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Præsidenten har ordet
Et nyt år truer. Nej, sådan
ser vi ikke på det i De Danske Garderforeninger (DG).
Et nyt og lyst år går os blidt i
møde. DG møder det nye år
med positivt sind. Vi støtter
vort gamle regiment med
fuld musik og honnør i de
nye opgaver, der er dukket
op i verdens brændpunkter.
Og jeg ønsker for alle jer
medlemmer og jeres kære et
lykkebringende nytår 2015. Lad os sammen gøre det til et godt og
fremskridtspræget år.
I det kommende år fylder vor Dronning 75 år. Det er et af højdepunkterne i vort kommende og lykkelige foreningsår 2015. Vi skylder vor Dronning så meget, og det vil vi vide at tage hånd om.
Veteraner er en vigtig del af vort samfund. Et ordentligt samfund
tager sig ordentligt af sine veteraner. Jeg har udarbejdet et oplæg
til DG præsidiemedlemmerne, hvor jeg skitserer de efterspurgte
muligheder, som DG burde kunne støtte veteransagen med. Jeg
kommer rundt til formandsmøder i perioden 28. februar til 14.
marts 2015, hvor sagen vil blive drøftet. Prøv at tage fat i jeres
garderforeningsformand og aftving ham en diskussion/reaktion.
Dette er vigtigt og for vigtigt til at blive glemt blandt generalforsamlinger, gule ærter og mange andre rigtig gode kammeratskabsfremmende aktiviteter.

Implementeringen af den nye DG informations- og kommunikationsstrategi tordner frem. Vi ansætter inden for få uger en ny
DG kommunikationsansvarlig. Hun/han bliver afløseren for redaktøren af Garderbladet og med yderligere ansvarsområder. Vi er i
gang med at stable en helt ny DG hjemmeside på benene, som
matcher kravet til hurtig, interessant og relevant kommunikation
med og blandt medlemmerne.
Jeg efterlyser reflektioner, reaktioner og gode forslag fra vore
medlemmer vedr. opgaver for fremtiden. Jeg er stolt over og
ydmyg over for at være valgt som Præsident og i spidsen for godt
10.500 medlemmer. I er alle velkomne til at give jeres mening til
kende. Nye opgaver og operationsområder efterlyses. DG vil fortsat og i stigende grad være en relevant og progressiv organisation,
der på smukkeste vis forener hengivenhed over for vort kongehus
og over for vort gamle regiment Den Kongelige Livgarde, og som
fremmer kammeratskabet blandt og mellem tjenstgørende og
gamle gardere.
Fra ”bagsmækken” lyder allerede mere positive takter omkring
samarbejdet med Gardernetværk. Jeg har drevet en udvikling i
gang mod øget samarbejde. Jeg beder om, at al fortidig kritik
forstummer. Man skal forinden kritik rejses have kontaktet mig og
redegjort for baggrunden for sin kritik. Nogen vil sige, at DG vel
er en demokratisk organisation. Ja, men så kontakt mig inden da.
Det skylder I mig!
Vort medlemstal skal med udgangen af 2015 være mindst 11.000
medlemmer.
Godt nytår.
Flemming Rytter
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Glædelig jul og godt nytår!
Så er vi i gang med
det nye år!

120 mand, når enheden er på fuld styrke. Den forventer vi måske
vil løbe i op til 2 år.

Året byder på en del
forskellige aktiviteter,
som nok skal give os
rigeligt til at udfylde
vores arbejdsdage.

Soldaterne kommer indlednings fra II. Bataljon. De har i lang tid
været klar til at tage til England og uddanne Libyere, men da den
opgave blev aflyst, så blev de med kort varsel omdirigeret til Irak.
Soldatens virke er omskifteligt!

Vi er blandt andet på
plads i Irak med soldater, og uddannelsen af de værnepligtige, samt vagttjenesten,
fortsætter med ufortrøden styrke og kvalitet. Derudover er der
alle de opgaver, som har det med at vise sig i løbet af året.
De læste rigtigt. Ja, vi er tilbage i Irak!
I slutningen af november drog et hold på 29 mand af sted til den
kurdiske del af Irak. Og i starten af det nye år drager en noget
større styrke af sted. Det er to forskellige operationer. Den ene
hedder Operation Shader (engelsk ledet), og den består af 29
mand, og er kun udsendt for en kort periode. Den anden hedder
Operation Inherent Resolve (amerikansk ledet) og vil være op til

Vores soldaterne arbejder sammen med englænderne og amerikanere, og deres opgave er, at uddanne irakiske/kurdiske styrker.
De første meldinger er, at det går godt. Man er i fuld gang med
arbejdet. De Irakiske/kurdiske soldater har et markant fokus på
slutmålet med det de lærer. Om kort tid vil flere af dem nemlig
stå ansigt til ansigt med IS. Realismen, og svaret på det store
spørgsmål - ”Hvorfor skal vi egentlig lære det her” - ligger lige
uden for lejren.
Vi sætter vores lid til gardernes store evner, professionalismen og
en smule held, at de alle kommer hjem i god behold.
Pro Rege et Grege
Klavs Lawes, Oberst, Kammerherre
Chef for Den Kongelige Livgarde.
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De Danske Garderforeningers sekretariat
og Garderbladets kontor:
Livgardens Kaserne, Gothersgade 100,
1123 København K.
Tlf. 33 15 52 04
Mandag-fredag kl. 09.30-14.30. (se DG hjemmeside
for evt. ændringer)
Postgiro: Reg-nr. 1551 Konto 648 8919
Internet: www.garderforeningerne.dk
e-mail: sekretariatet@garderforeningerne.dk
Forretningsfører: MAJ-70 Carsten Rasmussen
Sekretær: JAN-70 Ole Andkjær Christensen

Præsidiets skydeudvalg: OKT-77 Jan Stoltenborg,
Tlf. 44 44 24 73 · e-mail: stoltenborg@mail.dk
Præsidiets Bowlingudvalg: SEP-85 Henrik Agerlin,
Tlf. 22 41 22 88 · e-mail: hagerlin@dbmail.dk
“Fødselsdagsgaven”: 004-NOV-53 Josef Jezewski,
tlf. 43 52 02 03, e-mail: jos@mail.tele.dk
800-JAN-65 Henning Lajer, tlf. 23 92 76 00,
e-mail: hlajer@loophole.dk
Revision: Michael Wienberg, Deloitte

Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde, Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefonnr.: Tlf. 4599 4000 · Internet: www.forsvaret.dk/lg
Garderforeningernes Forbindelsesofficer
Adjudanten, kaptajn Martin Lihme,
Garderkasernen i Høvelte. Hertil skal alle
henvendelser om arrangementer o.l. rettes.
e-mail: lg-gse03@mil.dk
Presse- og Informationsofficer
Kaptajn Bjarke Zoffmann Therkildsen
Tlf. 4599 4009, e-mail: lg-gse20@mil.dk
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RKG 2014-II på
reaktionsbane i Tyskland
Af PL Ruben Kruse Larsen

COMBINED RESOLVE III hed den afsluttende brigade øvelse for
Reaktionskampgruppen 2014-II. COMBINED RESOLVE står for at
gøre noget aktivt for at sammenføre flere staters resolution mod
et fælles mål i rammen af NATO. Dette tydeliggjorde den amerikanske brigadegeneral, der til den afsluttende parade for koalitionsstyrkerne, indledte med ordene: (Frit oversat fra amerikansk)
”Det er i sandhed spektakulært at samles her med deltagere fra
over 11 nationer i NATO regi til en øvelse der inkluderer lande
fra Serbien og Moldova til Holland og Danmark. Vi gør os vigtige
erfaringer der ultimativt forbereder os til at kunne stå stærkt sammen i krig.”
Lad mig give et billede af det vi skulle møde: Momentstyrken, der
til dagligt blev kaldt ”OPFOR” (opposing force, red.), deltog ikke
i denne parade, men havde en særskilt parade forinden. Dette
kendetegner en styrke der lever og bor i det lokale terræn, for
nogen i op mod tre år. Beklædt i sorte uniformer i en organisation
der råder over 11 underafdelinger og med en kronraget oberst
som chef, laver denne ikke andet end at bekæmpe de enheder der
kommer til området for at udnytte det meget varierede terræn
og gode, men noget sparsomme faciliteter i Hohenfels. Dette var
en reel modstander med samme teknologiske grundlag som vores
egen med T-72 kampvogne, kamphelikoptere, lytte og jamme
kapacitet og drone overvågning og meget andet.
Med en stor fed angrebsakse i den nordlige del af det tidligere
SS øvelsesterræn og forholdsordren ’DESTROY’, blev I/LG, til lejligheden benævnt taskforce (TF) VIKING, inddraget i en krig der
havde været i gang i fire dage forinden vor ankomst. Situationen
udviklede sig dog hurtigt og TF VIKING, blev beordret ud i krigen
for at kæmpe forsvars- og optagekamp mhp at støtte rumænerne,
benævnt TF BLACK VIPER, inden de blev løbet over ende.
Klokken X blev rykket i sidste øjeblik fra kl. 22 til kl. 6, så TF
VIKING fik en nat mere på vor 50 mands stuer kun udstyret med
4

køjesenge og for nogen op mod 150 m til nærmeste bad- og toiletfacilitet.
TF VIKING rullede ud af Hohenfels trygge base og efter 2 timer
blev bataljonens kommandostation beskudt med artilleri, efter at
have været stationær i ca. 10 minutter. Dette sted havde tidligere
vist sig skæbnesvangert for den amerikanske brigadechef, da han
selv blev angrebet og dræbt (øvelsesmæssigt naturligvis, red.) af
indirekte ild med CS-gasholdige granater under et koordinerende
møde. Kampdommerne var nådesløse og stabsdelingen led et
tab fra en soldat der ikke hurtigt nok kom i dækning. Føreren for
reserve fremskudte kommandostation var hurtig og fik næstkommanderende TF VIKING i sikkerhed. Efter et par stop og lange
holdt fandt stabsdelingen et egnet sted, hvor kommandostationen
kunne slå rødder, i hvert fald for en stund.
Den danske TF blev indsat i rammen af en amerikansk brigade der
havde samlet dele af den danske opklaringsbataljon, en rumænsk
bataljon samt en overvejende amerikansk bataljon og opgaven er
klar: Koalitionsstyrkerne skal have initiativet tilbage i denne kamp
og fjerne hans epicenter som var defineret, som en brikby størrelse by i den sydøstlige del af øvelsesterrænet.
Danskerne tog hårde tab og kommandostationen, der for første
gang var opstillet i rammen af det nye føringskoncept fra efteråret
i år, var på hælene fra første modtagerkontrol på kommandonettet. Nye systemer skulle rulle uafbrudt og uden fejl. Systemerne
skulle samarbejdes med ukendte amerikanske og skabe sikker virkende forbindelse til brigaden og underafdelingerne, der allerede
var i hårde kampe, mens de første pumpeantenner skød i vejret.
På trods af det meget bakkede terræn var radioforbindelsen god
takket være innovative løsninger fra telegraftropperne og CIS
enhederne. Dygtige folk der vidste hvad de lavede. Ældre officerer
og befalingsmænd blev nostalgiske og tænkte sig tilbage til Dan-
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marks gamle øvelser fra 80’erne og 90’erne, hvor opgaven var i
centrum og midlerne blot en forudsætning og ikke en begrænsning.
Setuppet var stort og ambitionsniveauet tårnhøjt. Alle blev i løbet
af få timer omstillet fra de lange missionsorienterede øvelser fra
ISAF og IRAK og gik nu i blokeringsstillinger i kommandostationens
nærsikring og på latrin med fuldt militær udrustning ved hånden.
Lyd- og lysdisciplin blev overholdt og skjuleord forsøgt anvendt
efter lang tid med for lidt træning i god og korrekt radiodisciplin.
Fra tid til anden steg CBRN-trusselsniveauet og vi måtte være
klar til gasangreb og have maskerne ved hånden. Nye procedurer
måtte øves mens krigen rullede og nogle gange føltes det som at
reparere på et fly der stadig var i luften. Løsninger måtte opfindes
efter bedste evne og vores svagheder havde store konsekvenser for
underafdelingerne. Hvornår havde vi sidst modtaget en melding
om 50 døde og 23 sårede? Ingen kunne huske det, men realiteten
var skræmmende. Igen var kampdommerne iskolde og for at disse
døde og sårede kunne genoptage kampen ved siden af deres soldaterkammerater, skulle cirkelen sluttes og procedurerne overholdes.
Det administrative led tilbage i Hohenfels var på hårdt arbejde for
at følge med og få soldaterne repatrieret og genoplivet.
Efter 7 dage tog TF VIKING den øverste del af byen og skabte
således forudsætningen for at modstanderen kunne afvises helt
fra byen, krigen var vundet og øvelsen slut.
Alle fra staben fik et kæmpe udbytte af denne øvelse og det var
en kickstarter på den tredje uddannelsesperiode som I/LG nu går
i møde efter nytår. Humøret var højt og vi står nu stærkere sammen end før med fælles billeder på nethinden.
Den amerikanske brigadechef afslutter: (Frit oversat fra amerikansk, red.) ”Dette er kun begyndelsen på et samarbejde vi alle får
gavn af. Vi lærer af hinanden og skaber grundlaget for et styrket
NATO.” Alle chefer for de respektive nationer og taskforces træder
frem og modtager brigadens våbenskjold af træ.
www.livgarden.dk
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Røgulykken ved Den Kongelige Livgarde januar 1985
En simpel øvelse udviklede sig til et mareridt, som på tragisk
vis kostede en rekrut og en sekondløjtnant livet. I anledning af
30-året for tragedien fortælles historien af et øjenvidne.
Af seniorsergent af reserven B.K. Rützou

Indkaldelse
3. december 1984 er en klar og mild vinterdag. 271 rekrutter
møder til aftjening af 9 måneders værnepligt ved Den Kongelige
Livgarde i Sandholmlejren. Officerer og befalingsmænd har været
samlet et par uger forinden, og har fået afpudset færdighederne
og lært hinanden at kende. Holdet er et dobbelthold eller ”mammut-kompagni”, og skal opstille et infanterikompagni og et stabskompagni til mobiliseringshæren. Rekruttiden foregår samlet i 8
delinger, og efter enkadrering bliver infanteri- og stabselementet
skilt, og kører separat uddannelse.
Kompagnichefen er kaptajn K.O. Nord, næstkommanderende
premierløjtnant A.K. Larsen, og kommandobefalingsmand oversergent L.P. Løwe. Infanterielementet føres af premierløjtnant M.
H. Rønnow-Jessen, og stabselementet af løjtnant S. Boye. Den tids
uddannelseskompagnier er opstillet med et minimum af officerer
og befalingsmænd. Dette gælder både de faste professionelle
officerer og sergenter, men også de værnepligtige officerer og
sergenter. En deling består normalt kun af en sekondløjtnant og
et par sergenter, og der bliver så suppleret op med menige gruppeførere. Kompagniet bliver underbragt dels i en af de gamle
kompagnigårde til højre efter alarmpladsen, og dels i et afsnit af
den nyere indkvarteringsbygning ”Marina”.

Stuen på indkaldelsesdagen. Rekrut F.L. Petersen er nummer 4 fra
højre.

En anden tid
Det er på mange måder en helt anden tid. Den kolde krigs skygge
hænger tungt over os, og vi er meget seriøse omkring alvoren i
uddannelsen. Selvom vores udrustning og køretøjer er utidssvarende, og vi godt ved, at vi ikke har for gode odds i det tidsaktuelle
invasionsscenarie. En rekruts værdi takseres til portoen på det
6

brev det koster at indkalde ham. Skideballer og armstrækninger er
dagligdag, og bliver rundhåndet eksekveret. Tonen og disciplinen
er hård. Det er ”De, Dem og Deres”, og den afstand der er mellem
rekrutten og sergenten, er der også mellem sergenten og linjeofficeren. Og al gang foregår i løb!
Aftrædelsesparaden fredag eftermiddag foregår i uniform M/69,
og man skal være velklippet, nybarberet og stinke af barbersprit.
Særligt 3 ting bliver nidkært kontrolleret inden aftrædelse: Enhver
skal have 50 øre, en kam samt en pakke tændstikker i lommen.
Mønterne, så man kan foretage opkald fra telefonboks (det er før
mobiltelefonens tid), kammen så man kan rede sit hår, når man
tager baretten af i toget, og tændstikkerne, så man kan tænde en
cigaret for en kvindelig medpassager, og dermed være en formfuldendt gentleman, og en god repræsentant for Livgarden.
7. deling
Delingsføreren for 7. deling er sekondløjtnant Frank T. Jørgensen. En flink, reel og lidt
anonym fyr, ikke prototypen på en ”kriger”.
F.T. har ikke fået sin grunduddannelse ved
Livgarden, men Ikke desto mindre udfylder
han rollen, og mandskabets ve og vel ligger
ham meget på sinde. Af sergenter er der S.
Jensen og artiklens forfatter. I starten har vi
en ældre sergent som næstkommanderende/
deling, men han afgår tidligt, og undertegneSekondløjtnant
de rykker op i funktionen. Mandskabet er godt
F.T. Jørgensen
og velmotiveret. En skøn blanding af land og
by, hovedstad og provins, håndværkere og studenter. Stemningen
er generelt god, og langt de fleste er frivillige og interesserede i
tjenesten.
Lange og udmattende dage går med rekrutuddannelse, mens mørket og kulden tager til, og pludselig er det jul. Kompagniet bliver
aftrådt til en velfortjent juleorlov, som går alt for hurtigt.
Den skæbnesvangre dag
7. januar 1985 står den på skyttetjeneste. Der skal indøves gruppens fremrykning og forhold overfor fjendtlig ild. Delingsføreren,
sekondløjtnant F.T. Jørgensen giver en kort briefing til befalingsmændene inden vi rykker ud. Formålet er at indøve de korrekte
procedurer under anvendelse af lyd- og røgmidler, en helt almindelig rekrutlektion. Når vi kommer frem til den lokation i øvelsesterrænet, som hedder ”Elefantens Røvhul” (Rørunderføring under
muddervej/kampvognsspor, som kan passeres foroverbøjet – i
modsætning til ”Tyrens Røvhul”, som kun kan passeres kravlende)
så skal rekrutterne falde ned, påtage ABC-maske (”Gasmaske”) og
gå gennem røret. Det er vinter og frost, og den lille bæk der løber
gennem røret er bundfrossen.
For at skabe realisme og miljø vil delingsføreren smide en røghåndbombe M/77 (Hexit) ind i røret. Dette protesterer jeg dog imod,
da vi under flere sikkerhedsbelæringer har fået understreget at det
både er farligt og forbudt. Og rekrutterne har ikke fået tilpasset
maskerne endnu. F.T. slår det hen, og jeg tror at det er skrinlagt.

www.livgarden.dk
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I det samme begynder folk at tumle ud af røret. Nogle med
masker, nogle uden. Jeg løber hen og hiver dem væk, så de næste
kan komme ud. Alle er chokerede, nogle er stærkt forkomne og
hoster voldsomt. Enkelte kaster op. Rekrutterne ser ikke godt ud,
og vi iværksætter kammerathjælp. Delingsføreren er den sidste
der kommer ud af røret. Helt grøn i hovedet. Han har ikke anlagt
maske, men har hevet de nærmeste ud af røret fra den anden side,
og har skubbet og presset resten igennem røret. Brudstykker af
samtaler stykker forløbet sammen: Der er gået panik i nogle af de
forreste inde i røret, som derved skabte proppen. Flere har hevet
eller fået skubbet deres masker af, og indåndet store mængder
Hexitrøg.
Vi samler svendene, og marcherer på trods af chok og uro tilbage
til appel i Sandholmlejren, hvor vi ankommer noget forsinket. De
værst forkomne sendes på Hillerød Sygehus, og vi andre slikker
sårene og fordøjer oplevelsen. Der er på dette tidspunkt ingen
der er klar over hvor alvorlig situationen er. Vi er godt klar over
at Hexitrøgen er giftig, men vi har alle ”ædt”masser af Hexitrøg
på adskillige øvelser. Og er kommet gennem det uden andet end
en voldsom hoste. Vi regner med at gense alle vores kammerater
efter et par dages rekreation på sygehuset. Sådan kommer det
desværre ikke til at gå.

Medierne fulgte sagen intenst, her Ekstra Bladet

Hen under eftermiddag når vi det store betonrør. Undervejs er
grupperne udsat for fjendtlig beskydning, artilleri og andet godt,
så alle er trætte og beskidte efter kontakt med alverdens grøfter
og mudderpøle i kampvognssporene. Jeg bliver posteret på den
anden side af røret. Her skal jeg tage mod rekrutterne, lade dem
aftage maskerne og tage et kort hvil på brinken, inden vi skal
videre. ”GAAAS!” lyder råbet på den anden side, og jeg ved at nu
står alle og fumler febrilsk med maskerne med svedige hænder, og
at jeg snart vil få de første rekrutter at se gennem røret. En kraftig
røgudvikling fortæller, at delingsføreren alligevel valgte at smide
røghåndbomben ind i røret.
Røgen siver ud af røret, og minutterne går. Kun en enkelt rekrut er
nået igennem. Pludselig kommer delingsføreren sprintende over
vejen, og spørger forpustet om der ikke er kommet flere ud af
røret? Jeg svarer benægtende. Og i det sekund vi ser hinanden i
øjnene går den frygtelige sandhed går op for os begge. Der er en
prop i røret. En prop af mennesker. Nu kan vi høre larm og tumult
fra røret. ”-Du bliver her og tager mod svendene, og jeg hiver dem
ud fra den anden side” skriger F.T., allerede i fuld firspring tilbage
over vejen.

Sygeforløb og dødsfald
3 personer udskrives, og returnerer til kompagniet efter 4 dage på
sygehus. De har markant åndedrætsbesvær, og vi tør næsten ikke
tænke på hvordan de sidste to så har det. Vi får at vide at de er
oppegående på sygehuset. Vi bliver dagligt briefet på kasernen,
og kan også følge sagen i medierne. Omkring 21. januar forværres situationen, og der tilstøder uforudsete komplikationer. De to
overføres til intensivafdelingen på Herlev Sygehus. Diagnosen er
zinkklloridforgiftning, og symptomerne er væske, betændelse og
arvævsdannelse i lungerne. En amerikansk lungespecialist flyves
ind for at bistå med sin ekspertise, men livet er ved at rinde ud
for de to unge soldater, der begge hedder Frank til fornavn, og er
omkring 20 år gamle. Tabloidpressen lugter blod, og sender sine
gribbe afsted til KFUM´s soldaterhjem, hvor der rundhåndet bydes
på kaffe og basser mod at udtale sig. Hvilket vi selvfølgelig hverken må eller vil.
1. februar erfarer vi, at sekondløjtnant F.T. Jørgensen er død af
sine kvæstelser. Stemningen ved regimentet er særdeles trykket.
Samtidig kommer Forsvarets Auditørkorps på banen, og starter
afhøringer med henblik på en opklaring af omstændighederne,
Rekrut F.L. Petersens begravelse. Fanebærer SG Rützou,
faneløjtnant SL Præstensgaard, tambour OKS L.E.H. Hansen.

www.livgarden.dk
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BT´s dækning af begravelsen. Indsat er Livgardens chef oberst Schousboe samt den omkomne rekrut F.L. Petersen.,

samt placering af ansvar. Medierne er helt oppe på dupperne, og
et sikkerhedspolitisk flertal i venstre side af folketingssalen forventer helt klart et ansvar placeret.
Jeg afhøres ret tidligt i forløbet – med en sigtets rettigheder,
hvilket understreger alvoren. Jeg mener selv, at jeg har ren samvittighed, og bliver derfor noget chokeret, da auditøren taler om
min ”medskyld”. Jeg bliver rådet til at finde en god advokat, og er
meget nedtrykt i de dage. Kort efter bliver jeg kaldt ned til legendariske seniorsergent K.W. Knudsen, som er fællestillidsmand for
sergentgruppen. Og der får jeg en melding, som jeg den dag i dag
stadig er ham dybt taknemmelig for. For på trods af, at jeg på det
tidspunkt ikke er medlem af fagforeningen, har forbundet besluttet at de rent principielt vil støtte mig, hvis ”systemet” vil hænge
mig op på skyldsspørgsmålet.
8. februar dør også rekrut F.L. Petersen af sine kvæstelser.
Begravelser
Sekondløjtnant F.T. Jørgensens pårørende ønsker hverken regimentets eller soldaterkammeraters deltagelse ved begravelsen.
Så den historie ender der. Det gør der imod rekrut F.L. Petersens pårørende. Efter familiens ønske deltager regimentschefen,
kompagnichefen og stuekammeraterne i begravelsen. Foruden
Livgardens fane med tilhørende fanebærer, faneløjtnant samt en
tambour med horn. Jeg deltager i egenskab af stuekommandør, og
er også fanebærer.
Kompagniet er på rextur i Jægersprisområdet. Begravelsesdeltagerne trækkes ud af øvelsen, og køres hjem til Sandholmlejren.
Vaskes, skures, barberes og på med udgangsuniform M/69, og
afsted det går i snestorm mod Randers Kaserne, hvor vi skal overnatte inden begravelsen. Stemningen er naturligvis alvorlig og
trykket, men os der deler denne oplevelse rykker tættere sammen.
Om aftenen på kasernen øver sekondløjtnant Præstensgaard og
8

undertegnede faneeksercits, så det hele kan se pænt ud til ceremonien den følgende dag.
Dagen efter tilbagelægges det sidste stykke til Thorsø Kirke ved
Hammel, hvor rekrut F.L. Petersen skal begraves. Thorsø ligner en
kulisse fra en film, da vi kører gennem byen. Helt mennesketom.
Da vi når til kirken ser vi hvorfor. Her er hele byen samlet til et
sidste farvel til deres bysbarn. I bidende kulde og blæst begraves
rekrut Frank Leth Petersen, mens artiklens forfatter sænker fanen
og overkonstabel L.E.H. Hansen fra Tambourkorpset blæser ”The
Last Post”. Kolde og forfrosne i skjorte og tynd jakke ser vi hvordan
Frank Petersens far Poul Petersen, selv gammel garder, i sit livs
sorg alligevel refleksmæssigt samler hælene, da Livgardens chef
oberst J. Schousboe kondolerer.
Afslutning
Auditørsagen suppleres af forsvarschefens egen videregående og
bredere undersøgelse af sagen, som afsluttes ved skrivelse af 10.
februar 1986, hvori blandt andet konkluderes at ”….der er ikke
fremkommet oplysninger, som giver grundlag for at gøre ansvar
gældende mod nogen eller udtale kritik overfor nogen”.
På det tidspunkt er holdet for længst hjemsendt og spredt for alle
vinde. Hver især i gang med nye kapitler af livet. Og 25 år efter
mødes holdet til jubilæum, og donerer sin overskydende kassebeholdning fra blå fest til julegaver til Den Kongelige Livgardes
udsendte. Ved 30-års jubilæet 5 år efter samles holdet atter til
årgangsparaden, og højtideligholder mindet om de to faldne kammerater, og der lægges senere en blomst ved rekrutkammeratens
grav.
Sekondløjtnant Frank Jørgensen og rekrut Frank Petersen måtte
urimeligt og alt for tidligt forlade livet. Men de har sat sig spor,
og er ikke glemt.
Æret være deres minde!

www.livgarden.dk
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Live fra Cypern
I slutningen af oktober blev 2/II/LG udpeget til at stille grundstamme i Operation Shader hold 1 – Træning af kurdiske sikkerhedsstyrker i Irak.
Efter gennem 10 måneder at have trænet benhårdt mod at løse
en anden opgave, var det kærkomment, at kompagniet blevet
udpeget til operation Shader.
Selve opstillingsperioden var ganske kort, i forhold til den normale
forberedelsesfase til udsendelse kun cirka tre uger. Som altid med
et hold 1 er der ofte mange uafklarede forhold. For kompagniet har
det betydet, at fleksibilitet i opgaveløsningen skal være et nøgleord. Men det er også med til at gøre opgaven meget interessant
For at kunne løse vores opgave har vi tilgang af specialister fra
Ingeniør-, Telegraf- og Trænregimentet. De emner, som vi skal
uddanne kurderne i er; førstehjælp, skydning og counter IED. De
tre forskellige fag gjorde, at delingerne skulle uddannes individuelt
til deres specifikke opgave, og kompagniet skulle også have samlet
uddannelse, hvilket gjorde uddannelsesplanlægningen vanskelig.
Dette lykkedes i midlertidig, og kompagniet blev certificeret og
var klar til udsendelse.
Opgaven skal løses sammen med engelsk samarbejdspartner.
Glæden var stor, da det viste sig at være vores engelske søster
regiment.
Chefen var hjemmefra klar i spyttet. ”Vi skal ud i verden med storebror (England), hvis vi vil have maksimal indflydelse, så sker det

igennem vores faglighed.” Dermed var kompagniet motiveret, og
på den korte tid er enheden blevet sammentømret.
Det første hold danskere blev sendt af sted 18. november med
chefen i spidsen. Opgaven var klar, forkommandoet skulle til
Cypern, skabe kontakt med Englænderne, koordinere uddannelse
inden de to lande skulle rotere ind i Irak. Den danske hovedstyrke
ankom fem dage senere, og der er blevet trænet skydning, procedure på dansk og engelsk, foredrag om forskellige emner i indsættelsesområdet, samt planlægning, så der var nok at tage fat på. Vi
fik en god uge på Cypern, hvor vejret var rigtig lækkert, lidt som
Danmark i maj - vandet er lidt varmere, så der er blevet badet et
par gange i Middelhavet.
Vi var indkvarteret på eget værelse med seng, håndvask og skabe
til udrustning. Det er ikke luksus, men det er bestemt godkendt.
Vores tre daglige måltider blev spist i messen, der er messe til
menige, befalingsmænd og officerer, her er der engelsk mad på
menuen. Så vi har alle spist vores del af baked beans og bacon.
Træningsfaciliteterne er gode, og kompagniet træner dagligt en
time til halvanden. Flere gange i fællesskab med vores engelske
kollegaer.
Nu venter vi spændt på, at komme i gang med at løse opgaven i
Irak. Efter vores træning I Danmark og på Cypern, er vi klædt godt
på til at levere et rigtig godt resultat.

Markering af de dansk-thailandske relationer
Af Eric Bo Lerdrup Bourgois, Leder Livgardens Historiske Samling.

Tirsdag den 2. december 2014 spillede Den
Kongelige Livgardes Musikkorps ”March Siamese” i forbindelse med vagtskiftet på Amalienborg. Marchen, der blev komponeret af den
danske militærmusiker og komponist Hans
Niels Hass og tilegnet prins Satarn Klang i
1890, blev spillet samtidigt med, at Den Kongelige Thailandske Livgarde gennemførte en
større parade i Bangkok, i anledning af Hans
Majestæt Kong Bhumibol af Thailands fødselsdag.
Hendes Majestæt Dronning Sikirit af Thailand
er barnebarn til prins Satarn Klang, der fulgte
rekrutuddannelsen ved Livgardens 3. kompagni
i 1886. Prins Satarn Klang blev siden medlem
og derefter æresmedlem af Garderforeningerne og prinsen bevarede kontakt til Danmark
gennem hele livet.
Den siamesiske
Livgardens Historiske Samling (LGHS) planlægprins Satarn Klang
ger at markere 130-året for prins Satarn Klangs
fotograferet under
ophold ved Den Kongelige Livgarde med en
opholdet ved
Livgardens 3. kom- særudstilling i 2016. LGHS har allerede modpagni i 1886. (Liv- taget et venligt tilbud om udlån af genstande
gardens Historiske og andre effekter med relation til prins Satan
Samling).
Klang fra prinsens efterkommere i Thailand.

Udsnit af skrivelse fra 1. Generalkommando til Livgarden vedr.
prins Satarn Klangs ophold og militære uddannelse i Danmark.
(Rigsarkivet).

Orkesterchef, Eric Enstrøm, Thailands ambassadør, Vimon Kidchob og Livgardens historiker, Eric Lerdrup Bourgois, har netop
hørt Musikkorpset spille “March Siamese” på Amalienborg Slotsplads. (KN Thomas Reimann).

www.livgarden.dk

9

Livgarden

1-15

Stærekassen indviet
Musikkorpsets nye øve- og koncertsal indviet ved åbningskoncert 13.
november 2014.
Det blev en flot og festlig aften med lutter glade miner, da Musikkorpset
kunne afholde sin første koncert i den smukke sal i Stærekassen på Kgs.
Nytorv. At rummet er velegnet til Musikkorpsets størrelse og lyd, kunne
alle konstatere. Musikken står klart og tydeligt i rummet i et lydbillede,
der er passende i styrken og behageligt i klangen. Og flot ser det tilmed
ud.
Regentparret overværede koncerten, hvor også HKH Prinsesse Benedikte
og grev Ingolf og grevinde Sussi mødte trofast op. Musikkorpset glæder
sig meget over den aldrig svigtende kongelige bevågenhed. Vejen til Stærekassen har været lang og op ad bakke, men mange har støttet Musikkorpset i dets ønske om at få en ordentlig sal at øve i. Det var derfor
naturligt at invitere en lang række af disse personer til åbningskoncerten,
hvor Chefen for Livgarden, oberst Klavs Lawes, holdt festtalen.
Programmet præsenterede Musikkorpsets spændvidde og klangudtryk i
så forskellige værker som Carl Nielsens Helios Ouverture, Claude Debussys En Fauns Eftermiddag, Niels W. Gades Morgensang fra Elverskud og
uddrag af Puccinis opera Tosca. H.C. Lumbye manglede heller ikke, og
programmet sluttede med musik af George Gershwin og Percy Grainger.
Til at opføre al denne musik havde orkestret allieret sig med dirigent
Frans Rasmussen, kgl. operasanger Anne Margrethe Dahl og Det Kgl.
Operakor. Aftenens konferencier var Regentparrets tidligere ceremoniTo gardere holdt vagt ved Stærekassen, og Tambourkorpset spillede
på den spektakulære trappe i foyeren til ære for gæsterne.
Foto Olav Vibild.

Fra de smukke trappepartier i Stærekassen. Foto: Jeppe Tom-Petersen.
mester, Christian Eugen-Olsen. Da programmet var slut spurgte han publikum, om man kunne tænke sig et ekstranummer - ”Hvad med Frederik
IX’s Honnørmarch?” - ”Den kender jeg desværre ikke”, sagde dirigent
Frans Rasmussen med glimt i øjet, hvorefter han overlod dirigentpinden
til Eugen-Olsen!
I aftenens festlige anledning havde Bering House of Flowers doneret
smukke, røde blomsterarrangementer. Y’s Café og Cocktailbar på Nørrevoldgade havde doneret drinks til alle i pausen, en nyskabelse til lejligheden, cocktailen Garde Royal. Slagteren på Kultorvet havde for gammelt
venskabs skyld lavet delikate pindemadder. En fornem festaften.
Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

Parader i nytåret:
31. dec. ’14: Palævagt ved Amalienborg og Fredensborg.
1. jan. ’15: Kongevagt ved Amalienborg.
Fredag den 23. januar 2015 kl. 19 - 21
Egedal Rådhus
Dirigent: Børge Wagner. Solist: Povl Dissing
Egedal kommune indbyder sine borgere til koncert på det nye
Egedal Rådhus, 3650 Ølstykke. Gratis adgang, se lokalpressen
ang. bestilling/afhentning af billetter.
Se også www.dklm.dk
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Edinburgh Tattoo 9 - 16 august 2015

Det sker i 2015

Edinburgh Tattoo samt en tur rundt i
midt Skotland og besøg på 4 whisky destillerier.
Samt mange andre seværdigheder.

JANUAR
Torsdag 1/1 – Vagtskifte på Amalienborg i rød galla.
Lørdag 31/1 – Åbent hus, Garderkasernen, Høvelte
FEBRUAR
Lørdag 28/2 – Formandsmøde,
Region V
JANUAR - MARTS
DG landsskydning på 15m afvikles i
egen Garderforening

Er du interesseret kan indbydelse og tilmelding
rekvireres på mail: htihans@gmail.com
Tilmelding senest 15. marts 2015
(gerne hurtigst mulig af hensyn til Tattoo biletter)
Med garder hilsen APR-69 Hans Tinggård

GARDERKORTET
En ekstra fordel som Garder...

Er Du Indehaver af Garderkortet?

Et udpluk af Garderkortets
nye samarbejdspartnere:

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.
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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HOLD MAJ-49
Årgangsforeningen Hold MAJ 1949 har på sin generalforsamling vedtaget at ophæve foreningen. I den forbindelse vedtog man i overensstemmelse med foreningens vedtægter, at overdrage formuen til De
Danske Garderforeninger. Præsidiet har derfor med tak modtaget kr.
2.500,00, som vil blive placeret i en af de fonde, der er yder støtte til
de tjenstgørende gardere.

HOLD JAN-65
Tiden nærmer sig for vores 50 års jubilæum, som vi afholder i forbindelse med årgangsparaden den 3. maj 2015. Vi satser på spisning
lørdag aften, og frokost søndag efter paraden. Ring, eller send en mail
til undertegnede, og hvis du har kontakt til andre fra holdet, må du
gerne bede dem kontakte mig, så vi får opdateret adresse/mail. Ring
2392 7600 eller mail: hlajer@loophole.dk
Vi glæder os til at se jer!
Venlig hilsen 852 Finn Erichsen og 800 Henning Lajer

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

Hædersbevisninger i
De Danske Garderforeninger

VAGTKOMPAGNIET /
SKKMP JAN-74

De Danske Garderforeningers Hæderstegn
MAR-83 Allan Krogh Pedersen
Carl Rothes Vej 186, 9210 Aalborg SØ

GARDERTRÆF 2015
Vores 40 års jubilæum, som blev fejret i forbindelse med årgangsparaden i maj 2014, blev så stor en succes at det blev besluttet at lave
et årligt træf. Beslutningen om tid og sted er nu truffet.
Dato: 26. og 27. september 2015. Sted: Aarhus. Tilmedling til
”ObertsLøjtnanten” Orla Lykke Jeppesen, oljmail@gmail.com
Ved tilmelding oplys venligst om der ønskes overnatning.
Med garderhilsen, Orla Lykke Jeppesen

De Danske Garderforeninger
ønsker tillykke

Kære Garderkammerater
Bowling-sæsonen er nu på sit højeste og mange foreninger er ved at gøre
klar til at finde netop de 4 spillere som skal repræsentere foreningen ved
årets Regionsmesterskab.
De enkelte Regioner har fået tilsendt invitationer fra de bowlingansvarlige, men nedenfor følger en oversigt over spilledatoer og by. Skulle du
have spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede. Regionsturneringerne er for de foreninger som ønsker at deltage i A og
B-rækken

Foreninger som ønsker at deltage i C-Rækken – bowling spillet lokalt og
med et udtræk af resultater fra den enkelte bowlinghal, skal henvende
sig til mig for at få en resultatliste som i udfyldt stand og senest den 15.
marts, sendes retur til mig.
Med venlig hilsen
Henrik Agerlin, Landsformand for Bowling

Regionsturnering for Region I og Region II
Afholdes i Aarhus lørdag den 14. februar 2015
Regionsturnering for Region III
Afholdes i Haderslev onsdag den 25. februar 2015
Regionsturnering for Region IV
Afholdes i Odense lørdag den 10. januar 2015
Regionsturnering for Region V
Afholdes i Taastrup søndag den 1. februar 2015
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Nordjylland (I)

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

Brønderslev og Omegn

(1/7 1947 – GF 70)

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

Hadsund og Omegn

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

Himmerland

(4/12 1914 – GF 34)

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

Nielsen , MAJ-54 Poul Arne Nielsen og MAJ-77
Ole Kærgaard.
GODT NYTÅR
Himmerlands Garderforening ønsker godt
Nytår til alle vore medlemmer samt deres
familie.

Hjørring og Omegn

Genralforsamling nr. 100
Himmerlands Garderforening inviterer hermed
alle medlemmer til generalforsamling mandag
den 9, februar 2015. Tid og sted følger senere.
Sæt et stort kryds i kalenderen denne dag.
Dagsorden ifølge vore vedtægter bliver udsendt
via mail og brev til alle primo januar 2015.
Mandag den 3. november 2014 kl. 18,00 mødtes 20 bowlere i Himmerlands Bowling i Gatten
Efter en times bowling (der var isat gul kegle),
samledes vi i bowlingcafeen til stegt flæsk og
persille sovs og hyggelig samvær.
Under kaffen blev de udsatte vinpræmier uddelt
af bowlingleder Kjeld Sørensen.
Der blev bowlet i to præmiegrupper en dame og
en herrerække med præmier for hver 5. deltager samt for strike med isat gul kegle forrest.
Damerækken blev vundet af: Aase Nielsen
med 234 kegler og nr. 2 blev Lynsey med 166
kegler.
Herrerækken blev vundet af: MAj-54 Poul Arne
Nielsen med 291 kegler, nr 2 blev DEC-96 Carsten Kanne med 285 kegler og nr. 3 blev SEP62 John Nielsen og JAN-90 Mogens Dalsgaard
begge med 240 kegler.
Aftenens 3 strike (når gul kegle er i spids og
alle kegler væltes) blev lavet af SEP-62 John

(14/3 1930 – GF 56)

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

Godt nytår til medlemmerne og deres familie.
Program for første halvår 2015 med oplysning
om kontingentet og vore aktiviteter er udsendt til
alle medlemmer, enten pr. brev eller mail, så alle
er orienteret og opdateret
Det første som er fastsat er torsdag den 15.
januar kl. 19.00, på Vester Borupvej 20. hvor Fin
Larsen kommer og fortæller om sit ophold på
Grønland. Det er en aften hvor ledsager, venner
og bekendte også er meget velkommen. Pris pr.
deltager er kr. 50. Med i prisen er kaffe. Øl og
vand kan købes. Tilmelding til Jens Jørgen Holt
9892 9435 mail jholtnielsen@gmail.com eller
Poul Svendsen 9890 1513 mail hyacintvej@has.
dk senest 12. januar. I øvrigt henvises der til det
udsendte program.
5. november blev der afviklet skydning i Sindal
med 9 medlemmer og hjælp med 4 medlemmer fra Flyvevåbnets Soldaterforening, hvor
følgende resultater blev opnået: Serieskydning SEP-85 Mogens Koldkjær med 48 point.
Trekant 267-JUL-59 Bent Mikkelsen 26 point.
Kuvert 463-MAJ-53 Arne Nielsen 75 point og
APR-76 Richard Svendsen 70 point. Ungskytte
Aksel Koldkjær 46 point.
267-JUL-59 Bent Mikkelsen

Hobro og Omegn

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

Morsø

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

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

TORSDAG DEN 8. JANUAR KL. 19.00
NYTÅRSGUDSTJENESTE I BUDOLFI KIRKE.
Som det første i det nye år er alle gardere med
ledsager meget velkomne til at deltage i Aal
borg & Nørresundby garnisoners samt soldater
foreningers og Hjemmeværnets fælles nytårs
gudstjeneste. En flot og god start på det nye år.
TIRSDAG DEN 13. JANUAR KL. 19.30 SKYTTELAUGET.
Med fokus på det kammeratlige samvær afholder
Skyttelauget skydeaften, hvor der også er mulig
hed for kortspil og rafling. Stedet er som sædvan
lig skydebanerne på Gl. Lindholm Skole.
Tilmelding ikke nødvendig.
TIRSDAG DEN 27. JANUAR KL. 19.30
TRÆNINGSSKYDNING
Kom til vore skydebaner på Gl. Lindholm skole,
hvor der er lejlighed til helt uden konkurrence at
træne sine skydefærdigheder.

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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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 garderkam
merater. I aftenens løb bliver den nye Kattekonge
udnævnt. Tilmelding ikke nødvendig.
GENERALFORSAMLING
Onsdag den 26. november kunne vi afholde
foreningens ordinære generalforsamling nr. 107.
Efter at fanen blev ført ind, indledte formanden
Olav Vibild med at byde alle velkommen. En
særlig velkomst til nye medlemmer, æresmedlem Erik Lottrup og til jubilarerne. Derefter
mindedes vi de medlemmer, der siden sidste
generalforsamling var afgået ved døden:
830-NOV-49 Rejnar Andersen
780-NOV-60 Kjeld Madsen
89-MAJ-47 Christian Erik Mortensen
589-NOV-52 Knud Aage Sørensen
853-MAR-66 Bent Bjerre
Derefter blev fanen sænket, og der var 1 minuts
stilhed til minde om vores afdøde kammerater.
Æret være deres minde. Formanden kunne derefter indvi den nye fanefod som vort medlem
Egon Lyngby, sammen med sin søn har produceret og skænket GF Nordjylland. En stor tak til
Egon Lyngby for den smukke fanefod.
Morten Poulsen, Nibe blev valgt til dirigent.
Foreningen har i dag et medlemstal på ca. 390
medlemmer. Derefter gennemgik formanden
årets begivenheder. Kontingent for 2015 blev
fastsat til 285 kr., der forfalder 1. februar.
På valg og genvalgt til bestyrelsen blev Olav
Vibild, Jens Rye-Andersen og Søren Faurholt.
Vor fanebærer Bent Kristensen blev genvalgt
som fanebærer. Som revisorer blev Allan Krogh
og Bent Møller begge genvalgt.

Inden spisningen kunne vicepræsident Niels
Godiksen hædre MAR-83 Allan Krogh Pedersen
med De Danske Garderforeningers hæderstegn.
Derefter kunne forsamlingen nyde den kogte
torsk eller dyrekøllen.
Efter spisningen blev 75-, 70-, 60-, 50-, 40-, og
25-års jubilæumstegn uddelt. Navnene på alle
jubilarer kan ses i generalforsamlingsreferatet
der ligger på vores hjemmeside.
Derefter gav stationschef for Flyvestation Aalborg oberst Karsten F. Jensen (KAJ) et foredrag
om flyvevåbnets opgaver og især de aktuelle
opgaver udført fra Flyvestation Aalborg.
Foreningen ønsker godt Nytår til alle vores
medlemmer samt deres familier.
WWW.GFNORDJYLLAND.DK
Billeder og det fulde referat af Generalforsamling nr. 107 kan nu ses og læses på vor hjemmeside.
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

Ordinær Generalforsamling
Restaurant Tronborg i Randers var den 19.
november igen ramme om den årlige ordinære
generalforsamling. Der var fællesspisning: sild
og forloren skildpadde inden de 29 fremmødte
gik i gang med dagsordenen.
1. Valg af dirigent: Henning Lausten valgtes og
konstaterede derefter, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning: Anders Bach Andersen aflagde beretning, hvor han startede med
at fortælle at foreningen p.t tæller 162 medlemmer – et fald på 5 i forhold til sidste år.
Derefter beskæftigede han sig med tre hovedområder: Udviklingen på landsplan, regionalt
og lokalt. Det drejede sig bl.a om Høvelte, GDbladet og Repræsentantskabsmødet. Lokalt
har programmet bl.a budt på nytårsgudstjeneste, historisk foredrag om Randers, besøg på
Randers realskole, Jysk Vin og Overgård Gods,
4-maj markering og foredrag ved Jan Stoltenborg, næstkommanderende ved Livgarden. Den
planlagte udflugt blev igen aflyst og tages nu af
programmet. Lige nu arbejder bestyrelsen på
et nyt spændende program. Beretningen blev
godkendt.
3. Kassererens beretning: Leif Bodilsen Kaldahl
kunne under sin regnskabsaflæggelse fortælle,
at foreningen har en god og sund økonomi.
Regnskabet blev godkendt.

Modtager af De Danske Garderforeningers
hæderstegn MAR-83 Allan Krogh Pedersen og
vicepræsident Niels Godiksen.

4. Kontingentet på 300 kr blev fastholdt.
5. Valg af formand: Anders Bach Andersen
modtog genvalg.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Christian
Bønneløkke Bech, Søren Dam Kjeldsen og Thomas Lange Jacobsen modtog genvalg.
7. Valg af 2 suppleant: Just Bach Andersen blev
valgt.
8. Valg af revisor: Chr Tromholt modtog genvalg.
9. Valg af fanebærer og – løjtnant: Peter Linberg og Hans Carl Søndergaard Jensen modtog
genvalg

Fra v. ses 75-års jubilar æresmedlem 283-MAJ-38 Erik Lottrup, formand Olav Vibild og 70- års
jubilar 249-MAJ-42 oberst S.E. Christensen.
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10 Eventuelt: Formanden kunne fremvise en
nyligt fundet Håndbog for Garderforeninger
fra 1922. Den rummer bl.a en komplet medlemsliste for alle de daværende 40 foreninger.
Generalforsamlingen besluttede, at bogen skal
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Referat af foreningens ordinære generalforsamling, afholdt d. 19. november. 2014
Hjemmeværnsgården, Karetmagervej Dronninglund

opbevares hos De Danske Garderforeninger i
Kbh.
Derefter takkede formanden dirigenten og de
fremmødte for en god generalforsamling.
Aftenen sluttede med uddeling af hæderstegn:
Mogens Fenger 10-års tegn, Holger Christensen 25-års tegn, Niels Erik Thordal, Chr Tromholt og Vagn Erik Christensen 50-års tegn. Der
var en fødselsdagshilsen til tidl formand og
æresmedlem Knud Rasmussen 90 år, Jørgen
Olsen 75 år og Knud Rasmussen 80 år. Endelig
var der præmier til Just Bach Andersen, som
blev Himmerlandsmester i golf i garderregi og
til Henning Lausten, som endnu en gang vandt
et mesterskab i landsskydning på 200-m (årg.
54-63)
Bestyrelsen i Garderforeningen for Randers By
og Omegn ønsker alle medlemmer og deres
familie, samt alle bladets læsere et rigtigt godt
nytår.
AUG-79 Søren Dam Kjeldsen

Thisted Amt

(8/4 1901 – GF 04)

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

Onsdag d. 7. og 21. januar kl. 19.30
Skydning og kammeratskabsaften i Sjørring
Hallen.
Vi mødes på skydebanen i Sjørringhallens kæl
der.
Indgang fra bagsiden af hallen.
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.

Onsdag d. 25. februar kl. 18.30 Generalforsamling.
Generalforamlingen afholdes på Thisted Bryg
hus.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Tilmelding senest d. 22. februar til
Niels Godiksen på 20907901 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

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

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 foreningens generalforsamling nr. 43 var
medlemmerne mødt talstærkt op. 31 havde
meldt sig til, hvilket må siges, at være et stort
fremmøde. Dette er ca. 40% af alle medlemmer. Vi mødtes kl. 18.30 i hjemmeværnsgården, hvor der ventede en overdådig julefrokost
med dertil hørende øl og snaps sammen med
gode kammerater.
Bestyrelsen foreslog Ove Bach som dirigent,
hvilket blev klaret til ug. Formanden Poul Sonne
Jensen kunne berette følgende.
Der var genvalg til bestyrelsen på sidste generalforsamling. Af aktiviteter i årets løb kan
blandt andet nævnes 2 gange bowling om
foråret, som vil blive gentaget i februar samt
marts i 2015. Foreningens sommerarrangement var en guidet rundvisning i Musikkens
hus d. 10. maj. Der er også blevet skudt 3
gange gennem året. Dette var også vigtigt at få
indstillet sigtekornet, da vi skulle afholde Vendelboskydningen 26. marts. Dette var med stor
succes, da vi vandt i senior skydningen.
Fanen blev vist 4. maj i Dr. Lund Slotskirke,
samt lørdag d. 24. maj til repræsentantskabsmødet i Thisted, først i kirken og efterfølgende
march gennem byen.
Kasserer, Morten G Jessen, fremlagde årsregnskabet som blev godkendt.
Følgende skulle have jubilæumstegn.
10 år: Søren Sørensen, Bo Jørgensen samt Kim
Tøttrup.
25 år: Carsten Christensen
50 år: Per Christensen samt Henning Eigil
Larsen.
Dog var ikke alle overnævnte mødt op til generalforsamlingen. Disse vil dog modtage deres
jubilæumstegn senere.
På valg var formand, Poul Sonne Jensen, næstformand, Johnni Olesen samt skydeudvalgsformand, Carsten Christensen. Alle blev genvalgt.
Hvilket betyder, at bestyrelsen fortsætter uforandret. Bestyrelsen konstituerer sig til næste
bestyrelsesmøde.
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

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

formanden havde medbragt. Åse Hovgaard
deltog, sædvanen tro, som opmuntrer og hepper. Da de sidste kegler var væltet, blev kaffen
serveret og hyggen kunne fortsætte. Snakken
gik vældigt deltagerne imellem og maden var
prima. Præmien for bedste deltagere fra Bjerringbro gik til ægteparret Ole og Inger Andersen. Vi havde en meget fornøjelig aften, som
også var en god træning inden vor kommende
dyst mod foreningen i Viborg. Vi vil dog gerne
være flere, så vi opfordrer jer hermed til at
møde op til næste år.
FEB-74 Per Dalgaard

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

Nytårshilsen

Kom og deltag i landsskydningen på 15 m bane
i Skyttehuset, Stenvadbygade 55, Stenvad på
torsdage fra kl. 19.00 i januar, februar og marts
måneder.
Torsdag den 15. januar er der kaffe og kage til
dem, der møder op.

Nu hvor året 2014 rinder ud, vil jeg
gerne benytte lejligheden til at sige
tak for godt samarbejde til medlemmer og foreninger i Region II.
Det har været en fornøjelse at komme rundt i regionen og få indblik
i det foreningsarbejde der foregår
samt møde de enkelte medlemmer.
Jeg håber det gode samarbejde vil
fortsætte fremover.
De bedste nytårsønsker til alle.
JUL-73 Jens Saabye, Vicepræsident



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
Husk vor bowlingdyst med Viborg Garderfor
ening mandag, den 14. januar kl. 18.30, på
Bowl´n´Fun i Viborg. Bjerringbro er vært i år.
Der udsættes en flaske vin til bedste spiller på
hver bane - Mød op så vi kan få en god dyst. Vi
går til bords kl. 19.00, til den opstillede buffet
og hyggeligt samvær. Derefter bowles en time,
hvorefter kaffen serveres. Herunder regnes der
på resultaterne og som afslutning, overrækkes
de udsatte præmier. Tilmelding til Per Dalgaard,
mail: perdalgaard@mail.tele.dk, tlf. 8668 1095,
senest fredag den 8. januar.

Generalforsamling i Djurslands Garderforening fredag den 21. november på Hoed Kro.
Formand NOV-91, Niels Skov Pedersen bød de
fremmødte gardere velkommen. Formandens
beretning blev godkendt, foreningens regnskab
blev også godkendt og kontingentet for 2015
forblev uændret på kr. 275.
Til bestyrelsen var der genvalg til MAJ-56, Jens
Hougaard og NOV-99 Peter Maj, og nyvalg til
JAN-72, Steen Erik Aagaard. Tak til JAN-67, Leif

NOV-54, Preben Olaf Kahr, fik sit 40 års tegn i
hjemmet på sin 80 års fødselsdag, samme dag
som generalforsamlingen. Overrækkelsen blev
foretaget af MAJ-56, Jens Hougaard.

Kurt Jensen, for flere års bestyrelsesarbejde.
Generalforsamlingen sluttede med at vicepræsident JUL-73, Jens Saabye Nielsen, orienterede
om nyt fra hovedbestyrelsen.
Herefter var der torskespisning med de fremmødte piger.
Der var uddeling af årstegn til MAR-93, Leon
Frederiksen, 10 år. NOV-90, Thomas Sørensen,
10 år. NOV-54 Preben Olaf Kahr, 40 år. JAN-71.
Jes Møller Kruse, 40 år. JUL-73, Jens Aage Bøjsen Poulsen, 40 år. JAN-63, Christian Brøgger,
50 år. NOV-58, Anders Rasmussen, 50 år. MAJ52, Svend Lykke Andersen, 60 år.
NOV-52, Ole Amdi Madsen 60 år.

På billedet fra venstre NOV-91, Niels Skov Pedersen, MAR-93, Leon Frederiksen, JAN-71, Jes Møller
Kruse, JAN-63, Chr. Brøgger, MAJ-52, Svend Lykke Andersen og NOV-52, Ole Amdi Madsen. De øvrige
modtagere af årstegn var ikke tilstede.

Husk også skydning
Vi skyder hver onsdag aften, fra kl. 19 - 21, på
Bjerringbrohallens skydebaner.
Mandag, den 3. november afholdtes den årlige
bowlingaften m/damer sammen med Garderforeningen i Viborg. Vi var 6 bowlere, som
først hyggede os med den dejlige buffet, derefter dystede en times tid om de præmier som
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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 forman
den skriftlig 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 af 150,00 kr.
Tilmelding senest søndag den. 1 marts
Arne Johansen arne-jytte@mail.dk eller 9715
3465
Bestyrelsens beretning og regnskab
Sendes pr. mail efter den. 22 januar 2015
Dem der ikke har mail kontakt formanden.

Dame: næb Linda/Jytte v. vinge Karin/Erna h.
vinge Karin/Erna v. klo Jytte/Erna h. klo Jytte/
Linda hale. Karin/Karin krone. Tove/Erna bryst.
Erna/Tove

Ringkøbing og Omegn

Herre næb Ole/Arne v. vinge Kresten/Ole h.
vinge Carsten/Per v. klo Hans Willy/Per h. klo
Arne/Per hale. Arne/Aage krone. Per/Arne bryst.
Arne/Ole

Husk! Husk!
Familiebowling M/K samt børn: OBS! OBS! Nyt
bowlinguge.
Fredag den 30. januar 2015 kl. 18.45 prc. mødes
vi til årets første omgang familiebowling ved
Beach-Bowl, Lodbergsvej 36, Søndervig 6950,
Ringkøbing. Husk tilmelding, det er meget vigtigt
på grund af reservering af baner, senest søndag
den 25. januar 2015 til Karl Aage Christensen tlf.
9738 1085, e-mail: amoka73@gmail.com

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

Skydning mandag den 10. november blev afviklet i samvær med 10 gamle gardere selv om det
var Mortensaften.
For at de fremmødte ikke helt skulle glemme at
det var Mortensaften startede skydningen med
at nedlægge en Mortens and.
Alle fik max. 5 skud til at ramme i øjnene.
OBS: Følg med på hjemmesiden da der er 2
skydninger først i det nye år.

BOWLING
Der er planlagt fire gange træning efter jul
I Herning Bowling Hal
Torsdag den. 15 januar
Torsdag den. 29 januar
Torsdag den. 12 februar
Torsdag den. 26 februar ER DER SPISNING
Er du i tvivl om noget kontakt Bjarne Albæk
albak@get2net.dk eller 22 86 79 49

APR-69 Hans Tinggård

Fugleskydning hvor vi startede med morgen
kaffe og rundstykker, sidste års dronning og
konge havde en lille en med til halsen, så nerverne kunne komme i ro, efter godt to timer var
de to fugle nedlagt, derefter fik vi et vel fortjent
frokostbord.

(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

Generalforsamling
Mandag den 23. februar 2015 kl. 19.00 afhol
des den årlige generalforsamling i ”Garderstuen”
Højmark Forsamlingshus. Adelvej 41, Højmark,
6940 Lem St.
Dagsordenen vil være i henhold til vedtægterne.
Torsdag den 6. november mødte 14 skytter
m/k-ere op i Højmark Hallens skydekælder
til den afgørende dyst om vandrepokalerne i
pokalskydningen mellem Skjern GF og Ringkøbing GF. Men på grund af mange forskellige
omstændigheder, mødte der kun to skytter op
fra Ringkøbing, så konkurrencen blev meget
ensidig. Samtidig havde Skjern GF. oparbejdet
et stort forspring fra skydningen i april, det
bevirkede at Skjern GF. vandt samtlige Garderglas og tilligemed skal Yette Jensen S. med en
samlet score på 193/2 p. og Gunnar Jensen S.
med samlet score på 190/1 p. opbevare begge
vandrepokaler til næste efterår. Præmierne til
de individuelle vindere og vandrepokalerne blev
uddelt under det efterfølgende kaffebord.
Bestyrelsen vil gerne sig tak til alle, der har
deltaget i foreningens arrangementer i det forløbne år og på gensyn i 2015.
JAN-72 Anders Bjerg

Samsø

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
Fuglekonge Ole Haunstrup Andersen fugledron
ning Tove Christiansen.

(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

(18/3 1908 – GF 09)

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

Mindeord
Det var med stor sorg at vi modtog meddelelsen om Knud B. Pedersens alt for tidlige død
efter kort tids sygdom. Knud var medlem af
bestyrelsen, men valgte at træde ud da han
blev syg. Vi vil i foreningen mindes Knud for sit
altid smittende gode humør og hjælpsomhed.
Ved flere lejligheder trådte Knud også til som
Fanebærer. Foreningen deltog ved begravelsen
med fane og fanevagt.
”ÆRE VÆRE KNUD B. PEDERSENS MINDE”.
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(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

Foreningen udsender program for 2015 først i
januar måned, sammen med indkaldelse til gen
eralforsamling, som afholdes den 17. februar.
AUG-04 Martin Østergaard

Skanderborg og Omegn

(4/2 1916 – GF 36)

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

Skive og Omegn

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

Skjern og Omegn

(12/3 1943 – GF 64)

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

Godt Nytår!
Kære medlemmer. I ønskes alle med hele familien et godt og lykkebringende nytår. Vi ses
forhåbentlig i det nye år 2015.

Pokalskydningen i Højmark mellem Ringkøbing
og Skjern Garderforeninger blev afviklet den 6.
november 2014 med deltagelse af ialt 14 skytter. Der var desværre nogle afbud fra Ringkøbing Garderforening, som resultatmæssigt var
til fordel for Skjern. Der blev dystet om såvel
herrernes som damernes pokaler.
Skjerns damer vandt pokalen med et gennemsnit på 96 point af 100 mulige, medens Ringkøbing havde et gennemsnit på 94,3 point.
Damernes pokal skænket af Skjern og Omegns
Sparekasse blev vundet af Yette Jensen med et
gennemsnit på 96,5 point af 100 mulige.
Også Skjerns herrer vandt pokalen med et gennemsnit på 95 point af 100 mulige, medens
Ringkøbing havde et gennemsnit på 91,75
point.
Herrernes pokal skænket af Skjern Bank blev
vundet af Gunnar Jensen med et gennemsnit
på 95 af 100 mulige.
Der blev uddelt garderglas til aftenens bedste
skytter på henholdsvis hold A og hold B til:
Hold A: Lars Kold 95 point, Gunnar Jensen 95
point, Yette Jensen 98 point og Margit Jensen
94 point.
Hold B: Thomas Wejrup 89 point, Egon Jensen
89 point, Margit Jensen 94 point, Elsebeth
Robertsen 91 point.

GARDERNES HUNDREDEMANDS
FORENING

Efter skydning blev der serveret de bedste
„madder“ og kaffebord i miles omkreds.
Tak til Ringkøbing Garderforening for godt
samarbejde i årets løb.
Familiebowling
Årets sidste familiebowling blev afholdt i Skjern
Bowlingcenter søndag den 7. december, hvor
vi traditonen tro afsluttede med en lettere
julefrokost. Denne gang hos Margit og Egon
Jensen. Tak for det.
FEB-69 Gunnar Jensen

Viborg og Omegn

(25/7 1909 – GF 15)

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

Mandag d. 12. januar.
Bowling mod Bjerringbro Garderforening kl.
18.30. I år afholdes dysten i Viborg på Bowl´n
Fun, Tingvej 7, Viborg. Mød op så vi kan få en
god dyst.
Bjerringbro er i år værter.
Senest tilmelding til Karsten Fruergaard,
mail:karstenfruergaard@hotmail.com,
tlf. 2123 2770, d. 8. januar.
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.
AUG-82 Jørn Bech

Aarhus og Omegn

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

Skydning
Sæsonens næste skydninger i Lyseng er den 7.
januar og den 4. februar 2015 fra kl. 19.00.
Nærmere oplysninger hos Helge Kuno Pedersen
på tlf. 8695 0440.
Torsdag den 8. januar kl. 18.30.
Årets første spisning og uddeling af hæderstegn i Restaurant ”Hobrohuset” i Den Gamle
By, Aarhus.
Hæderstegn bæres.
Pris kr. 150./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til: Jørgen Ø. Johnsen, tlf.
4075 1724.
Email: abctelte@mail.dk senest den 23. dec.
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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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.

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

Midtjylland (II)

-Tag gerne ægtefællen/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. jan.
Referat fra generalforsamlingen den 21.
november 2014.
Antal deltagere i alt 57 medlemmer.
Under formandens beretning mindedes vi 2
medlemmer, som siden sidste generalforsamling er afgået ved døden.
Foreningen tæller nu 503 medlemmer.
Formanden omtalte årets mange arrangementer, de fleste var succesfulde, et par stykker
med mangelfuld deltagelse.
Bestyrelsen vil forsøge at oprette en database
med medlemmernes mail-adresser, så vi kan
udsende remindere lige inden sidste tilmeldingsfrist til de forskellige arrangementer.
Bestyrelsen fungerer godt og arbejder fint
sammen. Økonomien er god, og vi er i stand til
at give gode tilskud til medlemmernes deltagelse i foreningens arrangementer.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. Kassereren gennemgik det reviderede
regnskab, og det blev enstemmigt godkendt.
Formanden for skydeudvalget glædede sig over
stigende aktivitet. Der er året igennem mere
end 30 medlemmer, som deltager i foreningens
skydninger.
Vi har deltaget i mange konkurrencer og vundet pæne præmier, ligesom vi vandt årets
skydekonkurrence mod Vagtdetachementet
på Marselisborg. Der blev under beretningen
uddelt mange skydepræmier, bl.a. N. A. I. S.
Guldmedaljer til 1962 Agner Hydahl og 1973

Jørgen Vejbøl som også vandt foreningens
vandrepræmie – en Gardersabel.
En anden vandrepræmie – en pokal – blev vundet af 1963 Harry Larsen.
Beretningen fra skydeudvalget blev enstemmigt godkendt.
Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer
blev alle genvalgt og det samme gjaldt foreningens revisorer.
Formanden overrakte i år ”Champagnelegatet”
til Helge Kuno Pedersen som tak for 30 års
godt arbejde i bestyrelsen og endnu flere år i
skydeudvalget. Han blev for den store indsats
for foreningen gennem årene yderligere hædret, idet han blev udnævnt til æresmedlem i
Garderforeningen for Aarhus og Omegn.
En tydeligt overrasket Helge Kuno Pedersen
takkede i varme vendinger bestyrelsen og
generalforsamlingen for den udviste hæder.
Kasserer Arne Høy Nielsen, som har haft tillidshvervet siden 1989 og altså gennem 25 år har
styret foreningens pengestrømme på fortrinlig
vis, fik af formanden overrakt en gave som
påskønnelse for sin indsats.
Herefter takkede formanden medlemmerne og
bestyrelsen for godt samarbejde året igennem.
Efter årets generalforsamling består bestyrelsen af:
Formand 1977 Niels Erik Kjær.
Næstformand 1977 Jørgen Øllegaard Johnsen.
Sekretær 1967 Leif Johannes Hovvej.
Kasserer 1957 Arne Høy Nielsen.
Registrator 1962 Agner Hydahl.
Bestyrelsesmedlem1984 Knud Boye-Nielsen.
Bestyrelsesmedlem 1979 Per Bundgård Sørensen.

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

Als og Sundeved

(12/12 1937 – GF 60)

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

Esbjerg og Omegn

(31/5 1935 – GF 59)

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

Fredericia og Omegn

(28/10 1912 – GF 29)

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

Kommende arrangementer:
Torsdag d. 8. januar
Filmaften – Foreningens 100 års jubilæum.
Lørdag d. 21. februar
Fællesbowling og gule ærter med de andre sol
daterforeninger.

MAR-67 Leif Johannes Hovvej

Torsdag d. 19. marts. Generalforsamling.
Vel mødt
OKT-77 Jørgen Jeppesen

Haderslev

(16/5 1933 – GF 57)

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

Aktiviteter i januar 2015
Torsdag den 1. januar 2015:
Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer og Jeres
familier et godt og velsignet nytår.

Formanden Niels Erik Kjær overrakte et indrammet æresbrev som bevis på æresmedlemskabet til Helge
Kuno Pedersen.

Onsdag den 7. januar, kl. 10.00
Kammeratskabs formiddag m/ledsager i Muse
ums og Garderstuen på Haderslev Kaserne. Alle
har sikkert set eller hørt om ”Hjertestarter”. Men
hvordan forholder man sig så, når man selv skal
træde til og hjælpe i en pludselig opstået akut
situation. Flygter man eller hjælper man? Denne
formiddag kommer pensioneret skoleinspektør
Kjeld Rimmer og sætter os ind i hvordan man
håndterer en Hjertestarter.

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Sydjylland (III)
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Onsdag den 14. januar kl. 19.30 skyde og kam
meratskabsaften med Nytårs Parole på skydelof
tet afsluttende med et glas eller to champagne.
Onsdag den 28. januar kl. 19.30 skyde og kam
meratskabsaften på skydeloftet på Haderslev
Kaserne.
I forbindelse med ovennævnte skydeaktiviteter,
er vi i øjeblikket i dialog med Haderslev Kaser
ne omkring mulighederne for fortsat at kunne
opbevare våben og ammunition på skydeloftet/
skydebanen. Såfremt dette munder ud i, at vi
ikke længere har mulighed for opbevaring, vil der
tilgå medlemmerne information omkring even
tuel nyt mødested, så vær opmærksom på dette,
når du opdaterer din kalender.
Siden sidst
Onsdag den 5. november samt onsdag den 12.
november: Skyde- og kammeratskabsaften.
Den seneste dato var i samarbejde med HPRD
– Sønderjylland, da vores ”normale” skydeaften
var aflyst på grund af, at lokalet var optaget af
Forsvaret.
Torsdag den 20. november kl. 19.00: Trekant –
Bowling i Sønderborg med GF Als-Sundeved.
Selv om bowlingen var på det jævne, så var
det en rigtig hyggelig aften i gode garderkammeraters selskab. Resultatet blev at Haderslev
GF vandt med 1047 kegler mod Als og Sundeved GFs 976 kegler. Haderslevs vindende hold
bestod af: John de Taeje - Peter Holm - Henning Sønnichsen og Erich Sønnichsen.
Onsdag den 26. november kl. 19.00: Lotto
aften
Som sædvanligt en hyggelig aften med gamle
gardere, familie, børn og venner. Godt 40 havde
fundet vej til den smukke Parolesal på Haderslev Kaserne og tilbragte et par spændende

Regionalt bowlingmesterskab
Afholdes onsdag d. 25. februar 2015 i City Bowling Fredericia.
Vil du deltage, kontakt da din lokale bowlingleder / formand
Med venlig hilsen, Jørgen Jeppesen, Regionsbowlingleder – Reg 3

timer i godt selskab med spændende spil og
mange flotte sponsor præmier. Foreningen takker såvel medlemmer som samarbejdspartnere
for opbakning og velvilje – samt takker vores
sædvanlige muntre og ukuelige opråber, Olaf
Henningsen for indsatsen.
Mikael Ridstrøm Lauritzen

Horsens og Omegn

(5/10 1889 – GF 03)

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

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

Generalforsamling afholdes tirsdag den 27/1 kl.
19.00 i Garderstuen, Juellingsholmsvej 20, 7200
Grindsted. Dagsorden udsendes af NETS sammen
med kontingentopkrævning.
Husk kontingentet skal være betalt for at du kan
deltage i generalforsamlingen.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt
nytår.
Bestyrelsen

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

Book en Blå time på 44 55 59 00

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

(24/7 1958 – GF 73)

Ribe og Omegn

(18/8 1912 – GF 28)

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

Mød op til SKYDNING på Vittenbergskolen i
Ribe.
Vi afholder skydning hver torsdag aften kl. 19.30
fra uge 42 og frem til påske 2015. Så mød bare
op.
GD generalforsamling 2014
Årets generalforsamling afholdt torsdag d. 27.
november d.å. i Garderstuen i Holsted.
Aftenen indledtes som vanligt med spisning og
alm. hyggesnak hvor vore damer også havde
taleret, efter silden og hovedretten indledtes
generalforsamlingen.
1. Valg af ordstyrer: Jesper Poulsen
2. Formandens beretning:
årets gang: Udflugt til Varde Kaserne en rigtig
god aften med orientering om forholdene for
vore soldater i nutiden.
Virksomhedsbesøg, vi var på besøg hos en stor
kvæggård med flere hundrede malkekøer og
hvor der blev lagt stor vægt på dyrevelfærd,
man kunne fornemme at dyrene havde det
godt.
Heldagsudflugt til Kapplen/Sleswig og A.P. Møller skolen var en succes.
Der afholdes skydninger på Vittenbergskolen i
Ribe og det fortsætter hver torsdag.
Har deltaget i ordinær og ekstra formands-
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På billedet ses 50 års jubilaren Palle Bramming og
formand Leif Have.
møde for foreningerne i Sydjylland.
Fanen repræsenteret ved 150 års jubilæum og
Dybbøldag.
Beretning godkendt.
3. Kassereren aflægger regnskab: godkendt.
4. Valg af formand, på valg er Leif Have: genvalg.
5. Valg til bestyrelsen, på valg er: John Dønnergaard, Jørgen Peter Hansen og Gert Vejlgaard:
Jepsen: genvalg.
6. Valg af suppleant : Jesper Poulsen, genvalg.
7. Valg af revisor : Lars Bay og Johan Madsen,
genvalg.
8. Indkomne forslag : ingen.
9. Eventuelt: Jørgen Peter Hansen, Kurt Sørensen og deres fruer fik en lille gave for deres altid
store engagement og omsorg for deltagerne
i de forskellige arrangementer (kaffe, kage
m.m.)
H.P. Jepsen takkede for gave og besøg i anledning af 70 årsdagen. Herefter tildeltes 50
års hæderstegn til 919-SEP-62 Palle Lorenzen
Bramming. Efter generalforsamlingen, kaffe
med lagkage og som afslutning en omgang
banko.
118-NOV-63 H.P. Jepsen

Sønderjydsk

(26/9 1920 – GF 46)
Formand: Christian Lund
Industrivej 6 1, 6630 Rødding
Tlf. 70 22 17 71, 74 84 11 10 · Mobil 51 23 25 40
e-mail: christianlund@clglasalu.dk

Varde og Omegn
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

(8/5 1957 – GF 72)

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

Bowling den 19. feb. 2015
”Bowl’n’Fun Vejle” Enghavevej 9, 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 Middel
fart Sparekasse på Reg. nr. 1682 Konto nr.:
3224031482, husk at opgive navn og antal voks
ne / børn. Sidste frist for tilmelding: den 13..
februar kl. 16.00.
KLUBAFTEN
Nu hvor det så er blevet hverdag igen, starter vi
så med Klubaften på Hotel Hedegården torsdag
den 3. 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
og er der nogen der har nogle forslag til nye tiltag i Foreningen, så tag dem med. Traktementerne er selvfølgelig til vores favorable priser.
JULEFROKOST 14. november
En særdeles vellykket Frokost, med fint fremmøde, rigtig god mad, og nogle rigtig glade og
hyggelige gæster.
101. Generalforsamling den 20. nov. 2014
Formand Jens Palmelund bød velkommen og
bad forsamlingen om at rejse sig op for at
mindes en afdød garderkammerater 344 Niels
Dahl, som døde d. 30. april 2014.
1. Valg af dirigent: Sven Aage Nielsen
2. Formandens beretning:

Den var meget fyldestgørende, selv om vi regnede med, at det blev et roligt år efter 100 års
jubilæet, så har der været gang i rigtig mange
gode aktiviteter / arrangementer.
Nuværende medlemsantal 220 gardere.
3. Kassererens beretning (regnskab fremlægges) og blev godkendt
4. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer – på valg:
Flemming Andresen – genvalgt
Kai Hansen – genvalgt
Keld Jessen – genvalgt
Sven Aage Nielsen – afgik, i stedet valgt 651JUL-71 Poul Arenkiel
5. Valg af suppleant, Ole Pagh blev genvalgt
6. Valg af revisorer – på valg: Sven Ottesen,
genvalgt
7. Valg af Fanebærer: 039-MAR-65 Flemming
Andresen
8. Fastsættelse af kontingent: ingen ændringer
9. Indkomne forslag: ingen
10. Eventuelt: 875-NOV-54 Sven Aage Nielsen fik tildelt De Danske Garderforeningers
Hæderstegn
Gæst: Vicepræsident Ulrik Baunsgaard... orienterede om arbejdet i De Danske Garderforeningers Præsidie.
Han kom ind på Garderbladet og nævnte
blandt andet at man havde sparet kr. 600 tus.
på en budrunde med hensyn til trykning og
distribution. På spørgsmål nævnte han, at der
engang i fremtiden indføres kode til adgang til
Garderbladet på nettet.
Der var flere kritiske spørgsmål til vor nyvalgte
Præsidents indlæg i Garderbladet for november! Især forholdet til Gardernetværk blev
diskuteret. Især det forhold at man igen vil
genoptage samarbejdet med en organisation
som bygger på business og er uden nogen
form for demokratisk ledelse. Et medlem til
Gardernetværk er et mistet medlem for DG.
Der blev givet utryk for stor undren over, at
Præsidiet havde accepteret denne vildfarelse
fra vor nyvalgte præsident og det sidste ord er
sikkert ikke sagt i denne sag!!
Tildeling af hæderstegn:
40 år JUL-59 Ole Damgaard Kyed, JUL-73 Lars
Arve Ogstrup og FEB-74 Karsten Hansen.
25 år APR-88 Patric de Neergaard
10 år DEC-03 Rasmus Juul Hansen
DEC-02 Nicolaj B. Thorning Larsen
De der ikke mødte op, vil få tildelt hæderstegnet ved et senere tidspunkt
SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
Https://www.facebook.com/groups/Garderforeningen/
Vi ønsker hermed alle vore medlemmer et
rigtig godt Nytår.

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

Regionsbowlinglederen REG 4 har Ordet
Indbydelse til Lands- Regions bowling,
Region 4.
Foreningerne inviteres hermed til Lands
og Regions bowling.
Lørdag den. 10/01- 2015 i CITY BOWLING Rugårdsvej 46, 5000 Odense C.
skråt overfor TV2
Mødetid 10.30 og bowling fra kl. 11.00
– 13.00 Efter bowling er der bestilt
biksemad m/ spejlæg og isdessert. Til
den gode pris af KR. 260,00 pr. person,
Drikkevarer for egen regning.
Der er bestilt 8 baner i 2 timer. Der spilles 2 på hinanden følgende serier med
baneskift og begge serier er tællende.
Holdet består af 4 spillere og der må
max være 2 licens spillere på hvert hold.
Af hensyn til arrangementet er der bindende tilmelding og betaling senest den
19/12 – 2014. også tilbagemelding hvis
I ikke deltager.

Tilmelding til Ole Vagn Jensen Galbjerg
Kohavevej 21. Hesselager TLF. 6224
1250
E-mail Fam.Jensen21@hotmail.com
indeholdende: Foreningsnavn, Navn og
Årgang
Samlet indbetaling fra foreningen til
SVB. Garderforening REG. 2680 Konto
nr. 8980473083 MRK. Bowling
Skal vi ikke se om vi kan få så mange
foreninger som muligt til at bakke op
om arrangementet og det er naturligvis
også muligt at invitere Fruen, konen,
kæresten, damen eller den bedre halvdel med og stille med et damehold
eller to.
Der er præmier til de 3 bedste hold.
Med håb om at se så mange foreninger
som muligt til REG. Bowling
Vel Mødt
NOV-75 Ole Vagn Jensen
Regionsbowling leder REG IV

Lidt fra vicepræsidenten
I år er det 14 år siden at der sidst
har været afholdt repræsentantskabsmøde i region IV, nemlig da
Faaborgegnens Gamle Gardere var
værtsforening. I år er Garderforeningen for Viborg og Omegn vært. I
2016 er det Garderforeningen for
Skanderborg der er vært, men de
synes at det er en for stor opgave for
en lille forening, så de får hjælp af
en anden forening. Sjællænderne og
jyderne synes at der i 2017 skal være
repræsentantskabsmøde i midten af
Danmark, og det er jo region IV.
Til formandsmødet i marts skal vi
have besluttet hvem der skal være
vært. En af vicepræsidentens opgaver er bl.a. at bistå værtsforeningen
i planlægning af repræsentantskabsmødet, og såfremt jeg i 2016 bliver
genvalgt påtager jeg mig gerne den
opgave.
Godt nytår til jer alle og jeres familier
JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident
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Assenskredsen

(2/9 1945 – GF 66)

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

Kommende arrangementer i perioden januar
til maj 2015:
Januar
Regionsbowling – lørdag, d. 10. januar 2015
i City Bowling, Rugårdsvej 46, 5000 Odense C.
– mødetid kl. 10.30. Hvert hold består af 4
bowlere, så ligesom de foregående år, så skal vi
gi´ de andre foreninger kamp til stregen ska´ vi.
Efter bowling serveres der biksemad m. spejlæg
og isdessert. Sidste øjebliks tilmelding – ring
eller send en mail til formanden Tom Kristensen
på telefon 6471 2370 / mail: tomkristensen@
privat.dk
Marts
Regionsskydning – fredag, den 13. marts 2015
afholdes der regionsskydning på 15 m i Faaborg.
Nærmere information vil fremgå af kommende
garderblade. Sæt derfor nu x i din kalender, så vi
kan være mange fra vores forening, der deltager.
Fællestransport kan arrangeres.

Generalforsamling afholdes i marts måned.
Endelig dato udmeldes i næste Garderblad.
(der satses på 20.03.2015)
Maj
Bryggeriet Vestfyen Cup – skydning på 50 m.
afholdes tirsdag, den 12. maj 2015.
Nærmere omkring arrangementet vil fremgå af
kommende garderblade.
Referat
Julebowling – afholdt i Assens Bowlingcenter,
fredag, d. 28.11.2015 var endnu en succes i
rækken af vores arrangementer i Assenskredsens Garderforening. Vi mødte veloplagte frem
til bowlingdyst i en times tid – efterfulgt af en
lækker julebuffet. Humøret var i top og alle fik
en god snak og oplevelse af bowlingsportens
mysterier. Enkelte af deltagerne var novicer i
den ædle sport. De gik til sagen med stort mod
og udtalte, at det nok ikke var sidste gang, at
de deltog i bowling.
Godt Nytår 2015
Bestyrelsen for Assenskredsens Garderforening
ønsker alle gamle gardere med familier et rigtigt Godt Nytår 2015.
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JUL-78 Tom Kristensen

Fyn (IV)

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

af lokalet.) Den sidste skydeaften bliver fredag
d.10. april. Alle dage med start kl.18.00.

Tilmelding til Niels Thor Rasmussen senest 3 dage
før på telefon 5132 8086.
APR-79 Niels Thor Rasmussen

Lidt fra formanden
Kære gardere. Nogle af jer får omdelt Garderbladet før den første i måneden, og for jer har
det ikke været nytårsaften endnu. Jeg vil ønske
jer og jeres familie et rigtigt godt nytår.
Skulle enkelte af jer ikke modtage Garderbladet
i februar, så kan det skyldes, at I stadig mangler
at betale kontingent for 2014. Giv straks mig
besked så vi kan få det ordnet på bedste vis.
Godt Nytår
JUL-71 Henrik Gattrup

Vigtigt:
Generalforsamling
HUSK! Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 26.
februar hvor vi afholder vores ordinære general
forsamling på Restaurant Næsbyhoved Skov med
spisning. Nærmere tilsendes.
Kommende arrangementer:
Skydning
6. og 13. januar kl. 19 i FKS hallen er der 15 meter
skydning med gevær og også mulighed for at
skyde pistol.
Garderstuen
15. januar kl. 19.30 Garderstue. Vel mødt.
Bowling
22. januar skal der bowles. Tilmelding til Poul
Agertoft på 2081 4272 eller helst poul.ager
toft@post.tele.dk

Husk i øvrigt, at generalforsamlingen bliver
fredag d. 30. januar 2015, kl. 18.30 i Skydecen
tret. Dagsorden iflg. lovene.
Da politiets våbenkontor har krævet en tilføjelse
til vedtægterne, således at foreningen fortsat kan
eje våben, kunne underskrive ansøgninger om
våbentilladelser og bevare selve våbentilladelsen
for de af foreningens medlemmer, der har egne
våben, skal en sådan, af Garderforeningerne
udarbejdet standardtilføjelse vedtages..
Regionsskydningen foregår i Faaborg fredag d.
13. marts (afholdes af Svendborg GF),- og Vest
fyns Cup bliver tirsdag d. 12. maj i Assens.
På glædeligt gensyn –og godt nytår
016-NOV-63 Erik Debois

Kerteminde og Omegn

(15/2 1921 – GF 48)

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

Nytårsskydning
Vi afholder vores traditionelle nytårsskydning i
Dalby v/ hallen, torsdag d. 22-1-2015 med start
kl. 18.00.
Efter skydningen er foreningen vært ved et silde /
ostebord. Mød op til denne hyggelige aften, hvor
der plejer at komme nogle gode garderhistorier
frem.

Afholdte arrangementer
Andespil
Vi havde en hyggelig aften til det årlige Andespil på Dannevirke, hvor 27 spilleglade gardere
og familie kæmpede om de mange ænder. Tak
for jeres deltagelse og støtte til foreningen

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at
ønske vores medlemmer m. familie et godt og
lykkebringende nytår.
Pbv., Steen Danielsen

I Garderstuen i november havde vi besøg af
Mikkel Søholm Vestergaard, som havde været
udsendt til Helmanprovinsen med hold 5. Mikkel forstod at fortælle om udsendelsen på
en interessant og medrivende måde. Der var
masser af spørgsmål og vi havde en rigtig god
aften.

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

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

Næste kammeratskabsaften bliver fredag d. 9.
jan., og herefter d. 14. feb. og d. 20. marts. (NB.
Denne dato er rykket på grund af anden brug

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 man
dag den 12/1-2015 med efterfølgende hygge.

Skydning
Husk der skydes i Særslev Skytteforening torsdag
den 8/1-2015 med efterfølgende spisning. Til
melding til Renè Rasmussen senest 3 dage før på
telefon 2168 9687.
OKT-80 Renè Rasmussen

Nyborg og Omegn

(6/3 1918 – GF 42)
Formand: 490-MAJ-62 Donald Petterson
Hyldehaven 10, 5320 Agedrup
Tlf. 65 93 81 27 / 40 36 87 62
e-mail: nalledop10@gmail.com

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 Jan 2015: Så er jul og nytår overstået og vi
er klar til et nyt år med aktiviteter. Vi starter 10/1
med Regionsbowling. Vil du med og er du endnu
ikke tilmeldt så er det omgående til Ole på 6224
1250. Det foregår i Odense i CITY BOWLING på
Ruggårdsvej skråt overfor TV2. Den 13. og 27. jan
er der 15 m. skydning i Ollerup fra kl. 19.00. Den
15. og 29. jan. er der Bowling for torsdags spil
lere. Mødetid senest 18.45.
REF. Af generalforsamling den 28/11-14
Der var mødt 24 gardere frem og det er ca.
33% fremmøde, hvilket må siges at være flot,
men der er jo altid plads til flere.
Formanden bød velkommen og vi sang som
altid Kongesangen hvorefter vi mindedes NOV49 Preben Møller, som ikke er her mere, med
et min. stilhed. Derefter blev dirigent Hans Erik
Nellegaard valgt til at styre generalforsamlingen og kunne konstatere at den var lovlig.
Formanden gennemgik året og det har været et
roligt år uden de store krumspring. Man kunne
se tilbage på et år med virksomhedsbesøg og
jubilæum hos den Fynske GF. Endvidere at
vores blad blev reddet på REP. mødet i Thisted
med stort flertal, og at det nu ikke mere kan
læses på hjemmesiden uden en adgangskode
fra formanden. Så blev der løftet lidt af sløret
for forberedelserne til vores eget 100 års jubilæum i 2016. Der bliver fest på Hotel Svendborg den 9/7 2016 og vi skal nok prøve at holde
jer løbende orienteret. Beretning godkendt.
Skydning og bowling er noget vi bare er gode
til. Alle de steder vi har været henne har vi
haft pokaler og andre præmier med hjem i
gode tal.
Regnskaberne viste igen + på bundlinjen og
kassereren takkede for de bidrag som er givet
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frivilligt til foreningens jubii. konto. Regnskaber
godkendt
Kontingent forbliver uændret på 350,00 kr.
Indkommende forslag Udnævnelse af 2. Æresmedlem i foreningen Simon Busk, Godkendt
Valg af formand, genvalg til Kristian Best.
Genvalg Poul og Finn M. Valg revisor genvalg
Finn C.
Uddeling af hæderstegn 1. stk. 25 år og han var
ikke til stede hvorefter han vil få det overrakt
senere.
Æresmedlem Simon Busk fik overrakt et flot
bevis og en flaske af LGport.
Sidste punkt evt. blev der drøftet hvordan foreningen kunne tjene nogle penge ved at være
lidt mere om sig, og også en rundvisning på
Hvidkilde slot og gods. Formanden takkede af
og så gik vi ombord i gule ærter med tilbehør
og en tår kaffe efterfulgt af gode historier.

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

Februar 2015: Ingen arrangementer.
Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19,00: General
forsamling på Frederiksberg Slot
Tirsdag den 21. april 2015 kl. 19,00: Hæder
stegnstildeling på Frederiksberg Slot.
Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 19,00: Nærmere
herom senere

Regionsbowlingleder:
179-SEP-61 Gorm Rasmussen
Plantagevej 19,
2680 Solrød Strand
Tlf: 5614 1710
e-mail: hannegorm@2senior.dk

Garderforeningen 
i København

Lørdag den 31. januar 2015: Besøg i Frimurernes
Stamhus (se ovenfor)

Tirsdag den 16. juni 2015: Nærmere herom sene
re

(25/8 1885 – GF 01)

Sæt kryds i kalenderen: Foreningen har 130
års fødselsdag den 25. august 2015. Bestyrelsen
arbejder på en aftenfest lørdag den 22. august
2015, så sæt allerede nu kryds i kalenderen til
dette arrangement. Der vil komme yderligere
informationer i begyndelsen af det nye år.

GODT NYTÅR

JAN-70 Jørn Knudsen
JUN-85 Finn Madsen

Vestfyn

(23/5 1914 – GF 33)

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

Skydning
Vi skyder hver onsdag på skydebanen i Lillebælts
hallen fra kl. 18.30. Der er også plads til dig.
Kontakt eventuelt Knud på 4021 6548.
Bankospil
Tirsdag d. 4. november afholdt vi vores store
årlige bankospil. Det var en rigtig god aften
med omring 120 deltagere.
Alle spillere havde medbragt gaver til det
amerikanske lotteri. Vi spillede om 40 ænder,
en masse sidegevinster og flere overraskelser
undervejs. Der var derfor ikke mange, der gik
tomhændet hjem den aften.
En stor tak til Klaus og Inge med familie
skal lyde, fordi de igen i år, var behjælpelige med alt det praktiske ved bankospillet!
Succesen bliver gentaget næste år.
Vestfyns Garderforening ønsker alle gamle,
såvel som nye gardere med familier et rigtigt
godt nytår.
JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Ærø

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

Rundvisning i Frimurernes Stamhus
Lørdag den 31. januar 2015 kl. 11.45 er der rund
visning i Frimurernes Stamhus på Blegdamsvej 23,
København Ø. Det er en enestående mulighed for
at se denne specielle bygning i København. Der
er kun 60 pladser, der tildeles efter først til møl
leprincippet. Ledsagere er velkomne – det gælder
også kvindelige ledsagere selvom Frimureror
denen er en ”mandeklub”. Medlemmer i andre
Garderforeninger en velkomne, men medlemmer
med ledsagere fra Garderforeningen i København
vil have fortrinsret.
Inden rundvisningen er der arrangeret frokost i
Stamhusets restaurant. Rundvisningen starter kl.
13.00 og varer ca. 2½ time. Der er mange trap
per, men elevator til alle etager.
NB! Husk at købe parkeringsbillet, hvis du parke
rer i området.
Prisen for deltagelse er 250,- kroner per delta
ger.
Tilmelding mellem den 5. januar 2015 og den 16.
januar 2015 på 4081 0040 mellem kl. 18.00 og
20.00 eller www.garderforeningen.dk.
Arrangementer i foråret 2015
I foråret 2015 er der foreløbig planlagt følgende
aktiviteter:

Julefrokost Frederiksberg Slot.
Lørdag den 22. november 2014 mødte ialt 63
personer op til den årlige Julefrokost i Garderforeningen.
Der var pyntet et smukt bord, og efter formanden Jørn Knudsen havde budt velkommen, blev
der serveret en velsmagende buffet.
Spiselysten var stor, og der var en rigtig god
stemning ved bordet hos de fremmødte.
Alle var enige om, at det havde været en rigtig
hyggelig eftermiddag.
Bestyrelsen for Garderforeningen i København
ønsker sine medlemmer og deres familier et
godt nytår med håbet om at se mange af medlemmerne til vore arrangementer i 2015.
FEB-69 Chr. Roland Christiansen

Formand Jørn Knudsen tildeler Flemming Thykjær
Garderforeningens medlemstegn, medens Anders
Hjort venter på at komme til.
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Gardermumierne
GarderMumiemødet i januar.
Mødet foregår på Livgardens Kaserne i Gothers
gade, tirsdag, den 6. januar 2015 kl 11.30.
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.

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

Virksomhedsbesøg
Onsdag den 22. oktober, var vi på besøg hos
Svaneke Bryggeri, i Svaneke.

Rigtig mange gamle gardere med familie var
mødt op til dette arrangement. Vi var ca.
30-35 personer.
Der var rundvisning på hele bryggeriet af
salgskonsulent Knud Henrik Folkmann, som
fortalte om produktionen af øl. En spændende
fortælling om øllets tilblivelse fra start og til
øllet kommer på flasker og solgt, der var også
tid til spørgsmål.
Efter rundvisningen var der kaffe og kage hos
vores formand Peter-Kofoed Dam, som er nabo
til Svaneke Bryggeri.
Det var bestyrelsen der stod for hjemmebag
og kaffe.

Torsdag den 13. november, afholdt vi efterårs
bowling i Rønne Bowlinghal.
Vi var 13. deltagere, der havde en hyggelig
aften, med en dejlig plankebøf, og en dygtig
topscorer formand, der løb af med sejren.
Vi sluttede hele ballet af med kaffe og is.
Vi ønsker jer alle og familie en god jul og et
godt nytår.
Bestyrelsen

Fakse og Omegn

(13/11 1916 – GF 38)

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

Referat af Fakse og Omegns Garderforening
generalforsamling 08-11-2014
15 deltagere var mødt
Formand Michael Hansen bød velkommen og
var dirigent for et ni foldigt leve for Hendes
Majestæt Dronningen.
Ole Brint som sædvane valgt til dirigent Han
måtte dog konstatere at varslingen til generalforsamlingen ikke var lovlig, Det blev ved
håndsopretning vedtaget og generalforsamlingen kunne fortsætte
Formandens beretning startede med tak til
Bjarne Larsen for den store arbejde han havde
gjort mens han var formand
Så kom han ind på aktiviteter der er pågået i
foreningen, såsom skydning og kammeratskabs
aftener
Foreningen har prøvet at samle deltagere til en
sommertur til Næstved Automobilmuseum,
sammen med Stevns og Haslev Garderforeninger Der var desværre kun fire tilmeldinger,
Herefter kom Formanden lidt ind på Livgardens
fødselsdag. Facebook blev også omtalt som et
sted hvor gl. gardere mødes
Formandens beretning sluttede af med at
ønske Martin Poulsen tillykke med brylluppet
Kasserer Erling Krag gennemgik regnskab
Forsamlingen godkendte regnskabet
Skydeleder Bjarne Larsen

Bjarne Larsen beklagede den nedadgående tilslutning omkring skydningen,
Fakse Garderforening holdt skydning med Sydsjælland garderforening 14 deltog
Vi var hos Sydsjælland Garderforening med
Stevns og Haslev garderforening 26 deltog
Vi var hos Stevns Garderforening på Hoterskolen 14 deltog
Vi havde vinterafslutning på egen skydebane
8 deltog
Fakse Garderforening havde to veteranhold
med i landsskydningen som blev flot placeret
Årets fugleskydning var også præget af for lidt
tilslutning . Årets fuglekonge blev Svend Åge
Hovgård
Næste års fugleskydning bliver den 31-5-2015
Bjarne Larsen sluttede af med at sige at skydning på 15 m. banen er startet. Det er hver
torsdag kl. 19.00
Skydelederens beretning blev godkendt
Der var ingen indkomne forslag
Valg af bestyrelse. På valg var Erling Krag og
Svend Poulsen. Erling Krag modtog genvalg,
mens Svend Poulsen blev afløst af maj 89 Ole
Glavind
De øvrige modtog alle genvalg
Så var der hæderstegnuddeling til Jørgen Larsen 60 år, til Gunnar Rasmussen 60 år, til Erling
krag 50 år og til Ole Glavind som modtog 25
års tegn
Under eventuelt takkede Martin Poulsen for
gaven ved sit bryllup. Mogens Mynter takkede
for besøg og gave ved sin 70 års fødselsdag
Generalforsamlingen sluttede med at dirigenten takkede for god ro og orden
Forsamlingen gik over til en let frokost

Falster og Østlolland

(25/7 1909 – GF 14)

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

Skydeaktiviteter
Skydningen fortsætter i 2014/15 stadig i Kettin
gehallen hver anden mandag og det ser ud til at
der bliver endnu større fremmøde.
Skydning i Kettinge hallen (19.01), (02.02),
(16.02), (02.03) & (16.03)
Alle dage kl. 19.00 Vi ser gerne nye skytter på
banerne i Kettinge
Fugleskydning foregår 7. juni 2015.
Vinterskydning har været afviklet i Kettinge
og 12 skytter har været repræsenteret og alle
har deltaget i landsskydning. Der var præmier
til Anders Lejre, Arne Høegh, Ketill Lejre, Ole
Wilcken, Ole Pedersen, Helmer Hansen, Erik
Larsen, Poul Hinsch.
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Der blev afholdt fugleskydning i Marrebæk og
fuglekonge blev Birthe efter 290 skud. I 2015
afholdes fugleskydning 7. juni.”
Falster og Østlollands Garderforening generalforsamling 2014
Til dirigent valgtes Anders Knudsen
Beretning : Bestyrelsen har afholdt 3 møder i
årets løb og har været til 15 fødselsdage i det
forgangne år.
I december 2013 var foreningen repræsenteret
i Maribo Domkirke med fanen. I januar 2014
var der sammen med Vestlolland bowlingaften i Maribo. Jørn Pærregaard blev vinder af
bowlingmatchen. Foreningen har deltaget i
formandsmøde og repræsentantskabsmøde. Vi
har fået Flemming Rytter som Præsident, han
afløste Jan B. Andersen. Garderbladet fortsætter i trykt form og der er nedsat et medieudvalg
til at vurdere fremtidige muligheder. I september deltog vi i det lokale flagdagsarrangement.
Senere i september deltog foreningen i hærens
400 års jubilæumskoncert i oprerahuset - en
fantastisk oplevelse for alle deltagere.
I januar 2015 afholdes igen bowlingmatch denne gang i Nakskov. Aktivitetsudvalget forventer
at afholde 2 arrangementer i 2015.
Årets resultat blev et overskud på kr. 4.085 og
egenkapitalen udgør kr. 28.907.
Til bestyrelsen valgtes : Kent Hedegaard Andersen, formand,. Peter Müller, Jan Sørensen, Karl
Andersen. Anders Lundemand, modtog ikke
genvalg.
Der var genvalg til de der var villige til det og
ingen kandidater til den sidste bestyrelsespost,
hvorfor det blev op til bestyrelsen at finde en
person yderligere til bestyrelsen.
Til suppleant valgtes Anders Knudsen, og til
revisor genvalgtes Torben Laursen,
Kontingentet blev fastsat uændret til kr. 350.
for 2015/16.
I forbindelse med generalforsamlingen blev
uddelt tegn til : 40 år. Anders Chr. Knudsen,
Vagn Nielsen og Peter Müller, 50 år. Gunnar
Vilhelm Huge og Dan Toxværd, 60 år. Kristen
Mouritzen og Jørn Pærregaard.
Husk at følge med på facebook - http://www.
facebook.com/GdfFOL
Peter Müller

Frederiksborg Amt

(12/12 1910 – GF 18)

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

Kommende arrangementer:
Mandag, d. 2. februar, kl. 20:00: Generalforsamling j.fr. Vedtægterne i Sergentmessen på
Garderkasernen. Se også F.A.G.-Nyt der udkom
i december: Er det blevet væk, kan det læses på
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hjemmesiden (under ”Om foreningen”):
http://www.frederiksborgamtsgarderforening.
dk
Kl. 18:30 går vi til Livgardens monument for de
faldne, og lægger en krans. Ønsker man at del
tage i denne højtidelighed, bedes man indfinde
sig i god tid forinden.
Herefter er der spisning forud for generalforsam
lingen.
Mandag, d. 2. marts, kl. 18:30: Klubaften.
Pensioneret ekspert i fingeraftryk, Ib Ketler, for
tæller 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 er bindende: D.v.s. 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 garderkam
merater betale for dig!
DEC-83 Steen M. Munk

Gl. Roskilde

Formanden som spilstyrer.
Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer med
familie et Rigtig Godt Nytår, og håber vi fortsat
ser Jer til vore kommende arrangementer i det
nye år.
SEP-68 Erik Rye Andersen

Haslev og Omegn

(18/6 1924 – GF 52)
Formand: 785-MAR-67 Niels Chr. Jørgensen
Gildringeparken 4, 4690 Haslev
Tlf. 29 85 62 49
e-mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

(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

Arrangementer i 2015
Bowling
Vi fortsætter ind i det nye år på følgende datoer:
7/1, 21/1, 4/2, 18/2, 4/3, 18/3 og 15/4
Tilmelding til Hans Bøge.
Kegle
13/1, 27/1, 10/2, 24/2, 10/3 og 24/3.
Tilmelding ikke nødvendigt.
Fællesmøde i Taastrup den 29. januar 2015.
Husk tilmelding, senest den 26.1.15.
Vores tradionsrige ande/bankospil den 20.11
i Vor Frue Sognegård blev også i år en stor
succes. 70 medlemmer med familie mødte
op, hvor der var rigtig mange præmier at spille
om. Vi måtte udvide spillet pga. de mange
sponsorgaver.
Bestyrelsen vil gerne takke Knud Sørensen,
Bent Volfing, Karl Keldsen, Leif Fokking, Else
Marie Tumlinghøj, Hans Bøge, Lindy & Preben
Onsberg, Thomas Thomassen, Importøren v/
Ove Andersen, Krydderi Eksperten v/ Anette
Rasmussen og Hans-Henning Pedersen for de
flotte gaver til præmiebordet. Endnu engang
tak til alle, der var med til at gøre netop denne
aften festlig.

Helsingør og Omegn

(31/1 1918 – GF 41)

Formand: FEB-75 Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. p. 49 13 51 46 · Tlf. m. 40 42 23 91
e-mail: larsson@skorstensfejeren.dk
www.helsingoergarderforening.dk

Herved lidt nyt fra din Garderforening.
Kommende arrangementer:
Bowling, vi spiller den 14. januar i Allerød,
BEMÆRK at starttidspunktet er ændret til kl.
18.00. Tilmelding til tommyaaboe@hotmail.com
eller 2229 0003.
Skydning, der skydes den 20. januar på banerne
ved Sommariva kl. 19.00, skydeleder Lars Bondo
Svane.
7. november afholdt vi det traditionsrige andespil. Det blev en velbesøgt og hyggelig aften,
alle var glade, også dem der ikke vandt. Os der
ikke var heldige, må give det en chance igen til
næste år. En stor tak til alle vore sponsorer.
28. november var foreningen repræsenteret
ved hjemsendelsesparaden på Garderkasernen,
af kassereren og Tage Christensen, det var en
kold fornøjelse.
Bestyrelsen ønsker vore medlemmer med familie, GODT NYTÅR.
Besøg vor altid opdaterede hjemmeside. Her
finder du sidste nyt, billeder og omtale af de
afholdte arrangementer.

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

NOV-74 Tommy Aaboe

Sjælland og Øerne (V)

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 14. januar i
Mega Bowl, mellemvang 5 i Holbæk.
Alle medlemmer samt ledsagere er velkomne til
spisning klokken 17.30 og efterfølgende bowling
klokken 19.00. Tilmelding bedes foretaget til
Bent Pedersen på tlf. 5932 8219 eller på e-mail;
karenbent@c.dk.
BESØG PÅ PHARMACOSMOS bliver torsdag
den 29. januar. Vi mødes klokken 18.00 på virk
somheden, der ligger på Rørvangsvej 30 i Hol
bæk. Gennem en guidet rundvisning vil vi få
et sjældent indblik i forholdene på denne top
moderne farmaceutiske produktionsvirksomhed.
Selve arrangementet varer ca. 3 timer.
Der er til dette arrangement plads til maksimalt
30 gæster, hvorfor deltagelse bliver efter princip
pet om først til mølle. Tilmelding til Formand Kaj
Kristensen senest den 11. januar på telefon 5943
2730.
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 primo 2015
Bowling: Hver anden tirsdag i Want2Bowl. I janu
ar er det tirsdag den 6. januar og tirsdag den 20.
januar.
Vinterskydning: Første ordinære skydeaften er
mandag den 5. januar. Nytårsskydningen afhol
des søndag den 11. januar.
Fællesmøde: Mød præsidenten for De Danske
Garderforeninger, Kammerherre, Oberst Flem
ming Rytter torsdag den 29. januar. Indbydelse er
udsendt og kan ses på vores hjemmeside.
Bowling: Så er første halvdel af sæsonen allerede gået, og vi har haft mange dejlige/hyggelige
aftener i bowlinghallen. Den 6. januar mødes vi
til starten på 2. halvdel af sæsonen og ser med
spænding hen imod regionsmesterskabet den
1. februar. Vi forventer at stille med 1 hold i
A-rækken, 1 hold i B-rækken samt 1 damehold.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

havde en god og fornøjelig aften. Efter indtagelsen af julebordsbuffet med 10 forskellige
retter gik vi gang med bankospillet og til slut
med amerikansk lotteri. Der var i år særdeles
mange og flotte gevinster i spil, hvorfor det
blev midnat før gevinstbordene var blevet
tømt. Bestyrelsen siger hjertelig tak til såvel de
22 forretninger og virksomheder i Kalundborg
og omegn som til aftenens deltagere, der havde
bidraget med de mange gevinster til støtte for
foreningens virke.
Godt nytår!
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og venner
af garderforeningen Godt Nytår. Vi glæder os
til at ses i det nye år.
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

Køge og omegn

(15/10 1919 – GF 45)
Formand: SEP-85 Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. p. 22 41 22 88
e-mail: hagerlin@dbmail.dk
www.koogf.dk

Bowling:
Vi bowler hver onsdag fra 18.00-19.00 i Køge
Bowlingcenter. Bowlingformand Gorm Rasmus
sen, telefon 5614 1710.
Banko 2014
Arrangementet fandt sted den 24. november.
Der var julelys i øjnene, på de fleste deltagere til det årlige bankospil, da de så de mange
fine præmier. Især den store sponserede købmandskurv, vakte begejstring. Hvem ville løbe
hjem med den.
Alle nød skipperlabskovsen og så gik bankospillet i gang. Præmierne blev som ”sædvanligt”
fordelt på få hænder. Til sidst blev det store lotteri trukket og købmandskurven løb Charlotte
Agerlin med. Tillykke til alle præmievinderne i
såvel bankospillet, som i lotteriet og tak til alle
vore sponsorer. Mange tak til Flemming, for den
store indsats med at skaffe alle præmierne.
Indsamling til SSOP og Veteranhaven
Arrangementet fandt sted den 28. november.
Vejret var fint og der var mange mennesker

på Køge Torv, da vi samlede ind, til støtte for
SSOP og Veteranhaven. De fem tambourer fra
Rosenborg Eksercits Kommando gjorde en stor
indsats, for at få folk til at få fingrene op af
lommerne. Men det var nok for koldt, så udbyttet blev lidt mindre en forventet, men tak til
alle fremmødte for indsatsen.
Skydning
Vort skydehold i DGI- regi skød i Hvalsø, den
19. november. Det gik fornuftigt, men det
endelige resultat må vente til næste skydning,
da vi manglede en skytte.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.
Garderstuen
Har åbent sammen med skydning, hver tirsdag
fra klokken 1900 -2100 og Ole er klar bag
baren.
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

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

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

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

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

Julebanko
Garderforeningens årlige julefrokost fandt sted
på Ole Lunds Gaard den 21. november med 37
deltagere, som efter stemningen at dømme

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

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

www.eriksen-co.dk

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

Nordre Birk

1-15

(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

Foreningen ønsker medlemmer med familie et
godt nytår. På gensyn i det nye år.

Næst- Skydefmd.: 256-MAJ-65 Jørgen Skov Andersen
Bagsværdvej 85, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 66 73, e-mail: joergen@skovandersen.dk

Hjemmeside. Følg med i aktiviteterne på vor
hjemmeside. Adressen er: www.nordrebirksgarderforening.dk.

www.nordrebirksgarderforening.dk

Kommende arrangementer 2015
Skydningen begynder mandag den 5. januar,
hvor vores piger/damer er velkommen. Derefter
fortsætter vi med skydningerne mandage i lige
uger fra kl. 17.00 til 19.00. Vores piger/damer er
velkommen til at deltage på den første skydedag
i hver måned. Vi skyder indtil den 1. juni, hvor vi
har skydeafslutning.
Alle gardere er velkommen til alle skydningerne.
Tirsdag den 20 januar kl. 19.00 har vi igen det
hyggelige årlige Bankospil. Bankospillet afhol
des på Cafè Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840
Holte. Alle medlemmer og gl. gardere med fami
lie og venner er meget velkommen. Der vil som
sædvanlig være mange flotte præmier og chan
cen for at gå hjem med èn eller flere gevinster er
derfor meget stor. Prisen for at deltage er kun 40
kr. for 3 spilleplader, og der kan naturligvis købes
ekstra plader. Efter spillet serveres èt stykke med
sild, 2 stk lækkert smørrebrød samt ost og èn øl,
èn snaps og kaffe. Prisen for mad og drikke er kun
100 kr. Hank op i familien og vennerne og deltag
i dette flotte arrangement. Trædrejeren håber der
bliver tid til at lave et par ting til lotteriet. Tilmel
ding er nødvendig og skal ske senest 13. januar
til Hans Larsen på 4588 5118 eller Jørgen Skov
Andersen på 4588 6673 eller mail til: joergen@
skovandersen.dk
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
April
Møde for jubilarer og nye medlemmer. Særlig
indbydelse vil blive udsendt til jubilarer og nye
medlemmer vedr. arrangementet.
Afholdte arrangementer
Mandag den 24. november havde vi juleskydning, det var Ræveskydning hvor skytten med
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den ”dårligste” placerede kugle måtte udgå.
Der var stor spænding til det sidste. Vi var 22
deltagere og hos damerne blev det Gitte Jensen
der var den heldige skytte, medens det hos
Garderne var Ebbe J. Jønsson der endte med
at vinde i finalen. Efter skydningen kørte vi til
Garderstuen/ Marinestuen på Sorgenfri Slot,
hvor vi nød noget godt hjemmelavet mad, som
nogle af Garderne havde lavet.

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.
BS. 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

Til kalenderen
17/1 2015 Stiftelsesfest og nytårsparole
20/3 2015 Generalforsamling
Nordsjællands Garderforening 105-årsdag og
bankospil.
Torsdag d. 20/11 2014 afholdt Nordsjællands
Garderforening det årlige bankospil på Elværket. Mere end 80 personer var mødt frem på
dagen og bidrog til, at det blev en god aften.
Spillene blev afviklet i en stille og spændt
atmosfære, og selv om der var et par ”fuserbanko” imellem, var der stor koncentration
om at vinde de mange fine præmier fordelt på
såvel serie- som ekstraspil.
Igen i år var ænder og stege leveret af vores
medlem Bo Clausen. Udover de indkøbte præmier var der flere sponsorater fra nuværende
medlemmer samt pårørende. Således havde
æresmedlemmerne Poul Jeppesen og Poul
Breitenstein givet henholdsvis 3 flasker garderportvin og et gavekort. Yderligere var der
en købmandskurv fra Mona Østergaard samt
rødvin fra Rie Halkier. Bo Clausen havde lagt en
ekstra oksesteg i kassen, og Willas OIsen havde
som vanligt lavet konfekt til 3 flotte præmier.
Der skal lyde en stor tak for de modtagne
præmier.Aftenen sluttede som vanligt af med

et trefoldigt leve for Nordsjællands Garderforening.
Nordsjællands Garderforenings stiftelsesfest.
Det er en tradition, at Nordsjællands Garderforening hvert 5. år markerer foreningens stiftelse.
Al den stund at Nordsjællands Garderforening
er stiftet 3/12 1909, ligger arrangementet i
starten af den travle juletid. Derfor vil vi markere denne årsdag som en del af nytårsparolen,
der er fastlagt til 17/1 2015. Der udsendes særskilt invitation til denne aften, og vi håber, at
rigtig mange kan finde tid til at deltage.

Stevns

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

2015
Vinterskydningen på Hotherskolen i Hårlev fort
sætter på følgende tirsdag: 6. og 20. januar, 3. og
17. februar, 3. og 17. marts samt 31. marts hvor
der er fællesspisning med Fakse Garderforening.
Alle aftener startes kl. 19.00.
Generalforsamling 2015 vil blive afholdt på
Traktørstedet Højeruplund fredag den 27. marts
kl. 18.00. Nærmere information vil tilgå hvert
enkelt medlem.
Fugleskydning 2015
Vi vil i det kommende år afvikle vores traditionelle
fugleskydning hos fanebærer Preben Rasmussen
på Humlemose i Lyderslev lør. den 13. juni 2015.
Vi vil informere om aktiviteterne via mail og brev
samt på vores hjemmeside www.stevnsgarder
forening.dk.
Året 2014 er nu gået, og jeg vil gerne benytte
lejligheden til at takke alle vore medlemmer af
Stevns Garderforening, for den store opbakning
der har været til vores aktiviteter i årets løb.
Godt nytår
Stevns Garderforening ønsker alle medlemmer
med familier et rigtigt godt nytår.
NOV-67 Søren Sørensen

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

Aktivitetsudvalget
Vil endnu engang bringe en stor tak til deltagere og især sponsorer for deres gaver ved
vores årlige andespil.
Bestyrelsen
Lørdag den 25. oktober fejrede i foreningens
107 års jubilæum i vores lokaler ved garderstuen. Der blev disket op med en flot brunch
m.m. Vi havde endvidere fint besøg fra gar-

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

DGU (6)

derforeningerne ved fhv. præsident Ivan Hermansen, som holdt tale og stod for uddeling af
årstegn til flg.:
25 års tegn: MAJ-54 Bent Pugerup Christensen
40 års tegn: MAJ-73 Leif Waage Johansen,
NOV-57 Jørgen Cederby, NOV-53 Jørgen Bagger Christensen, JUL-59 Bent Laward Thorsen.
50 års tegn: NOV-60 Gunnar Laurits Petersen,
NOV-60 Jørgen Larsen
60 års tegn: NOV-51 Hans Henrik Rahbek.
Formanden ønskede tillykke, og bad til at tegnene blev brugt flittigt, til arrangementer som
dette og lignende. Vi var 43 fremmødte der
havde en god dag, og håber at endnu flere vil
deltage i denne ceremoni fremover.
Garderstuen: Vi har åbent i Garderstuen torsdag d. 4. december, der er spisning fra kl 19.30,
sammen med skytterne, mod tilmelding til
Claus senest d. 1. december tlf. 2082 7545.
Formand, bestyrelse, suppleanter og udvalg,
ønsker alle en god jul og et godt nytår.
Se også på vores hjemmeside. www.sydsjaellandsgarderforening.dk
JUL-74 Kristian Rasmussen

Søndre Birk

(14/6 1938 – GF 61))

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

Kommende arrangementer
Torsdag den 29.1.2015 har 3 foreninger sat vor
nye Præsident for De Danske Garderforeninger
Kammerherre, Oberst Flemming Rytter stævne i
Restaurant ”Pulsen Ned” – Taastrup Idræts Hal
ler, Parkvej 78, 2630 Taastrup. Flemming Rytter
vil holde et spændende indlæg om tiden ved
Livgarden, i udenrigstjenesten og i det civile liv
herefter.
Arrangementet begynder kl. 18.00 og kl. ca.
18.15 serveres en buffet med 2 slags kød med
div. tilbehør + afsluttende med kaffe og småka
ger til en pris af kr. 135,- (deltagerne skal selv
købe drikkevarer). Vil du møde vor nye præsi
dent, så reserver denne aften allerede nu. Tilmel
ding foretages til Jens Crone på Mo. 2525 5002
eller på mail jens.crone@gmail.com og senest
mandag den 26.1.2015.

Fredag den 20.3.2015. Generalforsamling
og indvielse af vor nye fane, hvori Præsidenten
for De Danske Garderforeninger Kammerherre,
Oberst Flemming Rytter deltager. Reserver denne
aften. Nærmere i næste nr. af GB.
Afholdte arrangementer
Hold da op for et brag af et bankospil vi havde
den 7. november. 64 ”bankospillere” var mødt
op i håb om at få del i de meget flotte præmier,
som foreningen havde arrangeret, og tilmed
med meget flotte sidegevinster. Nu er det jo
sådan, at ikke alle kan vinde, selv om opråberen Flemming Martinussen gjorde sit bedste,
fik en stor del af skylden og måtte lægge øre
til lidt af hvert, fik vi i bankoudvalget alligevel
det indtryk, at de deltagende bankospillere
hyggede sig.
Tirsdag den 11. november havde vi trekantskydning mod Fængselsvæsnet og Marineforeningen, med Fængselsvæsenet som værter.
Vi var flove over at have glemt pokalen, men
vi strammede os op og vandt turneringen, så
pokalen kan stå trygt og godt i skabet, som i
de foregående 10 år. Efterfølgende havde vi
kammeratligt samvær med spisning og præmieuddeling. Under denne seance fik vi så at
høre, at det nok var sidste gang Fængselsvæsenet kunne være vært, da rygterne ville
vide, at Vridsløselille Statsfængsel skulle lukkes. Fængselsvæsenet havde lagt alle kræfter
i dette arrangement, hvor vi frit kunne vælge
mellem rådyr- eller dådyrgryde. Underligt, at vi
ikke skal gæste ”kartoffelkulen” mere. Tak for et
rigtig godt arrangement.
MAJ-70 Jens Crone

Vestlolland

(20/1 1924 – GF 50)

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

Huskeseddel
Bowling-aften den 13. januar, som vi afholder
sammen med Falster-Østlollands Garderfor
ening. (se december nr. af Garderbladet).
Generalforsamlingen er fastlagt til torsdag den
26. februar. Indkaldelse bliver udsendt.
Alle ønskes godt nytår og på gensyn i 2015.

Lørdag den 31.1.2015 er vi inviteret til at deltage
i GF Københavns arrangement i Frimurerlogen.
Se arrangement og betingelser under GF Køben
havn.

Vestsjælland

Mandag den 2.2.2015 indbyder vi igen til en
kammeratskabsaften i Glostrup Gl. Præstegård
kl. 18.30. Aftenen begynder med fælles spisning.
Menuen er laks med div. tilbehør. For de spille
lystne kan der spilles præmiewhist eller man kan
genopleve gamle minder i kammeratligt samvær.
Reserver denne aften nu.

Alle medlemmer ønskes et rigtig godt nytår og
husk vores generalforsamling den 16. februar
2015. Nærmere vil tilgå jer.

Bestyrelsen

NOV-65 Jens Høyer
(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

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

Australien

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

Kalifornien

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

Mellemstaterne

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

New York

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

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

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

Storbritannien

(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

Øst Kanada

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

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
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DG Personalia

1-15

13-01
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.

20-01

21-01

23-01
23-01
27-01
27-01

29-01

Fødselsdage
95 år
10-01

12-01

14-01
16-01
90 år
13-01
85 år
11-01

11-01
12-01
21-01
80 år
10-01
10-01

12-01

30

235-MAJ-41
Viktor Georg Lytzen Olesen
Peder Lykkes Vej 65, 2. 0239
2300 København S
552-NOV-40
Tommy Ritz Nissen
Tøndervej 42, Bastrup
6580 Vamdrup
496-MAJ-41
Kristian Jepsen
V. Lybyvej 8, 7800 Skive
286-NOV-42
Thorleif Holtzmann
Labyrinten 16, 8220 Brabrand
645-NOV-46
Knud Slot
Fuglsangvej 61, 8500 Grenaa

GF 62
30-01
GF 73

GF 27
GF 05

03-02

03-02
75 år
14-01

GF 55
14-01

56-MAJ-50
GF 25
Bent Engelsborg
Kirkevej 26, Kværkeby
4100 Ringsted
011-NOV-51
GF 27
Osvald Nymann
Ahornvænget 25, 7800 Skive
136-NOV-50
GF 40
Claudius Svanholm
Jyttevej 15, 9520 Skørping
724-NOV-51
GF 34
Jens Rubæk
Kong Valdemarsvej 21, 9500 Aars

16-01

753-NOV-54
GF 15
Hans Jensen
Borgergade 43, 8831 Løgstrup
899-NOV-54
GF 51
Kjeld Nielsen
H.C. Lumbyesvej 236
5450 Otterup
703-MAJ-55
GF 15
Bent Abrahamsen
Nillekevej 19
7850 Stoholm Jyll.

25-01

19-01

22-01

22-01

26-01

26-01

759-JAN-57
GF 78
Sven Christian Nielsen
Toftegårdsvej 15 B
3500 Værløse
310-NOV-55
GF 21
Kurt Abildskov Magnussen
Pakhusstræde 3, 3.th.
4300 Holbæk
794-NOV-54
GF 05
Iver Primdahl
Auningvej 30, Hvilsager
8544 Mørke
304-NOV-55
GF 15
Harding Dalsgaard Hansen
Østergade 53, 9631 Gedsted
452-NOV-54
GF 18
Bent Jakobsen
Davidsvænge 6, 3480 Fredensborg
500-NOV-54
GF 01
Peder Rousing
Olsbæk Strandvej 32, 2670 Greve
261-MAJ-56
GF 41
Karl-Aage Christensen
Klostergade 12, st.tv.
4930 Maribo
865-MAJ-55
GF 13
Stephan Elkjær
Stæremarksvej 2, Landsgrav
4200 Slagelse
697-NOV-55
GF 24
Christian Erik Vinther-Nielsen
Houvej 42, 5953 Tranekær
609-MAJ-55
GF 14
Bent Bille-Hansen
Lindholmvej 5, Stubberup
4880 Nysted
412-NOV-54
GF 07
Birger Malherbes Jensen
Rugmarken 19, 4140 Borup
099-JAN-60
GF 13
Hans Ove Bent Hansen
Dannevang 329, Båstrup
3480 Fredensborg
181-JAN-60
GF 45
Mogens Palsted Pedersen
Scheelsvej 19, 4681 Herfølge
300-SEP-59
GF 01
Ole Gotfredsen
Baunehøj Allé 129, 5800 Nyborg
273-JUL-59
GF 07
Bent Lavard Thorsen
Toften 1, Mogenstrup
4700 Næstved
256-JUL-59
GF 01
Birger Ersgaard
Maglegårds Allé 106, 2.th.
2860 Søborg
362-MAJ-60
GF 57
Boy Iver Thulstrup
Aabenraavej 24 C, 6100 Haderslev
179-JUL-59
GF 07
Henning Kordt Hansen
Sandvigvej 25
4750 Lundby
379-SEP-59
GF 02
Poul Ryehauge
Præstegårdsvænget 17
5210 Odense NV
297-SEP-59
GF 10
Leif Pedersen
Grangårdsvej 73, 9530 Støvring

04-02
04-02

05-02
07-02

08-02
70 år
10-01
11-01
15-01

15-01
15-01
17-01
20-01

21-01
21-01
24-01
28-01
28-01
29-01

31-01
02-02
04-02
04-02

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

366-MAJ-60
GF 17
Arne Ove Jørgensen
Algade 63 A, 1.th., 4000 Roskilde
MAJ-60
GF 01
Leo Arnfast
Studsgårdsgade 56, st.tv.
2100 København Ø
NOV-61
GF 45
Peter Melgaard
Trekanten 20, 4600 Køge
220-JUL-59
GF 31
Knud Erik Andersen
Hesteskovvej 3, Arnøje
4660 Store Heddinge
523-APR-63
GF 01
Jørgen Mæhlskov Herlevsen
Ved Klædebo 2 B, 2970 Hørsholm
825-JAN-65
GF 46
Søren Peter Johansen
Søndervang 40, 6261 Bredebro
MAJ-63
GF 01
Jan P. Harvard
Lilletoften 69, 2.tv., 2740 Skovlunde
397-MAJ-64
GF 51
Hans Edmund Brockstedt
Mensalgården
Thorupvej 28, 5485 Skamby
855-NOV-64
GF 60
Jørgen Wrang
Stolbrogade 1 A, 6430 Nordborg
152-MAR-65
GF 72
Bent Schønning
Hvedevænget 11, 6800 Varde
414-SEP-66
GF 18 & GF 45
Kjeld Nielsen
Vestergade 19 A, 4600 Køge
848-NOV-64
GF 05
Thomas Christian Carlsen
Hjelmagervej 6 C, Løgten
8541 Skjødstrup
593-JUL-63
GF 05
Eric Maarvig
Nørrebrogade 20, 4., 8000 Aarhus C
JAN-65
GF 10
Erik Søgård Kristensen
Langbrokrovej 12, 9310 Vodskov
613-SEP-64
GF 62
Per Claus Larsen
Nøddehaven 1 C, 2500 Valby
640-NOV-65
GF 23
Niels Jørgen Phillipsen
Rømersvej 40, 7430 Ikast
580-JUL-64
GF 23
Peter Overgaard Thomsen
Enebærhegnet 22, 2670 Greve
375-MAJ-64
GF 64
Hans Peder Boel
Damslundvej 10, Bølling
6900 Skjern
389-JUL-65
GF 04
Orla Sloth Andersen
Istrupvej 27, 7755 Bedsted Thy
244-MAJ-64
GF 42
Kurt Nørrisgaard
Bytoften 3, 5540 Ullerslev
350-MAJ-64
GF 56
Helge Rubæk
Vangen 1, Vejby, 9760 Vrå
SEP-65
GF 17
Finn Nør-Pedersen
Degnevænget 5, 4330 Hvalsø

DG Personalia

06-02
09-02

60 år
10-01

NOV-66
Bjørn Mathiasen
Hjortevej 2, 7000 Fredericia
347-MAJ-64
Jens Nørgaard Poulsen
Larsmindevej 6, Lisbjerg
8200 Aarhus N

GF 29

29-01

GF 05

30-01
31-01

JUL-75
GF 28
Kurt Holm Sørensen
Hejrskovvej 20, 6670 Holsted
12-01 FEB-75
GF 05
Henrik Micael Dressel
Hvedemarken 62, 6230 Rødekro
13-01		
GF 57
Lene Dorrit Larsen
Vigerstedvej 8, 4100 Ringsted
17-01 AUG-76
GF 46
Egon Rohden
Frueløkke 434, 6200 Aabenraa
17-01 APR-75
GF 01
Tom Nielsen
Sankt Peders Stræde 49, 3.
1453 København K
18-01 JUL-75
GF 43
Peer Porsmose Kristensen
Ryetsvej 40, Kilden
9900 Frederikshavn
20-01 JUL-75
GF 14
Per Lohse Hansen
Kirkevej 3, Hunseby, 4930 Maribo
24-01 NOV-75
GF 57
Jens Hybschmann
Aastrupvej 67, 6100 Haderslev
28-01 JUL-75
GF 17
Yngve Larsen
Sivholmvej 11, 4000 Roskilde
01-02 FEB-75
GF 33
Peder Lundgaard
Vandværksvej 53, 5500 Middelfart
03-02 APR-75
GF 01
Klaus Thorvardarson
Mosegård Park 61, 3500 Værløse
09-02 APR-76
GF 77
Frans Ove Mortensen
Aalborgvej 353, 9362 Gandrup
50 år
10-01 DEC-85
GF 05
Flemming Warnich Jensen
Snerlevænget 10 A, 8362 Hjørring
11-01 DEC-85
GF 33
Jan Lund Nielsen
Gl. Odensevej 22, 5591 Gelsted
12-01 JUN-87
GF 53
René Valentin Nielsen
Kelleklintevej 35
4490 Jerslev Sjælland
21-01 MAR-85
GF 07
Niels Christensen
Vallensved Bygade 29
4700 Næstved
23-01 MAR-85
GF 93
Henrik Peter Dall
231 Trenton CT
Schaumburg, IL 60193, USA
24-01 JUN-87
GF 17
Ole Nielsen
Anemonevej 5, 4050 Skibby
28-01 JUN-85
GF 08
Jens Aage Aastrup Skipper
Trustrupvej 33, Trustrup
8940 Randers SV

04-02
05-02

09-02

DEC-84
GF 01
Frank Michael Tillisch
Gjelstensåsen 167, 3650 Ølstykke
MAR-85
GF 13
Hans Henrik Sørensen
Herslevvejen 10, 4270 Høng
MAR-85
GF 01 & GF 99
Dennis Viet-Jacobsen
Badgers, Mark Way
Godalming, GU7 2BB
UK
JUN-85
GF 61
Helge Langstrup Pedersen
Frejas Plads 12, 3650 Ølstykke
JUN-87
GF 01
Finn Jørgen Jensen
Rued Langgaards Vej 11, 5.tv.
2300 København S
JUL-86
GF 55
Chris Alfred Gade
Vestre Fasanvej 35, 8410 Rønde

Dødsfald

230-MAJ-42
Preben Rasmussen
Rothesgade 12, 6. 0006
2100 København Ø
86-MAJ-46
Egon Christensen
Rygårdsvej 2, 6. 0005
7000 Fredericia
854-MAJ-46
Hans Ebbe
Bernadotteparken 22
4000 Roskilde
270-NOV-47
Orla Haverberg
Fensmarkvej 122
4700 Næstved
468-NOV-47
Frede Kløvgaard
Rørsangervænget 7
4340 Tølløse
467-NOV-47
Kjeld Andersen
Ruevænget 1, Bøjden
5600 Fåborg
496-MAJ-49
Leif Bendtsen
Harpelundevej 8
4900 Nakskov
333-MAJ-49
Jørgen Bøge Jørgensen
Tjørneengen 8
2791 Dragør
237-MAJ-49
Walther Ove Kristensen
Pilehaven 1, Aunslev
5800 Nyborg
854-NOV-49
Benny Nilsson
Skjoldvej 20, st.
4180 Sorø
235-NOV-50
Jørgen Ausker
Maglevænget 16
2791 Dragør
843-NOV-51
Kaj Hjortshøj
Floradalen 1
2830 Virum

766-MAJ-54
Erik Nørgaard Andersen
Ringvejen 1
7300 Jelling
356-NOV-55
Jørgen Schmidt
Drabæksvej 10
3450 Allerød
853-MAR-66
Bent Bjerre
Glentevej 34, Nr. Halne
9430 Vadum
AUG-72
Bjarne Spangsberg Petersen
Østergade 7, 1.
9560 Hadsund
JAN-74
Knud B. Pedersen
Brundbyvej 11
8305 Samsø

GF 32

GF 01

GF 10

GF 40

GF 09

TAK

GF 01

GF 29

GF 61

GF 07

GF 21

GF 02

GF 50

GF 01

Mange tak til Djurslands Garderforening
for fremmøde og vingave i anledning af min 75
års fødselsdag. Med venlig hilsen.

960-MAR-59 T.K.Kudahl
Til årgangskammerater:
Hjertelig tak for modtagne lykønskninger i
anledning af min 80 års fødselsdag med breve
og telefon opkald.
Tak til Nordfyns Garderforening for besøg og
vin gave.

098-NOV-57 Herluf Hansen
Efter min 90 års fødselsdag vil jeg sende en stor
tak til vores Præsident for det meget personlige
telegram, også tak til GF.Aarhus og omegn, for
besøg af Formanden, Fanebærer, samt Kurt og
Holger med mange gode flasker.
Med Garder Hilsen

42-NOV-45 Holger Sørensen Hinnerup
Hjertelig tak til Silkeborg Garderforening for
Garderportvin i anledning af min 80-års fødselsdag. Med venlig hilsen

164-NOV-54 Jørgen Kaspersen
Hjertelig tak til Assenskredsens Garderforening
for Garderportvin + fremmøde af foreningens
formand Tom Kristensen ved min 80 års fødselsdag.

044- NOV-54 Niels Lawaetz Olesen

GF 42

GF 13

GF 01

GF 62

Hjertelig tak til Bjerringbro og Omegns Garderforening for den flotte blomsterbuket i
anledning af vort guldbryllup. Tak til Ole for
fremmøde på dagen. Med venlig hilsen

Else og 752-MAJ-58 Arne Norup
Hjertelig tak til Assenskredsens Garderforening
for besøg og portvin i anledning af min 60 års
fødselsdag.

FEB-75 Peer Hansen
Hjertelig tak til Sydsjællands Garderforening
for den gode flaske og fremmøde til vort guldbryllup.

Else og 914-NOV-60 Gunnar Petersen
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Husk sponsoraftalen
Tank billigt
og støt
De Danske
Garderforeninger

Du kan støtte De Danske Garderforeninger, hver gang du tanker. Det eneste, du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har
tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du
tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig.
DeDe
Danske
Garderforeninger
og hver
hør, hvordan
hurtigt
nemt
DuKontakt
kan støtte
Danske
Garderforeninger,
gang du du
tanker.
Detog
enei gangermed
penge til dem.
ste,kommer
du skal gøre,
at fåatettanke
OK Benzinkort,
der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har

