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Præsidenten har ordet
Sommeren er i gang. Det
travle organisationsforår er
slut. Repræsentantskabsmødet i Viborg 29.-31. maj er
overstået. En stor tak til Jens
Saabye, vicepræsident i DG
Region II, og hans ildsjæle i
Garderforeningen for Viborg
og Omegn, for et velorganiseret arrangement.
Straks derfra har jeg været til
Garderforeningerne i udlandets (DGU) repræsentantskabsmøde i Chicago, hvor Anders M.
Hansen, hidtidig DGU-præsident, blev afløst af Peter Diessel, formand for Mellemstaternes Garderforening (GF 93). Peter Diessel
ønskes tillykke med valget, og jeg ser frem til et godt og frugtbart
samarbejde. En stor tak til Anders for hans hidtidige virke, ikke
alene i DGU-regi, men også for hans indsats til direkte støtte for
DG (sammenlægning af fonde, sponsoraftaler mv.).
Præsidiet kaster sig nu over ”Pilotprojekt Fastholdelse” og ”Pilotprojekt Veteranstøtte”. I vil blive holdt løbende orienteret på
hjemmesiden og i Garderbladet om begge projekter.
”Pilotprojekt Fastholdelse” går ud på at etablere et administrativt
system, der effektivt og gnidningsfrit tilsikrer 100 % overførsel
af hvervede nye medlemmer fra Livgardens værnepligtsstyrke til
Garderforeningerne uden reduktion. En arbejdsgruppe er allerede
under nedsættelse. Målet er at kunne foreslå Repræsentantskabet
en ny og effektiv indslusning af nye værnepligtige og netop hjemsendte værnepligtige på mødet i Skanderborg i maj 2016 fra og
med sommeren 2016 (fra og med HOLD AUG 16).

”Pilotprojekt Veteranstøtte” skal først klarlægge DG mulige
opgaver på området og dernæst skitsere og deltaljere den rolle,
som DG evt. kan få. Jeg har behov for op til 5 forsøgsforeninger,
der hurtigst muligt stiller sig til rådighed. Jeg har besluttet selv
at kaste mig i spidsen for projektet. Der er ikke brug for reservepsykologer, læger eller socialrådgivere, men velfungerende danske
mænd og kvinder, der som mentorer og bisiddere kan støtte
behandlingskrævende veteraner. Jeg har allerede tilsagn fra 1 forening og mangler således 3 til 4 frivillige foreninger.
Vi står midt i et eksisterende forsvarsforlig og vil inden længe
begynde at se de første spæde tiltag til og forberedelser forud for
det næste forsvarsforlig. Jeg blev i april opfordret til at indtræde
i bestyrelsen for ”Folk og Sikkerhed”, der mere end nogen anden
organisation her i landet arbejder for en højnelse af kvaliteten
af og sagligheden i forsvarsdebatten. Derfor accepterede jeg
opfordringen og blev indvalgt i bestyrelsen 8. maj 2015. Dette
anser jeg som en naturlig platform og udsigtspost for De Danske
Garderforeninger.
Under de seneste par måneders aktiviteter har jeg mødt endnu
flere positive og bidragydende medlemmer, tillids- såvel som
menige medlemmer. Det er dejligt at være medlem af en så
positiv og beredvillig kreds af medmennesker. Lad os være enige
om, at sure og negative gamle mænd uden perspektiv ikke skal
dominere vor scene og agenda. Vi er tolerante og arbejder for, at
vor organisation som kernen i Garderbevægelsen er for alle aldre,
og er et positivt mødested, hvor kammeratskab, hengivenhed over
for vort land og kongehus er i højsædet.
Med garderhilsen
Flemming Rytter
Præsident
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Sommer og sol!
Den 6. juni var der Gardens Dag på Garderkasernen i Høvelte. Det
blev igen en fantastisk
dag med rigtig mange
besøgende.
En af de ting, der altid
glæder mig ved sådanne
begivenheder, er at se,
hvorledes kommende
rekrutter, nuværende
gardere og gamle gardere blandes. Fælles for dem er Livgarden,
uanset hvilken alder eller hvilket sted i livet de er. Med de mange
børn som også fik en god oplevelse, er der også skabt grobund for
den fremtidige rekruttering.
Vi forventer, at vores udsendte soldater i Irak snart tages hjem.
Som altid er der jo mange forhold, der spiller ind på dette, og i
skrivende stund er datoerne usikre, men vi håber på, at de måske
allerede kommer hjem i juli.
3. maj afholdte De Danske Garderforeninger årgangsparade 2015.
Det var første gang med det nye koncept, hvor det kun afholdes

en gang årligt. Jeg må sige, at det blev en stor succes. Tak til alle
de fremmødte, og til alle Garderforeningerne for at møde så talstærkt op og skabe en meget flot parade. Der er dog også noget
logistik under årgangsparaden, som vi skal have set på til årgangsparaden i maj 2016.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke De Danske Garderforeninger for invitationen til repræsentantskabsmødet i Viborg i
weekenden 29. – 31. maj. Det var et fantastisk arrangement, hvor
den fortsatte støtte til regimentet var et dominerende område.
Endelig ønskes alle en rigtig god sommer!

Pro Rege et Grege

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

Fra Livgarden
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På forårsmanøvre med 1/I/LG

Tre dygtige soldater udnævnt til
korporaler
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På forårsmanøvre med 1/I/LG
Af: SG S. Trudsø, GF1 i 1. DEL

Som enhver anden øvelse forgår den første dag altid med en
masse klargøring, transport og oprettelse af BSO. Det var også
tilfældet denne gang. Når et KMP skal have alle deres PMV, IKK,
lastbiler m.m. til Jylland, så er det selv sagt en logistisk udfordring. Klargøringen startede allerede fredagen inden øvelsen, med
optælling og genforsyning af gruppens udrustning. Derefter var
det pakning af materiel, biler, våben og enkeltmands udrustning.
Da mandag morgen så endelig kom, var det hurtig afgang til
Oksbøl.
Klokken blev omkring 13, da hele KMP’et var ankommet til Oksbøl
lejren. Alle DEL var hurtigt i gang med at få tømt diverse lastbiler
og gjort klar til kamp. Øvelsen startede for alvor nu.
Delingsførerne smuttede forholdsvis hurtigt efter ankomsten til
Oksbøl, for at få anvist kampstillingen for de kommende dage.
Grupperne og IKK’erne var klar efter ca. 1 times tid, og kommandørerne og gruppeførerne fik en hurtig instruks og befaling for
forskydning til KMP BSO.
Da IKK’erne ankom til BSO, var de tre alfaer, NK DEL, 4 oscar og
delingens sanitetsmand allerede ankommet, og var klar til at modtage delingen. Det hele gik derfor smidigt, og folk fik hurtigt anvist
deres nærforsvar. Herefter begyndte alle at komme i jorden, imens
gruppeførerne fik en kort instruks af NK DEL.
Cirka tre timer efter var delingen nedgravet, BSO oprettet, befaling udgivet, og folk begyndte at vedligeholde sig selv med varm
mad og friske sokker.
Klokken var nu omkring 18, og grupperne var så småt gået i seng
forud for nattens patruljer. Gruppeførerne var til instruks, hvor
ruten og de seneste efterretninger omkring fjenden blev gennemgået. Grupperne skulle ud på hver deres natpatrulje, som havde til
formål at erkende terrænet foran BSO samt eventuelle fremrykkerveje for fjendens finskytter.
Welcome to NAM
Klokken 2330 rykkede 1. og 3. gruppe ud på hver deres patrulje.
Vagten var overtaget og grupperne havde gjort klar til kamp i
mørke. 1. gruppe rykkede først ud, og der blev meldt til KMP, at
gruppen var i forterrænet. Efter ca. 100 meter igennem lukket
skov åbnede det op, og blev til klassisk åben jysk hede med levende hegn og granlunde. Efter en kort tur i det åbne stødte vi ind i
4

en mindre sø/mose. Der blev reccet kort, og gruppen blev hurtig
enig om, at det var pest eller kolera. Mulighederne for tørre støvler
forsvandt med det samme, og det var lige igennem. Patruljen var
ikke lang, så vi var hurtigt tilbage i BSO, nu med våde støvler.
Who dares, wins!
Tirsdagen var den primære dag for delingen. Det stod på kamp fra
stilling, og som altid har man for lidt tid i en kampstilling. Klokken var ca. 0700 da vi kørte fra BSO mod kampstillingen. Efter ca.
30 min i IKK’en, som kan beskrives, lidt som en rutsjebane, hvor
man engang imellem bliver vægtløs, ankom vi til kampstillingen.
IKK’erne fik hurtigt sat grupperne af og tog den indledningsvise
sikring af området, hvorefter grupperne kom på plads og overtog
sikringen.
Efter lidt forvirring om gruppernes placering, fik vi anvist vores
stillinger og kom på plads.
Efter befalingen fra delingsføreren, løb grupperne ud og begyndte
at grave, som om deres liv afhang af det. Efter ca. 2,5 time var
gruppen nedgravet, og der blev lagt det sidste sløring på. De sidste
’niceness’ udbedringer til ens stilling blev lavet, for vi skulle kæmpe
og dø derfra, hvis det kom dertil!
Efter gravearbejdet blev der indøvet i grupperne. Det var alt fra
forhold overfor sårede, indbrud i stillingen, artilleri og tilgang af en
IKK eller PMV. Da klokken så blev 13, var delingen igen opsiddet og
var nu på vej til KMP indledende kamp (INKA), for at lokke fjenden
ind i det planlagte ildoverfald.
Alle var lidt spændte på, hvordan indledende kamp skulle foregå,
for delingsførerens plan var risikofyldt, men den havde potentiale
til, at kunne tag en af FJ’s delinger ud i første hug. Delingen ankom
til indledende kamp i silende regnvejr/skybrud, men alle blev ved
godt humør, selvom vejret var imod os. Efter gruppeførerne havde
reccet en del sammen med delingsføreren, fandt vi de bedste
stillinger, hvorfra opgaven kunne løses. Nu skulle delingen indøve
samlet, for at erkende eventuelle fejl og mangler i planen, som
kunne rettes op på inden kampen gik løs.
Indøvelsen var nu færdig, og grupperne lå klar i delingens indledende kamp. Alle lå og håbede på, at fjenden ville gøre som det
var planlagt, men som altid holder planen kun til første møde med
fjenden!
Fjenden kom direkte i flanken på 1. gruppe, som lå forrest og mest
udsat. Der blev hurtigt åbnet ild på fjenden, og GF 3 var hurtig til
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at se, at der var behov for støtte. Et hold fra 3. gruppe løb op til 1.
gruppe, og GF 3 fik hurtigt bokset tilbage til resten af 3. gruppe,
hvorfra LMG’et lå klar til beskyde alt der rørte sig. Imens var
IKK’erne kommet frem og fik nedkæmpet fjendens køretøjer, samt
afskåret den afsiddet fjendes mulighed for at frigøre.
Her kom KMP’s mortérsektion på arbejde, og de fik hurtigt skudt
sig ind på fjenden. Efter en kort fastholdelse frigjorde delingen
tilbage til hovedkampstillingen, under støtte af mortérsektionen.
Formålet med indledende kamp var opnået og fjendens opklaring
var tilintetgjort.
Delingen var hurtig til at komme på plads i hovedkampstillingen,
og grupper og køretøjer meldte klar til delingsføreren. Vi var nu klar
til at bringe fjendens angreb endeligt til standsning. Fjenden dukkede sporadisk frem og kunne indledningsvis kun erkendes med den
håndholdte termisk. Vi var dog sikre på, at han var lige bag træerne,
og vi kunne tydeligt høre hans køretøjer. Delingen trykkede sig, og
kun få hoveder stak op for at fastholde observationen. Dette for, at
bevare vores overraskelsesmoment så længe som muligt. Kampen
gik godt, og delingen stoppede det fjendtlige kompagni den stod
overfor, ved hjælp af udlagte miner, pigtråd og dyssekanonen.
Da kampen var ovre, og fjenden havde trukket sig, var det tid til
tilbagemelding på delingens arbejde. Fjenden, som i dagens anledning var én af søsterdelingerne, meldte at de havde enormt svært
ved at erkende os og ofte bare skød mod formodede stillinger. Det
hårde arbejde under forberedelserne bar frugt.
Nu manglede kun ”nat gennemførelsen”, som også gik super godt.
Denne gang virkede det baghold, som der var sat op i indledende
kamp, meget bedre og en hel deling af fjendens køretøjer bliv
nedkæmpet.
Efter nat gennemførelsen gik hele KMP i BSO ved Selager lade,
hvor størstedelen valgte at sove inden for, fri for blæst og regn.
Onsdagen startede lidt senere og var en lidt mere blød dag.
Dagene stod på kamp fra stilling, frigørelse og tilbagegang, som
principielt set er det samme som kamp fra stilling, bare med flere

stillingssæt. Her er der dog oftest ikke lige så lang tid til at forberede alle stillinger. Disciplinen benyttes for eksempel til at sænke
fjenden, for at vinde mere tid til forberedelserne i hovedkampstillingen. Kampen skulle gennemføres mod en flok frivillige fra
hjemmeværnet, som agerede momenter. Delingen skulle besætte
en række faselinjer, som havde til formål at påføre FJ tab og opretholde føling med ham og på den måde lokke ham i retningen af
KMP kampstillinger.
Dagen forløb udmærket, og der blev lavet en masse små og gode
ildoverfald omkring de faselinjer, som delingen havde fået tildelt.
HJV var super gode til at agere momenter, i og med, de kæmper
lidt mere frit end SRS gør, dvs. to mand sagtens kan prøve at
udflankere 30 mand. Selvom det måske ikke er så realistisk, udfordrer det grupperne og delingen, da der kæmpes på flere fronter.
Da det blev nat, skulle der naturligvis igen kæmpes, og denne gang
var det lidt mere interessant. HJV havde ikke natkamp, hvilket gav
os en stor fordel, troede vi. Det viste sig, at inde i den tætte skov,
var det svært at se noget igennem mono’en og HJV kom ind på en
afstand af 30-50 meter fra grupperne. Der blev derfor en masse
nærkamp, men delingen fastholdte og grupperne kunne benytte
sig af mørket til komme ind i siden på fjenden, med stor succes.
Torsdagen stod primært på moment virke for en anden deling
og deres kamp fra hovedkampstilling. Denne dag var den eneste
dag hvor Oksbøl viste sig fra sin gode side. Det regnede ikke på et
eneste tidspunkt, hvilket var værdsat blandt soldaterne, efter tre
dage med våde støvler.
Fredagen bød på en lektion i naturplejning herunder vigtigheden
af lyngens betydning for Oksbøl øvelsesterræn. KMP’et skulle
rydde op, og det skulle gøres ordentligt, derfor blev alle mand
iværksat med opfyldning af løbegange, skyttehuller og diverse
oprydning fra tre dages kamp. Det blev til en del spadestik og en
sand samlekæde af spader (se billede). Til slut blev resultatet da
også accepteret af terrænbefalingsmanden fra Oksbøl – vi var
endelig på vej til Høvelte.

”Vi ses, far”
Børnebogen ”Vi ses, far” er lavet af to soldaterhustruer i Den Kongelige Livgarde, Luise Gibler Rohde (forfatter) og Emilie Melgaard
Jacobsen (illustrator).
Luise og Emilie mødte hinanden, da deres respektive mænd var
udsendt med B-COY på ISAF hold 13. Det var efter denne udsendelse at ideen til denne bog opstod.
VI SES, FAR handler om den 4-årige Frederik, hvis far er soldat.
Nu skal far udsendes, og vi følger Frederik og hans mor gennem
denne periode.
Bogen henvender sig til de 3-5-årige børnehavebørn. Målet med
bogen er at hjælpe børnene med at sætte ord på de følelser, de
har, når de savner deres far eller mor gennem længere tid. Den er
skrevet i et let forståeligt sprog og Emilie Melgaard Jacobsens fine
illustrationer understøtter fortællingen og bogen lægger op til
yderligere dialog mellem oplæseren og barnet.
Bogen er finansieret for midler fra forsvarets 10 mil. kr. pulje 20142015 (efterår) og kan derfor ikke købes i butikkerne. Soldater kan
få bogen gratis hos kontaktofficer kaptajn Jesper T. Lund ved Den
Kongelige Livgarde.
www.livgarden.dk
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Kapacitetsopbygning
i det nordlige Irak
Medio oktober 2014 blev 2. kompagni/II/Livgarden (2/II/LG) varslet til at deltage i Operation Shader. Denne operation er Storbritanniens bidrag til imødegåelse af Islamisk stat (ISIL) i den irakiskkurdiske region. Kompagniets opgave var at uddanne kurdiske
sikkerhedsstyrker (KSF) i samarbejde med et britisk kompagni, og
dermed forbedre KSF egen evne til at tilintetgøre ISIL. Det danske kompagnis primære opgave var at uddanne indenfor fagene
sanitetstjeneste, skydeuddannelse og counter IED (C-IED). Kompagniets grundstamme bestod af personel fra 2/II/LG, som blev
suppleret med eksperter indenfor sanitetstjeneste og C-IED. De
kom fra henholdsvis trænregimentet og ingeniørregimentet. KMP
blev yderligere forstærket af personel fra II/LG, telegrafregimentet
for at opretholde forbindelsen til Danmark og militærpolitiet mhp.
evt. efterforskning etc.
Indledningsvis var afrejsen sat til primo november. Forberedelserne var derfor korte. Det udvalgte personel fra Hærens forskellige enheder havde, for flertallets vedkommende, erfaringer fra
flere missioner samt en relativ høj levealder. Denne erfaringsbank
betød, at KMP hurtigt kunne iværksætte kvalitativ uddannelse
indenfor de relevante emner. I uddannelsen var der fokus på kulturforståelse og sprog, rules of engagement, konflikthåndtering,
skydning, førstehjælp, andre typer af håndvåben samt diverse sikkerhedsforanstaltninger. KMP udsendelse startede på Cypern, hvor
vi mødte vores kommende britiske samarbejdspartnere, som var
fra vores søsterregiment Princess of Wales’s Royal Regiment. Efter
en kort fælles træning fløj vi videre til det nordlige Irak. I lejede
biler kørte vi til den kaserne, hvor KSF skulle trænes.
Træningen af KSF forløb over tre uger og med cirka to hundrede
KSF-soldater pr. hold. Den første uges uddannelse havde fokus på
enkeltmand, og blev gennemført i tæt samarbejde med vores britiske samarbejdspartnere. Anden og tredje uge bestod af to moduler. Specialemoduler indenfor skydning, sanitetstjeneste og CIED
blev gennemført af danske instruktører, mens et infanterimodul
med fokus på gruppe- og delingsniveau blev gennemført af briterne. Især instruktørernes erfaring, levealder og den intensive forudgående uddannelse var medvirkende til at uddannelsen af KSF
forløb tilfredsstillende fra start. Fra begyndelsen havde vi fokus
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på at uddanne KSF, under forhold de forventede at blive indsat
under og med materialer, som de selv kunne købe i lokalområdet.
Ydermere var vores strategi at involvere KSF førere så meget som
overhovedet muligt. Disse faktorer var udslagsgivende for vores
succes. Vores tilstedeværelse i denne del af Irak var midlertidig,
og KSF evne til at opretholde deres færdigheder selvstændigt
efterfølgende var derfor vigtig.
Set over hele missionen har danske og britiske instruktører trænet
mere end 600 KSF. KSF evne til at skyde, udføre manøvre under
efterlevelse af principperne for ild og bevægelse, finde og undgå
IED’er samt redde liv er forbedret markant. Få dage før vi rejste
hjem til Danmark blev brigaden, som vi have trænet dele af,
beordret til at deltage i forsvaret af Kirkuk. Vi er overbevist om, at
vores træning markant har forbedret deres chance for overlevelse
i kampen mod ISIL.
Livgarden har med denne mission formået at integrere personel
fra andre tjenestegrene, og med kort varsel og langt hjemmefra
levere kvalitativ træning, i samarbejde med en af Danmarks strategiske samarbejdspartnere.
Kompagniet vil afslutningsvis takke de Danske Garderforeninger
for de tilsendte julegaver som alle, upåagtet regiment, modtog.

www.livgarden.dk

Livgarden

Livgarden med Jydske Dragonregiment i
Kosovo

I disse dage går bevogtningsdelingen hold
32 B i Kosovo og holder vagt i lejren Novo
Selo. Holdet kommer fra JDR, Livgarden,
HKIC, 1. Brigade og flyvevåbnet.
Mange af os har tidligere haft mindst en
enkelt mission til Afghanistan, Irak eller det
tidligere Balkan, men vi har også unge som
gamle, hvor dette er den første mission.
Uddannelsen begyndte i starten af april, og
halvdelen af holdet kommer fra Livgarden.
Ellers er her som tidligere nævnt folk fra
Hærens kampstøtte og ildcenter, 1. Brigade,
Jydske Dragonregiment og flyvevåbnet.
Til at starte med blev vi delt op i tre grupper/vagthold og uddannelsen ”hjemme” i
det jyske bestod af vagttjeneste, gruppeskydninger, og de mange foredrag som
hører med til uddannelsen, før man skal
udsendes.
Efter to uger med uddannelse var alle
spændte og ville af sted hurtigst muligt,
og afrejsen den 4. maj kunne ikke komme
hurtigt nok, men da dagen alligevel kom, var

det svært for mange at sige farvel til familie
og venner.
Lejren Novo Selo ligger i det nordøstlige
Kosovo, og er en del af NATO’s fredsbevarende initiativ i det tidligere urolige Balkan.
I Novo Selo var der tidligere mange franske
soldater, men i løbet af det sidste år, er de
rykket ud, og amerikanske soldater er rykket ind. Udover amerikanske soldater er her
tyske, polske og slovakiske soldater og selvfølgelig bevogtningsdelingen hold 32 B.
Vagten hernede er organiseret meget som i
vagtkompagniet.
Vagten varer 24 timer, og vores trofaste Camp Commander og højt dekorerede
hund, Novo Selo er altid klar til vagt eller
skræmme vilde hunde væk, når vagten ikke
altid kan klare opgaven, da Rules of Engagement ikke tillader at gøre det på nemmeste
måde. Men i tilfælde af ”vagthunden” skulle
tage sig en lur, er vi altid seks mand i hovedvagten, der kan støtte ham, og to mand holder vagt ved lejrens ammunitionsområde.

www.livgarden.dk
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Efter vagten har aftrædende gruppe QRF vagten, og dagen starter
altid med rengøring, man skulle ellers tro, at når man er på en
”skarp” mission, var klud og gulvskrubbe ikke en del af hverdagen.
Efter QRF vagten er det ”fridag”, og vi har mulighed for at gøre
brug af de busletter og GD’er som delingen har. De bliver flittigt
brugt til små ture til de nærliggende seværdigheder, lokale indkøbscentre, restaurantbesøg og andre NATO lejre.
Det er stadig køligt hernede, men skulle solen skinne, så bruger vi
tiden på at sole os, spille bordtennis, volleyball og fortælle røverhistorier. I kategorien røverhistorier har tredje gruppe vundet guld
i at have flest, det skyldes måske, at deres gennemsnitsalder er 15
år højere end i første og anden gruppe. Men de formår alligevel
stadig at banke nogle af de unge i bordtennis og mange af de
andre fysiske aktiviteter.
Vi har gode faciliteter i lejren, så når der f.eks. har været fødselsdage, har det været muligt for hele holdet at samles i vagten og
indtage mængder af lagkage.
Vi har været i Camp Novo Selo i snart 4 uger nu, og indtil videre
er humøret højt og tiden er fløjet af sted.
Jonathan Shaughnessy, OKS STKMP/II/LG, Camp Novo Selo, Kosovo

Tre dygtige soldater udnævnt
til korporaler
I Danmark er vi vant til, at vores soldater har initiativ, dygtighed og vilje til at løse svære opgaver.
Dette indebærer ofte, at de løser opgaver på et
højere niveau, og af større sværhedsgrad end det de
forventes at kunne.
Andre landes militære enheder har ikke altid det
samme forhold til soldater og officerer af især de
lavere grader. Når vores soldater udsendes i internationale missioner, eller ansættes i stillinger i
udlandet, så kan de udnævnes til en højere militær
grad; det giver dem mere officiel pondus, og gør det
lettere for dem at udføre deres arbejde. Desuden er
det et skulderklap til en dygtig soldat!
Det er derfor glædeligt, at vi har kunnet udnævne
tre SECFOR soldater til korporal (KP).
KP Nikolaj, KP T.T. og KP K.E. har nu fået den rang,
der matcher deres evner, ansvar og arbejdsopgaver.
Udnævnelsen blev holdt hemmeligt lige til det sidste, og stor var både glæden og overraskelsen for de
tre korporaler og deres kammerater.
De tre KP’er arbejder alle som ”Corporal of the
guard”, en slags vagthavende befalingsmand hos
SECFOR.
Et trefoldigt holdningshurra, og stort tillykke, ønskes
de alle tre af hele DANCON og vores amerikanske
venner!
8
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”En gang garder - altid garder. Oberstløjtnant Kenneth Juul
Strøm har pr. 1. juni overtaget kommandoen over I Livgardebataljon.
Kenneth Strøm trådte sine første år i Kongens klæder ved Livgarden og efter en periode som delingsfører, og senere kompagnichef, ønskede Forsvaret hans evner og kompetencer anvendt ved
Forsvarskommandoen, inden næste videreuddannelsesforløb
på Forsvarsakademiet. Som elev gjorde han et så godt indtryk,
at han efter endt kursus tiltrådte som lærer på Operations- og
Føringsuddannelsen.
Efter to år som lærer forrettede Kenneth Strøm tjeneste som
militær assistent for Forsvarschefen og Viceforsvarschefen, og
denne position bestred han indtil for nylig.
For der var ingen tvivl i majorens sind. Han ville tilbage til sit regiment og til den operative tjeneste. Da stillingen som chef for I/
Livgarden blev ledig, søgte han den straks, og blev i et stærkt felt
af ansøgere udvalgt til at lede bataljonen, bestående af professionelle soldater fra inderst til yderst.
Velkommen tilbage garder.”
Peter Kragelund, Kaptajn, operationsofficer

Obersten blev overrasket!
04 maj kl. 1400 trådte chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, ind af døren til kontoret hos chefen for den
Kongelige Livgarden. Oberst Lawes og general Winkler er gamle
soldater kammerater, så der var umiddelbart ikke noget eksotisk i
et uventet besøg. Især ikke, da hjemmeværnet (distrikt Nordsjælland) har flere kompagnier, som nu holder til på Garderkasernen.
Men stor blev overraskelsen da det viste sig, at CH HJV havde en
medalje med til CH Livgarden.
For sit store engagement og interesse i samarbejdet med hjemmeværnet, og sit arbejde for, at de pågældende hjemmeværnskompagnier er blevet så godt integreret ved Livgarden, var
oberst Lawes blevet indstillet til at modtage Hjemmeværnets
fortjensttegn.
Stort tillykke med den velfortjente medalje!

www.livgarden.dk
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Dronningen ﬁk CD
H.M. Dronningen med sin nye CD.
Foto: Olav Vibild
H.M. Dronningen fik Musikkorpsets nye CD ved en
privat koncert på Rosenborg Slot den 27. maj 2015.
Chefen for Den Kongelige Livgarde, kammerherre,
oberst Klavs Lawes, overrakte Majestæten gaven.
Det var en tydeligt interesseret og fornøjet Dronning, der viste den til Prinsgemalen. Det er Dronningens eget maleri fra Fredensborg Slotshave, der
pryder coveret. CD’en indeholder værker af H.C.
Lumbye og er fødselsdagsgaven til H.M. Dronningen fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps og
Den Kongelige Livgarde. Musikken er dedikeret til
Christian IX’s familie, som mange kender fra Lauritz Tuxens store familiebillede ”Fredensborgdage”,
malet 1883-86. Den store kapacitet på området,
Børge Wagner, dirigerede koncerten med smagsprøver fra pladen, og musikhistorikeren Knud Arne
Jürgensen fortalte spændende ting om musikken
og tiden. Han har i øvrigt også forfattet de glimrende noter i CD’ens pæne hæfte. Efter koncerten i
riddersalen var der reception i Christian IV’s vinterstue, hvor flere af hovedkræfterne bag CDprojektet
fik lejlighed til at tale med Regentparret. Som
Dronningen venligt sagde, idet hun gik: ”Tak for i
dag, det var meget festligt”!
CD’en kan bestilles via Musikkorpsets hjemmeside
www.dklm.dk for 149 kr.

Flere nye kolleger
Efter seks års ansættelsesstop i Forsvaret har Musikkorpset endelig fået mulighed for at
besætte vakante stillinger i orkestret. Stærekassen dannede ramme om fire, benhårde konkurrencer i maj-juni. Vinderne får tilbudt stillingen på prøve. De fire, seje vindere er: Carsten
Smith-Nielsen (horn), Stanley Westh (cornet), Jesper Hyllested (tuba) og Lars Vestergaard
Larsen (slagtøj). Læs mere om dem og konkurrencerne på www.dklm.dk

Roskilde Kloster
Den 28. maj var der koncert på
Roskilde Kloster i frisk, men dog
tørt vejr. Her i 100 året for kvinders
valgret indtog en kvindelig dirigent
podiet overfor det 357 år gamle, mandsdominerede musikkorps:
Nenia Zenana dirigerede værker af
bl.a. Carl Nielsen, Frederic Delius og
Jean Sibelius og H.C. Lumbye. Den
danske verdenssanger, Stig Fogh
Andersen, ellers mest berømt for
sine Wagner-fortolkninger, oplod sin
flotte røst til alles fornøjelse.
Tekst og fotos: Katrine KiellandBrandt, fløjtenist.
Stig Fogh Andersen og Nenia Zenana.
Forfriskninger i riddersalen på Roskilde Kloster, hvor
uniformerne tager sig godt ud.

KOM OG LYT
Gråsten, vagtparade:
24/7, 31/7og 7/8.
Haderslev, Harmonien, koncert
6/8 kl. 19.30
Schackenborg Slot, koncert
8/8 kl. 14.00
Kastellet, Kbh., koncert
12/8 kl. 19.00
Roskilde Kloster, koncert
13/8 kl. 19.00
Se mere på www.dklm.dk
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Hædersbevisninger i
De Danske Garderforeninger

Det sker i 2015

De Danske Garderforeningers Hæderstegn

JULI

OKT-74 Roger Keene Pedersen
Frydsvej 12, 8700 Horsens

31.

MAR-83 Frank Meyer
Bygholm Parkvej 59, 8700 Horsens

De Danske Garderforeninger
ønsker tillykke

Dronningens fødselsdagsgave
Den 14. April overrakte en DG delagtion vore gaver til Majestæten, der
både fik et Georg Jensen ur og en muffe i sort bjørneskind. Læs årsagerne
til netop disse gaver på DG hjemmeside under ”Nyheder”.

Hjemsendelsesparade

AUGUST
22

Gardernes Vandskiløb

Hold MAJ-55
I forbindelse med årgangsparaden den 3. maj valgte Hold MAJ-55 at
nedlægge sin årgangsforening.
I forbindelse med lukningen vedtog holdet at overdrage den resterende del af foreningens midler til De Danske Garderforeninger.
Præsidiet har derfor med tak modtaget kr. 850,00, som vil indgå i
støtten til de tjenstgørende gardere.

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

”Jagt søges”
Jagt i region Syddanmark søges. Alt har interesse.
Kontakt: Morten Braagaard Roost
(hold DEC-97 / SG hold NOV-98)
Mail: mbro@falck.dk · Tlf: 21 30 08 64

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Brian Rützou: ”Jeg tror på, at man skal give noget
igen”
Når man besøger det lille sadelmageri i Taastrup, møder
man som det første en Garder i fuld blå uniform. En Garder der står troligt vagt i forbutikkens hjørne, der er tilegnet Livgarden. Man er ikke i tvivl. Her arbejder en mand
med regimentet i sit hjerte.
Af APR-12 Andreas Dalsgaard
Garderbladet er draget ud i det blå for at hilse på Brian Rützou, der d. 3.
maj under årgangsparaden modtog DG hæderstegn foran de 1300 fremmødte gamle gardere. I værkstedets butik mødes vi af den 190 cm høje
tidligere vagtholdsfører, der tager imod med et stort smil. Som noget af
det første foreslår han en rundvisning i værkstedet, og man er da heller
ikke i tvivl om Rützous passion for sit fag.
Sadelmageriet leverer Livgardens bjørneskindshuer, og Rützou gør en dyd
ud af at fortælle om fremstillingen. Man fornemmer da også hurtigt, at
bjørneskindshuerne fylder en del i forretningen. Under loftet, på utalige
hylder og i kæmpe kasser findes der huer i alle størrelser. Et syn der på
mange måder beskriver den mand, som vi nu skal tale med. En mand for
hvem Livgarden udfylder en særlig vigtig brik i livet.
En gammel Garder
Rützou startede sin karriere i Livgarden som indkaldt på hold DEC-83.
”Jeg har vidst at jeg skulle i Livgarden fra 13-14 års alderen. Det så jo flot
ud, og det med Gud, Konge og Fædreland sagde mig noget”. Netop patriotismen forklarer måske også Rützous beskrivelse af det første møde
med Livgarden, der i hovedtræk handler om glæde. ”Jeg havde talt meget
med min grandfætter der var befalingsmand i Livgarden, så jeg vidste jo
godt, hvad jeg gik ind til. For mig var det bare forløsningen af noget, som
jeg følte jeg var bestemt til”.

”Jeg kunne godt høre, at min karriere
hang i en tynd tråd”
Som alle andre gamle gardere, har Rützou naturligvis en masse soldater
historier fra rekruttiden. Særligt mindes han en øvelse, hvor han med de
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øvrige rekrutter i sergentelevdelingen blev sendt ud i skoven, med ordre
om at afvente yderligere instruks. ”Jeg tænkte at de vil ha vi slår bivuak op,
og så sender de garanteret nogle ældre gardere ud om natten, der hugger
vores stumper”. Det skulle dog ikke ske for Rützou, så han besluttede sig
for at kravle op i et stort fyrretræ og fastspænde sig med remmene fra
sin rygsæk. ”Så sad jeg der og kukkelurede hele natten. Næste morgen
skete der så ikke noget, og heller ikke om formiddagen. Hen under eftermiddagen var der stadig ikke sket noget, og da jeg vidste vi skulle aftrædes
tænkte jeg, at de havde glemt mig, eller været der og overset mig”. Da
Rützou endelig mødte kompagniets NK, blev han beordret til samtale
hos kompagniets chef Premierløjtnant Uldal. ”Jeg stillede hos ham, og
han var i skideballehumør, så jeg kunne godt høre at min karriere hang i
en tynd tråd”. Rützou fik dog forklaret omstændighederne og mødt af et
smil hos chefen, der godtog den noget alternative opgaveløsning. ”Så jeg
kom heldigvis på sergentskole, som jeg skulle”.
Slædehunde og støvlekontrol
Efter Rützous ophold på Sønderborg sergentskole returnerede han til
Sandholmlejren som sergent og gruppefører. De kilometerlange kampvognsspor førte Rützou til Livgardens kaserne, hvor han nåede at blive
både NK vagthold og vagtholdsfører, før han valgte at se mod indlandsisen og Siriuspatruljen. ”Det faldt mig helt naturligt. Nu var jeg i Livgarden
som befalingsmand, og så kunne jeg lige så godt prøve et eller andet af.
Andre tog på patruljekursus ved Jægerkorpset, men det var ikke lige mig.
Det andet sagde mig mere (Sirus, red.) – det var jo uden for lands lov og
ret, hvor man ikke kunne komme hjem. Så det var en naturlig forlængelse i
min søgen efter at afprøve mig selv”. Rützou måtte dog afbryde sin rejse
på kystisen efter et år, da han pådrog sig forfrysninger i fingre og tæer.
”Det var selvfølgelig et slag mod selvfølelsen at afbryde sådan en tur, men
jeg blev hjemkommanderet af Søværnets stabslæge, så der var ikke rigtig
noget at gøre”.

”Der er noget til os alle – også på
modgangssiden”

www.ok.dk · www.jef.dk · www.veteranhjem.dk
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Efter opholdet i Grønland vendte Rützou hjem til Livgardens vagtkompagni som forsyningsbefalingsmand. ”Det har altid været mit stamkompagni, og der hvor jeg følte at jeg hørte til. Så hvis der er én kaserne jeg
føler mig knyttet til, så er det Livgardens kaserne”. Tiden i vagtkompagniet
har selvfølgelig fyldt meget i Rützous karriere. Da vi spørger ind til hans
bedste historie som vagtholdsfører, læner Rützou sig tilbage i stolen på
sit kontor, med et smil der breder sig til begge ører – efterfulgt af en
sagte latter. Stilheden overdøves kun af synålenes arbejde i værkstedet,
mens Rützou eftertænksomt leder efter den rigtige historie.
“Det er ikke den sjoveste historie, men den er god, for den handler om
soldaterære. En gang havde jeg en garder med franske aner. Hans farfar
var pensioneret officer fra Fremmedlegionen. Farfaren var mødt op for
at se sit barnebarn gå blå vagt på Amalienborg. Den pensionerede officer
stillede sig stolt op og gjorde honnør for vagten. Til min store skræk så
sergenten det ikke. Under afløsningspatruljen forklarede jeg situationen
for sergenten, og beordrede ham at gå til farfaren og give ham en undskyldning. Sergenten gik hen til den noget overraskede gamle mand,
leverede en formfuldendt honnør, og undskyldte at han ikke havde været
opmærksom på hilsenen. Den gamle officer strålede. Den næste jul
modtog jeg en pakke med, dels en hilsen fra den nu hjemsendte garder,
et håndskrevet takkebrev på fransk fra farfaren, samt et par flasker fra
familiens franske vingård. Denne gestus havde reddet dagen for alle, og
de var dybt taknemmelige.”
Når chancen byder sig…
Efter Rützous hjemkomst fra Grønland vidste han, at der måske skulle ske
noget andet i hans liv. ”Som forsyner lærte jeg så den gamle sadelmager,
der lavede huerne (bjørneskindshuerne, red.), at kende. Da jeg trådte ind
i hans værksted kunne jeg godt mærke, at der skete noget. Tingene talte
til mig”. Rützou aftalte derfor med sadelmageren, at han måtte komme
i værkstedet fra tid til anden for at sy læder. Sadelmageren, der var en
ældre mand, havde ikke udset sig nogen til at overtage aftalen med Livgarden, så der åbnede sig nu en oplagt chance for Rützou. ”Livet kommer
indimellem med nogle muligheder i forhold til det man har planlagt. Enten
slår man til, eller så slår man ikke til. Jeg slog til”.
Rützou arbejde i lang tid gratis for sadelmageren, mens han fortsat var forsyner i vagtkompagniet. ”Da jeg ikke kunne få nogen uddannelse hos ham,
udover ”on the job”, gjaldt det jo om hurtigst muligt at få suget så meget
ud inden han stoppede”. Rützou fik lagt en føler ud hos Livgarden, og blev
efter en kvalitetskontrol af sit håndværk godkendt til at overtage aftalen.
December 94 blev Rützou overført til reserven som seniorsergent, hvor
han stadig er, og den professionelle karriere i forsvaret var slut. ”Jeg

startede så op med primært at lave huer og tasker for Livgarden. Sidenhen
er der jo kommet mere til, og i dag, tyve år efter, er vi fem på værkstedet”.
Selvom sadelmageriet laver meget andet end materiel til Livgarden, er
man ikke i tvivl om Rützous evige dedikation til regimentet. ”Jeg har
været rigtig glad i alle disse år, for jeg kunne slet ikke forestille mig et liv
uden Livgarden”.
En løs ende
I Garderbladets januar-udgave kunne man læse Rützous førstehåndsberetning om ulykken i 1985, hvor en rekrut og en sekondløjtnant døde
efter en røgulykke under en feltøvelse. Oplevelsen har i de 30 år vejet
tungt i, ikke kun Rützous rygsæk, men i hele holdets oppakning af minder
fra tiden i Livgarden. ”Tiden var jo en anden dengang. Der talte man ikke
om følelser”. Netop det er grunden til, at Rützou følte at noget stadig
nagede holdet 30 år efter ulykken. ”Jeg kunne mærke på alle jeg havde talt
med gennem årene, at der sad noget uforløst fast”. Derfor valgte Rützou
at skrive artiklen om ulykken, hvilket satte skub i tingene. ”Jeg lyver ikke
når jeg siger, at jeg har besvaret op mod 300 henvendelser på de sociale
medier. Folk har været glade for, at der endelig blev sat ord på ulykken, for
nu kunne de bedre forstå sammenhængen”. Ved årgangsforeningens 30
års jubilæum havde Rützou foreningen på besøg i sadelmageriet, hvor
ulykken blev snakket igennem. Og netop Rützous initiativ har om noget
fået italesat ulykken, hvilket for mange har lukket en løs ende, eller som
han selv så billedligt formulerer ”Det har trykket den sidste byld ud”.
I Garderbevægelsens tjeneste
Rützou har altid været en tro støtte for Garderbevægelsen. I forbindelse
med overrækkelsen af DG hæderstegn, udarbejdede Præsident Flemming Rytter en liste over hans gerninger – og listen er lang. Herunder
kan blandt andet nævnes hans 30 årige medlemskab af foreningerne,
hans støtte til egen lokalforening med gaver og sponsorater, støtten til
Gardershoppen og en aktiv indsats for veteransagen, før det blev et folkeanliggende. Ydermere har Rützou leveret De Danske Garderforeningers
gave til HM Dronningen ved hendes 75 års fødselsdag. Rützous bidrag
spænder vidt og bredt, og vi lader ham nu afslutte portrættet med sine
egne ord:
“Livgarden og garderbevægelsen siger mig noget på et dybt plan. Det har
betydet meget for mit liv, og givet mig nogle gode grundsten at bygge livet
på. Livgarden og garderbevægelsen lever på de oplevelser, som tusinder
af gardere har haft, og det skaber ånden såvel som rekrutteringen af fremtidens gardere. Jeg tror på, at man skal give noget igen. Og derfor vil jeg
gerne give mit bidrag for at garderånden fortsat lever og blomstrer”.

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Repræsentantskabsmøde 2015
Ved udgangen af Maj måned, afholdte Garderforeningen for Viborg og
Omegn det årlige Repræsentantskabsmøde. Weekenden indledtes fredag
aften med en kammeratskabsaften på Asmildkloster Landbrugsskole,
hvor gamle gardere mødtes på tværs af foreninger.
Snakken gik flittigt, og et af de mest udbredte emner, gik på morgendagens vejr. Fredag aften kunne nemlig adskillelige gamle gardere konstatere, at vejrudsigten lød på ”90 % chance for regn lørdag formiddag”.
Lørdag morgen var da også grå, blæsende og kold, så udsigterne til en
march i regnvejr var temmelig sikre. Dagen startede med morgenandagt
i Viborg Domkirke, hvor faneopstillingen foregik i støvregn. Efter en smuk
gudstjeneste kunne paraden mod alle odds tage opstilling i solskin. Men
som man siger: ”så skinner solen jo altid på en Garder”…
Vicepræsident Jens Saabye formerede paraden, og overdrog den efterfølgende til Præsident Flemming Rytter. Her blev Chef Livgarden, Klavs
Lawes, kaldt frem af Præsidenten for at modtage Præsidiets hæderstegn.
Efterfølgende holdt Viborgs borgmester, Torsten Nielsen, tale for paraden, og udtrykte sin stolthed over, at byen atter engang måtte lægge
rammerne for DG Repræsentantskabsmøde.
Efter borgmesterens tale indtrådte han sammen med Præsidenten i paradestyrken, hvorefter paraden fik ordre til march. Med Prinsens musikkorps i spidsen, efterfulgt af Livgardens Tambourkorps og paradestyrken,
gik paraden nu gennem den historiske bys smukke gader.
Selve Repræsentantskabsmødet afholdtes om eftermiddagen på Asmildkloster Landbrugsskole. I næste Garderblad vil der fremgå referat af
mødet. Det kan nu allerede røbes, at Præsidiets beretning blev godkendt.
Denne kan findes på DG hjemmeside.
Lørdag aften afsluttedes dagen med middag på den smukke Restaurant
Golf Salonen med udsigt til Viborg-søerne. Efter middagen underholdte
tambourerne med musik til kaffen, og et liveorkester bød gæsterne op
til dans.
Søndag formiddag sluttede weekenden med Gardergolf og kranselægning. Kranselægningen foregik i Mindelunden ved Rindsholm Kro.
En særdeles smuk måde at afslutte weekenden på, hvor faldne danske
soldater blev mindet.
Der skal lyde en stor tak til Garderforeningen for Viborg og Omegn for
det store planlægningsarbejde, der har været op til Repræsentantskabsmødet.
Vi ses til næste år i Skanderborg.
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Nordjylland (I)

Garderforeningerne i Nordjylland (1)
Vicepræsident: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. priv. 9798 1767 /a. 2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk
Regionsskydeleder:
APR-88 Glenn K. Andersen
Vorupørvej 228
7700 Thisted
Tlf. mob. 2517 4374
Fax: 9797 5007
e-mail: gkn@cimbria.com
Regionsbowlingleder:
702-SEP-64 Kjeld Christensen
Herluf Trolles Gade 23, 1.th.
9000 Aalborg
Tlf. 2330 9286
e-mail: kc@stofanet.dk

Brønderslev og Omegn

(1/7 1947 – GF 70)

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

Hadsund og Omegn

(29/12 1917 – GF 40)
Formand: 788-SEP-62 Niels Vestergaard
Læsøgade 6, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 33 51 · Mobil 24 49 99 85
e-mail: nielsvestergaard@privat.dk

Generalforsamling 2015
Inden generalforsamlingen blev 296-NOV-46
Kaj Nellemann Nielsen Bælum mindet. Han
døde den 25. august 2014, bisat fra Visborg
kirke. Foreningens fane med faneløjtnant deltog i højtidligheden. På generalforsamlingen i
2014 fik Kaj 65 års hæderstegn.
I formanden 788-SEP-62 Niels Vestergaards
beretning omtalte han bl.a. deltagelsen i

repræsentantskabsmødet i Thisted. Det var et
flot arrangement, som Thisted Garderforening
havde arrangeret, og De Danske Garderforeninger fik ny præsident Flemming Rytter. Den
nye præsident vil arbejde på af få medlemstilbagegangen standset og vendt, så foreningen
igen kan blive på over 11.000 medlemmer.
Desværre er vores medlemstal faldende. P.t.
har foreningen 41 medlemmer, med en gennemsnitsalder på ca. 62 år. Heraf bor ca. 10
medlemmer ikke i Mariagerfjord Kommune.
Foreningen har et godt samarbejde med Marineforeningen, hvor foreningens medlemmer
var indbudt til en filmaften med Hans Flou,
Hadsund. Hans havde optaget en film med
motiver fra Als Odde (udløbet af Marriager
fjord) til Hobro. Der var flotte billeder af Danneborg, da Dronning Margrethe og Prinsegemalen var på besøg i Hadsund. Til efteråret har
Garderforeningen en filmaften med Hans - en
film optaget i Den lille Vildmose. Der får vi så
besøg af medlemmerne fra Marineforeningen.
570-JAN-68 Preben Grøn informerede om
foreningens økonomi, der var et mindre driftsoverskud på 3.600 kr., og en formue på 14.000
kr. Kontingent for 2016 blev godkendt til 300
kr. – uændret.
Til bestyrelsen blev JAN-89 Chris Bager og
Niels Vestergaard genvalgt. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Preben Grøn, MAR-93
Søren Hjelm Hansen og JAN-89 Søren Tapdrup. Suppleanten NOV-93 Lasse Krogh blev
genvalgt.

På fotoet ses Frede Nørgaard og Niels Vestergaard.
Der var genvalg til revisor, revisorsuppleant og
fanebærere – Teddie Thulstrup, 036-MAJ-52
Erling Mikkelsen, Teddie Thulstrup og Kaj Larsen blev genvalgt.
Bestyrelsen ønskede at høre medlemmerne
om foreningens fremtid efter 100 års ”fødselsdagen” den 29. december 2017. De fremmødte
16 medlemmer ønskede forsat en selvstændig
forening.
Formanden og dirigenten opfordrede medlemmerne til at deltage i naboforeningernes
arrangementer. Formanden Niels Vestergaard
uddelte herefter hæderstegn til Frede Nørgaard
Larsen, Assens 60 år. 304-MAJ-64 Agner Skjødt,
Vallensbæk Strand, 50 års hæderstegn. Hæderstegnet vil Asger få når formanden kommer en
tur til staden.
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Nordjylland (I)

Himmerland

7-15

(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: Gunderupvej 20, 9640 Farsø.
Hos: Lisbeth og Niels Erik Nielsen
Vi skal se deres meget flotte have, samt deres
store samling af gamle landbrugs effekter.
JAN-61 Peter Jensen ”Kæmpe Hot” vil grille for
os. Pris 80,00 excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding senest den 22/8 til Ole
Haarbo mobil 3035 0076 eller e-mail garder@
himmerlandsgf.dk
Ungdomskontaktudvalg
Bestyrelsen har på sit møde den 1. juni 2015
besluttet at nedsætte et ungdomskontaktudvalg bestående af MAJ-89 Mikkel Elmlund,
jan-90 Mogens Dalsgaard og JUL-92 Peter
Mortensen.
Se mere herom på www.himmerlandsgf.dk
KONTINGENTBETALING
Himmerlands Garderforenings kontingent for
2015 er alene 300 kr.
Beløbet kan overføres til Himmerlands GF konto 9217-675-05-28242 i vort pengeinstitut.
Husk at oplyse soldater nr. og navn.
Bowling
Himmerlands Garderforening har deltaget i De
Danske Garderforenings landsturnering med et
hold på 4 gardere: MAJ- 54 Poul Arne Nielsen,
JAN- 58 Bent Knudsen, SEP.-62 John Nielsen,
DEC-97 Carsten Kanne.
Holdet blev nr. 2 i C-rækken med 1039 kegler.
Stort tillykke fra bowlingudvalget. Præmie
overrækkelse vil finde sted senere på året. Se
mere på www.himmerlandsgf.dk

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

Bestyrelsen har afholdt sit første møde efter
generalforsamlingen, hvor der var genvalg til
alle, for at konstituere sig. Der blev ingen
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ændring i sammensætningen. Ved gennemgang af indbetaling af kontingentet, var der 2
medlemmer ud af 94, som endnu ikke havde
fået dette bragt i orden. Med hensyn til fremover, var det oppe at vende, om foreningen
skulle få lavet en aftale om betaling over betalings-service - noget sommeren skal bruges på
at få drøftet. Vi har ikke fået nye medlemmer
tilmeldt over en længere periode, et problem
som der skal arbejdes på.
Hvis der i løbet af sommeren er nyheder som
skal bekendtgøres over for medlemmerne, vil
der komme mail rundt samt brev til de, der ikke
har mail. Husk at oplyse foreningen om ny mail
adresse, hvis dette skulle forekomme. Vi ønsker
alle medlemmer en god sommer.
267-JUL-59 Bent Mikkelsen

Hobro og Omegn

(28/5 1915 – GF 35)
Formand: 505-JAN-68 Poul Erik Bundgaard
Søndermarksvej 25, Stenild, 9500 Hobro
Tlf. 98 54 84 36
e-mail: kape@live.dk

Morsø

(16/7 1918 – GF 44)
Formand: 686-SEP-64 Knud Rasmussen
Soelbergsvej 11, 7900 Nykøbing M
Tlf. a. 99 70 70 00 /p. 97 72 22 36
e-mail: sokr73@morsoe.dk

I forbindelse med udstillingen om ”Modstand på
Mors” på Museet, inviteres alle medlemmer med
damer til rundvisning og foredrag onsdag den 19.
august 2015, kl. 15:00.
Tilmelding til formanden senest den 12. august.
Mail: aak.rasmussen@gmail.com eller tlf. 9772
2236.

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

Der er ingen arrangementer i juli måned, men
allerede nu ved vi, at der arrangeres den årlige
fisketur med ALBATROS den 6. september. Vi
modtager meget gerne tilmeldinger nu, da vi
har reserveret et antal pladser, som vi gerne
skulle have fyldt op (endelig reserveret) inden 1.
august. Så skriv til kontakt@gfnordjylland.dk og
tilmeld dig allerede nu til den årlige fisketur langs
kysten ud for Hirtshals.

jagtsæson været afholdt 2 fællesjagter, da en
jagt måtte aflyses p.g.a. store regnmængder.
Stor tak til vore medlemmer som stiller deres
jagtrevirer til rådighed for Jagtlauget. Har du
mulighed for at stille din jagt til rådighed
for en fællesjagt så kontakt oldermand Kjeld
Christensen tlf: 2330 9286.
Bestyrelsen ser fortsat således ud:
Oldermand Kjeld Christensen
Kasserer Kurt Martin Pedersen
Sekretær Niels Wendelboe Toft
Best.medlem Rasmus von Arenstorff
Best.medlem Henning Mathisen.
Husk alle medlemmer af GF Nordjylland, der
har jagttegn har adgang til frit medlemskab
af Jagtlauget, og kan deltage i diverse jagtarrangementer. Skriv til kontakt@gfnordjylland.
dk hvis du ønsker at modtage de særlige indbydelser til jagt om efteråret.
GENERALFORSAMLING I SKYTTELAUGET
Fredag den 8/5 afholdt Skyttelauget den traditionelle generalforsamling i Papegøjehaven.
Bestyrelsen blev alle genvalgt og er fortsat
bestående af:
Oldermand Flemming Hassing
Kasserer Allan Krogh Pedersen
Sekretær Jan Krogh Pedersen
Skydeleder Per Michael Peen
Best. medlem Henning Kristiansen
Best. medlem Peter Riis.
Efter generalforsamlingen var der uddeling af
præmier.
Senior: 1. præmie Allan Krogh,
2. præmie Michael Peen.
Veteranklassen: 1. præmie Bent Kristensen, 2.
præmie Preben Jørgensen. Efter præmieoverrækkelsen var den store årlige generalforsamlingsfrokost.
GARDERGOLF
Hermed resultatet af vor GarderGolf dag, region 1 på Ørenhøj Golfbane.
Vi var i alt 15 deltagere, hvor vi fordeltes på 4
hold. Desværre var der kun 2 damer der deltog,

TIRSDAG DEN 11. AUG. KL 18.30 GRILLAFTEN
Vi starter traditionen tro med vor traditionelle
Grillaften. I år går turen til vort medlem 877NOV-49 Henning Jensens fødehjem, Gl. Kvorupvej 18, 9490 Pandrup. Reserver denne hyggelige
sommeraften med GFN. Mere om arrangementet
i Garderbladet for august.
GENERALFORSAMLING I JAGTLAUGET
Tirsdag den 5/5 afholdt Jagtlauget generalforsamling hos Kjeld Christensen, Herluf Trolles Gade 23, 9000 Aalborg. Der har i denne

Set fra venstre: Niels Christian Thygesen 2. plads
+ hul 21; Lisbeth Svendsen, hul 17, Ernst Klysner
Jensen, 1. plads; Jørn Lange, hul 24; Ove Jensen,
3. plads.
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Nordjylland (I)

Vi håber meget at flere damer vil deltage fremover. Vi spillede på Hullerne fra 10-27!
Vinderne blev: 1. plads med 38 point Ernst
Klysner Jensen, Himmerlands GF
2.plads med 32 point Niels Christian Thygesen,
GF Nordjylland
3. plads med 29 point Ove Jensen, Himmerlands GF
Tættest på hul ved 5 par 3 huller. Vinderne
blev:
Hul 17 med 11,50 M Lisbeth Svendsen.
Hul 21 med 10,95 M Niels Christian Thygesen,
GF Nordjylland.
Hul 24 med 1,07 M Jørn Lange, GF Nordjylland.
Det blev besluttet at ændre start på GarderGolf dagene til fredag kl. 13:00, så der bliver
bedre tid til at gå de 18 huller. Vi ses til næste
GarderGolf dag, region 1 på Aabybro Golfklubs
bane 18/9 kl. 13:00
Fra bestyrelsen ønsker vi alle Gardere en rigtig
god sommer. Vi glæder os til at se jer igen
allerede til august.
JUL-71 Niels Thygesen



(1/2 1908 – GF 08)
Randers By og Omegn
Formand: 505-SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09
e-mail: aaledamgaard@mail.tele.dk

Mindeord for Tage Andersen
Den 6. maj døde vort ældste æresmedlem,
Tage Andersen 93 ½ år gammel. En trofast og
stolt garder er ikke blandt os mere. Tage var
fanebærer i vor forening i ca. 40 år. Tage blev
indkaldt til Livgarden i 1942, men blev hjemsendt, da politiet overtog vagten i 1943, og
atter indkaldt efter krigen i 1945.
I mellemtiden var han blevet gift med Grethe,
og de nåede at fejre jernbryllup i 2014.
De var begge aktive i hjemmeværnet fra dets
begyndelse i 1949, og i det hele meget nationalt sindede.
Tage yndede at fortælle historier fra sin soldatertid, meget grundigt og omhyggeligt, og
med et optimistisk og humoristisk livssyn. Det
kom nok engang til kende d. 1. febr. 2013 ved
indvielsen af vor nye fane. Den skulle erstatte
foreningens 60 år gamle fane, og Tage slog det
sidste søm i.
Jeg takkede ham, og Tage gensvarede: ” Skulle
det være en anden gang”.
Æret være dit minde.

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

Onsdag 22. april var rammen sat for årets
generalforsamling i Marinestuen Frederikshavn.
Uddrag fra formandens beretning 2015
Så er der gået endnu et år, hvor vi har haft 8
kammeratskabsaftner, bl.a. med makrelaften
hos Sæby Fiskeindustri, landsskydning, bowling
i Sæby, Grillaften hos Ingrid og Vagn, 2 Skagensture, dels til gule ærter i efteråret og kogt
torsk i januar, hvor damerne var inviteret med
og til sidst Julefrokost, også med damer her i
Marinestuen.
Vi har derudover afholdt Vendelbopokalskydning. Det var egentlig Hjørring, der stod for at
afholde skydningen i år, men da Vendiahallen
stod under vand, henvendte Bent fra Hjørring
sig til mig, for at høre om vi kunne bytte, så de
stod for skydningen næste år. Selvfølgelig hjælper man en garderkammerat i nød, så i år stod
vi som sagt for skydningen. Den blev afholdt
med stor succes, med deltagelse af næsten 50
skytter, fra Thisted, Aalborg, Østvendsyssel,
Hjørring og os selv.
Der har i år igen været en fantastisk opbakning
til de arrangementer, der har skilt sig lidt ud
fra det vanelige. Det er fedt, når vi forsøger
at arrangere noget ud over kammeratskabsaftnerne, at opbakningen også er der. Næste
sæson vil vi igen forsøge at få et par arrangementer, med input ude fra, da jeg tror det kan
være med til at udvikle foreningen, og måske
endda trække medlemmer til.
Vores fane har deltaget i:
Den nationale flagdag d. 5 september Representantskabs møde i Thisted, Blå fest i Aalborg,
HM Dronning Margrethe II 75 års fødselsdag
2 begravelser (NOV 55 Henning Marinus Larsen - Døde 29. marts 2015) (MAJ 63 Leif Bang
Henriksen - Døde 31. marts 2015)
Vi er i dag 120 betalende medlemmer. 2 mere

end sidste år. Jeg håber vi er ved at knække
den nedadgående kurve der har været, men
det kræver stadig et stort arbejde fra os alle
sammen. Tilgangen af medlemmer er stadig
for sløj og jeg håber på, at vi i det kommende
år kan sætte mere fokus på den svære disciplin,
at finde nye medlemmer.
Til sidst vil jeg sige tak for en god sæson, og
til august hilser vi den nye sæson velkommen.
Formand DEC-06 Peter Christensen

Onsdag 13 Maj var der sæsonafslutning i Sæby
bowlingcenter, som altid resulterer i en hyggelig aften.
Efter mange års indædt kamp mellem Leif Bang
Henriksen og Erik Bøjstrup Pedersen, trådte
foreningens nyeste medlem ind på scenen.
Med en sublim slutspurt kom Christer Eiersted
ind fra højre og leverede 6 strikes i træk og
sikrede sig derved titlen som årets bowling
mester 2015.
Bowlingaften
Aftenens vindere blev: Marianne Bisbjerg Christensen med 147 point og April 11 Christer
Mann Eiersted med 177 point. Tillykke til dem.
Da slaget var ovre, fortrak vi til restauranten
og gik løs på en overdådig asiatisk buffet, med
hvad dertil hører.
Se billederne fra aftenen på hjemmesiden.
Hjertelig tak for al opmærksomheden ved
Leif Bang Henriksens begravelse fra Kvissel
kirke lørdag d. 11 April 2015 Tusinde tak for de
mange smukke blomster, kranse og pengegaver.
En særlig tak til hver enkelt garder der mødte
op, og gjorde Leif ære med de mange faner og
skabte rammerne om en smuk afsked med min
mand, vor kære far. Af hjertet tak til Erik Colding Thaysen for din hjertevarme og smukke
personlige tale. På familiens vegne Bente, Charlotte, Henrik og Marianne.

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

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

Anders Bach Andersen

Thisted Amt
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

Leverandør til Ordenskapitlet – Grundlagt 1830
(8/4 1901 – GF 04)

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

7-15

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

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 Garderforeningen for Ringkøbing og
Omegn de seneste års succes, ved at invitere alle nuværende og tidligere Gardere til ”Gardernes
Vandskiløb”. Det er et landsdækkende ungdomsarrangement på Vandskibanen i Hvide Sande,
men alle aldersklasser er meget velkomne. Da De Danske Garderforeninger giver et økonomisk
tilskud til arrangementet, er prisen for deltagelse kun 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 ringsiden – 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

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

Garder-tur til Samsø (heldags) lør. d. 12. sep. med busafgang (morgen) fra Holstebro.
Der gøres holdt i Ikast og Silkeborg.
Hele turen kan ses på De Danske Garderforening og Viborg Garderforening’s hjemmeside.
Tilmelding og andre forbehold via hjemmeside.
JUL-73 Jens Saabye

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

Sommerudflugt til Ebeltoft
Fredag dag d. 3. juli kl. 18.30 mødes vi ved Ebeltoft Strand Camping for at spille minigolf. Vi spiller en times tid, herefter kører vi til Bodil og Poul
Petersen, Fyrrehøjen 5 i Ebeltoft.
Her spiser vi vores medbragte madpakke, medens
vi nyder udsigten ud over Ebeltoft. Tilmelding til
Poul på tlf.: 8634 3275 eller pajape@hotmail.
com senest mandag d. 29. juni.
Til medlemmer der venter på kontingentopkrævningen, er den på vej til betaling i juli, forklaring følger på generalforsamlingen i november. Vi mangler mailadresser på nogle af jer,
hvis du har en, så send en besked til broeggerskovly@mail.dk. Dermed har vi mulighed for at
sende korte beskeder ud til medlemmer.
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

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

OBS
Se foreningens hjemmeside ang. skydning på 200
m. banen i Ulfborg i august.
Datoen og indbydelse vil blive lagt på hjemmesiden når skydelederen har aftalen på plads.
Skydningen vil blive for hele familien, og det er
muligt at medbringe picnic kurven.
En oplagt chance for en god dag sammen med
familien.
APR-69 Hans Tinggård
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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

GENERALFORSAMLING
27. marts 2015 i Rørth Gymnastikcenter.
Formanden bød velkommen til de fremmødte
gl. gardere med damer. Efter et nifoldigt leve
for Hendes Majestæt Dronningen, mindedes
vi 848-NOV-45 Jens Peter Ulstrup, som vi har
mistet.
Vi indledte aftenen med spisning, hvorefter vi
gik over til generalforsamlingen.
JAN-70 Jørn Bærnthsen valgtes til dirigent, og
kunne erklære indkaldelse og dagsorden for
lovlig.
Beretningen ved formanden APR-72 Jens Peter
Petersen: Medlemstal uændret 62.
I maj var vi, sammen med Skanderborg GF, på
virksomhedsbesøg ved Yding Grønt. Den 5. sept.
havde Odder Kommune indbudt til veterandag
med et lille traktement. Svend Nielsen deltog
med vores fane. I oktober afholdtes en hyggelig
aften på skydebanen med 22 deltagere. Vi har
afholdt 4 aftener, hvor 9 skytter har skudt 15
m. landsskydning. De Danske Garderforeninger:
Medlemstallet er stadig svagt faldende, og
ligger omkring 10.200. Ny kommunikationsansvarlig til Garderbladet og Hjemmesiden,
som i øvrigt gennemgår en fornyelse. Hver
Garderforening får 1 side med kontaktoplysninger, aktiviteter m.m.
Skydning: 522-JAN-68 Christen Lundgaard

Laursen omtalte igen de forskellige skydninger,
også de velbesøgte familieskydninger.
Regnskab: Kassereren fremlagde regnskabet,
der udviste et lille underskud men en god formue. Uændret kontingent på kr. 250,00.
Valg: Formanden APR-72 Jens Peter Petersen
blev genvalgt. Til bestyrelsen blev 315-NOV-55
Poul Erik Kjær, 522-JAN-68 Christen Lundgaard
Laursen og 464-MAJ-63 Leo Piltoft genvalgt.
Suppleanter: genvalg til 702-SEP-63 Niels
Andersen og NOV-75 Knud Nedergaard Sørensen. Revisor: genvalg til 353-SEP-59 Erik Hedegaard. Fanebærer: genvalg til MAR-92 Lars
Sørensen. Tildelte hæderstegn:
50 års 013-NOV-62 Niels Jørgen Brendstrup.
10 års DEC-04 Michael Brandt Jensen.
Aftenen sluttede traditionelt med pakkespil,
der igen vakte stor moro.
315-NOV-55 Poul Erik Kjær

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.

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

Midtjylland (II)

Tilmelding senest søndag den 9. august 2015
til Formand Anders Bjerg tlf. 9738 1820, mobil
5176 9891, e-mail: lindevej.20@mail.tele.dk
Fredag d. 24. april havde en del af foreningens
medlemmer, samt gæster fra Skjern GF og
Herning GF, sat hinanden i stævne på Fjordengen 25 i Hvide Sande, der ligger i naturskønne
omgivelser. Ved ankomsten blev vi budt velkommen af formanden for ”Støtteforeningen
for Anker Fjord Hospice”, Vera Kristensen.
Vera, der har været engageret i Anker Fjord
Hospice lige siden projekteringen i 2004, gav
os et meget dybtgående indblik i etableringen
af stedet, og berettede om de mange ideer Ib
Malgaard Lauridsen, der havde taget initiativet
til projektet samt doneret omkring 20 millioner
kroner til etablering og drift, havde til stedets
udformning og indretning. Efter velkomsten
i den flotte aula, hvor man tydeligt fornemmede den fred og harmoni, der omkranser
stedet, blev vi vist rundt i hele Hospicet, hvor
Vera beredvilligt svarede på spørgsmål, som
blev stillet undervejs. Der blev sluttet af med
kaffe og lagkage, som Støtteforeningen havde
arrangeret. Vi som deltog i sommerudflugten,
vil gerne rette en stor tak til Vera Kristensen og
Anker Fjord Hospice for et rigtig flot arrangement. Skulle der være nogen, der kunne være
interesseret i at få yderligere informationer om
Anker Fjord Hospice, kan de findes på deres
hjemmeside: www.ankerfjord.dk
Fotos fra besøget kan ses på foreningens hjemmeside: www.dg39.dk
Bestyrelsen vil gerne ønske vore medlemmer
og alle bladets læsere en god sommer.
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

endda svært handikappede. Der er ca. 200
elever på højskolen.
Det var et særdeles spændende arrangement,
hvor vi først fik en rundvisning på Højskolen
og i deres nye svømmehal, der består af almindelige baner og en stor rutchebane, der også
kan bruges af handikappede. Der er ramper, så
kørestole m.m. kan køre helt ned i bassinet. Der
er fitnessrum, en masse lifte og andet hjælpeudstyr. Det er meget imponerende.
Efter rundvisningen blev der serveret kaffe
og kage, og så fortalte den nuværende leder
om Højskolens tilblivelse og snart 60 årige
historie.
Den nuværende leder har været der i 25 år. Det
var hans far, der var mangeårig leder af skolen,
der sammen med bl.a. vores tidligere statsminister Viggo Kampmann, var initiativtager til
opstarten af Højskolen.
De var begge handikappede. Den nuværende
leders far var født spastiker og sad i kørestol
hele sit liv, og Kampmann var kommet alvorligt
til skade med sit ben.
Det var en meget spændende og interessant
aften, som vi siger mange tak for til Garderforeningen for Odder og Omegn og Egmont
Højskole.
Skaf et nyt medlem
Hvis du, som medlem af vores forening, skaffer
ét nyt medlem, vil du få halvt kontingent ét
år. Skaffer du to medlemmer får du ét helt års
kontingent.
AUG-72 Asger Thykjær

Skive og Omegn

(7/6 1912 – GF 27)
Formand: 802-SEP-62 Jørgen Smed Kjeldsen
Ahornvænget 41, 7800 Skive
Tlf. 41 57 31 42
e-mail: ahornvanget41@webspeed.dk
www.skivegarderforening.dk

Skjern og Omegn

(12/3 1943 – GF 64)

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

Viborg og Omegn

(25/7 1909 – GF 15)

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

Information om denne skydning og tilmelding
(begrænset antal deltagere) hos: Jan Creutzberg,
tlf. 3024 7109.
I Vintersæsonens konkurrenceskydninger i
Lyseng, imod de øvrige soldaterforeninger i
Aarhus, klarede Garderforeningen sig særdeles
godt, idet alle tre hold, som vi stillede med,
vandt pokaler.
Hold l med Jan Knudsen, Jan Creutzberg, Harry
Larsen, Svend Aage Jaquet og Jørn Hansen fik
en andenplads.
Hold ll med Agner Hydahl, Holger Sørensen,
Nicklas Vejbøl, Jørgen Vejbøl og Tommy Schnell Jepsen fik en førsteplads.
Hold lll med Ole Erichsen, Mogens Christensen,
Ebbe Weier, Martin Møller og Jørgen Nielsen fik
en tredjeplads.
Der var desuden individuelle præmier til Jan
Creutzberg og Agner Hydahl.
Det nye Moesgaard Museum blev indviet den
10. oktober 2014, og har været meget omtalt
i medierne.
Det er nok en af grundene til, at vi var 98 personer til aftenbesøget i foråret.
Efter velkomsten blev vi delt i 5 hold med hver
sin guide, og vi fik en rundvisning i det meste
af museet.
Museet viser i nye opstillinger de kendte fund
fra Borum Eshøj og Grauballemanden, og der
var en omfattende udstilling fra våbenfundene
i Illerup Ådal.
Moesgaard Museums første særudstilling ” Den
første Kejser-Kinas terrakottahær” fik vi også
med. Her var mange af de berømte terrakottasoldater og terrakottaheste i fuld størrelse,
samt mange genstande fra den enorme underjordiske gravpalads som Kejser Qin Shihuangdi
lod bygge.
Efter rundvisningen indtog vi en flot og velsmagende buffet, hvorefter vi havde en times tid til
selv at udforske det imponerende museum.
Det var et rigtig godt arrangement, som gav
os appetit til at besøge Moesgaard Museum en
anden gang.
MAR-67 Leif Johannes Hovvej

(4/2 1916 – GF 36)

Aarhus og Omegn

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

Virksomhedsbesøg: Egmont Højskolen i Hov
Torsdag den 23. april 2015 var vi inviteret af
Garderforeningen for Odder og Omegn til et
besøg på Egmont Højskole i Hov.
Fra Skanderborg deltog 15 personer.
Højskolen er en kombination af en almindelig
højskole og en højskole for handikappede,

(26/9 1902 – GF 05)
Formand: MAJ-77 Niels Erik Kjær
Ristrup Hovedgaard, Ristrupvej 39, 8471 Sabro
Tlf. 86 24 10 15 - 40 27 02 38
e-mail: garderkjaer@gmail.com
www.AarhusGarderforening.dk

Skydning
Næste arrangement i foreningen bliver Garderskydningen mellem Marselisborg detachementet
og Garderforeningen for Aarhus og Omegn.
Arrangementet er fastlagt til tirsdag den 7. juli
kl. 13.30.

Ny formand for skydearrangementer Jan Creutzberg.

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Sydjylland (III)

7-15

Garderforeningerne i Sydjylland (3)
Vicepræsident: MAR-93 Ulrik Brandt Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsskydeleder (fg.):
MAR-93 Ulrik Brandt Baunsgård,
Birkebækparken 11,
7260 Sdr. Omme
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsbowlingleder:
OKT-77 Jørgen Jeppesen,
Krügersvej 19,
7000 Fredericia
Tlf. 7620 1212
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk

Als og Sundeved

(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

Generalforsamling tor. den 19. marts 2015
Årets generalforsamling blev afholdt torsdag
den 19. marts på Vollerup Kro. Ved navneopråb blev det konstateret, at der var 39 fremmødte gamle gardere, som var klar til aftenens
generalforsamling.
Dirigenten kunne konstatere lovligheden af
indkaldelsen til generalforsamlingen og derefter fulgte, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Formandens beretning kunne blandt andet
berette om den 4. april 2014, som var en
skelsættende dag i Sønderborg. Det var dagen,
hvor kasernen endegyldigt lukkede. Dagen blev
markeret med alt til rådighed stående mandskab af elever og ansatte, som blandt andet
marcherede gennem byen til rådhustorvet,
hvor der efterfølgende var en ceremoni.
Herefter marcherede kasernens mandskab tilbage til kasernen for at afslutte med en parade i kasernegården. Chefen for sergentskolen
Garnisonskommandant oberstløjtnant Mads
Rahbek holdt tale, hvor han beklagede, at det
ikke var lykkedes at bevare sergentskolen i
Sønderborg, men at man nu måtte se fremad.
Desuden konstaterede han, at det virker som
om, at der er længere fra København til Sønderborg, end der er fra Sønderborg til København. Kl. 12 blev splitflaget på kassernetårnet
strøget, og en æra i Sønderborg var definitivt
afsluttet. Hele formiddagen havde der været
en trykket stemning, men da Dannebrog endegyldigt blev strøget, måtte mange synke en
klump i halsen.
18. april - 150 året for slaget på Dybbøl blev
markeret med et storslået arrangement. Den
5. maj blev Danmarks befrielse markeret på
vanlig vis med mindeandagt i Christians Kirken
og efterfølgende blomsterlægning på de faldne
frihedskæmperes grave.
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Skydeudvalgsformanden kunne berette om
deltagelse i flere skydninger, hvor 15 m Landskydning gav en placering som nr. 1 i 2. division. Trekantskydningen blev igen vundet af Als
og Sundeved med 432 point foran Sønderjyske
med 419 point.
Bowling er fortsat en aktivitet, hvor Haderslev
GF er meget stærke. Trekantbowlingen blev
afviklet i Sønderborg, hvor 4 gardere fra Haderslev scorede 1039 point mod Als og Sundeveds
970 point.
Kassereren kunne berette om et overskud på
625 kr. for året 2014 og det senere følgende
punkt med fastsættelse af kontingentet for
kommende år, gav resultatet med uændret
kontingentsats.
Valgene til bestyrelsen, revisor og fanebærer blev afviklet uden den store dramatik og
bestyrelsen er klar til atter at tage fat om
opgaverne.
Slutteligt blev der under eventuelt diskuteret
enkelte punkter, der blev orienteret om nuværende udenlandske missioner fra et tjenestgørende medlem af foreningen, og traditionen
tro blev der samlet ind til julegavefonden, som
sender gaver ud til tjenestgørende personel i
udenlandske missioner.
Fanen blev atter ført ud af lokalet, ”Alssangen”
blev sunget og en god aften var slut.
På glædeligt gensyn til næste års generalforsamling.

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

Haderslev

(16/5 1933 – GF 57)

(5/10 1889 – GF 03)

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

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

Book en Blå time på 44 55 59 00

(24/7 1958 – GF 73)

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

Midtjydsk

(25/11 1934 – GF 58)
Formand: FEB-78 Bo Ringholm Andersen
Skovbrynet 155, 7330 Brande
Tlf. 20 89 20 84
e-mail: bo.ringholm@hotmail.com · garder@nollund.dk

Ribe og Omegn

(18/8 1912 – GF 28)

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

Vi gentager lige, hvad der er på bedding til den
nærmeste fremtid:
Der arbejdes med følgende arrangementer I
2015:
Virksomhedsbesøg på en rørvirksomhed i Holsted d. 22.oktober 2015 kl. 15.00
Besøg på Gram Slot
Fisketur på Lillebælt
Samt, grill aften tirsdag d. 18. august, en familieaften til meget rimelig pris.
Ved tilmeldinger, bemærk at formanden har fået
nyt mobil nr. 20 76 31 06
I sommer perioden vil vi prøve med salon skydning udendørs i Tange på 15m bane.
Foreningen var repræsenteret med fanen ved
Amalienborg i anledning af Dronning Margrethes fødselsdag. Vor Fanekommando havde en
god dag trods den lange tur til hovedstaden.
Alle som har mailadresse, men endnu ikke er i
vort kartotek, bedes sende den til formanden
for at billiggøre orienteringen fra bestyrelsen
TAK.
118 H.P. Jepsen

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

Horsens og Omegn

Kongeå-egnen

(7/8 1904 – GF 06)

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

Der afholdes trekantskydning i Toftlund den
2. juni. Skydningen starter kl. 18.00. Bagefter er
der pølsebord og præmieoverrækkelse. Kom og
deltag, så vi kan få pokalen med hjem. Tilmelding
til Erik Rindom på 2999 6062.
Sønderjydsk Garderforening deltog igen i år
ved kranselægningen i Søgård den 9. april. I
år på 75-års dagen var dette med deltagelse
af Kronprinsesse Mary. Det gjorde det til et
meget større arrangement, end det sædvanligvis er. Specielt sikkerhedsopbuddet var meget
stort, så det hele tog noget længere tid at få
afviklet.

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

Fyn (IV)

Ved Dronningens fødselsdag deltog Karsten
Holm og Christian Lund i fanemarchen gennem
København. På bestyrelsens vegne
Palle Dahlmann

Vejle og Omegn

(19/11 1913 – GF 32)

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

FLUGTSKYDNING
Den 27. august er der igen Flugtskydning på de
fine baner i Remmerslund bakker / Grusgraven
ved Hedensted. Møde tidspunkt Kl.: 17.45. Adressen er Remmerslundsvej 37, 8722 Hedensted.

Fanebærer og kasserer Karsten Holm med vores
fane.

Garderforeningerne på Fyn (4)

Assenskredsen

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

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

Regionsskydeleder:
FEB-81 Sendy Alstrøm,
Bækkevej 9, Heden,
5750 Ringe
Tlf. 6266 1989
e-mail: sehal@pc.dk

Kommende arrangementer
Den Nationale Flagdag for Danmarks Udsendte,
lørdag, d. 5. september 2015.

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

Lidt fra vicepræsidenten

Kransen fra Sønderjydsk GF og DG med de lyseblå
og hvide farver

Varde og Omegn

(8/5 1957 – GF 72)

Formand: NOV-90 Carsten Christensen
Tranbjergvej 16, Helle, 6800 Varde
Tlf. 40 11 30 02
e-mail: ccskovgaarden@ofir.dk
www.varde-omegns-garderforening.dk

Varde og Omegns Garderforening fik torsdag d.
21. maj rundvisning på Varde kasserne.
Vi fik først en kort briefing ved OL Rahbek C/
HSGS chefen for Sergent skolen.
Derefter fik vi en rundvisning på Kassernen,
som efter sidste forsvarsforlig nu er blevet sergentskole plus lidt efterretningstjeneste.
Ca. 30 mand var mødt op til rundvisning, hvor
vi sluttede af med kaffe på soldaterhjemmet.
Bestyrelsen

Maj var jo en kold omgang, så jeg
håber at vi får noget sommervarme,
så I der har årlig grill-fest, kan hygge
jer i tørvejr og lun aftensol.
Har I studeret DG’s nye hjemmeside?
I den elektroniske udgave skal man
kunne klikke sig ind på DG’s Hjemmeside. Her vil I bl.a. også finde lidt om
jeres naboforening, og der kan I se,
om der skulle være aktiviteter, som
kan interessere jer. Vi har på de seneste formandsmøder snakket om, at
man skal kunne deltage i hinandens
arrangementer – dog bortset fra helt
lokale skydekonkurrencer og lignende, hvor der er interne vandrepokaler.
Men er der et arrangement som interesserer jer, så kontakt foreningens
formand, eller den der måtte stå
som kontaktperson, og snak om det.
F.eks. hvis I vil se et imponerende
model-jernbaneanlæg sammen med
Den Fyenske, så kontakt mig.
Rigtig god sommer til jer alle og jeres
familier.


Der bliver sat et Skilt op på Remmerslundsvej ved
nedkørsel til Skydebanen. Remmerslundsvej ligger overfor Statoil i Hedensted.
Geværer kan lånes. Efter skydningen er der grill
buffet i de hyggelige lokaler, eller hvis vejret tillader det, på den overdækkede terrasse.
Mad incl. drikkevarer koster kr. 100,- pr. person.
Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig til
Jens Palmelund jens@palmelund.dk eller 2176
8685.

JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident

(2/9 1945 – GF 66)

Landsskydning i Vingsted, lørdag, d. 19. september 2015
Sæt X i din kalender og husk tilmelding til formanden, såfremt du ønsker at deltage.
Skydning – Resultater fra Bryggeriet Vestfyens Cup 2015
Bryggeriet Vestfyen Cup 2015 – 50 meter
udendørs skydning blev afholdt tirsdag, d. 12.
maj. Der var tilmeldt 35 personer fra 6 garderforeninger på Fyn, men det var kun 31, der
deltog aktivt i skydningen.
Resultatet blev således:
Seniorklassen:
Nr. 1: Pokal, Assens GF., 352 point
Nr. 2: Svendborg GF., 346 point
Nr. 3: Kerteminde GF., 307 point
Veteran 1:
Nr. 1: Pokal, Svendborg GF., 373 point
Kun Svendborg GF kunne stille hold i Veteran
1 klassen.
Veteran 2:
Nr. 1: pokal, Svendborg GF., 384 point
Kun Svendborg GF. Kunne stille hold i Veteran
2 klassen.
Individuelt – uden for hold:
Senior:
Nr. 1: Sendy Alstrøm, Den Fynske GF., 124
point
Nr. 2: Kim Lorentzen, Assens GF., 102 point
Nr. 3: Lasse Mølhede, Den Fynske GF., 101
point
Veteran 1:
Nr. 1: Henrik Gattrup, Den Fynske GF., 135
point
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Veteran 2:
Nr. 1: Benny Ohlsen, Nordfyns GF., 145 point
Nr. 2: Jørgen Jørgensen, Fåborg GF., 141 point
Nr. 3: Erling F. Andersen, Kerteminde GF., 126
point
Assenskredsens Garderforening vil gerne sige
tak til alle skytter, der mødte frem og dystede.
Ligeledes en stor tak til Assens Skytteforening,
og en stor tak til firmaer og forretninger i
Assens og Omegn, der sponserede gaver til
vores amerikanske lotteri. Vi glæder os til at se
jer alle, og gerne flere igen til næste års skydning, som finder sted tirsdag d. 10. maj 2016.
Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen i
marts måned konstitueret sig således:
Formand: JUL-78 Tom Kristensen
Næstformand: NOV-60 Arne Jull Madsen
Sekretær: FEB-75 Arne Kempf
Kasserer: AUG-79 Leif Jessen
Skydeudvalgsformand: APR-88 Kim Lorentzen
God sommer
Bestyrelsen for Assenskredsens Garderforening
ønsker alle vores medlemmer og deres familier
en god og varm sommer.
JUL-78 Tom Kristensen

Den Fyenske

(6/7 1889 – GF 02)

Formand: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S
Tlf. 20 73 40 89
e-mail: hgprivat2@gmail.com
www.denfyenske.dk

JUL-71 Henrik Gattrup

Vigtigt
Som tidligere beskrevet og nævnt på generalforsamlingen, skal vi finde en afløser for Sendy
Alstrøm, både som skydeleder og som køkkenkommandant i Garderstuen. Hvis vi ikke finder
en skydeleder, må vi indstille til generalforsamlingen, at skydning nedlægges og konsekvensen heraf er, at vi må sælge foreningens våben.
Så vi håber at du, eller en anden melder sig, så
vi kan fortsætte skydningen.
Aktiviteter
I april blev der traditionen tro spist brunkål til
den store guldmedalje i Garderstuen.
I maj blev der dystet i den Fyenskes golfturnering. Det var første runde i dejligt vejr på en
bane i meget fin stand. Godt underlag på fairway og lynhurtige greens. Der var 14 deltagere.
Frede Bang Olsen vandt dagens match med 33
stableford points.
4 skytter fra Den Fyenske i alderen 21 til 69
deltog i 50 m skydning, festskydning og blindskydning ved Bryggeriet Vestfyn Cup. Der var
skydepræmier til 3 deltagere. Kom med til
næste år, så vi kan stille 3-mandshold i hver
klasse.
I juli holder foreningen sommerferie, så god
ferie til alle fra bestyrelsen.

Lidt fra formanden
Giv agt! Vores sæsonstart i garderstuen, som
normalt er 3. torsdag i september, er i år ændret
til et virksomhedsbesøg, der finder sted 3. onsdag
i september – altså onsdag d. 16. september,
hvor vi skal besøge Odense Model Jernbane Klub
(OMJK). For kendere er størrelsen spor 0 dvs. tog
og bygninger i skala 1:45 og alt er hjemmelavet.
OMJK har et anlæg på 324 m², der starter ved
afkørsel fra storebæltsfærgen M/F Dronning Ingrid og kører over Fyn til stationer i 1950’erne,
og slutter med køre op på rampen til Lillebæltsbroen, som tænkes at befinde sig i nabo lokalet.
Der køres efter en køreplan, der også er i skala.
Der er særlige urer, der køre modeltid, hvor ”1
model-time” svarer til 10 minutter i den virkelige
verden.
Det er virkelig et besøg værd, også for ikkemodeltog-nørder. Fra færgen Dronning Ingrid
til den mindste detalje på tog og vogne er alt
håndlavet. Der er plads til 30 personer. Tag din
kone, børn eller børnebørn med onsdag d. 16.
september Blangstedgårds Allé 95, NB! indkørsel
fra ”Niels Bohrs Allé-siden”. Kun busser og cykler
må køre ind fra ”Blangstedgårdsvej-siden”. Tilmelding til mig på email hgprivat2@gmail.com
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eller på mobil 2073 4089. Mere om virksomhedsbesøget i august-nummeret.
God sommer.

JUL-86 Christian Tvede

Faaborg-egnen

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

Sommerfest
Foreningen afholder igen i år sommerfest hos Erik
og Birte Larsen, Trunderupvej 65, 5683 Hårby,
der stiller deres hus og have til rådighed, for et
sædvanligvis meget hyggeligt arrangement med
medbragt mad, lørdag d. 4. juli kl. 17.30.
Tilmelding til Lars Frost på tlf. 4011 4529 senest
tirsdag d. 30. juni.
På glædeligt gensyn- og god ferie
016-NOV-63 Erik Debois

Kerteminde og Omegn

(15/2 1921 – GF 48)

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

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

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

Sommertur
Nordfyns Garderforening arrangerer sommertur
Lørdag den 1/8-2015 kl. 9.30.
Turen går til Torø ved Assens, hvor vi bliver ført
rundt af en guide, Susanne Hestbæk, som vil fortælle om Torø og dens natur. Det er en gåtur på
ca 3 ½ time, men der er stop undervejs, hvor hun
fortæller en masse. Det skal efter sigende være
en utrolig flot tur. Husk fodtøj til at gå i både sand
og vådt græs.
Husk også vand og evt. chokolade til at lade batterierne op med undervejs.
Efter gåturen får vi sat borde og telt op, så vi kan
sidde og spise vores medbragte mad – medbring
selv stole til at sidde på. Turen koster 100,00 kr.
pr. person. Mødetid kl. 9.00-9.20 – vi går kl.
9.30.
Mødested: Torø Huse forsamlingshus’ parkeringsplads.
Tilmelding til MAJ-70 Hugo Jensen senest den
25/7-2015 på tlf. 6168 4906.
Alle er velkomne.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer.
Bestyrelsen

Skydning:
Nordfyns Garderforening afholder en sommerskydning i Særslev Skytteforening
Torsdag den 13/8-2015 kl. 18.30. Denne aften
kan I tage damerne med, så de også kan skyde.
Efter skydningen har vi spisning og socialt samvær – husk kort.
Tag en friaften i høsten og alt andet, kom og nyd
det gode kammeratskab.
Vi håber mange vil møde op!
Tilmelding til Renè Rasmussen på tlf. 2168 9687
senest 3 dage før af hensyn til bestilling af mad.
OKT-80 Renè Rasmussen

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

Fredag d. 14. august, fra kl. 15.00 inviterer
Anna & Gunner Mortensen på åbent hus i
deres fortelt på Revsøre Strandcamping, Bøsørevej 58, plads 15, 5874 Hesselager.
Hver især kommer med egen proviant. Det er
muligt at grille. Tilmelding til Gunner på tlf.:
2278 0731 – eller en fra Bestyrelsen
Bestyrelsen vil gerne takke forhenværende
formand Donald Petterson for de 5 år, han har
været formand. Det er med beklagelse, at vi
må acceptere Donalds ønske om udtræden af
Bestyrelsen pr. 30-03-15.
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Vores Fane, samt 186 andre Faner, var repræsenteret ved HM Dronningens fødselsdag – en
rigtig god oplevelse.
Afslutning på vinterskydning
Der var stor koncentration blandt skytterne,
da der blev skudt på ringskive om pokaler &
festskiver. Vinder blev på ringskiven: Kurt H
Pedersen med 190 point og fik dermed Vandrepokalen. På festskiver: Flemming Møller &
Hans Chr Hornskrog. Af damer på ringskiven
vandt: Anna Mortensen med 179 point og fik
dermed Vandrepokalen. På festskiver vandt
Lorna Petersen.
Alle ønskes tillykke med de fine resultater.
Vedr. skydning, så holder vi sommerferie indtil
8. September kl 19.00 I Aunslev Hallen.

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

Husk i juli
D. 6. juli fylder foreningen 99 år, så til næste år
fejrer vi vores 100 års fødselsdag lørdag d. 9. juli.
Der er stadig plads på banerne i Rødskebølle
hver mandag fra kl. 19.00, så se nu og komme
ud og træne, så I kan deltage i DG 200m. Der er
våben på banerne og ammunition til salg. Efter
skydningen er der kaffe/the, kage og hyggelig
snak.
Ved DG 15m på landsplan blev SVB. GF nr. 1
i 2. Division. Faneplade og 2 Geværplader til
Carsten, Jens Arne og Finn M. Desuden fik Ole
Vagn V1. og Finn Christensen V2 cognac glas.
Ved 15m afslutning startede vi med at spise
den medbragte mad og hylde et medlems
overrækkelse af 25 års tegnet.
Resultater fra afslutning på 15m. i Ollerup:
Bedste skytte gennem året: Senior Finn Madsen, Veteran 1 Karl Erik Larsen, Veteran 2
Kristian Hansen.
Flest fremmøder: Finn Madsen efter omskydning.
Afslutning: Åben klasse Tove Fisker, Senior Finn
Madsen, Veteran 1 Ole Vagn Jensen, Veteran 2
Finn Christensen.
Flest skydning Dame Bente Duelund, Fest skydning Herre Kristian Hansen.
Derefter var der amr. lotteri og med en fin
deltagelse, fik alle næsten noget med hjem.
Aftenen sluttede med kaffe og småkager.
Den 2. tirsdag i maj var vi i Assens til 50m
reglementeret. Der måtte seniorholdet se sig
slået af Assens i år, så en fin 2. plads blev det til,
og så fik vi en 1. plads i Veteran 1 og i Veteran
2. Efter skydepræmierne var uddelt, var det
tid til amr. Lotteri, og der skal vi lige sige, at
Svendborg tog for sig af retterne. Der deltog

10 skytter fra foreningen og de 9 havde op til
flere præmier med hjem. Tak til Assens GF for
en god aften – vi ses igen til næste år.
God sommer til alle.
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

Landsskydning 50 og 200 m.
Så er der igen mulighed for at skyde på 50 m og
200 m. på banen ved Søbadet i Middelfart. Vi skyder hver mandag fra kl. 18.30. Ring evt. til Knud
på tlf.: 4021 6548.
Grillaften
Husk grillaften onsdag d. 19. august kl. 18.00
hos Knud Warming 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 tlf.: 4021 6548.
Generalforsamling
Årets generalforsamling blev afholdt i Ejby
Hallen tirsdag d. 12. maj. Der var fremmødt 26
gamle gardere med påhæng.
Finn Henningsen, Middelfart blev enstemmigt
valgt til dirigent og startede med at erklære
generalforsamlingen for lovligt indvarslet.
Ole Haaning fremlagde beretning fra Vestfyns
Garderforening, som bl.a. omhandlede foreningens arrangementer i årets løb.
Knud Warming fremlagde regnskabet. Både
formandens samt kassererens beretninger blev
enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Efterfølgende blev nedenstående vedtægtsændringer vedtaget:
Forslag 1: Tillæg til lovens §7, der indsættes
som 2. afsnit:
”Generalforsamlingen vælger hvert år en suppleant, der deltager i bestyrelsesmøder”.

Forsalg 2:
Tillæg til loven som § 8A:
”Da foreningen er berettiget til at give våbentegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til
at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbentegningen over for et
medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken
som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben”
Forslag 3:
Tilføjelse til lovens § 10 første afsnit:
”Indkaldelse til ordinær generalforsamling foretages i Garderbladet senest 1 måned før afholdelsen”.
Ole Haaning blev herefter valgt til formand.
Der var genvalg til Fanebærer Henrik Skovgaard
Larsen. Til bestyrelsen var genvalg af Anders
Bang, nyvalg af Finn Henningsen og Jens Chr.
Rotmann blev valgt til suppleant. Der var genvalg af revisor Lars Lerbjerg og nyvalg af revisor
Ole Carlsen
I år var der overrækkelse af 10 års hæderstegn til Kurt S. B. Jensen, Middelfart og Jens
Chr. Rotmann, Ejby. 25 års hæderstegn til
Jørgen Brems, Ejby, Frede Vesterlund, Brenderup og Henrik Skovgaard Larsen, Bogense. 40
års hæderstegn til Ole Carlsen, Middelfart og
Peder Lundegård, Middelfart og 50 års hæderstegn til Henning Pedersen, Middelfart
Under kaffen/teen holdt kaptajn Ove Verner
Pedersen, leder af den militærhistoriske samling i Odense, et interessant foredrag omkring
emnet: D. 9. april 1940. Dette i anledning af 75
året for Danmarks besættelse.
JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Ærø

(26/9 1920 – GF 47)
Formand: 005-JAN-62 Therkel Terkelsen
Dunkærvej 10, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 88
e-mail: tterkelsen@c.dk
www.aeroegf.dk

Efter overrækkelse af hæderstegn på generalforsamlingen. Fra venstre formand Ole Haaning Thomsen,
Strib. Jens Chr. Rotmann, Ejby. Jørgen Brems, Ejby. Frede Vesterlund, Brenderup. Henrik Skovgaard Larsen, Bogense. Ole Carlsen, Middelfart og Henning Pedersen, Middelfart.
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Tilmelding kan ske enten på foreningens hjemmeside www.garderforeningen.dk eller ved at
returnere tilmeldingsblanketten, der var vedlagt
invitationen.
Tilmelding og betaling skal være foreningen i
hænde senest den 8. august 2015.
Har du ikke modtaget en invitation er det sandsynligvis fordi, vi ikke har din korrekte mail- og/
eller postadresse. Kontakt foreningens kasserer
på mailadressen: kasserer@garderforeningen.dk.

Garderforeningerne på
Sjælland og Øerne (5)
Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fasanvænget 94, 2791 Dragør.
Tlf. 2525 5002 · e-mail: jens.crone@gmail.com
Regionsskydeleder:
096-SEP-68 Ole Olsen,
Morænevej 19,
3550 Slangerup
Tlf. 4733 3298
ole.gerner.olsen@gmail.com
Regionsbowlingleder:
179-SEP-61 Gorm Rasmussen
Plantagevej 19,
2680 Solrød Strand
Tlf: 5614 1710
e-mail: hannegorm@2senior.dk

Garderforeningen 
i København

(25/8 1885 – GF 01)

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

Hæderstegnstildeling
Tirsdag den 22. april 2015 afholdt Garderforeningen i København sin årlige Hæderstegnstildeling på Frederiksberg Slot. Det var en rigtig
dejlig og festlig aften hvor i alt 40 personer
deltog.
Formand Jørn Knudsen bød velkommen til de
fremmødte og takkede for deres medlemskab
af Garderforeningen. Herefter blev de forskellige Hæderstegnsmodtagere kaldt frem for at
modtage deres Hæderstegn.
Der blev uddelt i alt 10 stk. 10 års Hæderstegn
– 10 stk. 25 års Hæderstegn – 6 stk. 40 års
Hæderstegn – 3 stk. 50 års Hæderstegn – 2 stk.
60 års Hæderstegn.
Aftenen sluttede med spisning og hyggeligt
samvær i Kantinen på Frederiksberg Slot.
FEB-69 Chr. Roland Christiansen

www.garderforeningen.dk

Der er ingen arrangementer i juli måned.
Foreningens 130 års fødselsdag
Der er nu udsendt invitationer til alle foreningens
medlemmer til den store fest den 22. august
2015 kl. 17.00 i Restaurant Stamhuset, Stamhuset for Den Danske Frimurerorden, Blegdamsvej
23, København Ø.
Det festlige arrangement byder bl.a. på en 3-retters festmenu med tilhørende vine og underholdning med tambourer fra Livgardens Tambourkorps
og sangerinden Lene Siel, der akkompagneres af
Livgardens tidligere stabstambour, Jan Jerichaus
Kvintet.
Prisen for at deltage er begrænset til kr. 500
pr. deltager. Beløbet indbetales på foreningens
konto i Danske Bank, reg.nr. 9570, kontonr. 4280
509 056.

Rundvisning i Zoologisk Have
Tirsdag den 12. maj 2015 deltog 30 personer i
en guidet rundvisning i Københavns Zoologiske
Have. Vi startede med en let anretning i havens
restaurant.
Da vi havde spist blev vi budt velkommen af
vores to guider Marie og Helle, som er formidlere i haven. Vi så bl.a. Den arktiske ring – Elefanthuset – Giraffer og meget mere.
Det var en rigtig god og informativ aften. Der
skal lyde en stor tak til vores to formidlere,
Marie og Helle, for deres store engagement og
fortællekunst.
FEB-69 Chr. Roland Christiansen
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.
Der er ikke mumiemøde i juli 2015.

Bornholm

Fakse og Omegn

(13/11 1916 – GF 38)

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

Mindeord
D. 13. april 2015 døde Faxe og Omegns Garderforenings ældste medlem.
498-MAJ-47, Henrik Pedersen, to måneder
efter sin 90-års fødselsdag.
Henrik meldte sig ind i Garderforeningen i
1948, og vi vil huske ham for hans trofasthed
og lune. Henrik deltog altid i vore sammenkomster. For ham gjaldt sætningen: “Én gang
garder, altid garder”.
Æret være hans minde.
På bestyrelsens vegne.
Erling Kragh

Falster og Østlolland

(25/7 1909 – GF 14)

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

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.
Arrangementsomtale
Mandag d. 4. maj afholdtes fugleskydningen.
Tak til alle jer, der købte fugleskydningskort.
Enkelte sagde nej-tak. Dette respekteres naturligvis. Men for at optimere den store salgsindsats, kommer vi ikke fremover tilbage til jer, der
har sagt nej til at købe kort.
Knapt 40 medlemmer og ledsagere deltog.
Efter godt og vel en times skydning, afbrudt af
middagen, var fuglekongen udpeget: JUN-1995
Carsten Elgaard Jensen.
De øvrige resultater kan læses på hjemmesiden:
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk.

(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

Bornholms Garderforening ønsker alle vores
medlemmer en rigtig god sommer.
NOV-93 Peter Kofoed-Dam
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Medlemmerne er trådt an for at modtage den
afgående fuglekonge; 524-JAN-68 Peter JuelJensen.
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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

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
13.8: Den Kgl. Livgardes Musikkorps ved en Shubertiade koncert i haven ved Roskilde Kloster.
15.8: Fugleskydning i Marineforeningens Lokaler.
Nærmere tilgår i Garderbladets august udgave,
samt vores hjemmeside.
Vores forening besøgte den 9-5 Panzer Museum East, Slagelse, hvor vi havde arrangeret en
”drengetur” til både store som små drenge.
Dette museum er opbygget med stort set kun
militære køretøjer fra vores tidligere ”fjender”
i Østeuropa. Et meget flot museum, hvor vi fik
en engageret medarbejder Tomasz, der meget
levende fortalte militærhistorie, netop fra dette område og specielt køretøjernes indretning
og udstyr.
Vi spiste vore medbragte og indkøbte madpakker i museets opholdslokale. Det var denne dag
for koldt til at vi kunne spise ude i det grønne!
Et besøg værd -også for andre garderforeninger.
Klosterkoncerten den 28.5 med Den Kgl. Livgardes Musikkorps var som sædvanlig en rigtig
god oplevelse. Vores medlem, klosterforvalter,
Oberst, Kammerherre Søren Lyder, havde igen
åbnet Roskilde Klosters have og i et samarbejde
med vores forening fik vi dette arrangement
gennemført. Vejret holdt os truende i uvished
om vi kunne gennemføre arrangementet, men
det lykkedes lige netop at gennemføre den
flotte skumringskoncert, før regnen igen holdt
sit indtog i Roskilde. Lidt heldig har man vel lov
at være!

Med håbet om at vejret arter sig, og du nyder
sommeren, er her lidt nyt fra din Garderforening.
Kommende arrangementer: Fugleskydning d.
16. august, husk at notere datoen. Nærmere
fremkommer.
I maj var foreningen repræsenteret ved 4. maj
arrangementet ved Sveasøjlen. Vi havde en god
og lærerig rundvisning på Frederiksberg Slot
med efterfølgende hyggelig frokost i Krøyers
Familiehaver. Foreningen var også til repræsentantskabsmøde med deltagelse af kassereren
med frue. I juni var vi med til Valdemarsparaden og Forsvarets Dag.
Husk at kigge på hjemmesiden, den bliver
løbende opdateret. 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

Gårdbesøget, som tidligere blev annonceret her
i bladet, er flyttet til efter sommerferien, da der

desværre har været for travlt i kvægproduktionen
på gården til at tage imod en rundvisning.
Følg med i GARDERSABLEN som udsendes hen
over sommeren, samt på vores hjemmeside:
www.holbaekamtsgarderforening.dk.
JUL-99-Brian Ravn Printz

Høje-Taastrup og Omegn (29/11 1976 – GF 78)
Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
Tlf. 29 93 16 68
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

Information:
Bestyrelsen er godt i gang med planlægningen af
næste sæson.
Bowling. Bowlingsæsonen indledes i september
2015 i Want2Bowl. De nærmere detaljer følger
senere.
Fugleskydningen afholdes søndag den 20. september 2015.
Vinterskydningen Skydesæsonen indledes i
oktober 2015.
Der skal også lyde en hilsen fra bestyrelsen til
alle medlemmerne i Høje-Taastrup og Omegns
Garderforening, med ønsket om en god sommerferie og vel mødt til nye arrangementer fra
september.
729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

GARDERNES HUNDREDEMANDS
FORENING

SEP-68 Erik Rye Andersen

Store og små gardere ved køretøjerne

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

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

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Sjælland og Øerne (V)

7-15

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: lyngsti@gmail.com

Korsør og omegn

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



(15/10 1919 – GF 45)
Køge og omegn
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

Skovtur 2015
Arrangementet finder sted den 1. august. Reserver allerede nu datoen til skovturen. Vi skal ud i
den dejlige Sjællandske natur og besøge Veteranhaven i Slots Bjergby, hvor vor forening har indsamlet midler til flagstangsfundamentet. Vi spiser frokost på Bromølle Kro, og slutter dagen
på Egholm Godsmuseum, for at se den unikke
samling inden for militærhistorie, bl.a. udstilling
om Livgarden. Nærmere om arrangementet vil
tilgå snarest.
Bowling
Vi holder sommerferie og starter op igen til september. God sommer.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 2619
1710.
Skydning
Fugleskydning.
Arrangementet finder sted den 8. august
Vi startede fugleskydningen op igen sidste år
efter en pause og gentager succesen igen i år,
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 på vores
hjemmeside www.koogf.dk
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.
Garderstuen
Holder sommerlukket.
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

(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
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Julestuen er d. 1. december
(19/11 1941 – GF 62)

(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

Møn

Nordre Birk

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 d. 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 inkl.
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

Afholdte arrangementer
Tirsdag d. 21. april besøgte vi Slotshaven
omkring Sorgenfri Slot. Der var etableret nyt
hegn og gangstier meget tættere på slottet og
vi fik set Slottet udefra i det dejlige forårsvejr.
Efter rundvisningen hyggede vi os med smørrebrød i Garderstuen
Onsdag d. 6 maj havde vi en hygge-gå-tur på
ca. 1½ time rundt om Lyngby sø, det var en
rigtig hyggetur i foråret.
Onsdag d. 20 maj bød vi nye medlemmer velkommen og der var uddeling af jubilæumstegn.
De nye fremmødte medlemmer var Nicolaj
Harbroe, Ebbe Jønsson, Tom Jensen og Johan
Bossow der alle fik medlemstegn.
Følgende fik tildelt jubilæumstegn: Christen
Duus Andersen 10 år, Arne Bruhn 25 år, Peter
Hornbæk 40 år, Peter Andersen 40 år, Keld
Flittner 50 år, Jens Have 60 år og Finn Brabrand
60 år. Vi havde alle en meget hyggelig aften
hvor også andre medlemmer var mødt op.
MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Lørdag d. 29. august kl 10 har vi kranselægning på Jægersborg Kasserne. En højtidelighed
som du er velkommen til at deltage i.
Fugleskydningen afholdes man. d. 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 skydningen spiser
vi vores medbragte mad i de tilstødende lokaler.
Det er en festdag for hele familien inkl. børn, børnebørn og venner, så kom og få en spændende
og fornøjelig dag. Pris for deltagelse er kun 50
kr., børn halv pris. Af hensyn til planlægningen er
tilmelding nødvendig senest lørdag d. 22. august
til Jørgen, enten på tlf.: 4588 6673 eller mail:
joergen@skovandersen.dk
Da det endnu er uafklaret, hvornår skydebanerne
i Lyngby er færdige, planlægger vi også de følgende skydninger til afholdelse under Rundforbi
hallen. Efterårets skydninger fortsætter mandage
i lige uger, altså mandag d. 14. september kl
19.00. Den første skydedag i måneden er vores
damer også velkommen.
Stiftelsesfesten er planlagt til afholdelse lørdag d. 21. november. Reserver datoen nu.

Siddende fra venstre Finn Brabrand og Arne Bruhn,
stående fra venstre Keld Flittner, Christen Duus
Andersen, Jens Have, Formanden Lars Rønne,
Peter Andersen og Peter Hornbæk

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

Kære. Garderkammerater
Nu må i sætte et stort kryds i kalenderen tirsdag
d. 11. august til vores årlige Seniorudflugt. I år
er det de, der er fyldt 70 år og opefter, som kan
deltage.

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

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

Sjælland og Øerne (V)

Sydsjælland

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

Skyttelauget informerer:
Vi har netop afholdt vores fugleskydning sammen med Faxe og Haslev GF, fuglekongen for
2015 blev Nis Vive, Faxe GF. Næste arrangement er 200m skydning på Holmegaards baner
mandag den 7. september, kl. 18.00. Skydningen afvikles sammen med Haslev GF, og det er
eneste lokale mulighed for at deltage i landsskydningen. Skydningen stopper kl 20.00
Bestyrelsen informerer:
Vi har afholdt vores generalforsamling lørdag
den 18. april, i Kalbyrissalen, Næstved. Vi
startede med at få serveret Bøfstroganoff med
kartoffelmos og is til dessert.
Generalforsamlingen startede kl. 13.00. Formand Erik Harder Mikkelsen bød velkommen
og indledte med, at mindes de garderkammerater der er gået bort i årets løb. Flemming Buhl
blev valgt som dirigent. I sin beretning takkede
Erik Harder Mikkelsen, alle for deres indsats
igennem året. Og vi fik en kort gennemgang
af årets aktiviteter. Vores medlemstal er 178
opgjort pr. 31-12-2014. Herefter var det kasserer Normann Hanssons tur til at fremlægge
regnskabet. Samlet set havde SGF et overskud
på kr. 5.851,00. Skyttelaugets formand Gert
Roerholt var ikke til stede, så Kurt Truelsen
aflagde beretning for skyttelauget. Alle beretninger og regnskaber blev godkendt af generalforsamlingen med akklamation. Forslaget
til kontingent var uændret, så kontingentet for
2015 blev vedtaget på i alt kr. 350,-.
Herefter var der valg til bestyrelsen med følgende resultater:
Næstformand for 2 år. Claus Cortz Jørgensen,
genvalg.
Kasserer for 2 år. Normann Hansson, genvalg.
Bestyrelsesmedlem for 2 år. Kim S. Belmark,
genvalg.
Bestyrelsessuppleant for 2 år. Kristian Rasmussen nyvalg.
Revisor for 2 år. Bent Holm, genvalg.
Revisorsuppleant for 1 år. Peter Søgaard Nielsen, genvalg.
Fanebærer Finn B. Hansen, genvalg.
Bestyrelsesmedlem til skyttelauget for 2 år.
Kurt Truelsen, genvalg.
Bestyrelsesmedlem til skyttelauget for 2 år.
Jens Waage Johansen, genvalg.
Bestyrelsessuppleant til skyttelauget for 1 år.
Leif Waage Johansen, genvalg.
Under eventuelt havde Jørgen Larsen tre små
bemærkninger: beholdning af tegn, beholdning
af geværer, prissætning af jubilæumsbøger,

som bestyrelsen bedes se på til næste regnskab. Jens Iversen tilføjede, at værdi/egnethed
af jubilæumsbøger til gaver måske var tvivlsom. Bent Holm rykkede for deltagelse i fælles
skydning, ønskede mere konkurrence, da det er
for nemt at vinde præmier. Bent Nielsen havde
en ide om at rykke bowling til et formiddagsarrangement!
Svend Aage Hovgård foreslog at rykke generalforsamlingen til et aften arrangement igen.
flere nikkede!
Erik Harder Mikkelsen ønskede lidt hjælp til
rengøring i garderstue og øvrige lokaler, indtægt kr. 9.000,00. Normann Hansson foreslog
et skrabe lotteri for at få indtægter.
Arne Nielsen havde lidt spørgsmål til foreningens valg af vin, god og dyr, ringe og billig.
Formanden og dirigenten takkede for god og
rolig generalforsamling.

Efter den gode mad var der uddeling af årets
pokaler. Damepokalen blev vundet af Karen
Margrethe Crone, og nu proppen var af, snuppede hun også M/K damepokalen samt M/K
pokalen for bedste par sammen med Jan Willmarst. M/K herrepokalen gik til Lars Andersson.
På trods at han har klaret alle skydeformandens
pligter i denne sæson, lykkedes det Jan Willmarst fuldt fortjent at snuppe Veteranpokalen.
Vores fremgangspokal gik til Leif Lerke med
et plus på 12,6, hvad kan det ikke ende med!
Vores store Basballe Cup pokal gik til en gammel kending, som vel nærmest betragter den
som sin ejendom, nemlig til Tom Wiese. I år
var der ingen afstemning om kammeratskabspokalen, for der var kun en som kunne få den,
nemlig Jakob Hjorth. Sammen med Lis har han
været en kæmpe hjælp og en rigtig god kammerat.
Tak for en rigtig god sæson, vi ses i skydekælderen onsdag den 23/9.
NOV-74 Niels Langstrup

Se også på vores hjemmeside. www.sydsjaellandsgarderforening.dk
JUL-74 Kristian Rasmussen

Søndre Birk

(14/6 1938 – GF 61))

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

Skydeudvalgsformanden overrækker Kammeratskabspokalen til Jacob Hjorth.

Vestlolland

Kommende arrangementer
Fugleskydningen 2015 afholdes lørdag, d. 29.
august 2015 på det ”sædvanlige” anlæg ved
Vestvolden. Reserver dagen allerede nu. Nærmere i næste nummer af garderbladet
Vi kan anføre, at vi nu kun mangler 20 mailadresser i vort medlemskartotek. Hvis du har
en mailadresse, som vi endnu ikke har fået
oplyst, så må du meget gerne sende den til
formanden. Mailadressen på formanden står
ovenover dette indlæg.

(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

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

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

320-NOV-68 Fl. Martinussen

Onsdag d. 15/4 afholdt vi vores afslutningsfest
i Præstegården. I år var vi 24 deltagere som
havde en festlig aften. Festudvalget havde som
sædvanlig sørget for det hele, så skydeudvalget
kunne slappe af denne dag. En stor tak til dem.

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

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

www.eriksen-co.dk

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Udlandet (VI)

7-15

tænker der må være flere gardere bosat i dette
store land, og beder til, at alle garderkammerater holder os i tankerne, skulle de kende til
gardere på vores breddegrader.

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

Australien

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

I anledningen af Hendes Majestæt Dronningens
75 års fødselsdag inviterede the Honurary
Consule of South Australia, Steen Holm Jensen,
danske relationer til reception. Steen H. Jensen
er også direktør for Grundfos i Australien, og
receptionen blev derfor holdt i Grundfos’ lokaler, som officielt huser konsulatet i Adelaide.
Den Australske Garderforeningen mødte selvfølgelig stolt op. Vi kunne på dagen stille med
5 mand, hvilket er helt flot, når man tænker
på, at Australiens Garderforening har under 20
medlemmer.
Efter konsulens velkomsttale holdt vores formand, 688-MAJ-58 Kurt Olesen, en fin tale.
Kurt beskrev foreningen og fremviste vores
fane, samt fortalte en historie om, hvordan
vores ældste medlem i foreningen, 796-NOV39 Knud Heding, havde været vagtgåenede
dengang Hendes Majestæt Dronning Margrethe blev født. Faktisk var Knud også den officer,
som havde telefonvagt den tidlige morgen d. 9.
april 1940 og modtog krigsalarm, og som derefter satte beredskabet på Amalienborg igang.
Kurt tog, med konsulens accept, lejlighed til
officielt at ønske vores nyeste medlem, 002JAN-63 Finn Fjording velkommen til foreningen
og overrække ham den Australske Garderforenings medalje. Finn gratulerede ved at holde
en meget fin tale omhandlende de seneste
regenter og forskellige traditioner for kongehuset, og afsluttede med et nifoldigt leve samt en
skål for Majestæten.
Finn har boet det meste af sit liv i Australien,
og fandt kun fornyligt ud af, at her var en
Garderforening, og blev straks medlem. Da
han flyttede hertil i 70’erne, var der ingen forening, og han lagde tanken på hylden. I 1984
blev Victorias (stat der huser byen Melbourne)
Garderforening oprettet v/ 229-MAJ-42 Aage
Zachariassen. Foreningen blev senere omdannet til at dække hele Australien.
Desværre er medlemstallet i foreningen dalet
en del de sidste 10 år, da mange af vores
medlemmer desværre er afgået ved døden. Vi
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kun er 8 gamle gardere tilbage i foreningen,
hvoraf 5 var med til frokosten, deltog andre
dansk-amerikanere, der har aftjent værnepligt
i Danmark, i indmarchen.
Efter indmarchen blev den amerikanske nationalsang spillet, og ”Stars and Stripes” blev ført
på plads af garderforeningens kasserer NOV 54
Paul Larsen. Så blev “Kong Christian” spillet, og
Dannebrog bragt på plads af formanden, NOV
54 Kristian Poulsen.
Man nød den gode mad og god Kalifornisk vin.
Efter at kaffen og den specielle fødselsdagskage
var serveret, blev der vist en film om HM Dronningens aktive virke.
Telegram sendt fra Kaliforniens Garderforening
og DNK til Hendes Majestæt og Majestætens
svar blev læst op af Chris Castenskiold, hvorefter han bad alle om at rejse sig og udbringe et
nifoldigt HURRA for HM Dronningen.
Vi nød nogle dejlige timer sammen, og for
nogle af os sluttede den på patioen med en
sludder inden vi kørte hjem, idet turen hjem for
nogen var ret så lang. (Kassereren bor 580 km.
fra Yorba Linda.)
Mange billeder fra bl.a. de sidste mange års
fejring af fødselsdagen kan ses på foreningens
hjemmeside www.garderforening.dk/CALIFGF.
htm
484 NOV 54 Kristian Poulsen

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

Den 18. april fejrede Kaliforniens Garderforening HM Dronningens fødselsdag i Det Danske
Kultur Center i Yorba Linda, sammen med ”The
Danish National Committee”, der er paraplyorganisation for de danske foreninger I Syd
Californien. Sammen fejrer alle foreningerne
Grundlovsfest hvert år, hvor flere hundrede
mødes i en park til picnic med musik og underholdning.
Det er en gammel tradition, at Garderforeningen samler danskere i syd Californien for at
fejre Dronningens fødselsdag, i år deltog mere
end 80 i frokosten.
Traditionen tro startede frokosten med, at de
gamle gardere, iført garderskråhuer, marcherede ind i salen med det danske og amerikanske
flag i spidsen – under kommando af Christian
Castenskiold, der er gammel reserveofficer ved
Livgarden og søn af Kong Christian Xs og Kong
Håkons lillesøster, Prinsesse Dagmar. Da der

602-NOV-54 Paul Larsen, 69-MAJ-47 Christian
Castenskiold, 484-NOV-54 Kristian Poulsen.

520-MAJ-47 Wilmar Lindgreen, 602-NOV54 Paul Larsen, 484-NOV-54 Kristian Poulsen,
69-MAJ-47 Christian Castenskiold, 429-JUL-72
Niels Rydder.

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

DGU (6)

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: pdk@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

Pacific NW GF fejrer Majestætens 75 års
fødselsdag
Medlemmer af foreningen deltog i år ved tre
fødselsdagsarrangementer til ære for Hendes
Majestæt Dronningen. På dagen var ca. 80
medlemmer og venner af den danske koloni
i Seattle samlet til en tidlig aftenreception,
hvor formanden, FEB-81 Kenneth Olsen, bød
velkommen i blå vagtuniform med bjørn. Alle
fik et stykke af den lækre lagkage, bagt af gl.
garder og bager (1960) Poul Larsen, inden Kenneth læste fødselsdagstelegrammet, hvorefter
alle skålede i champagne, sang nationalsang og
til sidst udråbte et 9-foldigt leve for Hendes
Majestæt.
Tidligere på dagen var gamle gardere med fruer
samlet i Victoria, BC, hvor JAN-61 Curt Jensen
havde inviteret til frokost på restaurant ’Beach
House’. Her var JUL-45 Karl Monk, NOV-45
Jesper Ottosen og NOV-51 Gunnar Rasmussen
også trukket i den blå blazer til stor beundring
af alle i restauranten.
Søndag d. 26. april samlede den dansk-canadiske klub i Nanaimo, BC ca. 115 feststemte
gæster til en gallamiddag, med en lækker buffet
af hjemmelavede danske retter. Formanden var
igen trukket i blå vagtuniform, og blev mødt af
mange beundrende blikke, da gæsterne ankom.
Ved fanemarchen hjalp MAR-62 Alf Korch med
den danske fane, og Jack Larsen tog den canadiske, imens nationalsangene blev sunget. Desuden deltog NOV-51 Gunnar Rasmussen. Efter
oplæsning af fødselsdagshilsnen til Hendes
Majestæt, kunne medlemmerne af GF stolt se
tilbage på et par dejlige sammenkomster med
fin opbakning fra de danske foreninger.
Generalforsamling i Pacific NW GF
Lørdag d. 30. maj mødtes 6 af GFs 24 medlemmer i Garderstuen hos Knud og Doris Nielsen
i Langley, BC til den årlige generalforsamling,
og efter en skål til Hendes Majestæt Dronning
Margrethe og DGUs protektor, Prinsgemalen,

overgav dirigenten, Knud Nielsen, ordet til
formanden, Kenneth Olsen. Kenneth startede
med at mindes MAJ-54 Hans ’Hank’ P. Pedersen, som var gået til Ryes Brigade i februar.
Mange husker fortsat Hank som en altid munter og farverig person med et godt humør.
I sin rapport kunne Kenneth fortælle om hyggelige sammenkomster i årets løb, ikke mindst
HM Dronningens fødselsdagsarrangementer.
Medlemstallet var uændret, da JUL-73 Henrik
Jensen fornyeligt havde indmeldt sig. Trods
det faktum, at mange af os kender mindst
en håndfuld gamle gardere lokalt og rundt
om i verdenen, som ikke er tilknyttet en GF,
så opfordrede Kenneth alle medlemmer til at
holde kontakten vedlige med disse ’frigængere’,
og altid dele både store og små nyheder om GF,
regimentet m.m. i håbet om indmeldelse på et
mere passende tidspunkt.
Efter godkendelse af kassererens afstemte
regnskab og uændret kontingent for næste år,
blev bestyrelsen genvalgt og mødet afsluttet.
Et flot frokostbord i Garderstuen var dækket til
17 personer, hvor foreningens 5 overordentlige
medlemmer med fruer deltog. Efter en skål for
regimentet, nød alle en eftermiddag med Doris
og Lene ’Tuts’ lækre retter, et par snapser og
højt humør. Formanden havde desuden æren
af at tildele JAN-61 Curt E. Jensen 40 års tegn
og takke ham for sin store indsats når medlemmerne mødes i Victoria, BC. Desuden var det
en fornøjelse for os alle at se APR-69 Rolf B.
Christensen og fru Vita fra Ottowa blandt os
ved denne anledning.

over skal Denis V. Jacobsen også have en stor
tak for hans indsat som Kasserer.
Det utvetydige antal af stemmer, som Amin
Amirian modtog til posten som ny formand for
Den Danske Garderforening i Storbritannien,
vidner om den store opbakning, der er til Amin
blandt foreningens medlemmer. Amin har de
seneste år ydet en uvurderlig indsats som
næstformand og sekretær, hvorfor det også var
naturligt, at Amin overtog formandsposten,
da Anders ønskede at træde tilbage. De to
nye bestyrelsesmedlemmer Christian Larsen
(næstformand og sekretær) og Frederik H. Riise
(kasserer) blev ligeledes valgt ind i bestyrelsen
med stor opbakning. Det blev også vedtaget at
nedsætte et aktivitetsudvalg bestående af Mikkel C. Runberg og Kasper Damsø.
Efter generalforsamlingen fulgte et spændende
foredrag ved Oberst og Kammerherre Klavs
Lawes, Chef for Den Kongelige Livgarde. På
denne aften overrakte Oberst og Kammerherre
Klavs Lawes også en jubilæumsnål for 10 års
medlemskab i Garderforeningen til Amin Amirian. Endnu engang stort tillykke til Amin. Efter
en veloverstået generalforsamling og foredrag
var der 3-retters middag. Den afgående formand holdt en ’forsinket’ 5. maj tale, hvor han
blandt andet mindende medlemmerne om de
danske frihedskæmpere og deres kamp mod
den tyske besættelsesmagt.
Efter middagen blev baren i Special Forces Club
indtaget, og som altid blev der delt en masse
gamle soldaterhistorier.

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

Onsdag den 6. maj blev den årlige generalforsamling i Den Danske Garderforening i Storbritannien afholdt i The Special Forces Club i
London.
På generalforsamlingen, med ordstyrer Torben G. Due ved roret, blev en ny bestyrelse
sammensat efter ønske fra den “tidligere”
bestyrelse. Det indebar rokader samt en udvidelse af bestyrelsen. Der skal lyde en stor tak
til forhenværende formand, Anders M. Hansen,
for hans store og vigtige indsat som formand i
foreningen. Det er med stor glæde, at Anders
vil fortsætte som bestyrelsesmedlem. Derud-

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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7-15

23-07
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.

Diamantbryllup
18-05

011-NOV-51
Osvald Nymann og fru Lis
Ahornvænget 25
7800 Skive

26-07
26-07
27-07
28-07
31-07

05-08
80 år
11-07
11-07

GF 27
25-07

Guldbryllup

11-07	
GF 15
Hugo Cramer Raaby og fru Esther
Borgergade 10
8840 Rødkærsbro
24-07
754-SEP-60
GF 78
Steen Eliasen og frue
Kirkestien 16 A, Sengeløse
2630 Taastrup
14-08
Carl Erik Petz og fru Grethe  GF 46
Hanvedgade 6
6330 Padborg

Sølvbryllup
27-07

642-NOV-52
GF 09
Holger Bertelsen og Anna Grethe
Kirkevej 14
8305 Onsbjerg, Samsø

Fødselsdage
95 år
22-07

90 år
14-07

26-07
30-07
85 år
14-07
14-07
16-07

30

461-NOV-39
GF 18
Otto Christiansen
Hüttel Sørensens Vej 61, 0014
9310 Vodskov
493-MAJ-47
GF 10
Aage Pedersen
Prinsensgade 42, 1.th.
9000 Aalborg
422-NOV-46
GF 37
Ib Jørgensen
Wandalshaven 28, 5700 Svendborg
681-NOV-46
GF 61
Jens Jørgen S. Larsen
Baunebakkevej 51, 2650 Hvidovre
320-MAJ-50
GF 05
Boris Orloff Christensen
Toftevænget 53, 8370 Hadsten
622-NOV-51
GF 55
Svend Gade Hansen
Strandgårdshøj 6, 8400 Ebeltoft
210-MAJ-51
GF 12
Helge Harmsen
Bøgevej 18, 8300 Odder

26-07
05-08
75 år
17-07
18-07
18-07

19-07
20-07
23-07
25-07
26-07
30-07
31-07
02-08
70 år
11-07

518-MAJ-51
GF 01
Jørgen Vendelbo Thomsen
Strandvejen 227 B 1.mf.
2920 Charlottenlund
509-MAJ-52
GF 30
Kaj Christensen
Grønningen 18, 8600 Silkeborg
MAJ-51
GF 16
Berner Christensen
Marbæk Parken 4, 4050 Skibby
305-MAJ-51
GF 62
Svend Aage Rasmussen
Agervang 22, 2800 Kongens Lyngby
655-NOV-51
GF 44
Jens Have Korsgaard
Østerbakken 8, 7980 Vils
446-NOV-49
GF 93
Arne Bronton
4724 Oak Leaf Drive
Naples, FL. 34119-8574, USA
839-NOV-51
GF 22
Erik Juul Andersen
Spangvej 4, 5683 Haarby
962-MAJ-56
GF 34
Henning Chr. Madsen
Gråbølle 16, 9640 Farsø
107-NOV-55
GF 75
Carsten Bomholt
Skovvejen 36, 8850 Bjerringbro
331-NOV-55
GF 18
Jens P.N. Frederiksen
Gammel Strandvej 422 A
3060 Espergærde
412-NOV-55
GF 14
Erik Mogensen
Eriks Vej 19, 4930 Maribo
324-NOV-55
GF 56
Therkel Kidde Nørgaard
Vestergade 36, 9760 Vrå		
JAN-62
GF 04
Tonni Møller
Hindingvej 11, Nors, 7700 Thisted
158-JAN-60
GF 46
Claus Peter Hissel, Hasselkær 14
6200 Aabenraa
943-MAR-59
GF 95
Kurt Nielsen
131 – 8. Ave. NW
Calgary, Alta, T2M 0A5, Canada
216-MAR-60
GF 15
Peder Kristian Olsen
Stenager 10, Ørum, 8830 Tjele
301-MAR-62
GF 10
Henrik Gertsen
Vestergade 122, 9700 Brønderslev
149-JAN-60
GF 66
Niels Ejler Jørgensen
Drejerbakken 21, 5592 Ejby
053-JAN-60
GF 32
Niels Ole Secher
Vejlevej 87, Hørup, 7300 Jelling
168-JAN-60
GF 17
Thomas Aage Thomasen
Karlebyvej 112, 4070 Kirke Hyllinge
544-JUL-60
GF 33
Jørgen Eggert-Larsen
Julievej 7, 5500 Middelfart
464-NOV-59
GF 32
Jørgen Bomholt
Agernhavevej 118, 7000 Fredericia
463-NOV-59
GF 36
Ole W. Andersen
Højdedraget 21 A, 8660 Skanderborg
805-NOV-64
Dan Peder Nymand Eriksen
Skodsebøllevej 21
4920 Søllested

GF 50

12-07
12-07

15-07
16-07
18-07
19-07

20-07
22-07

23-07
26-07
27-07

27-07
28-07
28-07

29-07

31-07
02-08
02-08

05-08
06-08
60 år
14-07
14-07
14-07
18-07

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

096-MAJ-66
GF 62
Ove Ulrik Knudsen
Duevej 3 A, 3450 Allerød
517-SEP-65
GF 62
Søren Gaston Vilsøe
M. Andersen Nexø Vej 15
2860 Søborg
094-NOV-63
GF 10
Harly Munkholm
Søndergade 23, 9640 Farsø
804-JUN-67
GF 02
Erik Asmussen
Spangsvej 72, 5210 Odense NV
076-MAJ-66
GF 02
Johannes Nikolaj Weber
Spurvevej 24, 5210 Odense NV
505-SEP_65
GF 08
Anders Bach Andersen
Møllevangsvej 30, Dalbyover
8970 Havndal
438-MAJ-64
GF 23
Ole Storm Bondesen
Sydvestvej 23, 8700 Horsens
209-MAJ-65
GF 12
Peter Henning Jensen
Skolevænget 12, Hou
8300 Odder
469-SEP-66
GF35
Jørgen Ross
Hobrovej 385, 8900 Randers
937-JAN-65
GF 13
Jens Nygaard Jensen
Eskemosevej 11, 4100 Ringsted
007-MAR-65
GF 47
Jens Groth Lauritsen
Oldemarksvej 2
5970 Ærøskøbing
844-JAN-65
GF 02
Bent Johansen
Julagervænget 72, 5260 Odense S
331-JUL-65
GF 55
Niels Peter Munk
Næsset 1, 8700 Horsens
657-NOV-65
GF 62
Jørgen Illemann
Hellerupgårdsvej 15 A
2900 Hellerup
834-NOV-64
GF 10
Søren Lund
Seefeldtsvej 6, Randrup Mark
9293 Kongerslev
986-JUN-67
GF 61
Torben Bruus Madsen
Blåmejsevej 3, 2600 Glostrup
372-JUL-65
GF 21
Ole Holst
Torvevangen 9, 4550 Asnæs
201-MAJ-65
GF 50
Kaj Andersen
Vestre Landevej 318
4952 Stokkemarke
JUL-65
GF 17
Erik Mogensen
Jagtvej 2, 4040 Jyllinge
616-SEP-65
GF 55
Knud Vorbjerg
Nødagervej 10 A, 8560 Kolind
JUL-78
GF 23
Steffen Morten Mortensen
Bredgade 20, 7400 Herning
AUG-76
GF 59
Kim Andersen
Kornvangen 63, 6705 Esbjerg Ø
JAN-77
GF 62
Torben Schwabe
Kløvereng 19, 2950 Vedbæk
APR-76
GF 18
Bent O. Nielsen
Rønnevej 49, 3300 Frederiksværk
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21-07
28-07

29-07
01-08
01-08
06-08
07-08
50 år
10-07

12-07

13-07
14-07
24-07
25-07

26-07
26-07
28-07

07-08
07-08

NOV-75
GF 21
Henry Bøje Petersen
Strandgården Vest 42, 4300 Holbæk
AUG-76
GF 46
Preben Lund
Bakkegårdsparken 47
6630 Rødding
NOV-75
GF 55
Bent Christensen
Overbrovej 44, 8586 Ørum Djurs
APR-76
GF 39
Ryan Faurby
Thorsgade 8, 6990 Ulfborg
NOV-78
GF 01
Peter Karst
Elborg Allé 27, 2791 Dragør
JUL-74
GF 10
Jens Færløv Christensen
Klostermarken 45, 9000 Aalborg
APR-76
GF 02
Karsten Bill Rasmussen
Langelinie 167, 5230 Odense M
APR-86
GF 02
René Steen Pedersen
Saxovej 65 A, 2.tv.
5210 Odense NV
JUN-85
GF 37
Finn Højgaard Madsen
Sømarken 137, Ollerup
5762 Vester Skerninge
APR-86
GF 61
Peter Dirch Jakobsen
Ternevej 41, 4000 Roskilde
JUN-85
GF 06
Mogens Brian Schmidt
Klintevej 48, 6000 Kolding
JUL-86
GF 01
Robert Robin Andersen
Vibevej 10, 4000 Roskilde
MAR-86
GF 41
Søren Thelander Hansen
Vognmandsmarken 18, st.th.
2100 København Ø
SEP-85
GF 56
Mogens Brix Koldkjær
Åstrupvej 301 A, 9800 Hjørring
AUG-82
GF 72
Henning Træholt
Engårdstoften 123, 7120 Vejle Øst
DEC-85
GF 98
Peter Birger Terkildsen
17 Second Avenue
Rossmoyne, W.A. 6148, Australia
MAR-86
GF 01
Klaus J.B.W. Sandfeld
Hans Jacobs Vej 2, 1.tv., 6760 Ribe
SEP-85
GF 26
Arne Borg
Lundtorpvej 11, Bur, 7570 Vemb

Dødsfald

594-NOV-34
GF 55
Jørgen Larsen-Ledet
Storegade 73, 8500 Grenå
262-NOV-42
GF 08
Tage Andersen
Lodsejervej 6,2.th., 8900 Randers
230-MAJ-43
GF 14
Hans Braad-Sørensen
Hvedevænget 3 C, st.
4880 Nysted
290-JUL-45
GF 53
Henrik Schaffalitzky de Muckadell
Bjergstedbyvej 39
4450 Jyderup
370-NOV-45
GF 22
Jens Christian Jensen
Kousbækvej 8, 5600 Faaborg

436-NOV-46
GF 17
Jens Chr. Juulsgaard Andersen
Kløvervej 9, 4000 Roskilde
739-NOV-46
GF 62
Fritz Bierlich
Tuborgvej 85, 2900 Hellerup
29-MAJ-47
GF 96
Gorm Larsen
4 Allen Dr.
Jacksons Point, ON L0E 1L0
Canada
498-MAJ-47
GF 38
Henrik Petersen
Sneholmgårdsvej 12 C, Dalby
4690 Haslev
618-MAJ-48
GF 62
Paul R. Christoffersen
Grønnevej 261, 11. 0005
2830 Virum
311-MAJ-49
GF 13
Sofus D. Priess
Brydes Allé 54, 4200 Slagelse
821-NOV-49
GF 57
Harry Kvarnstrøm
Østerbrogade 78, 2.th.
2100 København Ø
416-MAJ-50
GF 39
Kristian Møller Nielsen
Beddingen 1, 1.tv., 6950 Ringkøbing
982-NOV-52
GF 07
Erling Johansen
Vasebrovej 6, Rislev
4700 Næstved
774-MAJ-54
GF 97
Hank Pedersen
Sunset Manor Apt. 306
60 Westridge Drive
Williams Lake, DC V2G 4L6
Canada
612-NOV-55
GF 03
Hans Erik Hansen
Andreas Flensborgsgade 6, 1.th.
8700 Horsens
174-MAJ-56
GF 07
Ole Steffensen
Hestehavevej 7, 4720 Præstø
244-MAJ-56
GF 07
Hans Helge Hougaard
Brinken 117, 4700 Næstved
818-JAN-57
GF 07
Poul Erik Meisner
Bygaden 6, 4736 Karrebæksminde
505-JUL-60
GF 75
Egon Frederik Løye
Jørgens Allé 21, 8850 Bjerringbro
708-MAR-61
GF 39
Gunnar Eskildsen
Kløvervænget 27, 6950 Ringkøbing
221-SEP-61
GF 01
Aage Steen Jensen
Frederiksberg Allé 92, 3.tv.
1820 Frederiksberg C
498-MAJ-63
GF 43
Leif Bang Henriksen
Tuenvej 32, 9900 Frederikshavn
880-JAN-65
GF 62
John Alfast Henriksen
Banebrinken 83, 2.th.
2400 København NV
OKT-70	
GF 13
Torben Ploug Olsen
Klostergade 25, st.th.
4200 Slagelse
JUL-72	
GF 23
Tage Bengt Olesen
Tranevej 43, 7480 Vildbjerg
OKT-86	
GF 77
Morten Harry Thomsen
V. Hassingvej 24
9320 Hjallerup

TAK

Hjertelig tak til Nordre Birks Garderforening
for deltagelse med fanen og den smukke dekoration med bånd ved min mand 880-JAN-65
John A. Henriksens begravelse fra Sankt Nikolai
Kirke i Holbæk den 14. april 2015.

Lizzi Henriksen
Tak til Gl. Roskilde Amts Garderforening for
fremmøde og vingave i forbindelse med min
70 års fødselsdag.

346-MAJ-64 Bjarne Weinreich
Hjertelig tak for den personlige lykønskning fra
vor Præsident Flemming Rytter, også hjertelig
tak til Falster og Østlollands Garderforening for
fremmøde og opmærksomhed ved min 90 års
fødselsdag.

666-NOV-45 Holger Mentz Hansen
Hjertelig tak til Frederiksborg Amts Garderforening for hyggeligt besøg og dejlig portvinsgave i anledning af min 70-års fødselsdag.

146-MAR-65 Jakob Pihl
Hjertelig tak til Nyborg og Omegns Garderforening for gave og besøg af Flemming Møller og
Gunnar Mortensen i anledning af min 85 års
fødselsdag d. 9 april.

262-MAJ-51 – Karl Pilensgaard
Hjertelig tak til Frederiksborg Amts Garderforening for et hyggeligt besøg og portvins gave i
anledning af min 70 års fødselsdag d. 20. april.

921-MAR-66 Søren Thalund
Hjertelig tak til Djursland Garderforening for
hyggeligt besøg og portvinsgave i anledning af
min 80 års fødselsdag.

266579 Jørn Andersen
Hjertelig tak for de mange hilsener og telefonopkald i anledning af vores guldbryllup. Det
varmede meget, at så mange tænkte på os, på
den store dag. Stor garderhilsen
 530001 Gregersen og Lis Gregersen (sekretær
i Årgangsforeningen JAN-62)
Hjertelig tak til Vestsjællands Garderforening
for festligt fremmøde, flot hilsen og portvins
gave ved min 80 års fødselsdag. Årgangsformand 765 Niels Dyrberg Christensen havde
dage forinden, ganske uventet, tilsendt et skønt
lykønskningstelegram - begge ting varmede
meget - tak.

759-NOV-56 Helge Nielsen
Tak til Frederiksborg Amts Garderforening for
Portvin og fremmøde ved min 85 års fødselsdag.

902-NOV-51 Fin Barkholt.
Hjertelig tak til Holbæk Amts Garderforening
for portvinsgaven i anledning af min 70 års
fødselsdag

314-JUL-66 Svend Stenhøj
Mange tak til Garderforeningen for Hadsund og
Omegn for fanen samt bestyrelsens fremmøde
til vort guldbryllup. Tak for flasker og hilsner fra
mine gl. soldaterkammerater.

Birthe og 788-SEP-62 Niels Vestergaard
En stor tak til Aarhus Garderforening for vingave og fremmøde ved formand Niels Erik Kjær
og Poul Bundgaard Sørensen, ligeledes stor tak
til Holger Sørensen for gave og fremmøde til
min 75-års fødselsdag på Egå Marina.

055-JAN-60 Kurt Grouleff
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TIME IS INVISIBLE,
INFINITE AND INTIMATE.
IT KNOWS NO NUMBERS.

EXPERIENCE THE COMPLETE
ASSORTMENT WITH THE NEW
GEORG JENSEN WATCH APP

THE KOPPEL WATCH COLLECTION
COPENHAGEN AMAGERTORV 4 & COPENHAGEN AIRPORT
AARHUS SØNDERGADE 1. ADDITIONAL STOCKISTS: +45 70 12 34 20
WWW.GEORGJENSEN.COM

