Maj/Juni 2015

Generalforsamling i Helsingør

Udsendt som SECFOR i Irak

Blå Fest i Aalborg

Præsidiet

5/6-15

Præsidenten har ordet
Forårsperioden står på mange måder i vækstens tegn.
Den danske natur omstiller
sig fra vinterens bitterlige
kulde til forårets mere lune
temperaturer. Intet er som
et dansk forår. For De Danske Garderforeninger (DG) er
foråret årets travleste tid. Jeg
har oplevet en formandsmøde-runde og vi står over for
Repræsentantskabsmødet i
Viborg 30. maj 2015. Og årets årgangsparade gennemføres 3. maj
2015. Sammen med forårets komme oplever jeg også en ”vækst”
og idérigdom i vor organisation, der afspejler levedygtighed,
offervilje samt beredvillighed over for nye idéer og tanker omkring
fremtiden.
DG har fået en ny hjemmeside. Det sker som en følge af DG nye
informations- og kommunikationsstrategi fra november 2014.
Jeg vil bede alle om at studere den og bidrage med forbedringer.
Ingen tror, at den nye hjemmeside er perfekt, men lad os sammen
udvikle den.
Under formandsmøderunden i februar-marts noterede jeg mig
en klar beredvillighed til at gå ind på veteranområdet. Herudover
har jeg konstateret en udbredt forståelse for og accept af Præsidiets bestræbelser for at tilvejebringe et afbalanceret program for

også yngre medlemmer. I den sammenhæng støttes Præsidiets
intentioner om at øge tilbuddene på regionale og landsdækkende
arrangementer med tilhørende transportplaner, hvorved garderforeningerne uden indsats kan tilbyde deres medlemmer gode
arrangementer som supplement til egne. Under formandsmøderunden var der tillige en klar og utvetydig tilslutning til de bestræbelser, der går på få stoppet den vigende medlemstilslutning og
øget antallet af yngre medlemmer.
Og så har vi oplevet festlighederne omkring Hendes Majestæts
75 års fødselsdag. En smuk og klar opslutning og hengivenhed til
vor Dronning og hendes hus. På DG hjemmeside har I kunnet se
billeder af DG gave til Majestæten.
Præsidiet og jeg har en helt overskyggende og dominerende
opgave, at stoppe medlemstilbagegangen og få ændret kurvens
retning mod fremgang. Alle sejl skal og vil blive sat ind. Vi i
Præsidiet arbejder med helt konkrete planer om at effektivisere
processen fra tegning af nye medlemmer under værnepligtstiden,
over en enkel proces med levering af nytegnede medlemmer til
foreningerne, og til tilbud, evt. landsdækkende, for at fastholde
nye unge medlemmer.
Sluttelig skal jeg endnu engang opfordre alle til at deltage i vort
repræsentantskabsmøde i Viborg. Uden tilslutning, som i højeste
grad også omfatter kammeratligt samvær, vil DG indre demokrati
og sammenhængskraft forsvinde. Så derfor på snarlig gensyn i
Viborg.
Flemming Rytter
Præsident
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Hendes Majestæts fødselsdag!
Den Kongelige
Livgarde ønsker
Hendes Majestæt Dronningen
hjerteligt tillykke
med fødselsdagen den 16. april.
Den brede folkelige forankring.
Nogen kan måske have tendens til at glemme, at Livgarden ikke er
noget, der kun foregår i København.
Gennem årene er en markant del, måske endda størstedel, af
vores soldater kommet fra andre dele af landet end Sjælland. Det
giver Livgarden en markant forankring i store dele af Danmark.
III/Bataljon (vores uddannelsesbataljon for de værnepligtige), var
i marts måned i Ålborg. De fejrede deres Blå fest. Den Blå Fest
symboliserer overgangen fra rekrut til garder, overgangen fra den
grønne tjeneste til den blå tjeneste i Vagtkompagniet.

Begge de to kompagnier, samt Tambourkorps og Musikkorps var
tilstede og holdt fest i og omkring Ålborg.
Det blev en kæmpe oplevelse for garderne, men også for Ålborg
by. Der blev sagt fra lokale, at der ikke har været så mange mennesker i gaderne siden AAB blev danske mestre. Tæt pakkede gader,
og tusindvis af mennesker var mødt frem, for at se garderne.
Dette gjorde gardernes march gennem byen, og paraden, til en
meget stor oplevelse. En stor tak til de lokale garderforeninger,
familierne og til Ålborg by for deres støtte.
Det cementerede også det faktum, at der er rigtig mange gamle
gardere og familier med tilknytning til Livgarden i Jylland og især
i det nordjyske.
Ved at afholde de blå fester i Jylland fastholder vi vores tilknytning
til, og viser vores respekt over for de dele af landet, hvor vi ikke
er til stede dagligt grundet den geografiske placering af Livgarden.
Livgardens soldater kommer fra et bredt geografisk område, og
repræsenterer et tværsnit af den danske befolkning. Men i uniformen og i garderånden er vi alle lige og fælles.
Pro Rege et Grege

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

Fra Livgarden
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3. Livgardebataljon indtager Aalborg

En dag på skydebanen med US Marine Corps
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Prinsesse for en aften
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Udsendt som SECFOR i Irak
Af OKS-1 Geoffrey Johansen, 3 DEL 1/II LG
Billeder af KS Eli Rath og PL Mathias Friedrichsen

Gunfighters
”Sometimes it’s like we’re back in 29 Palms.” Det er vi dog ikke –
vi er i Irak. Det føles måske ikke altid sådan, men den er god nok.
Vi står vagt med soldater fra US Marine Corps; nærmere bestemt
er det Golf-kompagniet – fra 2. bataljon, 7. regiment – kaldet
Gunfighters. I skrivende stund har vi været hernede i lidt over
en måned, og ind til videre har vi været på vagt hver dag opdelt
i makkerpar med én dansker og én marine, hvilket betyder, at vi
lærer en masse om både den almindelige amerikanske kultur, men
vigtigst af alt, amerikansk marine corps-kultur. Da vi tog afsted
hjemmefra, gik vi alle og spekulerede på, hvordan de var. Forestillinger om veldisciplinerede og indoktrinerede unge mænd, med
perfekte korttrimmede frisurer, der levede op til deres ”grooming
standards”, som altid gjorde, hvad de fik fortalt. Vores første møde
med dem var, da vi stod i Kuwait og skulle træne MCMAP (Marine
Corps Martial Arts Program) med dem. Der erfarede vi hurtigt, at
de alle sammen havde den præcis samme ”OKS-1’er mentalitet”
som os danskere – bare i en lidt yngre udgave, da næsten alle er
mellem 20 og 22 år gamle. Ikke at vi var nervøse for at møde dem,
men det lettede vores sind, at de stort set var præcis ligesom os
danske konstabler.
Snakken går på posten. De fortæller om USA, deres regering, korpset og deres baggrund. Mange emner går igen, og noget som er
blevet sagt flere gange, er citatet jeg startede med: ”Sometimes
it’s like we’re back in 29 Palms.” Twentynine Palms er navnet på
en lille flække i det sydlige Californien, to timers kørsel ind i landet
fra San Diego, som også har lagt navn til basen, de bor på. Basen
ligger midt ude i Mojaveørkenen i et terræn, som minder meget
om Al Anbar-provinsen, hvor vi er lige nu. Konspirationsteorien
går på, at de i virkeligheden slet ikke er i Irak, men blot har fløjet
i ring i flere timer, for at lande et nyt sted i deres eget øvelsesterræn. For hvor er krigen? Hvor er DAESH-krigerne? Er de irakere vi
møder blot skuespillere?
Another day, another dollar

Vi forstår godt deres tankegang. Dagene hernede flyder sammen.
Vi står vagt seks timer i streg hver dag. Der sker sjældent noget. Vi
står op, går på vagt, går på QRF eller arbejdshold, går ned og løfter
vægte og går i seng. Hver dag. Ingen afveksling. Men det er netop
i disse situationer, at vi skal holde os ekstra skarpe. Det er i disse
situationer, at det kan gå galt, hvis situationen pludselig skulle
udvikle sig. Og det gør den. For vi er ikke i øvelsesterrænet ved
29 Palms eller ude bag UMAK – vi er i Al Anbar-provinsen. Når du
mindst venter det, bliver du vækket af raketnedslag. Alarmen går.
Folk skal tælles op. Det næste øjeblik står du overfor en sortklædt
soldat fra en shiamilits, i et irakisk checkpoint, som bestemt ikke
er glad for vestlige styrker, og som pludselig peger sit maskingevær på samtlige danske soldater – hvordan reagerer man på
det? Senere står du vagt ude ved lejrens ECP (entry control point,
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adgangskontrolpost, main gate), og ind kommer en ambulance
fyldt med sårede, der kommer fra nabobyen al-Baghdadi. Dér står
du pludselig med fingeren i såret på en irakisk soldat, der er blevet
skudt i skulderen, eller en irakisk soldat, der mangler halvdelen
af sit lår og sin hofte efter at være blevet beskudt af RPG. Der er
eksempler på civile børn, der kommer ind med fragmentskader og
civile mænd, med bortsprængte ben. En mand oplevede endda at
få sprunget sit første ben af, da koalitionen sidst var i Irak, og får
nu sprunget sit andet ben af små ti år efter. Når der ikke er kaos
i ECP, kan det være DAESH, der står og banker på. Det så vi et
eksempel på den 13. februar, da 10 DAESH-krigere, fik sneget sig
ind i den irakiske del af lejren tidligt om morgenen, tungt bevæbnet med diverse håndvåben, håndgranater og selvmordsveste, og
begyndte at slå irakiske soldater ihjel. Kampene var brutale, men
varede under en time. DAESH fik ram på flere irakiske soldater,
men ikke nok med det, det er propagandamateriale til den kampagne DAESH har kørt siden dag et.
Hverdagen fortsætter

Efter angrebet har hele lejren været på højt beredskab. Der er
blevet lagt mere fokus på hegnspatruljer og procedurerne for den
generelle vagt og især ECP bliver hele tiden revurderet, repeteret
og testet før vi går ud på vores poster. Men hverdagen fortsætter.
Det er muligt, at DAESH kom herind én gang, men vi er nødt til at
stole på, at de irakiske sikkerhedsstyrker sørger for, at det ikke sker
igen. Der falder stadig Raketter rundt omkring i lejren og vagterne
er stadigt lange. Nogle gange går timerne ekstremt hurtigt, men
andre gange hænger timerne én langt ud af halsen, som vi kender
det fra almindelig vagttjeneste.
Mange på hjemmefronten er interesserede i at vide, om man kan
sammenligne missionen med tidligere missioner. Herfra lyder der
både et klart ja og et klart nej. Nej, vi går ikke patruljer i noget,
der minder om Green Zone i Helmand, Afghanistan, og vi er heller
ikke udsat for den samme IED-trussel, som der var i Afghanistan
eller i Irak. Da koalitionen var her sidst, havde vi et andet mandat,
det nuværende er sammensat udelukkende til at træne irakiske
soldater, så vi kører ikke ud af lejren. Herinde er den store trussel
det såkaldte ”green on blue”, som vi lærte at kende i Afghanistan.
Faren for et evt. angreb fra bl.a. de irakiske soldater, som vi danskere er hernede for at undervise, kan ikke udelukkes. Ligeledes
kan samme trussel komme fra de civile, som er begyndt at komme
til vores lejr for at få lægehjælp, efter at kampene er blevet intensiveret i al-Baghdadi. Er en af dem måske blevet overtalt af DAESH
til at medbringe en selvmordsvest?
Vi har som sagt været her i én måned, og på den måned er der
sket en del. Vi har stadig fem måneder tilbage, og vi er ikke i tvivl
om, at der stadig kan nå at ske endnu mere. Hverdagen fortsætter
ikke kun for os – det gør den også for de irakiske sikkerhedsstyrker
og ikke mindst også for DAESH. Uanset hvad det – eller de – næste
træk bliver for DAESH, kan vi sige så meget, at vi er klar her i Gunfighter’s Corral i Camp Havoc.

www.livgarden.dk
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En dag på skydebanen med United
States Marine Corps (USMC)
GRK (stand alone) indsættes mod målet. Granaten kan ses i luften ca. et par meter ude.
Af Henrik Skovgaard Nielsen & Troels Kjær Aaskilde

Dagen var planlagt som endnu en normal dag for 2. gruppe i
SECFOR. På vagt i seks timer og derefter working-party, ikke
særligt ophidsende. Sådan skulle det heldigvis ikke blive. Dagsbefalingen kom, og vi blev overraskende nok sendt på skydebanen.
Dette skabte til gengæld en del frustration, da det landede midt i
drengenes træningstid. Men de fleste soldater glemmer helt hvor
trist, det sommetider kan være som udsendt, først man får et
våben i hånden. Det blev dog ikke en normal skydebanedag, som
man kender det fra Jægerspris; marines (USMC) har en helt anden
tilgang til skydebanedage! For det første skal de alle kunne USMC
skyderegler* udenad, da de inden skydning bliver overhørt i dem
af deres overordnede. Derefter skal de aflade deres våben, og tildeles derpå ny ammunition, så befalingsmændene nøjagtigt ved
hvor mange skud hver enkelt soldat har udleveret.
Derefter gik gardere og marines over til en samlet briefing omkring
banen og dennes begrænsninger. De første to hold som gik på
banen var marines, og korporal Cole gik i gang med at opbygge
et terrænbord. På terrænbordet viste han, hvordan han ville føre
kampen.
Hjemme kender vi det som en ”Fem punkts befaling”, efterfulgt
af en ”Rock Drill”. Straks derefter gik marines på med deres gennemførelse, hvilket næsten gik efter korporalens hensigt. Dog var
læringspunktet fra gennemførelsen; Du kan aldrig planlægge det
hele. Som leder bliver man nød til at tage nogle beslutninger fra
hoften. Nu var det danskernes tur til at gå på i et 8 mands hold.
Det danske hold havde medbragt to stk. let maskingevær M/62
(LMG), og en Carl Gustav dyssekanon (DYKN), samt to stk. granatkastere (GRK, stand alone) fordelt ud på gruppen. Så ildkraften
havde vi med os!
Den danske gennemførelse startede godt; gruppefører og GV 1
spottede målopstillingen, og strikkede en plan sammen i forhold
til målets placering, omfang og type. Den danske gruppe rykkede
derpå op i ildstillingen, og åbnede ivrigt ballet med et samlet
ildoverfald. Måske lidt for ivrigt, vil nogle mennesker nok mene,
men sjovt var det. Nu var tiden kommet til at indsætte DYKN, og

første skud ramte plet midt i den gamle T-wall*. Men efter første
skud, havde sigtet løsnet sig. At det overhovedet kunne løsne sig
skyldtes en fejl på sigtet, og vi fik noget af et chok, da granaten
slog smut hen af jorden. Heldigvis sprængtes den først et stykke
væk fra os, men jeg må personligt sige, at det gav et lille sus i
maven. De marines som stod i sikkerhed for dyssekanonen, fik
vidst også et godt gys. Trods dette lille intermezzo fortsatte kampen mod papskiverne ufortrødent, granatkasterne blev indsat, og
holdet kæmpede sig vej frem til målet.
Alt i alt en fin dansk indsats, med god træfning i målene. Dog
var vi nok lidt for ivrige i vores aftrækker- finger. Efter at alle
havde gennemført skydningen, så fik vi et velfortjent frikvarter,
hvorunder danskerne fik lov til at prøve de amerikanske våben.
Det er med stor tilfredshed, at jeg kan melde vores ”Q” i 40mm
fuldautomatisk granatkaster!
Stemningen mellem amerikanerne og danskerne er særdeles god,
og her bliver skabt mange nye venskaber. Det viser sig også ved, at
både danskere og amerikanere accepterer, at vi udfører opgaverne
på forskellig vis. Vi føler, at USMC er en uundværlig samarbejdspartner for Den kongelige livgarde.
Den danske gruppe bekæmper målet, og DYKN indsættes.

* Skydereglerne for USMC:
1) treat your weapon as if it was loaded
2) never point you weapon at something you do not intent to shoot
3) keep the finger of the trigger until you intend to fire
4) know your target, know what’s behind it and in between.
* T-wall er en betonvæg til beskyttelse af bygninger, og som står på jorden som
et stort, omvendt ”T”.

www.livgarden.dk
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3. Livgardebataljon indtager Aalborg
Det er lørdag morgen. At det er lørdag morgen er ikke så specielt,
men lige netop denne lørdag, den 14. marts 2015, er noget ganske
særligt. I aften skal der afholdes Blå fest for garderne ved 1. og 2.
kompagni ved 3. Livgardebataljon, og det skal markeres. Rekruttiden og den feltmæssige uddannelse nu er overstået, og vagttjenesten om de kongelige slotte og palæer venter forude.
På en dag som denne kan man ikke lade være med at lade tankerne gå tilbage til de sidste 3½ måneds tjeneste og
oplevelser. Selvom tiden har været forholdsvis
kort, så synes oplevelserne og indtrykkene
at være mange, lige fra den dag man
som ny rekrut stod forventningsfuld
og en smule nervøs på Frederik
III Plads og blev budt velkommen, over de kolde regnvåde
dage ude på øvelsespladsen,
de mange timer med eksercits, dagene på skydebanen,
feltøvelse 1 og 2, skydeperioden i Jægerspris, og ikke
mindst REX turen. Der har
helt bestemt været nogle
hårde timer, men lige nu
betyder det ikke noget,
for nu sidder REX’erne på
skulderen, og i aften er der
Blå Fest.
Forud for Blå Fest skal der
gennemføres Blå March, hvor
kompagniet marcherer i blå uniform og med tambourer i spidsen
gennem værtsbyen. Herved får garderne og kompagniet markeret over for
byen og dens borgere, at Den Kongelige Livgarde er i byen.
Normalt vil der kun være ét kompagni i samme by til afholdelse
af Blå Fest og Blå March, men denne lørdag er begge kompagnier
samlet til fest og march i Aalborg. At være i Aalborg med begge
kompagnier, og med 3. Livgardebataljons historiske tilknytning til
Aalborg, så skal dagen naturligvis markeres ud over det normale.
Denne markering sker med en Blå March med deltagelse af hele
3. Livgardebataljon, Livgardens Musikkorps og Livgardens Tambourkorps.
6

Kl. er nu 11.45 og bataljonschefen mødes med sine kompagnichefer på pladsen for den afsluttende parade efter marchen. Pladsen
er ikke overvældende stor, men dog ganske rigelig i størrelse til
opstilling af bataljonen og tambourkorpset.
Kl. er nu blevet 12.00 og Honnørkajen i Aalborg summer af liv.
Blå gardere, pårørende, gamle gardere fra de nordjyske garderforeninger og nysgerrige lokale summer rundt mellem hinanden. De
unge gardere bliver fotograferet igen og igen, og uanset
hvor man går hen, kommer man til at gå i vejen
for en fotograf. Så ankommer musikkorpset
og tambourkorpset i to store busser.
Begge busser standser på vejen ud
for Honnørkajen, hvilket skaber
dagens største trafikprop i Aalborg, idet en midterrabat gør
forbikørsel umulig.
Med så mange mennesker på
Honnørkajen, hvordan skal
det så nogensinde lykkes
at få bataljonen stillet op
og klargjort til afmarch?
Hvor uoverskueligt dette
end kan synes, så er det i
grunden ikke så svært. Et
par enkelte kommandoer,
og herefter ser man musikkorpset og tambourkorpset
træde an i marchorden, ligesom begge kompagnier smidigt
træder an på 3 geledder. Kompagnicheferne lader rette til højre,
se lige ud og røre, og så er 3. Livgardebataljon klar.
Bataljonschefen træder her ind i paraden, og
mens III/Livgardens signal bliver spillet melder enhederne af til ham. Den samlede styrke rettes herefter, og fanen
befales afdækket. Også dette er helt særligt for denne Blå March,
idet fanen normalt aldrig deltager heri. Nu er styrken imidlertid
under bataljonschefens kommando, hvorfor III/Livgardens fane er
blevet afhentet i fanegemakket på Amalienborg, for at blive ført i
spidsen for bataljonens march gennem Aalborg.
Med fanen vajende dovent i vinden er paraden klar til afmarch.
Bataljonen rettes, befales højre om, og så sættes der i march.

www.livgarden.dk

Livgarden

Først ud fra Honnørkajen og på tværs af vejen med alle dens kantsten og midterrabat, og så op gennem Aalborg centrum. Sikken
et syn der her møder bataljonen. Uanset hvor man ser hen er der
tilskuere, og alle steder står de i flere rækker bag hinanden. Det var
forventet, at der ville være tilskuere til marchen, men at der ville
være så mange som tilfældet var, havde ingen vist regnet med.
Marchen fortsætter gennem byen, og dens gågader. Under planlægningen af marchen var der en vis bekymring, om der ville være
plads til paraden, eller om den ville komme i karambolage med
diverse salgsudstillinger fra byens handlende. Denne bekymring
viser sig aldeles ubegrundet, efter at gamle gardere forud for marchen har været rundt til samtlige forretninger i gågaden og fortalt,
at Den Kongelige Livgarde lige om lidt vil marchere gennem byen,
og derfor har brug for god plads.
Marchen slutter på Gammeltorv, og den plads der forud for marchen havde vist sig som rigelig stor til bataljonen, er pludselig
blevet foruroligende lille. Gammeltorv er stadig lige så stor som
før, men hvor torvet ved inspektion forud for marchen havde
været mennesketomt, så er det nu næsten helt fyldt med pårø-

rende. Den pladsmæssige udfordring bliver dog løst, og med et par
enkelte kommandoer glider kompagnierne fra 3 geledder over til
at stå på 4 geledder.
Herefter er det tid til de officielle taler, hvor Aalborgs 1. viceborgmester byder 3. Livgardebataljon og Den Kongelige Livgarde
velkommen til Aalborg. Herefter takker bataljonschefen for modtagelsen, og takker specielt alle de fremmødte for at være med til
at skabe en fantastisk ramme for garderne.
Den Blå March er nu ved at være overstået, men inden Aalborg by
kan byde på en forfriskning skal fanen tildækkes. Paraden rettes
derfor, og fanen tildækkes mens trommen slår en hvirvel og fanen
bliver saluteret af alle sabelbevæbnede.
Blå March for hold DEC14 er nu afsluttet, og 3. Livgardebataljon
vil gerne rette en tak til alle som var med til at gøre denne dag og
gøre denne march til noget helt særligt. En tak til alle pårørende,
der har taget turen til Aalborg, og en særlig tak til Garderforeningen for Nordjylland for den store støtte under planlægningen og
gennemførelsen af marchen.
Pro Regis Salute, III/Den Kongelige Livgarde, foto: Christian Radil

www.livgarden.dk
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Vidste du at…
33. bataljon, eller 3. Livgarden Bataljon blev oprettet d. 1. november 1923 efter vedtagelsen af Hærloven á 1922. Bataljonen blev
dog ikke underlagt samme garnison som 1. Og 2. Bataljon. Derimod blev bataljonen oprettet som reservebataljon og underlagt
11. Regiment, der var et reserveregiment med garnison i Aalborg.
Hensigten med bataljonens oprettelse var at samle Livgardens
hjemsendte jysk-fynske værnepligtige befalingsmænd og mandskab vest for Storebælt. Et mandskab der, i tilfælde af mobiliseringshensyn, ellers skulle være overgået til afdelinger i deres
respektive hjemstavne. Med en Livgarde bataljon i Aalborg, kunne
mandskabet med samme korpsånd og traditioner tilgå deres
mobiliseringsenhed.

Under en divisionsøvelse d. 29. Maj 1925 red Kong Christian X
langs fronten, hvor 3. Bataljon hilste med præsenteret gevær
og hurraråb. Majestæten standsede foran bataljonen, udtrykte
sin glæde over at møde bataljonen for første gang og udtalte sit
ønske om, at Garderne ville videreføre Livgardens gamle og stolte
traditioner til den nye bataljon.
I 1931 indkaldte bataljonen for sidste gang en styrke, der igen
formeredes i 3 kompagnier. Året efter i 1932, vedtog man en ny
Hærlov, og bataljonen flyttede til garnisonen i København, hvor
den indgik under Livgardens regiment. Først 83 år senere skulle
3. Livgarde Bataljon, som samlet bataljon, besøge Aalborg igen –
denne gang for at fejre Blå fest.
Kilde: ”Den Kongelige Livgarde” af Axel Pontoppidan, 1941

Håret skal naturligvis sidde perfekt
At skulle deltage i Blå Fest kræver naturligvis at håret sidder,
som det skal. For den ofte meget korthårede garder er dette
ikke et problem, men for deres ledsagere, der efter overværelse
af Blå March, hvor vinden har leget med lokkerne, kan det være
en udfordring.
Udfordringen bliver ikke mindre af, at der vil være adskillige
ledsagere, som gerne vil have håret sat inden festen, og hvor går
man hen, og får sat håret professionelt på en lørdag eftermiddag.
Det gør man såmænd på hotellet, hvor kompagniet holder Blå
Fest, for hvilket festudvalg tør fortælle hjemme, at der ikke er
oprettet en større frisørsalon, hvor et stort antal professionelle
frisører står klar.
På Hotel Hvide Hus var der således oprettet frisørsalon med
ikke færre end 10 professionelle frisører der stod klar til at få
lokkerne til at sidde helt perfekt, inden festen kunne tage sin
begyndelse.
Foto Olav Vibild.
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Prinsesse for en aften
Af Pernille Rasch Carlsen, foto Christian Radil

For os piger startede forvandlingen til prinsesser allerede omkring
kl. 15.00. I foyeren var der hængt sedler op om, hvordan vi hver
i sær skulle til frisør. Det første der møder dig, når du ankommer
med elevatoren, og nærmer dig rummet hvor frisørerne holder til,
er en dunst af hårlak og pige-småsnak. De fleste af pigerne har
allerede på forhånd iklædt sig de store gallakjoler, så de kan være
helt sikre på, at tøjet og håret passer sammen.
Kl. 18.30 mødes vi alle nede i foyeren til en velkomstdrink og
velkomsttale, hvor der bliver givet information om, hvordan
aftenen kommer til at forløbe. Der bliver også her givet den vigtigste information af alle, nemlig at der ikke er noget toiletbesøg fra
vi har sat os til bords, og til hovedretten bliver serveret 2. gang!
Derefter opstår en form for tumult, og lige pludselig skal de fleste
på toilettet, så der opstår lange køer ved toiletterne.
Da vi alle sammen er samlet i lokalet, hvor selve spisningen og
festen skal foregå, bliver vi introduceret til maden, vi skal have
at spise, samt de vine vi skal have til maden. Herefter blev der af
kaptajnen udbragt en skål for Hendes Majestæt Dronning Margrethe.
Forretten bestod af koldrøget torsk med lidt forskelligt tilbehør.
Efter indtagelse af forretten, var der tale fra Kompagnichefen
Kaptajn Engelholm. Han anerkendte, hvor stolt han var over, at det
var ham der var Kompagnichef. Det var især på REX turen og felt 2,
hvor han var imponeret over den samlede indsats fra alle rekrutter. Der var altid en, der var klar på at hjælpe, når andre havde brug
for hjælp. Han fremhævede et særligt øjeblik på felt 2, hvor alle
havde været igennem den sidste pres-øvelse, der omhandlede at
grave sig under en elmast og herefter ud og sejle rundt om en bøje
i en gummibåd og tilbage igen. Da alle var færdige, blev der spurgt
fra befalingsmændene, om der var nogen, som havde mod på at
sejle ud efter bøjen og få den med hjem. Et par friske unge rekrutter meldte sig, og det han især var imponeret over var, at de

stadig havde overskud til dette. Han var stolt af sit kompagni, og
det udtrykte han også.
Herefter indtog vi mellemretten, og en tale fra den yngste officer.
Hans tale var til ledsagerne, pigerne. Hovedretten blev indtaget,
og det var efterhånden begyndt at blive lidt varmt, - især for
garderne.
Da klokken blev 23.00 var den ”officielle fest” overstået. Det var
nu tid til, at vi alle kunne skifte uniformen og de store festkjoler
ud med smoking, for mændenes vedkomne, og cocktail kjoler for
kvindernes vedkomne. Der var stor trængsel ved elevatorerne, og
derfor blev det besluttet, at alle der boede på 1-5 etage tog trapperne, og de der boede længere oppe, måtte tage elevatoren.
Da vi alle havde skiftet tøj og kom tilbage til festlokalet, var en del
af bordene i midten rykket ud til siden, så der var plads til dans.
Der gik ikke længe, før dansegulvet var fyldt. Det hele begyndte at
blive lidt mere afslappet, efter vi alle havde skiftet tøj. Den første
dans var tildelt ledsagerne, og efterfølgende var der dans med alle.
I starten var der en kæmpe kø i baren, og det var faktisk forståeligt, da hotellets personale var virkelig dygtige til at lave nogle
rigtig gode drinks, og dem blev der købt en del af.
Der kom rigtig gang i festen, da musikeren Wafande gik på kl.
00.30. Han var virkelig frisk, og lavede en fest på scenen, og
sørgede for, at vi også fik en fest ud af det.
Efter at Wafande var færdig, festede folk igennem, og der blev
danset og hyggesnakket en masse ved bordene. Det overraskede
mig, at både befalingsmænd og gardere dansede, og havde sådan
en kæmpe fest.
Senere på natten blev der serveret natmad, og det var en kæmpe
succes, der satte prikken over i’et ved denne fest.
Omkring kl. 05.00 blev lyset tændt, og festen på hotellet var slut.
Nogle valgte at tage videre i byen, mens andre vendte snuden
mod værelserne for at få et par timer på øjet, før turen atter gik
mod Nordsjælland og Høvelte igen.

www.livgarden.dk
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Regentparret, kunsten og Musikkorpset

Prinsgemalen og orkesterchef Eric Enstrøm diskuterer mulighederne. Foto: Olav Vibild.

Skulptur af Prinsgemalen

Fødselsdags-CD til Dronningen

Stærekassen på Kgs. Nytorv har nu i et helt år været
Musikkorpsets eget sted. Salen er virkelig god at øve i, og
det en stor lettelse at kunne høre, hvad hinanden spiller.
Ja, man skulle tro, det var en selvfølge, men det er det
ikke. Orkesterchef Eric Enstrøm fik for nylig den idé at
markere Livgardens hævd på lokaliteten, og i det samme
at tilføre Stærekassen et royalt strejf, ved at spørge HKH
Prinsgemalen, om han kunne formås til at udfærdige en
skulptur til opstilling et sted i foyeren. Prinsgemalen tog
meget venligt imod forespørgslen, og erklærede at ville
komme til stede i Stærekassen den 10. marts. Her gik han
rundt i publikumsarealet, mens Musikkorpset holdt prøve,
og så på mulige opstillingssteder. Da man var nået til enighed om et skulpturprojekt, spillede Musikkorpset en kort
koncert med værker, med særlig relation til Prinsgemalen,
herunder uropførelsen af en helt ny march, dedikeret til
Hans Kongelige Højhed af vores hornist, Martin Cholewa.
Derefter spiste Prinsgemalen med følge og Musikkorpset
frokost sammen. Det var en meget fin dag i Stærekassen. Vi glæder os meget til skulpturen, og glæder os over
Prinsgemalens store imødekommenhed. Projektet er med
til at gøre huset endnu mere ”vores”.

At vores dronning holder af H.C. Lumbyes musik er efterhånden velkendt. Derfor bliver
hendes fødselsdagsgave en nyindspillet CD med et helt særligt udvalg af H.C. Lumbyes
musik, med Børge Wagner som dirigent. CD’en hedder FREDENSBORGDAGE, og tager
udgangspunkt i det store familiebillede af Lauritz Tuxen fra 1886 med Christian 9. som
”Europas svigerfar”, omgivet af hele sin familie, der samledes på Fredensborg om sommeren. De kongelige personer på maleriet fik tilegnet musik af H.C. Lumbye (1810-74),
og CD’en tegner således et musikalsk portræt af Dronning Margrethe 2.s slægt.
Hendes Majestæt Dronningen har givet Musikkorpset lov til at benytte et af sine malerier som coverbillede, et maleri fra 1986, ”Marmorhaven”, med motiv fra Fredensborg
Slotspark.
Livgardens Musikkorps fungerede allerede på Lumbyes tid som husorkester for kongefamilien, og mange af Lumbyes værker, som Musikkorpset spiller, er sandsynligvis
skrevet direkte til Musikkorpset. Musikkorpset spiller efter de oprindelige noder fra
Lumbyes tid med en orkestrering, som har bevaret en sjælden friskhed gennem en let
og lys orkesterklang. Der er i Musikkorpset en ubrudt tradition i opførelsen af Lumbyes
værker op til i dag, hvor Lumbye stadig er en fast del af repertoiret ved kongelige tafler
og koncerter.
Lumbyeforsker Knud Arne Jürgensen har været konsulent på udgivelsen for at tilstræbe historisk korrekthed i valg af værker og i programnoter.
CD’en overrækkes H.M. Dronningen ved en privat koncert på Rosenborg den 27. maj,
hvorefter CD’en vil kunne købes af alle. Køb CD’en på dklm.dk efter 27. maj.
Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

FESTLIG CD-RELEASEKONCERT:
Stærekassen, torsdag den 25. juni kl. 19.30
Dirigent: Børge Wagner
Billetter à 150,-/90,- kr.
Billetterne købes på www.dklm.dk.
CD’en vil være til salg ved koncerten til særpris.

KOM TIL KONCERT:
28/5 kl. 18.30 Roskilde Kloster
10/6 kl. 19.00 Aastrup Kloster
Gratis adgang. Medbring havestol.
Se mere på www.dklm.dk
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Det sker i 2015
Maj
I anledning af
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens
80 års fødselsdag den 11. juni
sender alle gamle gardere de hjerteligste tanker og
bedste ønsker til DGU’s høje protektor.

2.

Præsidiemøde DG Livgardens Kaserne

3.

Årgangsparade Livgardens Kaserne

4.

HH Prins Henrik fødselsdag 6 år

26.

HKH Kronprins Frederik fødselsdag 47 år

28.

Hobro og Omegn GF 100 år

29.-31. Repræsentantskabsmøde Viborg
Hædersbevisninger i
De Danske Garderforeninger

31.

Gardergolf Viborg

xx

Garderudvekskling Norge

De Danske Garderforeningers Hæderstegn
759-JAN-57 Sven Chr. Nielsen
Toftegårdsvej 15 B, 3500 Værløse

Juni
6.

Gardens Dag, Garderkasernen, Høvelte

6.-7.

DGU, generalforsamling i Chicago (USA)

7.

HKH Prins Joachim fødselsdag 46 år

557-SEP-68 Tom Wiese
Immerkær 13, 1. th., 2650 Hvidovre

11.

HKH Prinsgemalen fødselsdag 81 år

JUL-72 Torben Nørgaard
Keidamsvej 13, 4760 Vordingborg

26.

Livgardens årsdagsparade (incl. uddeling af
Dronningens ur)

NOV-74 Niels Langstrup Pedersen
Onsbjerg Alle 42, 2730 Herlev

30.

Livgardens årsdag – 357 år

xx

Garderudveksling Danmark

909-MAJ-61 Poul Svendsen
Hyacintvej 8, Højene, 9800 Hjørring

MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække

De Danske Garderforeninger
ønsker tillykke

Garderforeningen for Hobro og Omegn

18.-21. DSL Nordisk Stævne Aalborg Kaserner

Ny hjemmeside
I påsken lancerede vi en ny hjemmeside på det gamle domænenavn –
www.garderforeningerne.dk. Hjemmesiden er tilpasset et ”2015 format”,
og kan betjene de kommunikative udfordringer, som vi i fremtiden vil
blive stillet over for. Har du tilføjelser eller rettelser til hjemmesiden, kan
de sendes til den kommunikationsansvarlige på webmaster@garderforeningerne.dk.

fylder 100 år den 28. maj 2015
De Danske Garderforeninger
ønsker hjerteligt tillykke.

TKMP NOV-55
Sidste udkald til årgangs kom-sammen og 60 års fødselsdag den 3.
maj. Har du ikke fået tilmeldt dig, så kontakt Thyge på tlf. 21 27 34
53. Du er selvfølgelig velkommen til paraden og generalforsamlingen,
men skal du have mad, bedes du medbringe det meddelte beløb - så
prøver jeg at få dækket en plads til dig, sammen med os andre. Vi
ses.
For årgangs udvalget: 611 Thyge.

Problemer med mail

@

Vi har i påsken oplevet problemer med vores mail konti. Derfor har
vi ikke modtaget e-mails, der er fremsendt i perioden torsdag d. 2.
april til og med tirsdag d. 8. april. Vi beder om, at mails fremsendt
i denne periode eftersendes.
Sekretariatet

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Præsidiets
Skydeudvalg
Landsskydning 15 m
Landsskydningen på 15 m for i år er nu overstået. Næsten alle skiver
er returneret til regionskydelederne, der lige nu er i gang med at se
på skudhuller, vurdere pointværdi, og tælle point. Den færdige resultatliste vil være klar til uddeling til repræsentantskabsmødet, hvor
også pokaler og individuelle præmier bliver udleveret til foreningerne.
Resultatlisten vil naturligvis også være at finde på DG hjemmeside
under menupunktet Skydning. Skydeudvalget vil gerne ønske tillykke
med de mange flotte resultater, og takke for deltagelse i Landsskydningen på 15 m i 2015.
Landsskydning 200 m
Næste udfordring på skydebanerne bliver på den lidt længere distance i forbindelse med Landsskydning på 200 m. Som sædvanlig skydes
denne skydning i månederne august og september. Skydningen kan
skydes på hjemmebane, men den kan også skydes i Vingsted. Skydeudvalget vil i løbet af juli måned udsende skydekort og information
om skydningen til alle Garderforeninger.

Vingsted
Lørdag den 19. september åbnes skydebanerne i Vingsted på ny for
alle gamle gardere. Præsidiets Skydeudvalg vil herved gerne invitere
alle til en hyggelig og spændende dag for gamle gardere, vore garderpiger og børn, hvor alle vil kunne få lejlighed til at komme en tur på
skydebanen. Der vil være åbent på både 200 m banerne og på 50 m
banerne, så der vil også være en skydning for dig.
Også i år vil ammunitionen være gratis, så hvorfor ikke gøre brug af
tilbuddet og deltage. Husk at din skydning i Vingsted også kan tælle
som Landsskydning 200 m. Kom og vær med, og benyt dig af muligheden for at mødes med garderkammerater fra hele landet og måske
samtidig skyde din landsskydning på 200 m. Der vil blive informeret
nærmere om arrangementet i Vingsted i Garderbladet.
På gensyn på skydebanerne. Slut op om skydning i De Danske Garderforeninger – en fælles aktivitet på tværs af lokale Garderforeninger.
Præsidiets skydeudvalg

GARDERKORTET
En ekstra fordel som Garder…

100 samarbejdspartnere
G a r d e r k o r t e t	
   h a r	
   n u	
   i n d g å e t	
   o v e r	
   1 0 0	
  
samarbejdsaftaler	
   på	
   landsplan!	
   Se	
   de	
   mange	
  
spændende	
  fordele	
  og	
  rabatter	
  på:	
  

www.garderkortet.dk	
  

Endnu	
  ikke	
  indehaver?	
  Kontakt	
  Knud	
  Glavind	
  på	
  mail:	
  dgglavind@dbmail.dk	
  eller	
  tlf.	
  30	
  54	
  38	
  91	
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Livgardens historiske samling
Livgardens historiske samling blev indviet den 12. januar 1978 af Hendes
Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsen. Ved udstilling
af uniformer, våben, billeder, modeller, musikalier og meget andet, viser
samlingen Den Kongelige Livgardes historiske udvikling som gardeenhed
og som feltenhed fra oprettelsen i 1658 til nutiden.
Husk at Livgardens historiske samling er åben for offentligheden lørdag
og søndag fra 11.30 til 15.00 året rundt. Derudover kan særåbning aftales.

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

Gardergolf 2015
Gardergolf 2015 afholdes i forbindelse med De Danske Garderforeningers repræsentantskabsmøde i Viborg, søndag d. 31. maj 2015. Vi mødes i restauranten på Hjarbæk Golf Center, Stavildvej
2 A, 8832 Skals, kl. 09.30 søndag formiddag, hvor der bliver givet en kort orientering om dagen.
Følg med på gardergolf.dk
Det er som tidligere år tilladt at invitere venner med til turneringen.
Tilmelding foregår på mail: Karsten G. Holm: vipdg3@bbsyd.dk
Opgiv venligst: Navn, adresse, telefonnummer, DGU nummer og handicap.
Indsæt betalingen på 475,- kr. pr. deltager, på konto i Nordea 2452 7556 679 171.
Er du medlem af Hjarbæk Fjord Golfklub, eller har et DGU introduktionskort er prisen 175,- kr.
Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget.
HUSK at anføre dit navn og ”Gardergolf” på indbetalingen.
Tilmelding så hurtigt som muligt - dog senest 15. maj 2015

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Garderforeningerne i Nordjylland (1)
Vicepræsident: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. priv. 9798 1767 /a. 2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk

Fredag den 8. maj 2015 kl. 13.30
Ørnehøj Golfklub, Lundegårde 70, 9260 Gistrup

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

Foredrag
Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 19.00 indbyder
Marineforeningen til et foredrag m/damer ved
Orla Leth-Christoffersen, Århus - emne inspektions-sejlads i Grønland. Der serveres en skafning.
Tilmelding til Niels senest den 11. maj 2015.

Himmerland

(4/12 1914 – GF 34)

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

GARDERGOLF Region 1
Sted: Ørnehøj Golfklub, Lundegårde 70, 9260
Gistrup
Tid: Fredag den 8. maj 2015. Løbende start fra
kl. 13.30.
Matchleder Jørn V. Lange GF NJ.
Der dystes om Himmerlands GF jubilæumspokal.
Efter matchen er der fællesspisning og derefter
overrækkelse af præmier.
Tilmelding på mail garder@himmerlandsgf.dk
eller golfleder Kjeld Sørensen mobil 2174 7775
med oplysning om DGU nr. og handicap senest d.
4. maj 2015 kl. 18.00 .
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.
NY KASSERER
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen på
vort første møde den 9. marts 2015 konstitueret sig således:
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Gardergolf Region I
GF Nordjylland og Region I arrangerer forårets
GarderGolf-dag. Golfturneringen er for medlemmer af GF i hele region 1 og naturligvis ledsagere.
I år går turen til Ørnehøj Golfklub. Du skal have
et officielt handicap under DGU (Dansk Golf
Union) for at deltage. Der vil blive arrangeret fælles spisning efter turneringen, hvorunder vindere
får udleveret præmier. Vi glæder os til at møde
Gardere, der spiller golf, og vi er sikre på, at vi
får en rigtig hyggelig dag på Ørnehøj Golfklubs
flotte baner. Vel mødt til alle golfspillerne. Husk
at oplyse handicap og DGU medlemsnummer ved
tilmelding, så holdene kan registreres i GOLFBOX. Betaling af sædvanlig SNG greenfee ved
ankomst. Deltagergebyr betales ved spisningen
efter golfrunden.
Tilmelding kan ske til Niels Chr. Thygesen tlf.
8121 0060 eller E-mail: kontakt@gfnordjylland.dk
Med Garder hilsen
GF Nordjylland (Golflauget)
Jørn Lange og Niels Chr. Thygesen
Formand: NOV-61 Kjeld Sørensen
Næstformand & Fanebærer: MAJ-77 Ole Kærgaard
Kasserer: JUL-92 Peter Ø. Mortensen
Sekretær og Fanebærer: APR-76 Ole Haarbo
Registrator & IT: SEP-89 Mikkel Elmlund
Skydeleder: JAN-90 Mogens Dalsgaard
Bestyrelses- golf- skydeudvalgsmedlem: NOV75 Ernst Klysner.
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
Der har i marts måned været meget aktivitet
i vores forening med stor tilslutning fra medlemmerne. 3. marts afholdtes formandsmøde
i Aalborg, hvor vi deltog 4 fra bestyrelsen.
10.marts blev den årlige Landsskydning afviklet
med deltagelse af 10. medlemmer. Vi sluttede
af med lidt konkurrenceskydning, hvor følgende
resultater blev opnået: MAJ-77. Erling Gludsted
22. point på ugle; OKT-86. Mogens Rasmussen
26. point på trekant samt 80. point på kuvert.
Vi havde også deltagelse fra Marineforeningen
samt Flyvevåbnets Soldaterforening.
14. marts fyldte vores forening 85. år, og i den
anledning var der inviteret til jubilæumsrecep-

tion i Svanelunden, hvor vi var 48. deltager. 2
af vore medlemmer modtog hæderstegn, 60.
års bjælke til 633-NOV-52. Jens Brix Koldkjær
for 60. års og De Danske Garderforeningers
Hæderstegn til 909-MAJ-61. Poul Svendsen for
25. års medlemskab af bestyrelsen. Overrækkelsen blev foretaget af Vicepræsident NOV78. Niels Godiksen, som samtidig lykønskede
modtagerne. Se et udsnit af billeder på vores
hjemmeside www.hjgarderforening.dk
18. marts deltog vi 6 fra foreningen i Vendelboskydningen, som Vendsyssel Garderforening
var så flinke at afvikle for os i år, da vore skydebaner er under renovering. Det var en rigtig
hyggelig aften i godt selskab, og vi håber at
gøre gengæld næste år.
25. marts blev vores årlige generalforsamling
afviklet med 15. deltagere under kyndig ledelse
af aftenens dirigent 819-JUN-67. Hans Henrik
Færch. Under formandens beretning, blev det
oplyst foreningen har 96 medlemmer. Såvel
formandens beretning, som kassererens regnskab, der viste et lille overskud samt skydeudvalgets beretning, blev alle godkendt. Samtlige der var på valg, blev genvalgt. Der blev,
som et punkt på dagsorden, drøftet fremtidig
opkrævning af kontingentet til foreningen, for
at nedbringe antallet af medlemmer, der må
kontaktes ad flere omgange. Bestyrelsen fik til
opgave at finde en velegnet løsning.

www.ok.dk · www.jef.dk · www.veteranhjem.dk
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Nordjylland (I)

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

Generalforsamling/100 års jubilæum
Der indkaldes hermed til generalforsamling:
Torsdag den 28. maj 2015 kl. 18.00. Stedet er
rest. Østerskoven i Hobro.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Samme dag er det 100 år siden, at Garderforeningen for Hobro og Omegn blev stiftet. Vi vil
markere begivenheden ved en sammenkomst og
lidt at spise efter generalforsamlingen.
Sammenkomsten er med ledsager, så inviter
konen eller kæresten med til en forhåbentlig
hyggelig aften.
Prisen for deltagelse i spisning, Wienerschnitzel,
dessert og kaffe, er sat til 200 kr. pr. person.
Tilmelding til formanden Poul Erik Bundgaard,
inden 14. maj. Vel mødt
Bestyrelsen

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

Foreningens æresmedlem og tidligere formand
1969-1986 NOV-50 Hugo Cortsen, er død
den 04.03.2015, 85 år gammel. Ære være hans
minde.

50 års tegn: NOV-53 Bent Ehlers Thomsen.
10 års tegn: DEC-04 Flemming Rysgaard.
Genvalg på alle valg.

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

JAGTLAUGETS GENERALFORSAMLING
Jagtlauget afholder den årlige generalforsamling.
Alle jagtinteresserede GF-medlemmer er meget
velkomne. Der udsendes skriftlig indkaldelse med
tid og sted til alle medlemmer af jagtlauget.
Husk alle jagtinteresserede GF-medlemmer har
adgang til frit medlemskab af Jagtlauget.
FREDAG DEN 8. MAJ KL. 14:00 GARDERGOLFTRÆF REGION I
GF Nordjylland og Region I arrangerer forårets
GarderGolfdag. Golfturneringen er for medlemmer af GF Nordjylland og hele region 1 og
naturligvis ledsagere. I år går turen til Ørnehøj
Golfklub. Du skal have et officielt handicap under
DGU (Dansk Golf Union) for at deltage. Der vil
blive arrangeret fælles spisning efter turneringen.
Vi glæder os til at møde Gardere, der spiller golf,
og vi er sikre på, at vi får en rigtig hyggelig dag
på Ørnehøj Golfklubs flotte baner. Så vel mødt
til alle golfspillerne. Husk at oplyse handicap og
DGU medlemsnummer ved tilmelding så holdene
kan registreres i GOLFBOX. Betaling af sædvanlig
SNG greenfee ved ankomst. Deltagergebyr beta-

les ved spisningen efter golfrunden. Tilmelding
kan ske til Niels Chr. Thygesen tlf. 8121 0060 eller
E-mail: kontakt@gfnordjylland.dk
FREDAG DEN 8. MAJ KL. 18.30 GENERALFORSAMLING SKYTTELAUGET:
Skyttelauget afholder den årlige generalforsamling. Afslutning på vinterens skydninger med
præmie-overrækkelse. Indbydelse udsendes til
alle aktive medlemmer af Skyttelauget. Husk alle
medlemmer af GFN har adgang til frit medlemsskab af Skyttelauget.
SØNDAG DEN 31. MAJ KL. 10.00 GARDERGOLF LANDSTRÆF
I år er der arrangeret en golfturnering i forbindelse med repræsentantskabsmødet, der i år afholdes af GF Viborg. Golfturneringen er på Hjarbæk
Fjord Golf Klubs bane Stavildvej 2 A 8832 Skals.
Vi mødes kl. 09.30 og de første kan gå ud kl.
10.30. Du skal have et officielt handicap under
DGU (Dansk Golf Union) for at deltage. Der vil
blive arrangeret fælles spisning efter turneringen, hvorunder vinderne får overrakt præmier. Vi
glæder os til at møde Gardere og eventuelle ledsagere, fra hele landet, der spiller golf, til en hyggelig golfdag. Så gå ind på www.gardergolf.dk og
tilmeld dig turneringen. Husk at oplyse handicap
og DGU nr. ved tilmelding så holdene kan sættes bedst muligt. Deltagergebyret er 475kr. som
dækker såvel greenfee som spisningen.
LØR. D. 15. JUNI KL. 19.00 VALDEMARSDAG:
GF Nordjyllands fane samt mange andre faner
deltager i Danmarkssamfundets arrangement På

3. bataljon hilser på opstillede lokale GF faner under Blå Fest modtagelse i Aalborg 14-03-2015. I
spidsen ses bataljons-chefen Oberstløjtnant Jan Stoltenborg.

Foreningens generalforsamling er vel overstået.
Fremmødet kunne have været større, men alt
blev dog afviklet i en god ånd. Foreningen har
mistet to æresmedlemmer NOV-45 Aage Christensen og NOV-50 Hugo Cortsen.
Det har været et stille år. Dog har fanen været
ude ved dronningebesøget 04.09.
Regnskabet udviste et lille overskud. Kassereren
kunne berette om ingen restanter.
Formuen er klar til at imødegå det kommende
100 års jubilæum i 2018.
Planerne om, hvorledes det skal fejres, eller
hvad der skal ske, er under udarbejdelse.

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

5/6-15

Gl. Torv. Efter overrækkelse af de forskellige faner
er der fælles march gennem byen til Budolfi Kirke,
hvor der afholdes en meget stemningsfyldt festgudstjeneste. Nærmere om arrangementet vil
fremkomme i dagspressen.
VOR KASSERER MEDDELER
Kassereren efterlyser de sidste indbetalinger
til kontingent for 2015. Der er endnu enkelte,
der har fået forlagt girokortet fra BS. Find det
frem og vær med til at støtte vor forening og
De Danske Garderforeninger. Tilmeld dig vor BS
betalingsordning, så sker kontingentbetalingen
automatisk næste år.
BLÅ FEST MODTAGELSE
Lørdag den 14. marts 2015 var der officiel modtagelse af hele 3. bataljon 1. og 2. KMP. Samt
Livgardens Musikkorps og Tambourkorpset. I
spidsen for hele 3. bataljon gik bataljonschef
Oberstløjtnant Jan Stoltenborg. 3. bataljon har
ikke været samlet i Nordjylland siden 1932,
hvor bataljonen flyttede fra Aalborg til København. De ca. 325 flotte Gardere marcherede
gennem Aalborg centrum fra Honnørkajen til
modtagelse på Rådhuset i Aalborg. Om aftenen
kunne man se de flotte gardere på det lokale
TV2.
JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Randers By og Omegn

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

4. maj kl. 19.00
4. maj arrangement ved mindestenen for Flemming Juncker på Overgaard Gods. Mariagerfjord
Kammerkor medvirker, og aftenens taler, Anders
Buhl-Christensen, er medlem af Randers byråd.
Der sluttes af i Tårnsalen med kaffe. Pris 80 kr.
Tilmelding før 30. april.
28. maj kl. 19.00
Krolf- og grillaften hos Maren-Marie og Børge
Rasmussen i Østby, Østbyvej 2 Lystrup 8961
Allingåbro. Vi prøver at spille krolf, der er en
blanding af golf og kroket. Udstyret er fra kroket
– princippet med at bolden skal i hul på færrest
mulige slag, er fra golf. Man tager altså kroketudstyret, smider buerne væk, og laver nogle huller
i plænen – og skulle der være forhindringer på
banen, er det kun sjovere. Pris 100 kr. for krolf,
pølser og kaffe. Øl og vand kan købes. Tilmelding
før 23. maj.
Har du husket at betale dit kontingent? Vi har
desværre endnu et par ”hængepartier”. Kontingentet er uændret på 300 kr. årligt. Det bedes
indbetalt på konto 9319 – 3255614923 snarest.
Husk afsender!
Der kan også betales med check til kasserer,
Leif Bodilsen Kaldahl, Nr. Aalumvej 11 Svinding
8920 Randers NV.
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Tlf. 8646 6234 / 5174 3652.
Og så ses vi efter sommerferien til nye arrangementer i foreningen.
God sommer til alle gl. gardere fra bestyrelsen.

AUG-79 Søren Dam Kjeldsen

Thisted Amt

(8/4 1901 – GF 04)

Formand: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf.p. 9798 1767 /a.2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk
www.thistedamtsgarderforening.dk

Sommerudflugt og grillaften
Onsdag d. 3. juni kl 19.00, Havrelandsvej 9
Thyholm.
På Thyholm bor en mand med stalden fuld af
biler.
Vi har været så heldige at Esther og Tage Kristensen vil lægge ejendom til. Vi skal efter spisning af
grillben mv. se en større samling af ældre biler
så som Ford T, Citroen, MG, Ford, Saab, Trabant,
NSU, Daimler, Rolls Royse, Jaguar, Ferrari og
mange flere. Langt de fleste er fra 1950’erne,
60’erne og 70’erne – dengang kunne de noget
med biler. Tage Kristensen har samlet så længe
han kan huske, også gamle landbrugsmaskiner
mv.
Medbring selv stol, service og kaffe, pris ca. 100
kr., børn halv pris.
Tilmelding senest d. 1. juni til Niels Godiksen på
tlf. 2090 7901 el. n.godiksen@mail.dk.

Vendsyssel

(14/5 1918 – GF 43)
Formand: DEC-06 Peter Christensen
Byrdalvej 31, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
e-mail: peter@viland.dk
www.vendsysselgf.dk
www.facebook.dk/vendsysselgarderforening

Onsdag 13. maj mødes vi med damer i Sæby
Bowlingcenter Ålborgvej 81 B, 9300 Sæby.
Bemærk vi mødes kl. 17.45.
Som vi plejer afslutter vi sæsonen med bowling,
spisning og præmieuddeling.
Tilmelding til Peter på tlf. 3124 3733 eller info@
vendsyssel.dk senest 9. maj.
Onsdag d. 4. marts var major Per Hvalkof på
besøg i foreningen.
Han har som FN-soldat været udsendt i mange
af verdens brændpunkter. Han fortalte med
stor entusiasme om hans ture til Kashmir provinsen, Israel, Iran, Irak og ikke mindst Kosovo,
hvor han blandt andet var øverstbefalende for
en redningsmission, som indbefattede en stor
færge fyldt med flygtninge.
Han kom også ind på hvordan det var at gå
hjemme på gårdspladsen i Vendsyssel, og få et
telefonopkald, for dernæst at befinde sig midt i
en krigszone 2 dage senere.
Efter et godt foredrag fik Per Hvalkof overrakt
en Garder portvin som tak.

Onsdag 18. marts havde Vendsyssel Garderforening hjemmebane i Vendelbopokal-skydningen.
Der mødte næsten 50 op til denne aften tilsammen fra de 5 foreninger, det må siges at
være en succes.
Der blev snakket godt mellem foreningerne
imellem skydningerne, herefter blev der serveret pålægskagemænd i lange striber, samt lidt
til ganen.
Hos seniorerne var det Østvendsyssel Garderforening der skød sig ind på en førsteplads.
Thisted Garderforening sejrede suverænt hos
veteranerne med 290,5 point – flot.
Man kan se hele resultatlisten på vores hjemmeside, eller på Thisted Garderforenings hjemmeside.
Mindeord
Tirsdag d 31-3-2015 sov æresmedlem MAJ63 Leif Bang Henriksen stille ind efter lang
tids sygdom. Det var kongeegen i Vendsyssel
Garderforening der den dag faldt. Intet menneske er vel uundværligt, men Leifs indsats
og betydning for Vendsyssel Garderforening
kan ikke overvurderes. Leif var i 2 perioder
formand for foreningen, første gang fra 1981 til
1984, og dernæst fra 1992 til 2003, og fik her
med en utrolig indsats skabt en stor og aktiv
forening, hvor alle følte sig velkommen. Ingen
opgave var for stor for Leif, der med sin kolossale energi overkom det utroligste. Leif fik i sin
tid som formand megen hjælp fra sin hustru
Bente, som for sin store indsats har modtaget
De Danske Garderforeningers Hædersgave. Når
snakken går om Bentes evner i et køkken, får
vi stadig et saligt smil om munden. Efter sin
formandsperiode forsatte Leif sin store indsats
for foreningen, ingen hæk var for stor at klippe
for ældre medlemmer, der ikke selv længere
havde kræfterne til det, ingen medlemmer eller
deres enker for langt væk til et besøg. En kammeratskabsaften uden Leifs medvirken var på
det nærmeste utænkelig, hans livsglæde og
humør og evne til at inddrage alle i fællesskabet, gjorde ham til et naturligt midtpunkt.
Må bestyrelsen for Vendsyssel Garderforening
gentage Winston Churchills ord, ”Aldrig har så
mange, haft så få, at takke for så meget”
Æret være dit minde Leif, hvor bliver der stille.
Vore tanker går til Bente, børn og børnebørn.
Bestyrelsen for Vendsyssel Garderforening

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

Garderstue
Vi skal snart til at indrette vores nye Garderstue
på Hotel Hjallerup Kro. Er der nogle der ligger

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

Midtjylland (II)

inde med effekter fra soldatertiden, og gerne
vil låne det ud, så kan vi få indrettet en hyggelig
garderstue. Henvendelse vedrørende effekter kan
ske til næstformand Johnni Olesen på tlf. 2149
5187 eller mail johnni-mette@stofanet.dk
Lørdag d. 20. juni kl. 11.00
Guidet Rundvisning på Bangsbo Fort, Understedvej 21, Frederikshavn
Så er næste arrangement i foreningen planlagt.
Dette bliver en guidet rundtur ved Bangsbo Fort,
hvor vi skal se det gamle befæstningsanlæg,
som blev bygget af den tyske besættelsesmagt
under 2 Verdenskrig, samt udbygget af det danske søværn under den kolde krig. Noget særlig
unikt er kanonerne. Deriblandt 15 cm kanonerne
fra det danske artilleriskib Niels Juel, som står
i sine oprindelige bunkere. Artilleriskibet blev
sænket 3. maj 1945.
Se meget mere på www.bangsbo.com.
Tag madkurven med, da vi finder et hyggeligt
sted, og spiser frokost, hvis vejret tillader det.
Pris for deltagelse 25 kr.
Bindende tilmelding senest d. 10. juni til:
Jacob Dam Rasmussen på Tlf. 2448 0186 eller
mail jdamrasmussen@gmail.com
Poul Sonne Jensen på Tlf. 2240 1478 / 9828 1478
eller mail lyngdrup@mail.tele.dk
Siden sidst
Torsdag d. 12. marts, var der foredrag på Hjallerup Kro. 2 ældre herrer fra lokalområdet
fortalte om deres erindringer fra besættelsestiden. Efterfølgende var der smørrebrød,
hvorefter vi var i Kino Hjallerup og se filmen
9. april. Ca. 150 personer deltog til dette flotte
arrangement.
Fanen er også blevet vist. 1. & 2. Kompagni
afholdte Blå Fest i Aalborg d. 14. marts. Der
blev gået en flot parade, med deltagelse af
både Tambour og Musikkorpset. Paraden startede på Aalborg Havn, og sluttede ved rådhuset. Det var rigtigt flot. Flere af Foreningens
medlemmer mødte op til arrangementet, for at
vise sin respekt for de unge indkaldte.
Skydningen afsluttet for denne gang. Der blev
skudt 2 gange, inden der var Vendelboskydning
i Frederikshavn d. 18. marts. Vi stillede op med
både et veteran og et senior hold. Det gik over
alle forventninger. Seniorerne vandt, så pokalen
var i hus for andet år i træk. Veteranholdet
lavede også fantastisk flotte resultater.
Svend Aage Jungersen havde på sin runde fødselsdag besøg af et bestyrelsesmedlem.
NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

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

f.eks. til ændringer af vedtægter. Det kunne
godt blive relevant næste år.
Ole Fisker Andersen blev genvalgt til formand,
og Carsten Bomholt og Ivan Hovgaard genvalgt
til bestyrelsen. Arne Norup blev genvalgt til
revisor.
Medlem Johnny Møller Frandsen blev tildelt
25 års tegn.
Efter selve generalforsamlingen berettede vicepræsident Jens Saabye Nielsen om aktuelle
emner, bl.a. om arbejdet med at modernisere
kommunikationen og Garderbladet i sekretariatet.
APR-82 Steen Lundgaard Jensen

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

Foreningen har afholdt generalforsamling 19.
marts hos tømrerfirmaet Børge Jacobsen i
Hjorthede, og knap ¼ af foreningens medlemmer var mødt op, hvilket må siges at være et
flot fremmøde. Inden selve mødet viste Claus
Jacobsen fra firmaet forsamlingen rundt på
virksomheden.
Carsten Bomholt blev valgt til dirigent, og
herefter fortalte formanden om det seneste
års aktiviteter. Årets aktiviteter har bl.a. været
virksomhedsbesøg på Bjerringbro Varmeværk,
arrangement på Rindsholm Kro og mindelund,
deltagelse ved Repræsentantskabsmøde i juni
2014, bowling med koner og Viborg Garderforening, deltagelse i firkant-skydning samt
deltagelse på flagdag i september.
Vicepræsident Jens Saabye Nielsen fra Viborg
deltog som gæst, og Jens kunne bl.a. fortælle
om Gardernetværket, da der blev spurgt til
dette.
Skydeudvalgsformanden fortalte om årets
skydning, hvor bl.a. Ivan Hovgaard opnåede en
flot placering og præmie ved Landsskydningen
15 m. i Veteran 2.
Regnskabet blev gennemgået af formanden,
idet kassereren havde taget sig den frihed at
være på ferie. Regnskabet blev godkendt, og
samtidig vedtog forsamlingen en forhøjelse af
kontingent til 300 kr. pr. år.
Bestyrelsen havde sat vedtægtsændringer på
dagsordenen, og anledningen var en simpel
opdatering og modernisering af enkelte paragraffer. Forsamlingen vedtog dog, at vedtægtsændringen udskydes til næste års generalforsamling, idet bestyrelsen har brug for at
gennemarbejde ændringerne yderligere. De
gamle vedtægter sendes ud med referatet til de
medlemmer, foreningen har mailadresser på.
Bestyrelsen bør også tage stilling til, om der
kan gives en fuldmagt til en generalforsamling,

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

Slaget ved Helgoland mindes med en faneparade lørdag den 9. maj i Ebeltoft fra det Gamle
Rådhus, gennem byens gader til Fregatten Jylland
med Tambourkorpset i front. Det plejer at starte
kl. 11.00, men hold øje med lokalavisen. Alle
er velkommen til at gå med gennem byen samt
til Tambourkorpsets opvisningen ved Fregatten
Jylland.
Grillaften hos Berit og DEC-83 Peder Byskov
fredag den 12. juni kl. 18.00. Vi besøger familien
på Havhusevej 1, 8961 Allingåbro. Her vil vi have
nogle hyggelige timer sammen. Af hensyn til
indkøb er der tilmelding til Niels Skov Pedersen
på tlf. 8638 1429, nielsskov27@hotmail.com,
eller til Chr. Brøgger på tlf. 8633 6027, broeggerskovly@mail.dk senest lørdag den 6. juni. Du
medbringer selv, det du vil spise til kødet, samt
tallerken og bestik. Husk at spørge andre gardere
om de vil køre med til denne aften i selskab med
andre garderfamilier. Drikkevare kan købes.
Valdemarsdag er i år fra Grenå Kirke mandag
den 15. juni. Alle er velkommen i kirken og til at
gå med Faneborgen til uddeling af faner og flag
fra Danmarkssamfundet. Se tidspunkt i ugeavisen.
Tak til Tore Christensen og de mange gardere
der var mødt på Gl. Estrup til foredrag. Først så
vi udstillingen ”Uden mad og drikke, dur helten
ikke” med breve og andre skildringer, fra tilbagetrækningen fra Dannevirke til dagligdagen
ved Dybbøl før beskydningen samt selve kampen om Dybbøl i 1864. Det var ikke et liv i ”sus
og dus”. Herefter fortalte Tore om Livgarden i
dag, uddannelse af gardere, lidt om udrustning
og våben samt om de mange udfordringer,
der er for at få dagligdagen til at fungere med
de få midler til rådighed. Tore fortalte om de
udsendelser til brændpunkter han havde været
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i, der er langt fra hverdagen her i landet. Mange
spørgsmål blev besvaret. Tak til Tore Christensen for din medvirken og til Den Kongelige
Livgarde for lån til en aften sammen med medlemmer af Djurslands Garderforening.



(10/10 1911 – GF 23)
Herning og Omegn
Formand: FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen
Henry Heerups Vej 36, 7430 Ikast
Tlf. 60 91 73 42
e-mail: klinch@webspeed.dk

GENERALFORSAMLING
Årets generalforsamling blev afviklet torsdag
den 5. marts. Traditionen tro, var der gule
ærter og karbonader på menuen. Det blev en
god aften for de fremmødte, og der var kun
enkelte justeringer til vedtægterne, der skulle
godkendes.
De forskellige valg var også hurtigt overstået,
da der var genvalg over hele linjen. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig uden
ændringer på de forskellige poster.
I forbindelse med generalforsamlingen blev der
traditionen tro uddelt en del hæderstegn. Her
skal især fremhæves, at der blev uddelt 60 års
tegn til hele fire medlemmer, der alle var til stede. Det var Axel Bakkegaard, Gunnar Pedersen,
Holger Skovbjerg og Hans Willy Østergaard.
Aftenen sluttede med at Vice Præsident Jens
Saabye gav en kort orientering om arbejdet i
Præsidiet.
FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen

Tirsdag d. 16 juni kl. 18.30, hos I/S Østergård
Trælundvej 20, 7400 Herning.
Vi skal se et moderne landbrug fra 2008. Med 300
køer + opdræt robotmalkning og 280 ha jord.
Derefter kører vi til Ruth og Holger Østergård
Keldsgårdvej 6, 7451 Sunds for at se opdræt af
kvier. Efterfølgende er der kaffe samme sted.
Mød op denne aften og tag naboen med til en
hyggelig aften. Garderforeningen er vært med
kaffe og vand.

”Skydelederen”
Takker for en god indsats ved forårets landsskydning, hvor hele 11 skytter har bidraget. Vi
har holdt 4 skydeaftner, der udover skydning,
har indeholdt masser af hygge, kortspil og god
hjemmelavet kringle og ostemadder. Tak til alle
for deltagelse - nu ser vi frem til sommeren,
hvor en hyggelig dag med familien på Ulfborg
Skydebane er i støbeskeen.

Hvide Sande, men alle aldersklasser må meget
gerne deltage. Da De Danske Garderforeninger
giver et økonomisk tilskud til arrangementet, er
prisen for deltagelse 100,00 kr. pr. deltager. Heri
er inkluderet brug af banen i 3 timer, leje af våddragt og ski, samt en menu fra grillen.
Der vil være mulighed for at købe drikkevare i
Estrup´z cafeteria.
P.s. Der må ikke medbringes mad og drikkevarer
på Aqua Sports Zones område.
Man kan også bare komme og overvære de mange stunts fra ringside - det koster ingenting. Læs
yderligere om arrangementet under ”særligt for
gl. gardere”.
Tilmelding senest søndag den 9. august 2015 til
Formand Anders Bjerg tlf. 9738 1820, mobil 5176
9891, e-mail: lindevej.20@mail.tele.dk

Allan Kjældsen

JAN-72 Anders Bjerg

Tilmelding senest 9. juni 2015 til Holger Østergård, ruthholger@hotmail.com eller tlf. 2945
19 80.

Holstebro og Omegn

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

Lemvig og Omegn

(17/12 1910 – GF 19)

Samsø

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

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

Odder og Omegn

Silkeborg og Omegn

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

Ringkøbing og Omegn

(27/12 1916 – GF 39)
Formand: JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20. · Mob. 51 76 98 91
e-mail: lindevej.20@mail.tele.dk
www.dg39.dk

Husk! Husk! - Gardernes Vandskiløb
Lørdag den 22. august 2015, kl. 11.00 til 14.00
ved Kabelpark Aqua Sports Zone, Vandskibanen,
Gytjevej 15, 6960 Hvide Sande.
I samarbejde med De Danske Garderforeninger
gentager foreningen de senere års succes med
at invitere alle nuværende og tidligere Gardere
til ”Gardernes Vandskiløb”. Det er et landsdækkende ungdomsarrangement på Vandskibanen i

(18/3 1908 – GF 09)

(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

Mandag den 4. maj. Kranselægning
Kl. 16.30 på Vestre Kirkegård.
Tirsdag den 19. maj. Vandretur
Kl. 17.30 mødes vi ved Bygma, Nørrevænget, Silkeborg. Derfra kører vi samlet i bilerne ud til vores
medlem Lars Elsborg, hvorfra turen starter.
Efterfølgende griller vi hos Lars.
Tilmelding: Rikke Elsborg senest 12. maj.
Tlf: 2751 9021.
AUG-04 Martin Østergaard

Skanderborg og Omegn

(4/2 1916 – GF 36)

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

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

Vicepræsident Jens Saabye Nielsen, Axel Bakkegaard Olesen, Gunner Pedersen, Holger Skovbjerg, Hans
Willy Østergård og formand Carsten Ingemann Klinch Pedersen.
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Virksomhedsbesøg
Tirsdag den 12. maj kl. 19.00
Rundvisning i Vestre Landsret i Viborg, Asmildklostervej 21. Rundvisningen tager ca 1 ½ time.
Max. Deltagere er 20 personer.
Tilmelding efter først-til-mølle princippet, senest
fredag d. 8. maj til Viggo, tlf.: 2511 0699 eller
gerne mail viggo-ts@mail.dk
For eventuel samkørsel mødes vi på Søndercentrets parkeringsplads kl. 18.00.

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

OKT-80 Erik Ringgaard

Sydjylland (III)

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

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

(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

Fugleskydning
Tirsdag d. 16. juni er der fugleskydning i Dalgas Centret. Selve fugleskydningen starter kl.
19.00. De medlemmer, der ønsker det, er meget
velkomne til at medbringe mad- og kaffekurv
til kl. 18.00, hvor der er fællesspisning inden
skydningen. Efter skydningen er der præmieoverrækkelse.
Virksomhedsbesøg
Mandag d. 22. juni. Virksomhedsbesøg på Neder
Kjærsholm, Vattrupvej 28, Thorning, 8620 Kjellerup. Thorbjørn Risgaard fortæller om vinmarker
m.m. Der vil være mulighed for at se vineriet og
brugskunstforretningen.
Besøget starter kl. 19.30. Pris kr. 200 der dækker
vinsmagning m.v.
Hjemmeside: www.nederkjaersholm.dk
Tilmelding til Jørn Nielsen tlf. 2022 1039 eller
mail. overkjaersholm@dlgtele.dk senest d. 15.
juni.
AUG-82 Jørn Bech

Aarhus og Omegn

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

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

Esbjerg og Omegn

at mindes de der satte livet til, for at vi andre kan
leve i et frit Danmark.
De Danske Garderforeningers Hæderstegn.
Ved generalforsamlingen d. 12. februar fik følgende, af Vicepræsident MAR-93 Ulrik Brandt
Baunsgård, overrakt De Danske Garderforeningers hæderstegn for deres mangeårige arbejde
i Garderforeningen: 413-MAJ-63 Poul Guldager
Brammer; 374-MAJ-64 Viggo Jensen og JUL-78
Carsten Ellemann. Vi er alle taknemlige for den
hæder der er blevet vist os. Og vil med glæde
bære hæderstegnet som et eksempel på, hvis
man tager ansvar og yder en indsats i sin Garderforening, så belønnes det.
Esbjerg Garderforening ønsker alle sine medlemmer med familie en god sommer.
374-MAJ-64 Viggo Jensen.

(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

Danmarks befrielse
Mød op i mindelunden i Gravlund for at fejre 70
året for Danmarks befrielse, mandag den 4. maj
kl. 18.45. Garderforeningen vil være til stede med
fanen. Mød op på denne skønne forårsaften for

Fra venstre MAR-93 Ulrik Brandt BaunsgårdJUL-78 Carsten Ellemann-413-MAJ-63 Poul
Guldager Brammer-374-MAJ-64 Viggo Jensen.

GARDERNES HUNDREDEMANDS
FORENING

Skydning
Næste gang der skydes i Garderforeningen for
Aarhus og Omegn, bliver det ved konkurrencen
mod vagtdetachementet på Marselisborg.
Arrangementet er foreløbig fastlagt til tirsdag
den 7. juli kl. 13.30.
Information om skydningen og tilmelding
(begrænset antal deltagere) hos Jan Creutzberg,
tlf. 3024 7109.
Spisning med foredrag på Restaurant Kohalen
Aarhus
Torsdag den 26. marts var vi samlet 56 medlemmer fra Garderforeningen for Aarhus og
Omegn på restaurant Kohalen.
Aftenen startede med et foredrag af Hans
Nejsum.Der blev fortalt meget levende om
”Hvidstens Gruppen”, fra ca. 1920 til efter 2.
verdenskrig ca. 1950.
Efter foredraget blev der serveret stegt flæsk
og persillesovs.
Der blev serveret øl og en enkelt snaps.
Det var en meget hyggelig aften.

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

MAR-67 Leif Johannes Hovvej
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Regionsbowling
Onsdag d. 25. februar samledes 12 gamle
gardere fra Haderslev og Fredericia Garderforeninger til en hyggelig dyst i bowling
hos APR-68 Gunnar Lund i City Bowling
Fredericia.
Haderslevs 1. hold, bestående af MAJ-63
Erich Sønnichsen, MAJ-80 Torben Breinbjerg,
JUN-71 John de Taeje og JAN-72 Peter Vandborg Jensen vandt det regionale mesterskab
med 1.254 point.
Gert Dalgaard fra Fredericia blev regional
mester med 366 point.
Tillykke til vinderne og tak for en hyggelig
aften i Garderselskab til deltagerne.
OKT-77 Jørgen Jeppesen
Regionsbowlingleder
De glade bowlere fra Region 3

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

4. maj i Fredericia
Foreningen deltager igen i år i Kommunens højtideligholdelse af befrielsen d. 4. maj om aftenen.
Madkurvstur ved Lillebælt
Foreningen holder Ferie-Hygge-Start ved Lillebælt søndag d. 28. juni kl. 13.
Tilmelding til formanden på: mail@jeppe-reklame.dk eller tlf. 7620 1212.
Generalforsamling 2015 blev afholdt torsdag d.
19. marts i Sergentmessen på Ryes Kaserne. En
hyggelig aften med den nye danske nationalret
veltillavet fra KFUMs Soldaterhjem.
NOV-48 Jørn Deleuran løb igen med skydepokalen og AUG-79 Gert Dalgaard tog sig igen af
bowlingpokalen.
Formanden delte hæderstegn ud til MAJ-64
Frode Jacobsen (50 år), NOV-66 Bjørn Mathiasen (40 år) og MAJ-89 Jan Larsen (25 år).
OKT-77 Jørgen Jeppesen

Haderslev

(16/5 1933 – GF 57)

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

Aktiviteter i maj 2015
Onsdag den 6. maj kl. 10.00. Kammeratskabs
formiddag m/ledsager i Museums og Garderstuen på Haderslev Kaserne.
Det er så denne sæsons sidste formiddags arrangement før vi holder sommerferie. Vi håber fra
bestyrelsen side, at disse kammeratskabs formiddage har været spændende, at lytte og forholde
sig til. Vi tager gerne en sæson til, såfremt der er
interesse og opbakning hertil. Særlig opbakning
er vigtig for, at kunne trække gode foredragsholdere til.
Det sidste indlæg står Ole Gellert Andersen for
og han kalder sit indlæg ”Historien om Flyvepladsen på Skrydstrupmark”.
Lørdag den 9. maj kl. 10.00 afvikles årets traditionsrige ”FUGLESKYDNING” på skydebanerne, Fjordagervej 44, 6100 Haderslev. Kl.12.00
indtages den medbragte madpakke og kl. 13.00
genoptages skydningerne indtil fuglens brystplade er skudt ned, og den nye fuglekonge dermed
fundet. Det er utrolig spændende og helt anderledes skydning, for unge og gamle garderer. Kom
og oplev en fugleskydning.
Siden Sidst
Haderslev Garderforening deltog i regionsmøde RGN III, onsdag den 4. marts 2015 kl.
18.30 i Ungdomsgården, Østergade 16, 7200
Grindsted, se referat i Garderbladet.

Formanden med de glade jubilarer: Bjørn, Frode
og Jan.
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Den 82. generalforsamling blev afholdt på
Haderslev Kaserne i den smukke Parolesal, så

rammerne var de bedst tænkelige. Fanen blev
ført ind og der blev udråbt et ni folddigt leve
for Hendes Majestæt Dronning Margrethe den
II efterfulgt af Kongesangen.
Til dirigent blev valgt garder og æresmedlem
Laurids Mink, der konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Herefter aflagde Formand
John de Taeje beretning for året. Denne blev
efterfulgt af beretning for skydeudvalget ved
udvalgsformand Ole Jensen og for bowlingudvalget ved udvalgsformand Erich Sønnichsen.
Alle 3 beretninger blev godkendt med akklamation.
Kasserer Jørgen Søndergård fik herefter ordet
for aflæggelse af regnskabet. Han kunne oplyse
at foreningen havde en meget sund økonomi,
hvor årsregnskabet udviste et pænt overskud.
Herefter var der valg af formand for 1 år. John
de Taeje blev genvalgt.
3 bestyrelses medlemmer var på valg for 2 år.
MAJ-63 Erich Sønnichsen samt JUL-98 Dan
Paulsen blev genvalgt, hvorimod MAJ-66 Jørgen Søndergaard ønskede at fratræde posten
som kasserer efter 10 år på posten. Nyvalgt
blev JAN-74 Henrik Skov Jensen.
Herefter var der genvalg til MAR-58 Jens Madsen Knudsen for en 2-årig periode som foreningens revisor, og som revisorsuppleant ønskede
JAN-66 Hans Peter Lei at fratræde, så MAJ-66
Jørgen Søndergaard blev valgt for 1 år.
Foreningskontingentet for 2016 blev vedtaget
uændret kr. 350,00 inkl. 11 Garderblade årligt.
Haderslev Garderforenings bestyrelse havde
valgt at hædre et mangeårigt og trofast medlem af Garderforeningen med udnævnelse til
æresmedlem, hvilket er en både speciel og
sjælden foreteelse. Det drejede sig om tidligere
urmager og sølvsmed JAN-58 Olaf Henningsen,
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Der var under hele generalforsamlingen en god
stemning og aftenen sluttede med kammeratlig
samvær, kogt torsk med alt hvad hjertet begærer eller wienersnitzel til ikkefiskespiserne.
DEC-83 Leif Petersen

Kolding og Omegn

(7/8 1904 – GF 06)

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

Book en Blå time på 44 55 59 00

Stående bagerst fra venstre: Fanebærer Garder Jens Thomas Paulsen, Garder Lene Dorrit Larsen (10 år)
- Garder Mikael Lauritzen (25 år), Garder Preben Krogh-Hansen (25 år), Garder Bjarne Nielsen (40 år),
Formand John de Taeje. Siddende fra venstre: Garder Steen I. Løvschal (50 år), Garder Erich Sønnichsen
(50 år) og Garder Thor V. Fahrendorff (60 år).
der med sine mange kreative og musiske evner
og smittende gode humør samt ikke mindst
sit store engagement i Garderforeningen, har
været et forbillede og en rigtig god ambassadør
for foreningen i mange år.
Forsamlingen kvitterede med langvarigt bifald
som tak for indsatsen.
Herefter fik formanden ordet til afsluttende
bemærkninger. Han takkede medlemmerne
for solid opbakning og støtte til foreningen
og opfordrede samtidigt medlemmerne til at
benytte sig af foreningens tilbud og aktiviteter.
JUL-71 John de Taeje

Horsens og Omegn

(5/10 1889 – GF 03)

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

Generalforsamling i Garderforeningen for
Horsens og Omegn 2015
Formand JAN-70 Jørgen Boisen bød velkommen
til fremmødte gardere til årets generalforsamling, og vi startede vanen tro med et minuts
stilhed for at mindes de gamle gardere, der var
faldet væk siden sidste års generalforsamling.
Herefter blev Kim Jørgensen valgt som dirigent
og efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig varslet, gik vi i gang med
dagsordenen.
Dirigenten gav ordet til formanden som aflagde
sin beretning. Denne meget fyldestgørende
beretning kan læses på vores hjemmeside
www.dghorsensogomegn.dk. Beretningen blev
godkendt.
Vores kasserer Knud Salling gennemgik regnskabet, som også blev godkendt.

Så kom generalforsamlingen til valg af formand, bestyrelse, suppleanter, revisorer, skydeudvalg o.s.v. Efter valgprocessen var overstået
blev resultaterne som følger;
Valg af formand. På valg er JAN-70 Jørgen Bojsen Jensen. Jørgen blev genvalgt.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
NOV-71 Knud Salling, NOV-81 Leif Bruun Gade,
MAR-83 Frank Meyer – sidstnævnte ønsker ikke
genvalg. DEC-01 Jacob Hanquist Pedersen blev
valgt ind i stedet for Frank Meyer.
Valg af suppleanter. Her blev der skiftet helt
ud med JAN-77 Jørgen Rye og DEC-01 Jacob
Hanquist Pedersen som nye suppleanter.
Valg af 2 revisorer og l revisorsuppleant. På
valg er: APR-86 Anders Lage Jørgensen, AUG72 Kim Jørgensen og som suppleant JAN-77
Jørgen Rye Petersen. Alle blev genvalgt.
Valg af fanebærer og reservefanebærer. På valg
er: APR-86 Anders Lage Jørgensen og JAN-77
Jørgen Rye. Alle blev genvalgt.
Valg af skydeudvalg. På valg er JAN-70 Jørgen
Bojsen Jensen, JAN-63 Ragner Aagaard, OKT74 Roger Pedersen og DEC-01 Jacob Hanquist
Petersen. Alle blev genvalgt.
Der var ikke kommet forslag til ”indkomne
forslag” så generalforsamlingen fortsatte til
”fastsættelse af kontingent”. Kontingentet forblev uændret det næste år.
Under eventuelt orienterede vores vicepræsident MAR-93 Ulrik Baunsgaard om nyt fra
præsidiet.
Herefter takkede dirigenten for god ro og
orden og formanden overrakte 3 flasker dejlig
vin til MAR-83 Frank Meyer for tro tjeneste i
bestyrelsen i 20 år. Herefter takkede formanden dirigenten for god og myndig ledelse af
generalforsamlingen.

Generalforsamling den 16. marts
Den årlige generalforsamling blev i år afholdt
på Bramdrupdam Kro hvor det sædvanlige
pæne fremmøde på ca. 30 tidligere gardere
havde fundet vej til kroens festlokale.
Formanden 332-MAJ-63 Niels Weber Pedersen
bød velkommen og efter dronningens skål blev
de garderkammerater, der var gået bort i det
forgangne år mindet.
Flemming Nielsen blev også til denne generalforsamling valgt til dirigent.
Formandens fremlagde årets beretning, som
blev godkendt.
Skydeleder NOV-75 Andreas Jacobsen orienterede om skydningen i det forgangne år.
Kasserer SEP-64 Peter G. Nielsen gennemgik
regnskabet, som også blev godkendt.
Valg:
Formand Niels Weber Pedersen og kasserer
Peter G. Nielsen udtræder af bestyrelsen.
Til ny formand blev NOV-75 Ole Bork Jessen
enstemmigt valgt.
Nyt medlem af bestyrelsen blev JUN-90 Jan
Andreasen.
Fanebærer MAR-67 Hans Jørgen Andersen
modtog genvalg.
Kontingent for 2016 blev fastsat til kr. 275,00,
dvs. uændret.
Uddeling af hæderstegn:
60 års hæderstegn til NOV-53 Erik Raymond
Petersen
40 års hæderstegn til FEB-75 Bent S. Hansen
25 års hæderstegn til SEP-60 Villy Madsen
JAN-90 Ole Herman Ditlevsen
JAN-90 Thorsten Schøer
JUL-90 Jan Andreasen
10 års hæderstegn til AUG-04 Jim Sig Poulsen.
Den afgående formand takkede dirigenten for
god ledelse af generalforsamlingen.
Herefter blev aftenen afsluttet med gule ærter,
kaffe og ikke mindst socialt samvær med
mange gode soldaterminder og historier.
NOV 75 Ole Bork Jessen
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Sydjylland (III)

Kongeå-egnen

5/6-15

(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

I sommer perioden vil vi prøve med salon skydning udendørs i Tange på 15m bane.

Kongeå-Egnens Garderforening afholdte generalforsamling 25-03-15 i Brørup
Dirigent Frank Hansen gav ordet til form. for
aflæggelse af form. beretning.
Vi er i dag 50 medlemmer, vi blev forelagt at
hverve nye medl. Vi havde haft en bowling
aften, arrangeret af Frank Hansen. I 2015 vil vi
forsøge en fisketur, nærmere tilgår. Garderbladet kommer fremover digitalt, som vi udsender
til medl. hver måned, til dem som har e-mail
adr. Husk at melde hvis i får ny e-mail adr.
kontigentet vil være uændret 250,00 kr. årligt.
Vi vil fremover opkræve kontigent. 1. nov. Da vi
skal betale bidrag til præsidiet i jan. Hvis man
ligger kopi af kontigent i banken inden 1. nov.
15 til betaling, hvert år i de næste 5 år deltager
man i lodtrækning om 1 års gratis kontingent
og 1 flaske portvin. Vi besøgte Tommy Ritz
Nissen, til 95 års fødselsdag og udnævnte
ham til æresmedlem. Tak til bestyrelsen for
godt samarbejde. Regnskabet og formandens
beretning blev godkendt. Peter Vig blev ensstemmigt genvalgt. Genvalg til bestyrelsen
Søren Willadsen, Jens-Jacob Vig og Jonas Tidemann, genvalg til revisor Peter Gejl. suppl.
genvalg Arne Revsing, revisor suppl. Anders
Bo Paulsen. Finn Mogensen fik tildelt 40 års
tegn. Formanden Peter Vig fik tildelt De Danske
Garderforeningers Hæderstegn, foretaget af
vicepr. Ulrik Baunsgaard. Mogens Bakkegaard
og Johan Olsen takkede for besøget til deres
fødselsdage.
843 52II J.E. Fonnesbæk

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

Ved tilmeldinger bemærk da at formanden har
fået nyt mobil nr. 2076 3106.

(18/8 1912 – GF 28)

Alle der 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

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

Sønderjydsk GF vil gerne opfordre medlemmerne
til at deltage ved årets repræsentantskabsmøde i
Viborg d 29. til 31. maj. Tilmelding sker på www.
viborggarderforening.dk eller ved at ringe til
deres kasserer Orla Kastbjerg på tlf. 8665 2418.
Der er mulighed for kun at deltage i mødet om
lørdagen, kontakt derfor gerne en fra bestyrelsen
for at høre om evt. fælles transport.
2. juni afholdes Trekantskydning i Toftlund.
Kom og deltag, så vi kan få pokalen med hjem.
Efter skydningen er der traditionen tro, pølsebord
og et par hyggelige timer sammen. Tilmelding til
Erik Rindom på tlf. 2999 6062.

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

Næste arrangement
Torsdag d. 21. maj 2015 er der rundvisning på
Varde Kaserne med ledsager. Programmet er som
følger:
19:00 Ankomst til Varde kaserne
19:00-20.00 Briefing ved OL Rahbek C/HSGS
20:00-21:00 Rundvisning på Varde kaserne
21:00-21:30 Kaffe
21:30 afslutning.

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

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 grillaften tirsdag d. 18. august - en familieaften til meget rimelig pris.
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Til Venstre 25 års jubilar Kurt Beck i midten 50 års
jubilar Holger Overgaard og til Venstre formanden Carsten Christensen

Tilmelding senest søndag d. 17. maj 2015 til
formanden på tlf. 4011 3002 eller via vores hjemmeside www.varde-omegns-garderforening.dk
Torsdag d. 26. marts afholdte Varde og Omegns
Garderforening den årlige generalforsamling.
Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til
forenings vedtægter. 20. gl. garder var mødt
frem til generalforsamlingen på Horne kro.
Der var genvalg til formanden NOV-90 Carsten
Christensen og bestyrelses medlem MAR-94
Torben Vestkær Pedersen.
Efter generalforsamlingen var der kammeratligt samvær og uddeling af hæderstegn
NB: Har I fået ny e-mail adr. eller foretaget
ændringer, oplys da venligst til formanden på
tlf. 40 11 30 02.
Bestyrelsen

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@pc.dk
www.garderforeningenvejle.dk

”Fugleskydning” – Garderforeningen:
Kære Garderkammerat.
Tiden nærmer sig for Garderforeningens årlige, festlige og traditionelle ”Fugleskydning”.
Tid og sted: Lørdag d. 6.
juni 2015 kl. 10.00 i Skyttehushaven Vejle.
Skydekort kan købes i forvejen ved indbetaling til
konto: reg.1682 konto 3224031482 pris: kr.
20,00 pr. kort
Husk angivelse af navn og antal kort som ønskes.
Efter kåring af ”FUGLEKONGEN” er der uddeling
af præmier til de dygtige skytter.
Hvis man ønsker at deltage i den efterfølgende
”fuglekonge-frokost”, hvor Garderforeningen er
vært ved en let frokost, er tilmelding nødvendig.
Drikkevarer er for egen regning, og kan købes på
stedet.
Frokosten holdes i det ”grønne”, men hvis vejret
ikke arter sig, har vi alternativer!
Familie og venner er velkomne:
Mød op og vær med til at bære traditionen videre
for ”gamle” gardere.
Sæt kryds i kalenderen!
Tilmelding til Kai Hansen på tlf. 2484 4825 eller
mail: k.internet@pc.dk
15 m. Landsskydning
Blev den 28. marts afviklet med et meget
fint fremmøde af såvel unge som lidt ældre
gardere. Der var et ønske om mere indendørs
skydning, og det bliver undersøgt.
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Fyn (IV)

Garderforeningerne på Fyn (4)
Vicepræsident: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S.
Tlf. p. 2073 4089
e-mail: hgprivat2@gmail.com
Regionsskydeleder:
FEB-81 Sendy Alstrøm,
Bækkevej 9, Heden,
5750 Ringe
Tlf. 6266 1989
e-mail: sehal@pc.dk
Regionsbowlingleder:
NOV-75 Ole Vagn Jensen,
Galdbjerg Kohavevej 21
5874 Hesselager
Tlf. 6224 1250
Regionsudvalg:
OKT-80 René Rasmussen, dytbaat@mail.tele.dk
(Nordfyns Garderforening)
FEB-81 Sendy Alstrøm, sehal@pc.dk
(Den Fyenske Garderforening)

Lidt fra vicepræsidenten
Der er ved at blive arrangeret en Gardermarch, som skal skydes i gang d. 4.
oktober 2015. Der bliver 3 distancer:
7,5 km; 15 km og 30 km, så det er for
hele familien. Efter gennemførelse
modtages en marchmedalje.
Brug derfor sommeren til marchtræning. Langesø rundt. Nørresø rundt
hvor I måske også ser en ørn. Eller
måske Æbelø rundt, som jo giver en
særlig træning gennem vandet til og
fra ad ebbevejen. Der er mange dejlige steder at få frisk luft og øvelse
i futterne. Aftal samkørsel så vi kan
blive godt repræsenteret i Høvelte


JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident

Assenskredsen

(2/9 1945 – GF 66)

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

Skydning
Bryggeriet Vestfyen Cup 2015
Skydning afholdes tirsdag, den 12. maj 2015. Der
skydes ligesom de tidligere år på Assens Skytteforenings baner. Der kan skydes fra kl. 18.00.
Tilmeldingsfristen er overskredet, men kontakt
omgående skydeudvalgsformand Kim Lorentzen
på tlf. 4079 1238 eller formanden på tlf. 6471
2370, hvis du gerne vil deltage, så finder vi en
løsning. Mød op, så vi kan stille med flest mulige skytter og hjælpere, så arrangementet kan
gennemføres bedst muligt. Indbydelse er sendt
direkte til Garderforeningerne i region 4.

Regionsskydning på Fyn
I år var det Svendborg GF der stod for
arrangementet, og de havde valgt at
afholde stævnet i Faaborg, hvor der er
meget fine baner til rådighed.
Fredag den 13. marts kl. 18 lød de første
gældende skud, og snart var alle baner
flittigt besøgt.
I alt var vi 50 gamle gardere, samt en
indforskrevet tjenstgørende officer. Officeren var med, da han i 2014 var så ubeskeden at tage en pokal, og nu skulle den
tilbageleveres - troede han!
Sagen var dog, at han igen i år tog pokalen med hjem.
Derudover var der pokal til den forening,
som havde flest deltagere, hvilket blev
Faaborg - selvom Svendborg dog havde lige så mange med. Dommerpanelet
måtte tage alternative metoder i brug,
og lagde vægt på færrest ”sidste øjebliks
afbud” samt deltagernes samlede vægt.
Derudover havde arrangørerne lavet en
festskydning, hvor alle havde en chance
for at vinde.

Generalforsamling
Generalforsamling nr. 70 blev afholdt d. 20.
marts 2015 i Marineforeningens lokaler i
Assens. Der deltog 30 personer. Som dirigent
valgtes NOV-71 Ole Gundersen. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt.
Formanden, JUL-78 Tom Kristensen konstaterede i bestyrelsens beretning, at foreningen
har 80 medlemmer – Foreningen har i årets
løb mistet et medlem, der er afgået ved døden
– MAJ-1947 Carl Dreier. Foreningens aktiviteter blev gennemgået. Formanden takkede
bestyrelsen for godt samarbejde - også en tak
til Assens Marineforening og Assens Skytteforening. Beretningen blev godkendt. Dirigenten
gav ordet videre til kasserer, AUG-79 Leif Jessen, der gennemgik regnskabet, som resulterede i et overskud på kr. 5.284,00. Kassereren
forklarede, at det skyldtes en forbedret indsats
med at få kontingenter fra medlemmerne
betalt rettidigt. Regnskabet blev godkendt.
Dirigenten gik videre til valghandlingerne iflg.
vedtægterne. Genvalg til formanden JUL-78
Tom Kristensen, og genvalg til skydeudvalgsformanden APR-88 Kim Lorentzen. JUL-82 Claus
Bang ønskede ikke genvalg, så FEB-75 Carl
Arne Kempf nyvalgtes til bestyrelsen. Øvrige

Aftenens resultater:
• Bedste seniorhold (Svendborg GF):
Jens A.H. Larsen, Carsten A.H. Larsen,
Gert Bo Lauridsen.
• Bedste seniorskytte uden for hold:
René Rasmussen (Nordfyns GF), Sendy Alstrøm (Den Fyenske GF), Ronald
Timmerman (Vestfyns GF).
• Bedste seniorskytte af alle:
OL Jan Stoltenborg (Faaborgegnens
G.G. (og KBHVNs GF)).
• Bedste veteran 1 hold
(Svendborg GF): Ole vagn Jensen,
Steen Ager, Arne Hansen.
• Bedste veteran 1 skytte:
Ole Vagn Jensen (Svendborg GF).
• Bedste veteran 2 hold
(Nordfyns GF): Hans Otto Rasmussen, Benny Ohlsen, Hugo Jensen.
• Bedste veteran 2 skytte:
Hans Otto Rasmussen (Nordfyns GF).
Til Svendborg skal lyde en tak for et vel
gennemført arrangement.
Vi ses i Nyborg i 2016.
Regionsskydeleder, Sendy Alstrøm

valg var genvalg. Ingen forslag til behandling
under pkt. 11, så dirigenten gav ordet videre til
formanden, der under pkt. 12 eventuelt – orienterede om kommende arrangementer og om
hvervning og fastholdelse af medlemsantallet i
foreningen. Til sidst takkede dirigenten for god
ro og orden under generalforsamlingen. Efter
mødet blev der serveret kogt torsk eller wienerschnitzel. Ved kaffebordet blev der uddelt
jubilæumstegn. 50-årstegn blev tildelt SEP-63
Hans S. Andersen og MAJ-51 Carl Egon Petersen. 25-årstegn til NOV-46 Anders Damgaard,
JAN-89 Lars Holmegaard Larsen, APR-88 Kim
Lorentzen, JAN-89 Steen Stenskrog og MAJ89 Martin Jørgensen. 10-årstegn blev tildelt
NOV-55 Hans Christophersen. Endnu en god
generalforsamling, hvor humøret og kammeratskabet var i top.
Markering af 25-års jubilæum i bestyrelsen
I forbindelse med årets generalforsamling kunne næstformanden NOV-60 Arne Jull Madsen fejre sit 25-års jubilæum i bestyrelsen
for Assenskredsens Garderforening. Den flotte
indsats for foreningen, som Arne har ydet blev
markeret med en tale fra formanden JUL-78
Tom Kristensen. Arne fik efterfølgende overrakt en gavekurv.
JUL-78 Tom Kristensen
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Den Fyenske

5/6-15

(6/7 1889 – GF 02)

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

Lidt fra formanden
D. 17. februar deltog jeg på vegne af vores præsident i DSLs formandsrådsmøde på Veteranhjemmet i Fredericia. Her meddelte DSLs præsident Jan B. Andersen, at han til april 2016
ville trække sig som præsident. Det vil samtidig
betyde, at den eneste garder i DSLs præsidium
trækker sig. Garderne repræsenterer ca. 1/3
af medlemsskaren i DSL, så der skal efter min
mening sidde mindst 1 garder i præsidiet. D. 23.
marts var der indkaldt til opstillingsmøde, og i
indkaldelsen står, at Karl Petersen (Militærpolitiforeningen) er villig til genvalg. Min vicepræsidentkollega fra region III, Ulrik Baunsgård, der
også er fanebærer i DSL, oplyste mig om at i
dagsordenen for DSLs Landsrådsmøde står, at
Karl Petersen ikke modtager genvalg.
Jeg har snakket med Karl Petersen, og han
ønsker ikke at fortsætte, hvis der kan findes en
afløser, og jeg har derfor d. 9. marts meldt mit
kandidatur. Da der ikke er modkandidater, vil
jeg ifølge Karl Petersen indgå i DSLs præsidie til
Landsrådsmødet d. 11. april 2015.
JUL-71 Henrik Gattrup

Kommende
Søndag d. 3. maj er der årgangsparade på Livgardens Kaserne.
Mandag den 4. maj er der mindeparade i Ansgar anlæg.
Fredag den 8. maj er det tid til årets første fynske gardergolfdag på Odense Eventyr Golfklub.
Alle fynske gardergolfere er velkomne. Vi spiller
igen fredag d. 12. juni, denne gang på Vestfyns
Golfklub. Se mere på hjemmesiden. Der afholdes Valdemarsdag arrangement i den Fyenske
Landsby mandag den 15. maj.
Skydning
Tirsdag d. 12. maj afholdes Bryggeriet VestfynCup, 50 meter skydning i Assens. Tilmelding til
Sendy Alstrøm.
Kongeskydning
Torsdag den 18. maj skal vi dyste i skydediscipliner mm. til Kongeskydning i Bullerup på Mølledammen 18. Man kan indskrive sig i tidsrummet
16.00 - 18.00. Tag madpakke med, som nydes
under hyggeligt samvær, præmieoverrækkelse
og røverhistorier.
Husket af Nelson Mandela
Garderstuen havde i marts besøg af en livligt
fortællende Kammertjener, Andersen. Han har
været kammertjener for Kong Frederik og
senere for Prins Henrik. Det var en god aften,
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Jesper Carl Hansen & kammertjener Andersen.
og tiden fløj afsted. Andersen har blandt andet
været med de kongelige hos Nelson Mandela.
På en gåtur møder Andersen Mandela, og de
taler kort sammen, hvorpå Nelson anbefaler
Andersen at spille golf på den nærliggende
bane. Nogle år senere passerer de to herrer
hinanden i Amalienborgs gange, og Mandela
stopper op, vender sig efter Andersen og spørger: “Fik de spillet golf?"
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

Husk Bryggeriet Vestfyns Cup afholdes tirsdag
d. 12. maj i Assens. Det er en udendørsskydning
på 50 m. Tilmelding til Lars Frost. Fælleskørsel
arrangeres.
Sommerfest. Foreningen afholder igen i år sommerfest hos Erik og Birte Larsen, Trunderupvej 65,
5683 Hårby. De stiller deres hus og have til rådighed lørdag d. 4. juli kl. 17.30, for et sædvanligvis
hyggeligt arrangement med medbragt mad.
Tilmelding til Lars Frost 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

På generalforsamlingen i Aktivhuset i Kerteminde onsdag den 18. marts 2015 kunne
formanden, JAN-80 Steen Danielsen, meddele
at foreningen ved årets slutning havde 48 medlemmer. Afstemningen til de forskellige poster
i foreningen viste genvalg over hele linien:
MAJ-80 Lars Bo Jørgensen som fanebærer og
til bestyrelsen. Steen Danielsen som skydeudvalgsformand.
I bestyrelsen fortsætter JAN-75 Jørgen Hansen, 891-JAN-57 Klavs Jessen og NOV-90
Mogens Peter Larsen.
I skydeudvalget fortsætter APR-08 Ulrik Kjær
Gervig og DEC-01 Jonas Hyllegaard Offersen.
Som bilagskontrollører 773-NOV-64 Jørgen E.

På billedet ses tv. vores 60 års jubilar, 431-MAJ51 Poul Erik Jørgensen og formand JAN-80 Steen
Danielsen.
Brendstrup og 201-NOV-55 Frederik P. Møller.
431-MAJ-51 Poul Erik Jørgensen modtog
60-årstegnet, og blev hyldet af forsamlingen.
Samtlige fremmødte 15 gamle gardere nød de
gule ærter, som Jørgen Hansen mesterligt stod
for.
891-JAN-57 Klavs Jessen

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

Referat af generalforsamlingen i Langelands
Garderforening, afholdt tirsdag den 24. marts
2015 i Garderstuen, Illebøllevej 23, 5900 Rudkøbing.
Formand Ove Elnegaard-Christensen startede
med at byde velkommen.
Valg af dirigent:
Foreningens forrige formand, Jens Pram Nielsen, blev valgt, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Formandens beretning:
Formanden fortsatte med sin beretning. I dag
er vi mødt 11 frem.
Forsamlingen startede med i 1 minut at mindes
2 afdøde garderkammerater, Jens Rasmussen
og Henning Pihl Hansen.
I det forløbne år har der været udflugt til Tranekær Slot og afholdt skydeaftener ved Garderstuen. De fortsætter til efteråret. Repræsentantskabsmødet skal i 2017 afholdes på Fyn.
Nordfyn GF har meldt sig.
Vi som forening ønsker at fortsætte selvstændigt. Hvervning af nye medlemmer er svært.
Garderbladet kan også læses elektronisk. Kommende arrangementer: Soldatens dag/flagdag
den 5. september 2015 ønskes markeret på
Langeland sammen med de andre soldaterforeninger på øen, og evt. sammen med Svendborg
GF. Markeringen vil ske på Langelandsfortet. De
andre soldaterforeninger på øen er inviteret til
et forberedende møde i Garderstuen i slutningen af april måned 2015. Der var i forsamlingen
glæde over tiltaget. Herefter blev formandens
beretning taget til efterretning.
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Aflæggelse af regnskab:
Regnskabet for det forløbne år blev gennemgået af kassereren og herefter godkendt.
Fastsættelse af kontingent for næste år:
Kr. 275,00 foreslået af bestyrelsen. Generalforsamlingen foreslog istedet kr. 300,00, der blev
det endelige beløb.
Valg til bestyrelsen: Kasserer Claes Peter Hansen - genvalgt, sekretær Bent F. Pedersen – genvalgt, medlem Peter Lyhne Skov – genvalgt.
Følgende var endvidere på valg:
revisor Knud Rabølle Knudsen- genvalgt.
reservefanebærer Peter Lyhne Skov – genvalgt.
Bestyrelsen består herefter af:
Formand og æresmedlem Ove Elnegaard-Christensen, kasserer Claes Peter Hansen,
sekretær Bent F. Pedersen, medlem Morten
Dahl Skovdam og medlem Peter Lyhne Skov.
Evt.: Vi skal fortsat arbejde for at få manglende
mailadresser fra vore medlemmer.
Til slut takkede formand Ove Elnegaard Christensen dirigent Jens Pram Nielsen for veludført arbejde. Forsamlingen takkede formanden
for lån af Garderstuen.
Efterfølgende blev der serveret gule ærter med
øl og brændevin samt kage til kaffen.
Det var som sædvanligt en hyggelig aften.

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

Nordfyns Garderforenings generalforsamling
Nordfyns Garderforening afholdt generalforsamling fredag den 6/3-2015 i Særslev Skytteforenings lokaler. Vi mødtes og snakkede
hyggeligt sammen inden selve generalforsamlingen. Det var første gang vi afholdte generalforsamling i foråret, da vedtægter og regnskabsår nu følger kalenderåret.
Vores generalforsamling startede med at JUL63 Poul Rasmussen blev valgt som ordstyrer,
derefter gik vi over til bestyrelsens beretning, der startede med et minuts stilhed for
vores afdøde gardere i foreningen. Beretningen
blev godkendt, hvorefter kassereren fremlagde
regnskab, hvilket blev godkendt af alle.
Det blev til genvalg i bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen konstituerede sig selv på de
samme poster som hidtil. Der skulle vælges ny
revisor, da JUN-96 Michael Christoffersen ikke
ønskede genvalg. I stedet blev JUN-97 Thomas
Nielsen valgt som revisor. Fanebærerne, som
gør et godt stykke arbejde ved diverse arrangementer, blev genvalgt. Både Bowlingudvalgets
og Skydeudvalgets beretninger blev godkendt
af generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen blev der overrakt hæderstegn til vore gamle gardere. 25 års tegn til SEP-88 Frans Chri-

stensen, 50 års tegn til MAJ-64 Hans Edmund
Brockstedt og MAJ-64 Niels Erik Rasmussen,
60 års tegn til NOV-53 Jens Jephta Rasmussen.
Formanden takkede forsamlingen for god ro og
orden samt takkede JUL-63 Poul Rasmussen for
at styre generalforsamlingen og Inge Rasmussen for den store hjælp i køkkenet.
Efter generalforsamlingen spiste vi den gode
mad fra Slagter Guldager. Der blev udråbt et
nifoldigt hurra for majestæten. Efterfølgende
var der hygge og socialt samvær i god ro og
orden.
Jeg vil som formand gerne sige tak for jeres
tillid og støtte, og håber den vil fortsætte,
da Nordfyns Garderforening er kandidat til at
være vært ved DGs Repræsentantskabsmøde i
2017. På Bestyrelsens vegne.
OKT-80 Renè Rasmussen

Nyborg og Omegn

(6/3 1918 – GF 42)
Formand: 605-NOV-66 Kaj Nielsen
Teglvænget 2, 5540 Ullerslev
Tlf. 21 86 11 07
e-mail: bondemosenstomrerforretning@mail.dk

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 Maj
Så er tiden kommet, hvor vi skal til at skyde 200
m. udendørs igen. Det begynder mandag d. 4.
maj og hver mandag frem til september fra kl.
19,00 på Rødskebølle skyttecenter Bodøvej SVB.
Er du endnu ikke tilmeldt Bryggeriet Vestfyn cup
i Assens d. 12. maj, kan det gøres omgående til
Ole på tlf. 2043 0120. Der vil blive arrangeret
fælleskørsel, så ingen undskyldning for ikke at
komme. Det bliver en god og hyggelig skydning
med cal. 22 på 50 m. Der er altid mange fine
præmier både i skydning og på Amr. Lotteri.
Se nu og få dig tilmeldt, så vi kan være så mange
som muligt. Der plejer at være pølser m/ brød, så
vi skal ikke sulte .
Husk i Juni Det er en stille måned - kun 200 m.
hver mandag i SVB. Der er kaffe og kage efter
skydningen, som der plejer. Der er også mulighed
for at komme og træne til 200 m. landsskydning.
Den 28/4 var der afslutning på 15 m. banerne
i Ollerup i skrivende stund kendes resultaterne
ikke, men når de foreligger, vil de blive bragt
her.
Den 13/3 var vi vært for REG. Skydning på 15
m., hvor vores seniorhold og Veteran1 tog
pokalerne samt bedste vet1 skytte. En god
aften med fine præmier og en glad formand.
Du kan stadig komme med på foreningens
mail-liste ved at maile din e-mail adr. til sekretæren i foreningen på finnhm@post11.tele.dk
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

Generalforsamling
Dette års generalforsamling bliver afholdt tirsdag
den 12. maj fra kl. 18.30 i Ejbyhallen, Halvej 5 i
Ejby. Jeres damer er meget velkomne til at deltage. Tilmelding til Jens Rothmann på tlf. 6446
1120 senest d. 4. maj.
På generalforsamlingen overrækkes jubilæumstegn til følgende medlemmer: 10 år: Kurt S.B.
Jensen/ og Rotmann. 25 år: Jørgen Brems, Frede
Vesterlund og Henrik Skovgaard Larsen. 40 år:
Ole Carlsen og Peder Lundgaard. 50 år: Henning
Pedersen. Efter generalforsamlingen serveres
der en anretning, hvorefter Kaptajn Ove Verner
Pedersen, som er daglig leder af historisk samling
i Odense, holder foredrag omkring emnet ”Den
9. april 1940”. I år er det 75 år siden, at Danmark
blev besat af Tyskland. Som det sikkert er mange
bekendt, kører der netop nu i biografen en film
om den 9. april 1940.
Skydning. Nu er der mulighed for at skyde på
50 m i maj og juni hver mandag fra kl. 18.30 på
skydebanen ved Søbadet i Middelfart. Hvis du har
spørgsmål så ring til skydeudvalgsformand Knud
Warming på tlf. 4021 6548.
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

Der blev afholdt generalforsamling i Ærøhallens
kantine, hvor der var mødt 8 gamle gardere
med damer op. Thorkild Kristensen valgtes til
dirigent. Der blev aflagt en kort beretning af
formanden. Året har stået på besøg af Regentparret i juni måned, hvor vi mødte op med
fanen. Kassereren aflagde regnskab, og det blev
besluttet at hæve kontingentet med 50 kr., så
vi kommer op på 350 kr. årligt.
Kaj Clausen afgik, og nyvalgt blev Willy Blæsbjerg Christiansen, Michael Hansen og Therkel
Terkelsen genvalgtes. Som suppleant genvalgtes Kurt Kærholt, og Thorkild Kristensen genvalgtes som revisor. Under eventuelt blev det
drøftet, at bestyrelsen skulle tage kontakt
til Svendborg Garderforening, og høre om et
muligt samarbejde og/eller sammenlægning,
da vi efterhånden er ret få tilbage i foreningen
(vi er nede på 16 medl.).
Medens vi afholdte generalforsamling var
pigerne inde og skyde, og her blev Ketty Helmann vinder med 172. Herefter gik vi over i
kantinen, og fik et par velsmurte stykker smørebrød. Aftenen sluttede i hyggeligt samvær.
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Garderforeningerne på
Sjælland og Øerne (5)
Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fasanvænget 94, 2791 Dragør.
Tlf. 2525 5002 · e-mail: jens.crone@gmail.com
Regionsskydeleder:
096-SEP-68 Ole Olsen,
Morænevej 19,
3550 Slangerup
Tlf. 4733 3298
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)

Henning Lind Jans blev udnævnt til æresmedlem af generalforsamlingen.

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

Tur i Zoologisk Have
Tirsdag den 12. maj 2015 får vi en rundvisning
i Zoologisk Have efter lukketid. Rundvisningen
varer ca. 2 timer. Inden rundvisningen spiser vi
dagens ret i Restaurationen. Prisen er 300,00 kr.
pr. deltager, og omfatter spisning og rundvisning.
Drikkevarer afregnes efter forbrug.
Vi mødes kl. 17.15 ved Selskabsindgangen, Roskildevej 34, Frederiksberg. Ledsagere er velkomne.
Da der kun er plads til 60 deltagere, vil pladserne
blive tildelt efter først-til-mølle.
Bindende tilmelding mellem den 30. april og den
5. maj via hjemmesiden eller på tilmeldingstelefonen 4081 0040 mellem kl. 18.00 og 20.00.

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

Foreningens 130 års fødselsdag
Foreningens 130 års fødselsdagsfest bliver
afholdt lørdag d. 22. august 2015 kl. 17.00 i
Restaurant Stamhuset, Stamhuset for Den Danske Frimurerorden, Blegdamsvej 23, København
Ø. Vi får velkomstdrink, tre retters menu med
vine, kaffe med avec, og fri bar. Desuden vil der
være levende musik til dansen. Ledsagere er
meget velkomne. Vi arbejder i øjeblikket på at få
arrangeret overnatningsmuligheder på hotel til
en rimelig pris til de, der ønsker det. Deltagerpriser og priser for overnatning vil fremkomme
senere.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til denne store
aften. Invitationer vil blive udsendt via mail, så
har du ikke allerede oplyst mailadresse, gør det
da til foreningens registrator.
130. generalforsamling
Foreningens 130. generalforsamling blev
afholdt den 17. marts 2015 i Riddersalen på
Frederiksberg Slot. Efter formandens beretning
og aflæggelse af regnskab vedtog forsamlingen
en mindre ændring til foreningens loves § 12
om rettidig medlemsbetaling. Dernæst blev
tidligere formand, Henning Lind Jans, udnævnt
til æresmedlem. Der var genvalg til alle de
opstillede kandidater til bestyrelse, suppleanter
samt revisor og revisorsuppleant. Generalforsamlingen afsluttedes med spisning i Kantinen.
Referat og regnskab kan ses på foreningens
hjemmeside.
JAN-70 Jørn Knudsen

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

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

www.eriksen-co.dk
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SKYTTELAUGET
Så går det for alvor løs på langdistancen med
både træning og konkurrencer. Søndag er fortsat
vores faste træningsdag, men derudover vil der

være diverse skydninger på både 50 m og 200 m.
Alle skydningerne foregår på Københavns Skyttecenter på Kalvebod, hvor alle er velkommen til
at være med.
Programmet for maj og juni byder indtil videre på
skydning således:
• Søndag 10. maj Træning kl. 08:00
• Søndag 17. maj Træning kl. 08:00
• Tirsdag 19. maj 200 m sommerturnering
kl. 17:00
• Torsdag 21. maj 50 m sommerturnering
kl. 17:00
• Søndag 07. juni Træning kl. 08:00
• Tirsdag 16. juni 200 m sommerturnering
kl. 17:00
• Søndag 21. juni Træning kl. 08:00
• Torsdag 25. juni 50 m sommerturnering
kl. 17:00
Alle dage mødes vi i ”SKAK-huset” på den store
parkeringsplads lige efter opkørslen til skyttecentret. Søndag morgen begynder vi naturligvis dagen med en kop frisklavet morgenkaffe.
Herefter vil vi gå på banerne, og se hvad vi kan
præstere.
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt
udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der
vil være mulighed for at få råd og vejledning fra
gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger
om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved
henvendelse til formanden på tlf. 4444 2473.
OKT-Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Formand SEP-59 Ove Rygaard tlf.: 4914 1845,
e-mail: over@post.tele.dk
Næstformand SEP-59 Jørn Mouritsen tlf.: 4465
2860, e-mail: mouritsen@cso.dk
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Tilmelding og framelding til næste måneds
Mumiemøde kan ske via www.gardermumier.dk
eller via 6062 3141.
Ordinært Mumiemøde er: Tirsdag den 5. maj
2015 kl. 11.30 på Svanemøllen Kaserne.

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

Aktiviteter i Sommer
Vi starter skydning på 50 meter banen ved
Bakkedal torsdag 21-05-2015 kl. 19.00.

(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

Generalforsamling
Mandag den 23. marts 2015 blev der afholdt
ordinær generalforsamling i Nylars samlingshus.
23 friske gamle gardere var mødt op.
Aftenen begyndte med et godt måltid mad
efterfulgt af kaffe m/dessert, og herefter startede generalforsamlingen.
Formanden udtalte mindeord over vores gode
medlemmer, som er afgået ved døden: NOV-55
Tage Sonne, NOV-58 Arne Henning Jørgensen
og MAJ-48 Svend Aage Rasmussen.
Tidligere formand Kaj Hansen, blev valgt til
dirigent.
Formandens beretning startede med at præsentere den nye konstituerede bestyrelse, og
efterfølgende oplysninger om årets aktiviteter
med bl.a. skydning, firmabesøg og bowlingaftener, flagdagen den 5. september. Herefter
om hvad bestyrelsen deltager i (repræsentantskabsmøde og formandsmøde) i DG og sidst,
hvad fremtiden bringer af udfordringer.
Vi er i marts 2015, 78 medlemmer.
Kassereren aflagde regnskab, som balancerede
med et mindre underskud på -830,50 kr.
Der uddeltes et 10-års jubilæums tegn til JUL91 Morten Engel Nielsen og to 25-års jubilæums tegn til DEC-83 Kim Thorsen og MAJ-52
Arne Nielsen.
Efter generalforsamlingen fortalte kaptajn
Svend Arvidsen, om sin FN-tjeneste i Mellemøsten, hvor han har været udsendt i 12
måneder.
MAR-86 Steffen Mauritsen

Søndag den 31-05-2015 afholdes fugleskydning i samarbejde med Sydsjællands og Haslev
Garderforeninger på 50 meter banen ved Bakkedal, Indbydelse tilsendes.

Mandag, d. 4. maj, kl. 17.15: Fugleskydning på
Hanebjerg Skyttecenter. Kom og deltag denne
dejlige aften.
’
Arrangementsomtale: Mandag, d. 2. marts
havde vi ved klubaftenen besøg af pensioneret
fingeraftryksspecialist hos Politiet; Ib Ketler.
Vi fik en meget spændende indføring i, hvorledes Politiet kan sikre beviser i form af fingeraftryk.
DEC-83 Steen M. Munk

50 m. stævne mellem Haslev, Stevns og Faxe
Garderforeninger afholdes den 01-07-2015 kl
19.00 på Bakkedal.
Vel mødt i sommer!

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

Skydning
Foreningen afholder den årlige fugleskydning
søndag den 7. juni 2015 kl. 10:00 på skydebanen i Marrebæk (Kanalvej). Det er en dag for
hele familien – garderfamilien. Efter skydningen
samles vi om vores medbragte mad, og der vil
være gevinstuddeling. Vi håber på godt vejr, godt
humør og rigtig mange deltagere i årets fugleskydning. Der kræves ikke særlige skydefærdigheder for at deltage.
Vinterskydning 2014 / 15:
Foreningen har gennem vinteren afholdt 8
skydeaftener, og der har været rigtig god
opbakning, idet 20 skytter har deltaget, og
16 har skudt til landsskydning. For første gang
har så mange gamle gardere vist interesse for
skydningen.
Den sidste skydeaften sluttede vi af med et par
stykker smørrebrød. Denne aften var der også
rigtig god deltagelse og hele 4 bestyrelsesmedlemmer deltog og skød – godt gået!.
Karl Andersen, skydeleder
Peter Müller

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

Sidste arrangement inden sommerferien er fugleskydningen, som er omtalt nedenfor. Midt i juni
måned udsendes F.A.G.-Nyt, og første arragement efter sommerferien er klubaftenen mandag
d. 7. september.

Frederiksborg Amts Garderforenings formand,
MAR-92 Kim D. Olsen får taget fingeraftryk af
pensioneret fingeraftryksspecialist hos Politiet,
Ib Ketler: Så må vi vente og se, om formanden
ryger i kachotten.

Gl. Roskilde

(22/1 1910 – GF 17)

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

Kommende arrangementer:
9/5 - ”Drengetur” til Panzer Museum East, Slagelse. Danmarks største privatejede militære
køretøjssamling. www.panzermuseumeast.dk.
Kør selv tur med afgang kl. 09.00 fra den lille
p-plads ved Jan & Bo’s Lystfisker Shop, Køgevej,
Roskilde. Foreningen giver kr. 100 i benzinpenge
til den der lægger bil til turen.
Pris pr. deltager kr. 150,- (du får køretur, entre,
smørrebrød, drikkevarer). Tilmelding senest d.
4/5 til formanden.
28/5 - Klosterkoncert
Kl. 18.30 i haven ved Roskilde Kloster, hvor Livgardens Musikkorps igen vil give koncert i de
dejlige omgivelser. Husk selv at tage en stol eller
tæppe med.
15/6-Valdemarsdag.
Vi møder med fanen til dette arrangement i Roskilde Domkirke, der begynder kl. 19.00.
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21/6 - Bustur med besøg.
Vi mødes på Stændertorvet kl. 09.00 (søndag),
hvor vi med Turistbus kører til Langeland. Her vil
damerne få en guidet tur på Tranekær Slot, hvor
lensgreve Ahlefeldt-Laurvig på sin meget medlevende måde vil guide deltagerne rundt. Gl. gardere kører til Koldkrigsmuseet, Langelandsfortet
hvor vi vil få en guidet rundvisning.
Herefter samlet frokost på rest. ”Generalen” i
Tranekær.
Hjemme igen ca. kl. 18.00.
Foreningen givet et meget stort tilskud til denne
tur og prisen for vore medlemmer med damer bliver kr. 250,- pr. deltager. For eventuelle gæster
bliver prisen kr. 300,- pr. deltager.
Sæt et kryds i din kalender og bak om dette synes vi selv -flotte arrangement. Her får du
virkeligt noget for ”pengene”!
Tilmelding til formanden, senest den 15.6.
Vores netop afsluttede generalforsamling samlede 4o gl. gardere. Vore damer fik et medlevende foredrag af vores medlem, Klosterforvalter, Kammerherre, Oberst Søren Lyder
Jacobsen med emnet ”Dronningen Vagtmester”. Et meget interessant foredrag om Sørens
tid i kongehuset!
Garderne havde fornøjelsen af Præsidenten for
De Danske Garderforeninger, Kammerherre,
Oberst Flemming Rytter, der sammen med sin
hustru deltog i hele generalforsamlingen.
Generalforsamlingen forløb stille og roligt.
Formandens og kassererens beretning blev
godkendte med akklamation.!
SEP-65 Finn Nør-Pedersen blev nyvalgt som
revisorsuppleant.
Under eventuelt takkede Præsidenten vores
forening for altid at møde op med fanen ved
særlige lejligheder under DG, og ikke mindst
vores fanebærer (Hans Henning) og faneløjtnant (Per Helbæk) for deres altid meget korrekte måde at vise fanen.

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

Sommerskydning på 200 m banen i Fensmark
starter mandag d. 4. maj 2015 kl. 18.00. Indskydning af jagtriffel fra kl. 17.30. Fælles transport
kan evt. aftales fra parkeringspladsen ved Haslev
kirke. Kontakt skydeleder Claus Nybo for yderligere oplysninger.
Fugleskydning i Fakse sammen med Fakse GF
og Sydsjællands GF søndag d. 31. maj 2015 kl.
09.00. Program for arrangementet udsendes.
Kontakt eventuelt skydeleder Claus Nybo for
yderligere oplysninger.
Se øvrige aktiviteter på foreningens hjemmeside www.gf-haslev.dk
JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen

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:
Sommertur lørdag d. 9. maj. Rundvisning på
Frederiksberg Slot med efterfølgende frokost
i ”Krøyer's Have” på Pile Alle. Start kl. 10.00
præcis. (Der er et antal P. pladser i slotsgården)
Rundvisningen forestås af pens. Kaptajn Axel
Vermehren.
Prisen for denne herlighed er 250,00 kr. pr. person. Drikkevarer betales særskilt. Der er bindende
tilmelding senest d. 1. maj, og beløbet bedes
indbetalt til kassereren på: reg. nr. 1551 konto
31632 76186.
Valdemarsmarch d. 15. juni med afgang fra
Skolen ved Kongevejen kl 19.00

Forsvarets Dag lørdag d. 20. juni med afgang
fra Axeltorv kl. 10.00. Taler og underholdning i
Riddersalen på Kronborg og efterfølgende frokost i Kasematterne med øl og hornmusik. Ved
deltagelse til frokosten, er der bindende tilmelding, og der skal indbetales 120,00 kr. til kassereren på ovenstående konto. Mail i begge tilfælde:
mogens.gundersen@stofanet.dk
Skyde og bowling er afsluttet for denne gang,
men vi vender tilbage til oktober. Tak for indsatsen til de fremmødte.
Ved den nyligt afholdte Generalforsamling, var
30 flotte tidligere Gardere mødt op. Generalforsamlingen forløb i god ro og orden under
kyndig ledelse af Jørgen Svaneberg.
Der var godkendelse af formandens beretning
samt af regnskabet. Der var genvalg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og
revisor. Under evt. gav Ib Westergaard et godt
tip: på www.forsvaret.dk ligger mange gamle
og nye filmklip. Tjek det ud, måske har du
været filmstjerne engang. Efterfølgende blev
der uddelt hæderstegn: 60 års til Tage Christensen, John Ove Hansen, Ove Verner Hansen
og John Burgwaldt. 50 års til Søren Johnsen,
Finn Kromose og Hakon Jørgensen. 40 års til
Bent Andersen, Henning Petersen, Ole Raslow
og Jørgen Svaneberg. Foreningstegn til Brian
Overgaard Bentzen og Niels Peter Veje.
Generalforsamlingen afsluttedes med sild, wienerschnitzel og nogle timers hyggelig Gardersnak.
Bestyrelsen ønsker vore medlemmer en god
sommer, næste skriv bliver i juli-udgaven af
Garderbladet.
Hjemmesiden bliver løbende opdateret, så kig
forbi.

SEP-68 Erik Rye Andersen

Formand Leif Fokking, 10 & 50 års jubilarerne
Bent Christian Nielsen, Jens Pilegaard Jørgensen,
Børge Lundsgaard og Præsidenten Flemming Rytter.
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Holbæk Amt

(24/3 1911 – GF 21)

Høje-Taastrup og Omegn(29/11 1976 – GF 78)

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

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

Besøg på Ledreborg Slot søndag den 10. maj. Vi
mødes klokken 14:00 ved slottet, I følger pilene
frem til Amalienborg porten. Her vil driftskoordinator og gammel garder Anders Knapp byde
velkommen og fortælle lidt om dagens program.
Efter rundvisningen i Slotsparken og Slotspladsen
kommer vi til Slotsladen, for til sidst at ende i
Restauranten Fasaneriet, hvor der serveres kaffe
og kage til en pris af kr. 75,00.
Rundvisningen varer ca. 1 ½ til 2 timer.
Tilmeldingsfristen var den 30. april, men nåede
du ikke at tilmelde dig i tide, så tag alligevel kontakt til formand Kaj Kristensen på tlf. 59 43 27 30,
og se om der skulle være et afbud.

Arrangementer: Sæson 2014/15 er afsluttet.
Næste arrangement er på nuværende tidspunkt
Fugleskydning søndag d. 20. september 2015.
Om de kommende arrangementer henvises til
vores hjemmeside.

...fortsættelse af punkt fra april nummeret.
Det blev konstateret, at vi ved fremtidige
arrangementer, hvor vi skal leje bustransport,
kan blive nødt til at gennemføre tilmeldingen
på anden vis for at tilsikre, at sene frameldinger
uden deltagerbetaling ikke belaster foreningens
regnskab, og derved går ud over alle medlemmer.
Selve kontingentopkrævningen på girokort blev
ligeledes diskuteret, idet foreningen årligt bruger mere end 8.000 kr. på porto og tryksager.
Samtidig betaler medlemmerne op imod 40kr i
gebyr for at betale deres kontingent på 300kr.
Det vil bestyrelsen forsøge at finde en bedre
løsning på.
Såvel formandens beretning som kassererens
regnskab blev godkendt af forsamlingen.
Til bestyrelsen genvalgtes NOV-49 Kaj Kristensen, FEB-75 Flemming M. Knudsen, MAJ-74
Jens J.V. Kristensen og APR-11 Palle V. Arildsen.
Som suppleanter genvalgtes JAN-61 Jørgen
T. Nielsen og APR-11 Victor G. Mogensen. Til
revisorposten og ligeledes som fanebærer genvalgtes MAR-61 Svend Aage Thøgersen og til
sidst som reservefanebærer genvalgtes JAN-61
Jørgen T. Nielsen.
Under ”eventuelt” blev særligt aktiviteter for
foreningens yngre medlemmer diskuteret. Desværre blev sidste års friluftsdag med Kajak på
Holbæk Fjord aflyst, da for få havde tilmeldt
sig, men der var i forsamlingen enighed om, at
forsøge igen med et arrangement for foreningens yngste medlemmer i næste års program.
Bestyrelsen vil derfor arbejde videre med et
sådan arrangement til næste udgave af Gardersablen. Dirigenten takkede for god ro og
orden og efterfølgende sluttede formanden
generalforsamlingen af.

Bowling
Bowlingsæsonen sluttede tirsdag den 14. april,
der mest var en ”for sjov” aften, som afslutning.
Den tæller ikke med i den endelige opgørelse.
Efterfølgende havde vi fælles spisning.
Skydning
Skydesæsonen sluttede mandag den 13. april
med fællesspisning og præmieoverrækkelse.
Såvel Bowlingleder som Skydeleder ønsker alle
velkommen til den kommende sæson 2015/16,
der allerede nu er under planlægning.
729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Kalundborg og Omegn

(18/4 1926 – GF 53)
Formand: 950-MAJ-66 Finn Thormod Nielsen
Lynggårdsstien 9, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 87 38 / 60 49 92 58
e-mail: lyngsti@gmail.com

Fugleskydning afholdes søndag d. 7. juni kl.
10.00 hos Søren Jensen, Kallerupvej 248. De
tilmeldte skytter er velkomne til morgenkaffe kl.
09.00 hos aftrædende fuglekonge, Palle Castbak, på Bredekildevej 50.
Efter fugleskydningen mødes vi med vore damer
til præmieuddeling og fællesspisning af medbragt frokost hos Karsten Jensen, Kallerupvej 45.
Tilmelding til: Finn tlf. 6049 9258.
Mail: lyngsti9g@gmail.com eller til Karsten på
tlf. 2425 9803.
Koncerten på Aastrup Kloster med Den Kongelige Livgardes Musikkorps er i år onsdag d. 10.
juni kl. 19.00. Vi kører selv, og mødes i slotsparken kl. 17.30, hvor vi spiser den medbragte mad
sammen. Tag gerne familie og gode venner med.

Generalforsamling 2015
Arrangementet fandt sted mandag 9 marts.
Formand Henrik Agerlin bød velkommen, bad
alle om at rejse sig og beordrede fanen ført
ind. Der afholdtes 1 minuts stilhed, for garder
591-MAR-58 Henning Antonsen.
Bestyrelsen foreslog Anders Lund Rasmussen
som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Af væsentlige punkter fra general- forsamlingen, kan fra
Formandens beretning, som var meget fyldestgørende nævnes, at vi er 182 medlemmer og
har en stabil økonomi, den kan i øvrigt læses
på vores hjemmeside. Foreningen har deltaget i
mange arrangementer med vores fane, stor ros
til Fanebærerne.
Kassereren fremlagde årets regnskab, som blev
godkendt. Kontingentet til foreningen vil fortsat være uændret for det kommende år.
Årets tegnmodtagere: 50-års tegn til 039NOV-63 Bjarne Willy Lassesen, 40-års tegn til
FEB-75 Steen Kronborg Hansen, 10-års tegn
til JAN-80 Ulrich Pade og 753-MAR-67 Knud
Rasmussen. Desuden blev Ole B.S. Christensen
udnævnt til årets Garderkammerat, blandt
andet for sit store arbejde i vores Garderstue.
Valg til bestyrelse, reservefanebærer og revisor/bilagskontrollant, alle blev genvalgt. Efter
afslutningen på generalforsamlingen bød formanden til bords med sild/snaps, kolde og varme retter, afsluttende med kaffe og ostemad.
Årets indlæg kom Køges Borgmester Flemming
Christensen med. Køge er i en rivende udvikling
med 8 store projekter lige fra udvidelse af sygehus og motorvej til ny jernbane linje, ombygning af stationsplads og nyt kulturcentrum
med biografer og meget andet. Et fantastisk
spændende indlæg, hvor vi alle glæder os til
at se udviklingen, gennem de næste mange år.
Tak for endnu en indholdsrig generalforsamling
med gode input og kommentarer. Husk at hele
referatet kan rekvireres hos vores kasserer/
registrator Carsten Rasmussen.
Se billeder på vor hjemmeside www.koogf.dk

SEP-89 Jan Nielsen

Korsør og omegn

(14/10 1922 – GF 49)

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

Køge og omegn

(15/10 1919 – GF 45)
Formand: SEP-85 Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. p. 28 44 12 94
e-mail: henrik.agerlin@gmail.com
www.koogf.dk

Skovtur 2015. Arrangementet finder sted den 1.
august. Reserver allerede nu datoen til skovturen.
Nærmere om arrangementet vil tilgå.
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Bowling
Vi holder sommerferie og starter op igen til
september. God sommer.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon
2619 1710.
Skydning
Vi var udnævnt som værtsforening for Regions
V`s afholdelse af årets skydning.
Arrangementet forløb som altid godt og vi takker alle, der var med til at gøre dagen god.
Se billeder på vor hjemmeside www.koogf.dk
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.
Garderstuen
Holder sommerlukket.

Onsdag d. 20. maj kl. 19.00 Byder vi velkommen
til alle nye medlemmer samt de medlemmer, der
har haft rundt jubilæum i 2014. Foreningens øvrige medlemmer er naturligvis også velkommen
denne aften, hvor vi byder på et lille traktement
samt èn øl/vand og èn snaps for kun kr. 125.-.
Vi glæder os til at se alle denne aften i Cafe Ny
Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte. Af hensyn
til traktementet er tilmelding nødvendig til Lars
Rønne på tlf. 4583 0219, mail: roenne@c.dk eller
Jørgen Skov Andersen på tlf. 4588 6673 mail:
joergen@skovandersen.dk
NOV-61 Lars Rønne

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

Møn

(22/1 1911 – GF 20)
Formand: NOV-71 Claus Michael Jæger-Hansen
Saksenborgvej 2, 4780 Stege
Tlf. 55 81 11 91
e-mail: cjh@post12.tele.dk

Nordre Birk

(19/11 1941 – GF 62)

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

Skydningen. I maj måned skyder vi d. 11. maj, og
da vi ikke kan skyde d. 25. maj på grund af Pinsen,
skyder vi i stedet Pokalskydning d. 18. maj. Mandag d. 1. juni er der skydeafslutning med efterfølgende mad og hygge i Garderstuen på Sorgenfri
Slot. Vores damer er velkommen den første skydedag i måneden samt til skydeafslutningen.
MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Onsdag d. 6. maj kl. 18.30 Kom maj du søde
milde. Hygge-gå-tur på ca. 1½ time rundt om
Lyngby sø for gardere, bedre halvdele, børn,
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børnebørn m.fl. - alle er velkomne. MødestedSorgenfri station..

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

Nordsjællands Garderforening afholdte d. 20.
marts sin ordinære generalforsamling.
Formanden startede med at byde til bords, og
sagde derefter velkommen til æresmedlemmerne Poul Breitenstein og Poul Jeppesen,
samt vores gæst Jan Stoltenborg og samtlige
fremmødte medlemmer. Derefter udbragte vi
Dronningens Skål.
Man sang den omdelte sang, som tilfældigvis
var en sang om gule ærter. Med klaverspil af
vores medlem Ernst Nielsen.
Derefter gik vi til de formidable gule ærter,
og rigeligt med kød af flere slags. Efter de
gule ærter blev der serveret pandekager med
solbærrom.
Efter afrydning af bordene kom kaffen på
bordene med de sædvanlige lækre kransekager leveret af Willas Olsen. Inden generalforsamlingen startede, uddelte formanden med
hjælp af Jan Stoltenborg, jubilæumstegn til de
fremmødte jubilarer. Derefter gik selve generalforsamlingen i gang. Som dirigent valgtes
traditionen tro Poul Breitenstein.
Formanden aflagde sin beretning, som blev
godkendt, og derefter regnskab og budget ved
kassereren, der ligeledes blev godkendt.
Valgene
Formand Bjørn Hansen modtog ikke genvalg. I
stedet blev JUL-71 Niels Koed Hansen valgt til
ny formand.
Øvrige valg blev gennemført som genvalg, dog
skulle der vælges et nyt medlem til bestyrelsen
i stedet for Niels Koed, bestyrelsen indstillede
revisor Poul Niemeyer, og han blev valgt med
akklamation.
Resten af valgene gik hurtigt.
Til sidst under eventuelt takkede den afgående
formand for godt samarbejde i bestyrelsen, og

rettede en tak til medlemmerne for sammenhold og kammeratskab. Til sidst rejste den nye
formand Niels Koed sig, og overrakte tre flasker
vin til den afgående formand Bjørn Hansen.
På Billedet er Jan Stoltenborg som uddelte
jubilæumstegn. Derefter sluttede generalforsamlingen.
MAJ-63 Bjørn Hansen

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

Generalforsamling den 27. marts på Højeruplund. 29 fremmødte. Man mindedes NOV-45
Hans Chr. Thomsen og NOV-51 Hans Oettinger, der døde i afvigte år. Begge var trofaste og
aktive i garderbevægelsen lige til det sidste.
Formand NOV-67 Søren Sørensen gennemgik
årets aktiviteter med bl.a. fanekommando:
150 år for slaget ved Dybbøl 1864. Den 4.
maj sammen med HJV-STEVNS i Højeruplund.
Stevnsfort sammen med GF/Høje Tåstrup. Fugleskydning på Humlemose i Lyderslev. Tak til
Ejvind Bjerre og Max Laursen for sponsorpræmier. Mindehøjtidelighed for de Sønderjyske
Krige. Den Nationale Flagdag. Halifax-flyet fra
2. Verdenskrig. Foredrag med Oberst Lars R
Møller. Kapellet ved Lille Heddinge Kirke, hvor
den amerikanske ambassade skænkede nyt flag
til kisten med menig Ole Frantzen Andersen,
der faldt som US-soldat under 1. Verdenskrig.
DGs Formandsmøde i Køge. 13 mærkedagsbesøg hos medlemmerne - tak for den gode
modtagelse. Medlemstallet er stabilt på 120.
Vi bestræber os på, at medlemskabet er udbytterigt for jer. Hjemmesiden er i fin drift og godt
besøgt. Kom gerne med ros og ris for fortsat
udvikling af hjemmesiden. Tak for samarbejdet
i bestyrelsen og særlig tak til medlemmerne for
den trofaste støtte og opbakning. Beretningen
blev godkendt.
Skydning: Der har i 2014 været fællesskydning
i Fladså Hallen med Haslev - Faxe - Stevns og
Sydsjællands Garderforening. Resultater: JAN73, Helge Rasmussen 185 P m/pokal. Hotherskolen/Hårlev: Pokalskydning/Førsteplads:
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Aktivitetsudvalget
Vores sommertur går i år til Vikingeborgen Trælleborg. Det foregår søndag d. 21. juni. Vi kører i
egne biler, og mødes ved Garderstuen kl. 13.00.
Her samler vi os i bilerne, hvis der er stemning for
det. Man har selv kaffen med! Hvis vejret er med
os, og I har lyst til en lidt længere dag, så tag lidt
grillmad med i køletasken - så sørger aktivitetsudvalget for nogle varme grillriste. Tilmelding er
ikke strengt nødvendig, men vi hører gerne fra jer,
der vil med ud og nyde en eftermiddag sammen
med gardervennerne. Tlf. til Kristian Rasmussen
2559 1410.
Fra venstre: Formand Søren Sørensen, Peder
Ravnshøj, Knud Schrøder og Helge Willumsen.
MAJ-73, Leif Larsen+vandrepokal. Næseringens
honorering fra Fugleskydningen/pokalen fra
Søren Skovly´s mindelegat tildelt APR-14, Mikkel Højer Andersen.
Regnskabet blev godkendt. Kontingentet er
uændret (300 kr.). Bestyrelsesvalg: NOV-67,
Søren Sørensen, FEB-69, Preben Rasmussen
og NOV-78, Lars Juel Clement. Suppleanter:
DEC-00, Lars Kragh Jacobsen og JUN-97, Morten Kasper. Fanebærer og reserve: FEB-69,
Preben Rasmussen og NOV-78, Hans Henrik
Thyssen. Jubilæumstegn: 40-årstegn: MAJ-74,
Peder Ravnshøj og 614, MAJ-46, Helge Villumsen samt medlemstegn til NOV-67, Knud
Schrøder.
Efter spisningen fortalte traktør Karl Peter
Andersen om sit virke gennem flere år som tjener, kok, hovmester, chauffør og meget andet
spændende, frem til sit virke i dag som traktør
og forpagter af Højeruplund på Stevns.

Sydsjælland

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

Bestyrelsen orienterer
Vores næste udvidede bestyrelsesmøde, hvor
udvalgene også deltager, er flyttet til mandag
d. 11. maj.
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

Generalforsamling:
Den 20. marts afholdt vi vor 78. ordinære
generalforsamling i Glostruphallens Restaurant, med deltagelse af vor Præsident Kammerherre, Oberst Flemming Rytter. Formanden
bød velkommen til forsamlingen med en særlig
velkomst til Præsidenten samt til fremmødte
æresmedlem AUG-56 Knud Basballe.
Efter spisning gik vi over til det højtidelige indslag, indvielse af vor nye fane. Fanen førtes ind
med Jakob Hjorth som faneløjtnant og Dennis
Østerholt som fanebærer. Fanen afdækkedes
og de tre fanesøm for hhv. Hendes Majestæt

Dronningen, Fædrelandet og Forening blev slået i af vor Præsident, vort æresmedlem og vor
formand i nævnte rækkefølge. Efter faneindvielsen sang vi; ”Der er ingenting der maner..”.
Herefter mindedes vi årets afdøde kammerater,
og afsluttet med et ”Æret være deres minde”.
Efterfølgende udtalte vi i fællesskab et ”Gud
bevare Dronningen”. Vort æresmedlem Knud
Basballe valgtes til dirigent.
Formanden aflagde beretning for forening og
hjælpefond, og fortalte om aktiviteterne i
vor forening, samt de områder, der udefra
har berørt vor forening. Jan Willmarst og
Jakob Hjorth aflagde beretning for henholdsvis
årets skyde- og bowlingaktiviteter. Vor kassér i
hovedforeningen Flemming Martinussen aflagde regnskab for forening og hjælpefond, og for
skyttelavet redegjorde Dennis Østerholt for
regnskabet. Samtlige beretninger og regnskaber blev enstemmigt godkendt. Kontingentet
for 2016 er uforandret kr. 320,-.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Formand Jens
Crone, Kassér Flemming Martinussen, Skydeformand Niels Langstrup samt Dennis Østerholt og Jan Willmarst blev alle genvalgt. Til
fanebærer genvalgtes Jakob Hjorth.
Herefter gik vi over til uddeling af jubilæumstegn. Vor Præsident overrakte jubilæumstegnene. Specielt fik Nov-74 Niels Langstrup
Pedersen overrakt De Danske Garderforeningers hæderstegn for et mangeårigt og stort
udført arbejde i både bestyrelse og skyttelav.
Formanden takkede modtagerne for et trofast
og mangeårigt medlemskab i vor forening.
Afslutningsvis takkede formanden vor Præsident for hans fremmøde og vor dirigent Knud
Basballe for en godt ledet generalforsamling,
vor bestyrelse for et godt udført arbejde i 2014
samt generalforsamlingen for en rigtig god
stemning. 
MAJ-70 Jens Crone

Skyttelauget
Torsdag d. 7. maj kl. 18.00 - 21.00 har vi pokalskydning på 15 m., med Marineforeningen på
Holmegårdsskolens baner og efterfølgende spisning i Marineforeningens lokaler. Tilmelding til
Gert Roerholt på tlf. 5570 0646.
Søndag d. 31. maj, kl. 9.00 har vi Fugleskydning
sammen med Fakse og Haslev GF. Det er på Fakse
GFs baner, og det er for gardere samt deres familie og venner, der kommer også et fugleskydnings
program.
Garderstuen
Garderstuen er åben torsdag d. 7. maj kl. 19.00,
dog kun mod tilmelding til Claus på tlf. 2082
7545. Der arrangeres også spisning, hvis der
er stemning for det. Som noget nyt, er vi ved
at arrangere en onsdagsklub, hør nærmere hos
Claus!

Modtagere af jubilæumstegn. Bagerst fra venstre NOV-74 Lars Andersson (10), NOV-74 Jørgen Hjorth
Frandsen (40), NOV-74 Niels Langstrup Pedersen (40 samt DG/HT), Formanden, 759-SEP-63 Palle
Skou Rasmussen (50), 970-MAJ-66 Stig Taxbøll (40), SEP-61 Ole Blyme (10). Forrest fra venstre 478MAJ-62 Preben Fonnesbech (50), 991-SEP-62 Torben Mortensen (50), Præsident i DG Flemming Rytter, 750-NOV-52 Jørgen Kjær Christensen (50), 080-NOV-54 Lauritz P. Nielsen (50).
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DGU (VI)

Vestlolland

5/6-15

(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

LERDUESKYDNING – Årets første lerdueskydning bliver den 28 maj 2015, og den holdes igen
på Ole Lorentzens marker på Nykøbing Landevej
13, 4200 Slagelse. Følg skiltene, vi starter kl.
18.00.
Det er igen Troels, Hans Henrik og Per der har
sørget for alt udstyr og ”Duer”.
Under skydningen bliver der mulighed for at stifte
bekendtskab med vores berømte pølser, ligesom
der vil være mulighed for at få ganen fugtet.
Vel mødt alle - torsdag d. 28. maj kl. 18.00.

Garderforeningerne i Udlandet (6)

Niels Wiese, til venstre på billedet, blev udnævnt til Æresmedlem af Vestsjællands Garderforening for
sit store arbejde for foreningen gennem 23 år i bestyrelsen. Til højre ses foreningens Formand Knud
Glavind, som samme aften kunne fejrer sit 25 års jubilæum som formand for Vestsjællands Garderforening.

Pacific Northwest

Vest Kanada

Storbritannien

Øst Kanada

Singapore

Kronprinsen besøgte Tokyo, Japan 27. marts,
2015.
Singapore Garderforenings mangeårige medlem Erik Lauridsen og hustru Masako san mødte H.K. Kronprins Frederik og H.K. Prinsesse
Mary i det smukke japanske solskinsvej, under
kronprinseparrets besøg i Tokyo.

(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

Præsident: JUL-80 Anders M. Hansen
Peterson House
25 Gilbert Street, Flat D, Mayfair
London W1K 5HX
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 207 409 5050
Mobil: +45 28 11 07 45
e-mail: anders.hansen@dandersmore.com
www.garderforening.dk/dgu.htm

(22/4 1992 – GF 99)
Formand: JUL-80 Anders M. Hansen
Peterson House, 25 Gilbert Street, Flat D, Mayfair,
London W1K 5HX, United Kingdom
Tlf. +44 (0) 207 409 5050
e-mail anders.hansen@dandersmore.com
www.garder-uk.com

Australien

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

Kalifornien

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

(3/3 2003 – GF 100)
Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore 438791
Mob. +65 9622 9227
Skype/Yahoo/Hotmail: sduvier
e-mail: sduvier@hotmail.com
www.garderforening.dk/singaporegf.htm

(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
(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

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
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DG Personalia

10-05
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.

11-05
19-05
20-05
21-05
12-06
20-06
23-06
28-06

Diamantbryllup
12-05

28-05
11-06

920-NOV-48
GF 75
Viggo Thorup Nielsen og fru Poula
Dalsgårdsvej 36, Dalsgård
8850 Bjerringbro
MAJ-47
GF 46
Eigil Haarby og fru Inge.
Carstensgade 37, 6270 Tønder
052-MAJ-52
GF 60
Knud Aage Moos og Annimi Moos
Amtsvejen 17 Nybøl
6400 Sønderborg

08-05
15-05
05-06

720-MAR-61
GF 23
Henning Jensen og fru Inger
Niels W. Gadesvej 3, 7400 Herning
MAJ-58
GF 44
Peder Vigsø og Margrethe
Tinghøjvej 36, 7900 Nykøbing Mors
788-SEP-62
GF 40
Niels Vestergaard og Birthe
Læsøgade 6, 9560 Hadsund
759-SEP-53
GF 61
Palle Skou Rasmussen og
fru Lene Rasmussen
Grønager 7, 2670 Greve

Fødselsdage
95 år
30-05
03-07
03-07
06-07

09-07

90 år
10-05

85 år
10-05

12-05
25-05
31-05
05-06
11-06

603-MAJ-41
GF 59
Henrik Nielsen
Skjoldsgade 69, 6700 Esbjerg
639-MAJ-41
GF 10
Ove Thomsen
Stolpedalsparken 77, 9000 Aalborg
MAJ-41
GF 45
Knud Helge Jørgensen
Ølbyvej 155, 4600 Køge
61-NOV-41
GF 49
Frede Villy Jensen
Marsk Stigs Vej 150 B, 0001
Tårnholm, 4220 Korsør
946-NOV-40
GF 02
Jørgen Hedegaard Larsen
Sanderumvangen 22
5250 Odense SV
53-MAJ-46
Niels Chr. Niels-Christiansen
Sennepsmarken 1, st. 0105
2830 Virum

01-07

12-05

Guldbryllup
05-05

28-06

GF 62

11-06

14-06

22-06

30-06

80 år
10-05

284-NOV-46
GF 95
Jens C. Leth
Box 12, Site 4, RR 3
Olds Alberta T4H 1P4, Canada
252-NOV-46
GF 61
Robert Jensen
Strandvangen 7, 2650 Hvidovre
626-NOV-46
GF 17
Asger Eliasen
Højmarken 45, 4000 Roskilde
666-NOV-45
GF 14
Holger Mentz Hansen
Strandbyvej 1, 4800 Nykøbing F
657-NOV-46
GF 28
Hans Christian Schultz
Dogger Banke 16, 6852 Billum
29-JUL-45
GF 31
Svend Erik Pedersen
Kløvervej 19, 4653 Karise
226-MAJ-47
GF 08
Karl Otto Andersen
Ole Rømersvej 6, 8920 Randers NV
703-NOV-46
GF 19
Gustav Brun
Vestermøllevej 12, 7620 Lemvig
48-MAJ-50
GF 01
Troels Schaldemose-Nielsen
Schrattenststeingasse 50
A-2700 Wr. Neustadt, Østrig
710-NOV-46
GF 18
Viggo Jens Larsen
Breelteparken 802
2970 Hørsholm
745-NOV-46
GF 45
Harald Hansen
Bygvænget 8, 4681 Herfølge

10-05

421-MAJ-51
Knud Erik Vallentin
Askevej 21, 3630 Jægerspris
902-NOV-51
Fin Barkholt
Bournonvillesvej 1 B
3480 Fredensborg
247-MAJ-51
Karl Egon Petersen
Fuglebakken 6, 5610 Assens
701-NOV-51
Otto Pilgaard
Bakkedraget 48, 7300 Jelling
847-NOV-51
Robert Kjeldgaard Grønne
Bakkevej 14, 8783 Hornsyld
665-NOV-51
Preben Bjerregaard
Frejasvej 3 B, 8680 Ry
752-NOV-51
Jens Lind
Råbjergvej 7, 7620 Lemvig
238-MAJ-51
Jørgen Kylling
Kragelund Møllevej 30
8600 Silkeborg
286-NOV-50
Svend Christiansen
R.R. 3 North Battleford Sask.
S9A 2X4
Canada
011-NOV-52
Erik Pedersen
Henrik Nielsensvej 25
4000 Roskilde
JAN-50
Jørgen Emil Rasmussen
Dronninggårds Alle 79
2840 Holte

GF 16

15-06

GF 18

16-06

13-05
13-05
13-05
18-05
18-05
22-05
24-05
26-05

28-05
31-05
06-06

18-06
GF 66
GF 32
GF 03
GF 36
GF 19
GF 30

18-06
22-06
25-06
25-06
26-06
27-06

GF 95
28-06

GF 17

28-06
05-07

GF 62

099-MAJ-56
GF 16
Carl Ove Jensen
Store Havelsevej 92, 3310 Ølsted

07-07
75 år
12-05
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829-NOV-55
GF 17
Hans Erik Olsen
Flintebjerg 12, 4320 Lejre
747-MAJ-55
GF 13
Bent Østergaard Jensen
Fårdrupvej 32, 4200 Slagelse
201-NOV-55
GF 48
Frederik Pontoppidan Møller
Mølkensvej 25, 5300 Kerteminde
139-NOV-53
GF 52
Knud Nielsen
Themstrupvej 3, 4690 Haslev
295-MAJ-56
GF26
Benny Lund-Hansen
Vesterled 17, st. 0065, 7620 Lemvig
516-NOV-54
GF 31
Arne Sigvard Greisen
Lystrupvej 14, 4652 Hårlev
615-NOV-54
GF 53
Jørgen Madsen
Fasanvej 43, 4400 Kalundborg
160-NOV-55
GF 13
Poul Marcussen
Lavetten 79, 4100 Ringsted
706-MAJ-55
GF 44
Peder Svane
Rolstrupparken 78
7900 Nykøbing M
827-MAJ-55
GF 18
Steen Korsager
Rønnebærvej 21, 3400 Hillerød
346-NOV-55
GF 10
Thomas Anton Olesen
Korsholm 36, 9370 Hals
IFG
GF 41
Hakon Jørgensen
Højdevej 21, 3250 Gilleleje
841-NOV-54
GF 15
Jens Anton Klausen Vestergaard
Galgehøjvej 6, 8831 Løgstrup
870-NOV-54
GF 07
Irgens Jensen
Fjordbakken 44, 4700 Næstved
582-NOV-55
GF 15
Mogens Graff Rohrberg
Sct. Mogens Gade 9 A, 1.
8800 Viborg
752-MAJ-55
GF 56
Erik Mariager
Hæstrupvej 255, 9800 Hjørring
768-MAJ-55
GF 14
Niels Helmer Hansen
Lyngvejen 2, 4800 Nykøbing F
435-NOV-54
GF 24
Bent Ove Nielsen
Stengadevej 38, 5935 Tranekær
828-MAJ-55
GF 10
Poul Flemming Thrane
Nordvangsparken 64, 3460 Birkerød
008-NOV-55
GF 37
Søren Hedegaard
Tøjmosevej 28, 5883 Oure
656-MAJ-55
GF 07
Morten Kaas-Rasmussen
Kirsebærvej 15, 4700 Næstved
119-NOV-53
GF 01
Poul Lynggaard
Hviddingvej 27, 2610 Rødovre
940-MAJ-55
GF 30
Peter Justesen
Karlskronavej 29, 8600 Silkeborg
531-NOV-55
GF 25
Svend Ole Herland Andersen
Høedvej 59, 4174 Jystrup Midtsj.
088-NOV-55
GF 02
Bent Mølhede
Ved Lunden 14, 5491 Blommenslyst
191-NOV-58
Jens Erik Justesen
Birkevej 6, 4640 Faxe

GF 38
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13-05
17-05
18-05
20-05
23-05
25-05
26-05
27-05
28-05
28-05
01-06
02-06
08-06
11-06
12-06
13-06
13-06
16-06
19-06
20-06
20-06
20-06
24-06

24-06
02-07
08-07

34

5/6-15

209-JUL-59
GF 29
Bent Sørensen
Enghavevej 3, 7000 Fredericia
518-NOV-59
GF 31
Povl Ingemann Nielsen
Oldekrogen 12, 4672 Klippinge
353-SEP-59
GF 12
Erik Hedegaard
Skovlunden 1, 8300 Odder
044-MAJ-59
GF 01
Kurt Rask Nielsen
Toftevej 38, 4952 Sokkemarke
961-MAR-59
GF 26
Karl Telling Jensen
Højgårdsparken 62, 7560 Hjerm
118-MAJ-59
GF 15
Erik Egebjerg Olesen
Gl. Århusvej 298, 8800 Viborg
535-SEP-59
GF17
Steffen Hansen
Blågårdsstræde 8 G, 4000 Roskilde
060-MAJ-59
GF 31
Finn Jensen
Acacievej 57, 4600 Køge
317-SEP-59
GF 17
Aksel Sandberg Jensen
Ågerupvænge 121, 4000 Roskilde
336-SEP-61
GF 30
Erik Bøgild
Sensommervej 21, 8600 Silkeborg
480-NOV-59
GF 21
Kjeld Ilsøe
Ved Skoven 21, 4300 Holbæk
250-JUL-59
GF 05
Henry Jensen
Herstvej 69, 8382 Hinnerup
133-JAN-62
GF 01
Mogens Dybdahl Petersen
Ellegårdsvej 22, st.th., 2820 Gentofte
308-SEP-59
GF 01
Peter Lind Jans
Vestgrønningen 30, 2791 Dragør
MAJ-59
GF 66
Hans Stougård
Langgade 68, 5620 Glamsbjerg
119-MAJ-59
GF 23
Poul Børge Olesen
Rosenvænget 21, 7400 Herning
185-SEP-61
GF 33
Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, 5500 Middelfart
276-MAR-60
GF 15
Hans Peter Jensen
Thybovej 9, 8620 Kjellerup
286-JUL-59
GF 34
Kjeld Højslet
Jeppe Aakjærsvej 6, 4640 Farsø
140-JULl-59
GF 33
Ejner Skovgaard Larsen
Nymarksvej 25, 5471 Søndersø
071-JAN-60
GF 49
Leif Haarlev Nielsen
Bildsøvej 171, 4200 Slagelse
093-MAJ-59
GF 51
Ejnar Johannes Schmidt
Louisevej 7, 5270 Odense N
039-MAJ-59
GF 18
Niels Hansen
Grønnehavegård
Helsingevej 98 A
3300 Frederiksværk
330-SEP-59
GF 01
Bent Nielsen
Træets Kvarter 6, 2750 Ballerup
091-JAN-60
GF 52
Christian Just Lund Jensen
Kalvehaven 12, 4690 Haslev
505-NOV-59
GF 18
Arnold Jensen
Stjernevænget 4, 3320 Skævinge

70 år
11-05
12-05
12-05
16-05
18-05

19-05
20-05

20-05
23-05
24-05
25-05
26-05
27-05
27-05
28-05
28-05

29-05
30-05
31-05

31-05

04-06
06-06
06-06
10-06
10-06

925-JUN-67
GF 10
Lars Charles Christensen
Markedsvej 5, 9440 Aabybro
332-MAJ-64
GF 17
Jens Pilegaard Jørgensen
Wesselsvej 11, 4700 Næstved
906-JAN-65
GF 15
Jeppe Tom J. Nielsen
Søfryd 49, 3200 Helsinge
120-MAR-65
GF 45
Peter Dangkel
Møllevænget 13, 1., 4600 Køge
543-JUL-64
GF 02
Frede Bang Olsen
Gammel Højmevej 110
5250 Odense SV
560-NOV-66
GF 62
Jan Lorentz Nielsen
Vældegårdsvej 65, 2820 Gentofte
118-MAJ-66
GF 36
Hans Jørn Rohde
Jens Baggesensvej 1
8660 Skanderborg
219-MAJ-65
GF 02
Preben Skov
Egevænget 3, 5853 Ørbæk
296-MAJ-65
GF 06
Svend Aage Secher
Skovby Skolevej 2, 5985 Søby Ærø
JAN-65
GF 60
Gunnar Dreier
Ahlmannsvej 26, 1, 6400 Sønderborg
421-MAJ-64
GF 21
Kaj Østergaard
Vallekildevej 112, 4534 Hørve
633-SEP-64
GF 59
Peter Frank Pedersen
Skoletoften 19, 6710 Esbjerg V
368-MAJ-64
GF 07
Niels Boye Pedersen
Tjørnevej 4, 4684 Holmegaard
828-NOV-64
GF 43
John Tvilling Larsen
Auktionskaj 3, 9970 Strandby
707-NOV-65
GF 05
Niels Oustrup
Gentoftevej 2, 8000 Aarhus C
859-JAN-65
GF 02
Jørgen Søberg
Faunavænget 36, Sdr. Nærå
5792 Årslev
391-SEP-66
GF 40
Svend Hørsmann
Nordre Skovvej 11, 9520 Skørping
012-NOV-63
GF 66
Jørgen Ladefoged
Ellevangen 5, 5683 Haarby
702-SEP-64
GF 10
Kjeld Christensen
Herluf Trolles Gade 23, 1.th.
9000 Aalborg
669-SEP-64
GF 62
Erik Woytylka
Stærevej 53, st.tv.
2400 København NV
745-NOV-64
GF 30
Svens Strunge
Silkeborgvej 62, 8680 Ry
121-MAR-65
GF 01
Claus Hartvig Jørgensen
Gartnertoften 46, 2770 Kastrup
642-JUL-63
GF 07
Bent Larsen Holm
Kildegårdsvej 2, 4684 Holmegaard
128-MAR-65
GF 04
Mogens Munk Nielsen
Malurtvej 17, 7700 Thisted
008-MAR-65
GF 32
Christian Pedersen
Refshaven 5 A, 7321 Gadbjerg

11-06

14-06

18-06

23-06
23-06
24-06
25-06
25-06
27-06
27-06
28-06
29-06
04-07
04-07

06-07
07-07
08-07
09-07
09-07

60 år
15-05
15-05
23-05
27-05

29-05
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506-SEP-65
GF 23
Frank Mogensen
Dalgas Plads 7 C, 4. 0005
7400 Herning
654-SEP-64
GF 18
Thor Pedersen
Graudebjerggaard
Nakke Østvej 49, Nakke
4500 Nykøbing Sj.
046-MAR-65
GF 49
Knud Hjorth Rasmussen
Marsk Stigs Vej 150 A, Tårnholm
4220 Korsør
JUL-69
GF 01
Henrik Grønholm
Randbølvej 38, 2720 Vanløse
819-MAR-68
GF 10
Flemming Gregersen
Skøjtevej 7, 9230 Svenstrup
117-MAR-64
GF 06
Frede Aakjær Jacobsen
Kirketoften 2, 6990 Ulfsborg
329-MAJ-64
GF 30
Rasmus Sørensen
Paradisbakken 20, 8600 Silkeborg
889-MAR-66
GF 60
Erik Thøge Henningsen
Lerløkke 33, 6400 Sønderborg
325-MAJ-64
GF 01
John Bendtsen Aakerstrøm
Rendsagervej 227, 2625 Vallensbæk
729-MAR-67
GF 16
Per B. Christiansen
Lillevang 3, 3650 Ølstykke
889-JAN-65
GF 05
Birger Østergaard Ravn
Hasseltoften 13, 8361 Hasselager
598-SEP-64
GF 14
Ole Clausen
Nørregade 14, 4930 Maribo
315-MAJ-65
GF 02
Ole Bjarne Svop
Carl Nielsnesvej 60, 5792 Årslev
222-MAJ-65
GF 57
Aksel Pustelnik
Nr. Vilstrup Bygade 3
6100 Haderslev
285-MAJ-65
GF 01
Erik Ellegaard Hansen
Knøsen 16, 2670 Greve Strand
SEP-66
GF 08
Erik Moestrup
Amtsvejen 133, 8930 Randers NØ
957-MAR-65
GF 15
Villads Bengtsen
Jegstrupvej Vest 122, 8800 Viborg
566-SEP-65
GF 17
Mogens Flemming Nielsen
Garboparken 60, 4550 Asnæs
800-JAN-65
GF 78
Henning Lajer
Amagerbrogade 143, 1.th.
2300 København S
NOV-75
GF 35
Niels Kragelund
Lauenborgvej 12, 6630 Rødding
APR-75
GF 45
Jan Kurt Larsen
Kastrupvej 132, 2300 København S
FEB-75
GF 01
Per Tidemann
Syvendehusvej 51 A, 730 Herlev
JUL-75
GF 18
Per Finn Nielsen
Dronningens Kovang 18
3480 Fredensborg
JUL-75
GF 01
Birger Holm Vase
Herlevgårdsvej 31 A, st.tv.
2730 Herlev

DG Personalia

01-06
03-06

03-06
04-06
09-06
10-06

11-06
18-06
19-06
22-06
24-06
26-06
26-06
27-06
28-06
02-07
50 år
11-05

14-05

19-05

19-05
26-05
27-05

28-05

30-05

NOV-75
GF 46
Christian Nissen
Toghale 15, 6270 Tønder
JAN-77
GF 04
Karl Oddershede
Vinkelsti 24, Klitmøller
7700 Thisted
APR-76
GF 37
Steen Ager
Stationsvej 12, 5884 Gudme
AUG-76
GF 01
Michael Dam-Schmidt
Mariagervej 16, 3000 Helsingør
MAJ-72
GF 01
Bjarne Persson
Planetvej 5, 3100 Hornbæk
JAN-73
GF 18
Per Normann Jensen
Tinghusvej 11 B
3480 Fredensborg
NOV-75
GF 41
Hans Justesen
Skjoldsvej 33, 3000 Helsingør
AUG-76
GF 01 & GF 62
John M. Strungesen Mørch
Ådalen 9, 2970 Hørsholm
JAN-77
GF 52
Michael Jensen
Bjerredevej 34, 4682 Tureby
MAJ-77
GF 56
Erling Gludsted
Liljevej 6, 9870 Sindal
APR-75
GF 01
Erling Strømann-Brun
Killerupvej 10, 2770 Kastrup
FEB-75
GF 04
Jørgen Okholm Karlshøj
Kjelstrupvej 10, 7700 Thisted
FEB-75
GF 64
Martin Lundgaard Thysen
Østerbyvej 4, 6900 Skjern
APR-75
GF 05
Per Mikkelsen
Elstedhøj 9, st.th., 8520 Lystrup
NOV-75
GF 52
Torben Bjørndahl-Hansen
Leestrupvej 32, 4683 Rønnede
AUG-76
GF 46
Thorvald Møller
Østerlundvej 37, 6780 Skærbæk
DEC-85
GF 19
Knud Erling Birch
Lille Nygård
Elslingholmvej 35, 7830 Vinderup
DEC-84
GF 29
Jens Vinther
Oldenborggade 11, 2.th.
7000 Fredericia
SEP-85
GF 19
Frank Jacobsen
Danagården 23, 1.th.
7500 Holstebro
JAN-87
GF 13
Poul Fridan Jørgensen
Vinkelvej 7, 4270 Høng
DEC-83
GF 30
Lars Helmer
Ydunsvej 13, 8600 Silkeborg
JUN-84
GF 01
Henrik Sørensen
Ørestads Boulevard 63 D, st.th.
2300 København S
MAR-86
GF 93
Peter K. Baunegård Diessel
One Renaissance Place # 1217
Palatine, IL 60067, USA
SEP-85
GF 04
Terkel Lundø Dahl
Klosterengen 18 A, 7700 Thisted

31-05
01-06
04-06
08-06

09-06

18-06
19-06
24-06

25-06
27-06
04-07

05-07
06-07

07-07
07-07
07-07
09-07
09-07

JUN-85
GF 32
Finn Waldemar
Dådyrvej 10, 7160 Tørring
APR-87
GF 01
Jørgen Pedersen
Buen 6, 3490 Kvistgård
SEP-85
GF 44
Jens Søndergaard
Kr. Koldsvej 15, 7950 Erslev
SEP-85
GF 59
Tommy Skødt
Skoleparken 11, 6.tv.
6705 Esbjerg Ø
MAR-86
GF 01
Claus Jørgensen
Berners Vænge 30, st.tv.
2650 Hvidovre
OKT-86
GF 01
Frank Verner Lassen
Smedievej 179, 3400 Hillerød
DEC-85
GF 43
Henrik Frandsen
Boelsmindevej 250, 9300 Sæby
DEC-85
GF 19
Villiam Andersen
Korsvejhus Hovedvej 15
7620 Lemvig
OKT-86
GF 27
Allan Würtz
Violvej 49, 7800 Skive
MAR-86
GF 31
Jens Andersen
Højvang 5, 4673 Rødvig Stevns
DEC-85
GF 95
Jens Lind
P.O. Box 723
Crossfield, Alberta T0M 0S0, Canada
JUN-85
GF 08
Erik Vinter
Engtoften 2, 8920 Randers NV
SEP-85
GF 93
Jan René W. Knudsen
4920 River Farm Road NE
Marietta, GA 30068, USA
SEP-85
GF 01
Brian Ove Møller Nielsen
Mariehøj 136, 2610 Rødovre
JUN-87
GF 24
Christian Benedict Ahlefeldt-Laurvig
Slotsgade 78, 5953 Tranekær
JUN-86
GF 66
Henrik Jervelund
Stimosen 6, 5620 Glamsbjerg
MAR-86
GF 18
Jørgen Holme Nielsen
Meisevang 7, 3450 Allerød
SEP-85
GF 78
Lars Prier
Blichersvej 13, 2630 Taastrup

Dødsfald

478-NOV-46
GF 37
Tage Hansen
Langgade 2, 5874 Hesselager
624-NOV-46
GF 55
Niels Høgenhaven Andersen
Nymandsvej 10, 8444 Balle
721-NOV-48
GF 55
Egon Petersen
Rådmandsvej 5, 8500 Grenå
219-MAJ-49
GF 62
Preben Winther
Lundtoftegårdsvej 5, 4.th.
2800 Kongens Lyngby
467-NOV-49
GF 46
Hans A. Johansen
Søndergade 9 B, 6200 Aabenraa
294-NOV-50
GF 44
Hugo Cortsen
Fasanvej 4, 7900 Nykøbing M

110-MAJ-50
GF 78
Gunnar Veggerby
Springholm 24, st.th., 2600 Glostrup
416-MAJ-50
GF 39
Kristian Møller Nielsen
Beddingen 1, st. tv., 6950 Ringkøbing
299-MAJ-51
GF 08
Carl Emil Lange
Mimersvej 12, 8920 Randers NV
431-NOV-54
GF 62
Stefan Balslev
Olgasvej 1 C, 3.th., 2950 Vedbæk
861-MAJ-55
GF03
Jens Lage Jørgensen
Lundevej 1, 7140 Stouby
304-NOV-55
GF 15
Harding Dalsgaard Hansen
Østergade 53, 9631 Gedsted
022-NOV-55
GF 43
Henning Marinus Larsen
Åmarksvej 42, 9981 Jerup
OKT-73	
GF 62
Jørgen Lund
Højsgårds Allé 54, 2900 Hellerup
DEC-85	
GF 46
Michael Skov Tækker
Tornumgårdsvej 4, 6660 Lintrup
TAK

En stor tak til Frederiksborg Amts Garderforening for vingave og fremmøde ved næstformanden Ole Meinung, ligeledes stor tak til
årgangsformand NOV-54 Gerhard Rohwer for
gave og fremmøde. I var begge med til at gøre
dagen ekstra festlig. Med garderhilsen

452-NOV-54 Bent Jakobsen
Hjertelig tak til Skjern og Omegns Garderforening for opmærksomhed ved min 75 års
fødselsdag.

741-NOV-51 Martinus Pedersen
Rigtig mange tak til de fremmødte gamle gardere fra Den Fyenske Garderforening og Vicepræsidentklubben samt for medbragte gaver.
Også en stor tak til Ivan Hermansen for den
personlige og varme hilsen.

366-MAJ-51 Harald Jørgensen
Tak til Sydsjællands Garderforening for fremmøde ved formand Erik Harder med portvin til
min 80 års fødselsdag.

412-NOV-54 Birger M. Jensen
Hjertelig tak til Odder og Omegns Garderforening for gave og besøg af formand Jens Peter
Petersen og Leo Piltoft med frue, i anledning af
min 85 års fødselsdag.

NOV-51 Niels Mortensen
En hjertelig tak for deltagelse og fremmøde
med faner til Nordsjællands Garderforening,
Skyttelauget KBH samt gamle gardere ved 257NOV-46 Mogens Krogs Bisættelse.
På familiens vegne, MAJ-63 305 Bjørn Hansen
Tak til Djurslands Garderforening for deltagelse og bårebuket, ved min mand 721-NOV48 Egon Robdrup Petersens bisættelse d. 27.
februar 2015 fra Vejlby Kirke.
Tak til fanevagter Jens Hougaard og Peder
Byskov.
Hjertelig tak til Høje-Taastrup og Omegns
Garderforening for opmærksomhed, ved formand Jon Nielsen, med Garder Portvin, i anledningen af min 70 års fødselsdag.

261-MAJ-64 Søren Møller

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Fester i særklasse

Comwells hoteller tilbyder
de helt perfekte rammer
for dig og dine gæster
Ålborg

Læs mere på comwell.dk

Rebild Bakker

Aarhus
Åbner juli 2014

Borupgaard
Holte
Kellers Park
Kolding

Sønderborg

Roskilde

Bella Sky

Køge Strand
Sorø Storkro
Åbner marts 2014
Middelfart
Grand Park
Kongebrogaarden
Klarskovgaard

