er vist 3 gange. Første gang d. 16. april
til Hendes majestæt Dronning Margrethes 75
års fødselsdag. Johnni og Carsten tog med en
arrangeret bus fra Aalborg Kasserne kl 04.00,
hvorefter turen gik mod København. De stod
med fanen sammen med små 90 andre faner,
så Hendes Majestæt dronningen kunne blive
fejret på behørig vis. En rigtig flot dag, hvor
København viste sig fra sin allerflotteste side.
4. maj var Carsten og Jacob i Dronninglund
Slotskirke, som var fyldt til bristepunktet, til
gudstjeneste med fanen, for at mindes Danmarks befrielse for 70 år siden.

GARDERNES HUNDREDEMANDS
FORENING

15. juni var Johnni & Carsten i Aalborg til Valdemars dag. Der blev gået march gennem byen,
som sluttede ved Budolfi Kirke, hvor der efterfølgende var gudstjeneste. Mange faner var
mødt op. Fanerne vejede flot i det blæsende
sommervejr.
Garderstuen
Garderstuen er ved at blive indrettet. Det bliver
et rigtigt flot resultat. I bestyrelsen glæder vi
os til at vise den frem i nærmeste fremtid. Der
arbejdes på et regelsæt, som er gældende i garderstuen, så der ikke hersker tvivl om, hvordan
den må bruges, og af hvem. Meget mere om
dette senere.
Siden sidst
Årets sommerudflugt gik til Bangsbo Fort ved
Fr.havn d. 20. juni. 11 gardere mødte op til
dette arrangement. Vejret var som bestilt til
dette, solskin og næsten ingen vind. Det var en
guidet tur, på ca. 1 time. En yderst velvidende
og oplagt guide der berettede om historien ved
fortet. Vi var nede i en bunker og se de store
kanoner, et imponerende syn. Vi var også i en
bunker, som blev brugt som beboelse, både
af tyskerne, men senere af de værnepligtige
danskere som var indkaldt i 60’erne. Dette var
væsentlig under den standard, som nutidens
værnepligtige har. Vi afsluttede dagen med en
medbragt madkurv ved Fortet, hvor vi nød den
fantastiske udsigt, hvor vi kunne se til Lyngså i
syd, Skagen i Nord og Læsø mod øst. En skam
at ikke flere kunne deltage, for vi havde en
fantastisk tur.
NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

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

Bjerringbro og Omegn

(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

Vi var heldige at sommerens første sommeraften var den 12. juni, hvor der i Djurslands
Garderforening igen i år var grillaften hos Berit
og DEC-83 Peder Byskov, som bor med en fantastisk udsigt ud over Kattegat på nordkysten
af Djursland. Der var godt gang i grillen til nakkekoteletterne - oksekødet og pølserne. Snakken gik livligt over bordet og under gåturen til
stranden, nød alle det dejlige vejr, som det kan
ses på billedet nederst. Tilbage i garagen var
der kaffe og lækker kage, som Berit og Peders
piger havde bagt. Tak for endnu en dejlig grillaften, på jeres veldrevne landbrug, vi glæder os
til vi skal besøge jer i 2016.
JAN-63 Chr. Brøgger

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

Bedrifsbesøg hos I/S Østergård Alex og Bjarne.
Vi fik en god rundvisning om hvordan man
driver et moderne landbrug med 300 køer og
280 ha.
Der blev vist stor interesse og stillet mange
spørgsmål.
Efter rundvisningen mødtes vi hos Ruth og
Holger, til et dejligt kaffebord med Ruths
hjemmebag, hvor vi også kunne nyde deres
flotte park.
Tak for en godt fremmøde, og fortsat en god
sommer til alle.
FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen



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
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 Vandskiløb
Lørdag den 22. august 2015, kl. 11.00 til 14.00
ved Kabelpark Aqua Sports Zone, Vandskibanen,
Gytjevej 15, 6960 Hvide Sande.
I samarbejde med De Danske Garderforeninger
gentager foreningen de senere års succes med
at invitere alle nuværende og tidligere Gardere
til ”Gardernes Vandskiløb”. Det er et landsdækkende ungdomsarrangement på Vandskibanen i
Hvide Sande, men alle aldersklasser må meget
gerne deltage. Da De Danske Garderforeninger
giver et økonomisk tilskud til arrangementet er
prisen for deltagelse 100,00 kr. pr. deltager, heri
er inkluderet brug af banen i 3 timer, leje af våddragt og ski, samt en menu fra grillen.
Der vil være mulighed for at købe drikkevarer i
Estrup´z cafeteria.
P.s. Der må ikke medbringes mad og drikkevarer
på Aqua Sports Zones område.
Man kan også bare komme og overvære de mange stunts fra ringside, det koster ingenting.

Tilmelding senest søndag den 9. august 2015 til
Formand Anders Bjerg tlf. 9738 1820 mobil 5176
9891 e-mail: lindevej.20@mail.tele.dk
Gardernes landsskydning på 200 m.
Søndag den 23. august 2015 kl. 09.00 til ca.
11.30 ved Ulfborg Skyttecenter, Torstedvej 1,
6990 Ulfborg. Så er tiden inde, hvor vi skal deltage i De Danske Garderforeningers landsskydning
på 200 m. Vi starter dagen med kaffe ”tilsat lidt
styrkende for at dulme nerverne” og rundstykker.
Alle kan deltage i skydningen, da der benyttes
liggende skydestilling, veteraner må dog skyde
stående med albuestøtte ved et hæve/sænkebord, geværer og høreværn låner vi på skyttecentret, så mød kun op der er plads til alle, og uanset
antal træffere, vil du komme på resultatlisten,
for husk på at det er vigtigere at deltage end at
vinde. Vi ved der går mange skytter rundt blandt
vore medlemmer, og vi vil meget gerne have jer til
at deltage i landsskydningen.
Tilmelding senest tirsdag den 18. august til Skydeleder Michael Nissen mobil 8161 3475, e-mail:
ml.nissen@privat.dk
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

200 m skydning i Honum – kom og vær’ med
Mandagene den 3. og 10. august kl. 18.00:
200-meter landsskydninger.
Landsskydninger med 6,5 mm gevær på
200-meter skydebanen ved Honum, Nørre Snedevej 118, 8763 Rask Mølle mellem Horsens og
Nørre Snede.
Garderforeningen for Horsens og Omegn kommer også og skyder, så disse to aftener er værd at
reservere. Pris for skydning er 50,00 kr. pr. serie á
20 skud. Der er gode præmier at gå efter.
Den 10. august vil der også være mulighed for at
udøve Pistolskydning. Så kom og vær med!
Det er skydning. Det er Kammeratskab. Det er
Råhygge.
Vandskiløb lørdag den 22. august 2015
Lørdag den 22. august 2015 kl. 11.00 – 14.00 er
der Vandskiløb ved Kabelpark Aqua Sports Zone,
Vandskibanen, Gytjevej 15, 6960 Hvide Sande.
Se omtale i Garderbladet Juli 2015, side 18.
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Samsøtur lørdag den 12. september 2015
Lørdag den 12. september 2015 afholder Region
II Garder-tur til Samsø.
Se omtale på Garderforeningen for Viborg og
Omegns hjemmeside www.dg-viborg.dk
Skaf et nyt medlem
Hvis du, som medlem af vores forening, skaffer
ét nyt medlem, vil du få et 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

Mindeord for Cort Larsen
Den 10. juni døde vor æresmedlem Cort Larsen 88 år gammel, og dermed mistede Skive
og Omegns Garderforening en god og trofast
garderkammerat.
Cort Larsen blev medlem af Garderforeningen i
1950, og har således været medlem af Garderforeningen i 65 år. Det har ikke været 65 år som
kun nydende medlem, men han har derimod
været et aktiv medlem i rigtig mange år.
Cort Larsen var foreningens kasserer fra 1955
til 1971.
Var formand fra 1971 til 1988 .
Fik i 1975 tildelt 25 års tegnet.
I 1990 blev Fortjenstmedaljen tildelt.
Cort Larsen blev æresmedlem af Skive og
Omegns Garderforening i marts 1992, og i
marts 2000 tildelt Garderforeningens 50 års
tegn.
Efter formandstiden påtog han sig hvervet som
dirigent til Garderforeningens generalforsamlinger. Et hverv han ledede på allerbedste vis.
Cort Larsen levede til fulde op til sloganet: En
gang garder, altid garder .

Fugleskydning
Foreningen afholdt fugleskydning i Dalgascentret tirsdag d. 16. juni. Der var mødt 14 gamle
gardere og 14 pårørende til arrangementet.
Mange mødte op kl. 18 og spiste den medbragte mad.
Skydningen blev indledt med oplæsning af
kanonbefalingen og affyring af salut kanonen.
Det var en fornøjelig skydning, hvor der livligt
blev foretaget beregninger på om pladerne
kunne holde til det blev én selv der skulle skyde.
Fuglene var som sædvanligt godt lavet. De
holdt til et passende antal skud så vi var færdige inden skydeforbuddet kl. 21 trådte i kraft.
Mange medlemmer møder trofast op til arrangementet hvert år. Der er næsten ingen undskyldning for ikke at møde op.
Til fugleskydningen i 2013 mødte Jan-59 Gunnar Juul Kristensen op med brækket højre
arm. På trods af dette handicap lykkedes det
Gunnar at blive fuglekonge. I år blev han igen
fuglekonge, denne gang dog uden brækket arm.
Ny fugledronning blev Alberte Tovgaard.
Efter skydningen blev den medbragte kaffe og
kage indtaget i cafeteriet. Der blev uddelt vin
og andre gaver til de deltagere der havde skudt
en plade af fuglene og afgående fuglekonge
nov-57 Aage Knudsen overdrog kæden til Gunnar Kristensen som ny fuglekonge
En vellykket aften og vi håber på endnu flere
deltagere til næste år.
AUG-82 Jørn Bech

(25/7 1909 – GF 15)

Lørdag d. 5. september.
Flagdag for Danmarks udsendte.
Se dagspressen angående tidspunkt.
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Als og Sundeved

(12/12 1937 – GF 60)

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

Esbjerg og Omegn

(31/5 1935 – GF 59)

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

Fredericia og Omegn

(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

Garderskydning i Vingsted
LØRDAG D. 19. SEPTEMBER
- SE GARDERBLADET - Nærmere følger også i
GarderNyt.

(12/3 1943 – GF 64)

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

Regionsbowlingleder:
OKT-77 Jørgen Jeppesen,
Krügersvej 19,
7000 Fredericia
Tlf. 7620 1212
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk

Flagets Dag
LØRDAG D. 5 SEPTEMBER - Nærmere følger i
GarderNyt.

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

Viborg og Omegn

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

Kommende arrangementer
GarderPicnic m. grill
SØNDAG D. 23 AUGUST kl. 13.00 i Arnes Have Nærmere følger i GarderNyt.

Et æret være Cort Larsens minde.

Skjern og Omegn

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

Fuglekonge JAN-59 Gunnar Juul Kristensen. Fugledronning Alberte Tovgaard.

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

Fællesskydning på Fælleden med byens andre
soldaterforeninger
LØRDAG D. 26 SEPTEMBER - Nærmere følger i
GarderNyt.
OKT-77 Jørgen Jeppesen

Ferie-Hygge-Start v/ Lillebælt
En lille flok Gl. Gardere med ledsagere, havde
fundet vej til kanten af Lillebælt søndag d. 28.
juni, hvor den medbragte mad blev spist og det
gode vejt nydt med hygge, sang og røverhistorier fra den gang der var Gardere til . . .
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Sommervejret nydes ved kanten af Lillebælt.

Haderslev

(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 august
Ingen aktiviteter foreningsmæssigt her i august
på grund af sommerferie, men bestyrelsen ønsker
dig og din familie en rigtig god sommer og
ser frem til den kommende sæson 2015/2016
med mange aktiviteter. Program herfor udsendes
senere.
Aktiviteter siden sidst
Fugleskydning, lørdag den 9. maj 2015 blev
afviklet i god ro og orden, om end fuglen var
usædvanligt sejlivet, da brystpladen – og dermed kåringen af Kongeskytte og Fuglekongen
2015 – skulle nedskydes. Men efter et stort
antal træffere røg pladen ned, og årets Kongeskytte blev Finn Laursen og Fuglekonge 2015
blev MAR-84 Kjeld Schøtt. (Foto)
Festskydningen, der blev afviklet sideløbende,
blev vundet af Laurids Mink med Bent Skøtt
på andenpladsen. Stort tillykke med resultatet
til alle.
Husk at evt. præmier (Alle vinderne har fået tilsendt mail/brev) skal afhentes senest 30. NOV
2015 – ellers tilfalder præmien foreningen.
Ved Repræsentantskabsmødet i Viborg 30.
maj 2015 var Haderslev Garderforening repræsenteret ved formanden, referat er udsendt i
Garderbladet juni.
Trekant skydningen i Toftlund blev en blæsende
affære, men resultatet blev, at Als-Sundeved
snuppede pokalen et mulehår foran Sønderjyske Gardeforening. Vi mødte desværre kun op

med 2 deltagere (Formanden og Skydeudvalgsformanden), så vi håber bestemt på en noget
mere solid deltagelse til næste år – så sæt
venligst et stort kryds i kalenderen 7. juni 2016.
Mandeturen onsdag den 10. juni 2015 blev
afviklet i herligt sommervejr hos virksomheden
LINDAB A/S i Haderslev, hvor vore 2 værter
Preben Rønnow og Steen Theisen fortalte og
viste rundt. Det var jo 18. gang, vi afvikler
”Mandetur”, men også lidt nyt, idet vi i år var
rykket indenfor bygrænsen, hvor vi jo hidtil har
holdt os til landbrug og dertil relaterede virksomheder. Igen kunne vi sagtens have været
lidt flere, men for os, der kom, blev det en
interessant og spændende aften, så stor tak til
værterne.
Under mødet uddelte Skydeudvalgsformand
Ole Jensen årets pokaler og præmier:
Kurvertpokalen gik til Dan Poulsen.
Flittigste fremmøde ved skydeaftener: Bent
Skøtt
Gennemgående skydning 15. meter:
Olav Henningsen
Bent Skøtt
Viggo Tønnesen

Kolding og Omegn

Book en Blå time på 44 55 59 00

Kongeå-egnen

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

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

Varde og Omegn

Horsens og Omegn

Vejle og Omegn

(5/10 1889 – GF 03)

(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

Husk Flagdag for udsendte 5. SEP 2015 samt
Vingsted skydning den 19. SEP – og så ses vi
forhåbentligt atter i Oktober til en ny sæson.

Formand: JAN-70 Jørgen Bojsen Jensen
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld
Tlf. 75 68 75 99
e-mail: joergenbojsen@turbopost.dk
www.dg-hs.dk

(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

(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
(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
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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

Vingsted og få afprøvet dine skydefærdigheder.

Regionsbowlingleder:
NOV-75 Ole Vagn Jensen,
Galdbjerg Kohavevej 21
5874 Hesselager
Tlf. 6224 1250

Referat
Mindearrangement for frihedskæmperen Jens
Toldstrup, der kunne være blevet 100 år, –
mandag, den 30. juni 2015. Arrangementet
fandt sted d. 21.06.2015 arrangeret af Toldstrupselskabet i Assens. De fik i øvrigt en fane
udleveret af Danmarkssamfundet på Valdemarsdag, d. 15.06.2015. Mindearrangementet
indledtes med en gudstjeneste i Vor Frue
Kirke i Assens, hvor Syngedrengene medvirkede. Efterfølgende var der en ceremoni ved
mindestenen, hvor der var dannet en faneborg,
og en styrke fra Den Kgl. Livgardes Vagtkompagni stillede en æresvagt. Musikkorps Syd fra
Hjemmeværnet musicerede og der var kranselægninger og taler for på værdig vis at værne
om Toldstrups minde.

Regionsudvalg:
OKT-80 René Rasmussen, dytbaat@mail.tele.dk
(Nordfyns Garderforening)
FEB-81 Sendy Alstrøm, sehal@pc.dk
(Den Fyenske Garderforening)

Lidt fra vicepræsidenten
Så er vi i gang igen efter sommerferien. Et fællesarrangement for alle
gardere med familie er Gardermarchen, der gennemføres d. 4. oktober,
og som nu har sin egen hjemmeside
www.gardermarch.dk Her kan I studere ruterne på 30 km, 17 km og 8
km. Det er også muligt at tilmelde
sig enten som enkeltperson eller som
hold. Tilmelding og betaling skal være
modtaget senest d. 4. september.
Der er altså stadig god tid til lidt
marchtræning.
Vel mødt.


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

JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident

Assenskredsen

(2/9 1945 – GF 66)

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 vil blive afholdt et arrangement i Assens –
som det er sket de foregående år.
I år vil arrangementet dog blive forsøgt opgraderet, så alt er endnu ikke planlagt endeligt. Der
vil dog blive opstillet faneborg og taler fra det
officielle Danmark. Såfremt der er ”veteraner”,
der tidligere har været udsendt på missioner i
udlandet opfordres disse personer til at møde op.
Nærmere om arrangementet vil fremgå af næste
garderblad.
Landsskydning i Vingsted, lørdag, den 19. september 2015.
Sæt X i din kalender og tilmeld dig til Kim Lorentzen på telefon 4079 1238 eller til din formand,
såfremt du ønsker at deltage. Husk, at der er
gratis ammunition, så tag med på en udflugt til
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(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, og især jer unge fra årgang 2000
til 2015 (I er 64 til sammen i Den Fyenske). Vi
vil gerne invitere jer til et møde torsdag d. 17.
september i Garderstuen til en bid brød og en
snak. Tanken er, at vi gerne vil have jer unge til
at mødes og lære hinanden at kende (mange
af jer kender hinanden i forvejen), og komme
med forslag til aktiviteter der interesserer jer.
I Den Fyenske Garderforening har vi skydning,
bowling og golf som faste aktiviteter gennem
året og i Garderstuerne i september til april har
vi forskellige foredrag. Men det kan jo være, at
I har nogle ideer til andre aktiviteter og emner,
som interesserer jer. Der er altså ikke nogen
skjult dagsorden, hvor vi vil kapre jer til, at I skal
arrangere nye aktiviteter eller gå ind i bestyrelsesarbejde eller lignende, men udelukkende et
møde, hvor vi kan snakke løst og fast om ideer.
I vil hver få tilsendt en invitation med nærmere
orientering om tid og sted, og så håber jeg, at
jeg får rigtig mange af jer at se d. 17. september.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Vi ses.
JUL-71 Henrik Gattrup

Aktiviteter
200 m skydning i Skallebølle den 19. og 26.
august kl 17.30 samt den 2. september samme
tid.
Når du ikke at komme en af disse dage, forventer
jeg at du kommer til Vingsted den 19. september
til Gardertræf for at skyde din landsskydning på
200 meter. Med venlig hilsen Skydeleder Sendy
Alstrøm.
28. august mødes Gardergolfere på Fåborg
Golfklubs bane og den 18. september er det på
Langesøs Golfklub. Mødetid 12.30. Tilmelding til
kai_h@me.com en uge før.
Virksomhedsbesøg ons. d. 16. sep. kl. 19.
Garderstuen i september er om onsdagen, hvor
vi skal på ”virksomhedsbesøg”. Vi skal besøge
Odense Model Jernbane Klub (OMJK). Alt fra
færgen Dronning Ingrid til den mindste detalje
på tog og vogne er håndlavet. Der er plads til
30 personer. Tag din kone, børn eller børnebørn
med. Der bliver også tid til en øl eller vand. Adressen er Blangstedgårds Allé 95. NB! indkørsel fra
”Niels Bohrs Allé-siden”.
Kun busser og cykler må køre ind fra ”Blangstedgårdsvej-siden”. Tilmelding til formanden på
email hgprivat2@gmail.com eller på mobil 2073
4089.   
17. september kl. 19.30 er der særlig aften for
yngre gamle gardere. Har du ikke været til en
aktivitet i garderforeningen endnu, så er her
aftenen, hvor vi gerne vil i dialog med dig - hvad
skal vi tilbyde for at du synes det kunne være
interessant at komme i garderforeningen? Kom
til Højstrupvangen 1, 5200 Odense V
24. september er der bowling fra 19-21. Tilmelding til poul.agertoft@post.tele.dk
Afholdte
Den fyenske deltog med en flot faneborg i den
Fyenske Landsby i anledning af Valdemarsdagen den 15. juni.
Kongernes konge….
Er en god salme som vi kender fra kirken; men
også i Den Fyenske Garderforening skal der
hvert år findes en ny konge.
I år satte vi hinanden stævne i Bullerup på
skydebanerne på Mølledammen 15, til kongeskydning.
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Desværre var datoen præcis den samme som
folketingsvalget, hvilket gjorde, at mange
måske blev væk, med andre ord det var relativt
få, der kom til dette arrangement.
De tilstedeværende hyggede sig gennem flere timer med kongeskydning, købeskydning,
pistolskydning samt rafle- og pilekast.
Da alle var blevet færdige, kunne resultaterne
gøres op og kongefamilien udnævnes.
Konge blev Sendy Alstrøm, Kronprins: Finn
Madsen og prins: Algot Rasmussen.
Udover kongeskydningen var der præmier i alle
de andre discipliner. Præmierne var både glas
og noget til at komme i dem.
Til næste år forventes det, at mange flere deltager, så konkurrencen bliver større.
JUL-86 Christian Tvede

gion Fyn, Syd og Sønderjylland oberst Flemming
Agerskov til at holde tale.
Efter paraden er der frokost med medbragt mad.
Afdelingsleder for Koldkrigsmuseet Peer Henrik
Hansen har inviteret tidligere chef for forsvarets
efterretningstjeneste generalmajor Jørgen Hjort
til at holde et foredrag efter frokost.
Koldkrigsmuseet holder åbent hus, så venligst
reserver dagen og mød talstærkt op. Hjælp også
med at få de til at komme der ikke er medlem af
en soldaterforening, nærmere vil tilgå, se også
dagspressen når tiden nærmer sig.
Lad os hjælpe med at få et godt arrangement på
benene.
098-JAN-63 Ove Elnegaard-Christensen

Nordfyn

(5/8 1924 – GF 51)

Formand: OKT-80 Renè Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 16 36 / 2168 9687
e-mail: dytbaat@mail.tele.dk
www.nordfyns-garderforening.dk

Nyborg og Omegn

(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

Husk der er grillaften hos Anna og Gunner på
Revsøre Strandcamping, fredag den 14. august
fra kl. 15 vi tager selv proviant med, adressen
Bøsørevej 58, plads 15, 5874 Hesselager, tilmelding til Gunner tlf, 2278 0731. Eller en fra
Bestyrelsen.
Kongeskydning: Fra Venstre: Jørgen Larsen, Konge Sendy Alstrøm, Kronprins Finn Madsen og
Prins Algot Rasmussen.

Lad mig lige minde om, at skydningen starter
tirsdag d. 8. september i Aunslev Hallen kl 19.00
vi ses.

Faaborg-egnen

Nogen vil huske den 18-06-2015 som den
dag vi fik ny regering, nogen syntes det er
godt, andre knap så godt. Samme dag var
der arrangeret ”kør selv” tur til Gyldensteen
Strand Kystlagune, natur genopretning, alle
mødte med fyldte termokander, Anna (Gunners Hustru) havde bagt kage som gavmildt
blev budt rundt, efter fælles kaffe bord, ved
de opstillede borde med bænke, gik vi ud til
udkiksposten ved pumpestationen, fantastisk
udsigt, det er muligt at gå langt, modsat er
det også en storslået natur blot at skue fra
bilen så langt som det er tilladt at køre, det var
som altid en god oplevelsestur sammen med
humørfyldte gamle Gardere.
Venlig Garder hilsen Kaj Nielsen

(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

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

Langeland

(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

Langelands Garderforening har taget initiativ
til at markere den nationale Flagdag for vores
udsendte soldater den 5. september.
Arrangementet vil foregå på Koldkrigsmuseum
Langelandsfort den 5-09-15 kl. 11.00 og sker i
samarbejde med alle andre soldaterforeninger på
Langeland og Sydfyn samt Hjemmeværnet.
Tidligere chef for det Sydfynske Hjemmeværn
major Michael Schou-Hansen har været utrolig
hjælpsom og skaffet chefen for totalforsvarsre-

viteterne. Vi har stadig plads på 200 m banerne
på Rødskebølle hver mandag fra kl. 19.00 og
efterfølgende kaffe/the, kom nu ud og få skudt LS
på hjemmebane, så vi kan vise de øvrige foreninger at det kan vi finde ud af.
Husk også at det er sidste søndag i august
30/8 at der er idrætsskydning i Chr. Minde fra
kl. 08.00 og mon ikke, når vi er færdige med
skydning, at der er smørrebrød og gode historier
efterfølgende, tilmelding til Ole 2043 0120 eller
Poul 4015 9014.
Sæt kryds i kalenderen den 5/9. Det er soldatens flagdag og der er foreningen medarrangør
af dagen på Koldkrigsmuseum Langeland fra kl.
10.45, hvor vores fane også vil være der, det er
en dag med GRATIS INDGANG. Så tag familien
med og den medbragte madkurv og nyd dagen
med oplevelser og taler af OB Flemming Agerskov TRFS og GM Jørgen Hjort tidliger CH FE.
Kl. 19.00 samme dag har vi vores egen kransenlægning på ASS kirkegård i SVB ved mindesmærket, alle er velkommen.
19/9 er der Vingsted skydning på 200 m og
50 m for hele familien, og der er der GRATIS
AMMUNITION og et symbolsk deltager gebyr,
men en god dag for hele familien. Tilmelding se
GARDERBLADET.
Planlægning af foreningens 100 år er i fuld
gang, og det foreløbige program har taget form.
Sted og menu er valgt, så husk det er den 9/72016 der er fest. Med garder hilsen.
JUN-85 Finn Madsen

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

Skydning
Der er mulighed for at skyde på 50 m og 200 m.
på banen ved Søbadet i Middelfart. Vi skyder hver
mandag fra kl. 18.00. Ring evt. til Knud på tlf.
4021 6548.
Grillaften tirsdag den 19. august kl. 18.00
Knud Warming tænder op i grillen hjemme i sin
have på adressen: Strib Landevej 62, 5500 Middelfart. Alt til egen fortæring bedes medbragt,
dvs. mad og drikkevarer. Der vil være mulighed
for at købe øl og vand. Det plejer at være en rigtig
hyggelig aften. Tilmelding til Knud på 4021 6548.
JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Svendborg og Omegn

(6/7 1916 – GF 37)
Formand: 017-JAN-62 Kristian Hansen
Skolebakken 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 24 32 78
e-mail: af-kh@ollerupmail.dk

Hej alle
Så er sommeren ved at gå mod den gode indian
sommer, håber vi, og vi starter op igen med akti-

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
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tige dato, afholder vi en fødselsdagsreception i
Sergentmessen på Livgardens Kaserne, tirsdag
den 25. august 2015 mellem kl. 16.00 og 18.00.
Foreningen byder på en forfriskning og snacks.
Ledsagere er velkomne. Da receptionen foregår
på kasernen, er tilmelding med navn nødvendig.
Det kan ske på hjemmesiden (www.garderforeningen.dk) eller på tilmeldingstelefonen (evt.
telefonsvarer) 4081 0040 indtil den 17. august.

Garderforeningerne på
Sjælland og Øerne (5)
Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fasanvænget 94, 2791 Dragør.
Tlf. 2525 5002 · e-mail: jens.crone@gmail.com
Regionsskydeleder:
096-SEP-68 Ole Olsen,
Morænevej 19,
3550 Slangerup
Tlf. 4733 3298
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

Program for 2. halvår 2015
Bestyrelsen arbejder fortsat med at få arrangementerne på plads, så der tages forbehold for
eventuelle ændringer af datoer. Men den foreløbige plan ser således ud:
(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

Foreningens 130 års fødselsdag
Du kan endnu nå at tilmelde dig til fødselsdagsfesten den 22. august kl. 17.00 i Restaurant
Stamhuset, Stamhuset for Den Danske Frimurerorden, Blegdamsvej 23, København Ø.
Se invitationen og program på foreningens hjemmeside (www.garderforeningen.dk), hvor du
også kan tilmelde dig og din ledsager. Prisen er
500 kr. pr. deltager. Sidste frist for tilmelding og
betaling er den 8. august. Indbetaling skal ske til
foreningens konto i Danske Bank reg.nr. 9570,
kontonr. 4820 509 056.

•
•

Lørdag den 22. august 2015 kl. 17.00 Fødselsdagsfest.
Tirsdag den 25. august 2015 kl. 16.00 -18.00
Fødselsdagsreception på Livgardens Kaserne.
Lørdag den 29. august 2015 kl. 10.00 Kranselægning på Livgardens Kaserne.
Mandag den 12. oktober 2015 kl. 13.00
Seniorfrokost, Frederiksberg Slot. Der udsendes særlig invitation.
Tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.00 Vi
arbejder på at få fat i en spændende foredragsholder. Vi opfordrer alle til at komme
med spændende forslag til aktiviteter, som
foreningen kan afholde.
Tirsdag den 17. november 2015 kl. 19.00
Gule ærter, Frederiksberg Slot.
Lørdag den 28. november 2015 kl. 13.00
Julefrokost, Frederiksberg Slot.
Tirsdag den 8. december 2015 kl. 19.00 Bankospil, Frederiksberg Slot.

Gardermumierne
Formand SEP-59 Per Hauerslev tlf.: 4581 7041
e-mail : hauerslev@webnetmail.dk
Næstformand SEP-66 Erik Schlüter tlf.: 3962
8546 e-mail : erikschluter@live.dk
Tilmelding og framelding til næste måneds
Mumiemøde kan ske via www.gardermumier.
dk eller via 6062 3141.

www.eriksen-co.dk
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(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

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

Foreningen har afholdt sin årlige fugleskydning
den 7. juni i Marrebæk i fint vejr.
I alt 15 gl. gardere samt pårørende var mødt
frem (6 flere end sidste år).
Efter lodtrækning om skyderækkefølgen og
lidt problemer med indskydningen af riflen,
begyndte vi at skyde til den flotte fugl som var
dekoreret af Arne Madsen. Straks fra begyndelsen var det pigerne som tog sig af nedskydning
af gevinster, men derefter begyndte vi gamle
gardere at blande os i nedskydningen.
Ca. 3 timer efter start fik brystpladen det sidste
skud og faldt til jorden – skudt ned af Anders
Christensen (i alt 273 skud).
Efter skydningen spiste vi vores medbragte
mad og derefter gevinstuddeling.
Vi sluttede midt på eftermiddagen efter et
godt gardertræf.
Fugleskydningen i 2016 er planlagt til den 12
juli. P.B.V.
Karl Andersen

Frederiksborg 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
Mandag, d. 7. september, kl. 18.30: Klubaften
i Sergentmessen på Garderkasernen.
Lørdag, d. 26. september, kl. 10.00: 70 års
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 i kommende numre af Garderbladet.

DEC-83 Steen M. Munk

Bornholm

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

(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

Bemærk: Ingen klubaften i oktober.

130 års fødselsdagsreception
Da fødselsdagsfesten ikke afholdes på den rig-

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

Falster og Østlolland

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

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

(13/11 1916 – GF 38)

Kommende arrangementer:
Skumringskoncert.
Torsdag, den 13. august , kl. 18.30 i haven ved
Roskilde Kloster. Den Kgl. Livgardes Musikkorps
kommer igen til vores dejlige by og giver igen en
stor musikoplevelse. Tag selv klapstole og tæpper
med. Koncerten er gratis og alle er velkommen.

www.ok.dk · www.jef.dk · www.veteranhjem.dk
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Fugleskydning
Lørdag den 15. august kl. 13.00 i Marineforeningens Hus på Elisagårdsvej (Over for indkørslen til
RO’s Torv). Vi satser på en solrig dag med masser
af foreningens medlemmer og damer, m. fl.
For de medlemmer, der ikke kan deltage, kan
der købes skydenr. hos Hans på tlf. 2156 3199,
eller mail: hansboege@gmail.com. Prisen pr.
skydenr. er kr. 20 - 3 nr. for kr. 50,-. Så kan ikkefremmødte også få del i de dejlige præmier! Ellers
kan der købes ved deltagelsen - samme pris, dog
kommer der yderigere kr. 20,-pr. deltager - til
ammunition.
Vi arrangerer en lækker buffet til kr. 60,- pr.
deltager, men det er tilladt selv at tage madkurv
med. Øl, vin og vand skal købes af marineforeningen - til i forvejen meget lave priser.
Husk at give formanden tilbagemelding, senest
den 8/8, såfremt du ønsker buffet.
Vel mødt.
Valdemarsdagen i Roskilde var igen lagt i Roskilde Domkirke. Vores forening med fanen og
formanden i spidsen for faneborgen, blev ført
ind i Domkirken og det blev igen en meget højtidelig dag, hvor danmarkssamfundet uddelte
faner til udvalgte foreninger.
Sommerudflugten til Langeland blev en rigtig
flot tur for alle 57 deltagere. Gadstrup Bustrafik
havde sørget for en helt ny bus og Tina ved
rattet. Vejret var smukt i disse skønne omgivelser, hvor besøget på Tranekær Slot var en
god oplevelse. Slottets ejer, Lensgreve Preben
Ahlefeldt-Laurvig gav deltagerne en meget
engageret og ikke mindst levende beskrivelse
af slottet og dets historie. Turen til Langelandsfortet måtte afkortes, idet vi desværre var
kommet lidt i tidsnød. Det var lidt ærgerligt, at
vi ikke fik set det hele og guiden havde virkeligt
travlt for at nå så meget som muligt. Den efterfølgende frokost på Restaurant Generalen, den
tidl. Hestestald på Tranekær Slot, var yderst
velsmagende.
Tak til vores medlem Keld Marcussen og hustru
Kirsten - der bor på Lolland - der var sponsor
ved en kasse øl til deltagerne.

Helsingør og Omegn

(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

Kommende arrangementer
Fugleskydning søndag d. 16. august, på skydebanerne i Hellebæk. Indskrivning og morgenkaffe
med brød, pålæg og ost, samt ”en lille en”, fra kl.
9.00. Afgående fuglekonge løsner det første skud
kl. 10.00, herefter starter skydningen til fuglen. I
løbet af formiddagen vil der være mulighed for at
prøve pilekast, luftgevær og pistol, førstepladsen
udløser en præmie. Pris for skydning: 140 kr.
Festmiddag kl. 18.00 på Produktionsskolen,
Fabriksvej 20, 3000 Helsingør.
Velkomstdrink, dejlig 2 retters menu, kaffe og
kage til en bedårende pris: 225,00 pr. person.
Øl vand og vin til yderst rimelige priser.
Beløbet for middagen, som selvfølgelig er med
ledsager, bedes indbetalt til kassereren inden 10
aug. på konto: reg. 1551 konto 3163276186.
Håber vi ses !!
Husk hjemmesiden!!
Pbv.
NOV-74 Tommy Aaboe

Holbæk Amt

(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

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

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

Fugleskydning
Den årlige fugleskydning blev indledt på Bredekildevej, hvor aftrædende fuglekonge 789-SEP63 Palle Castbak var vært for de morgenfriske
med morgenkaffe og brød.
Derefter kørte skytterne ud til APR-86 Søren
Jensen, hvor selve skydningen fandt sted
Kronen blev skudt ned af 950-MAJ-66 Finn
Nielsen for 604-NOV-66 Ralf Gosch.
Halsen blev skudt ned af APR-86 Søren Jensen
for APR-87 Christian Jakobsen.
Venstre vinge blev skudt ned af 950-MAJ-66
Fin Nielsen for SEP-89 Jan Nielsen.
Højre vinge blev skudt ned af 519-MAJ-51 Curt
Jespersen for DEC-96 Peter H Jensen.
Halen blev skudt af DEC-2003 Anders H Hansen for 668-JAN-61 Jørgen Marchall Madsen.
Endelig blev brystet skudt ned af APR-87 Christian Jakobsen for 231-NOV-67 Niels Ebbe
Johansen som derefter blev den nye fuglekonge.
Præmieskydningen: JAN-80 Niels Møller vandt
seniorernes præmieskydning med APR.-86
Søren Jensen på andenpladsen. 740-APR-68
Jørn Knudsen vandt veteranernes præmieskydning med JUL-75 Niels Peter Thorsen Lorentzen
på andenpladsen.
Præmieuddelingen og kåringen af den nye
fuglekonge fandt sted i forbindelsen med den
efterfølgende fælles spisning hos Susanne og
Karsten
JUN-85 Karsten L Jensen

Information
Bowling begynder i september.
Fugleskydningen afholdes søndag den 20. september 2015.

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

Vinterskydningen begynder i oktober.
De nærmere detaljer til alle tre arrangementer
følger senere og kan ses på vores hjemmeside.
729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

SEP-68 Erik Rye Andersen

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra
Musikkorpset gør dagen festlig.
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

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

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Møn

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
Skydning
Husk Fugleskydningen
Arrangementet finder sted den 8. august.
Lørdag den 8. august klokken 10.00 på Svansbjerg
skydebane, Lidemarksvej 33- 4681 Herfølge.
Alle medlemmer med ledsager er velkomne.
Pigerne skyder også.
Se invitationen og info om tilmelding til Carsten
eller Kaj på vores hjemmeside www.koogf.dk
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.
Bowling:
Vi holder sommerferie og starter op igen til september. Fortsat god sommer.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 2619
1710.
Garderstuen holder sommerlukket.
Valdemarsdag 2015
Arrangementet fandt sted den 15. juni.
Vor fane var igen i år repræsenteret i første
række, i Køge Kirke samt på Torvet, da Danmarkssamfundet sammen med mange andre
faner, fejrede 10 års jubilæum. Der var flere fra
vor forening, som også deltog i arrangementet,
der sluttede med reception i Køge Rådhus kantine. Se billeder på hjemmesiden www.koogf.dk

(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

Stafet for livet
Arrangementet fandt sted den 20-21 juni.
Med mere end 30 deltagere, deltog vort hold, i
det store arrangement på Køge Marina. Der var
god stemning i de opstillede telte og på holdet
som holdt stafetten gående i de mange timer.
Tak for indsatsen, vi gik 2113 omgange, det svarer til 633,9 Km. godt gået og tak for støtten til
Kræftens Bekæmpelse.
Se billeder på hjemmesiden www.koogf.dk
Hvor mange andre Garderforeninger stiller op
til Stafet for Livet ???
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

(19/11 1941 – GF 62)

Formand: 426-NOV-61 Lars Rønne
Abildgaardsvej 107, 2830 Virum
Tlf. 45 83 02 19 · Mobil 51 76 12 00
e-mail: roenne@c.dk
Kasserer/Registrator: MAJ-66 Jørgen Brandhøj
Skjoldagervej 49 st. tv., 2820 Gentofte
Tlf. 39 56 02 32 · Mobil 42 21 16 20
e-mail: j.brandhoej@icloud.com
Næst- Skydefmd.: 256-MAJ-65 Jørgen Skov Andersen
Bagsværdvej 85, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 66 73, e-mail: joergen@skovandersen.dk
www.nordrebirksgarderforening.dk

Tirsdag den 11. august kl. 16.45 besøger vi
Garderhøjfortet. Garderhøjfortet er blevet
renoveret og der er en særudstilling om den 9
april. Vi får en guidet rundvisning efter ”lukketid”
så hank op i hele familien til dette arrangement.
Efter rundvisningen bydes der på en let anretning
incl. drikkevarer. Deltagerprisen for rundvisning
og anretning er kun 175 kr. Adressen er Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte. Tilmelding til Hans Larsen tlf 4588 5118 eller Jørgen Skov Andersen tlf
4588 6673 eller mail: joergen@skovandersen.dk
Lørdag den 29. august kl 10 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.
Efterårets skydninger begynder med Fugleskydning, som afholdes mandag den 31. august
kl 17.00, og vi håber på stor deltagelse. Fugleskydningen afholdes på skydebanerne under
Rundforbi hallen, der er vores midlertidige sted
at skyde, det kan sagtens rumme mange deltagere, da der er fine lokaliteter. Rundforbi hallen
(svømmehallen) ligger på hjørnet af Rundforbivej og Egebækvej i Nærum. Der er parkering
på P pladsen på Egebækvej. Efter eller under
skydningen spiser vi vores medbragte mad i de
tilstødende lokaler. Det er en festdag for hele
familien incl. børn, børnebørn og venner, så kom
og få en spændende og fornøjelig aften. Pris for
deltagelse er kun 50 kr., børn halv pris. Af hensyn
til planlægningen er tilmelding nødvendig senest
lørdag den 22. august til Jørgen, enten på tlf.
4588 6673 eller mail: joergen@skovandersen.dk
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Sjælland og Øerne (V)

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.
Stiftelsesfesten er planlagt til afholdelse lørdag
den 21. november. 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

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

OBS
Næste arrangement i Stevns Garderforening bliver efterårets foredrag torsdag den 29. oktober
med overinspektør Thomas Tram Pedersen om
den Kolde Krig og Stevnsfortet på Kursuscenter
Klinten i Rødvig.
Fugleskydning i Stevns Garderforening
Stevns Garderforening havde lørdag den 13.
juni Fugleskydning på Humlemosegård i Lyderslev. 28 gamle gardere var fremmødt i flot
solskin til Fugleskydning. Pårørende deltog i de
øvrige konkurrencer og frokosten. Dagen indledtes som altid med en mindre parademarch
m/fane ledsaget af 2 tambourer, hvorefter
Dannebrog sættes i gårdens høje flagstang
mens, der afsynges ”Der er ingenting der
maner…”.
Fuglekonge 2015 blev Keld Andreasen ved
nedskydningen af Brystpladen v/Lars Kragh
Jacobsen.
De øvrige honoreringer blev – skytten nævnt i
parentes: Kronen, Claus Wolsing (Hans Henrik
Thyssen), Venstre Vinge, Stig W. Pedersen
(Hans Henrik Thyssen), Højre Vinge, Hans Egon
Petersen (Jørgen Gebhard), Venstre Kloring,
Lars Kragh Jacobsen (Jens Andreasen), Højre
Kloring, Jørgen Gebhard (Hans Egon Petersen),
Venstre Øre, Preben Rasmussen (Lars Juel
Clement), Højre Øre, Hans-Jørgen Løje (Ole
Andersen), Venstre Klo, Poul Nielsen (Jens
Lund), Højre klo, Knud Schrøder (Lars Kragh
Jacobsen), Halen, Jens Andersen (Lars Ballega-

Fuglekonge 2015, SEP-64, Keld Andreasen modtager kæden af formand NOV-67, Søren Sørensen.
ard), Næseringen, Søren Andersen, (Lars Kragh
Jacobsen).
Endvidere var der 1. og 2. præmier til konkurrencerne i luftgevær, hesteskokast og dart for
børn, damer og herrer samt lodtrækning v/
Amerikansk Lotteri med flotte præmier.
Foruden de obligatoriske foreningspræmier,
var der sponseret 3 bogpræmier af medlem
Thomas Rathsack, 3 chokolade/kaffepræmier
af medlem Claus Wolsing og 3 maleripræmier
af medlem Ejvind Bjerre. Efter præmieoverrækken var der auktion over et maleri til fordel
for foreningen skænket af Ejvind Bjerre. Kaffe,
småkager og chokolade var traditionen tro
sponseret af medlem Claus Wolsing.
NOV-78 Lars Juel Clement

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

Bestyrelsen
Kom og vær med til at markere, SOLDATENS DAG
lørdag, den 5. september, kl.11.00. Se nærmere
i dagspressen.
Sydsjællands Garderforening stiller med en
Fanekommando på 3 mand til march gennem

Næstved med efterfølgende gudstjeneste i Sct.
Mortens Kirke, og som afslutning er der let traktement på Grønnegades Kaserne. Det er Sydsjællandske Soldaterforeningers Centralsammenslutning der er arrangør for arrangementet. Alle
gardere er velkommen til at deltage. Af hensyn
til traktementet på Grønnegades Kaserne er det
nødvendigt med tilmelding til formanden Erik O.
Harder Mikkelsen på tlf.4015 1824, senest d. 1.
september kl 18.00.
Skyttelauget
Vi har skydning på 200 m, mandag d. 7. september, sammen med Haslev Gf. på Holmegaards
baner i Fensmark, fra kl 18.00 til kl 20.00. Det er
eneste lokale mulighed for landsskydning.
Garderstuen
Onsdag den 2. september åbent i Garderstuens
seniorklub fra kl 11.00, tilmelding til frokosten til
Claus på 2082 7545.
Torsdag den 3. september fra 19.30 Garderstuen
holder åbent. Ved nok tilmeldte vil der være spisning klokken 18.00, yderlige informationer og
tilmelding på 2082 7545.
Se også på vores hjemmeside. www.sydsjaellandsgarderforening.dk
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JUL-74 Kristian Rasmussen
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Udlandet (VI)

Søndre Birk

8-15

(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

Vestlolland

Garderforeningerne i Udlandet (6)

(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

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: pdk@thediessels.com
www.garderforening.dk/dgu.htm

Sommerferien er ved at slutte for de fleste, og i
Søndre Birks Garderforening er vi klar med flere
forskellige arrangementer:
Årets fugleskydning finder sted lørdag den 29.
august. Igen i år på den tidligere Hjemmeværnsgård, Horsedammen 52, 2605 Brøndby. Foreningen byder på morgenkaffe kl. 09.00. Antrædning
kl. ca. 09.20, hvor formand og fuglekonge byder
velkommen. Når fuglen er besigtiget kan skydningen begynde ca. kl. 09.45. Når sidste skud
er afgivet rigges der an til fælles spisning. Vi vil
gentage sidste års succes, hvor skytter der ønsker
det, kan få 3 stk. smørrebrød + sild + 1 snaps for
100 kr. Dette fordrer dog tilmelding SENEST den
22. august til Jakob Hjorth på 2166 5633 eller
Niels Langstrup på 4033 4172. Man er også velkommen til at medbringe sin egen mad.
Drikkelse kan købes til favorable priser. Under
spisningen er der uddeling af præmier og årets
fuglekonge kåres. Det er helt uforpligtende at
blive fuglekonge. Fugleskydningen slutter ca.
kl. 14.30 og foregår under ganske afslappede
former. Reserver dagen nu.
Bowling. Der er opstart tirsdag, den 8. september 2015 kl. 1900 i Want2Bowl, Taastrup.
Nye der har lyst til at kæmpe mod andre Garderforeninger kan ringe til MAJ-63 Jakob Hjort på
2166 5633 senest 2 uger før start.
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 Mo. 2525 5002 og senest søndag
den 13. sept.
Skydesæsonen starter onsdag, den 23. september kl. 19.00 i Glostrup Hallen. Mød op denne
aften – skydningen er gratis på sæsonens første
aften. Hele skydeprogrammet kan ses på vores
hjemmeside – sbg.dk.
Vel mødt til en ny sæson i Søndre Birks Garderforening.
NOV-68 Fl. Martinussen
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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

9. august – Sommerskydning, Skovsø kl. 10.00,
for hele familien. Husk at medbringe frokostkurven, fællesspisning kl. ca. 13.00.
10. september – Bowling i Bowlingcentret,
Bredegade, Slagelse. Vi bowler fra kl. 18.00 19.00 og derefter går vi i Garderstuen, og spiser
et par stykker smørrebrød sammen. Tilmelding til
Henrik Dahl Sørensen senest den 7-9-2015, på
tlf. nr. 5826 0022 eller mobil nr. 4073 8822. Hele
familien er velkommen, vi spiller i henholdsvis
Dame og Herrerækker.
25. september er der Kulturnat i Slagelse, vi
holder åbent i Garderstuen fra kl. 17.00 til kl.
24.00, så kig ind i Garderstuen.
3. oktober er der Åbent hus – Gardens Dag –
Forældredag på Garderkasernen, Høvelte fra kl
10.00 til ca. kl 15.00, alle er velkommen.
4. oktober afholdes der Gardermarch for hele
familien, med start og slut på Høvelte Kaserne,
se Garderbladet.
21. november holder vi vores store bankospil
i Garderstuen, med start med spisning af vores
medbragte mad og derefter spiller vi om det store
udbud af præmier, sidste år spillede vi om 119
gevinster, det håber vi igen i år. Alle er velkommen både familie og venner. Tilmelding senest
den 18 november 2015, på tlf. 3054 3891 eller
aften 5854 8591, Knud.
31. december holder vi status i Garderstuen fra
kl 12.00 til ca 14.00, hvorefter vi ønsker hinanden
Godt Nytår, efter vi i fællesskab har hjulpet hinanden med tømning af ”slatterne” i flaskerne, så
det gør optællingen nemmere.
Husk, at gå ind på vores hjemmeside og læs om
de forskellige arrangementer: www.garderforening.dk/vsgf.html

Kære Garderkammerater
Hermed indtryk fra lørdagens arrangementer,
som startede med skydning med carabin og
garandgevær inden køretur i et par af Peter
Ørums militærkøretøjer - bl.a. over en rigtig
Bailey bro, anlagt bag ved garderstuen, inden
vi indtog garderstuen til frokost med et godt
humør, højtbelagt smørrebrød - foruden øl og
snaps.
DGUs møde blev afviklet i løbet af eftermiddagen med kun seks gamle gardere tilstede, som
repræsenterede 3 GF ’in person’ og desuden
havde fuldmagt fra de seks resterende GF.
Vi havde den store fornøjelse at have PR/DG
Oberst Flemming Rytter fra Danmark iblandt
os og han gav os et frisk referat af DGs Repræsentantskabsmøde I Viborg DK sidste weekend,
og overbragte hilsner til alle I DGU. Desværre
var afgående PR/DGU, Anders Hansen forhindret og kunne ikke rejse fra London inden
weekenden, grundet en svær maveforgiftning.
Vi ønsker alle Anders god bedring.
Efter et godt møde med konstruktive forslag og
kommentarer bl.a. vedr. hvervning af nye medlemmer, aktiviteter I GF, støtten til de hjemvendte Gardere fra internationale missioner,
og lidt om DGUs fremtid, blev Peter Diessel fra
Mellemstaternes GF indvalgt som ny PR/DGU
og Søren B.D. Nielsen I Singapore GF forblev
VP/DGU for de næste fire år.
Dagen sluttede med en fin middag på Pheasant
Run Resort I St. Charles, hvor flere medlemmer
af Mellemstaternes GF med fruer deltog og
havde ydet en stor indsats. Foruden flere skåleog takketaler fik alle lejlighed til at høre lidt
fra Morten fra Åbenrå, en ung telegrafist, som
siden marts har arbejdet på Ørums gartneri
efter hjemsendelsen fra Afghanistan.
Alle nød en fin weekend, hvor vejrguderne
tilsmilede forsamlingen med sol og varme hele
dagen.
Peter vil sende referat af mødet til alle DGUformænd - samt yderligere info til Garderbladet ved førstkommende lejlighed.
Endnu engang en stor tak til alle medlemmerne
I Mellemstaternes GF, som havde ydet en flot
indsats, for at vi alle kunne få en så fin oplevelse. Med garderhilsen
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FEB-81 Kenneth Olsen - Formand, Pacific NW GF

DGU (6)

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

Sanderumgaard 2015 · 40 års jubilæum
Det er nu 40 år siden, de udvalgte gardere fra Skyttekompagniet OKT-74 blev færdig uddannet på sergentskolen i Sønderborg. I denne anledning, havde Erik Vind været så venlig at
invitere os til Sanderumgaard, hvor vi indtog en dejlig frokost, med smørrebrød og hjemmelavet brændevin m.m. Som æresgæst, havde vi inviteret vores holdfører fra Sjællandske
Livregiment, Kaptajn Henrik Jensen ( senere Major ) Under frokosten gik snakken livligt, og
alle kunne igen føle det stærke kammeratskab. Efter frokosten gik vi en tur i den Romantiske
have - en dejlig og minderig dag. Vi besluttede at mødes igen om 2 år i Struer.

Mellemstaterne

(13/2 1943 – GF 93)
Formand: MAR-86 Peter KB Diessel
One Renaissanca Place,#1217, Palatine, Illinois 60067, USA
Tlf. (847) 690-1774 · Mob. 312-882-9191
Fax. (847) 881-0881
e-mail: peter@thediessels.com
www.garderforeningen.com

New York

(31/5 1928 – GF 91)
Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
1241 Hulls Highway, Southport, CT 06890, USA
Tlf. USA 203 259-0767
e-mail: new_york_garderforening@hotmail.com og
klarsen@wwalliance.com

Pacific Northwest

(9/10 1968 – GF 97)
Formand: FEB-81 Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street, Redmond, WA 98052, USA
Priv/mob. 1 206 963 3334
e-mail: vko61@hotmail.com
www.garderforening.dk/pacificnorthwestgf.html

Øverst fra venstre, Hans Christian Rasmussen, Steen Meisler Jensen, Per Jack Christiansen, Hans
Henrik Jørgensen, Eskild Bossen. Nederst fra venstre, Peter Staunstrup, Michael Schrøder, Erik Vind,
Poul Erik Halkjær.

Singapore

(3/3 2003 – GF 100)
Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore 438791
Mob. +65 9066 8726
Skype/Yahoo/Hotmail: sduvier
e-mail: sduvier@hotmail.com
www.garderforening.dk/singaporegf.htm

Storbritannien

(22/4 1992 – GF 99)

Formand: Amin Amirian
26 Egerton Gardens,
W13 8HQ, London, England
Tlf. +44 (0) 741 153 4422
e-mail amin.amirian@gmail.com
www.garder-uk.com

Vest Kanada

(18/10 1944 – GF 95)
Kontaktperson: FEB-71 Jan Bjerreskov
60 Hidden Vale Cres, NW, Calgary, AB T3A 5B5, Canada
Tlf. (403) 275-2135
e-mail: bjerre@telusplanet.net
www.garderforening.dk/wcgf.html

Øst Kanada

(11/3 1958 – GF 96)
Formand: JAN-74 Poul Rasmussen
111 Rexway Dr. Georgetown, ON L7G 1R3, Canada
Tlf. 905 873 7929
e-mail: poulj.rasmussen@gmail.com
www.garderforening.dk/ecgf.html
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DG Personalia

8-15

28-08
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.

Guldbryllup
10-07

055-JAN-60		
Kurt Henning Grouleff 
og fru Kirsten 
Birkebakken 35 6
8520 Lystrup

31-08

06-09

08-09

80 år
10-08

14-08

GF 05

19-08

Fødselsdage
90 år
23-08

31-08

04-09

06-09

07-09

85 år
10-08

13-08

23-08

23-08

30

502-MAJ-47 
GF 01
Einar Vagn Sjøgreen
Grimstrupvej 98 A, st.
4700 Næstved
424-MAJ-47
GF 10
Henning Pedersen
Otiumvej 17, st.th.
9000 Aalborg
102-MAJ-47
GF 07
Erik Villy Skytt
Piet Heins Vej 12
4700 Næstved
NOV-46
GF 08
Simon Bach
Lemvigvej 4
8940 Randers SV
NOV-45
GF 01
Christian Flemming Hagen
Amager Boulevard 120, 3.th.
2300 København S
774-NOV-51
Finn Hye Marvig Nielsen
Gyldenløvesvej 38, Stensballe
8700 Horsens
239-MAJ-50
Ove H. Sigtenbjerggaard
Ådalvej 13
7300 Jelling
166-MAJ-50
Jørgen Christian Jørgensen
Ellekærgård
Håstrup Bjergvej 5
5600 Fåborg
430-MAJ-51
Hans Egon Bøttker
Gestenvej 13
6600 Vejen

16-08

19-08

28-08

28-08
30-08
31-08

01-09

GF 03

05-09

GF 32

05-09

GF 22

GF 73

05-09

08-09

479-MAJ-51
Niels Thougaard
Kirkelund 9, Løvel
8830 Tjele
844-NOV-51
Ejvind Bjerre
Elmevej 5 a
4653 Karise
033-NOV-52
Søren Palsbøll
Ordrup Jagtvej 66, st.
2920 Charlottenlund
820-NOV-51
Nordestgaard Jespersen
Jernbanevej 41, 2. 0009
8600 Silkeborg

GF 15

GF 31

GF 62

GF 30

071-NOV-55
GF 10
Christian Nielsen
Forchhammervej 97
9000 Aalborg
429-NOV-54
GF 57
Kay Riis
Nørreskovparken 97
6200 Aabenraa
262-NOV-55
GF 58
Poul Frost
Hovedgaden 23
7260 Sdr. Omme
257-NOV-55
GF 32
Alfred Johannesen
Lindbjerg Allé 30
8766 Nr. Snede
237-NOV-55
GF 29
Bent Kissow Petersen
Engtoften 13, Erritsø
7000 Fredericia
695-NOV-55
GF 18
John Axel Larsen
Parkvej 49
3630 Jægerspris
927-MAJ-54
GF 41
Tage Ernst Christensen
Åkjærsvej 15, 3000 Helsingør
011-NOV-55
GF 15
Jens Sondrup Andersen
Nørregade 1 A, 9632 Møldrup
625-NOV-54
GF 07
Theodor K. Graversen
Cypresvænget 36
4736 Karrebæksminde
396-NOV-54
GF 02
Carlo V. Frisenberg Povlsen
Styvelsvej 8, Birkum
5220 Odense SØ
482-MAR-57
GF 30
Jens Dahl-Nielsen
Kildebakken 14
8600 Silkeborg
854-NOV-54
GF 98
Bernhard Clemmensen
37 Andrews Rd.
Elizabeth Downs S.A. 5113
Australien
291-NOV-55
GF 57
Sven Morten Knudsen
Ribe Landevej 19, A
6100 Haderslev
272-NOV-55
GF 32
Knud Christiansen
Bjerlevvej 24
7300 Jelling

75 år
14-08

21-08

24-08

27-08

28-08

30-08

02-09

07-09

70 år
04-08

10-08

10-08

10-08

12-08

17-08

21-08

23-08

25-08
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NOV-61
GF 01
Finn O. Møller
Strandboulevarden 105, 1.tv.
2100 København Ø
048-MAJ-61
GF 10
Poul Erik Nielsen
Ærtebjergvej 27
9530 Støvring
545-NOV-59
GF 32
Ove Smedegaard Pedersen
Højmarken 39
6040 Egtved
931-NOV-60
GF 01
Knud Eric Antonsen
Emdrup Huse 1, 1.tv.
2100 København Ø
289-MAR-62
GF 53
Ole Knud Petersen
Hovedgaden 68, Viskinge
4470 Svebølle
361-MAJ-60
GF 02
Hans Peder Pedersen Hornebo
Dunbirkevej 23, Bellinge
5250 Odense SV
534-NOV-59
GF 45
Børge Nielsen
Harens Kvarter 42, Ejby
4623 Lille Skensved
536-NOV-59
GF 48
Peer Eriksen
Kølstrup Bygade 74
5300 Kerteminde
602-SEP-64
GF 28
Frank Dølby
Gabelsvej 29-H
6740 Bramming
845-JAN-65
GF 14
Karl Egon Koppelgaard
Refshalevej 65
4930 Maribo
809-JAN-65
GF 07
Peter Larsen
Grønnegade 33, 2. 0001
4700 Næstved
431-SEP-66
GF 05
Vagn Porup Olsen
Bugthusene 31
8250 Egå
JUL-65
GF 32
Per Larsen
Hjørnevej 2, Gammelby
7323 Give
403-JUL-65
GF 57
Finn Kæsten Iversen Laursen
Sverdrupvej 21
6100 Haderselv
282-MAJ-65
GF 18
Frede Petersen
Norra Skeppspromenaden 10, 0014
417 63 Göteborg
Sverige
135-MAJ-66
GF 61
Elvig Brandt Ilkjær
Godthåbsvej 113, 1.th.
2000 Frederiksberg
184-MAJ-65
GF 18
Bent Rindom
Rørholmgård
Pilekæret 2
2970 Hørsholm

DG Personalia

25-08
29-08

31-08

01-09

01-09

02-09

06-09

09-09

60 år
15-08

21-08

21-08
23-08

25-08

27-08

28-08

08-09

50 år
10-08

14-08

429-MAJ-64
GF 46
Erik Rindom
Slotsvej 37, 6510 Gram
756-APR-68
GF 57
Karsten Boe
Øvej 12, Sverdrup
6100 Haderslev
272-MAJ-65
GF 27
Jens Kjeldsen Dalgaard
Kildskovvej 1, Sdr. Thise
7870 Roslev
374-JUL-65
GF 10
Mogens Kronborg Brix
Uglevænget 74 A, V. Hassing
9310 Vodskov
FEB-69
GF 18
Henrik von der Recke-Beckmann
Maglegårdsvej 113
3480 Fredensborg
577-SEP-65
GF 37
Poul Albjerg
Tanghavevej 49
5883 Oure
256-SEP-65
GF 18 & GF 62
Jørgen Skov Andersen
Bagsværdvej 85
2800 Kongens Lyngby
877-MAR-66
GF 10
Per Vandkrog
Tyttebærvej 2
9440 Aabybro
JAN-77
GF 18
Preben Wiingaard
Lærkenborg Allé 16
3450 Allerød
APR-76
GF 29
Torben Grønaa
Mosegårdsvej 94, Erritsø
7000 Fredericia
AUG-76
GF 99
Peter Vagn-Jensen
Selchaudalvej 4,4291 Ruds Vedby
OKT-73
GF 01
Tom Andersen
Stokholmsvej 64
3060 Espergærde
NOV-75
GF 08
Andreas Jacobsen
Surhavevej 8, Gjerndrup
6650 Brørup
JAN-77
GF 35
Kjeld Møller Andersen
Wilh. Jensensvej 21
9500 Hobro
MAJ-77
GF 40
Martin Brøgger
Ersholtvej 16, Ersholt
8670 Låsby
NOV-75
GF 72
Hans Christian Jessen
Ortenvej 187, Orten
6800 Varde
SEP-85
Ole Vester-Sørensen
Wingesvej 56
8920 Randers NV
MAR-85
Martin Henning Hansen
Bryggervænget 8, 0010
6200 Aabenraa

GF 08

GF 57

16-08

19-08

20-08

20-08

20-08

23-08

31-08

31-08

02-09

04-09

06-09

08-09

MAR-85
Jens Christian Poulsen
Pedersvej 89
4600 Køge
DEC-85
Jens Vestergaard
Søndermarken 95, Søften
8382 Hinnerup
JUN-87
Carsten Nørnberg
Gl. Sorøvej 44, Rørby
4400 Kalundborg
JUN-84
Tonny Juul
Nordmarksvej 110, st.th.
2720 Kastrup
DEC-85
Laus Lausten
Højgade 15
7441 Bording
SEP-85
René Dangkel
Poppelvej 105, Vemmedrup
4632 Bjæverskov
JUN-85
Hans Julius Skøtt Lervad
Ådalsvej 9, Hvejsel
7300 Jelling
JUN-85
Erik Schmidt
Lervadvej 8
6683 Føvling
SEP-85
Jacob Christian Rahbek
Bredgade 18, st.
7280 Sønder Felding
DEC-85
Simon Haugaard
Munkholmvej 21, st.th.
4300 Hobæk
MAR_86
Claus Gade
Brydeholm 30
2670 Greve
APR-86
Steen Ole Gutzon Malmberg
Rolighedsvej 82
4700 Næstved

Dødsfald

48-NOV-45
Ove Hansson
Sæterdalsgade 11, 1.tv.
2300 København S
482-MAJ-47
Erik Risum Nielsen
Agervej 7
2690 Karlslunde
651-NOV-47
Bent Duemose
Falen 13, 1.tv.
5000 Odense C
837-NOV-48
Cort Ejnar Larsen
Brøndumsgade 13, 1.
7800 Skive
388-MAJ-52
Agner Larsen
Rhitras Vej 3
4673 Karise

GF45

GF 05

GF 53

GF 01

GF 23

GF 45

GF 32

GF 46

GF 23

GF 21

231-NOV-53
GF 35
Kristian Nielsen
Søndermarksvej 35, Stenild
9500 Hobro
872-NOV-54
GF 20
Arne Bruun Andersen
Trehøjevej 3, Udby
4780 Stege
832-NOV-56
GF 30
Preben Hellfritzs
Smedebakken 39
8600 Silkeborg
640-JAN-61
GF 14
Jønss Nilsson
Nørrevænget 9
4800 Nykøbing F
JUL-69
GF 05
Per Hedegaard
Holme Parkvej 228
8270 Højbjerg
JAN-70
GF 15
Kurt Rytter Jensen
Grønhøjvej 11, Kvorning
8830 Tjele
OKT-70
GF 01
Søren B. Christensen Hjerterod
Saxogade 41, st.tv.
1662 København V
FEB-71
GF 50
Knud Erik Christiansen
Maribovej 10
4900 Nakskov
OKT-74
GF 57
Martin Langwadt
Nederbyvænget 430
6100 Haderslev
JAN-83
GF 01
Henri Robert Mouritsen
Brandholms Allé 6 D
2610 Rødovre

GF 78
TAK

GF 07
Hjertelig tak til Sdr. Birks Garderforening og
formand Jens Crone, der kom med vin til min
90 års fødselsdag.

252-NOV-46 Robert Jensen

GF 01

GF 01

Hjertelig tak til Nordsjællands Garderforening
for vingave og besøg af formand Niels Koed ved
min 80 års fødselsdag.

099-MAJ-56 Carl Ove Jensen
Hjerteligt tak til Vestsjællands Garderforening
for opmærksomheden ved min 75 års dag med
en flaske portvin og besøg af Arne Andersen
med en flaske vin. Tak for personlig varm hilsen.

JUL-59 Jens Rasmussen

GF 02

GF 27

GF 31

Hjertelig tak til Assenskredsens Garderforening
(GF-66) for udvist opmærksomhed ved besøg
af formanden med gave, i forbindelse med min
85 års fødselsdag.

247-MAJ-51 Carl Egon Petersen
En hjertelig tak til Den Fynske Garderforening
for blomster og fremmøde med fane ved min
mand 651-NOV-47 Bent Duemoses bisættelse
d. 25. juni 2015 fra Ansgars Kirke.

Lise Duemose
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DELTAG I
SOMMERENS HELT STORE
OPLEVELSE MED DINE
SOLDATERKAMMERATER

Ringkøbing og Omegns Garderforening inviterer hermed alle nuværende, unge
såvel som ældre gamle gardere fra hele landet til at deltage i Gardernes Vandskiløb, der løber af stablen d. 22. august.
Vi mødes klokken 11:00 ved Kabelparken i Hvide Sande, og kører det årlige Vandskiløb. Prisen er kun 100 kr. pr. billet, og inkluderer lege af våddragt og ski samt
barbecue buffet.
Tilmelding sker til Anders Bjerg senest d. 9. august på tlf.: 5176 9891 eller mail
lindevej.20@mail.tele.dk

