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Præsidenten har ordet
Nogen elsker julen, andre
elsker at hade den. I skrivende stund under en høj
og smuk efterårshimmel og
13 graders varme kan det
være en udfordring at komme i julestemning. Så lad mig
gøre denne del af mit indlæg kort. I og jeres familier
ønskes en rigtig god jul og et
lykkebringende nyt år 2015.
Tusind tak for året der gik, for
alle de bidrag og alt det arbejde, der blev ydet og præsteret i 2014
og for hyggelige stunder sammen. Lad os samles i ønsket om et
godt og intenst foreningsår 2015 med mange gode oplevelser og
et fortsat godt kammeratskab.
Vi gjorde det, for nu at citere en partiformand, der ved et folke-

tingsvalg i 2011 tilkæmpede sig regeringsmagten, uden at jeg skal
drage yderligere sammenligninger. Vi har nu knækket kurven over
støt faldende medlemsstal og oplevet en stabilisering på godt
10.000 medlemmer, takket være et supereffektivt Hverveudvalg
og et aldeles fokuseret Præsidium. Det er helt afgørende vigtigt, at
foreningsformændene fortsat og synkront med Hverveudvalgets
aktiviteter og Sekretariatets registreringer aktivt opsøger og henvender sig til nye medlemmer og får disse til at føle sig velkomne
og tilbyder dem relevante arrangementer.

Præsidiet har haft nedsat en arbejdsgruppe, der i lyntempo over 4
møder og en helt enorm strøm af mails på omkring 1 måned har
udarbejdet en ny informations- og kommunikationsstrategi. Den
godkendte Præsidiet på sit møde 1. november 2014. Den ligger
på vor hjemmeside. Og i samme il-tempo er Præsidiet nu på vej
med en ny hjemmeside, der vil blive krumtappen i den nye informations- og kommunikationsstrategi. Samtidig er stillingen som
DG kommunikationsansvarlige slået op på vor hjemmeside, på
FaceBook og på JobIndex. Stillingen omfatter andet og mere end
at være redaktør af Garderbladet. Garderbladet skal jf. Repræsentantskabsbeslutning fra 24. maj 2014 i Thisted ikke længere kunne
læses af ”ikke-medlemmer”, hvorfor Garderblads-adgang via vor
hjemmeside er stoppet. Med ny hjemmeside vil der blive indlagt 2
niveauer, et niveau, hvor folk ”fra gaden” (internettet) har adgang
og et restriktivt niveau, hvor medlemmer med kode kan gå ind. På
det tidspunkt vil det restriktive niveau også komme til at bestå af
adgang til Garderbladet. Så den ordning, I oplever nu med links til
den elektroniske udgave af Garderbladet er således kun midlertidig
og forsvinder samtidig med, at en ny hjemmeside dukker op.
Præsidiet har på sit møde 1. november 2014 ligeledes drøftet
”veteransagen”. Jeg har udarbejdet et oplæg til Præsidemedlemmerne, som de kan overveje og kommentere frem mod jul. Jeg
udarbejder derefter et konsolideret oplæg, hvor jeg har forsøgt
at beskrive de opgaver, som De Danske Garderforeninger kunne
påtage sig og bidrage med. Under formandsmøderne i regionerne
i februar-marts 2015 vil jeg vende tilbage i sagen og drøfte mit
fortsættes side 11
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Forsidebillede: Modtager af Dronningens ur, garder Johannes Trier Winther omgivet af sin far og storebror Simon, der modtog Dronningens ur 29. juni 2007.
Foto: Olav Vibild.
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God jul!
Glædelig jul og godt
nytår til alle gardere,
og deres familier!
Så gik endnu et år.
Lige med et er det
december, og vi gør
klar til de vanlige julearrangementer. Traditionerne fastholdes
jo lige så længe de
findes relevante, og tidssvarende.
En tradition, som både er relevant og tidssvarende, er vores Julegudstjeneste 19. december. Om ikke andet, så tilsikrer det i hvert
fald, at de unge gardere kommer i kirke én gang i året!
I november måned havde jeg den fornøjelse at besøge stort set
hele vores professionelle styrke under ledelse af I. Livgardebataljon
på øvelse i Hohenfels ved Nürnberg i Tyskland.
En amerikansk øvelse med deltagelse af 4.000 soldater. Vores
soldater klarede sig rigtig godt under hele øvelsen. Det var en

fornøjelse at se dem indsat i fremmed terræn, og hvor de fagligt
var fuldt på højde med vores amerikanske venner.
Hvad 2015 vil bringe af opgaver er svært at spå om, specielt med
den hast som den sikkerhedspolitiske situation har ændret sig bare
i 2014. Mon dog ikke der kommer nogle opgaver i Polen eller de
baltiske lande eller måske i Irak.
Uanset hvilke opgaver der kommer, så vil Livgardens enheder være
klar til at løse disse.
I denne tid er der desværre en del, som skal holde jul og nytår
under andre former end de er vant til. Mine tanker går især til de
sårede, men også til de efterladte efter vores operationer gennem
de sidste mange år.
Jeg er rigtig stolt af og glad for den hjælp og støtte alle gardere og
venner af Livgarden viser, når der er behov. Ingen nævnt – ingen
glemt! Men I skal vide I ofte er i mine og regimentets tanker.
Pro Rege et Grege
Klavs Lawes, Oberst, Kammerherre
Chef for Den Kongelige Livgarde.
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En Livgarder i Korea

DMZ. Store dele af zonen er meget bjergrigt terræn.
Begge parter har bygget et hegn langs den 240 km lange grænse.

Af Major(+) Peter Lysholt

Lidt historie
Korea har historisk set altid ligget mellem stærke nationer, og landet har derfor i flere omgange været besat af både Kina og Japan.
Helt frem til 2. verdenskrig var landet koloniseret/besat af Japan.
Efter 2. verdenskrig indgik Sovjetunionen og USA en aftale, der på
flere punkter minder om det vi så i Europa. Sovjet erobrede den
nordlige del af Korea og USA gik ind fra syd, hvorefter de to stormagter i 1945 delte Korea mellem sig og brugte 38. breddegrad
som skillelinje. I 1948 blev Sydkorea og Nordkorea oprettet som
selvstændige nationer.
25. juni 1950 angreb Nordkorea og gennem den mere end tre år
lange krig flyttede frontlinjen sig som et pendul gennem den koreanske halvø. 27. juli 1953 blev våbenhvilen underskrevet og som
en midlertidig adskillelse etablerede man en Demilitariseret Zone
(DMZ) mellem de stridende parter. 38. breddegrad blev endnu
engang fastlagt som skillelinje, og parterne accepterede at trække
sig 2 km tilbage, så der på den måde blev skabt et ingenmandsland
på 4 km mellem nord og syd.
At denne DMZ fortsat eksisterer den dag i dag, var der ikke nogen,
der havde drømt om i 1953. DMZ er der fortsat, og der er ikke
indgået en fredsaftale, hvilket er årsagen til, at jeg som dansk
officer for tiden er udstationeret 12 måneder i den sydkoreanske
hovedstad, Seoul.
FN oprettede i 1953 United Nations Command Military Armistice
Commission (UNCMAC). Opgaven var og er fortsat at overvåge,
at våbenhvilen bliver overholdt.
Danmark har to officerer udsendt i denne organisation. Den ene
er leder af Transportkorridor Vest, og den anden (min position) er
stabsofficer i hovedkvarterets Operationssektion.
Mine ansvarsområder i sektionen er en månedlig helikopterflyvning (H-128), godkendelse af alle civile, der skal ind i DMZ samt
være forbindelsesofficer til de to transportkorridorer. Jeg har en
4

kollega fra New Zealand, der er ansvarlig for inspektioner og
undersøgelser af særlige hændelser i DMZ. Når der er mange
inspektioner og særlige hændelser, er det min opgave at aflaste
min kollega ved at overtage nogle af opgaverne.
DMZ. En ualmindelig befæstet zone, hvor der ikke burde være
militær
DMZ burde jo ud fra navnet være en 4 km bred zone uden militært
personel eller materiel. Men det er slet ikke tilfældet. I denne del
af verden går man meget op i ære. Når man sammenholder det
med to parter, der på nogle punkter minder om to børn, der er
uenige om hvem, der skal lege med den røde bil i børnehaven, så
får man en situation, hvor begge parter opruster inde i zonen. I
dag er der rundt regnet 200 Guard Posts, hver med ca. 40 soldater,
på hver side af skillelinjen. Der udover er der ca. 100.000 soldater
umiddelbart syd for DMZ, og det vurderes, at der er mindst lige så
mange umiddelbart nord for DMZ. Langs DMZ har begge parter
etableret et hegn, der mest af alt minder om hegnet ind i Jurassic
Park. Hegnet går langs hele DMZ (ca. 240 km), og i forbindelse
med hegnet er der udlagt et utal af miner. Det er kun soldater
fra enhederne langs DMZ, der har lov til at komme ind i zonen.
Når civile ønsker adgang i forbindelse med reparationer, vedligeholdelse o.l., så skal det hver gang godkendes af UNCMAC. Disse
godkendelser er en af mine hovedopgaver.
H-128 flyvninger. Opretholdelse af landingsplads 50 meter fra
Nordkorea.
Som en anden af mine primære opgaver skal jeg planlægge og
gennemføre den månedlige H-128 flyvning. I DMZ er der én landeplads, som man holder ”åben”, hvis der skulle opstå behov for
evakuering o.l. Hele området op til DMZ og i selve DMZ er ”no
flight area”, så den månedlige flyvning skal godkendes flere steder,
inden den gennemføres. Flyvning er dels en vedligeholdelse af
piloternes tilladelse til at flyve i zonen og dels en kontrol af landepladsens beskaffenhed. Landepladsen har navnet H-128, deraf
missionens navn. Flyvningen gennemføres i en amerikansk Black
Hawk, og ja tilbage i 80’erne har den lavet en ”Black Hawk down”
og nødlandet nord for grænsen, hvilket vi ikke ønsker at gentage.

www.livgarden.dk
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I stort set hele DMZ er der miner. Ingen kender antallet, men der er
millioner af miner i det 4 km brede bælte.

I forbindelse med inspektionerne, hører vi om soldaterne kender
Rules of Engagement i DMZ.

Transportkorridorerne.
Grænsen mellem Sydkorea og Nordkorea er lukket med undtagelse af to transportkorridorer. Og ikke engang gennem disse er
der almindelig trafik. I den vestlige korridor er der en undtagelse,
da man bruger denne til og fra Kaesong Industrial Complex (KIC).
KIC ligger i Nordkorea, og her arbejder lidt over 50.000 nordkoreanere. KIC er hovedsageligt sydkoreanske virksomheder, men der
er også andre udenlandske virksomheder, der producerer derfra.
Det er ikke højteknologisk industri, men samarbejdet betyder, at
der tilflyder udenlandsk valuta til det hårdt trængte Nordkorea.
Transporten gennem transportkorridoren er manegers fra virksomhederne og lastbiler med varer. KIC er indhegnet og derved
afskåret fra resten af Nordkorea, så man på den måde sikrer, at der
ikke er personer, der fortsætter ind i det lukkede land. Alle krydsninger overvåges af det team UNCMAC har ved korridoren, og jeg
fungerer som deres kontaktperson i hovedkvarteret.

Special Investigation teams. Afhoppere, varselsskud og provokationer fra begge sider.
En anden af UNCMAC primære opgaver er undersøgelse af særlige hændelser. Både Nordkorea og Sydkorea har underskrevet en
våbenhvile, og FN har på den baggrund bemyndiget USA til (på
vegne af FN) at overvåge, at parterne overholder aftalerne. Brud
på aftalerne kan være alt fra direkte beskydning af modparten
til helt små provokationer. I dag er der dog ingen kontrol i det
nordkoreaske område, hvorfor vores opgave udelukkende udføres
i den sydelige del af DMZ. De mest almindelige overtrædelser er
nordkoreanske soldater, der lige skal helt ned til grænsen og gerne
lige over på den anden side. Reaktionen på denne provokation
udebliver ikke, så der bliver prompte råbt advarsler og skudt varselsskud, hvis nordkoreanerne ikke returnerer til deres egen side
med det samme.

GP/OP inspektioner. Kontrol af de indgåede aftaler, men kun på
den sydlige side.
UNCMAC har til opgave at inspicere alle Guard Posts og Observation Posts, der ligger i DMZ. Da man for længst har erkendt, at
DMZ ikke kan holdes fri for soldater, har man indgået aftaler om
antallet af soldater og våbensystemer inde i DMZ. Der er desuden
en aftale, der sikrer, at der ikke etableres nye militære installationer i DMZ, hvorfor det kun er tilladt at vedligeholde de eksisterende installationer. Denne aftale er kun indgået med Sydkorea, da
UNCMAC ikke er ønsket på den nordlige side af DMZ. Det er som
nævnt min New Zealandske kollega, der har denne opgave som sin
primære arbejdsopgave, men da den er relativt tidskrævende, fungerer jeg som stedfortræder ind imellem. Det gør jeg med glæde,
da inspektionerne er behagelige afbræk i hverdagen, og samtidig
giver mulighed for at komme ud og se lidt af landet. Store dele af
DMZ er meget kuperet, og da den ud over soldaterne er ubeboet,
er det en stor naturoplevelse.
Da man ikke har set nogen grund til at rydde miner i DMZ, og da
denne del af landet var omdrejningspunkt i hovedparten af Koreakrigen, så holder man sig på de snoede bjergveje. Langs vejene er
der ofte pigtråd med de karakteristiske trekantede mineskilte for
hver 10 meter.

Det sker også at nordkoreanere flygter til Sydkorea. I sådanne
tilfælde er det UNCMACs opgave at tale med afhopperne for at
sikre, at de af egen fri vilje er kommet til Sydkorea. Det sker ind
imellem, at fiskere kommer til Sydkorea ved et uheld, og derfor
slet ikke ønsker at blive. Der er også eksempler på fiskekuttere,
hvor det ikke var alle på båden, der ønskede at hoppe af, og de
personer, der ønsker at komme tilbage, får selvfølgelig lov til det.
Basen. Mini USA midt i Seoul
Yongsan Basen, hvor UNCMAC hovedkvarteret holder til, minder
mest om en lille amerikansk by midt i den sydkoreanske hovedstad. Det er også på basen, at jeg har en lille lejlighed med stue,
soveværelse og bad. UNCMAC er kun en meget lille del af basen,
der er hjemsted for 8th US Army samt et stort antal koreanske
soldater, der bliver uddannet af amerikanerne. I UNCMAC er vi
ca. 40 personer, og i alt er der ca. 7.000 mennesker på basen, der
arealmæssigt dækker ca. 5 km2. På basen finder man stort set alt,
hvad man behøver. Der er et utal af sportspladser, supermarked,
biograf, bowlingbaner, swimmingpool, golf driving range, minigolfbane osv. Kontrasten mellem basen og Seoul er markant. Så
snart man går udenfor basen, skifter byen karakter. Korea er befolket med 99 % koreanere, hvorfor man ikke ser mange vestlige
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Fornem fransk
orden til Livgardens historiker
Historisk leder og specialkonsulent ved Den Kongelige Livgarde,
Eric Lerdrup Bourgois, blev den 31. oktober udnævnt til ridder
af De akademiske palmers Orden af Frankrigs ambassadør i
Danmark, François Zimeray.
H-128 helikopteren på vej ind på landepladsen i Seoul. Herfra går
turen til DMZ i forbindelse med den månedlige flyvning.

Eric Lerdrup Bourgois hædres for at have fremmet fransk kultur
og historie i dansk-fransk sammenhæng, herunder i forbindelse
med sit virke ved Den Kongelige Livgarde.

personer, når man kommer lidt væk fra basen. Når man ser sig
omkring i metroen, er man ofte den eneste med vestligt udseende og på trods af den store amerikanske indflydelse gennem de
sidste 60 år, så skal man ikke forvente, at man kommer langt med
engelsk. Det er på sin vis overraskende, at antallet af udlændinge
er så begrænset, når man tænker på landets historie.

De akademiske palmers Orden, der er en af de fornemmeste
franske ordener, blev indstiftet af Napoleon i 1808 for at kunne
hædre ansatte ved universitetet i Paris. Ordenen har siden
1808 gennemgået flere ændringer og gives i dag til franskmænd og udlændinge, som særligt har udmærket sig inden for
fransk sprog eller kultur.

Man skal dog ikke tro, at Seoul er en tilbagestående by i den 3.
verden. Seoul er en storby i rivende udvikling. Gennem de sidste
20-30 år har Sydkorea udviklet sig fra et fattigt landbrugsland til
en magtfaktor i verdensøkonomien. Seoul er en by med mere end
20 mio. indbyggere og derved den næststørste i Asien. I dag ligner den på mange områder Tokyo både med hensyn til udvikling,
infrastruktur og prisniveau. Priserne ude i byen er på niveau med
Danmark, når man ser på mærkevarer indenfor elektronik, tøj o.l.
I nogle tilfælde er tingene tilmed dyrere. Nogle ting er dog stadig
billige. Kørsel i taxa og tog er billigt, og restauranterne er også
noget billigere end hjemme. Og så er det en helt anden kultur,
hvilket er med til at gøre opholdet spændende og lærerigt.

Eric Lerdrup Bourgois, historisk leder ved Den Kongelige Livgarde dekoreres med De akademiske palmers Orden af Frankrigs
ambassadør i Danmark, François Zimeray.
Foto: Den franske ambassade i København.

Undertegnede på besøg i den østlige transportkorridor.
I baggrunden ses Nordkorea og den koreanske Stillehavskyst.
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Øvelse i Tyskland for I/LG Bataljon
Infanterigruppe klar på stormlinjen i udkanten af
den by som udgjorde bataljonens mål.
Af KN Martin Lihme.

I Livgardebataljon deltog som et led i dens forberedelser til at
være reaktionskampgruppe i en stor øvelse ved den amerikanske
base Hohenfels i det sydlige Tyskland. Hohenfels ligger ikke langt
fra Nürnberg, som de fleste kender fra det retslige efterspil på
Anden Verdenskrig.
Chefen for Livgarden oberst, kammerherre Klavs H. Lawes besøgte den 8 - 9 november bataljonen under den afsluttende del af
øvelsen. I det kuperede, og for det meste tæt bevokset terræn,
skulle bataljonen i rammen af en amerikansk brigade, angribe ind
i flanken på modstanderen, der havde forskanset sig i en by.
Øvelsens formål var at træne enhederne i det fulde opgavespektrum, hvorved enhederne blev trænet i konventionel kamp med
høj intensitet. Bataljonens stab og dens enheder blev derfor prøvet
i traditionelt angreb mod en slagkraftig fjende, håndtering af civile
midt i kampene, miner og luremineringer, krigsfanger og sårede.
Mange gode erfaringer blev taget med hjem, og bataljonen blev
rost for dens solide indsats af de amerikanske kontrolofficerer.
Bataljonen deltog i øvelsen fra den 2. november frem til dens
afslutning om aftenen den 9. november.
Chefen for Livgarden bliver af major C. Ishøj sat ind i den
overordnede situation.

Bataljonens operationsbefalingsmand seniorsergent
D. Knudsen og efterretningsbefalingsmand seniorsergent
J. Asferg taler sammen under en kort pause i kampen.

Obersten taler med gardere på bataljonens
fremskudte kommandostation.

www.livgarden.dk

7

Livgarden

12-14

Livgardens Kaserne den 29. august 1943
– anno 2014
Sorgenfri Slot og Amalienborg samt sikringen af en række offentlige bygninger, som led i den militære undtagelsestilstand.

Af KN J.G. Rohde

Onsdag den 8. oktober mærkede man atter historiens sus på
Livgardens Kaserne i København. Korporal Fritjof Larsen, vagtkommandør på Livgardens Kaserne under tyskernes angreb den
29. august 1943, besøgte kasernen i selskab med formanden for
Nordsjællands Garderforening Bjørn E. Rosenkrantz Hansen.
Korporal Fritjof Larsen var inviteret til at fortælle om sine oplevelser om morgenen den 29. august 1943, hvor den tyske værnemagt angreb Livgardens Kaserne, samt om sin tid i Den Kongelige
Livgarde til en lille skare af tilhørere, herunder chefen for Den
Kongelige Livgarde, Oberst Klavs Lawes, chefen for III bataljon
og chefen for vagtkompagniet samt Livgardens historiker Eric L.
Bourgois med flere.
Baggrunden for det tyske angreb var samarbejdspolitikkens sammenbrud, hvorfor tyskerne iværksatte ”Operation Safari”. Den 29.
august 1943 kl. 04.00 angreb tyskerne, og målet for den tyske
værnemagt var afvæbningen af den danske hær, besættelsen af

Den 29. august 1943 befandt omkring 180 gardere fra Øvelseskompagniet (Hold 42-II) sig på Livgardens Kaserne.
Kasernen blev angrebet af et tysk pionerkompagni. Det kom
til kamp på Eksercerpladsen, og tyskerne sprængte sig vej ind i
kasernebygningen fra Øster Voldgade, mens gitterporten stadig
var lukket. Tyskerne angreb med maskingeværer, geværer og
håndgranater, mens garderne forsvarede kasernen med GV M/89,
maskinpistol M/41 og Madsen rekylgevær. Senere fik tyskerne
støtte af to kampvogne.
I forbindelse med kampene blev både vagthavende officer og
inspektionshavende befalingsmand dræbt, så ledelsen af kampen
mod tyskerne lå hos vagtkommadøren, KP Fritjof Larsen. Han og
den øvrige vagtstyrke optog kampen og nedlagde først våbnene,
da regimentschefen oberst H. Schwartz-Nielsen gav ordren dertil.

Chefen for Den Kongelige Livgarde, Oberst Klavs Lawes,
korporal Fritjof Larsen og chefen for vagtkompagniet,
major Søren Østergaard foran mindepladen, hvor kaptajnløjtnant
S. Snerding og inspektionshavende, oversergent K. O. Norvin faldt.
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Den dag mistede Livgarden kaptajnløjtnant
S. Snerding og inspektionshavende, oversergent K. O. Norvin, mens vagthavende
officiant K. F. Nielsen og garder Knud E.
Jensen blev såret.
Modstanden fra KP Fritjof Larsen og de
andre gardere betød, at tyskerne mistede
en kompagnichef og havde to sårede.

Dele af STKMP

Det var en meget spændende dag for
tilhørerne, der gennem KP Fritjof Larsens
levende fortælling om begivenhederne
under angrebet, der foregik på de steder
på kasernen, hvor kampene rent faktisk
skete, fik en del af Livgardens historie bragt
til live.
Hele besøget blev filmet og dokumenteret
af et TV hold fra Forsvaret, således at korporal Fritjof Larsens førstehåndsberetning
kan være til rådighed for eftertiden, og for
tidligere og nuværende gardere.
Dagens sidste melding fra Fritjof til chefen
for Livgarden var: ”Jeg kommer, når Livgarden kalder”.
En gang garder – altid garder!

Korporal Fritjof Larsen ”godkender” vagtparaden til
Amalienborg Slot sammen med major Søren P. Østergaard.

Korporal Fritjof Larsen genser en maskinpistol M41, som han
forsvarede Livgardens Kaserne med. Han har i sin jakkelomme
altid to af de afskudte patronhylstre fra kampen – et fra sin
egen maskinpistol og et fra en garderkammerats gevær M/89.

www.livgarden.dk
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Musikkorpset efterår og vinter
Vagtparadesæsonen 2014-15 & 2015-16 bliver anderledes, end vi er
vant til. Taget på Residenspalæet på Amalienborg skal istandsættes, og
bygningsarbejdet betyder, at Dronningen opholder sig på Fredensborg
Slot både denne og næste vinter. Arbejdet på Amalienborg gør, at der
ikke kan gennemføres kongevagter foreløbigt. Der bliver dog løjtnantsvagter fra tid til anden. Musikkorpset holder meget af vagtparaderne
og af den kolorit, vagtparade-traditionen giver i Københavns gader, så
for ikke at blive helt glemt af københavnerne i løbet af de næste 2½ år,
arbejdes der pt. på en idé om ”standkoncerter” i byen. Musikkorpsets
vinterarbejde kommer til at indeholde flere Fredensborg-vagter, og
måske åbner der sig nye muligheder for koncertaktivitet. Følg med på
hjemmesiden www.dklm.dk i Musikkorpsets aktiviteter.
Den Kongelige Livgardes Messingensemble var med Regentparret på
officielt besøg i Kroatien 21. - 24. oktober. Turen bød som sædvanligt
ved den slags rejser på et travlt program for de 5 musikere, der nyder
muligheden for at vise det danske musik-flag i udlandet og at optræde
i de celebre sammenhænge. Et vigtigt programpunkt var musikken til
Regentparrets returmiddag på Hotel Esplanade i Zagreb.

Da fotografen ikke lige var med til de aktuelle begivenheder, bringes her
nogle skønne, gamle fotos.

Musikkorpset 1937, Chr. X’s 25 år jubilæum. Stabstambour Leo Sevel.
Foto: Th. Andresen/Det Kgl. Bibl.

I år har KFUM 125 års jubilæum, og KFUM Soldatermission fejrede jubilæet 1. november. Livgardens Musikkorps spillede til. Generalsekretær Per
Møller Henriksen fra KFUM Soldatermission skrev til Chefen for Livgarden og til Musikkorpset: ”Jeg vil gerne på KFUMs Soldatermissions vegne
sige Den Kongelige Livgarde og Den Kongelige Livgardes Musikkorps en
stor tak, fordi I på fantastisk vis var med til at gøre vores jubilæum i
lørdags til en fantastisk dag. Deltagelsen i gudstjenesten i Holmens kirke
var en rigtig flot oplevelse, og det at blive modtage af hele musikkorpset
på kajen på Holmen gjorde stort indtryk på alle deltagerne. Deltagelsen
ved festaftenen sammen med Merete Laursen var med til at give os alle
en fantastisk jubilæumsfest.”

Musikkorpset før 1954. Stabstambour Leo Sevel.
Foto: Sven Türck/Det Kgl. Bibl.

Stærekassen på Kgs. Nytorv er som bekendt Musikkorpsets nye orkesterøvelokale. Livgardens overtagelse af den flotte lokalitet fejres med
en koncert 13. nov., som Regentparret overværer. Musikkorpset har dog
stadig behov for at høre hjemme på Kasernen i Gothersgade, og fem nye
øvekabiner er ved at blive opstillet, så musikerne fx kan varme op før
en vagtparade. Øvekabinerne er lydisolerede og kommer til at stå i det
nuværende Våbenkammer og i instrumentgangen ved Musikstuen (som
Tambourkorpset har overtaget).
Musikkorpset og politiet 1937, Chr. X’s 25 års jubilæum.
Foto: Sven Türck/Det Kgl. Bibl.

Dødsfald
Finn Skovsgaard, der siden 1982 var konsulent for Den Kongelige
Livgardes Musikkorps’ Koncertfond, er død den 30. oktober af en
lungesygdom. Finn boede i Charlottenlund og var direktør i Dansk
Magasinpresses Udgiverforening og arbejdede bl.a. for Egmont
Magasiner. Han var en efterspurgt herre i erhvervslivet, og han
besad en særlig elegance i forhandlingssituationer. Musikkorpsets
Koncertfond har nydt godt af både hans råd og vejledning og af hans
konkrete hjælp, og ikke mindst hans store indsats for at bane vejen
for MUKs rejse til Canada i 1997 huskes stadig. Vi vil huske ham for
hans store trofasthed og venlighed. Æret være hans minde.
Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist.
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Musikkorpset 1937. Musikdirigent Theodor Dyring på højre fløj,
Stabstambour Leo Sevel. Foto: Sven Türck/ Det Kgl. Bibl.
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Præsidentens indlæg fortsat fra side 2
oplæg med jer. Jeg havde i øvrigt et rigtigt godt møde med
Landsformanden for De Blå Baretter, Niels Hartvig Andersen,
30. oktober 2014, og han tog imod mine tanker og forslag med
kyshånd.
Jeg har haft et planlægningsmøde med Gardernetværks Præsident Michael Klitvad. Som en test på vor fælles samarbejdsvilje
udvikler vi nu sammen et pilotprojekt ”Garder March”. Projektet planlægges løbende af stablen omkring Garderkasernen i
Høvelte september 2015.
Og så et af efterårets højdepunkter, Årgangsparaden 2. november 2014 på Livgardens Kaserne. I vidunderligt vejr. Jeg fik
resultatettællingen af 2 ”gamle-garder-fruer” på hhv. 968 og
876. Det vigtigste var blikkene i jeres øjne. Helt fantastisk. Tak
til jer, der mødte op. 50 års jubilarerne var mødt talstærkt op,
hvorimod jeg manglede 25 års jubilarerne. Det håber jeg ikke at
skulle opleve igen. Denne efterårs-årgangsparade var den sidste.
Fra og med 2015 holdes kun 1 årgangsparade, og det er den i
maj. Så jubilarer fra efteråret 2015 har deres årgangsparade i
maj 2015, uanset det så er lidt på forskud.
Endnu en gang glædelig jul og godt nytår samt tak for 2014.
Flemming Rytter, Kammerherre, Oberst
Præsident for De Danske Garderforeninger

DG kommunikationsansvarlige
Redaktøren af Garderbladet har søgt nye græsgange.
De Danske Garderforeninger (DG) har udarbejdet en ny informations- og kommunikationsstrategi. Den nye strategi kan findes på
DG hjemmeside.
DG ønsker en intensiveret profil såvel indadtil i organisationen
som udadtil i forhold til Den Kongelige Livgarde og det omgivende
samfund.
DG ønsker derfor ikke alene en ny Garderblads-redaktør, men
også en person, der vil blive ansvarlig for DG profil på FaceBook. Benævnes herefter ”DG kommunikationsansvarlige” (DG
KOMANS). Samtidig skal DG KOMANS forestå den daglige redaktion og opdatering af DG hjemmeside.
DG KOMANS skal ligeledes forestå opbygningen af en elektronisk
udgave af Garderbladet, der på sigt ønskes opbygget som en
dynamisk udgave med såvel helt aktuelle billeder som videoklip
og andre nye elektroniske virkemidler.
DG KOMANS bør besidde evnen til grafisk tilrettelæggelse og skal
samarbejde med DG Sekretariat, med øvrige leverandører at stof
til Garderbladet og DG hjemmeside samt og ikke mindst med de
lokale Garderforeninger og endelig Livgardens presseofficer.
Ansøgningen stiles til Præsidenten for De Danske Garderforeninger og sendes til DG Sekretariat, Gothersgade 100, 1123 Kbh. K.
eller pr. mail til sekretariatet@garderforeningerne.dk og skal være
DG Sekretariat i hænde senest den 7. december 2014.

GARDERKORTET
GARDERKORTET
En ekstra fordel som Garder...
En ekstra fordel som Garder...

Er Du Indehaver af Garderkortet?
Er Du er
Indehaver
af Garderkortet?
Garderkortet
for værnepligtige
og alle medlemmer af

De
Danske Garderforeninger.
Garderkortet
koster blot
Garderkortet
er for værnepligtige
og alle medlemmer
af
10
kroner
+
porto,
og
kan
erhverves
ved
at
kontakte
De Danske Garderforeninger. Garderkortet koster blot
Knud
Glavind
på tlf. og
30 54
91.
10 kroner
+ porto,
kan38erhverves
ved at kontakte
Knud
Glavind
på
tlf.
30
54
38
91.
Find de mange fordele og samarbejdspartnere på vores
hjemmeside,
derfordele
løbendeogopdateres
med nye tilbud.
Find de mange
samarbejdspartnere
på vores
hjemmeside, der løbende opdateres med nye tilbud.

www.garderkortet.dk
www.garderkortet.dk
www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Præsidiets
Skydeudvalg

Det sker i 2014

Endnu et år er ved at slutte, og endnu en gang kan vi se tilbage
på et år, hvor der har været god aktivitet på skydebanerne. For
nogle foreninger har skydningen været en fast del af foreningens
aktiviteter, mens skydning for andre mest har været knyttet op
på landsskydningerne.
Om ikke så længe begynder et nyt år, og dermed er det igen tiden
for Landsskydning på 15 m. Landsskydning på 15 m kan skydes
i perioden fra januar og frem til april, så alle bør have mulighed
for at kunne deltage. Skydningen kan skydes på hjemmebane, så
det eneste du skal gøre, er at møde frem til en skydeaften i din
Garderforening.
Skydeudvalget skal opfordre alle gamle gardere til at slutte op
bag Landsskydningen på 15 m, og til at lægge vejen forbi skydebanen for at prøve, om ikke det stadig er muligt at ramme pletten. Husk, at ved deltagelse i Landsskydningen er det vigtigste
ikke resultatet, men at være med, og derved få en god aften i den
lokale Garderforening og samtidig vise opbakning til en fælles
aktivitet i regi af De Danske Garderforeninger.
Skydeudvalget vil til slut ønske alle foreninger og garderskytter
en glædelig jul og et godt nytår. Tak for Jeres deltagelse i året der
snart er forbi, og på gensyn på skydebanerne i 2015.

DECEMBER
Torsdag 11/12 – Julekoncert med LG Musikkorps i Stærekassen, se MUK hjemmeside.
Fredag 19/12 kl. 08.30 – Livgardens julegudstjeneste i
Garnisons kirke, København.
JANUAR
Torsdag 1/1 – Vagtskifte på Amalienborg i rød galla.
DG landsskydning på 15m afvikles i egen Garderforening.

Hædersbevisninger i
De Danske Garderforeninger
De Danske Garderforeningers Hæderstegn
875-NOV-54 Svend Aage Nielsen
Egen 22, 1, 7120 Vejle Øst

De Danske Garderforeninger
ønsker tillykke

Præsidiets skydeudvalg

Bowling

Himmerlands Garderforening

Med dette opslag vil jeg gerne invitere og opfordre alle til at deltage
i en ny og spændende bowlingsæson i DG regi.
Alle hold inddeles i A- og B-rækker efter resultater fremkommet ved
regionsturneringerne i foråret 2015.
HUSK at vi tilbyder dem som ikke ønsker at tage til regionsturneringerne, at de kan deltage i C-rækken ved at fremsende de 2 bedste
bowlingresultater i sæsonen 15/9 2014 til 15/3 2015. Resultaterne
skal være på bowlingcenterets originale papir og med tydelig angivelse af dato, forening og navn/årgang på bowlerne. Resultaterne er
naturligvis spillet i garderforeningsregi.
Et hold består som altid af 4 spillere.
Resultaterne sendes direkte til Landsformanden.
Vær opmærksom på informationer fra Jeres Regionsformand, når der
annonceres omkring Regionsturnering og bak nu arrangementet op –
de gør et kæmpe stykke arbejde for at få det op og stå. På forhånd
tak.
Med håb om en god sæson – på gensyn i bowlinghallerne.
Med venlig hilsen på bowlingudvalgets vegne, Henrik Agerlin

fylder 100 år den 4. december 2014
De Danske Garderforeninger
ønsker hjerteligt tillykke.

Job samt bolig søges
Mit navn er Jonas, og jeg kommer fra Sønderborg.
Jeg er 21 år og netop i gang med HGS på Business
College Syd som jeg afslutter til december, hvor jeg
herefter skal lede efter en elevplads.
Jeg agter at søge en elevplads i København, og har
valgt at søge en elevplads som eventkoordinator.
Udover dette søger jeg også et sted at bo i Københavnsområdet, gerne til en husleje på max 4.000,Aftjente min værnepligt i Livgarden på hold Dec 13.
Mvh Jonas Heting
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Gardens Dag
Lørdag den 27/9 2014 var De Danske
Garderforeninger igen repræsenteret på
Gardens Dag.
Vore aktiviteter var samlet ved Frederik d. III Plads i Høvelte, hvor der var
godt besøgt i de 5 timer arrangementet
varede.
Der var mulighed for at handle i Gardershoppen, få køreture på flotte motorcykler fra DG MC-Club, afprøve sine
evner som bowlingspiller under konstant
bombardement fra kastanjefrugter fra
kastanjetræerne, der omgiver paradepladsen eller få en god snak med repræsentanter fra Hverveudvalget.
Alt i alt blev det en herlig sensommerdag.
Carsten Rasmussen

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Konstabelelev hold JUL-75
1. juli 2015 er det 40 år siden at Livgarden indkaldte sit første Konstabelelev hold og da det er 15 år siden vi mødtes sidst, vil vi prøve om
vi igen kan samles til en sammenkomst og årgangsparade.
Vi håber her igennem Garderbladet at kunne finde frem til vore garderkammerater så vi kan blive så mange som muligt.
Har I lyst til at deltage eller ligger inde med oplysninger om adresse
på folk fra KSE hold JUL-75 (Blyme’s drenge) så ring eller skriv til
John Sundsgaard tlf 5292 4802, E-mail sundsgaard@sol.dk,
Bjarne Frandsen tlf 2142 5646 E-mail bfkosove@ofir.dk

Bordflagstang
i 24 karat
guldbelagt messing
Ud over at disse
unikke, danskproducerede
bordflagstænger
aldrig skal pudses,
er der mulighed
for indgravering
i bundpladen.

Nu er den her igen!
Efter nogle års fravær har Gardershop fået
mulighed for at sælge den populære Fredensborg Garder som flaskeskjuler. Den leveres
med fastclipset bund og løst låg og passer
fint både til Livgardens Portvin, Gammel
Dansk og rødvin. Den er til salg på gardershop.dk og koster kun kr. 60 i julemåneden.
Garderforeninger, der ønsker at aftage et
større antal, vil naturligvis få rabat.

Se mere på sitet dan-flanger.dk

Dan-Flanger A/S

Tingvej 4, Hal 11
4652 Hårlev
telefon 47172804 • 40532345
MAJ-74 Bent Nielsen

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

Byggegrund på
Midtsjælland til salg

Edinburgh Tattoo 9 - 16 august 2015
Edinburgh Tattoo samt en tur rundt i
midt Skotland og besøg på 4 whisky destillerier.
Samt mange andre seværdigheder.

Ca. 7 km fra Ringsted,
i et udbygget villakvarter,
hvor tilslutningsafgifter til
kloak og vand er betalt,
årlig ejendomsskat kr. 7.192.
Kr. 299.000,Kontakt 542-NOV-55 Mogens Due
tlf. 4034 8288
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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

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

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

Påklædning: Festligt og afslappet (ikke galla).
Hæderstegn og medaljer bæres.
Pris pr. deltager er kr. 390,00 som betales ved
ankomst til festen.
Vil du med? Bindende tilmelding til dk eller tlf.
2498 4468 senest den 2. december 2014 kl.
18.00.

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

Garderforeningen har været på besøg i Marineforeningen hvor vi så en film optaget af en
tidligere politibetjent Hans Flou fra Hadsund.
Det var en film optaget ved Danmarks smukkeste fjord MARIAGER.
Med start ved udløbet i Kattegat - Als Odde og indtil Hobro. Der var mange flotte naturbillede bl.a. tre legende ræveunger samt en gravid
grævling, som var på jagt efter lus og lopper
på kroppen. Filmklippet med grævlingen havde
taget ca. 20 timer.
En hyggelig aften – desværre kom indbydelsen
så sent, det var kun gardere med mailadr., som
fik den.
HAR JEG DIN MAILADR???.
788-SEP-62 Niels Vestergaard

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

Himmerlands Garderforening fylder 100 år
En hundredårsfødselsdag skal fejres med manér.
I den anledning har bestyrelsen besluttet, at vi
skal fejre jubilæet/fødselsdagen på Aars Hotel.
Du indbydes med ledsager til en fest, som er en
hundredårig værdig.
Torsdag den 4. december 2014 kl. 17,30 – 0,30
Menu: Se mere på www.himmerlandsgf.dk
Jørgen Overgaard spiller under middagen, og
spiller derefter op til dans.
Det vil glæde os meget, hvis du/I vil møde op
og være med til at skabe en festlig og fornøjelig
aften.

GARDERUDSTILLING
I anledning af vor 100 års stiftelsesdag den 4.
december 2014 vil der være garderudstilling på
Himmerlandsgade i Aars i november/december
måned.
Udstillingen vil blive flyttet til Aars Hotel den 4.
dec. 2014 i forbindelse med vor stiftelsesfest.

gamle biograf. Den første aften var der 11.
medlemmer mødt op hvor vi afviklede forskellige skydninger. Et af vore medlemmer 760NOV-51. Verner K. Pedersen havde udsat en
flaske bjesk som præmie og den blev vundet af
909-MAJ-61 Poul Svendsen. Øvrige vindere var
MAJ-77 Hans Jørgen Krogh og OKT-86 Mogens
Rasmussen efter kuvert, en ny disciplin vi har
indført. På trekant var 760-NOV-51 Verner K.
Pedersen vinder.
Til de af medlemmerne som vi har mail på, er
der udsendt et spørgeskema angående Garderbladet, som vi nu har modtaget resultatet
af. Hvis det har interesse kan det fås tilsendt
ved at henvende sig til undertegnede, husk for
øvrigt altid at give os oplysning om ny såvel
post- som mail adresse.
Vi fra bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul.
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

Hjørring og Omegn

(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

(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

Vores årlige julesammenkomst afholdes torsdag den 4. december kl. 18.30. Også i år har vi
fået lov at benytte lokalerne på Vester Borupvej
20. Der vil blive udsendt mail med invitation forinden. Husk tilmelding senest den 1. december til
Jens Jørgen Holt 9892 9435 mail hedebonden@
mail.dk eller Bent Mikkelsen 9892 3652 mail
postbent@vip.cybercity.dk
I øvrigt henvises til den udsendte invitation.
Det nye program for første halvdel af 2015 vil
sammen med opkrævning af kontingentet blive
udsendt i første halvdel af december.
Vi har i mange år haft tradition for, ved vores
sæsonopstart, at begynde med fugleskydning.
Det har vi i år måttet ændre, da vores gamle
skydebane i Vendiahallen er under renovering.
I stedet har vi lavet en aftale med Sindal Skyttekreds, om at benytte deres lokaler i Sindal

TIRSDAG DEN 2. DEC. KL. 19.00 JULESAMMENKOMST I PAPEGØJEHAVEN I STUETAGEN
I AALBORGHALLEN.
En aften for hele familien. Vi har vort traditionelle
ande- og gavespil med overraskelser. I får alle
de bankoplader, I kan overse, for kun 40,- kr.
pr. deltager, børn under 13 år spiller gratis. Vi
er naturligvis taknemmelige for gaver fra vore
medlemmer, og derudover udlover GF fire flotte
julekurve (2 til en værdi ca. kr. 250,- pr. stk. og
2 til en værdi af ca. 500,- pr. stk.) og naturligvis
10 dejlige store ænder, rødvin, kaffe og andre
overraskelser. I pausen kan der købes kaffe mv.
Tilmelding ikke nødvendig. Snyd ikke dig selv og
familien for denne dejlige aften.
TORSDAG DEN 8. JAN. KL. 19.00 NYTÅRSGUDSTJENESTE I BUDOLFI KIRKE.
Som det første i det nye år er alle gardere meget
velkomne til at deltage i Aalborg & Nørresundby
garnisoners samt soldaterforeningers og Hjemmeværnets fælles nytårsgudstjeneste. En flot og
god start på det nye år.
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Skagen tur med damer onsdag d. 21. januar kl.
19.00 på Buttervej 25, 9990 Skagen.
Vi genoptager i år ”kogt skaw torsk”, denne gang
med deltagelse af fruerne. Der vil være mulighed
for bowling og der arrangeres fælleskørsel.
Tilmelding til Peter på tlf. 3124 3733 eller info@
vendsyssel.dk SENEST D. 15. JANUAR.
Kammeratskabsaften Onsdag d. 4. februar kl.
19.00 – 23.00 på Gyldendalsvej 2-4, 9300 Sæby,
Sæby Fiskeindustri A/S. I år vil FEB 75 Erik Kristensen fortælle om Sæby Fiskeindustri A/S
OBS. VI MØDES I SÆBY PÅ GYLDENDALSVEJ 2-4.
Tilmelding til Peter på tlf. 31 24 37 33 eller info@
vendsyssel.dk SENEST D. 2. FEBRUAR.

Vildtparade 19/10 Jagtlauget GF Nordjylland.

Thisted Amt

TIRSDAG DEN 13. JAN. KL. 19.30 SKYDE- OG
KAMMERATSKABS-AFTEN
Skyttelauget afholder skydeaften 15 m. Det rigtige sted at vedligeholde dine skydefærdigheder.
Gl. Lindholm Skole, Nørresundby. Tilmelding ikke
nødvendig. Alle medlemmer af GF Nordjylland
kan frit tilmelde sig Skyttelauget. Ingen yderligere kontingent.
GARDERJAGTER
Søndag den 12. og 19. okt. var der garderjagt
hos vore jagtværter Kjeld Christensen, Anders
Stenild og Jens Martin Dietz. På jagten den 12.
blev der ikke nedlagt vildt, men på jagten den
19. omfattede vildtparaden 1 sneppe, 1 fasankok og 3 fasanhøner. Stor tak til alle jagtværterne. Husk alle med jagttegn kan som medlem
af GF Nordjylland deltage i Jagtlaugts jagter.
Du skal blot give besked til kasserer Søren Thomassen. Skriv til kontakt@gfnordjylland.dk
”Hvor han svinger fanen kækt!
Børn, I skylder ham respekt!”
Strofen fra den kendte julesang minder mig om
at sangen er skrevet i 1848, hvor stoltheden
over Danmark og Dannebrog voksede. Denne
opblussende nationalisme førte desværre til
at vi i år mindes 150 års dagen for nederlaget
ved dybbøl, hvor mange af vore soldater måtte
lade livet.
RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT OG LYKKELIGT NYTÅR.
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
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(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. 3. og 17. dec. kl. 19.30
Skydning og kammeratskabsaften i Sjørring
Hallen.
Vi har fået plads i Sjørring Hallen og vi har efterfølgende plads, hver anden onsdag, sammen
med Dragonforeningen.
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.
NY DATO fredag d. 5 dec kl. 18.30.
Julefrokost og banko i Cimbriahuset.
Vi afholder vores årlige julefrokost/banko for
medlemmer og ledsager.
Menuen bliver lidt anderledes i år, men til en
meget fordelagtig pris, 100,00 kr. incl. drikkevarer. Efterfølgende spiller vi banko om fine
sponserede præmier mm.
Tilmelding til Niels Godiksen på 2090 7901 el.
n.godiksen@mail.dk senest d. 1. dec.
Vi ønsker alle vores medlemmer en glædelig
jul.
Skulle du (være en af de få der) ikke have betalt
dit kontingent, haster det hvis du fortsat ønsker
at deltage i foreningens aktiviteter og modtage
GARDERBLADET.
Vi mangler stadig mail adresse på nogle send
en mail til formanden og du vil modtage post
fra foreningen.
NOV-78 Niels Godiksen

Vendsyssel

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

Kammeratskabsaften på Grønlandsvej 16, 9900
Frederikshavn Onsdag d. 7. januar kl. 19.00.
Vi mødes til kammeratligt samvær med skydning,
kortspil, bowling, en bid brød og lidt til ganen.

Onsdag 15 oktober mødte vi op i Skaw bowling
i Skagen til en af årets begivenheder nemlig,
gule ærter med alt i tilbehør. Efter vi havde hilst
på hinanden og sat os til bords, fik vi maden
serveret. Herefter fik vi æblekage og kaffe. Nu
var det blevet tid til at strække benene og nogle
gik i gang med at bowle, mens nogle få begav
ind i centerets skydesimulator. Det er virkeligt
sjovt at prøve at skyde efter ænder – vildsvin
og ikke mindst øldåser. Vi begyndte at køre
hjemefter ved 23 tiden, efter en sjov aften i
Skagen. Tak til Skaw bowling for rigtig god mad
og ikke mindst servering.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske en
rigtig god jul samt nytår til alle vores medlemmer og deres familier. Tak for det gode fremmøde i løbet af året, må næste år blive ligeså.
DEC-97 Martin Jensen

Østvendsyssel

(16/11 1971 – GF 77)
Formand: 952-MAJ-66 Poul Sonne Jensen
Gl. Lyngdrupvej 15, 9310 Vodskov
Tlf. 98 28 14 78
e-mail: lyngdrup@mail.tele.dk

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
Bestyrelsen vil hermed ønske alle medlemmer, samt deres familie en rigtig god jul, samt
et godt og lykkebringende nytår. Vi ses i det
nye år.
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
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Midtjylland (II)

Garderforeningerne i Midtjylland (2)
Vicepræsident: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
e-mail saabyetjele@hotmail.com

Rundvisning i den nye Vestre Landsret i Viborg.
Dette vil finde sted mandag den 19. januar klokken 18.30. på adressen
Asmildklostervej 21, 8800 Viborg.
Rundvisningen tager ca. 1 1/2 time.
Derefter går vi over gaden til LMO (Landboforening),hvor der også vil være
rundvisning, her sluttes der af med kaffe.
Pris 50.- pr person. max. deltagere 50 personer.
Tilmelding bindende efter først til mølle, senest den 12. januar til mail
saabyetjele@hotmail.com el. 86673432.
Jens Saabye

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

Bjerringbro og Omegn

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

Djursland

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

Herning og Omegn

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

JULEHYGGE
Årets julehygge arrangement finder sted tirsdag
den 9. december kl. 19.00 på Lundgårdskolen i
Tjørring.
Udover at skydebanerne er åbne, så er det planen
at der skal julehygges for såvel unge som gamle,
og tag endelig fruen med.
Vi glædes os til at se rigtig mange til dette hygge
arrangement.
Tilmelding senest den 2. december til Ole Andersen mosegaarden@hotmail.dk, eller på mobil
2323 2059.
HUSK: har du gode ideer til arrangementer eller
andet der kan blive til gavn i din Garderforening,
så tøv ikke med at tage kontakt til Formanden.
Foreningen ønsker alle medlemmer og deres
familier en Glædelig Jul og et Godt Nytår
FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen

Holstebro og Omegn

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

Skydning 2014 & 2015:
Mandag den 8. december 2014 kl. 18.00!
Juleskydning for hele familien med glögg og
æbleskiver.

Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00
Mandag den 26. februar 2015 kl. 19.00
HUSK at sætte X i kalenderen
Ordinær Generalforsamling
2. oktober mødte der 34 gamle garder op til
den ordinære generalforsamling i Sergent messen på JDR, hvor der kl. 18.30 blev serveret gule
ærter med flæsk.
Kl. 19.30 bød formand Søren G. T. Lund velkommen hvorefter der blev udbragt et 9 foldigt
leve for Hendes Majestæt Dronning Margrethe.
Herefter blev Kongesangen afsunget hvorefter
vi gik over til dagsordenen.
Punkt 1: Valg af dirigent.
Foreningens æresmedlem Jan Wittenkamp blev
foreslået og valgt. Jan kunne som sin første
opgave oplyse at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet.
Punkt 2: Uddeling af hæderstegn.
10 års tegn tildelt
APR-86. Ole Christian Olesen
AUG-04 Rasmus Chr. Thomsen
25 års tegn tildelt
OOK-86 Simon Thisgaard Andersen
SEP-89. Søren G. T. Lund
40 års tegn tildelt
NOV-49 Viggo Jørgensen
JAN-74 Kristian Andersen
JUL-58 Svend G. Lund
Tildeling af skydemærker
DEC-95 Allan Kjældsen
JAN-80 Gert Østergaard

Aftenens overraskelse
OKT-74 Poul Erik Halkjær og SEP-89 Søren
G. T. Lund blev hædret med Danske Soldater
foreningers sølv medalje. Som blev overrakt af
formand Svend-Erik Bolt Magnussen.
Punkt 3: Bestyrelsens beretning
Formand Søren G. T. Lund fremlagde bestyrelsen beretning, hvor han berettede om de
17 aktiviteter der var blevet afviklet i det forgangne år.
Der havde endvidere været 17 besøg til gamle
garderes fødselsdage for at aflevere en flaske
Garder Portvin og ønske tillykke.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger fra salen.
Punkt 4: Fremlæggelse af regnskab
Kasserer Jørgen Christensen fremlagde et regnskab der fremviste et overskud på 7188,95 kr.
Regnskabet gav ikke anledning til kommentarer
og blev derfor godkendt.
Punk 5: Kontingent for 2015.
Det nuværende kontingent på 400 kr. blev
vedtaget
Punkt 6: Indkommende forslag
Der var ingen indkommende forslag
Punkt 7: Valg til bestyrelsen
Per Lund Hald og Allan Kjældsen blev genvalgt
Punkt 8: Valg af suppleanter
Allan Borg blev genvalgt. Der var nyvalg til
Keld Bæk.
Punkt 9: Valg af fanebærer
Nyvalg til JUL-99 Rasmus Friis

TEL.-FAX +45 33 12 82 53
DK-1054 KØBENHAVN K
POSTGIRO NR: 102 30 71
PEDER SKRAMS GADE 3
DANSKE BANK 3015-127201
CVR. NR.: 89 69 70 18
E-MAIL: mwm@mwmorch.dk
w w w. o r d e n s b a a n d . d k
KONGELIG HOFLEVERANDØR

Leverandør til Ordenskapitlet – Grundlagt 1830

GARDERFORENINGERNES 25 OG 50 ÅRS JUBILÆUMSTEGN
DG HÆDERSTEGN – FÆLLESEMBLEM – DG-NÅLE – BLAZERMÆRKER
DG-SLIPS I POLYESTER
453-193-MAR-60 Peter Ohm-Hieronymussen
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Punkt 10: Valg af revisorer.
Genvalg til Bent Stens Christensen og Jan Wittenkamp.
Punkt 11: Eventuelt
Intet
Formanden takkede Jan Wittenkamp for god
ordførerskab, også en stor tak til alle fremmødte for en god generalforsamling og et godt
samvær.
Bestyrelsen ønsker alle medlemme med familie
en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår
APR-69 Hans Tinggård

Lemvig og Omegn

(17/12 1910 – GF 19)

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

HUSK! HUSK!
GENERALFORSAMLINGEN
Husk nu, at vi afholder generalforsamling torsdag
d. 4 december kl. 18.30.
Mødet og spisningen vil som de senere år blive
afholdt i ”Marinestuen” (Havnen 68) i Lemvig.
Der vil som sædvanlig, blive serveret ”kogt
torsk”med div. tilbehør samt ”stegte ål” ad lib.
Så er du enten til torsk eller ål.
Skal du tilmelde dig senest d. 27 november til.
Ole Nicolajsen 2142 5018.
Eller Uffe Sværke 52 13 55 96.
MAR-92 Uffe Sværke

Odder og Omegn

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

Den 24. okt. havde vi inviteret vore ”gamle”
gardere med damer til en aften med smørrebrød og skydning. Vi var 22 der havde en
hyggelig aften. Aftenen sluttede med kaffe og
småkager og ikke mindst uddeling af præmier
til de bedste og næstbedste skytter.
Bedst blev Jytte Hedegaard yderst til venstre
og NOV-75 Knud Nedergaard Sørensen yderst
til højre. 2. pladserne gik til Kirsten Jensen og
JUL-69 Jørn Bærenthsen i midten.
APR-72 Jens Peter Petersen

Ringkøbing og Omegn

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

Husk! Husk!
Familiebowling M/K samt børn: OBS! OBS! Ny
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 vigtig
på grund af reservering af baner, senest søndag
den 25. januar 2015 til Karl Aage Christensen tlf.
9738 1085, e-mail: amoka73@gmail.com
Fredag den 17. oktober blev foreningens halvårlige familiebowlingtræf afviklet ved BeachBowl i Søndervig. Men til aftenens hårde kamp
på kegler, havde kun 6 deltagere m/k fundet vej
til Søndervig. Holdene blev sat ved lodtrækning
og holdet på bane 1 kom til at bestå af Mie
Christensen, Aksel Pedersen og NOV-68 Karl
Aage Christensen og Mette Eskildsen, MAR61 Gunnar Eskildsen og JAN-72 Anders Bjerg
udgjorde holdet på bane 2. Efter 3 hårde serier
kunne holdet på bane 2 udråbes som vindere,
de fik deres præmier overrakt af formanden for
bowlingudvalget NOV-68 Karl Aage Christensen under den efterfølgende spisning.
På grund af, den ikke specielt fremragende
deltagelse ved de seneste bowlingaftner, har
bestyrelsen besluttet at man i 2015 bowler
fredag aften i uge 5 og 40, så må tiden vise
om ændring af tidspunktet fra ferieugerne
kan animerer flere til at deltage i foreningens
familiebowling.
Bestyrelsen i Ringkøbing og Omegns Garderforening vil gerne ønske alle vore medlemmer
og deres familie, samt bladets læsere en glædelig Jul samt et lykkebringende Nytår.
JAN 72 Anders Bjerg

Samsø

(18/3 1908 – GF 09)

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

Landsskydning 2015
Nå gamle gardere, nu er det tiden til at vi igen
mødes på skydebanen i Samsø Hallen.
Vi kan skyde hver tirsdag fra kl. 18.30 til 21.00.
Vi kan låne gevær og der er instruktører som er
klar til at hjælpe dig hvis du har behov for det.
Så mød op og få en hyggelig aften. Husk vi skal
bl.a. forsvare pokalen.
JAN-59 Carsten Buchardt
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Silkeborg og Omegn

(4/5 1913 – GF 30)

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

Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmer, der
skifter adresse, til at sende den nye adresse til
foreningen snarest for at sikre, at Garderbladet
kan sendes rettidig til den nye adresse. Derudover vil vi opfordre jer til at sende jeres E-mail
adresse til os, for at vi hurtigt kan informere jer
om bl.a. ændringer til årets program. Ændringerne kan naturligvis også findes på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen ønsker alle en God Jul og et Godt
Nytår og på gensyn i 2015.
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

Generalforsamling
Afholdtes den 9. oktober 2014 med deltagelse
af Vicepræsident Jens Saabye Nielsen
1. Valg af dirigent: Hans Vedersø Andersen
blev valgt
2. Formandens beretning: Taget til efterretning
3. Kassererens beretning: Godkendt
4. Valg af formand: Asger Thykjær modtog
genvalg
5. Valg til bestyrelse og andet:
Valg af ét bestyrelsesmedlem: Jørn Bech Nielsen blev valgt
Valg af 2 suppleanter: Per Gram-Krugstrup
Pedersen og Per Rossen modtog genvalg
Valg af 2 fanebærere: Freddy Jacobsen og John
Simonsen modtog genvalg
Valg af 2 revisorer: Hans Vedersø Andersen
modtog genvalg. John Simonsen blev valgt
Valg af 1 revisorsuppleant: Peter Madsen blev
valgt
6. Kontingentfastsættelse: Fastholdt på 275
kr. pr. år
7. Uddeling af hæderstegn v/Vicepræsident
Jens Saabye Nielsen
Vicepræsident Jens Saabye Nielsen uddelte
hæderstegn til
10 år:
AUG-03 Thomas Rolskov Jensen
DEC-03 Stefan Barkholt Ovesen
25 år:
JAN-89 Jan Dyhrberg Rune
JAN-89 Steffen Lethenborg
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50 år:
053-NOV-62 Per Gram-Krugstrup Pedersen

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

8. Uddeling af skydepræmier
Vicepræsident Jens Saabye Nielsen uddelte
skydepræmierne
15 meter skydning – 1 stk. cognacglas:
Peter Madsen
Bjørn Nils Ebbesen
Jørn Svenstrup
200 meter skydning – 1 stk. riffelplade:
Peter Madsen
Jørn Svenstrup
Vinder af 2. division:
Faneplade og vandrepokal
Efter generalforsamlingen holdt Vicepræsident
Jens Saabye Nielsen et indholdsrigt og spændende indlæg om Præsidiet og Repræsentantskabsmøders afholdelse.
Se billeder fra generalforsamlingen på hjemmesiden.
Bankospil 23. oktober 2014
Garderforeningen for Skanderborg og Omegn
samt Skanderborg Marineforening afholdt for
foreningernes medlemmer med familie og venner bankospil på Restaurant Sølyst i Skanderborg.
Der var Amerikansk lotteri med gode gevinster.
Så blev der spillet otte spil banko før kaffepausen og otte spil efter kaffepausen.
Hvert spil banko udløser to gevinster, og hele
pladen skal være fuld, inden man siger Banko.
Der var fine gevinster.
Det var som sædvanligt en hyggelig aften, hvor
man til kaffepausen kunne købe kaffe, te, ostemadder og rullepølsemadder, eller bare hygge
sig. Snakken gik lystigt.
Glædelig jul og godt nytår
Garderforeningen siger hermed tak for fremmøde ved vores arrangementer i det forgangne
år og håber på jeres opbakning til foreningens
arbejde i det kommende år.
I og jeres familier ønskes hermed Glædelig jul
og godt nytår.
AUG-72 Asger Thykjær

Familiebowling og julefrokost
Søndag den 7. december 2014, kl. 11.00 har
Garderforeningen familiebowling i Skjern Bowlingcenter, hvor vi traditionen tro samles omkring
en lettere julefrokost kl. 12.15.
Tilmelding til bowling og frokost senest den 3.
december 2014 til Gunnar Jensen, telefon 3046
2073. Kom og vær med.
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.
Seneste tilmelding til Karsten Fruergaard,
mail:karstenfruergaard@hotmail.com,
tlf. 2123 2770, d. 8. januar.

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

Glædelig jul på Gardergården.
AFLYST DA KONGEFAMILIEN ER PÅ FREDENSBORG
2015
Torsdag den 8. januar kl. 18.30
Hobrohuset, Den Gamle By, Aarhus.
Der uddeles hæderstegn under spisningen.
Fremmødte bedes bære hæderstegn.
Pris: 150 kr. pr. person. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding:
Jørgen Ø. Johnsen 4075 1724
abc-telte@mail.dk senest den 23. dec.
Keglespillet den 10. oktober kl. 18.30
En meget hyggelig aften, hvor 15 friske gardere
dystede om at blive keglekonge.
Kokken serverede lækker persisk mad, kaffe
og kage.
Afgående keglekonge Klaus Holck forestod
overrækkelsen af bandolier og præmier til den
nye keglekonge, samt 2. og 3. pladsen.
Der var også tid til en god soldatersnak.
Medlemmers E-mail adresser
Det er meget afgørende for Garderforeningen,
at alle medlemmer sender en E-mail adresse til
registrator Agner Hydahl på E-mail adressen:
hydahl@gmail.com
Medlemmers Navn og E-mail.

Foreningen ønsker alle medlemmer og deres
familier en God Jul og et Godt Nytår

MAR-67 Leif Johannes Hovvej

AUG-82 Jørn Bech

Keglekongen 2014 i midten NOV-53 Hans Steen Thomsen. Til venstre nr. 2. JAN-60 Kurt Grouleff. Til
højre nr. 3. NOV-53 Svend Wheler.

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

12-14

Husk, at kontingentet kan betales automatisk
fremover. Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig
automatisk betaling, kan du gøre dette enten
ved betaling via din Netbank eller ved at få dit
pengeinstitut til at tilmelde betalingen hertil.
Det vil hjælpe os meget ved kontingentbetalingerne.
I årets løb har vi fået oplyst de fleste af jeres
mailadresser, hvilket er en stor hjælp for hele
bestyrelsen. Hvis I ændrer mailadressen, husk
da venligst at give os besked herom.
Endnu engang tak for året der gik og på glædeligt gensyn i 2015 ønskes af bestyrelsen for
Garderforeningen for Als og Sundeved.

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

Kære Garderkammerater!
Atter et år går på hæld. Den søde juletid med
sin specielle duft af julemad og grannåle er
rykket nærmere og med endnu et årsskifte for
døren, er året 2015 inden for rækkevidde.
Fra bestyrelsen skal lyde ønsket om en rigtig
Glædelig Jul samt et godt og lykkebringende
Nytår for 2015. Vi håber, at I allesammen med
jeres familier kommer godt over årsskiftet og
ind i januar måned.
Igen kan vi se tilbage på et år, fyldt med
arrangementer på såvel skydebanerne, bowlingbanerne og de årligt tilbagevendende mindehøjtideligheder. Desværre var det også året,
hvor Sønderborg måtte overlade uddannelsen
af sergentelever til det vestjyske – nærmere
betegnet til Varde. Der blev lagt mange lokale
kræfter i forsøget på at beholde Sergentskolen,
men desværre var det ikke nok.
I Garderforeningen for Als og Sundeved kan vi
glæde os over, at medlemsantallet er rimeligt
konstant og der er en god opbakning til vores
arrangementer. Der er naturligvis altid plads til
yderligere deltagere, hvorfor vi vil opfordre jer
alle til at deltage i vores arrangementer, som I
kan se af vores årsprogram for 2014/2015.
Samtidig vil vi opfordre jer til, at I – såfremt I
har idéer og ønsker til arrangementer - kontakter os herom. Vi vil meget gerne kunne præsentere et alsidigt og indbydende program for
2015/2016, hvor så mange af medlemmerne
som muligt kan deltage.

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 AKTIVITETER
Onsdag d. 2. december - JULEBOWLING i Citybowling med gløgg og æbelskiver.
Husk at ægtefæller, kærester, børn og børnebørn
er meget velkomne til at deltage.
Søndag d. 7. december - Foreningens årlige
JULETRÆSTUR for hele familien, hvor vi henter
juletræer, hygger med Julemanden og den gode
julemad. - Se nærmere i GarderNyt.
Fødselsdag og Jubilæumsfilm
Lørdag d. 31. oktober blev foreningens 102 års
fødselsdag festligholdt med en hyggelig filmaften i kælderen hos Arne, hvor vi genså festlighederne fra 100-årsjubilæet for 2 år siden i
film og billeder. En god aften med lækker mad
leveret af brødrene Erik og Paul.
OKT-77 Jørgen Jeppesen

Haderslev

Aktiviteter i december
Onsdag den 3. december kl. 10.00. Kammeratskabs formiddag m/ledsager i Museums-og
Garderstuen på Haderslev Kaserne.
Denne formiddag skal vi have ”vinsmagning” ved
Jakob Stengaard Jensen. Jakob kommer fra forretningen ”Vin&Vært”, Storegade 30, Haderslev.
Der afsluttes med frokost i cafeteriet.
Onsdag den 10. december kl. 19.30
Skyde og kammeratskabsaften på skydeloftet på
Haderslev Kaserne.
Onsdag den 17. december kl. 19.30 afvikles på
skydeloftet på Haderslev Kaserne vor traditionsrige ”juleskydning sammen med vore damer”.
Der er fine præmier til damerne og ”flydende”
præmier med skiftende procenter til herrerne.
fter skydningen slutter vi af med ”smørrebrød” og
til sidst er der overrækkelse af præmier.
Aktiviteter siden sidst
Skydeaften onsdag den 8. oktober
Vinder: Hans Peter Lei 97 point
Heldigste: Ole Jensen
Bowling aften tirsdag den 14. november
Trods det, at bowlingaftenen var henlagt til
efterårsferien, var deltagerantallet beskedent.
Til gengæld hyggede de fremmødte sig og fik
afviklet turneringen under kyndig ledelse af
Erich med følgende glade vindere: Bent Skøtt.
Viggo Tønnessen og Aage Kampp fik hver en
flaske rødvin med hjem, så de er jo nærmest
nødt til at forsvare titlerne næste år.
Skydeaften onsdag den 22. oktober.
Vinder: Bjarne Nielsen 97 point
Heldigste: Jørgen Halken
Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer og
familie en rigtig glædelig og velsignet jul, samt
et godt nytår.
JUL-90 Mikael Ridstrøm Lauritzen

Årets generalforsamling afholdes atter på Vollerup Kro og foregår torsdag den 19. marts
2015 fra kl. 18.30. Sæt derfor allerede nu
kryds i kalenderen og husk at tilmelde dig, når
invitationen til generalforsamlingen modtages
pr. brev.
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(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

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

Sydjylland (III)

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

Garderforeningens 125 års jubilæum 18892014
Lørdag d. 4. oktober var dagen hvor Garderforeningen for Horsens og Omegn fejrede
det store jubilæum for landets tredje ældste
Garderforening! Festen stod på Scandic Bygholm Park Hotel og 104 festklædte gl. gardere
med ledsagere var mødt frem. Aftenen bød på
flere spændende talere samt sange, der altid får
den bedste klang når foreningens medlemmer
er samlet. Livgarden havde stillet to dygtige
tambourer til rådighed for jubilæet og de var et
af aftenens højdepunkter. Der var fest og det
blev til mange hyggelige timer som altid når
foreningen kalder til jubilæum.
Horsens Videoklub (Bjarne Madsen) lavede
nogle optagelser fra festen og det er blevet til
en DVD på ca. 30 min som kan købes til den
favorable pris af 75 kr. inkl. forsendelse. Beløbet
kan indbetales på konto nr. 4727 4789271321.
HUSK under ”meddelelser til modtager” at
anføre navn og adresse.
DEC-01 Jacob Hanquist Petersen

Midtjydsk

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

Ribe og Omegn

(18/8 1912 – GF 28)

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

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.
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

Den 21. oktober afholdtes generalforsamling
på Den Gamle Kro i Gråsten.
De fremmødte medlemmer blev hilst velkommen og der var fra starten en god stemning der
fortsatte aftenen igennem.
Efter spisningen uddeltes jubilæumstegn til de
fremmødte jubilarer (se foto)
Efterfølgende afholdtes den årlige generalforsamling.
Som ordstyrer valgtes Jens Wichmann, Agerskov.
På generalforsamlingen blev efterfølgende
valgt til bestyrelsen:
Formand: Christian Lund, genvalgt
Næstformand og kasserer Karsten G. Holm,
genvalgt
Bestyrelsesmedlem Palle Dahlmann, nyvalg

Modtagere af jubilæumstegn fra venstre: 50 år
Erling Gammelgaard, Gram, 40 år Albert H. Callesen, Bolderslev, 25 år Emil Bonnichsen Petersen, Bylderup-Bov, 25 år Per Dige, Kolding, 10 år
Palle Dahlmann, Skærbæk og 10 år Jens Kristian
Knudsen, Tønder.
Suppleant til bestyrelsen Emil B. Petersen
Revisor J.O. Dahlmann, nyvalg
Revisorsuppleant Anders Lund.
Både bestyrelsens beretning og foreningsregnskabet blev godkendt.
Erling Gammelgård fra Gram fortalte levende
og humoristisk om sin indkaldelse og soldatertid ved Livgarden. Dette dannede en fin afslutning på en god generalforsamling.
Nyt program udsendes pr. mail og post når
dette foreligger. Vi opfordrer stadigvæk vore
medlemmer til at fremsende mailadresser.
Den samlede bestyrelse vil afslutningsvis ønske
alle medlemmer og deres familie en god jul og
et godt nytår.
Tak for i år til alle og vi håber at se mange af Jer
til vore arrangementer i 2015.
JUL-73 Christian Lund

Køb garderartikler online på www.jef.dk

NK ved Livgarden, Oberstløjtnant Jan Stoltenborg, deltog som repræsentant for regimentet.

Pakken til
Garderen der
har næsten alt !
Samlet normalpris kr. 437,50

TILBUDSPRIS... kun kr.

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

JEF 532.
DG 8022.
DK-pin forgyldt. Sort læderbælte m. stålspænde
og forgyldt DG-emblem.

Vi specialfremstiller efter ønske: Emblemer/pins & Jubilæumsnåle

Kr.

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

325,-

Excl. fragt & eksp. kr. 70,- ∙ Ved bestilling: Oplys kode dg-vinter.

DG 8014.
Manchetknapper, blå emalje.
Leveres i flot læderetui.

Book en Blå time på 44 55 59 00

Kongeå-egnen

DG 8006.
Slipsenål, forgyldt med DG-emblem.

225,-

DG 10.
Husk at bestille De Danske
Garderforeningers 10 års
Jubilæumstegn.

Kr.

107,50

(24/7 1958 – GF 73)
Leverandør til De Danske Garderforeninger gennem 40 år!

Jydsk Emblem Fabrik A/S
Sofienlystvej 6-8 · DK-8340 Malling · +45 7027 4111 · www.jef.dk

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Fyn (IV)

Varde og Omegn

12-14

(8/5 1957 – GF 72)

Varde og Omegns Garderforening, havde onsdag d. 22. oktober 2014 Ålespisning på Lyne
Kro. 16. gl. gardere var mødt frem. Efter spisning, var der kammeratlig samvær.
I samme anledning ønsker Varde og Omegns
Garderforening alle medlemmer en glædelig
jul, samt et godt og lykkebringende nytår.
Bestyrelsen

Vejle og Omegn

Lidt fra vicepræsidenten
Jeg har siden 2011 været medlem
af Håndbogsudvalget, der havde til
opgave at opdatere den såkaldte blå
håndbog og redigere den, så den
kunne komme på DG’s hjemmeside.
Den blå Håndbog var et ringbind
med ca. 20 afsnit, som hver forenings bestyrelse havde. Håndbogen
ligger nu på hjemmesiden på nær to
afsnit, og er således tilgængelig for
samtlige medlemmer. Det oprindelige håndbogsudvalg som bestod af
10 medlemmer, og som var bredt
sammensat, både fagligt, geografisk
og aldersmæssigt, er nu nedlagt og
Præsidiet har udpeget et nyt Håndbogsudvalg på 3 medlemmer, der
har til opgave at udarbejde forslag til
ajourføring af DG Håndbogen. De 3
medlemmer er præsidenten, forretningsføreren og undertegnede. Reglerne for DG Håndbogsudvalget ses
i afsnit 28 i DG Hånbogen, som du
finder på DG’s hjemmeside.
Her står at enhver Garderforening og
et hvert medlem af DG kan indsende
forslag til ajourføring af DG Håndbogen.
Til slut vil jeg ønske jer alle og jeres
familier en rigtig god jul og et godt
nytår.

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)

(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

Assenskredsen

JULEBANKO
PÅ HOTEL HEDEGÅRDEN TORSDAG DEN 11.
DECEMBER 2014 KL. 19.30
Så er det igen tiden, hvor Garderforeningens store
bankospil for hele familien løber af stablen!
Som sædvanlig: flotte præmier, ænder, vin og
kaffe.
Amerikansk lotteri i pausen, med de sædvanlige
flotte gevinster.
Velkommen til alle ”gamle” gardere med familie
og venner på Hotel Hedegården
Svend Schønwald

NB! For de der gerne vil have kaffe og 4 æbleskiver, kr. 60.00 er der tilmelding til:
Kai Hansen:
Mail: k.internet@pc.dk eller mobil 2484 4825
Senest den 7.12.2014 kl. 18.00
Klubaften.
KLUBAFTEN TORSDAG DEN 3.FEBRUAR 2015
kl. 20.00
Afholdes som sædvanlig på Hotel Hedegården
Der er selvfølgelig også som sædvanlig mulighed
for at få div. Kaffe, Øl samt forskelligt brød, samt
kammeratligt samvær, alt efter hvad Hedegården
byder på, men til fordelagtige priser.
Obs. Obs.
Har du endnu ikke tilmeldt dig betaling via
NETS/BS..hører vi gerne fra dig, så det kan
klares!
Hvis du har fået en ny mail adr. så bedes du
også venligst sende den.
SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
Https://www.facebook.com/groups/Garderforeningen/
Kai Hansen, k.internet@pc.dk, Mobil 24 84 48 25
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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

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

(2/9 1945 – GF 66)

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

Bowling
Så inviteres der til regionsbowling i Odense. Arrangementet finder sted lørdag, den 10. januar 2015
– men der er frist for tilmelding d. 14.12.2014. så
sæt et stort X i din kalender, hvis du vil være med.
Der skal bowles i City Bowling Odense. Husk tilmelding til formanden på telefonnummer 6471
2370 eller send en mail.
2014 rinder snart ud
Her i årets sidste måned kan det være tiden
at se bagud på årets forløb. Vi i bestyrelsen
vil gerne modtage ris eller ros for indsatsen i
det forløbne år. Giv os en tilbagemelding på,
hvad du syntes har været godt eller har været
knapt så godt. Fik du nok ud af dit kontingent
til din Garderforening? Kom med forslag til
arrangementer eller tiltag, som du mener, der
kunne forbedre dit tilhørsforhold til netop din
garderforening.
God Jul
Bestyrelsen for Assenskredsens Garderforening
ønsker alle vores medlemmer med familier en
rigtig glædelig jul.
JUL-78 Tom Kristensen

Den Fyenske

(6/7 1889 – GF 02)

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

Lidt fra formanden
For at vi kan få det hele til at løbe rundt, er det
nødvendigt at alle betaler deres kontingent.
Fristen for kontingentbetaling var 15. oktober,
men nogle enkelte mangler stadig at betale.
Ifølge vore vedtægter kan man være i restance i
max. 2 måneder, og for at Den Fyenske Garder-

 JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident
forening ikke skal hænge på unødige omkostninger vil vi afmelde Garderbladet for alle, der
ikke har betalt inden d. 15.12.2014. Jeg håber
at I tager denne påmindelse med godt humør,
og de få af jer, der får røde juleører kan nå at
betale og få en god jul alligevel.
Juleaften nærmer sig jo, og jeg vil ønske jer alle
og jeres familie en rigtig glædelig jul og et godt
nytår. 
JUL-71 Henrik Gattrup
Kommende arrangementer: Skydning
2. og 9. december kl. 19 i FKS hallen er der 15
meter skydning med gevær og også mulighed for
at skyde pistol.
Julefrokost i Garderstuen 18. december kl.
18.30 går gækken løs i garderstuen. Vel mødt.
Vigtigt: Fotobog fra Den Fyenskes jubilæum
Sendy Alstrøm har lavet en bog med billeder og
tekster fra vores 125 års jubilæum i sommer.
Den koster kr. 650 grundet den høje kvalitet.
Bogen bestilles ved Sendy. Som alternativ kan
der bestilles en CD med billeder fra aftenen til
kr. 20.

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

Fyn (IV)

Afholdte arrangementer:
Garderstue med gule ærter
Torsdag den 16. oktober mødtes 18 veloplagte
gamle gardere til den traditionelle gule ærter
spisning i Garderstuen.
Kl 18.30 præcis blev dørene åbnet, og efter
kongesangen var alle på plads.
Igen i år havde Solveig været i gang flere dage
for at fremstille den velsmagende danske ret,
med både fersk og røget samt medister.
Der blev skålet både i øl og de klare, og snakken
gik lystigt.
Som sædvanligt var lysten til maden større
end sulten. Efter de gule ærter var der kaffe og
almindelig hygge med kortspil.
God jul og godt nytår fra bestyrelsen.
JUL-86 Christian Tvede

Skydning
Der skydes i Særslev Skytteforenings lokaler torsdag den 11/12-2014 kl 18.30.
Vi vil gerne invitere jeres damer med (hvis i tør)
så vi kan få en hyggelig aften sammen. Der er
mange præmier i omløb den aften, lad os se
hvem der er de bedste? Kvinder eller gamle
gardere? Vi glæder os til at se jer alle, menuen er
suppe og rødvin og god betjening, der er lotteri
og gode gevinster. Da vi ikke har bjørnen at tage
på så tag nissehuen på.
Tilmeldning til Renè Rasmussen på tlf. 2168 9687
senest 3 dage før af hensyn til maden.
Nordfyns Garderforening vil gerne ønske alle
gardere samt deres familier
en Glædelig Jul samt et Godt Nytår.
OKT-80 Renè Rasmussen

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

Fredag d. 5. december kl. 18.00 afholder
foreningen traditionen tro atter juleafslutning
med damerne i skydelokalerne på Telemarken.
Vi håber, at vi som sædvanlig får en hyggelig
aften med damernes skydning, spisning af medbragt mad, bankospil m.m.
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 af
lokalet.) Den sidste skydeaften bliver fredag d.10
april, og ikke som fejlagtigt meddelt d. 11. Alle
dage med start kl.18.00

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: nalle10@dbmail.dk

Nyborg og Omegns Garderforening har afholdt
generalforsamling i Avnslev Hallen den 28
oktober 2014 kl. 18.00 med gule ærter og
flæsk. Ved generalforsamlingen var der fremmødt 10 gardere. Valg af dirigent: Gunner Mortensen, han styrede den med en fast hånd.

Formandens beretning V / Donald Petterson,
den blev godkendt.
Regnskabet blev fremlagt af Kassereren: Walther Kristensen der er et mindre underskud
som forsamlingen ville have et svar på, hvad
årsagen på dette var, svar til alle, det er en nedskrivning af materiale, så derfor, godkendt.
Indkomne forslag: ingen
Bestyrelsen havde vedtaget på et møde forinden at kontingent, fremover vil blive opkrævet
en gang om året, og første gang bliver den 31
juli 2015 med et beløb lydende på 300,00 kr.
Fremover vil opkrævningen være den 31. juli en
gang årlig. På valg var formanden: Donald Petterson, som modtog genvalg. Valg til bestyrelsen var: Niels Robert Petersen, Flemming Müller
og Gunner Mortensen, alle modtog genvalg.
Eventuelt, vi var som sagt, ikke så mange, men
vi havde en meget livlig debat, omkring mange
ting, ligeså var vi inde på nye medlemmer. En
tirsdag aften kom en ung garder til skydning,
han kunne godt tænke sig at blive medlem, da
han havde skut, sad vi snakkede, han spørger
til om der ikke nogen unge medlemmer, jo
er svaret, men de kommer ikke, så kikker han
rundt, hvor gamle er i da, vi sad 5-6 gardere.
Os der sidder her har en gennemsnitsalder på
ca. 73 år. Det er en måned siden, og han er ikke
set siden.

GARDERNES HUNDREDEMANDS
FORENING

Husk i øvrigt, at generalforsamlingen bliver
fredag d. 30. januar 2015, kl. 18.30 i Skydecentret. Dagsorden iflg. lovene.
På glædeligt gensyn
016-NOV-63 Erik Debois

Kerteminde og Omegn

(15/2 1921 – GF 48)

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

Langeland

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

Nordfyn

(5/8 1924 – GF 51)

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

Bowling
Der bowles i Otterup Bowlingcenter mandag den
8/12-2014 med efterfølgende juleafslutning. Tilmelding til Niels Thor Rasmussen
Tlf 5132 8086 senest 3 dage før.

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

APR-79 Niels Thor Rasmussen

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

12-14

Men vi kan måske se frem til om 4-6 år nu
hvor Nato ikke rekrutterer så mange soldater
til Nato, så vil de nok søge Garderforeningerne
frem for DE BLÅ BARETTER.
Vi sluttede forsamlingen af med gule ærter og
flæsk, med et par snapse og øl og vand,
Det blev rundet af med kaffe og småkager. Og
en tak til de fremmødte. Jeg takker bestyrelsen
for et godt samarbejde år 2014.
Bestyrelsen ønsker alle gardere, familier og
pårørende en glædelig Jul samt et lykkebringende Nytår.
Tak for året der svandt, vi ses i år 2015.

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

490-MAJ-62 Donald Petterson

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 dec.
Den 9/12 er der juleafslutning på 15m. banen i
Ollerup der vil være juleskydning først og derefter
gløgg og æbleskiver. Og kaffe til dem som ikke
ønsker gløgg. Af hensyn til indkøb er tilmelding
nødvendig til Kristian 6224 3278 senest 5/12.
Husk i jan. 2015 starter vi op med Regionsbowling den 10/01 i Bowl and fun i Odense
skråt overfor TV2 på Rugårdsvej. Hvis du vil
deltage så tilmelding til Ole 6224 1250 senest
til juleskydning den 09/12. Hvis du er interesseret så vil der blive arrangeret fælles transport
til Odense.
Garderforeningen for Svendborg og Omegn
vil hermed ønske alle medlemmer og deres
familie en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår og vi håber at endnu flere
vil støtte op om de ting vi har i foreningen til
glæde og gavn for alle. Vi ses i 2015.
Glædelig jul
JUN-85 Finn Madsen

Vestfyn

Skydning
Der skydes på 15 m hver onsdag kl. 18.30 i Lillebæltshallen i Middelfart. Kontakt eventuelt Knud
på 4021 6548.
Nu står december for døren og et jubilæumsår
er ved at rinde ud. Vestfyns Garderforening
ønsker alle nye såvel som gamle gardere med
familier en rigtig glædelig jul.
JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

(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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’Den glemte krig’
Bestyrelsen havde formået KN Jacob BorgesMichaelsen, NK/VTKMP, til at fortælle om sin
udsendelse til Mali og hans øvrige udsendelser.
Det blev en interessant aften. Krigen i Mali
hører vi ikke ret meget til (derfor titlen ’Den
glemte krig’) og FN-missionen endnu mindre,
men der er udsendt danske soldater i FN-regi.
Jacob fortalte levende om forberedelserne til
en mission, hvor området var ubekendt for
danskere, hvor opgaven ikke var klart defineret,
og hvor alt andet også var svævende. Vi kan
varmt anbefale foredraget til andre foreninger.
Mødet blev afholdt i Kantinen på politiets
Station City (Halmtorvet), hvor kantinen havde
anrettet en skøn kinesisk buffet. Tak til kantinen og Kaj Lykke Majlund for arrangementet.
JAN-70 Jørn Knudsen

MAJ-70 Jens Crone, Vicepræsident i Region V

Garderforeningen 
i København

(25/8 1885 – GF 01)

(23/5 1914 – GF 33)

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

Ærø

Jeg vil her rette en stor tak til samtlige
Garderforeninger for et spændende
foreningsår 2014. Mange har trukket
på mig, og det har været mig til stor
fornøjelse og samtidigt lærerigt at
gæste de forskellige foreninger.
Et nyt år begynder snart. Jeg vil derfor
ønske alle formænd med bestyrelser
samt medlemmer en rigtig glædelig
jul og et godt og fremgangsrigt nytår
og håbe, at det store arbejde der
gøres rundt omkring i foreningerne
må blive bakket op af jeres medlemmer.

Seniorfrokost
Foreningen afholdt den traditionelle seniorfrokost den 13. oktober. Frokosten er for de medlemmer, der fylder 80 år i år eller som er ældre.
For de fremmødte medlemmer blev det en god
dag med dejlig mad fra Kantinen på Frederiksberg Slot. Snakken gik livligt om de gamle dage
i Den kongelige Livgarde.

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

Julebanko
Tirsdag den 9. december 2014 kl. 19.00 i kantinen på Hærens Officersskole på Frederiksberg
Slot. Pladerne koster kr. 20,00/stk., 3 plader for
kr. 50,00. Amerikansk lotteri kr. 2,00/lod. Tilmelding mellem den 27. november og 4. december
2014 på 4081 0040 mellem kl. 18.00 og 20.00
eller www.garderforeningen.dk.

Bestyrelsen i Garderforeningen i København
ønsker sine medlemmer og deres familier en
god jul og et godt nytår med tak for 2014. Vi
ser frem til at se mange af medlemmerne til
vore arrangementer i 2015.
SKYTTELAUGET
Kortdistance – Juleafslutning
Julen står næsten for døren, og dermed er det
ved at være tid for Skyttelaugets juleafslutning
på kortdistancen. Onsdag d. 10. december er
der julesamling, hvor der bydes på juleskydning,
julespisning, julegaver og julehumør. Deltagelse i
juleskydningen er for alle, men deltagelse i julespisningen kræver tilmelding ikke senere end 3.
december. Juleafslutning begynder kl. 18.30, så
kom og vær med, - men husk tilmelding til julespisning, enten på skydebanerne, på telefon eller
mail til formanden (stoltenborg@mail.dk).

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

Sjælland og Øerne (V)

Skydeaften
Onsdag den 3, og 17. december vil skydebanen
være åben for almindelig træning. Banerne vil
være klar fra kl. 18.30. Alle dage mødes vi på
banerne på Carlsberg Fritidscenter, Ny Carlsberg
Vej 68. Første skydedag i det nye år vil være onsdag d. 7. januar 2015.
Langdistance
Også på langdistancen afholdes der juleafslutning, og det sker på Kalvebod på Københavns
Skyttecenter søndag den 7. december. Vi mødes
kl. 08.30 i SKAK-huset på den store parkeringsplads, og herefter går det slag i slag med morgenkaffe, juleskydning og julemiddag. Kom og
vær med. Tilmelding til spisning skal ske ikke
senere end 3. december.
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt
udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der
vil være mulighed for at få råd og vejledning fra
gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger
om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved
henvendelse til formanden på telefon 4444 2473
eller mail stoltenborg@mail.dk.
OKT 77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Ordinært Mumiemøde er: Tirsdag den 2. december 2014 kl. 11.30 på Svanemøllen Kaserne.
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

Fakse og Omegn

Menu:
To slags kød
To slags kartofler
To slags salater
Hertil sky, brød samt dressing
Chokolade kage M/ frugt og hindbærsauce.
Det hele fås for 225,00 kr. inkl. bowling og skoleje
Tilmelding senest den 7. januar.
Kent H Andersen 
Jens Høyer
tlf. 40217065 
tlf 23257306
kha@privat.dk 
hoyer@dlgpost.dk

Frederiksborg Amt

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

Kommende arrangementer
Mandag, d. 1. december, kl. 18.30: Julefrokost
i Sergentmessen.
Mandag, d. 5. januar, kl. 18.30: ”Nytårstorsk”
i Sergentmessen.
Tilmelding til spisning senest hhv. onsdag, d. 26.
november og onsdag d, 17. december (BEMÆRK
datoen!) til næstformand 473-NOV-59 Ole
Meinung, tlf.: 4817 2097.
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 garderkammerater betale for dig!
Tirsdag, d. 16. december kl. 19.00 holder Frederiksborg Amts Garderforenings Skyttelaug den
årlige, traditionelle – og smadder hyggelige juleafslutningsskydning. Den foregår på skydebanen under Gørløse Skole.

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

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

www.eriksen-co.dk
Aftenen starter med, at vi skyder til nogle ”mærkelige” skiver. Derefter har vi hyggeligt samvær
med æbleskiver, hvor vi ønsker hinanden Glædelig Jul. Til sidst afsløres resultatet af skydningen,
og der uddeles præmier.
Betalingen for at deltage er yderst rimelig: Blot
50 kr: Kom og deltag i en dejlig aften med dine
garderkammerater – og meld dig til hos skyttelavets formand senest d. 10. december.
Oplysninger om aftenen kan fås ved henvendelse
til skyttelavets formand: 096-SEP-68 Ole Olsen
på tlf.: 4733 3298.
Arrangementsomtale
Mandag, d. 3. november holdt vi Kammeratsskabsaften: Den årlige begivenhed, hvor foreningen uddeler årstegn for medlemskab af en
Garderforening.
Vi havde den store glæde, at vores nytiltrådte
præsident, Kammerherre, OB Flemming Rytter
deltog og forestod uddelingen af tegnene.
Det er anden gang, at præsidenten besøger os.
Første gang var i maj 2005 i egenskab af CH/
LG: Se billederne i galleriet på http://www.frederiksborgamtsgarderforening.dk/.
45 medlemmer deltog i aftenen.
DEC-83 Steen M. Munk

(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

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

Vores fælles bowling-aften for de 2 Garderforeninger på Sydhavsøerne afholdes tirsdag
den 13. januar 2015. kl. 18.30.
På grund af Bowlingcenter Maribos lukning, er
arrangementet flyttet til NIC Bowling, A E Hansensvej 7, Nakskov.
Aftenen forløber på følgende måde: kl.18.30 20.00 spisning, derefter bowler vi en time.

F.A.G.’s årstegnsmodtagere 2014: Bagest fra venstre: OKT-73 Jonni Anker 40 år, JUL-71 Jørn U. Birkjær
Madsen 40 år, OKT-87 Flemming Wiingaard 25 år, JAN-89 Niels Peter Larsen 25 år, SEP-88 Torkil
Espenhein 25 år. Forrest fra venstre: 893-NOV-54 Erik Poul Andersen 40 år, 825-NOV-49 Willy Abkjær
60 år, 2193-JAN-63 Ole Gert Hansen 50 år, JAN-73 Erling Nielsen 40 år.

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

12-14

(22/1 1910 – GF 17)

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

Kommende arrangementer
Bowling i Roskilde Bowling Center, RO's Have
16, kl. 19.00 på følgende datoer:
2014: 26-11 og 10-12
2015: 7-1, 21-1, 4-2, 18-2, 4-3, 18-3 og 5-4
Tilmelding til Hans Bøge på tlf. 4656 1399, eller
på mail: jonnaoghans@privat.dk
Kegler Roskilde Kegle Center, Th. Nielsensvej
8B, Roskilde, kl. 1900 på følgende datoer:
2014: 2-12 og 16-12
2015: 13-1, 27-1, 10-2, 24-2, 10-3 og 24-3.
Fællesmøde i Taastrup.
Torsdag den 29.1.2015, har de tre GF (Sdr. Birk,
Høje-Taastrup og Roskilde) sat vor nye Præsident
for De Danske Garderforeninger kammerherre,
oberst Flemming Rytter stævne i Restaurant
"Pulsen Ned", Taastrup Idræts Haller, Parkvej
78, 2630 Taastrup. Flemming Rytter vil holde et
spændende indlæg om tiden i Livgarden, i udenrigstjenesten og i det civile liv herefter.
Arrangementet begynder kl. 18.00 og ca. kl.
18.15 serveres en buffet med 2 slags kød og div.
Tilbehør + afsluttende kaffe og småkager til en
pris af kr. 135,- (deltagerne skal selv købe drikkevarer). Reserver allerede denne aften.
Tilmelding foretages på kontakt@DG-Roskilde.
dk eller tlf. 3010 8112, senest mandag den
16.1.2015.
Julen nærmer sig og bestyrelsen ønsker alle
vore medlemmer og familier en Rigtig Glædelig
Jul.
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

Generalforsamling: I henhold til vedtægterne
afholdes der ordinær generalforsamling mandag,
den 19. januar 2015. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
skriftligt i hænde senest 15. december 2014.
Nærmere oplysninger om generalforsamlingen
vil tilgå medlemmerne ultimo 2014.
Se øvrige aktiviteter på foreningens hjemmeside
www.gf-haslev.dk
JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen

Helsingør og Omegn

(31/1 1918 – GF 41)

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

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din Garderforening.
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Kommende arrangementer:
Bowling, 10 dec. spiller vi igen i bowlingcentret
i Allerød, tilmelding til: tommyaaboe@hotmail.
com
30 okt. afholdt vi en hyggelig og velbesøgt
kammeratskabsaften på Produktionsskolen.
’
7 nov. havde vi Andespil, mere herom i næste
nummer.
Husk at kigge forbi på vor hjemmeside.
Bestyrelsen vil benytte denne lejlighed, til at
ønske medlemmerne med familie en glædelig
jul.
NOV-74 Tommy Aaboe

Holbæk Amt

(24/3 1911 – GF 21)

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

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

Efteråret/vinteren 2014/2015:
Bowling: Sidste bowlingaften inden jul: Tirs. den
2. december med spisning. Første bowlingsaften i
det nye år bliver tirsdag den 6. januar 2015.
Julebanko afholdes søndag den 7. december i
Hjemmeværnsgården. Indbydelse er udsendt.
Vinterskydning Nytårsskydning søndag den
11. jan. 2015. Indbydelse bliver udsendt. Første
ordinære skydeaften er man. den 5. januar 2015.
Bowling: Den 21. oktober afholdt vi vores første fællesbowling, hvor Køge Garderforening
var indbudt til at komme og spille med/mod
os, og som sædvanligt, så troppede de talrigt
op. I alt var vi 35 bowlere fordelt på 12 baner,
og der blev præsteret pæne serier fra alle 3
Garderforeninger, Høje Taastrup, Søndre Birk
og Køge. Således sluttede 5 fra hver Garderforening inden for de 15 bedst placerede spillere.
Efter denne spændende ”trillen kugler” begav
vi os op i restauranten, hvor vi nød maden og
hinandens selskab. Klokken ca. 21:30 brød vi op,
og alle havde haft en dejlig aften.
Bestyrelsen ønsker en god jul til alle medlemmerne og deres familier.
729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Kalundborg og Omegn

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

Virksomhedsbesøg på Combipack Danmark
A/S
Det er blevet en årlig tradition, at foreningens

aktivitetsprogram indeholder et besøg hos
en af byens eller omegnens virksomheder.
Den 9. oktober var Combipack Danmark A/S
vært for besøg af 24 af foreningens medlemmer. Besøget blev indledt af direktør Christian
Sundby Sørensen, som fortalte om virksomhedens historie og aktiviteter. Combipack er en
logistikvirksomhed, som har specialiseret sig
i oplagring, plukning og pakning af klimafølsomme produkter, som stiller særlige krav til
håndtering og opbevaring. Virksomheden har
således specialiseret sig i at håndtere farmaceutiske produkter, og Novo Nordisk er ikke
uventet blandt virksomhedens største kunder.
Den efterfølgende omvisning i de imponerende
store og teknisk omfattende opbevaringslokaliteter blev forestået af Christian Sundby
Sørensen sammen med direktør Henrik Ostenfeldt, som begge gav et interessant indblik i de
specielle opgaver, som Combipack varetager.
Besøget sluttede i mødelokalet, hvor virksomheden bød på højt smørrebrød. Der var
lejlighed til at stille spørgsmål og kammeratlig
hyggesnak, som tydede på, at alle havde haft
en spændende aften på Combipack.
Glædelig Jul!
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres
pårørende Glædelig Jul og et 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

Juleafslutning skydning/bowling
Arrangementet finder sted 16. december klokken
18.00.
Der er dømt julestemning i Garderstuen og M/K
skydning på skydebanen, når skydning/bowling
holder juleafslutning. Støt op og meld jer til,
enten hos Kaj eller Gorm.
Torskegilde 2014
Arrangementet fandt sted 16. oktober.
Torsken kom fra Nordsøen, garderne kom fra
Køge og omegn.
Der blev nydt dejlig torskemenu med det hele,
i Køge Boldklubs restaurant, da der blev afholdt
det traditionsrige torskegilde. Efter middagen
blev der uddelt hæderstegn og præmier.
60 års tegn til 351-MAJ-52 Anker Hede Nielsen. Tillykke.
Bowling præmie i landturneringen til Køges
andethold og skydepræmier i landturneringen
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i 15 m. riffel til Kaj Larsen - Svend Vahlgren Sven-E Sjøtlow og Steen Rasmussen. Tillykke.
Under kaffen afholdt Jonna og John Helmersen med foredraget ”Våbnene kom ned fra
himmelen”. En beretning om Borup-gruppens
indsats under 2. verdenskrig, hvor vi bl.a.
hørte interviews med flere af de deltagende
modstandsfolk, optaget af Jimmy Star fra DR.
Meget interessant. Tak til alle fremmødte.
Bowling
Arrangementet fandt sted 21.oktober.
Venskabsbowling på den lange bane, er godt
for snak og hygge. 32 bowlere fra Sdr. BirkHøje Taastrup- samt Køge GF, var mødt op til
fælles dyst og derefter middag i want2bowl
i Taastrup. Alle så ud til at more sig, selv om
konkurrencen også foregår på banerne. Tak for
en hyggelig aften.
Vi bowler hver onsdag fra 18.00-19.00 i Køge
Bowlingcenter. Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 5614 1710.
Skydning
Første skydedag i den ny sæson var tirsdag den
7. oktober. Velkommen til alle de gamle skytter, vi håber at flere nye vil finde vej til vores
skydebane og dejlige Garderstue.
Mød op og prøv om du stadig kan ramme. Vi
sørger for skydemateriel.
Afslutning for skydning er fastlagt til den 27.
marts 2015.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.
Garderstuen
Er startet op igen sammen med skydning, hver
tirsdag fra klokken 19.00-21.00 og Ole er klar
bag baren.
Hjemmesiden
Vor nye hjemmeside har haft opdateringproblemer, men er nu fuld funktionsdygtig. 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

Nordre Birk

(19/11 1941 – GF 62)

Formand: 115-AUG-67 John Lange
Kielshøj 204, 3520 Farum
Tlf. 44 99 15 39 · Mobil 27 57 15 39
e-mail: john.lange@mail.dk
Næst- Skydefmd.: 256-MAJ-65 Jørgen Skov Andersen
Bagsværdvej 85, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 66 73, e-mail: joergen@skovandersen.dk
www.nordrebirksgarderforening.dk

Kommende arrangementer
02.12.14 kl. 19.30 Julestue.
Vi afholder vor årlige julestue, hvor vi drikker
Glögg spiser æbleskiver og julehygger. Mødet
foregår i Garderstuen på Sorgenfri slot. Hele
familien er velkommen.
Skydningen på 15 meter fortsætter mandag den
5 januar hvor vores damer er velkommen. Der er
skydning mandage i lige uger og den første skydedag i måneden kan vores damer også deltage.
Vi mødes kl 17.00 på skydebanerne under Rundforbi hallen, der er vores midlertidige sted at skyde. Rundforbi hallen (svømmehallen) ligger på
hjørnet af Rundforbivej og Egebækvej i Nærum.
Der er parkering på P pladsen på Egebækvej.
20.01.15 Årets bingo
24.02.15 Generalforsamling NB Ny måned

Afholdte arrangementer
Vi havde en rigtig god Stiftelsesfest lørdag den
25. november i Ny Holte Port`s selskabslokaler,
en stor tak til Keld Flittner for leje af lokalerne. Der var et rimeligt fremmøde, alle var
i festhumør og vi fik serveret noget fantastisk
godt mad. 2 af vores æresmedlemmer deltog i
festlighederne.
Foreningen ønsker medlemmer med familie en
rigtig glædelig jul samt et godt nytår. På gensyn i det nye år.
Hjemmeside
Følg med i aktiviteterne på vor hjemmeside.
Adressen er: www.nordrebirksgarderforening.
dk.
E-mail adresser
Foreningen henstiller til alle medlemmer at de
sender os deres e-mail adresse. Husk ligeledes
at melde, hvis I skifter e-mail adresse. NB! Husk
at tømme jeres postkasser da en del mails
bliver returneret med besked om postkassen
er fuld.
BS
Vi vil også opfordre alle til at tilmelde kontingentindbetalingen til BS.
Det sparer kassereren for arbejde og foreningen
penge.
MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Nordsjælland

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

Stevns

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

Foredrag
LARS R MØLLER mødte sine tilhørere med forventet charme og høj cigarføring.
116 fremmødte deltagere blev ikke snydt denne
oktoberaften i Rødvig. De høje forventninger
blev indfriet, da Lars indledte med at fortælle
om hvordan vores hjerne reagerer på kamp og
stress. Virkeligheden om hvordan vores soldater anvender deres mange indlærte øvelser og
gentagelser, blev grundigt forklaret.
Koldkrigsperiodens ophør og overgangen til
en anden dagsorden, blev en stor del af Lars R
Møllers spændende karriere.
Det ofte forældede materiel, der var udleveret
som funktionsudrustning efter 2. Verdenskrig,
blev lettere ironisk fremvist. Heldigvis har vores
soldater i dag det nyeste og rigtige udstyr til
rådighed.
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Danmarks indtræden i nyere tids bestræbelser
som aktør i de fredsbevarende aktioner fik
måske en anden og mere klar betydning for tilhørerne. En kort gennemgang af Danmark deltagelse på den internationale bane, – og med et
noget mere grundigt fokus på tilstedeværelsen
i eks. Jugoslavien og Operation Bøllebank blev
meget levende fortalt.
Eksplosioner og granatnedslag med de helt
naturlige stresspåvirkninger blev gjort nærværende. En god cigar fik gjort vores oberst
100% kampklar igen, og han traf de meget
vigtige beslutninger, der reddede livet for de
soldater han havde ansvaret for. Et velrettet
kampvognsskud fik sprængt fjendens ammunitionslager og der blev ro på – ”Det du´r” som
Lars udtalte det.
Med smil på læben fik vi alle en læring om det,
der gør en forskel, og det vi gennem de seneste
år har sendt vores soldater ud til på fredens
vegne.
Lars R Møller signerede flere medbragte bøger,
og vi ser som altid frem til hans nye bogudgivelser.

m.m. Vi havde endvidere fint besøg fra Garderforeningerne 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, nov57 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
Sydsjælland

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

Skyttelauget. Vi har juleskydning kombineret
med pokalskydning for Hovgaards mindepokal,
torsdag den 4. december kl. 18.00 i Fladsåhallen,
der skydes på 15m. Der er efterfølgende spisning,
bindende tilmelding til Gert Roerolt tlf. 5570
0646 eller 2193 0956.
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
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(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 Haller, 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 småkager til en pris af kr. 135,- (deltagerne skal selv
købe drikkevarer). Vil du møde vor nye præsident, så reserver denne aften allerede nu. Tilmelding foretages til Jens Crone på Mo. 2525 5002

eller på mail jens.crone@gmail.com og senest
mandag den 26.1.2015.
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 spillelystne kan der spilles præmiewhist eller man kan
genopleve gamle minder i kammeratligt samvær.
Reserver denne aften nu.
Afholdte arrangementer
Mandag d. 6.10 havde de fremmødte atter
en rigtig hyggelig aften ved vor kammeratskabsaften. Menuen stod på gule ærter eller
smørrebrød og formandens citronfromage til
dessert. Der var aftenen igennem en rigtig
god stemning med festlige sange, hvor ”kammersangerne” sang for. Aftenen udartede sig
til en rigtig fortælleaften, hvor Klaus Kammer
levende berettede om sine meritter i både indog udland. Rigtigt spændende. Whistholdet
havde igen Kristian Kristensen som en sikker
vinder med Jørn Magnussen og Jakob Hjorth
på de efterfølgende pladser. Leif Lercke lukkede Vi kan sagtens være flere så vi ses igen
til februar.
Det er uhyggeligt som tiden flyver afsted, men
det er igen tid at ønske alle medlemmer en
rigtig god jul og et rigtig godt nytår. Jeg vil herigennem takke for opbakningen til vor forening
og til Livgarden. 
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

Vores fælles bowling-aften for de 2 Garderforeninger på Sydhavsøerne afholdes tirsdag
den 13. januar 2015. kl. 18.30.
På grund af Bowlingcenter Maribos lukning, er
arrangementet flyttet til NIC Bowling, A E Hansensvej 7, Nakskov.
Aftenen forløber på følgende måde: kl.18.30 20.00 spisning, derefter bowler vi en time.
Menu: To slags kød, To slags kartofler, To slags
salater, Hertil sky, brød samt dressing
Chokolade kage M/ frugt og hindbærsauce.
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Det hele fås for 225,00 kr. inkl. bowling og skoleje. Tilmelding senest den 7. januar.
Kent H Andersen 
Jens Høyer
tlf. 40217065 
tlf 23257306
kha@privat.dk 
hoyer@dlgpost.dk

Vestsjælland

Alle i Garderforeningen ønskes en glædelig jul.
På bestyrelsens vegne.
671-NOV-65 Jens Høyer

Vi ønsker alle vores medlemmer og deres familie en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår,

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

(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

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

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

Til gamle gardere i nær og fjern, hermed en
meget sørgelig nyhed fra Mellemstaternes GF
og formanden, Peter Diessel, at gammel garder
482-NOV-39 Ernst G. Harboe er gået til Ryes
Brigade torsdag d. 16. oktober, dagen efter
Ernst fyldte 95 år.
Blandt gamle gardere i N. Amerika og Danmark
er vi rigtig mange, som har haft utallige muntre
stunder med Ernst, enten når Mellemstaternes
GF afviklede arrangementer eller ved sammenkomster i DGU, som i en årrække havde Ernst
som Præsident.
Æret være Ernsts Minde

(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

D. 18. oktober 1944 stiftede 16 gamle gardere
Vest Canadas Garderforening. I løbet af årene

med tak for den gode opbakning til Vestsjællands Garderforening i det nu snart svundne
år.
Notér allerede nu datoen for vores generalforsamling mandag den 16 februar 2015.
Bestyrelsen

steg medlemstallet til over 50, før det gradvist
blev mindre og mindre igen. 70 år er gået, og d.
18. oktober 2014 samledes 14 af vores nuværende 21 medlemmer samt venner og gæster
i Calgary, Alberta på en solrig efterårsdag for
at fejre dette store jubilæum. Dagen begyndte
kl. 09.00 på Museum of the Regiments, hvor vi
havde lejet et lokale. Snakken gik over kaffe og
morgenbrød i en lille time, hvorefter vi holdt
vores generalforsamling i samme lokale. Venner og gæster gik rundt på museet imens.
Kl. 10.30 var der to guidede ture, vi kunne
vælge imellem: Naval Museum of Alberta
eller Princess Patricia’s Canadian Light Infantry
Museum. Begge var fantastisk gode, og flere
udtrykte ønske om at vende tilbage en dag for
at tage den anden tur. Dagen fortsatte kl. 13.00
i ’Tivoli’ lokalet på Danish Canadian Club, hvor
runde borde med flotte efterårsbuketter og
billeder fra mange af vores sammenkomster i
løbet af årene bød os velkommen. Eftermiddagens program startede en halv time senere
med det store kolde og varme buffetbord.
De 48 deltagere nød den gode mad på dansk
manér i flere timer, ind imellem afbrudt af
korte taler og diverse toasts. En speciel tak til
NOV-53 J. Birk Andersen, som rejste tværs over
landet fra Ontario for at deltage i festlighederne. Det var en herlig dag fra start til slut og
én, som vi vil mindes længe.
FEB-71 Jan Bjerreskov

70-års jubilæum i Vest Canadas Garderforening.

FEB-81 Kenneth Olsen

Bagerste række, v-h: FEB-71 Jan Bjerreskov, NOV-53 J. Birk Andersen, JAN-58 Svend Storm, DEC-85
Jens Lind, Extraordinært medlem Steen Jochumsen, MAJ-64 Carl Bladt, NOV-49 Morten Pedersen,
SEP-58 Eric Wildenhoff, APR-76 Wagnar Lærke, FEB-78 Steffen B. Olsen.
Forreste række, v-h: NOV-46 Jens Leth, FEB-50 Svend Christiansen, MAJ-46 Aage Iversen, NOV-51 Kurt
Christensen, NOV-49 Jørgen Jensen.
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26-12
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.

28-12
28-12

31-12
02-01
04-01

75 år
11-12

Fødselsdage
90 år
26-12

08-01

85 år
10-12

22-12
26-12
30-12

06-01
80 år
12-12
14-12
15-12

22-12
26-12

30

645-NOV-45
Søren Henriksen
Mortonsvej 23, 1. tv.
2800 Kongens Lyngby
698-NOV-46
Svend Bak
Agertoften 19, Ravnkilde
9610 Nørager

GF 01

11-12
12-12

GF 35
13-12

659-NOV-50
GF 56
Henning Mathiasen
Baunen 22, Ingstrup
9480 Løkken
59-MAJ-50
GF 48
Jens Anker Wistoft Larsen
Brockdorff Alle 42, 5390 Martofte
673-MAJ-49
GF 10
Hermann Hansen
Rantzausvej 20, 9460 Brovst
MAJ-50
GF 93
Niels Verner Pedersen
2726 Acorn Ct., West Dundee
IL 60118, USA
386-MAJ-50
GF 01
Jan Cornelius Zibrandtsen
Fælledvej 348, 2791 Dragør
925-NOV-54
GF 75
Carl Christian Petersen
Enghavevej 13, 8850 Bjerringbro
369-NOV-55
GF 01
Ole Charles Rasmussen
Rødkildevej 60, 2400 København NV
485-NOV-55
GF 03
Jens Alfred Poul Petersen
Væhrgård, Blirupvej 55, Vær
8700 Horsens
729-MAJ-54
GF 03
Hans Ahrendt Hansen
Firkløvervej 47, 8700 Horsens
941-MAJ-55
GF 04
Robert A. Nielsen
Bakkesiden 27, Doverodde
7760 Hurup Thy

17-12
20-12

21-12

24-12

24-12
25-12
25-12

31-12
31-12
02-01

774-MAJ-54
GF 97
Hank Pedersen
c/o Sunset Manor, Apt. 306
60 Westridge Drive, Williams Lake
BC V2G 4L6, Canada
616-NOV-54
GF 13
Villy Pedersen
Æblevej 16, 4230 Skælskør
893-NOV-54
GF 18
Erik Poul Andersen
Grønholtvej 56, Grønholt
3480 Fredensborg
787-MAJ-54
GF 58
Svend Jensen
Liljevej 4, 8766 Nørre Snede
405-NOV-54
GF 58
Ib Ringholm
Jørgens Gård 24, 6200 Aabenraa
374-NOV-53
GF 18
Poul E Meulengracht
Håndværkervænget 15
3400 Hillerød

02-01

821-JAN-59
GF 33
Jørgen Brems
Tennisvej 3, Ejby
5592 Ejby
072-MAJ-59
GF 73
Mogens Bakkegaard
Staushedevejen 15, 6621 Gesten
505-JAN-61
GF 02
Niels Otto Hansen
Solevadvej 61, 5690 Tommerup
135-NOV-58
GF 22
Niels Jørgen Ploug
Vesterågade 64, Nr. Broby
5672 Broby
831-JAN-59
GF 49
Benny Hansen
Skovparken 9, 4220 Korsør
170-NOV-58
GF 21
Bent Petersen
Skovgård
Sandskredsvej 22, Hølkerup
4500 Nykøbing Sj.
673-SEP-60
GF 59
Kjeld Ernst Rishøj
Sædding Strandvej 105
6710 Esbjerg V
734-JAN-59
GF 15
Gunnar Juul Kristensen
Kistrupvej 9, Kistrup
8830 Tjele
955-MAR-59
GF 08
Christian Tromholt
Gl. Viborgvej 33, 8920 Randers NV
877-MAR-59
GF 39
Leo Esager
Hirsevænget 6, 6990 Ulfborg
129-NOV-58
GF 55
Anders Rasmussen
Teglværksvej 20, Gjerrild
8500 Grenå
005-MAJ-59
GF 52
Martin Nielsen
Themstrupvej 33, 4690 Haslev
765-JAN-59
GF 55
Søren Christian Bøystrup
Solsikkevej 30, 8500 Grenå
768-MAJ-58
GF 13
Rejnar Sørensen
Randersvej 29, 4200 Slagelse

14-12

03-01

05-01
08-01

09-01

70 år
12-12

18-12

19-12

20-12

20-12
21-12
23-12

30-12
02-01

03-01

04-01

04-01
05-01
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716-SEP-60
GF 48
Jørn Tvedskov
Strandgade 8, 5300 Kerteminde
370-SEP-61
GF 29
Jan Lisvad
Grønkjærvej 44, Erritsø
7000 Fredericia
354-MAR-62
GF 10
Henning Mathiesen
Niels Bugges Vej 8, 9240 Nibe
292-SEP-59
GF 01
Bjarne Barmer
Strandgårds Alle 93
3600 Frederikssund
125-MAJ-59
GF 13
Bent Jensen
Gerlev Engvej 14, Gerlev
4200 Slagelse
785-MAR-67
GF 52
Niels Christian Jørgensen
Gildringeparken 4
4690 Haslev
031-JAN-64
GF 56
Verner Jensen
Hovedgaden 80, Ingstrup
9480 Løkken
843-JAN-65
GF 16
Kåre Teilmann
Gærdeager 18, Udsholt
3230 Græsted
APR-69
GF 10
Niels Wendelboe Toft
Bjergfyrvej 12, Drastrup
9200 Aalborg SV
576-JUL-64
GF 31
Arne Jacobsen
Kystparken 35, Strøby Egede
4600 Køge
593-SEP-64
GF 62
Søren Hansen-Møller
Dahliahaven 11, 2830 Virum
955-MAR-65
GF 15
Orla Kastbjerg
Vibevej 16, 8830 Tjele
SEP-63
GF 37
Laurids A. Jessen
66 Rue Haard
L-4970 Bettange Sur Mess
Luxembourg
674-JAN-66
GF 10
Vagn Ørtoft
Cypresvej 24, 9230 Svenstrup J
563-SEP-65
GF 01
Jan Frank Christensen
Hans Andersensvej 5, Uvelse
3550 Slangerup
150-MAR-65
GF 34
Jesper Holm Jespersen
Løgstedgård, Viborgvej 171
9670 Løgstør
JUL-64
GF 77
Søren Thomsen
Houvej 206, Ulsted
9370 Hals
286-MAJ-65
GF 26
Bent Stens Christensen
Solparken 8, 7830 Vinderup
905-MAR-66
GF 04
Stig Nielsen Kirk
Møgelvej 19, Stagstrup
7752 Snedsted

DG Personalia

60 år
12-12
14-12

17-12
18-12

18-12
19-12
21-12
21-12

21-12
29-12

03-01

03-01

07-01

50 år
11-12

14-12
20-12

20-12
21-12
22-12
23-12

FEB-74
GF 43
Bjarne Jørgensen
Søndergade 146, 9900 Frederikshavn
JUL-74
GF 57
Karsten Nybjørn
Ladegårdsvej 6, Tørning
6500 Vojens
NOV-75
GF 03
Jens Jørn Knudsen
Overbyvej 65, 7130 Juelsminde
JUL-74
GF 23
Niels Jacob Justesen
Præstekravevej 32, Studstrup
8541 Skødstrup
APR-75
GF 75
Erik Klüver Hyldahl
Hagenstrupparken 7, 8860 Ulstrup
FEB-75
GF 55
Gert Hvitved Madsen
Ballevej 13 A, 8400 Ebeltoft
APR-79
GF 08
Benn Verndal
Vilstrupvej 34, 8960 Randers SØ
FEB-75
GF 57
Kurt Nissen Fogh
Søparken 30, Jels
6630 Rødding
APR-75
GF 45
Michael Christensen
Ahornvej 17, 4220 Korsør
NOV-75
GF 50
Hans Oskar Juul
Kielspitsgaard, Højrebyvej 60
4920 Søllested
NOV-75
GF 25
Finn Nielsen
Gre-Ca Mink
Klarupvej 24, Allindelille
4370 Store Merløse
NOV-75
GF 51
Poul Erik Pedersen
Marslev Byvej 17, 2. 0004
5290 Marslev
NOV-74
GF 06
Peter Gæmelke
Røggaard, Egholtvej 38, Gesten
6600 Vejen
DEC-84
GF 32
Torben Baunsgård Christensen
Hestlundvej 1, Bøllund
7323 Give
MAR-85
GF 28
Erik Henriksen
Ryttervænget 53, 6752 Glejbjerg
JUN-85
GF 23
Christian Hæsum
Ildsgårdvej 24, Ilskov
7451 Sunds
MAR-85
GF 26
Jens Erik Pedersen
Hyldevang 9, 7323 Give
JUL-86
GF 18
Jon Gylden Mikkelsen
Allerød Have 5, 3450 Allerød
JUN-85
GF 53
Karsten Jensen
Kallerupvej 45, 4400 Kalundborg
DEC-84
GF 44
Søren Kristian Stampe
Vindspinderivej 1, 4671 Strøby

26-12
27-12
29-12
02-01
05-01
08-01
08-01
08-01
09-01

MAR-86
GF 03
Hans Jørgen Skov Nielsen
Bytoften 17, 8700 Horsens
DEC-84
GF 01
Henrik Breiting
Bredahlsvej 9,4., 2500 Valby
AUG-83
GF 18
Paul Gordon Nielsen
Vejgårdspark 20, 3520 Farum
JUN-84
GF 15
Anders Risum Christensen
Marie Grubbesvej 10, 8830 Tjele
APR-86
GF 01
Jimmy Bender Rasmussen
Langesvej 30, 2., 3400 Hillerød
DEC-84
GF 14
Johnny Filbert
Ny Østergade 3, 4880 Nysted
OKT-86
GF 03
Brian Bak Jensen
Dagnæs Boulevard 34, 8700 Horsens
JUN-85
GF 62
Christian Jensen
Brødregårdsvej 84, 2980 Kokkedal
DEC-84
GF 50
Peder Kørner Rasmussen
Åkandevej 8, 3500 Værløse

Dødsfald

482-NOV-39
GF 93
Ernst G. Harboe
342 Graemere Lane, Northfield,
Illinois 60093-3135, USA
608-NOV-41
GF 28
Werner Schmidt
Gartnerpassagen 6, 0111
6870 Ølgod
233-NOV-42
GF 01
Jørgen Amundsen
Troels-Lunds Vej 27, A1, 0125
2000 Frederiksberg
743-NOV-45
GF 31
Hans Christian Thomsen
Elmevej 3
4672 Klippinge
708-MAJ-46
GF 02
Niels Kristian Hovgaard
Krengerupvej 6
5690 Tommerup
387-MAJ-51
GF 01
Egon Bennedsen
Holstedparken 49
2660 Brøndby Strand
123-MAJ-52
GF 02
Henning D. Pedersen
Kaslundvej 38
5560 Aarup
392-MAJ-52
GF 21
Hans Marquar Jensen
Følfodvej 3
4340 Tølløse
674-NOV-53
GF 30
Knud Riecke
Højmarken 40
8600 Silkeborg
081-NOV-54
GF 15
Johannes Rich Høegh Nielsen
Fredensvej 9
9620 Aalestrup

596-NOV-54
GF 55
Jens Peder Sørensen Fog
Kornblomstvej 2
8500 Grenå
154-JUL-59
GF 07
Preben Schou Jensen
Runestenen 32
4700 Næstved
685-JUL-62
GF 28
Henning Bjerre Lauridsen
Hillerupvej 78, Hillerup
6760 Ribe
646-JUL-63
GF 16
Jørgen Birk-Hansen
Karlsgavevej 1, 0043
3300 Frederiksværk
114-MAR-65
GF 01
Verner Finn Christensen
Betty Nansens Allé 51, 4., 0005
2000 Frederiksberg
380-NOV-67
GF 01
Peter Thim
Bryggervangen 63, 3. th.
2100 København Ø
392-NOV-67
GF 14
Jan Simonsen
Stovbyparken 26
4873 Væggerløse
NOV-71	
GF 52
Helge Dietz
Jystrup Bygade 10
4174 Jystrup Midtsj.

TAK

Hjertelig tak til Viborg og Omegns Garderforening for portvin og et hyggeligt besøg af
formand Jens Saabye Nielsen på min 90 års
fødselsdag.

570-NOV-45 Holger Hansen
Tak til garderforeningen for Ribe og Omegn for
besøg og gave til min 70 års fødselsdag.

NOV-63 Hans Peter Jepsen
Tak til Varde og Omegns Garderforening for
besøg og vin til min 80 års fødselsdag.
Venlig hilsen.

24-NOV-54 Egon Thomsen
Hjertelig tak til Køge Og Omegns Garderforening for gave samt fremmøde ved min 70 års
fødselsdag.

039-NOV-63 Bjarne Lassesen
Hjertelig tak til Garderforeningen for Silkeborg
og Omegn for opmærksomheden i anledning af
min 85 års fødselsdag.

181-MAJ-50 Axel Skov Sørensen
En stor tak til Køge og Omegns Garderforening
for fremmøde og Garderportvin, ved min 70
års fødselsdag. Samtidig tak til alle skyde- og
bowling venner, for stort fremmøde. Det var
med til at gøre dagen fantastisk.

424-SEP-66 Steen Rasmussen

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

