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Præsidenten har ordet
Nu har Præsidiet og jeg
sammen med Sekretariatet
været i arbejdstøjet og på
akkord hele efteråret 2014.
Vi har fået frembragt en god
og visionær informations- og
kommuninikationsstrategi.
Vi har fået ansat en kommunikationsansvarlig til, efter
Præsidiets og mine direktiver, at markere De Danske
Garderforeninger (DG) såvel
udadtil som indadtil.
Udadtil skal vi opdyrke nye jagtmarker. I det ”offentlige rum”
drøftes og afgøres mange af hverdagens opkommende spørgsmål
og problemer. Hvis DG ønsker indflydelse på dagen og vejen, så
må vi med rettidig omhu forudse og planlægge vor indsats. Da
vi er en demokratisk organisation, må vi derfor i drøftelserne i
Præsidiet og på Repræsentantskabsmøder være så tilpas åbne og
forudseende, at vi aktivt kan tage del i dagens drøftelser og måske
også være dagsordensdefinerende på nogle områder. Jeg tænker
på næste forsvarsforlig og værnepligten, jeg tænker på den fortsatte udvikling på veteranområdet, og jeg kunne måske også pege
på områder i et nyt forsvarsforlig, hvor kulturbærende traditioner
kunne fremmes, uden at vi derved lukker os ind på et museum.

Indadtil skal vi med vor nye hjemmeside som krumtap og med
støtte i Garderbladet samt på DG profil på FaceBook tilsikre en
koordineret og effektiv indre kommunikation. Den skal være effektiv, lynhurtig og entydig. Vi skal med en høj grad af medlemsindflydelse beskæftige os med relevante, historiske som nutidige
emner, der optager medlemmerne.
Arbejdstøjet har også siden sommeren 2014 været anvendt i
bestræbelserne på at udvikle samarbejdet med Gardernetværk.
Som pilotprojekt gennemfører Den Kongelige Livgarde (LG),
sammen med DG og Gardernetværk, Garder March 2015 den 4.
oktober 2015 på og fra Garderkasernen i Høvelte. Her vil det blive
demonstreret, at DG og Gardernetværk arbejder sammen om
og for LG. Når vi har fået dette projekt gennemført og evalueret
samt drøftet i vor organisation, er det mit håb, at vi kan gå videre
ad samarbejdets vej, alt med det formål at kunne præsentere de
bedst mulige aktiviteter og events for vore medlemmer, unge
såvel som knap så unge.
Lad os beholde arbejdstøjet på i resten af 2015, lad os få en nænsom og historiebevidst modernisering gennemført, således at vi
kan fastholde vore medlemmer, unge som ældre. Med Hverveudvalget i spidsen tegner vi nye medlemmer ved ”kilden” (værnepligtige ved LG), hvorefter garderforeningerne ved de værnepligtiges
hjemsendelse effektivt tager over.
Og husk, vort medlemstal skal med udgangen af 2015 være
mindst 11.000 medlemmer.
Flemming Rytter
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Lysere tider
På mine ture rundt
til vagterne, i forbindelse med julen og
nytåret, blev jeg igen
bekræftet i den ånd
og særlige dedikation, som gennemsyrer Den Kongelige
Livgarde.
Det er selvfølgelig en
særlig oplevelse at være på vagt på Fredensborg Slot jule- og
nytårsaften, men det er det måske i mindre omfang på Garderkasernen. Når vi nu skal være helt ærlige!
Alligevel så fornemmer jeg, at alle helt naturligt og i bedste stemning også løser denne opgave på en aften, hvor man måske hellere
vil være hjemme med familien. Og sådan løser Livgardens ansatte
jo altid deres opgaver - Positivt, professionelt og i en god ånd.
Nutidens unge udsættes for og påduttes mange negative termer,
og klandres for mange ting. Hvorfor ser, og mærker vi det så ikke
i samme omfang ved Livgarden? Måske er det den gode ledelse,
måske er det de klare og relevante opgaver, måske er det bare

noget, som sker når man træder ind af hovedporten? Måske er
det en blanding?
Jeg er i hvert fald meget imponeret og beæret over, at kunne være
chef for en så engageret organisation, og mennesker, som er tjenestgørende ved Livgarden.
2015 bliver et spændende år. Mange erkendte opgaver ligger forude, og en masse opgaver vil, som altid, dukke overraskende op fra
højre volte. I 2015 ved vi, at Sjælsø Skydebane færdiggøres, vi får
igen infirmeri og tandklinik på Garderkasernen, yderligere udslusningsboliger for veteraner etableres i rækkehusene ved KFUM, og
der vil fortsat være et højt aktivitetsniveau for både vores professionelle - og værnepligtige enheder.
Vi må dog ikke glemme, at vores soldater i Irak, udsendt i rammen
af 2. Brigade, er indsat i et område, hvor situationen hurtigt kan
ændre sig. Jeg krydser mine fingre for, at de alle kommer helskindet hjem igen.
Jeg glæder mig til igen i år at møde og tale med garderne, unge
som ældre, ved vores fælles arrangementer.
Pro Rege et Grege
Klavs Lawes, Oberst, Kammerherre
Chef for Den Kongelige Livgarde.
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Velkommen rekrutter!
Af rekrut J. Bach og rekrut L.A. Kock, 1/III/LG.

”Velkommen til, rekrutter!” var de ord som alle på Hold December 2014 havde set frem til at høre, for det betød, at den tid hos
Den Kongelige Livgarde, som vi havde glædet os til, endelig var
begyndt. Ugerne op til var der fløjet sommerfugle med kampstøvler på rundt i maven. Alle har haft deres forskellige forventninger
til, hvordan garderånden ville ramme os, og hvordan livet som
soldat ville føles på egen krop. Vi havde alle hørt historier fra vores
familie og nærmeste, men det var først nu, at vi for alvor kunne
finde ud af, om det hele blot var løst krudt og røverhistorier.
Vores indkaldelsesdag startede med, at vi alle tog op på Garderkasernen, hvor vi fulde af forventning samledes ude på Frederik III’s
plads. Her blev vi stillet op på to geledder, og vi blev budt velkommen af bataljonschefen, der efter en kort velkomsttale sendte os
ud til inddeling i 1. og 2. kompagni og dernæst i delinger.
Efter vi var blevet delt op i vores respektive delinger, stødte vi
hurtigt på vores omstilling fra civil til militær. Der var ikke længere
noget der hed, at læne sig op ad væggene – ”de kan jo stå selv”,
som en oversergent så korrekt påpegede i et passende toneleje.
Da eksercits, som vi alle er bekendt med, er Livgardens førsteprioritet, gik der ikke mange øjeblikke efter, at vi havde fået vores
stumper udleveret, før vi alle stod antrådt i civile klæder klar til
at lære ret- og rørstilling. Alt dette skete inden for de første par
timer. Det var, og er stadig, en stor omvæltning, og man føler hele
tiden, at der er tryk på.
Der findes ingen kære mor som rekrut, og sergenten er i hvert fald
en dårlig erstatning, men man lærer hurtigt, at det er nødvendigt
at hjælpe hinanden på stuerne såvel som i delingerne. Første nat
var vi alle så konfuse, at vi endte med at blive to timer længere
oppe, fordi vi ikke var klar over, at vi var blevet aftrådt til aftenhvil. Næste morgen startede med delingsførerens stemme, der på

ganske kærlig vis, og med hamren-på-døren, kl. 05:00 vækkede os
til vores første hele dag som rekrutter i Den Kongelige Livgarde.
De første par dage gik tiden herefter med at komme ind i den
militære rytme – morgenbarbering, stuerengøring, morgenappel,
skjortestrygning, stueeftersyn og alle de andre sjove, men til tider
trælse, ting som vi foretager som rekrutter.
Undervisningsformen i Forsvaret afviger meget, fra den man
møder i gymnasiet eller folkeskolen. Det er ikke længere en mulighed at komme for sent, uden at der efterfølgende vil være konsekvenser. Før var vi 25-30 elever i en klasse, men nu indeholder
klassen 150. Trods den store folkemængde i auditoriet, udpeger
sergentens falkeblik dog altid den trætte rekrut, der sidder og
nikker med hovedet under lektionen. Selv her slipper man ikke for
undervisning, men lærer hurtigt at stå op og modtage læring i
stedet for at sidde ned, såfremt man er for træt til at sidde.
Noget af det der for mange kræver den største omstilling, er at
skulle bo tolv mand sammen på en stue. Man opdager hurtigt,
hvor dejligt det har været at have sit eget værelse hjemme hos
mor og far, hvor du ikke stikker dig på fjedrene i din madras og skal
dele køje med en rekrut, der både snorker og ”letter en lille vind”
i søvne. Men når man kommer over det grænseoverskridende ved
at sove så mange unge mænd sammen, opdager man hurtigt, at
alt det sure ved at vedligeholde sine stumper og stryge skjorte
slet ikke er så slemt, når der hele tiden er nogen at tale og fyre
vittigheder af med.
Vores fremtid i Den Kongelige Livgarde er vi fortrøstningsfulde
over for. Vi kan næsten ikke vente til vores feltture, ikke mindst
vores Rex-tur, og især til at blive vagtgående gardere ved de kongelige slotte og palæer. Det bliver hårdt og grænseoverskridende,
men vi vil møde fremtidens udfordringer med garderånd og ret
ryg!
P.S: Rigtige gardere er vintergardere!

Så er vi samlet i auditoriet til klasseundervisning med 150 elever.
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At holde stueorden uden mor er ikke nemt.

Julegudstjeneste ved III/Livgarden
Tirsdag den 23. december begyndte som en helt almindelig dag for
rekrutterne ved III/Livgarden med morgenrengøring, stueeftersyn og
appel. Godt nok var det dagen før jul, og godt nok kredsede tankerne
om familien derhjemme og den kommende højtid, men disse tanker blev
hurtigt skubbet i baggrunden, da der blev kommanderet ”til højre ret”, og
delingen blev meldt af ved morgenappellen.
Dagen var dog lidt anderledes, for også ved III/Livgarden var julen ved at
indfinde sig. Sidste dag inden jul viste øvelseslisten, at bataljonen skulle
deltage i julegudstjeneste i Skovshoved Kirke. At slutte sidste dag inden
jul med en julegudstjeneste har været en tradition gennem flere år, og
det er en god måde at afslutte et travlt år på.
Nu er Skovshoved Kirke ikke blandt de største kirker, så julegudstjenesten
blev afviklet to gange med et kompagni ad gangen, og med ca. 160 soldater pr. gang var der fyldt godt op i kirken. Gudstjenesten blev afviklet
med 2 præster, idet bataljonens egen feltpræst og vagtkompagniets
feltpræst, der i øvrigt også er sognepræst i Skovshoved Kirke, havde delt

den kirkelige handling mellem sig. Ellers forløb julegudstjenesten som en
sådan skal, med oplæsning af juleevangeliet, prædiken i et sprog der talte
til rekrutterne og salmesang, hvor ca. 160 rustne mandsstemmer sang
med på julens melodier. Julegudstjenesten afsluttedes med, at der blev
spillet et julemedley af 2 tambourer.
For en militær enhed,
er det en stemningsfuld tradition,
at afslutte tjenesten med en julegudstjeneste op til
jul. For hold DEC14
vil det være en af
de oplevelser, de vil
tage med fra deres
soldatertid.
stjeneste
LG julegud
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III/LG julegudstjeneste i Skovshoved Kirke.
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Feltøvelse I – den første nat i bivuak
Det var en iskold onsdag på kasernen, hvor regn og slud styrtede
ned. Dagslyset med den store lampe lyste endnu ikke, og trætheden bed sig fast i lemmerne. De tre musketerer fra 1. Deling 2.
Kompagni, sergenterne Andersen, Lemvig og Eriksen, i samarbejde
med DF Utzon, havde forberedt deres spændte rekrutter på en
rejse ud i det uvisse. De var forberedt på enhver given hændelse,
og havde alle gjort deres udrustning klar til kamp.
Rejsen startede med rygsæk og tung belastning over skuldrene, og
fortsatte kilometer efter kilometer ud i ”Hundredmeter-skoven”,
hvilket vil sige Øvelsesterrænet omkring Sjælsø. Efter fastlæggelsen af den endelige location påbegyndte arbejdet med delingens
BSO – Beredskabsområde – som har til formål at agere ”base”,
mens delingen er i felten.
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De individuelle opgaver, som den enkelte rekrut skulle udføre blev
hurtigt uddelegeret, ligesom det gjorde sig gældende med de
mere delingsorienterede opgaver. Herunder kan nævnes oprettelse af AKP – Adgangskontrolpost, samt klargøring af latrin, materielområde, nærforsvarsstillinger og sporplan. Sidstnævnte med det
formål at de tapre rekrutter i nattens mulm og mørke stadig skal
kunne finde rundt i BSO, og kunne udføre deres opgave (og eventuelt finde ud på det luksuriøse latrin, som i øvrigt var placeret
således, at der var flot udsigt udover Sjælsø i dagstimerne).
Onsdagen foregik primært med gravearbejde, som blev afbrudt af
diverse undervisningslektioner, som f.eks. omhandlede soignering,
feltrationens indhold, bivuakerings ædle kunst samt en række
vagtmæssige forhold. Disse egenskaber ville alle blive benyttet i
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løbet af det næste døgn. AKP’erne blev besat med 2 vagter pr. post
fra kl. 16:00, og herfra fortsatte den fulde vagtbemanding indtil
næste formiddag.
For en del rekrutter var det en særegen oplevelse at skulle sove
under åben himmel for første gang; det var koldt og til tider en
blæsende oplevelse, som for nogle rekrutter kunne skabe nogen
tvivl omkring, hvorvidt man virkelig nu havde lært at alarmere
ordentligt, eller om man havde ordentligt fat i vagtturnussen. For
andre var fokus mest af alt, om ens bivuak overhovedet var oprettet således, at den noget tunge nattedug ikke ville gennemvæde
alt for meget udstyr. For nogle rekrutter blev det at oprette bivuak
en interessant oplevelse, og nogle løsningsforslag til bivuakeringen
var således ret særegne.

Natten blev forholdsvis rolig på trods af flere opvågninger grundet
ens vagttjeneste. Det samlede indtryk af overnatningen var overraskende godt, og flere rekrutter oplevede endda også at få et par
timer i posen, mens andre var mindre heldige.
Fælles for alle var dog nattens afslutning, som kom med skud og
råb, hvilket sendte alle mand ud i deres nærforsvarshuller. Mistanken om et forestående fjendtligt angreb mod BSO blev dog
afkræftet efter et stykke tid, så alarmen blev afblæst, teltpløkkene
blev trukket op, alt blev pakket, og snart var hele delingen atter på
farten. Første feltøvelse – den første nat under åben himmel – var
overstået. Tilbage på Garderkasernen ventede nu kun vedligeholdelse efter øvelse, men det er en helt anden historie.

www.livgarden.dk
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Om kaserne-rengøring;
En klassisk fredagsfornøjelse
Af RK Forsberg, 2.deling, 2.kompagni, III/LG

I den første tid efter at være mødt til tjeneste ved LG, har der
været meget nyt at vænne sig til for os rekrutter. Ikke mindst
omfanget af rengøring har givetvis været en overraskelse for
mange. På daglig basis skal der - foruden den personlige soignering
og vedligeholdelse af udrustning - foretages grundig rengøring
af stuer, badeværelser, fællesarealer mv. Alt dette kontrolleres
MEGET grundigt af befalingsmænd og delingsførere.
Noget lignende udspiller sig hver fredag eftermiddag, men på
en mere spektakulær skala. I forbindelse med aftrædning til (så
nogenlunde) velfortjent weekend, afholdes nemlig “Kasernerengøring”. Denne aktivitet omfatter ganske vist ikke hele Garderkasernen i Høvelte - selvom det muligvis føles sådan for de
rekrutter der har længst hjem, og derfor er mest utålmodige efter,
at kunne påbegynde deres rejse. Men er derimod en særlig grundig
rengøring af stuerne, før kasernen kan forlades. Det kan måske
virke ulogisk at skulle gøre rent lige før alle tager væk, men ved
nærmere eftertanke er dette netop udtryk for ét bestemt aspekt
af den særlige Garderholdning – nemlig at man altid tager ansvar
for at efterlade hvad man har benyttet, i mindst lige så god stand,
som man fik det overdraget.
Alt skal være rent for intet vil undgå SG blik.
Madrasserne bankes fri for støv.

Fremgangsmåden for den ugentlige Kaserne-rengøring varierer
noget fra deling til deling – til gengæld er de forskellige metoder
alle kendetegnede ved at være ganske “velafprøvede” (dvs. uændrede gennem meget lang tid). Et godt eksempel på begge dele er
ved fjernelsen af støv fra madrasserne i vores køjesenge. På nogle
stuer har man fået ordre om, at dette altid skal foregå udendørs,
uanset årstidens vejr, mens det over for andre rekrutter er blevet
indskærpet, at madrasserne endelig ikke må udsættes for regn.
Ligeledes er avanceret teknologi anno 2015 - f.eks. en støvsuger
- ikke noget der finder anvendelse. Rengøringen af madrasser har
således på det nærmeste karakter af fysisk afstraffelse, der enten
foretages med kosteskaft eller flad hånd!
Et andet vigtigt element er, at samtlige rekrutter deltager på lige
fod i arbejdet. Ingen får lov til at gå, før opgaven er løst, og her i
LG gør vi aldrig noget halvt. Såfremt enkelte rekrutter bliver grebet i at yde mindre end deres rimelige andel af anstrengelserne,
påtales det i skarpe vendninger. I et berømt eksempel blev konsekvensen ved opdagelse af yderligere pjæk & fusk beskrevet som
en situation, hvor jorden ville åbne sig under vores fødder og den
inspektionshavende sergent selv stige rødglødende op fra dybet –
ikke noget behageligt billede!
Evt. husmødre blandt Garderbladets læsere vil vide, at det altid er
lettere at holde rent, end at gøre rent. For Hold December 2014
er oplevelserne med særligt Kaserne-rengøring kommet til udtryk
i følgende talemåde: “Hvis stuen ligner p.. , går sergenten op i en
spids”.
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Dansk jul i Irak
Det vigtigste først – så en kort status på uddannelsen hernede. Kompagniet er i gang med andet uddannelseskursus, og er lige gået i gang
med specialistuddannelsen. Kurset gennemføres primært af danskerne,
i tæt koordination med vores britiske samarbejdspartner. Kurset går
super godt, og det er en fornøjelse at afholde kursus for så engagerede
soldater. Vores instruktører har naturligvis lært meget om, hvordan vores
uddannelse skal være, for at give de kurdiske soldater en endnu bedre
uddannelse. Det virker som om, at kurderne er meget glade for det, som
vi lærer dem, og de suger lektionerne til sig.
Hvad angår juleaften, så har vi hygget os rigtigt meget og forsøgt at
holde den så dansk som mulig. Heldigvis falder juleaften og den britiske
fejring af julen ikke på samme dag. Hvilket gjorde, at vi holdt juleaften
2 dage i træk, ikke tosset. Samtidig var det sjovt at se, hvordan briterne
holder jul.
Chefen havde nedsat et juleudvalg, der skulle føre os gennem julen på
en hyggelig måde. De kurdiske soldater, som vi træner, havde skaffet os
ikke mindre end 17 ænder og en kalkun, så der var mad nok til alle. Juleudvalget var ude og handle i lokale butikker for at sikre alle ingredienser
til en dansk julemiddag. Vi havde dermed god mulighed for at lave en så
traditionel dansk julemiddag som muligt. Vel og mærke med de lokale
råvarer, som ikke er, som vi kender dem hjemme i lille Danmark. Det
endte med, at der var en halv
and per mand, ”brun” sovs (ja
de sælger ikke kulør hernede, så
den var ikke helt brun), kogte
kartofler, hjemmelavet rødkål,
brunede kartofler, syltede æbler
med syltetøj, og til dem der hellere ville havde lidt kalkun, var
der så også dette.
Desserten bestod af varm gløgg
og klassik risalamande, selvfølgelig med en mandel. Den
meget flotte mandelgave var en
særdeles flot og eksklusiv flaske
gulerods juice. Alt den herlige
mad blev serveret omkring kl.
18.30, hvor vi først havde set
det obligatoriske Disney juleshow på vores storskærm.
Efter maden spillede vi pakkespil, hvor snyd og bedrag for
nogens vedkommende var vel
indblandet. Herefter stod aftenen på julesalmer og en menneskeslange rundt i hele huset,

hvor der blev skrålet ”Nu det jul igen” Til stor forundring og morskab for
vores britiske kollager.
Denne perfekte aften (når nu vi ikke kunne være hjemme med familien)
blev afsluttet med meget flotte gaver fra familien, enhederne og forsvarsministeren. Vi takker alle mange tak for super fine gaver. Når nu vi
nu er i gang med at takke for gaverne, vil vi også gerne takke for alt det
juleslik samt julekagerne, som vi har modtaget. Det har været med til
at sprede glæde og hygge, både hos os og vores britiske kollegaer. Den
mængde vi har fået herned sikrer, at vi ikke løber tør for søde sager, inden
vi skal hjem.
Dagen efter var det briternes tur til at holde jul, hvor vi var inviteret med.
Den britiske juleaften blev afholdt noget tidligere – ca. kl. 16.00 spiste
vi i stuen, hvor der igen var gaver og godter til alle. Menuen stod på kalkun, kylling samt sovs og kartofler. Det smagte bestemt også godt, og vi
havde en hyggelig aften.
Vi er allerede i gang med at planlægge nytårsaften, men dog ikke helt
klar over hvilken dag vi afholder den, da det ikke er fridag hernede. Folk er
naturligvis trætte efter en hel dag med undervisning, og måske ikke helt
i fest humør. Derfor overvejer vi at afholde nytårsfesten på en af vores
fridage, så er der måske også mulighed for et glas champagne.
Jeg vil slutte denne lille december hilsen med igen at takke alle dem, der
har sendt pakker og godter til os. Samt sige tak til de kurdiske soldater
for alle juleænderne og kalkunen. Slutteligt vil vi gerne ønske jer alle et
godt nytår.

www.livgarden.dk
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Nye Kolleger

Scenen i Stærekassen, afskrækkende stor og tom, venter på konkurrencedeltagerne. Foto: KKB.

Viktor Wennesz (t.v.) og Bo Skjold Christensen, vores nye kolleger.
Fredensborg 18.12.14. Foto: KKB.

Efter hvad man må kalde overordentligt lange forhandlinger (siden
2008!), er det i slutningen af 2014 lykkedes vores fagforening CO10,
Foreningen af Musikere i Forsvaret samt vores tillidsrepræsentanter og
Forsvarets Personel Styrelse, at blive enige om en ny overenskomst. De
allerede tjenestemandsansatte musikere forbliver ansat som sådanne,
men nye kolleger ansættes efter en ny organisationsaftale. Aftalen åbner
op for, at orkestret kan slå vakante stillinger op. Der har ingen nyansættelser været siden 2009, og i løbet af de år er mange kolleger gået på
pension. En tredjedel af orkestrets 36 pladser varetages af kontraktansatte musikere og assistenter! At Musikkorpset har kunnet fungere så
godt alligevel, skyldes dels assistenternes høje niveau, dels fleksibilitet
fra ledelse og fastansatte musikere. Men det er klart, at kontinuitet er en
forudsætning for seriøst orkesterarbejde på sigt. Nu er der en række stillingsopslag på vej: basbasun, horn, kornet, tuba, slagtøj, klarinet.

ser. En stilling i Musikkorpset besættes ligesom i andre professionelle
orkestre: ved konkurrence. Den der spiller bedst på dagen, bliver ansat
på prøve. Der er bogstavelig talt meget på spil for konkurrenterne, og
den sælsomme disciplin kan bedst sammenlignes med sport. 1. runde
spilles bag skærm - man kan altså ikke ses, kun høres, og ingen får fordel
eller ulempe af ”at kende nogen”. 2. runde for udvalgte deltagere er uden
skærm, og dommerpanelet sidder i salen og lytter. Alle deltagere spiller
samme program med klaverakkompagnement.
Ved konkurrencen 16. december blev der valgt to vindere: Klarinettisterne Bo Skjold Christensen og Viktor Wennesz. Begge d’herrer
er velkendte i Musikkorpset, og på hjemmesiden www.dklm.dk kan der
læses mere om dem. Til lykke til både dem og os.
www.dklm.dk

Den første klarinetkonkurrence har allerede været afholdt, og den 16.
december var Stærekassen rammen om mange unge musikeres prøvel-

Jul og nytår
Julekoncerten fandt for første gang sted i Stærekassen, den 11.
december. Dirigent var svenske Per-Otto Johansson, solist var sønderjyske Christoffer Brodersen. Foto: Svend Vermund.
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Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist
Nytårsparaden 1. januar var som sædvanlig en hel folkefest.
Mange ventede os udenfor porten, og fulgte med gennem byen til
Amalienborg, hvor endnu flere ventede. Der blev spillet Vær Velkommen, Kong Kristian, Dronning Margrethe II’s Parademarch og
Prins Henriks Honnørmarch. Foto: Olav Vibild.

www.livgarden.dk
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HOLD MAJ-63

Det sker i 2015

Din Årgangsforening er i fuld gang med forberedelserne til vores
”midtvejs” den 52. årgangsparade.
Er du ikke blevet kontaktet enten ved mail eller brev så tal med 431/
Ole på tlf. 9813 8732 eller mail: kohp@stofanet.dk eller 305/Bjørn på
tlf. 4731 4442/2463 3227 mail: subj@live.dk

HOLD MAR-65
Da vi nærmer os vores 50 års jubilæum, der vil blive afholdt i forbindelse med årgangsparaden søndag den 3. maj 2015, vil vi gerne have
kontakt til så mange som muligt. Vi har sendt skrivelser ud til dem vi
p.t. har kontakt med, men skulle du endnu ikke have modtaget noget,
kan du rette henvendelse til os på et af nedenfor nævnte telefonnumre eller mail-adresse, hvorefter vi snarest kontakter dig.
Tlf.: 2177 3342 / 2043 1198. Mailadresse: garderjub50@gmail.com
Vi ser frem til at høre fra dig.
Med hilsen 088 Jens Bie - 2177 3342 og 120 Peter Dangkel - 2043
1198

HOLD SEP-65
I år er det 50 år siden, vi blev indkaldt til Den Kongelige Livgarde.
I den anledning vil de ”gamle” gerne mødes ved årgangsparaden
søndag den 3. maj med efterfølgende frokost et ydmygt sted.
Tilmelding til frokosten og yderligere oplysninger til 517 Søren Vilsøe
tlf. 2129 0526, mail-adresse soren@vilsoe.info, eller 505 Anders Bach
Andersen tlf. 8647 3009, mail-adresse aaledamgaard@mail.tele.dk
inden 1. april 2015. Med garderhilsen 517 og 505.

HOLD JAN-70
Vort 45 års garderjubilæum nærmer sig med hastige skridt. Det er
den 3. maj 2015 kl. 09.00 på Livgardens Kaserne
Vi mødes til højre indenfor porten i hjørnet ved Kongens Have og
Gothersgade. Der er mange samlet, da der kun er en årsdagsparade i
år, men mon ikke vi kan finde hinanden?
Efter paraden er der frokost på Restaurant Cassiopeia, Gl. Kongevej
10, 1610 København V. (Thyco Brahe Planetarium) kl. 12.30.
Vi får en anretning, en øl og en snaps samt kaffe, og det koster 250,DKK pr. deltager.
For at deltage i forkosten bedes du indbetale beløbet på konto
0828-0002610108 i Sparekassen Fyn senest den 1. april 2015 med
angivelse af dit navn.
Hvis du kender garderkammerater fra JAN-70, som ikke har fået et
brev, så bed dem kontakte mig, så vi kan blive samlet så mange som
muligt.
Mail: knudsen@privat.dk
Tlf. 2371 1543
Mange garderhilsner og undskyld besværet.

FEBRUAR
Lørdag 28/2 – Formandsmøde, Region V
MARTS
Tirsdag 3/3 – Formandsmøde, Region I
Onsdag 4/3 – Formandsmøde, Region III
Torsdag 5/3 – Formandsmøde, Region IV
Lørdag 14/3 – Formandsmøde, Region II
JANUAR - MARTS
DG landsskydning på 15m afvikles i egen garderforening

Fusion
Midtsjællands Garderforening og Vestsjællands Garderforening har besluttet at
fusionere. Der henvises til referatet under
Midtsjællands Garderforening.
Sekretariatet

Kære Garderkammerater
Jeg står i den situation, at jeg leder efter
et nyt job, enten i det nordjyske eller det
midtjyske.
Jeg er uddannet erhvervsjurist, og har
ledelseserfaring bag mig.
Hvis I kender til en virksomhed med et
uindfriet vækstpotentiale, der er ved at
drukne i administrativt bøvl, så hører jeg
gerne fra Jer.
Jeg har ikke lagt mig fast på en bestemt
branche, og jeg stiller gerne op til en uforpligtende kop kaffe.
Mit CV kan ses på LinkedIn.
Med venlig hilsen
NOV-91 Thorkild Reinhard Andersen
mailto:grendel@mail.dk

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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2015
Repræsentantskabsmøde i Viborg
De Danske Garderforeninger afholder Repræsentantskabsmøde i Viborg
29. til 31. maj 2015.
Ethvert medlem af en Garderforening kan deltage

Viborg kommer for 4.gang på
Garderforeningernes landkort
Vi glæder os til for 4. gang (1930 -1979 - 1993 og nu 2015) at byde velkommen til Repræsentantskabsmødet i Viborg.
Vi har som sidste år i Thisted lavet arrangementet således, at når du tilmelder dig de forskellige ting, vil
drikkevarer være inklusiv både til kammeratskabsaften, frokoster samt festmiddagen.
Der er indgået hovedaftale om overnatning med Golf Hotel, Viborg. Der er endvidere mulighed for at bo på
Palads Hotel, Viborg og Asmildkloster Landbrugsskole.
Vi håber at rigtig mange kommer til Viborg. I skal være hjertelig velkomne.
Vi starter fredag aften med kammeratskabsaften på Asmildkloster Landbrugsskole, hvor der vil blive serveret god mad, og der vil være rig mulighed for at få en snak med Garderkammerater fra resten af landet.
Lørdagen begynder vi med morgenandagt i Viborg Domkirke. Vi håber foreningerne medbringer foreningsfanerne. Derefter stiller paraden op ude på Gammeltorv (Domkirkepladsen). Med Prinsens Musikkorps og 4 tambourer i spidsen marcheres der gennem byen, forbi Borgvold og op til Asmildkloster Landbrugsskole, hvor Repræsentantskabsmødet afholdes.
Ledsagerne vil efter morgenandagten og paradens afgang gå over i Sognegården ved Domkirken, hvor
der vil blive serveret kaffe med brød. Herefter deles ledsagerne op i de tilmeldte arrangementer, der består
af 1: rundvisning i Domkirken og besøg på Skovgårdsmuseet. 2: Historisk byvandring med lokale guider i
Viborg, eller man kan gå på opdagelse i Viborg på egen hånd. Kl. 13.30 er der frokost for tilmeldte ledsagere.
Lørdag aften afholdes der festmiddag på Golf Salonen, hvor der serveres 3 retters menu, kaffe samt natmad. Fri bar indtil kl. 01.00.
Musikken er lagt i hænderne på Collage. (www.collageaps.dk)
Bestyrelsen i Garderforeningen for Viborg og Omegn
Jens Saabye, formand, Povl Christensen, næstformand, Orla Kastbjerg, kasserer, Jørn Bech, sekretær,
Jørn Nielsen, fanebærer, Jørgen Albertsen, Karsten Fruergaard.
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2015
Repræsentantskabsmøde i Viborg
FREDAG
Kl. 16.00 Registrering af deltagere på de respektive indkvarteringssteder.
Kl. 18.30 Kammeratskabsaften afholdes på Asmildkloster Landbrugsskole, Asmildklostervej 1, 8800 Viborg
Slut ca. 22.30.
LØRDAG
Kl. 08.30 Fane opstilling
Kl. 09.00 Morgenandagt i Viborg Domkirke
Sct. Mogens Gade 4, 8800 Viborg
Kl. 09.45 Paraden opstilles til march og velkomst af Borgmester
Kl. 10.00 March rundt i byen m. Prinsens Musikkorps og Tambourer. Ender på Asmildkloster Landbrugsskole.
Kl. 11.00 Årsmøde på Asmildkloster Landbrugsskole.
Kl. 13.30 Frokost for mødedeltagere.

LEDSAGERE (LØRDAG)
Kl. 09.00 Morgenandagt I Viborg Domkirke
Kl. 09.45 Overværer paradens opstilling til
march og velkomst af Borgmester
Kl. 10.05 Ledsagere går i Sognegården ved
Domkirken, til kaffe med brød.
Kl. 11.00 Ledsagere tilslutter sig det tilmeldte arrangement.
Kl. 13.30 Ledsagere spiser frokost.
AFTENFESTEN
Kl. 17.45 Velkomst m. Tambourer
Kl. 18.00 Velkomstdrink
Kl. 18.20 Der bydes til bords
Kl. 18.30 Præsidentens velkomst
Kl. 01.00 Natmad
SØNDAG
Kl.11.00 Gardergolf.

DELTAGER PRISER
Overnatning i forbindelse med Repræsentantskabsmødet skal deltagerne selv sørge for.
Foreningen har indgået hovedaftale med Golf Hotel Viborg om reservation af værelser ”efter først til mølle”
Best Western Golf Hotel, Randersvej 2, 8800 Viborg
Booking via tlf. 8661 0222 – Bookingkode 170913 skal oplyses
Reservation senest 12. april 2015

dobbeltv. 895 kr. - enkeltv.795 kr. pr. nat

Der er endvidere mulighed for overnatning følgende steder:
Best Western Palads Hotel, Sct. Mathias Gade 5, 8800 Viborg
Kontakt om Booking tlf. 8662 3700

dobbeltv. 850 kr. – enkeltv. 750 kr. pr. nat

Asmildkloster Landbrugsskole, Asmildklostervej 1, 8800 Viborg
dobbeltv. 560 kr. – enkeltv. 340 kr. pr. nat
Kontakt om booking tlf. 8667 3222
Se hjemmesiden for nærmere information om overnatningsmuligheder
Pr. Person
Fredag: (Kammeratskabsaften på Asmildkloster Landbrugsskole )
kr.
250,00
Lørdag. Repræsentantskabsmøde (Betales af DG)
Lørdag. Ledsagertur inkl. formiddagskaffe og frokost
Lørdag. Mødefrokost
Lørdag. Festmiddag (3 retters menu inkl. drikkevarer hele aftenen, kaffe og natmad )
Tilmeldingen bliver ikke endelig før indbetalingen er registreret.

kr.
kr.
kr.
kr.

0,00
275,00
275,00
785,00

Gebyr ved tilmelding og betaling modtaget efter d.15. marts 2015
Gebyr ved tilmelding og betaling modtaget efter d.15. april 2015


kr.
kr.

100,00
200,00

Tilmelding foregår via Garderforeningen for Viborg og Omegns hjemmeside på:



www.dg-viborg.dk

 kontakte kasserer Orla Kastbjerg, tlf. 86 65 24 18
Har du ikke mulighed for at tilmelde dig via internettet, kan du
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Præsidiets
Skydeudvalg
15 M LANDSSKYDNING 2015
”Gamle Gardere giv agt - Der må skydes”.
De første skud i Landsskydningen på 15 m 2015 er allerede skudt
i flere foreninger. Alle Garderforeninger har modtaget invitation til
deltagelse, og flere foreninger er allerede godt i gang. Har du endnu
ikke skudt din Landsskydning, så fortvivl ikke, for der kan skydes
Landsskydning helt frem til april 2015.
Også i år er skydestillingen for unge som ældre gamle gardere
næsten den samme. Alle må således støtte med overkroppen ind
over skydebordet og anvende albuestøtte og rem. For veteraner er
der en ekstra skydestilling, idet de kan vælge mellem brug af enten
albuestøtte og rem, eller geværstøtte under riflen og uden rem.
Erfaringsmæssigt er Skydeudvalget klar over, at nogle foreninger i
det daglige tillader veteraner at anvende både albuestøtte og geværstøtte, MEN denne kombination af skydestillingerne er ikke tilladt
ved Gardernes Landsskydning. Tilladte skydestillinger kan ses på De
Danske Garderforeningers hjemmeside under menupunktet skydning/landsskydning 15 m/skydestillinger eller ved direkte at taste
www.garderforeningerne.dk/pdf/ls15_skydestilling.pdf

Deltagelse i Landsskydningen på 15 m kræver ikke, at man skal kunne
skyde høje resultater. Landsskydningen er en skydning for alle gamle
gardere og for alle garderforeninger, så kontakt din skydeudvalgsformand, og hør hvornår din forening skyder Landsskydning på 15 m.
Skydeudvalget vil naturligvis gerne se alle gamle gardere som deltagere i Landsskydningen på 15 m, men det er nok en ret så ambitiøs
tanke. Vi håber dog på en bred tilslutning fra alle garderforeninger,
og at Du kommer en tur på skydebanen og deltager.
Skydeudvalget skal opfordre til, at Landsskydningen ses som et foreningsarrangement, hvor medlemmerne får lejlighed til at dyste mod
hinanden med skydning som aktivitet. Landsskydningen kan også
være en sjov lejlighed til at udfordre en gammel garderkammerat, og
så se hvem der stadig har mest fat i ”det med at skyde med gevær”.
Foreninger, der ikke har skydning som et fast programpunkt, opfordres til at lave et foreningsarrangement i løbet af februar eller marts,
hvor man mødes til en hyggelig aften på skydebanen.
Slut op om skydning i De Danske Garderforeninger – en fælles aktivitet på tværs af foreningerne.
Præsidiets skydeudvalg

Kære Formænd!
Som det nok er jer bekendt, arbejdes der for
tiden på en helt ny hjemmeside, der skal erstatte den eksisterende med samme domæne (garderforeningerne.dk). På den nye hjemmeside,
vil der fremgå en kort beskrivelse af alle lokale
garderforeninger. Til det behøver vi jeres hjælp!
I bedes sende en kort beskrivelse af jeres lokale
garderforening (Værdier, historie, arrangementer mv.) på maksimalt 150 ord.

Ydermere har vi brug for kontaktoplysninger
på jer selv, foreningens kontaktpersoner samt
generelle praktiske informationer (Adresse på
Garderstue, kalender, hjemmeside, Facebook
mv.).
Det hele sendes til garderbladet@garderforeningerne.dk
Andreas Dalsgaard,
Kommunikationsansvarlig

Fødselsdag
Jubilæum

Nytårskur 2015
Vicepræsident MAJ-70 Jens Crone, ønskede Hendes Majestæt Dronningen, Hans
Kongelige Højhed Prinsgemalen, Hans Kongelige Højhed Kronprinsen samt Hendes
Kongelige Højhed Kronprinsessen, Godt Nytår.
Ved samme lejlighed overbragte han på vegne af De Danske Garderforeninger i
udlandet Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen ønsket om et godt nytår.
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen bad vicepræsidenten om at videregive ønsket
om godt nytår til De Danske Garderforeninger i udlandet.
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Messingblæsere fra
Musikkorpset gør dagen festlig.
Ring til Claus Mærsk.
Trompetist ved
Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194

Nordjylland (I)

Garderforeningerne i Nordjylland (1)

Hjørring og Omegn

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

Formand: 267-JUL-59 Bent Mikkelsen
Blågranvej 22, 9800 Hjørring
Tlf. priv. 98 92 36 52· Mobil 50 54 96 88
e-mail: Postbent@vip.cybercity.dk
www.hjgarderforening.dk

Regionsskydeleder:
APR-88 Glenn K. Andersen
Vorupørvej 228
7700 Thisted
Tlf. mob. 2517 4374
Fax: 9797 5007
e-mail: gkn@cimbria.com

Den 3. februar kl. 19.00 afholdes der skydning
i Sindal, som er oplyst i det udsendte program.
Vi har inviteret Marineforeningen, Flyvevåbnets
soldaterforening og Forsvarsbrødrene så vi kan få
lidt konkurrence på skydebanen og ellers hygge
os sammen efter skydningen. Husk tilmelding til
undertegnede forinden, så vi har styr på, hvor
meget brød vi skal have bestilt.

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

(14/3 1930 – GF 56)

Den årlige julesammenkomst, hvor der mødte
30 deltagere op, var en hyggelig aften med
grønlangkål og hvad der hører med der, for så
til sidst at slutte af med banko under MAJ-77
Hans Jørgen Krogh og 009-MAJ-66 Jens Jørgen
Holt Nielsens kyndige ledelse og nogle fik lidt
mere end andre, men det er jo spillets regler.
Kassereren har stadigt åbent for indbetaling af
kontingent, hvis der skulle være nogen som ikke
nåede det til 15. januar.
Et lille udsnit af deltagerne ved julesammenkomsten. 
267-JUL-59 Bent Mikkelsen

(1/7 1947 – GF 70)

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

Hadsund og Omegn

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

Himmerland

(4/12 1914 – GF 34)

(af hensyn til maden) til bestyrelsen eller på
e-mail:garder@himmerlandsgf.dk senest søndag
den 8.februar 2015. Alle er velkommen. Se mere
på: www.himmerlandsgf.dk

Generalforsamling nr. 100
Himmerlands Garderforening inviterer hermed
alle medlemmer til generelforsamling mandag
den 9. februar 2015 kl. 18,00 på Farsø Hotel,
Søndergade 11, 9640 Farsø.
Dagsorden ifølge vore vedtægter er udsendt via
mail eller brev til alle medlemmer primo januar
2015.
Nærmere oplysninger hos bestyrelsen, tilmelding

Hædersbevisninger I Himmerlands GF.
I forbindelse med Himmerland Garderforenings
100 års fødselsdag den 4. december 2014 på
Aars Hotel blev der overrakt 3 hæderstegn som
tildeles gamle gardere for det antal år som man
loyalt har været medlem af en garderforening. I
den anledning havde Himmerlands Garderforening den glæde at kunne overrække hæderstegn til 3 trofaste gamle gardere, nemlig:

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

50 års jubilæumstegn til: SEP-62 Jens Kr. Christensen, Løgstør.
40 års jubilæumstegn til: MAJ-51 Søren Nørgaard-Petersen, Hornum
25 års jubilæumstegn til: MAJ-89 Mikkel Elmlund, Overlade.
Hæderstegnene blev overrakt af Præsidenten
for De Danske Garderforeninger Kammerherre,
Oberst Flemming Rytter.
MÆRKEDAGE
Følgende har på sin runde fødselsdag haft
besøg af 3 fra bestyrelsen: MAR-65 Jesper
Holm Jespersen.

Fra venstre ses formand nov-61 Kjeld Sørensen, SEP-62 Jens Christensen, Løgstør, MAJ-51 Søren Nørgaard, Hornum, MAJ-89 Mikkel Elmlund, Overlade og
Præsident JUN-75 Flemming Rytter.
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Hobro og Omegn

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

Morsø

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

Nordjylland

(24/3 1908 – GF 10)

Formand: JAN-80 Olav Vibild
Klithagen 2, Klitgaard, 9240 Nibe
Tlf. arb. 28 14 35 01 · Tlf. priv. 98 35 01 30
e-mail: kontakt@gfnordjylland.dk
www.gfnordjylland.dk

TIRSDAG DEN 10. FEBRUAR KL. 19.30 KATTESKYDNING.
På Gl. Lindholm Skole arrangerer Skyttelauget
den årlige katteskydning, der altid er en hyggelig og munter skydeaften sammen med andre
gardere. I aftenens løb bliver den nye Kattekonge
udnævnt. Tilmelding ikke nødvendig.
TIRSDAG DEN 24. FEB. KL. 19.30 TRÆNINGSSKYDNING.
På Gl. Lindholm Skole er der træningsskydning.
Hvis du har lyst til at forbedre din skydning,
kan det anbefales at komme til disse træningsskydninger. Man kommer og træner sin skydefærdighed. Der er også mulighed for at købe en
øl eller sodavand - før eller efter skydetræningen.
Tilmelding ikke nødvendig.
JULESAMMENKOMST
Tirsdag den 2. december 2014 havde vi vor traditionelle julesammenkomst i Papegøjehaven,
hvor vi spillede gavespil om ikke blot 12 dejlige
ænder men også om 4 store købmandspakker,
med alt hvad der hører til en hyggelig jul. Derudover kunne vi også i år spille om alle de dejlige gaver, som firmaer og medlemmer gavmildt
havde begavet Garderforeningen med. En stor
tak til alle de gavmilde medlemmer og firmaer.
Som noget nyt var der i år også sidegevinster
til vinderbordene.

GF Nordjyllands gavebord ved Julebankospillet.
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I aftenens løb blev der også gaver nok til et
amerikansk lotteri, og mange af de ca. 100
deltagere gik ikke hjem uden en eller anden
gevinst.
En dejlig og hyggelig aften hvor der også var
tænkt på børnene, idet der blev uddelt flødeboller til alle deltagende børn.
En aften som varmt kan anbefales til os Gardere og vore familier.
KONSTITUERING
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen
på vort første bestyrelsesmøde, afholdt 10.
december, konstitueret sig således:
Formand: Olav Vibild
Næstformand: Jens Rye-Andersen
Kasserer og registrator:
Søren Thomassen
Sekretær: Niels Chr. Thygesen
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

Tirsdag den 10. februar kl. 19.00 på Tronborg
Journalist Jørgen la Cour-Harbo kommer og fortæller om et ulige makkerpar på Overgård i 35 år
Flemming Juncker og Ernst la Cour. Entré 100 kr.
inkl. kaffe. Sæt også kryds i kalenderen ved den
10. marts ligeledes på Tronborg, hvor pensioneret lektor Svend Hill-Madsen holder foredrag om
emnet 1864 – fiktion og realiteter – den lange
historie.
505 Anders Bach Andersen

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

Onsdag d. 4. og d. 18. kl.19.30
Skydning og kammeratskabsaften i Sjørring
Hallen. Vi mødes på skydebanen i Sjørring hallens kælder.
Indgang fra bagsiden af hallen.
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.

Lørdag d. 14. februar kl. 14.00
Kok for en dag på Resaurant Pynten.
Nu er det tid til at invitere konen med ud at
spise.
Vi starter med fælles eftermiddagskaffe, hvorefter mændene går i køkkenet og frembringer en
middag, ud over det sædvanlige, under kyndig
vejledning af en chefkok.
For fruerne er der et særskilt arrangement i ventetiden.
Prisen vil ca. blive 300.- kr. pr. kuvert.
Tilmelding senest d. 9. februar til Niels Godiksen
på 2090 7901 el. n.godiksen@mail.dk
Torsdag d. 26. februar kl. 18.30 Generalforsamling.
Generalforamlingen afholdes på Thisted Bryghus.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Menu: Dansk bøf, islagkage og kaffe mv. pris ca.
100,- kr.
Hæderstegn bæres.
Tilmelding senest d. 22. februar til Niels Godiksen
på 2090 7901 el. n.godiksen@mail.dk
Vel mødt.
Bestyrelsen

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

Kammeratskabsaften onsdag d. 4. februar kl.
19.00 - 23.00 på Gyldendalsvej 2-4, 9300 Sæby,
Sæby Fiskeindustri A/S. I år vil FEB-75 Erik Kristensen fortælle om Sæby Fiskeindustri A/S.
OBS. VI MØDES I SÆBY PÅ GYLDENDALSVEJ
2-4.
Tilmelding til Peter på tlf. 3124 3733 eller info@
vendsyssel.dk SENEST D. 2. FEBRUAR.
Kammeratskabsaften / Landsskydning / Foredrag på Grønlandsvej 16, 9900 Frederikshavn.
Onsdag d. 4. marts kl. 19.00
Vi mødes til kammeratligt samvær med landsskydning, kortspil, bowling en bid brød og lidt
til ganen.
Denne aften vil Major Per Hvalkof fortælle om
sine oplevelser, som udsendt i verdens brændpunkter, bla.
Serbien, Pakistan, Irak og Iran og mange flere.
Gerne tilmelding af hensyn til indkøb.
Grundet lokaleudfordringer hos Hjørring og
Omegns Garderforening, har vi i år indvilliget i at
overtage Vendelbopokal arrangementet.
Det betyder at vi i år skyder hos os, Vendsyssel
Garderforening, på Grønlandsvej 16, 9900 Frederikshavn.
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Dato og tid er fastsat til d. 16. marts, kl. 18.00. Så
må vi vise dem, hvor pokalen skal stå i år, mød op
og hjælp – hep på holdet, eller bare snakke med
nogle fra de andre Garderforeninger.
Onsdag 19. november var Marinestuen base for
vores årlige julefrokost med damer.
Vi var knap 40 til bords, hvilket må siges at være
ganske flot for en forening af vores størrelse.
Her blev en virkelig god julemenu-buffet sat
på bordet. Da vi havde spist os mætte, og
mandelgaverne var delt ud, var det blevet tid
til lotteriet. Her blev købt forskellige mængder
lodder. Nogle købte næsten hele serier for at
være sikker på en gevinst. Det vidste sig dog
ikke som en altid god fidus.
Tak til alle som havde sponseret gaver, for at
lotteriet kunne blive så fint.
Lisbeth Jensen - Vagn Skovsgaard - Autoteknik
Sæby – Bygma – Calundan - Eurospar, Læsøgade – Finn A Christensen - Frisør Beebob,
Østervrå - Galleri Nordenvind - Galleri Lars
Falk - Juhl Nielsen – Man Diesel, Vangen. –
Sawo – Scanel – Skousen – Solar - Spar Nord
- Sparekassen Vendsyssel - Sæby Fiskeindustri
- XL-Byg. Elling.
DEC-97 Martin Jensen

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

Kort referat af jagten søndag d. 7. december
Ja, vejret var ikke det bedste, men vi var 6 gardere som mødte op til morgenkaffe hos Morten G Jessen og jagede i 3 timer ude på Pouls
revir. Vi skød ikke noget, men der blev skudt til
både fasaner, ænder og bekassiner. Desuden så
vi 6 stykker råvildt og en del harer i de forskellige såter men dyrene snød os denne gang.
Vi afsluttede jagten i Pouls jagthytte med
sandwich og drikke.
God dag selvom det var piv koldt :-)
Fredag d. 13. februar samt fredag d. 27. marts
2015 bowling.
Der bowles fredag d. 13. februar, samt fredag
d. 27. marts 2015. Denne gang bliver det i Hals
Hotel & Bowlingcenter. Begge dage bowles der
kl. 18.00 med efterfølgende spisning kl. 19.00.
Tilmelding senest 2 dage før til:
Johnni Olesen på tlf. 2149 5187 eller mail johnnimette@stofanet.dk eller Jacob Dam Rasmussen
på tlf. 2448 0186 eller mail jdr@stofanet.dk
Til Orientering
For nemmere, hurtigere samt billigere at kunne
give besked til vores medlemmer, vil vi gerne
have tilsendt jeres e-mail adresser til jdr@
stofanet.dk. Husk Navn!
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

Bjerringbro og Omegn

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

Djursland

(7/4 1929 – GF 55)
Formand: NOV-91 Niels Henrik Skov Pedersen
Tvihøjegaard, Dystrupvej 27, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 14 29 - 51 50 14 29
e-mail: nielsskov27@hotmail.com

Herning og Omegn

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

GENERALFORSAMLING
I henhold til foreningens love § 18 indkaldes der
herved til generalforsamling.
Torsdag den 5. marts 2015 kl. 18.30.
Herning Fremads mødelokale Ringkøbingvej 78,
7400 Herning.
Forslag som ønskes behandlet tilstilles formanden skriftligt senest 8 dage før generalforsamling.
Menu
Gule ærter med flæsk & pølser
Karbonader med kartofler & grønærter
Samt – 1 vand & øl te/kaffe med småkager
Kuvert pris á 150,00 kr.
Tilmelding senest søndag den. 1 marts til Arne
Johansen arne-jytte@mail.dk eller 9715 3465.
Bestyrelsens beretning og regnskab sendes pr.
mail efter den 22. januar 2015.
De der ikke har mail kontakt formanden.
Tradition tro blev der afholdt julehygge, hvor
Jytte og Arne havde pyntet et flot julebord.
Vi fik gløgg og æbleskiver.
Der var skydning til juletræ og dartskive.
Dame: juletræ Erna Østergaard, dartskive Karin
Pedersen.
Herrer: juletræ Ole H. Andersen, dartskive
Hans Willy Østergaard.
En stor tak til jer der lagde et stort stykke
arbejde, så vi alle fik en god aften.

Overskud ved amerikansk lotteri og raslebøsse:
1.402,00 kroner gik til de udsendte og tjenstgørendes jul og nytår.
FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen

Holstebro og Omegn

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

Husk den 23. februar er det vinterens sidste
skydeaften. Efter skydning hyggeligt samvær
med kortspil, en god snak om verdens situationen
og kaffe med medbragt tilbehør.
Jule skydning
Den 8. december afviklede foreningen Jule
skydning for hele familien.
Der mødte 9 voksne og 4 børn op.
Aftenen bød på skydning for alle.
Efter skydning var der hjemmebagte æbleskiver
med glögg, kaffe og småkager.
Deltagerne meddelte inden hjemturen at det
havde været en rigtig god og hyggelig aften.
Det vil sandsynligvis blive gentaget igen til den
kommende Jul.
APR-69. Hans Tinggård

Lemvig og Omegn

(17/12 1910 – GF 19)

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

Odder og Omegn

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

Ringkøbing og Omegn

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

Husk! Husk!
Generalforsamling
Mandag den 23. februar 2015 kl.19:00 afholdes
foreningens årlige generalforsamling i ”Garderstuen” Højmark Forsamlingshus, Adelvej 4,
Højmark, 6940 Lem St. Vi vil traditionen tro
indlede aftenen med spisning, menuen vil være
gule ærter med tilbehør samt pandekager med
is, efter spisningen afvikles generalforsamlingen, hvor dagsordenen vil være i henhold til
vedtægterne.
Landsskydning på 15 m.
Torsdag den 5. marts kl. 19.30 i Højmark Hallens
skydekælder, Adelvej 4, Højmark, 6940 Lem St.
Landsskydning på 15 m. sammen med Skjern GF.,
efter skydningen samles vi i ”Garderstuen” hvor

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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vi får serveret et par stykker brød. vi deltager i
De Danske Garderforeningers Landsskydning på
15 m., der afvikles på hjemmebane. Der skydes
i en senior klasse, en veteran 1 og en veteran 2
klasse. Seniorer er skytter, der ikke er fyldt 55 år i
2014, og de må ved skydningen anvende albuestøtte med rem. veteran 1 skal være fyldt 55 år i
2014, og veteran 2 skal være fyldt 65 år i 2014.
veteranerne må anvende enten geværstøtte eller
albuestøtte med rem. De resultater vi opnår på
skydebanen, indgår i konkurrencen med de andre
gardere, der har deltaget i landsskydningen. Der
er individuelle præmier til de bedste 20 % i hver
klasse samt holdpræmier.
Tilmelding senest mandag den 2. marts til skydeleder Michael Nissen, tlf. mobil 8161 3475,
e-mail: ml.nissen@privat.dk
JAN-72 Anders Bjerg

Samsø

(18/3 1908 – GF 09)

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

Silkeborg og Omegn

(4/5 1913 – GF 30)

Formand: NOV-71 Keld Blokager
Sensommervej 69 A, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 24 26
e-mail: blokager@mail.tele.dk
www.silkeborg-garderforening.dk

Skanderborg og Omegn

(12/3 1943 – GF 64)

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

Viborg og Omegn

(25/7 1909 – GF 15)

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

Torsdag d. 5. februar kl. 17.45 afholdes generalforsamling.
I år afholdes generalforsamlingen i ”Paradiset”
Kasernevej 9, Bygning 7. kl. 18.00 er der spisning.
Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Husk tilmelding til formand Jens Saabye, tlf. 8667
3432/4037 3432 senest d. 1. februar.
Tirsdag d. 10. februar træningsaften til regionsbowling.
Senest tilmelding til Karsten d. 2. feb. tlf. 2123
2770, mail: karstenfruergaard@hotmail.com

Inden spisningen fortæller den kendte foredragsholder Hans Nysum om Hvidstensgruppen.
Han er en utrolig god og interessant fortæller.
Pris kr. 100,- /pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til: Per Bundgård, tlf. 8698
8600. Senest den 19. marts.
Torsdag den 4. dec. mødtes vi i selskabslokalet
på Skovvangsvej 127, Aarhus N.
Per Bundgård serverede, sammen med Svend
Aage Petersen, nogle meget lækre rejemadder
efterfulgt af hårdtslående glas gløgg og æbleskiver, kaffe og chokolade.
Desuden havde Jørgen Vejbøl lavet to store
velsmagende lagkager med hver sin mandel,
så vi kunne konkurrere om at vinde de udsatte
mandelgaver.
Over en cognac medbragt af Klaus Holck eller
en øl/sodavand fik vi ordnet verdenssituationen.
Det var en rigtig hyggelig aften, som du skulle
give dig tid til at deltage i næste gang.

Lørdag d. 14. februar – regionsbowling.
Bowlingudvalget under de Danske Garderforeninger arrangerer en Regionsturnering.
Turneringen afholdes i år i viby ved Aarhus.
Se nærmere i Garderbladet og på Facebook.
Senest tilmelding til Karsten d. 6. feb. tlf. 2123
2770, mail: karstenfruergaard@hotmail.com
AUG-82 Jørn Bech

(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

Aarhus og Omegn

GODT NYTÅR!
Mandagene den 9. og 23. februar kl. 19.00:
15-meter skydninger i Morten Børup Hallen,
Møllegade 45, 8660 Skanderborg.
Ud over skydning er der også god mulighed for
at møde andre gardere. Derfor opfordres du til at
komme og skyde.
Tag gerne en anden garder med til skydning.
Pris for skydning er 25,00 kr. pr. serie á 25 skud.
Der serveres gratis kaffe.
vel mødt!
AUG-72 Asger Thykjær

Skive og Omegn

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

Generalforsamling torsdag den 12. februar
2015 kl. 19.00/20.00.
Generalforsamling i SG-Messen, Skive Kaserne.
Middag serveres kl. 19.00 og generalforsamlingen kl. 20.00.
Tilmelding senest onsdag den 2. februar, til Leif
tlf. nr. 4117 8364 eller Jørgen tlf. nr. 4157 3142.
OKT-80 Erik Ringgaard
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Skjern og Omegn

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

Skydning
Sæsonens næste skydninger i Lyseng er fra kl.
19.00. Den 4. februar og den 4. marts 2015.
vi skal bl.a. have skudt landsskydningen på 15
m.
Nærmere oplysninger hos Helge Kuno Pedersen
på tlf. 8695 0440.
Torsdag den 5. februar kl. 17.45. Bowling,
Bowl´ n ´Fun.
Skanderborgvej 226, viby J.
vi konkurrerer om flotte præmier, som uddeles
under den efterfølgende spisning.
Tag gerne ægtefælden/kæresten med.
Pris kr. 150,- /pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til: Knud Boye Nielsen, tlf.
6176 7170. E-mail: knudboye@gmail.com
Senest den 29. januar.
Torsdag den 26. marts kl. 18.30 ”Restaurant
Kohalen”
Jægergårdsgade 154,Aarhus.
velkommen til en aften med stegt flæsk ad libitum, skummende øl og højstemt kammmeratligt
samvær.

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

MAR-67 Leif Johannes Hovvej

Whisky smagning
Region 2 og 3 indbyder til fælles
arrangement.
Fredag den 20. marts kl. 18.00 besøger
vi Stauning Whisky, hvor vi vil blive vist
rundt i destilleriet, og høre om deres produktion af kvalitets whisky, efter rundvisningen vil der være smagsprøver på deres
fremragende whisky.
Efter besøget på Stauning Whisky kører
vi på restaurant Stauning Havn og spiser
stegt flæsk og fjordskrubber ad libitum.
Prisen for dette arrangement er KUN kr.
230,- excl. drikkevarer under spisning.
Alle er velkomne.

Sydjylland (III)

Garderforeningerne i Sydjylland (3)

Esbjerg og Omegn

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

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

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

(31/5 1935 – GF 59)

Generalforsamling!
Husk af møde op til generalforsamling i februar.
Indbydelse, dagsorden samt indbetalingskort til
kontingent er udsendt. Betal venligst til tiden, så
sparer du kassereren for at sende en rykker ud og
foreningen for penge til forsendelse. Bak op om
Garderforeningen og mød op og gør din indflydelse gældende.

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

Skydning!
Husk at vi skyder hver mandag Kl. 19.00 i EFI hallen, så mød op – vi kan godt værre flere.

Als og Sundeved

374-MAJ-64 Viggo Jensen

(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

Fredericia og Omegn

(28/10 1912 – GF 29)

Formand: OKT-77 Jørgen Jeppesen
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 76 20 12 12 / 26 20 12 12
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk
www.garder-fredericia.dk

Haderslev

(16/5 1933 – GF 57)

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

Bindende tilmelding til Ulrik Baunsgård
på fam.baunsgaard@paradis.dk eller tlf.
5134 7406 senest den 10 marts. Der er
plads til 80 deltagere.
Stauning Whisky – Stauningvej 38, 6900
Skjern, www.stauningwhisky.dk
Restaurant Stauning Havn – Strandvejen
31, 6900 Skjern, www.stauninghavn.com

Aktiviteter i februar 2015
onsdag den 4. februar kl.19.30 Kulturaften.
Museumsinspektør Lennart Madsen fra Sønderjysk Museum har sagt ja tak til at give os et
indblik i Sønderjysk historie med udgangspunkt
i Haderslev. Lennart Madsen har en enorm viden
omkring dette emne – han har bogstaveligtalt
gravet sig igennem størstedelen af Haderslev
bys historie, og I kan roligt glæde jer til en
spændende aften med en engageret og vidende
foredragsholder. Hvor historien starter? Ja det
ved Lennart, og hvor vi ender? Tja, det har I jo selv
noget indflydelse på.
NB! Der er ingen aktivitet nede i Garderstuen
om formiddagen pga. ovennævnte annoncerede
”Kulturaften” kl. 19.30.

Onsdag den 11. februar kl. 19.30.
Skyde og kammeratskabsaften på Haderslev
Kasernes skydeloft.
Regions Bowling
Erich udsender mail med sted og tid, når han har
modtaget de sidste data.
Siden sidst
På grund af en sikkerhedsinspektion på Haderslev Kaserne, fik vi en noget uventet og beklagelig besked, nemlig at soldaterforeningerne
herunder Haderslev Garderforening ikke længere måtte opbevare våben og ammunition
på skydeloftet. Påbuddet var med omgående
virkning, så vi måtte med kort varsel finde et
tilflugtssted til vore våben og ammunition, og
måtte derfor aflyse den sædvanlige onsdags
skydning.
Den lokale garnison beklagede meget, men
ordren var befalet af Hærstaben, så det så
meget sort ud for vore muligheder, for fortsat
at kunne videreføre skydning. Heldigvis, efter
kraftige indsigelser fra vore egne rækker, solidt
støttet af Garderforeningens Præsident samt
Præsidenten for de samvirkende soldaterforeninger, der jo begge har et unikt ”seniornetværk”, lykkedes det at omgøre beslutningen.
Med 2 dages varsel blev afgørelsen ændret – og
så blev det alligevel til juleskydning og julefreden sænkede sig over Sønderjylland.
Tak til alle, der gav en hånd med.
Juleskydning den 17. dec. 2014.
En rigtig hyggelig og velbesøgt aften i gode
venner og kollegers nærvær – og ikke at forglemme vore fruer - med julehygge, småkager
og senere smørrebrød. Men som sædvanligt
var der jo 4 præmier til herrerne og 3 præmier til damerne – og traditionen tro blev der
kæmpet benhårdt om hvert enkelt point med
omskydning, nøje efterprøvning af en ubestikkelig skydeleder osv.
Billedet siger nok mere end ord om en hyggelig
og fornøjelig aften.
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Mikael Ridstrøm Lauritzen

19

Sydjylland (III)

Horsens og Omegn

2-15

(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

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

Kolding og Omegn

(7/8 1904 – GF 06)
Formand: 332-MAJ-63 Niels Weber Pedersen
Elvej 14, Seest, 6000 Kolding
Tlf. 75 52 66 83 / 29 41 66 95
e-mail: pluto@post10.tele.dk
www.dgkolding.dk

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

Book en Blå time på 44 55 59 00

Foreningens ordinære generalforsamling
afvikles mandag den 16. marts kl. 19.00 på
BRAMDRUPDAM KRO
Dagsorden i.h.t. vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil der være gule ærter
med tilbehør, 1 øl, 1 snaps og kaffe med småkager.
Pris for traktementet er kr. 150,00.
Tilmelding:
Ønsker du at deltage i spisningen, er tilmelding
nødvendig på mail: pj.friis@stofanet.dk eller
mobil: 4098 2566 senest mandag den 2. marts.
Vi glæder os til at se dig!
Bestyrelsen

Kongeå-egnen

(24/7 1958 – GF 73)

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

Bowling-aften
Kongeå-egnens Garderforening arrangerer en
bowling-aften for medlemmer med koner/kærester. Torsdag d. 19. februar 2015 i Brørup bowlingcenter. Stadionvej 11, 6650 Brørup.
Vi har lejet baner fra kl. 19.00 til 20.00. Prisen
er ca. kr. 60,00 pr. person for en times bowling,
afhænging af hvor mange tilmeldinger vi får.
Tilmelding til Frank Hansen tlf. 7558 6063.senest d. 16. februar 2015.
843 52-II, 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
Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 23 69 · Mobil 20 76 31 06
e-mail: leifhave@hotmail.com
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(18/8 1912 – GF 28)

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

Klubaften
Nu hvor det så er blevet hverdag igen, starter vi så
med Klubaften på Hotel Hedegården torsdag den
5. februar 2015 kl. 20.00, hvor vi forhåbentlig
kan se en hel del nye / gamle gardere.
Der er som altid på Hotel Hedegården stor mulighed for at møde gamle garderkammerater. Er
der nogen, der har nogle forslag til nye tiltag i
foreningen, så tag dem med.
Traktementerne er selvfølgelig til vores favorable
priser.
Bowling den 19. feb. 2015
”Bowl'n'Fun Vejle” Enghavevej , 7100 Vejle.
Mødetidspunkt: kl. 17.30
Pris mad: kr. 120,00
Børn u/12 – halv pris
Dessert og kaffe kan bestilles.
Foreningen betaler Bowling & Sko
Ved bestilling skal der indbetales til Middelfart Sparekasse på Reg. nr. 1682 Konto nr.:
3224031482, husk at opgive navn og antal voksne / børn.
Sidste frist for tilmelding: den 13. februar kl.
16.00
FOREDRAG om GRÆNSEFORENINGEN
afholdes på Hotel Hedegården torsdag den 5.
marts kl. 20.00.
Sydslesvig gør Danmark lidt større.
Grænseforeningen i et historisk og nutidigt perspektiv.
Kulturforsker og forfatter, mag.art. Kirsten
Rykind-Eriksen, formand for Grænseforeningen,
Vejle Vesteregn, vil fortælle om Grænseforeningens skiftende roller som aktør for det danske
mindretal, der opstod i Sydslesvig ved grænsedragningen i 1920. Det handler om følelser,
idealer og realiteter og en aldrig svigtende tro på
kampens mål.

Grænseforeningen er en af Danmarks store folkelige foreninger, der i 2020 har 100 års jubilæum. Men flere lokalforeningerne er over 125
år gamle. De opstod som Sønderjyske foreninger
i 25 året efter det katastrofale nederlag i 1864 for
at gå ind i kampen med at støtte dansk sprog og
kultur i det gamle danske landområde Slesvig.
For evt. kaffe / brød, tilmelding til undertegnede
(Kaj Hansen) gerne mail eller sms.
Senest den 2. marts.
15 mtr SKYDNING
Afholdes i år lørdag den 28. marts kl. 13.00 i
Hældagerhallen, Nørremarksvej 157 7120 Vejle
Ø.
Hallen/Skydebanerne er åbne fra kl. 13.00 til
16.00.
Jeg ved godt, at det er i god tid, men så er der
ingen undskyldning for at få sat et kryds i kalenderen inden pladsen der er optaget.
Da I har aftjent Jeres værnepligt ved Livgarden,
må I også kunne skyde, derfor – mød nu op!
JULE-BANKO
Det årlige JULE-BANKO spil blev torsdag aften
afviklet med et meget fint fremmøde. Selvfølgelig møder man stærkt op, når der til bankospillet er 12 fine Ænder fra Ørumgård og Vin
fra Hedensted VVS.
Efter Banko var der gløgg og æbleskiver, som
kunne nydes, imens der blev solgt lodder til
amerikansk lotteri, med præmier som bla. er
sponsoreret af: Maskinfabrikken Bredal A/S,
Frøs Herreds Sparekasse, Danske Bank Vejle,
Tøjeksperten Vestergade Vejle, Middelfart Sparekasse Vindinggård, Vejle Brand, Føtex Nørregade Vejle, Dan Bolig, Nordea Vejle, XL Byg
Vejle, samt mange private sponsere.
HUSK! HUSK! HUSK!
Du er IKKE færdig med at melde flytning, før du
har kontaktet din Garderforening eller Garderforeningernes kontor.
(Postvæsenet gør det IKKE)
Kai Hansen
k.internet@pc.dk
Mobil 24 84 48 25
SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
Https://www.facebook.com/groups/Garderforeningen/
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Garderforeningerne på Fyn (4)
Vicepræsident: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S.
Tlf. p. 2073 4089
e-mail: hgprivat2@gmail.com
Regionsskydeleder:
FEB-81 Sendy Alstrøm,
Bækkevej 9, Heden,
5750 Ringe
Tlf. 6266 1989
e-mail: sehal@pc.dk
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
Portoen på almindelige breve og
B-breve er steget igen efter nytår, og
det tynger naturligvis i foreningernes
regnskab. Derfor er det vigtigt, at I
der har e-mail, oplyser adressen til
jeres forening, så foreningerne kan
reducere på portoen i det daglige.
Nogen af jer har en e-mail igennem
jeres ansættelsessted, og derfor er
det vigtigt, at I husker at oplyse den
nye e-mail, hvis I flytter arbejde eller
på anden måde får ny e-mailadresse.
Og husk også at melde flytning til
jeres forening.


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
Regionsskydning på 15 m distancen afholdes
fredag, den 13. marts 2015 i Faaborg. Svendborg
Garderforening har værtsrollen i år. Husk tilmelding til formanden eller til skydeudvalgsformanden Kim Lorentzen på tlf. 4079 1238.
Landsskydningen på 15-m distancen afholdes
i perioden fra nu og indtil 01.04.2015.
Skydningen kan foretages på egen skydebane.
Vi foreslår, at du møder op i Arena Assens, og
besøger skydebanen en mandag eller onsdag fra
kl. 19.00, hvor skytteforeningens medlemmer vil
hjælpe dig med banens elektronik.

Regionsskydning 15 meter Fyn
Der indbydes hermed til regionsskydning på 15m. med
GF. Svendborg og Omegn som vært.
Fredag d. 13. marts 2015 kl. 18.30 i Faaborg skytteforenings lokaler på Telemarken i Faaborg.
Sæt kryds i kalenderen og hank op i sidemanden, så der kommer
så mange som muligt. Skydningen kan også bruges som resultat
til Garderforeningernes landsskydning 2015.
Indbydelsen og tilmelding er udsendt til alle formænd i REG 4.
Vel mødt
Svendborg og Omegn

Vi vil afholde en skydeaften i marts måned, hvor
Kim Lorentzen, eller jeg selv, vil være til stede. Det
gælder om, at vi får flest skytter med i skydningen, så vores forening kan være repræsenteret i
landsskydningen.

om våbentilladelse og selve våbentilladelsen
for de af foreningens medlemmer, der har eget
våben, og den situation skulle vi nødig ud i.
Indkaldelsen til generalforsamlingen er lige
rundt om hjørnet. Vel mødt.
JUL-71 Henrik Gattrup

Generalforsamling
Årets generalforsamling vil finde sted fredag, d.
20. marts 2015 (datoen vil endeligt fremgå af
næste garderblad sammen med indkaldelsen).
Bowling
Referat fra regionsbowlingen i Odense vil fremgå af næste Garderblad.
JUL-78 Tom Kristensen

Den Fyenske

(6/7 1889 – GF 02)

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

Lidt fra formanden
Her i februar holder vi ordinær generalforsamling, som er Den Fyenske Garderforenings
højeste myndighed.
Sidst besluttede generalforsamlingen en
modernisering af vore vedtægter, men i år
skal vi endnu engang opdatere vedtægterne.
I vore gamle vedtægter henviste vi til en
bekendtgørelse, men et krav fra justitsministeriet siger, at en skytteforening for at kunne
give våbenpåtegning skal have speciel passus i
sine vedtægter. Dette er gældende for mange
Garderforeninger, og Præsidiets Skydeudvalg
har en formulering til en særskilt paragraf, som
vi skal have med i vores vedtægter.
Konsekvensen ved ikke at have den krævede
paragraf kan være, at foreningen mister sin ret
til at have våben. Som minimum vil foreningen
miste retten til at kunne underskrive ansøgning

Vigtigt
Vi mangler to til betroede jobs.
Efter mange års fantastisk pasning af skydning
og opvartning i Garderstuen har Sendy Alstrøm
meddelt, at han ikke længere kan få det til at
hænge sammen tidsmæssigt, da han arbejder i
København. Vi takker Sendy for hans utrættelige
indsats, og søger hermed en eller to nye til at
erstatte Sendy. Vi håber at der blandt medlemmerne, findes nogen som er klar til at tage over,
så vi fortsat kan nyde god forplejning i Garderstuen samt afvikle skydninger.
Kommende
Skydning
3. og 10. februar kl. 19.00 i FKS hallen er der 15
meter skydning med gevær og også mulighed for
at skyde pistol. Husk det er nu du skal skyde din
landsskydning! FKS-hallen ligger Tranehøjen 5,
Odense SV.
Garderstuen
Torsdag den 19. februar kl. 19.30 ses vi til Garderstue. Vel mødt.
Torsdag den 26. februar har vi generalforsamling. Hvis du er gyldigt medlem, skulle du
gerne have modtaget en indkaldelse med posten.
Hvis du mod forventning ikke har modtaget den,
bedes du tage kontakt til formanden.
Fredag den 13. marts er der regionsskydning
i Faaborg med Svendborg Garderforening som
vært.

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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2-15

Afholdt arrangement
19 garderkammerater mødtes til Niller og Sendys lækre, traditionelle julebord tæt på jul.
Der blev som vanligt fortalt røverhistorier, og
det er utroligt som rexturene bliver værre år
for år.
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

Regionsskydningen foregår i Faaborg fredag d.
13. marts (afholdes af Svendborg GF).
Vestfyns Cup bliver tirsdag d. 12. maj i Assens.
Kammeratskabsaften med skydning fredag d.
13. februar. Vi starter skydningen kl. 18.00,
herefter spisning af medbragt mad.
Vort julearrangement, der fulgte traditionerne
var en meget fin og hyggelig aften med bankospil og lidt sang. Der var mødt 33 frem.
Vinderne af damernes skydning blev Vibeke
Frost, med 88,1 point skarpt fulgt af Eva Møller
87, og Nina Pedersen med 86,1. Stort tillykke
med de flotte resultater.
På glædeligt gensyn og godt nytår
016-NOV-63 Erik Debois

Vinderne af damernes skydning og skydeudvalgsformanden.

Kerteminde og Omegn

(15/2 1921 – GF 48)

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

Langeland

(21/10 1911 – GF 24)
Formand: 098-JAN-63 Ove Elnegaard-Christensen
Bjergvej 6A Herslev, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 69
e-mail: iec@post11.tele.dk

Nordfyn

(5/8 1924 – GF 51)

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

Bowling
Husk der bowles i Otterup Bowlingcenter mandag
den 9/2-2015 sædvanlig tid. Mød op og få en
hyggelig aften, tilmelding til APR-79 Niels Thor
Rasmussen tlf. 5132 8086 senest 3 dage før.
APR-79 Niels Thor Rasmussen

Skydning
Husk der skydes i Særslev Skytteforenings lokaler
torsdag den 12/2-2015.
Kl 18.30. mød op og få en hyggelig aften, tilmelding til OKT-80 Renè Rasmussen tlf. 2168 9687
senest 3 dage før af hensyn til bestilling af mad.
GENERALFORSAMLING
Nordfyns Garderforening afholder den årlige
generalforsamling i Særslev Skytteforenings
lokaler, fredag den 6/3-2015 kl. 18.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne, evt. forslag skal
være formanden i hænde senest den 27/22015. efter generalforsamlingen er der spisning
og kammeratlig samvær. HUSK HÆDERSTEGN
BÆRES DENNE AFTEN.
Tilmelding til formand OKT-80 Renè Rasmussen tlf. 2168 9687 eller mail dytbaat@mail.
tele.dk
tilmelding senest den 1/3-2015 kl. 19.00.
OKT-80 Renè Rasmussen
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Nødråb fra kassereren
For at formindske omkostningerne til opkrævning af kontingent indførte foreningen sidste
år en ny betalingsmåde. Medlemmerne blev
anmodet om på eget initiativ at overføre beløbet direkte til vores konto i Nordfyns Bank.
Kun ca. hvert 5. medlem fulgte opfordringen.
Jeg skal kraftig appellere til, at endnu flere
medlemmer benytter sig af muligheden. Ved
overførsel fra sin budgetkonto kan man krydse
af i årlig overførsel. Så sker betalingen automatisk.
Kontingentet er kr. 300,00, som overføres til
konto 6863 1009583. Husk at skrive dit navn
i modtagerfeltet.
Har du ikke betalt kontingentet på denne måde
senest 31/3 -15, vil der tilgå et indbetalingskort med posten.
En opfordring mere: På vores hjemmeside
www.nordfyns-garderforening.dk er der under
punktet registrer mulighed for at udfylde felterne med telefonnr. og mail-adresse. Selv om
det blev indført sidste sommer er der ingen
medlemmer, der har reageret på det. Alle har
en telefon og de fleste har en mail-adresse, så
det vil være en stor hjælp for kassereren, hvis I
var opmærksom på det.
Medlemsregisteret i København vil også have
gavn af disse oplysninger.
MAJ-70 Benny Ohlsen

Nyborg og Omegn

(6/3 1918 – GF 42)
Formand: 490-MAJ-62 Donald Petterson
Hyldehaven 10, 5320 Agedrup
Tlf. 40 36 87 62
e-mail: nalle10@dbmail.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 FEB.
HAR DU HUSKET AT BETALE DIT KONTINGENT
TIL FORENINGEN SIDSTE FRIST 1. MARTS

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

Sjælland og Øerne (V)

Skydning 15m. Ollerup d. 10 og 24. fra kl. 19.00 –
der er kaffe og brød efter skydning. Det er også
nu, at der skal skydes Landsskydning på 15m., så
kom nu ud og få den skudt, så er det overstået.
Bowling torsdagsspil d. 5. og 19. i SVB. Mødetid
er senest 18.45.
Husk at det er SVB som skal arrangere REG.
Skydning på 15m. i år. Det er den 13/3 i Faaborg
det sker. Henvendelse og tilmelding til Ole 2043
0120 eller Kristian 2243 8657.

Der sker en masse i foreningen. Desværre
har vi begrænset mulighed for at orientere
vore medlemmer herom, idet vi pt. udsender
nyheder via brevpost. Jeg har derfor en bøn til
alle foreningens medlemmer! Send en mail til
finnhm@post11.tele.dk med navn og medlemsnummer, hvorfor vi kan oprette et mailregister,
og udsende nyheder via mail.
Resultatet af REG. Bowling er i skrivende stund
ikke kendt så resultatet følger i næste nr.
JUN-85 Finn Madsen

Bankospil på Frederiksberg Slot
Tirsdag den 9. december 2014 mødte ca.
90 personer frem til Garderforeningens årlige
bankospil. Der var en rigtig god stemning, og
alle var spændte på, om de kom hjem med en
gevinst.
Efter første runde var de flotte præmier blevet
godt fordelt. Herefter var der kinesisk lotteri.
Også her blev de mange flotte gevinster pænt
fordelt. Inden aftenen sluttede med 2. runde af
bankospillet, var der kaffe og en julebolle.
En dejlig aften sluttede, og formand Jørn Knudsen ønskede deltagerne en rigtig glædelig Jul
og et godt Nytår.

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

FEB-69 Chr. Roland Christiansen

Garderforeningen 
i København

(25/8 1885 – GF 01)

Julegaver til de tjenestgørende Gardere.
Den 24. december 2014 var 3 personer fra
bestyrelsen fra Garderforeningen i København
rundt med julegaver til de tjenestgørende Gardere. Der blev delt gaver ud på Gothersgade
Kaserne – Kastellet – Amalienborg Slot – Frederiksberg Slot – Garderkaserne i Høvelte samt
Fredensborg Slot, hvor Kongefamilien holdt jul.
Alle de unge Gardere var rigtig glade for besøget og gaven, som de modtog.
FEB-69 Chr. Roland Christiansen

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 · Giro 6 40 28 28
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk

Til højre ses Christian Roland Christiansen fra
Garderforeningen i København, der spillede julemand.

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

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

Modtager du ikke foreningens nyhedsbrev på
mail?
Vi sender meddelelser om arrangementer, så
du kan nå at melde dig til, og andre informationer fra foreningen på mail, men vi mangler
en del mailadresser i vort medlemsregister. Så
får du ikke vort nyhedsbrev, er din mailadresse
ikke registreret. Send derfor din mailadresse
til vor kasserer, kasserer@garderforeningen.dk,
og bliv løbende opdateret om, hvad der sker i
Garderforeningen i København.
SKYTTELAUGET
BANKO
Skyttelaugets Banko-aften afholdes onsdag d.
11. februar på Frederiksberg Slot. Dørene til
bankosalen åbnes allerede fra kl. 18.10, således
at alle kan nå at få købt plader og finde en god
bankoplads inden første nummer råbes op præcis
kl. 18.35. Præmiebordet vil naturligvis igen i år
bugne af dejlige gevinster, der blot venter på at
blive afsat til ihærdige bankospillere.
KORTDISTANCE
Årets Landsskydning på 15 m er nu godt i gang.
Skydeskiverne er modtaget, og ligger klar til at
blive fyldt med huller. Det eneste der mangler
nu, er at Du lægger vejen forbi skydebanen og
skyder Din Landsskydning. Vi skyder onsdag d.

www.garderforeningen.dk

Der er ingen arrangementer i februar måned.
Generalforsamling
Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00 afholdes
den 130. årlige generalforsamling på Frederiksberg Slot. I henhold til foreningens love § 26, skal
forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, indgives skriftligt til formanden senest den 15. februar 2015.
JAN-70 Jørn Knudsen

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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4, 18. og 25. februar fra kl. 18.30 på banerne på
Carlsberg-Tuborg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej
68. Kom og vær med, og se om du ikke stadig kan
ramme med et gevær. Råd og vejledning gives
på banerne, såfremt du er en smule rusten, det
vigtigste er, at du deltager i landsskydningen.
Onsdag den 25. februar er i øvrigt Skyttelaugets
stiftelsesdag, så efter skydningen vil der være
kage og portvin.
LANGDISTANCE
Der skydes på Kalvebod henholdsvis søndag d.
8. og søndag d. 22. februar. Begge dage mødes
vi kl. 08.00 i ”SKAK-huset” ved den store parkeringsplads, og begynder dagen med en kop
morgenkaffe. Efter kaffen går vi på banerne, hvor
vi prøver lykken.
Skyttelauget råder over geværer og andet udstyr,
ligesom vi har gamle og erfarne skytter, der altid
er klar med råd og vejledning. Du skal altså bare
møde frem på enten kort- eller langdistancen, og
så kan du komme til at skyde. Yderligere information om Skyttelauget kan fås ved henvendelse til
formanden på telefon 4444 2473.
OKT-77 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
Tilmelding og framelding til næste måneds
Mumiemøde kan ske via www.gardermumier.
dk eller via 6062 3141.
Ordinært Mumiemøde er: Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 11.30 på Svanemøllen Kaserne.

Bornholm

(20/9 1908 – GF 11)

Formand: NOV-93 Peter Kofoed-Dam
Storegade 41, 3740 Svaneke
Tlf. 56 49 64 04 / 23 25 90 04
e-mail: svanegaard@dlgmail.dk
www.bornholmsgarderforening.dk

Fakse og Omegn

Falster og Østlolland
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(31/1 1918 – GF 41)

(25/7 1909 – GF 14)

Kære Garderkammerat
Med håbet om at alle er ved godt mod og klar
til at tage hul på det nye år, er her lidt nyt fra
din Garderforening.
Kommende arrangementer
Bowling: Vi spiller, pga. vinterferien, allerede d.
4 februar i Allerød, tilmelding til tommyaaboe@
hotmail.com

Frederiksborg Amt

(12/12 1910 – GF 18)
Formand: MAR-92 Kim Olsen
Vinkelvej 37, 3540 Lynge
Tlf. 48 16 01 96 / 21 46 10 11
e-mail: cdc-ko@mail.dk
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk

Kommende arrangementer:
Mandag, d. 2. februar, kl. 20:00 Generalforsamling j.fr. vedtægterne i Sergentmessen på
Garderkasernen.
Kl. 18.30 går vi til Livgardens monument for de
faldne, og lægger en krans. Ønsker man at deltage i denne højtidelighed, bedes man indfinde
sig i god tid forinden.
Herefter er der spisning forud for generalforsamlingen.
Mandag, d. 2. marts, kl. 18.30 Klubaften
Pensioneret ekspert i fingeraftryk, Ib Ketler, fortæller om sit arbejde hos Politiet.
Tilmelding til spisning senest hhv. onsdag, d. 28.
januar og onsdag d. 25. februar til næstformand
473-NOV-59 Ole Meinung, tlf.: 4817 2097. Det
er ikke påkrævet at deltage i spisningen, for at
deltage i generalforsamlingen.
Husk at tilmeldingen til spisningen er bindende.
Dvs. at møder man ikke op og ikke senest ved
tilmeldingsfristens udløb har meldt sig fra igen,
SKAL der betales for den bestilte mad – ellers skal
dine garderkammerater betale for dig! Og det er
der vel ingen, der synes, er rimeligt?

Skydning: Der skydes på banerne ved Sommariva
d. 17 februar, skydeleder Lars Bondo Svane.
Dødsfald: Lige før jul, afgik vort æresmedlem
697-MAJ-54 Bjarne Ladefoged ved døden. Bjarne var i mange år medlem af bestyrelsen bl.a.
som kasserer og næstformand. Bjarne mødte
op til næsten alle vore arrangementer, og vil
efterlade et savn som en rigtig god garderkammerat. Æret være hans minde.
I 2015 er det bestyrelsens håb, at rigtig mange
vil deltage i arrangementerne, følg med i Garderbladet og på vores glimrende hjemmeside,
hvor du vil kunne se hvor og hvornår.
Pbv.
NOV-74 Tommy Aaboe

Holbæk Amt

(24/3 1911 – GF 21)

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

BOWLING afholdes onsdag den 11. februar i
Mega Bowl, mellemvang 5 i Holbæk.
Se mere om arrangementet i GARDERSABLEN
eller på hjemmesiden.
Tilmelding til Bent Pedersen på tlf. 5932 8219
eller på e-mail; karenbent@c.dk.

DEC-83 Steen M. Munk

(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

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

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

www.eriksen-co.dk

Helsingør og Omegn
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

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

Gl. Roskilde

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

(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

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

GENERALFORSAMLING afholdes onsdag den
25. februar klokken 20.00 i Garderstuen.
Før generalforsamlingen samles vi kl. 18.00 om
”Stort lækkert koldt bord med lune retter”. Pris
inkl. snaps ad libitum samt kaffe med kage er kr.
150,00. Tilmelding til spisning bedes foretaget
senest den 18. februar til formand Kaj Kristensen
på tlf. nr. 5943 2730.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt fremsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen (mailog postadresse er at finde på hjemmesiden).
På valg til bestyrelsen er; Kaj Kristensen, Flemming M. Knudsen, Jens Kristensen og Palle V.
Arildsen.
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Som suppleanter er Jørgen T. Nielsen og Victor
G. Mogensen og som revisor er Svend Aage Thøgersen på valg. Desuden på valg er Fanebærer
Svend Aage Thøgersen og reservefanebærer Jørgen Nielsen.
JUL-99 Brian Ravn Printz

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

Aktiviteter
Bowling hver anden tirsdag i Want2Bowl i
Taastrup. I februar den 3. og 17.
Vinterskydning hver den første mandag i måneden, dvs. den 2. februar.
Generalforsamling afholdes onsdag den 25.
februar. Indkaldelse udsendes.
Bowling: Den 2. december mødte 27 spillere
op i bowlinghallen til den traditionelle juleafslutning, hvor vi spillede ”9-kegler”. Efter spillet
mødtes vi i restauranten til spisning, der ikke
bestod af en traditionel julemiddag, men som
dog faldt i alles smag. Efter spisningen var der
uddeling af 1 flaske rødvin til Kurt Hartvig,
Maibrit Hansen, Jakob Hjorth og Claus Gade,
idet de kom tættest på et fastsat antal væltede
kegler. Da ingen ramte max 300, hvor præmien
var en flaske Tequila, blev denne i stedet givet
til en anden spiller, der ramte tættest på et
andet fastsat antal kegler, og det blev så Jon
Nielsen der løb med denne gevinst. Tillykke til
alle vinderne.

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

Bowling
Vi bowler hver onsdag fra 18.00-19.00 i Køge
Bowlingcenter.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 5614
1710.
Skydning
Vort skydehold i DGI-regi skød i Gundsølille, den
3. december. Det gik, trods diverse forhindringer
godt, men vi må også her vente på resultatet, da
vi manglede en skytte.
Vi skyder hver tirsdag, på skydebanen ved vor
Garderstue.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.
Garderstuen
Har åbent sammen med skydning, hver tirsdag fra
klokken 19.00 -21.00 og Ole er klar bag baren.
Juleafslutning skydning-bowling
Arrangementet fandt sted den 16. december.
Garderstuen var fyldt, da skyde- og bowlingafdelingen holdt jule- m/k skydning. Der blev
skudt til den store guldmedalje og vinderne af
konkurrencen blev:
3. plads: Lena og Ole
2. plads: Else og Kaj
1. plads Jette og Steen
Tillykke til alle.

Efter skydning var der juleplatter, som blev
indtaget i ly af juleøl og snaps. Svend fortalte til
stor moro, røverhistorie om ”Fætter gran”.
Tak for et godt arrangement.
Billeder på hjemmesiden www.koogf.dk
Kontingent 2015
Ved en fejl er opkrævningerne, der er udsendt
fra NETS/BetalingsService, anført med oplysning om, at kontingentet vedrører 2014. Det er
2015, der er det rette årstal.
Samtidig skal vi opfordre til, at de, der har fået
opkrævningen som girokort, opretter betalingstilladelse til bankkonto for at spare de
store gebyrer til indbetalingskort fremover.
Kassereren

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

Juleafslutning for skyde- og bowlingafdelingen i
Køge og omegns Garderforening.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Kalundborg og Omegn

(18/4 1926 – GF 53)
Formand: 789-SEP-63 Palle Cornelius Castbak
Bredekildevej 50, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 67 89
e-mail: castbak@ka-net.dk

Generalforsamling
Foreningen afholder ordinær generalforsamling mandag den 16. februar 2015 kl. 18.30 på
Kalundborg Vandrerhjem, Stadion Allé 5, Kalundborg. Du bedes tilmelde dig til Finn Nielsen, tlf.
5950 8738, Karsten Jensen, tlf. 5950 1203, eller
undertegnede på e-mail: castbak@ka-net.dk –
senest mandag den 9. februar 2015.
789-SEP-63 Palle Castbak

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

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

25

Sjælland og Øerne (V)

2-15

Midtsjælland

(27/10 1911 – GF 25)
Formand: DEC-83 Henrik Kjølby Pedersen
Marienlunden 28, 4296 Nyrup
Tlf. 28 71 70 58
e-mail: hvidegaarden@hotmail.com

Uddrag af referat fra ekstraordinær generalforsamling.
År 2014, den 27. november afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Midtsjællands Garderforening i Vestsjællands Garderforenings
lokaler i Nygade Slagelse.
Indkaldelse til generalforsamling havde været
meddelt foreningens medlemmer, hvorefter
afholdelse af generalforsamlingen opfyldte foreningens love.
Til generalforsamlingen var mødt 12 medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer.
Herudover deltog efter indbydelse bestyrelsesmedlemmer og formand (uden stemmeret) fra
Vestsjællands Garderforening.
1. Beslutning om sammenlægning med Vestsjællands Garderforening.
Formand Henrik Kjølby Pedersen tog ordet og
bød de tilstedeværende velkommen til mødet.
Dernæst blev dagsordenens punkt behandlet.
Ad 1. Beslutning og sammenlægning med Vestsjællands Garderforening.

Formanden orienterede om, at repræsentanter
fra Vestsjællands Garderforening, Midtsjællands Garderforening, tidligere på året havde
afholdt møde, på hvilket en mulig sammenlægning blev drøftet. Sammenlægningen vil blive
gennemført således, at Midtsjællands Garderforening i økonomisk henseende ophører
ved udgangen af 2014, og sammenlægningen
formelt vedtages på foreningens generalforsamling den 16. februar 2015.
Formanden opfordrede derefter de fremmødte
til at fremsætte kommentarer og spørgsmål til
sammenlægningen.
Efter nogle gode spørgsmål og ligeledes gode
kommentarer fra Knud Glavind vedrørende
forskellige tiltag som Vestsjællands Garderforening foretager, samt en god forklaring
om "Garderstuen" i Nygade gik man over til
afstemning.
Formanden opsummerede og oplyste, at efter
foreningens vedtægter kunne forslaget til sammenlægningen vedtages ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte ved håndsoprækning.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Dagsordenen var hermed udtømt og forman-

GARDERNES HUNDREDEMANDS
FORENING

den takkede for medlemmernes fremmøde og
god ro og orden.
Formanden for Vestsjællands Garderforening
tog ordet og bød medlemmer af Midtsjællands
Garderforening velkommen i foreningen, og
udtrykte håb om et godt fremtidigt samarbejde.
Generalforsamlingen hævedes herefter.
Referent ved generalforsamlingen
Torben Gudmundsen

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: 115-AUG-67 John Lange
Kielshøj 204, 3520 Farum
Tlf. 44 99 15 39 · Mobil 27 57 15 39
e-mail: john.lange@mail.dk
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

Kommende arrangementer i 2015
24.02.15
Generalforsamling afholdes på Café Ny Holte
Port, Øverødvej 19, 2840 Holte. vi mødes kl.
18.00. Indkaldelse med dagsorden og regnskab
udsendes pr. post el. e-mail i slutningen af januar.
Hvis du ikke har modtaget e-mail el. dagsorden
med post inden d. 10.02.15 bedes du kontakte
John Lange e-mail: john.lange@mail.dk
NB!
vær opmærksom på at der nu er 2 år til foreningens 75 års fødselsdag, og at der i år skal vælges
ny formand. Så derfor; alle der er interesseret i at
gøre et stykke arbejde i forbindelse med fødselsdagen, bedes møde op.
April
Møde for jubilarer og nye medlemmer. Særlig
indbydelse vil blive udsendt til jubilarer og nye
medlemmer vedr. arrangementet.

Kunne du tænke dig at blive medlem? Kontakt Jørgen Suddergaard, formand
E-mail: j.suddergaard@newmail.dk · Tlf: 44954740 · Mobil: 60634740
Se link under De Danske Garderforeninger
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Afholdte arrangementer
D. 2.12.14 afholdt foreningen det traditionelle
julemøde med glögg, æbleskiver og godt julehumør. Det var et velbesøgt møde, hvor snakken gik og højt humør.
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Hjemmeside
Følg med i aktiviteterne på vor hjemmeside.
Adressen er: www.nordrebirksgarderforening.
dk.
E-mail adresser
Foreningen henstiller til alle medlemmer at de
sender os deres e-mail adresse. Husk ligeledes
at melde, hvis I skifter e-mail adresse. NB! Husk
at tømme jeres postkasser da en del mails
bliver returneret med besked om postkassen
er fuld.
Betalingsservice
Vi vil også opfordre alle til at tilmelde kontingentindbetalingen til BS.
Det sparer kassereren for arbejde og foreningen
penge.
115-AUG-67 John Lange

Nordsjælland

(3/12 1909 – GF 16)
Formand: 305-MAJ-63 Bjørn E. Rosenkrantz Hansen
Baunehøjen 31, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 44 42 · 24 63 32 27
e-mail: subj@live.dk
www.nsgarder.dk

Stevns

(20/7 1913 – GF 31))
Formand: 415-NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8, 4672 Klippinge
Tlf. 56 56 14 00 / 40 40 84 00
e-mail: boso@privat.dk
www.stevnsgarderforening.dk

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

Livgardens Historiske Samling
Gratis adgang i de offentlige åbningstider
lørdage og søndage 11.30-15.00
Herudover kan særåbning aftales.
Livgardens Kaserne
Gothersgade 100, 1123 København K

Skyttelauget
Husk vi har træningsskydning på 15m banen.
Sammen med Haslev GF, på deres baner på

GARDERKORTET
En ekstra fordel som Garder...
Gør som garderen!
...Se efter hoteller fra

Er Du Indehaver af Garderkortet?
Garderkortet er for værnepligtige og alle medlemmer af
De Danske Garderforeninger. Garderkortet koster blot
10 kroner + porto, og kan erhverves ved at kontakte
Knud Glavind på tlf. 30 54 38 91.

Kortholdere får nu
25% rabat!

Find de mange fordele og samarbejdspartnere på vores
hjemmeside: www.garderkortet.dk

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Sofiedalsskolen i Haslev hver mandag kl. 19.00.
Foreløbig indtil udgangen af april 2015.
Torsdag d. 5. feb. kl. 18.00. Pokalskydning i
Fladsåhallen, mellem følgende Garderforeninger,
Fakse, Haslev, Stevns, og Sydsjælland. Med efterfølgende spisning. Der skydes på 15 m. Bindende
tilmelding til Gert Roerholt tlf. 5570 0646.
Garderstuen
Garderstuen er åben torsdag d. 5. februar kl.
19.30, dog kun mod tilmelding til Claus 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!
Aktivitetsudvalget
Vi har arrangeret et spændende foredrag i Garderstuen, onsdag d. 18. februar kl. 19.00.
Det er med sognepræst i Udby og feltpræst ved
3. livgarden, Jesper Bo Blomgren, der kommer
og fortæller om sit arbejde som feltpræst både
i krigs- og fredstid, vi ser billeder og hører om
den historiske baggrund. Jesper Bo Blomgren har
for nylig været udsendt til Afghanistan. Tidligere
udsendte og deres pårørende, fra vores naboforeninger, er også meget velkomme til dette arrangement. Der serveres kaffe og kage i pausen, tilmelding gerne til Kristian Rasmussen 2559 1410,
men ikke strengt nødvendigt. Alle er velkomme
i vores Garderstue på adressen Skyttemarksvej
200, Kalbyris, Næstved. Det er ude i skoven igennem rundkørselen, og igennem gitterporten, vi
står og viser vej igennem porten!
Kassereren
Vi har sendt kontingent opkrævning og næste
års program ud til jer, husk at betale til tiden,
også for at få Garderbladet i fremtiden, vi er
nødt til at framelde bladet til de, der ikke betaler til tiden.
Der var desværre en lille trykfejl i vores nettop udsendte aktivitetsprogram – undskyld,
adventskoncert er søndag d 29. november..

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

Kommende arrangementer
Mandag den 2.2.2015 kammeratskabsaften i
Glostrup Gl. Præstegård. Vi begynder spisningen
kl. 18.30. Laks med dessert og diverse underholdning af os selv. Efterfølgende spiller nogle
kort, og andre hygger sig i gemytligt lag. Sidste
tilmeldingsdato er onsdag den 28.1 hos Jakob
Hjort på 2166 5633 og Niels Langstrup på 4033
4172. Prøv lige om I kan nå det.
Onsdag den 11.3 trekantsskydning mellem Garderforeningen København, Nordre Birk og Søndre
Birk som vært i år.
Fredag den 20.3.2015 afholdes vor årlige generalforsamling i Glostruphallens Restaurant. Læg
mærke til at det er en fredag, da det viste sig
umuligt at få lokalet på en torsdag. Denne generalforsamling bliver også ganske speciel, da vi
skal ha’ indviet vor forenings nye fane og Præsident for De Danske Garderforeninger Kammerherre, oberst Flemming Rytter har meddelt sin
tilstedeværelse. Nærmere i næste nr. af GB.
Afholdte arrangementer
Onsdag den 3. december var årets sidste aften
i skydekælderen. Skydningen forløb planmæssigt under kyndig ledelse af Jan Willmarst.
Medens de sidste skud blev afgivet, dækkede vi
op i salen ovenpå, da vi i år var så mange, at vi
ikke kunne være i skydekælderen. Det er bare
dejligt, at nye skytter med ledsagere støtter op
omkring os denne aften. Vanen tro havde Lis
og Jakob sørget for gløgg og æbleskiver samt
masser af julehygge med blomster og lys. Formanden rettede en tak til arrangørerne, og en

speciel lykønskning fik Jette og Leif Lerke, der
et par uger forinden fejrede deres guldbryllup
under fremmede himmelstrøg. Brudeparret
modtog en lille ”kurv” ledsaget af et trefoldigt
hurra.
Vi var klar til præmieuddeling, da dommer Jan
Willmarst havde foretaget bedømmelsen af
aftenens afgivne skud. Hos damerne løb Aase
Magnussen med anden, og hos mændene løb
formanden med anden. Undertegnede løb i al
beskedenhed også med en stor æske chokolade
for bedste 10’er. Det betaler sig at møde op
denne aften, da der stort set er præmier til alle.
Skydeudvalget håber på stor tilslutning i 2015.
MAJ-70 Jens Crone

Vestlolland

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

Vestsjællands Garderforening afholder foreningens ordinære generalforsamling mandag den
16. februar 2015, kl. 18.00 i Garderstuen, Nygade
5, 4200 Slagelse.
Vi starter kl. 18.00 med spisning, Gule ærter, og
forsætter derefter med selve generalforsamlingen kl. ca. 20.00.
Tilmelding på tlf. dag 3054 3891, aften 5854
8591, Knud.

Sydsjællands Garderforening siger hermed tak
for 2014, og ønsker alle medlemmer godt nytår,
med håbet om stort fremmøde ved vores
arrangementer i 2015. BESTYRELSEN.
Se også på vores hjemmeside. www.sydsjaellandsgarderforening.dk
JUL-74 Kristian Rasmussen

Guldbrudeparret Jette og Leif Lerke.
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(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

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

Bestyrelsen

DGU (6)

Garderforeningerne i Udlandet (6)
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

Singapore

(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

Kære Gardere,
Godt Nytår 2015 !!!.

Australien

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

Kalifornien

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

Mellemstaterne

2015 plan.
xx. Marts – Generalforsamling
16. April – Dronningens fødselsdag
xx. Maj – Burgeraften
xx. Juli – Garder Golf, Batam
xx. September – Burgeraften
xx. November – Burgeraften
xx. December - Julefrokost
Kind Regards,
Soeren Bo Duvier Nielsen, dir: +65 6303 5520,
mob: +65 9066 8726

(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

Storbritannien

New York

Øst Kanada

(31/5 1928 – GF 91)

(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

Guldbryllup
23-01

(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

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@shipco.com

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.

24-01

21-02

Pacific Northwest

(9/10 1968 – GF 97)
Formand: FEB-81 Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street, Redmond, WA 98052, USA
Tlf/arb. 1 425 881 3320 · Priv/mob. 1 206 963 3334
e-mail: vko61@hotmail.com
www.garderforening.dk/pacificnorthwestgf.html

Vest Kanada

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

GF 21

GF 21

GF 26

Fødselsdage
90 år
10-02

13-02

HAR DU HUSKET
AT BETALE DIT KONTIGENT
TIL DIN LOKALE
GARDERFORENING?

JAN-61
Jørgen T. Nielsen
og fru Anne-Lise Nielsen
MAJ-61
Steffen Trier
og fru Connie Trier
607-MAR-58
Chresten Stens Christensen
og fru Dagny

18-02

23-02

85 år
11-02
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02-MAJ-46
Jørgen Madsen
Maglehøjvej 15
4913 Horslunde
549-NOV-46
Børge Dalskov
Buntmagertoften 23
6710 Esbjerg
498-MAJ-47
Henrik Petersen
Sneholmgårdsvej 12 C, Dalby
4690 Haslev
57-MAJ-47
Ejgil Haarby
Carstensgade 37
6270 Tønder
871-NOV-51
Oluf Wentzel
Liseborgvej 74
8800 Viborg

GF 50

GF 59

GF 38

GF 46

GF 15

29

DG Personalia

14-02

15-02

25-02

06-03

80 år
10-02

12-02

16-02

18-02

19-02

19-02

24-02

27-02

05-03

09-03

75 år
11-02

13-02

30

2-15

735-NOV-51
Niels Mortensen
Smedevej 3, Sattrup
8752 Østbirk
623-NOV-51
Maltha Justesen
Trelde Næsvej 245 B
7000 Fredericia
283-NOV-50
Henrik Eduard Bohna Büchner
Nødebo Skovvænge 7
3480 Fredensborg
741-NOV-51
Martinus Pedersen
Vestergårdvej 7, Borris
6900 Skjern

GF 12

16-02

GF 29

17-02

GF 01

17-02

GF 64

17-02

19-02
859-NOV-54
GF 42
Henning Jensen
Strandparken 40
5800 Nyborg
NOV-54
GF 01
Tage Bach Holst
Rönnebergsvägen 12 B
24 134 Eslöv
Sverige
657-NOV-54
GF 33
Ejner Nielsen
Bryggerivej 18, 5464 Brenderup
939-MAJ-55
GF 12
Leo Wammen Pedersen
Højvænget 308
8300 Odder
403-NOV-54
GF 08
Ejnar Mathiasen
Fyrrevej 13, Harridslev
8930 Randers NØ
383-NOV-54
GF 23
Erik Vestergaard
Åvej 40
7451 Sunds
706-NOV-54
GF 60
Christen Jørgensen
Ragebølskovvej 7
6400 Sønderborg
694-NOV-55
GF 16
Arne Jensen
Schwenckestræde 21
2750 Ballerup
567-NOV-54
GF 16
Erik W. Pedersen
Engelsborgvej 27, 2.th.
2800 Kongens Lyngby
858-MAJ-55
GF60
Bent Thyssen
Søndergade 27, 2.tv.
6400 Sønderborg

21-02

21-02

06-03

70 år
10-02

14-02

14-02

16-02

19-02

20-02

20-02
432-SEP-59
GF 46
Jens Peder Andersen
Munkeparken 34
6240 Løgumkloster
134-JUL-59
GF 60
Poul Hansen
Hørup Bygade 38, 6470 Sydals

21-02

376-SEP-59
GF 50
Ib Bagge Rasmussen
Amalievænget 43
4900 Nakskov
118-NOV-58
GF 78
Axel Ernst Peter Hartmann
Reerslevvej 29
2640 Hedehusene
180-JUL-59
GF 07
Bent Alfred Nielsen
Skælskørvej 103, Menstrup
4700 Næstved
000-SEP-62
GF 62 & GF 06
Ingolf Greve af Rosenborg
Egelandvej 49, Starup
6040 Egtved
061-MAJ-59
GF 32
Finn Nørregaard Christensen
Sødovervej 38
7182 Bredsten
720-SEP-60
GF 06
Knud Erik Madsen Kristensen
Fjordvang 22
6000 Kolding
315-SEP-59
GF 38
Jens Berendt
Gartnervænget 17
4654 Faxe Ladeplads
324-SEP-59
GF 29
Frantz Bertelsen
Købmagergade 64 A, 2.th.
7000 Fredericia
009-MAR-65
Kristian Rosborg
Bregneholmen 3
2630 Taastrup
027-MAR-65
Ole Rohde
Granhegnet 68
4850 Stubbekøbing
867-MAR-66
Freddy Jakobsen
Poppelvej 8
8660 Skanderborg
JAN-66
John Christiansen
Okseholm 9, Veddelev
4000 Roskilde
312-MAJ-64
Einer Hedensten Hansen
Louisevænget 1
4900 Nakskov
940-JUN-67
Preben Bækgaard Jensen
Vinrosevej 5
8541 Skødstrup
APR-72
Kurt Borgkvist
Skæring Hedevej 230
8250 Egå
883-JAN-65
Leif Hansen Høy
Sølundsgade 36
8700 Horsens

GF 78

22-02

25-02

26-02

28-02

01-03

01-03

07-03

08-03

60 år
10-02

GF 01
13-02

GF 36
16-02

GF 17
20-02

GF 50
23-02

GF 05
04-03

GF62
07-03

GF 03

09-03

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

370-MAJ-64
Frode Jacobsen
Bruskvej 3
7000 Fredericia
430-SEP-66
Niels-Christian Petersen
Brydeholm 35
2670 Greve
747-NOV-64
Anders Chr. Hjorth Stenild
Hvorupgårdsvej 100
9400 Nørresundby
013-NOV-63
Svend Høgh Sørensen
Brandsbjergvej 1
2600 Glostrup
097-MAJ-66
Peder Lauridsen Sørensen
8 Dakra Ave. Modbury North
S.A. 5092, Australien
MAJ-63
Klaus Jensen
Rosenvej 7
5700 Svendborg
725-MAJ-64
Morten Poulsen
Grydstedvej 8 A
9240 Nibe
261-MAJ-64
Søren Amstrup Møller
Bredekærs vænge 166
2635 Ishøj
APR-75
Henrik Karsten Frederiksen
Salaminos 21, Pafos
8507 Timi
Cypern
JUL-75
Ole Højlund
Linde Alle 4
3460 Birkerød
NOV-75
Lars Rasmussen
Østrupskovgårdsvej 51
5450 Otterup
NOV-75
Peter Korsgaard
Snerlevej 33
4180 Sorø
APR-76
Kim Nygaard Sørensen
Skovhøj 14, st.th.
8361 Hasselager
JUL-74
Niels Peder Thomsen
Præstegårdsvej 15
6900 Skjern
NOV-78
Henrik Jørgensen
Diget 19, 4300 Holbæk
MAJ-74
Ole Raslow
Gørtlervej 64
3100 Hornbæk

GF 29

GF 01

GF 10

GF 01

GF 98

GF 37

GF 10

GF 78

GF 01

GF 05

GF 02

GF 25

GF 05

GF 64

GF 21

GF 41

DG Personalia

50 år
12-02

15-02

16-02

17-02

17-02

18-02

18-02

19-02

21-02

21-02

25-02

26-02

28-02

02-03

04-03

06-03

MAR-86
Niels Peder Dahlgaard
Damvej 28
6760 Ribe
DEC-84
Peter Claudius Pedersen
Bigumvej 12
2770 Kastrup
MAR-86
Henrik Nørmølle
Aldershvile 18
7760 Hurup Thy
DEC-85
Villy Jørgensen
Flytkær 8
6950 Ringkøbing
MAR-86
John Lund Pedersen
Emmasvej 8, 2.tv.
8220 Brabrand
APR-87
Peter Enedal
Bjergbygade 52, 4200 Slagelse
MAR-85
Fritz Ziegler Petersen
Tibberupvej 8
2650 Hvidovre
DEC-84
Niels Bruun
Drammelstrupvej 1
8400 Ebeltoft
DEC-84
Ken Berggren Jørgensen
Th. Knudsensvej 19
7950 Erslev
MAR-85
Poul Bach Hansen
Wilson Tower – Flat 104
16 Christian Street
E1 1SE London
UK
DEC-85
Claus S. Niemann Andreasen
Bøgens Kvarter 95
4400 Kalundborg
JUN-85
Morten Larsen
Arsukvej 1
4800 Nykøbing F
OKT-86
Henrik K. Overgård
Risrækken 2
9610 Nørager
DEC-84
Rolf Larsen
Majsmarken 16, 4140 Borup
DEC-84
Jens Hansen
Præstemarken 1
5762 Vester Skerninge
AUG-84
John L. Dunker
Filholmvej 102
9700 Brønderslev

GF 28

GF 59

GF 04

GF 39

GF 05

GF 01

GF 01

GF 55

GF 44

GF 99

GF 53

GF 14

GF 35

GF 45

Dødsfald

45-MAJ-43
Robert Lundsgaard
Sydgaden 12 B, Snejbjerg
7400 Herning
614-NOV-48
Peer Morild
Aalborgvej 4, 0044
9800 Hjørring
80-NOV-49
Svend Niss
Willy Brandtsvej 24
9220 Aalborg Øst
360-MAJ-51
Niels Jørgen Johansen
Klarupgaardsvej 23
9200 Aalborg SV
697-MAJ-54
Bjarne Ladefoged
Stürups Plads 3, 3. 0003
3000 Helsingør
083-NOV-54
Poul Vernegreen
Møllevangs Allé 109
8210 Aarhus V
093-MAJ-56
Flemming Peder Hadsbjerg
Toften 10, Mogenstrup
4700 Næstved
059-NOV-57
Hans Skøtt
Rovstrupvej 61
6100 Haderslev
510-MAR-58
Flemming Radsted Madsen
Ferskenvej 7
4690 Haslev
610-JUL-60
Karl Viggo Vandling
Tulipanvænget 5, Korup
5200 Odense V
661-JUL-63
Henning Pihl Hansen
Pederstrupvej 16 L
Spodsbjerg
5900 Rudkøbing
778-APR-68
Gert Kai Johansen
Stora Hunnavik
Skränudden
331 96 Värnamo
Sverige
		
Erik Chr. Petersen
Stubåsen 2
3210 Vejby

GF 23

GF 56

GF 10

GF 10

GF 41

Hjertelig tak til søndre Birk Garderforening,
bestyrelse og skytter, for den fine kurv og hilsen, til vores Guldbryllup

Jette og 211-MAR-60 Leif Lerke
Hjertelig tak til formand Jørgen Jeppesen Fredericia og Omegns Garderforening for fremmøde og den gode flaske rødvin, i anledning af
min 70 års fødselsdag. Med venlig hilsen.

298-MAJ-64 Erik J. Skree
Hjertelig tak til Skive og Omegns Garderforening for fremmøde og blomster i anledning af
vort guldbryllup.
Karen Johanne og 633-MAJ-58 Poul Thøgersen

GF 05

Tak til Sdr. Birks Garderforening for hyggeligt
julebesøg og opmærksomhed.

MAJ-54 Poul-Erik Nielsen

GF 07

Hjertelig tak til Kongeaa-Egnens Garderforening for fremmøde og vingave, i anledning af
min 75 års fødselsdag.

072-MAJ-59 Mogens Bakkegaard

GF 57

GF 52

GF 02

GF 24

GF 41

GF 18

GF 22
TAK

GF 10

Hjertelig tak til Thisted Amts Garderforening
for den gode flaske portvin og den smukke
buket ved vort guldbryllup. Med venlig hilsen.

900-SEP-63 Jan Nielsen

En stor tak til Garderforeningen for Viborg og
Omegn for opmærksomhed ved min 80 års
fødselsdag. Tak til vicepræsident, formand og
bestyrelsesmedlemmer for hyggeligt besøg og
portvin. Det glædede mig!

017-SEP-58 Søren Nielsen
Hjertelig tak til Den Fynske Garderforening for
gaven, samt formanden Henrik Gattrups fremmøde til min fødselsdag, fredag den 12. dec.
Også tak for hilsen fra min årgangsforening
JAN-61.

505-JAN-61 Niels Otto Hansen
Hjertelig tak til Haderslev Garderforening for
besøg og gave i anledning af min 60 års fødselsdag.

FEB-75 Kurt Nissen Fogh
Hjertelig tak til Garderforeningen for Haslev
og Omegn for opmærksomhed og vingave ved
min 75 års fødselsdag.

103-NOV-58 Arne O. Andersen
Hjertelig tak til Sydsjællands Garderforening
for deltagelse, fanevagt og bårebuket med
bånd ved min mand 093-MAJ-56 Flemming
Hadsbjergs bisættelse den 9. december 2014
fra Vejlø Kirke. Også tak til bl.a. tidligere garder
for blæsning af ”Jagt forbi” på horn.

Alix Hadsbjerg

Hjertelig tak til Vestlolland Garderforening for
den dejlige garderportvin og hilsen til min 70
års fødselsdag.

085-NOV-63 Lars P. Buhl
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Annonceplads i Garderbladet
For en gangs skyld bringer vi her på bagsiden en annonce for os selv.
Set i lyset af, at det kan være vanskeligt at tegne annoncer især til
bagsiden på garderbladet, vil vi på denne måde opfordre alle til at
medvirke til annoncetegning enten for eget firma eller for firmaer i
foreningernes omgangskreds eller lokalområde.
Til støtte for salgsarbejdet bringes herunder en prisoversigt på de
forskellige annoncer.
1/1 bagside
10.000,00 kr.
1/1 side i bladet
5.000,00 kr.
2/1 modstående sider 11.000,00 kr.
1/2 side i bladet
2.850,00 kr.
1/3 side i bladet
1.670,00 kr.
1/4 side i bladet
1.250,00 kr.
1/6 side i bladet
850,00 kr.
2/9 side i bladet
1.100,00 kr.
1/9 side i bladet
550,00 kr.
Annoncebjælke under foreningsoplysninger
(periode 12 måneder)
2.000,00 kr.
For evt. reproudgifter og layout opkræves specielt.
Alle nævnte priser er eksl. moms
Opkrævning samt et eksemplar af Garderbladet tilsendes efter at annoncen er bragt i
bladet.
Særlige rabatter kan aftales, når annoncen skal bringes over en længere periode.
Betalingsbetingelser: Netto kontant.
TEL.-FAX +45
33 12 82 53
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kr. 220,-
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Tycho Brahe Planetarium
Gl. Kongevej 10, 1610 Kbh. V.
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