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Præsidenten har ordet
Det er på tide, at I hører
nyt fra jeres nye Præsident.
Jeg blev valgt på repræsentantskabsmødet i Thisted 24.
maj 2014 og burde siden da
have vist mig for læserens
skarpe blik. Men bedre sent
end aldrig. Andetsteds i dette nummer af Garderbladet
kan I læse lidt mere om mig
og min baggrund.
Jeg har valgt ikke fra starten at annoncere store mærkesager
under bulder og brag. Jeg har haft antennerne ude og suget til mig.
I perioden siden maj i år har jeg været sammen med Præsidiet
ved flere lejligheder og oplevet et hurtigt arbejdende og effektivt
udvalg med sine meningers mod og en helt enestående loyalitet
over for vor bevægelse og over for mig. Jeg lægger mig i selen for
at fortjene denne loyalitet.
På repræsentantskabsmødet i Thisted blev der foretaget en evaluering af Garderbladet. På den baggrund nedsatte Præsidiet en
arbejdsgruppe, der inden 1. november 2014 skal fremkomme med
forslag til en ny informationsstrategi for De Danske Garderforeninger. Jeg er blevet sat i spidsen for denne arbejdsgruppe. Vi
er bl.a. blevet inspireret af mange henvendelser til mig siden maj
2014 i breve og mails. Tillige har jeg haft kontakt til og fået hjælp

fra DG-medlem Keld Louie Pedersen (Aarhus og Omegn). Vi har
til arbejdsgruppen shanghajet 3 unge ”gamle” gardere fra Hverveudvalget. Alle sten vil blive forsøgt vendt. Når den nye informationsstrategi er godkendt af Præsidiet, vil et nyt stillingsopslag blive
udarbejdet for den fuldtidsmedarbejder, som herefter vil blive
søgt. Om stillingen ender med at blive kaldt redaktør for Garderbladet eller Pressetalsmand for Den Danske Garderforeninger må
Præsidiet tage stilling til til den tid.
Der har været og er en ”let rummel på bagperronen” i vor organisation vedr. vort forhold til Gardernetværk. Jeg forstår ikke hvorfor.
I 2004/05 godkendte jeg som regimentschef, at Gardernetværk
etableredes til støtte for Livgarden og dette regiments nuværende
og tidligere soldater. De Danske Garderforeninger og Gardernetværk støtter samme regiment og samme soldater og har samme
gode og smukke hensigter og ønsker omkring vort kongehus,
traditioner og meget mere. Og De Danske Garderforeninger har
over de seneste år oplevet en medlemstilbagegang, ikke drastisk,
men støt. Og det skyldes blandt andet, at vi ikke kan fastholde de
unge gardere i vor medlemsskare. Hvis Gardernetværk er gode til
at levere events og arrangementer, der også kan fastholde unge
gardere hos os, så skal vi selvfølgelig samarbejde herom m.h.p. at
vende medlemstilbagegang hos os selv til –fremgang. Præsidiet er
enig i mine synspunkter og har accepteret, at jeg sonderer mulighederne yderligere. Der foreligger for Præsidiet et arbejdspapir, der
beskriver de mulige samarbejdsområder.
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Forsidebillede: Kommende gardere på besøg ved Gardens Dag, 27. september
2014.
Foto: Den Kongelige Livgarde
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Moderne tider!
Tiderne skifter, og
der kommer nyt til.
Men det betyder ikke
nødvendigvis, at det
gamle helt forsvinder.
Hvilket dette blad,
som I sidder med i
hånden, beviser.

bredt, så længe det er muligt og nødvendigt. For en dag kommer
den tid, hvor selv Livgarden må prioritere, hvor vi retter vores indsats og vores ressourcer.

Livgarden er nu også
kommet officielt på
Facebook. Dette internet baserede medie er en uvurderlig måde
at formidle begivenheder ved Livgarden på hurtigt og bredt. Sammen med vores hjemmeside, og så Garderbladet, dækker vi vist de
fleste aldersgrupper af nuværende og tidligere gardere.

Tiderne skifter og det er nu blevet efterår, snart er det officielt vinter. I starten af november afholdtes der Årsdagsparade. Den sidste
af sin art i november. Fremover bliver det kun til maj. Til gengæld
håber vi så at kunne samle et lidt større antal gardere per gang.

Det betyder ikke nødvendigvis, at det er de samme nyheder, der
kommer alle steder. Men bare, at der er forskellige kommunikations metoder og behov. Næsten alle de unge gardere er på Facebook, mens meget få af årgang ’49 er det. Vi må forsøge at favne

Facebook-siden ”Den Kongelige Livgarde” er for øvrigt oprindeligt
startet af en tidligere garder, Troels Emil Boe. Hvilket igen viser
den loyalitet, Garderånd og det specielle forhold, som en garder
har til regimentet. En stor tak til garder Boe for indsatsen.

Om end det er mørkt udenfor, så fortsætter uddannelsen og
tjenesten sin vante gang. Vi modtager snart nye rekrutter, hold
December, og hold August går til Vagtkompagniet.
Pro Rege et Grege

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

Fra Livgarden
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Medaljetildeling
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Sekretær: JAN-70 Ole Andkjær Christensen
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Revision: Michael Wienberg, Deloitte

Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde, Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefonnr.: Tlf. 4599 4000 · Internet: www.forsvaret.dk/lg
Garderforeningernes Forbindelsesofficer
Adjudanten, kaptajn Martin Lihme,
Garderkasernen i Høvelte. Hertil skal alle
henvendelser om arrangementer o.l. rettes.
e-mail: lg-gse03@mil.dk
Presse- og Informationsofficer
Kaptajn Bjarke Zoffmann Therkildsen
Tlf. 4599 4009, e-mail: lg-gse20@mil.dk
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Garder tildeles Forsvarets medalje for
Fremragende indsats1
Af KN H. Uhrbrand

Forsvaret medalje for fremragende tjeneste blev d. 26/8-2014
tildelt til OKS-1, Kristian Dreholm, fra 1/II/LG, for hans indsats
under udsendelse med 2/I/LG (Bravokompagniet), ISAF hold 9.
Her følger historien bag.
7. august 2010 kl. ca. 10.20 blev der udløst en enorm sprængladning under en af Livgardens nye infanterikampkøretøjer (IKK),
på vejen mellem PB Spondon og PB Malvern i Helmand, Afghanistan.
Eksplosionen var så kraftig, at IKK´en, der vejer ca. 35 ton, blev
kastet forlæns rundt, og landede på tårnet. Alle seks passagerer
og besætningsmedlemmer på nær køreren, Kristian, pådrager sig
så kraftige kvæstelser, at de ikke bevæger sig.
Kristian, der selv er såret og bløder kraftigt ud af næse og mund,
går i gang med livreddende førstehjælp til sine sårede kollegaer
på trods af egne skader og risiko for opfølgende angreb. Han får
bl.a. skabt frie luftveje for kommandøren, der blev slynget ud af
køretøjet og pådrog sig svære og livstruende skader. En indsats der
skulle vise sig at være medvirkende til dennes overlevelse.

Kristian forsøger også desperat at bjerge den svært tilskadekomne
skytte Erik, som er indespærret i tårnet. Han afviser at lade sig
behandle, da de første soldater ankommer til stedet, men fortsætter ufortrødent at forsøge at få sin kammerat fri. Det viser sig
desværre at være en umulig opgave, selv da flere soldater kommer
til og hjælper. Dels er køretøjet så beskadiget, at det ikke er muligt
at få adgang til skytten. Derudover umuliggør dieseldampe,
hydraulikvæske og deugen gas frigivet af eksplosionsundertrykkelsesanlægget længere tids ophold i vognen.
Det er først, da en pansret bjergningsvogn ankommer til stedet
nogen tid senere, at det lykkedes at bjerge Erik.
Da sanitetsfolk ankommer til stedet, assisterer Kristian dem og er,
ifølge dem, en meget stor faktor i hjælpen til de sårede. Han hjælper med at bjærge de øvrige sårede ombord i den pansrede ambulance og tager kommandoen over den, da sanitetsgruppeføreren
er engageret i at yde livreddende førstehjælp til de andre sårede.
Kristian fører ambulancen til helikopterlandezonen i patruljebase
Clifton og hjælper med evakueringen af to sårede soldater.
Herefter bliver han beordret til at flyve med helikopteren ind til
felthospitalet for at blive behandlet for sine skader. Han gør dette
under protest, da han ønsker at blive og fortsætte sin hjælp til bl.a.
skytten, der stadig befinder sig i tårnet.

1 Forsvarets medalje for Fremragende tjeneste tildeles militært og civilt personel i
Forsvaret, der har ydet en ekstraordinær indsats til gavn for dansk forsvar.
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På trods af Kristians ihærdige indsats afgår OKS-1, Erik Berre
Rolandsen og OKS-1 Jimmi Bøgebjerg Petersen ved døden kort tid
efter eksplosionen. Æret være deres minde.

Kristian formåede at holde hovedet koldt og handle på trods af
risiko for både beskydning og opfølgende IED’er (improviserede
sprængladninger) samt egne skader. Kristian er et eksempel til
efterlevelse og fik derfor d. 26/8-2014 Forsvarets medalje for
Fremragende tjeneste.

Donation til
SSOP
Sadelmager B.K. Rützou ApS har i anledning af den årlige nationale flagdag besluttet at donere kr. 20.000.- til foreningen
SSOP (Støtte til Soldater Og Pårørende)
og veteranarbejdet. Firmaet fremstiller
og vedligeholder dele af Den Kongelige
Livgardes vagtudrustning, og har været
med til at støtte op om foreningen lige fra
starten. Sadelmager Brian Rützou udtaler
i den forbindelse: "Pressens og offentlighedens interesse for veteranarbejdet er
desværre aftaget voldsomt, i takt med at
der ikke foregår de store udsendelser af
enheder for tiden. Og det er meget sørgeligt. Veteranarbejdet er enormt vigtigt
lige nu og i mange år frem, og alle gode
kræfter bør samles om dels at rejse midler, og dels at synliggøre veteranarbejdet.
Og det vil vi gerne være med til at hjælpe
på vej".
www.livgarden.dk
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Anden militær træning i de østrigske
alper
Turen med STKMP/I/LG til Østrig startede meget tidlig mandag
morgen kl. 5.45 fra Garderkasernen.
Busturen kørte forrygende ned gennem Tyskland og bussen var
fyldt med glade og forventningsfulde soldater.
Vi ankom sent om aftenen til hotellet, der mest af alt mindede
om sommer i Tyrol, og vi hoppede mere eller mindre direkte i
seng.
Af: Joel Adelgaard og Steffen W. Hauberg

Posterne gik vidt fra at rappelle ned af klipper i en flod, krydse
den og kravle op på den anden side. Kajak på tid, hvor man skulle
runde en bøje og tilbage igen. Svævebane over en kløft til klatring
på skranter, klipper og igennem vandfald.
Ruten var 20 km lang, men visse grupper tog mere udfordrende
veje og en del mere off-road end planlagt. Jo længere op i bjergene
vi kom, jo flottere blev udsigten over Østrigs flotte alper.
Den friske luft og de mange kilometer i benene fik nogle folk til at
smide tøjet og bade under vandfaldet, hvor post 8 lå.

Dag 1
Dagen startede kl. 8 med fælles morgenmad og introduktion af
instruktører og dagens program.

Da marchen var færdig og de sultne munde var mættet, blev resultaterne af dagens konkurrence læst op af instruktørerne.

Vi blev delt op i 6 hold og sendt af sted på en orienteringsmarch,
som bestod af 10 poster. Turen gik der ud af, i højt humør og højt
tempo, da der jo var konkurrence blandt holdene.

Alle mente selvfølgelig at deres hold var bedst, og kunne ikke forstå placeringerne af deres hold. Men efter et par kolde fra kassen
var stemningen høj igen.

En af opgaverne på orienteringsmarchen
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Canyoning

Dag 2 og 3
Dagene startede med at blive delt i 4 hold, hvor to hold skulle køre
mountainbike og sightseeing, mens de to andre hold skulle ud og
lave Canyoning.
Dag tre bestod af de samme aktiviteter som dag to, hvor der bare
var byttet om på holdne.
Mountainbike ruten bestod af to nedkørsler og to MEGET stejle
opkørsler i de østrigske alper.
Starten på turen gik flyvende ned mod centrum af byen Kaprun.
Humøret var højt og vi var spændte på hvilke udfordringer der
ventede os.
Første opstigning blev mødt med god fart og friske ben, men efter
ca. to meter var farten kraftigt dalende. Der var stadigvæk god
kampånd da vi nåede toppen selvom sveden piblede, åndedrættet
blev udfordret til sit max og benene syrede til.

Hoppene startede fra 2 meter og sluttede på hele 12 meter, så
dem med højdeskræk fik rykket deres grænser til nye højder.
Alt i alt var det en fed tur og folk blev udfordret på hver deres
niveau. Både fysisk og psykisk.
Vi sidder tilbage nu med ømme ben, rygsækken fyldt med fede
oplevelser og personlige opture.
Bussen emmer af udmattelse og trætte kroppe, men uanset hvor
man kigger hen, er humøret højt og folk er glade over turens
strabadser.
Dele af STKMP

Nedkørslen foregik med høj fart, men dog ikke uden ufrivillige
stop. Der var et par stykker der fløj ud over styret, faldt ind i pigtrådshegn og en enkelt der måtte undvige en ko, men adrenalinen
kørte på højtryk og alle var hele, da vi nåede bunden.
Nu gik turen hjem til hotellet og det var sidste opkørsel, inden en
STOR kold øl skulle nydes.
Mens klingerne kørte i Kaprun befandt de to andre hold sig i klipperne og skulle Canyoning.
På ægte soldatermanér stod vi splitter ravene nøgne og tog våddragt og gear på, og så var vi klar til hop og svømning mellem
klipper.
www.livgarden.dk
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Panserinfanterikompagniet Irak hold 3,
gensynets glæde
Når ens tidligere chef, major Johnnie Korsholm, kalder til samling, så gør man alt hvad man kan for at få spredt budskabet ud
til ens tidligere kollegaer.
Dette var således tilfældet 6. september, hvor det var blevet
besluttet at fejre, at vi for 10 år siden i 2004 var udsendt med
Livgardens panserinfanterikompagni til Irak.
Kompagniet var det første i en lang række af kompagnier Livgarden efterfølgende sendte til Irak, og var det første kompagni i
nyere tid, som var involveret i egentlige kamphandlinger.
Kompagniet bestod den gang af en kommandodeling, 3 danske
kampdelinger og en litauisk deling i PMV G3.
Da klokken slog 11 på Kastellet var godt 60 personer fra kompagniet den gang, mødt op, klar til en hyggelig dag, med fokus
på samvær, og i særdeleshed muligheden for at få genfortalt de
gamle soldaterhistorier fra en svunden tid, og se og ikke mindst
tale med folk man ikke havde set de sidste 10 år.
Der blev lagt to buketter ved Mindemonumentet og efterfølgende
holdt 1 minuts stilhed for to af vores kollegaer, Anders Storrud
og Christian Raaschou som havde været en del af kompagniet på
hold 3, men som ved senere udsendelser til Afghanistan, betalte
den ultimative pris, og mistede deres liv i kampen for en bedre
verden.
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Efter denne lille mindestund var der mulighed for at se på den
udstilling som var på Kastellet, i anledning af Hæren 400 år, og
alle kunne hurtigt blive enige om at der var sket en hel del på
materielsiden siden hold 3.
Herefter tog vi alle tilbage til Livgardens kaserne, hvor der var
gjort klar til en god middag, takket været økonomisk støtte fra
Kammeratstøtteordningen under De Blå Baretter, og fra velfærdsofficeren, som gjorde det muligt at vi kunne holde egenbetalingen
på et minimum.
Herefter blev ”ilden givet fri”, og de næste mange timer blev brugt
i hinandens selskab, hvor der blev udvekslet gamle minder, og
mulighed for at høre lidt fra hinanden om, hvordan det var gået
siden udsendelsen i 2004, hvor nogle blev i Forsvaret og efterfølgende har været på flere missioner, mens andre gik civilt, og
skabte sig en karriere.
Ikke alle har klaret sig igennem uden ar på sjælen, og flere har, eller
er fortsat i et forløb ved Forsvarets psykologer, men denne dag var
speciel, her var man tilbage mellem ligemænd, og sammen med
mennesker som havde oplevet det samme som en selv, og alle
kunne hurtigt blive enige om at det var et godt arrangement, og
alle var klar på at ses igen om 10 år.

www.livgarden.dk

Kompagniet på en af sine mange operationer sammen
med vores britiske samarbejdspartnere

Livgarden

3 gruppe 1 deling then and now

Nye sergenter ved Vagtkompagniet
2014 - 36131 406058, Casper Næsselund Bang,
ansættes efter ansøgning som sergent ved Den Kongelige Livgarde pr. 01.11.2014
2014 - 36129 403350, Joakim Thiesen Møller,
ansættes efter ansøgning som sergent ved Den Kongelige Livgarde pr. 01.11.2014

”1814-besøg” ved Livgardens Historiske Samling
Torsdag den 2. oktober havde Livgardens Historiske Samling
(LGHS) "1814-besøg". Norges ambassadør, Ingvard Havnen og
Folketingets næstformand, Bertel Haarder, der har arbejdet tæt
sammen om den dansk-norske markering af 200-året for Eidsvollforfatningen og herunder Danmarks afståelse af Norge i 1814,
havde ønsket at høre om Den Kongelige Livgardes norske relationer og se LGHS bidrag til markeringen: "Nordmænd i Livgarden
1658-1814".
Livgardens Museum byder på flere interessante genstande med
relation til det markante norske islæt ved Livgarden i perioden
fra oprettelsen i 1658 og frem til afståelsen af Norge i 1814.
Derudover er der fokus på den norske indflydelse i en lille planchesærudstilling i forbindelse med Museet, som vises året ud.
Fra højre mod venstre ses Norges ambassadør, Ingvard Havnen,
historisk leder ved Livgarden, Eric Lerdrup Bourgois, Folketingets
næstformand, Bertel Haarder og dennes praktikant, Alexander.

www.livgarden.dk
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Festaften i Operaen - Hæren 400 år
400 år med en organiseret, national hær i Danmark og
dertilhørende musikkorps var anledningen til at stoppe
op og glæde sig over den kapacitet, det danske forsvar
råder over. Den 24. september foldede musikken sig
ud i al sin pragt i Operaen i København under kongelig
bevågenhed.
Livgardens Musikkorps og - Tambourkorps var en del af det flotte show
sammen med Prinsens Musikkorps, Slesvigske Musikkorps og Trompeterkorpset fra Gardehusarernes Hesteskadron. Sammen med de forskellige
musikkorps optrådte sangsolister, kor, skuespillere og en danser i de
mange kreative numre. Den internationalt kendte dirigent, Giordano
Bellincampi, stod igen foran Livgardens Musikkorps, der sætter stor pris
på de særlige udfordringer, han giver orkestret. Billetterne til den store
festaften blev revet væk, og de 1500 heldige fik en forrygende aften, der
sluttede med fyrværkeri ved havnefronten. Se mere på www.dklm.dk.
HKH Kronprinsesse Mary fik på denne særlige aften sin egen honnørmarch. Livgardens Musikkorps’ ekstranummer var en uropførelse af
Kronprinsesse Marys Honnørmarch, komponeret af hornist i Livgarden,
David M.A.P. Palmquist. Forud for uropførelsen gik flere møder mellem Kronprinsessen og David. I en honnørmarch bruges ofte citater af
musik, der har særlig betydning for hovedpersonen, og Kronprinsessen
havde ønsket at få citater af salmen ”Eternal Father”, der blev sunget ved
hendes mors begravelse, samt af ”Advance Australia Fair”, australiernes
nationalsang - foruden et stænk ”Walzing Mathilda”. Alt dette blev vævet
ind i melodiernes guirlander sammen med et citat af Kong Kristian. En
meget flot march med et letgenkendeligt tema, et langtidsholdbart værk,
vi vil glæde os til at spille mange gange.

Den store finale for alle medvirkende med bl.a. Den Danske Hærs
Honnørmarch af Flemming Neergaard Petersen. Fotos: Olav Vibild.

Medalje til Stabstambouren
Hærens 400 års jubilæum blev fejret ved flere lejligheder, bl.a. på Kastellet den 6. september, hvor Musikkorpset deltog med flere indslag. Ved
paraden blev stabstambour Søren Rønløv kaldt frem og fik af Oberst
Klavs Lawes overrakt sin medalje for 25 års tjeneste, ”Hæderstegn for
god tjeneste ved Hæren”. Søren Rønløv er fra Vordingborg og slog sine
første trommeslag i Prins Jørgens Garde, hvor han for nylig er udnævnt
til æresmedlem. Han aftjente sin værnepligt i tambourkorpset ved LG,
blev dernæst uddannet som slagtøjsspiller fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, og har siden 1989 været fastansat i Musikkorpset. Siden
2007 har Søren Rønløv været den formfuldendte stabstambour. At han
går foran paraden forhindrer heldigvis ikke, at han stadig spiller slagtøj
ved Musikkorpsets koncerter.
Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist.

Billeder af
Musikkorpset
Der bliver taget mange billeder af
Musikkorpset både på gaden og til
koncerter. Musikkorpset vil være
lykkelige for at få nogle af disse
private fotos og for at få lov at
bruge dem fx til historisk dokumentation, hjemmeside el. lign.
Det ville glæde os at modtage
dine private pletskud på mailadressen:
billederafmusikkorpset@gmail.com
På forhånd 1000 tak!
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Stabstambour Søren Rønløv. Foto: David M.A.P. Palmquist.

Mød os næste gang:
Kronprinsessen
ankommer til Operaen

14. november kl.17 udenfor Hotel d’Angleterre, Kbh.
Juleudsmykningen tændes.
Se mere på www.dklm.dk

www.livgarden.dk
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CURRICULUM VITAE

Præsidentens indlæg fortsat fra side 2
Jeg har den 22. september sammen med Michael Klitvad/Gardernetværk orienteret Chefen for Den Kongelige Livgarde om vore
ønsker og intentioner. Der bliver ikke tale om nogen sammenlægning af de 2 organisationer. Vi vil, sammen med Gardernetværk,
finde et egnet pilotprojekt, hvormed vi evt. kan få sparket et samarbejde i gang til gavn og glæde for vore medlemmer.
Jeg føler dybt for ”veteransagen”. Baggrunden herfor kan i blandt
andet finde i den portræt-artikel om mig andetsteds i dette nummer af Garderbladet. Forsvaret har gennem de senere år gjort
meget omkring veteraner og en vis politisk medvind, især op til
valg, har båret sagen frem. De Blå Baretter har tillige ydet en stor
og god indsats. Forsvarets Veterancenter i Ringsted er etableret og
veteranhjem på Frederiksberg, i Fredericia og Ålborg er skudt op
som selvstændige myndigheder. Men indsatsen er ikke tilstrækkelig og vanskeliggøres tillige af det forhold, at mange veteraner er
dybt skeptiske over for alt, der har med og kommer fra Forsvaret
eller andre offentlige myndigheder. Mange er sky og lever i deres
egen verden. Og de når sjældent til nogen af veteranhjemmene
p.g.a. afstand og alm. myndighedsskepsis. De Danske Garderforeninger kunne måske, med det fintmaskede geografiske net, vi
udgør, være den vigtige og livsbekræftende kammeratskabsstøttende hjælp tæt på, som veteranen har brug for. Selvsagt i tæt
samarbejde med De Blå Baretter og andre gode initiativer. Vi skal
ikke være reservelæger eller krisepsykologer. Vi skal måske bare
under en form for mentorordning i de enkelte foreninger holde
kontakten til veteranen, invitere ham med til arrangementer,
uanset han måtte være medlem eller ej, og sørge for, at han er
rentvasket og barberet og har rent tøj på, når han forhåbentlig skal
til jobsamtale i nærområdet. Det vil jeg sidenhen vende tilbage til
i denne rubrik.
Flemming Rytter, Kammerherre, Oberst
Præsident for De Danske Garderforeninger

Garderbladets
elektroniske udgave
Som følge af beslutningen på repræsentantskabsmødet i Thisted den 24. maj
2014, vil det ikke længere være muligt at
se Garderbladet digitalt på Hjemmesiden.
I stedet udsendes et link til alle Garderforeninger, således at dette kan videregives til de af foreningernes medlemmer,
der har e-mail adresser.
Sekretariatet

November 2014

Oberst, Kammerherre
Flemming Rytter
Fødselsdag og -år: 7. januar 1949
Familie: Gift med Kirstine Rytter. 4 voksne børn
Militære karriere:
1967
Menig
1968
Sergent
1969
Løjtnant
1975
Premierløjtnant
1980
Kaptajn
1987
Major
1991
Oberstløjtnant
1997
Oberst
Tjenesteforløb:
1971 - 75 Hærens Officersskole
1975 - 78 Næstkommanderende ved panserinfanterikompagni/
I Bataljon/Den Kongelige Livgarde
1980
Førings-/stabskursus I, Forsvarsakademiet
1980 - 83 Sagsbehandler i Forsvarets Efterretningstjeneste
1983 - 84 Førings-/stabskursus II, Forsvarsakademiet
1984 - 85 Sagsbehandler i Forsvarsministeriets 1. kontor
1985 - 87 Adjudant hos Forsvarsministeren
1987 - 88 Kompagnichef for panserinfanterikompagni/
I Bataljon/Den Kongelige Livgarde
1988 - 90 Sagsbehandler i Forsvarsstabens Studiesektion
1991 - 92 Chef for Forsvarsstabens Våbenkontrolsektion
1992 - 93 Bataljonschef for I Bataljon/Den Kongelige Livgarde
1993 - 94 Chef for operationsafdelingen ved hovedkvarteret for
FN-styrkerne i Makedonien (HQ/MACCOM/
UNPROFOR)
1994 - 96 Chef for Forsvarsstabens Inspektionssektion
1996 - 97 Chef for Forsvarsstabens Udviklingssektion
1997 - 01 Forsvarsattaché i Tyskland og Holland/Tjekkiet
2001 - 05 Chef for Den Kongelige Livgarde
2005 - 09 Forsvarsattaché i Tyskland og Holland
Andet:
1989 - 92 Frivillig og ulønnet besøgsven i Ældre Sagen i Nivå
2002 - 05 Frivillig og ulønnet aften- og nattevagt ved Sct. Nicolai
Tjenesten i København
Dekorationer:
Danske:
Kommandør af Dannebrogordenen
Hæderstegnet for god Tjeneste ved Hæren
Fredsprismedaljen
De Danske Garderforeningers Hæderstegn
De Danske Garderforeningers Præsidiums Hæderstegn
Udenlandske:
FN-medalje, UNPROFOR (X2)
Kommandør, Finlands Løves Orden
Forbundsrepublikken Tysklands Store Fortjenstkors
Kommandør af Storhertugdømmet Luxembourgs Fortjenstorden

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

Konstabelelev hold JUL-75

Lørdag den 21. september var der kaldt til samling for gamle gardere
i Vingsted, hvor den årlige dyst på 50 m og 200 m skydning blev
afholdt. Vejret viste sig fra sin bedste side, og efterårssolens varme
stråler skinnede over banerne i Vingsted.
Kl. 10.30 trådte alle fremmødte an til åbningsparade. Livgardens
hold bestående af 12 gardere og en sergent trådte an på højre fløj,
og herefter fulgte mere end 50 gamle gardere. Paraden blev rettet til
højre, der blev set lige ud, og paraden blev meldt af til vicepræsidenten for region 3, Ulrik Baunsgaard, der herefter lod flaget hejse som
tegn på, at gamle gardere nu var samlet til kappestrid i Vingsted.
Så var det endelig tid til skydning, og efter indskrivning til 50 m og
200 m skydningerne, vendte skytterne blikket mod standpladserne.
Straks fra de første skytter lagde sig bag geværerne, var der stor
travlhed over alt. Næppe var en skytte blevet færdig og havde flyttet sig fra en standplads, før næste skytte havde lagt sig til rette og
indtaget skydestilling. Og sådan blev det ved hele dagen.
200 m liggende, 200 m i 3 stillinger, 50 m liggende, 50 m serieskydning og 50 m for garderpiger og børn, - ja alle havde rig lejlighed til
at komme til at skyde. Travlheden på banerne var til tider så stor, at
antallet af udlånsgeværer godt kunne have været større, og det til
trods for at der i år var ekstra mange geværer til udlån.
Der er ingen tvivl om, at tilbuddet om gratis ammunition til alle
deltagere lokker flere til Vingsted, og der er heller ingen tvivl om, at
et stort deltagerantal gør dagen sjovere for alle.
Særligt livlig aktivitet var der på banerne, hvor de gamle gardere
kunne prøve at skyde med de tjenstgørendes gevær M/95. Mere
end 50 gamle gardere skulle lige prøve at skyde hermed, og indtil
flere måtte erkende, at der er langt fra model 89 geværet eller
garand geværet til hærens tjenestegevær af i dag. God instruktion
af de tjenstgørende gardere gjorde dog, at det lykkedes for alle at
ramme skiven.
Da det sidste skud var affyret, samledes 66 deltagere til den afsluttende skyttebuffet. Igen i år var det en flot og velsmagende buffet,
hvor alle kunne blive mætte. Snakken gik på kryds og tværs, og hvis
man lyttede efter, kunne man godt høre en enkelt eller to soldaterhistorier i snakken.
Efter uddeling af præmier var det tid til at sige farvel og tak for en
dejlig dag. Lommebøgerne blev fundet frem, og der blev sat kryds
ved lørdag den 19. september 2015, hvor vi igen mødes til skydning
i Vingsted.

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.
Se mere på sitet dan-flanger.dk

Dan-Flanger A/S

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

Præsidiets skydeudvalg

Sjældenheder
Th. Thoulows bog ”Livgarden 1908-1933”
samt Axel Pontoppidans store 2 binds værk
”Den Kongelige Livgarde” fra 1942 sælges.
Bøgerne fremtræder i smuk indbinding.
Samlet pris kr. 800,Henvendelse tlf. 4045 6255.
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Grund på Samsø
til salg
Øens bedst beliggende grund
i Mårup, mellem østerstranden
og Mårup havn, 1087 m2,
der er ikke bopælspligt på øen.

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

Kr. 275.000,00
Kontakt Geert C. E. Bille
Kirkemand (MAJ-66)
tlf. 8693 3416 eller
mail:
stationspladsen@mail.tele.dk

Himmerlands
Garderforening

Det sker i 2014
NOVEMBER

Søndag 2/11 kl. 9.45 – Årgangsparade
på Livgardens kaserne.
Onsdag 12/11 kl. 14.00 – Dronningeparade for Hold APR-2014 med tildeling af Dronningens Ur på Livgardens
kaserne.
Fredag 28/11 kl. 12.00 – Hjemsendelsesparade for Hold APR-2013 på
Garderkasernen Høvelte.

fylder 90 år
den 4. december 2014
De Danske Garderforeninger
ønsker hjerteligt tillykke.

GARDERKORTET
En ekstra fordel som Garder...

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

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

Brønderslev og Omegn

(1/7 1947 – GF 70)

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

Hadsund og Omegn

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

Himmerland

(4/12 1914 – GF 34)

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

100 års Jubilæums bowlingaften på Europa
Tour centeret for alle m/k der bowler:
Mandag den 3. november 2014 hos Himmerlands
Bowling, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø.
Vi mødes kl. 17.45. Efter en times bowling fra kl.
18.00-19.00 (der bliver isat rød kegle) samles vi
i bowlingcafeen, hvor vi skal have Himmerlands
stegt flæsk og persillesovs samt kaffe for en pris
på ca. kr. 170,00 inkl. leje af sko.
Der bowles i to præmiegrupper – en dame- og
en herrerække med præmie for hver 5. deltager,
samt når rød kegle er i spids, og alle kegler væltes
belønnes deltageren med en præmie. Under kaffen vil de udsatte præmier blive uddelt.
Desuden stiller vi hold af 4 gardere til deltagelse i
DG landsturnering i c-rækken i 2014-2015.
Endvidere overrækkes præmierne til vinderne af
c-rækken 2014.
Vi håber, som sædvanlig på et stort fremmøde til
denne bowlingaften. Du er velkommen til at tage
ledsagere med samt kun deltage i fællesspisningen kl. 19,00.
Vil du med? Bindende tilmelding senest søndag
den 2. november 2014 kl. 18.00 til bowlingleder
Kjeld Sørensen på 2174 7775 eller på mail: garder@himmerlandsgf.dk

14

100 års stiftelsesfest
Torsdag den 4. december 2014 (sæt kryds i
Kalenderen)
Se mere på www.himmerlandsgf.dk
MÆRKEDAGE
Følgende har på sin runde fødselsdag haft
besøg af 2 fra bestyrelsen: MAR-64 Carsten J.
Højgaard.
Golfmatch på Europa Tour banen.
Søndag den 14. september 2014 på Himmerlands Golf Gatten. Matchen blev afviklet
på Backtee Course og Garia Course. Vinder af
vor 100 års jubilæumspokal på Europa banen
blev Just Back Andersen, Randers GF med 30
point og runner up Søren Thygesen GF NJ med
29 point. Vinder nærmest hul 7 og 10 Søren
Thygesen GF NJ og hul 16 (Himmerland Hill)
Poul Erik Bundgaard Hobro GF. Vinder på Garia
Course Mads Lange med 42 point og runner up
Henning Lange med 31 point. Vinder nærmest
hul på hul 13 Niels Chr. Thygesen GF NJ.

Hjørring og Omegn

(14/3 1930 – GF 56)

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

Fredag den 7.november kl. 19.00 er der skydning
i Sindal Gamle Biograf, adressen er Vestergade 7,
9870 Sindal. Vi har inviteret Marineforeningen,
Forsvarsbrødrene og Flyvevåbnets Soldaterforening, noget vi har gjort før og haft nogle hyggelige aftener sammen, hvor vi slutter af med
et par stykker brød samt præmieuddeling til de
bedste skytter fra foreningerne. Vi håber på et
godt fremmøde. Tilmelding til Poul Svendsen
mail: hyacintvej@has.dk tlf. 9890 1513 senest 5.
november.
267-JUL-59 Bent Mikkelsen

Hobro og Omegn

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

Morsø

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

Nordjylland

(24/3 1908 – GF 10)
Formand: JAN-80 Olav Vibild
Klithagen 2, Klitgaard, 9240 Nibe
Tlf. arb. 28 14 35 01 · Tlf. priv. 98 35 01 30
e-mail: kontakt@gfnordjylland.dk
www.gfnordjylland.dk

TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER KL. 19.30 SKYTTELAUGET.
Med fokus på det kammeratlige samvær afholder
Skyttelauget skydeaften men også med kortspil
og rafling. Stedet er som sædvanlig skydebanerne på Gl. Lindholm Skole. Tilmelding ikke
nødvendig.
SØNDAG DEN 23. NOV. KL. 09.00: GARDERJAGT PÅ FLINTEGAARDEN.
Jagtlauget afholder garderjagt hos vort medlem
Poul Faurholt. Indbydelse med nærmere adresse
udsendes til alle jagtinteresserede medlemmer
af GF Nordjylland. Er du interesseret så ring til
Oldermand Kjeld Christensen
Tlf.: 2330 9286.
TIRSDAG DEN 25. NOVEMBER KL. 19.30 TRÆNINGSSKYDNING.
Skyttelauget arrangerer i vinterens løb en række
træningsaftener, hvor medlemmerne af GF Nordjylland kan forbedre deres skydefærdigheder.
Aftenen er koncentreret omkring skydetræning.
Der vil være instruktør til stede. Tilmelding ikke
nødvendig, du skal blot møde op til skydetræning. Du er velkommen til at tage børn eller
børnebørn med til træningsskydningen.

www.ok.dk · www.jef.dk · www.veteranhjem.dk
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GOKART reg. 1 Vinder
AUG-06 Thomas Horne Brok, Hjørring GF
ONSDAG DEN 26. NOVEMBER KL. 18.00
GENERALFORSAMLING NR. 107 I PAPEGØJEHAVEN.
Indkaldelse udsendes til alle medlemmer. En
dejlig aften hvor vi efter generalforsamlingen
samles om det traditionsrige torskebord eller
måske dyrekølle. Oplys ved tilmeldingen hvad du
foretrækker. Husk det er nødvendigt at tilmelde
sig, enten på telefon til Olav Vibild 2814 3501
eller email til kontakt@gfnordjylland.dk
TIRSDAG DEN 2. DECEMBER KL. 19.00 JULESAMMENKOMST I PAPEGØJEHAVEN I STUEETAGEN 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.
GOKART REG. 1
Tirsdag den 2. september 2014 kørtes der om
regionsmesterskabet i GOKART. Efter indledende træning kørtes endelig ræs om mesterskabet. Med udholdenhed, maximal fart, adre-

nalinet oppe og koge, sveden frem i panden,
rigtig downforce rundt i svingene og efter tæt
opløb blev følgende mester:
AUG-06 Thomas Horne Brok, Hjørring Garderforening.
Nr. 2 blev MAJ-77 Erik Nielsen Himmerlands
Garderforening.
Nr. 3 blev MAR-83 Allan Krogh Pedersen GF
Nordjylland.
Deltagende foreninger:
Himmerlands Garderforening.
Hadsund Garderforening.
Hjørring garderforening.
Viborg Garderforening.
Garderforeningen for Nordjylland
Aftenen sluttede med præmieoverrækkelse og
en forfriskning med en sandwich.
FUGLESKYDNING
Den 9. september havde vi vor traditionelle
fugleskydning. Først inspicerede Oldermanden
de fremmødte gardere, hvorefter formanden
og den afgående fuglekonge ligeledes kunne
inspicere garderne. Efter dysten kunne følgende
vindere hædres:
Citronen: Bent Christensen ved skud af Flemming Hassing.
Hoved: Preben Jørgensen ved skud af Kurt
Vildt.
H. Vinge: Søren Pallesen ved skud af Teddie
Thulstrup

V. Vinge: Christian Nielsen ved skud af Michael
Peen
Halen: Peter Riis ved skud af Teddie Thulstrup
Ny Fuglekonge blev NOV-78 Jan Krogh ved
skud af Egon Lyngby.
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

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i vor Garderforening tirsdag den 19.
november kl. 19.00 i Garderstuen på Restaurant Tronborg. Dagsorden er ifølge vedtægterne.
Generalforsamlingen indledes med spisning: sild
og forloren skildpadde til en pris af 100 kr.
Tilmelding inden den 12. november til formanden eller til kasserer Leif Bodilsen Kaldahl tlf.
8646 6234 email: a.l.bodilsen@gmail.com.
Og så er det tid at sætte kryds i kalenderen.
Husk også foreningens traditionelle julebanko.
Kalle har endnu engang været på jagt efter
udsøgte gevinster, så kom til banko, til en aften
med hygge, glögg og æbleskiver og tag konen,
kæresten, ungerne og svigermor med. Det foregår i Garderstuen på Restaurant Tronborg tirsdag
den 3. december kl. 19.00.
Vel mødt

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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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. 5. og 19. nov. 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.
Fredag 28. november kl. 18.30.
Julefrokost og banko i Cimbriahuset.
Vi afholder vores årlige julefrokost/banko for
medlemmer og ledsager.
Menuen laver vores koner og 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. 24. november.
Modtagelse af Regentparret i Hanstholm
Onsdag d. 3. september var 15 morgenfriske
medlemmer med fanen, mødt op på havnen i
Hanstholm for at være klar ved Kongeskibets

anløb kl. 08.00. Jagtkaptajnen, næstkommanderende og ceremonimester, Oberst Kim Christensen kom og hilste på alle og takkede for
modtagelsen. Men kl. 09.00 gik HM Dronningen og HKH Prinsgemalen fra borde, de tog sig
også tid til at hilse på foreningens medlemmer
med tak for modtagelsen.

Formanden byder HM Dronning Margrethe d. II
velkommen til Hanstholm.

GARDERNES HUNDREDEMANDS
FORENING
HM Dronningen inspicerede styrken og HKH
Prinsgemalen hilste på alle med håndtryk.
Efter denne oplevelse kunne vi alle gå på Harbors Inn og få en forsinket, men velfortjent
morgenkomplet.
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 d. 5. november kl. 19.00

Kunne du tænke dig at blive medlem? Kontakt Jørgen Suddergaard, formand
E-mail: j.suddergaard@newmail.dk · Tlf: 44954740 · Mobil: 60634740
Se link under De Danske Garderforeninger
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Julefrokost med damer d. 19. november kl.
19.00. I år holder vi julefrokost, i vanlig stil med
dejlig julemad, mandelgave og lotteri.
Marinestuen, Søndergade 184, 9900 Frederikshavn. Tilmelding til Peter på 3124 3733 eller
tilmelding@vendsysselgf.dk
Kammeratskabsaften d. 3. december kl. 19.00
på Grønlandsvej 16 – 9900 Frederikshavn.

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

Midtjylland (II)

Et særlig tillykke med fødselsdagen skal lyde til
vores æresmedlem MAJ-63 Leif Bang Henriksen, der den. 29. august blev 70 år.
Han blev fejret med manér med egen personlig
livgarde (børnebørn).
DEC-97 Martin Jensen.

Garderforeningerne i Midtjylland (2)
Vicepræsident: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
e-mail saabyetjele@hotmail.com
Regionsskydeleder:
JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20,
6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20
e-mail lindevej.20@mail.tele.dk

(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

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

(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

Onsdag d. 19. november 2014.
Ordinær generalforsamling.
Der indkaldes hermed til foreningens ordinære
generalforsamling i hjemmeværnsgården, Karetmagervej, Dronninglund kl. 18.30.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Vi mødes Kl. 18.30 til spisning med efterfølgende
generalforsamling samt kammeratligt samvær.
Tilmelding senest d. 12. november til formand
Poul Sonne Jensen på tlf. 2240 1478/9828 1478
eller mail lyngdrup@mail.tele.dk eller sekretær
Jacob Dam Rasmussen på tlf. 2448 0186 eller
mail jdr@stofanet.dk
Vel Mødt.
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

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

Holstebro og Omegn

Regionsbowlingleder:
Vacant

Østvendsyssel

Herning og Omegn

Bowlingaften m/damer: Mandag den 3. november kl. 18.30 holder vi den årlige bowlingaften
m/damer på Bowl´n´Fun i Viborg. Ligesom sidste
år spiller vi sammen med Garderforeningen i
Viborg. Vi bowler en time, hvorefter vi går til
bords og hygger os et par timer. Håber at vi får en
lige så hyggelig aften som sidste år, hvor snakken
gik vældigt. Vi vil gerne have flere deltagere og
opfordrer Jer derfor til at møde op denne aften.
Tilmelding på tlf. 8668 1095, senest fredag den
31. oktober.
Noter også: Mandag den 12. januar, den årlige
dyst med Viborg. Denne gang med Bjerringbro
som vært. Se nærmere i Garderbladet i januar.
Husk skydning: Vi skyder hver onsdag fra kl.
19.00 - 21.00 på Bjerringbro Hallens skydebaner.
Vi skyder om vor vandrepokal, hvor de 10 bedste
skydninger tæller.
Ud over skiver og ammunition koster det kun et
medlemskab af Forsvarsbrødrenes Skytteklub til
50,- kr.
Vi vil gerne være flere, så ”kom ud af busken” og
prøv at være med. Efter skydningen har vi kammeratligt samvær. Det er muligt at købe øl eller
vand til rimelige priser.
FEB-74 Per Dalgaard

Djursland

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

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

21. november 2014 generalforsamling kl.
18.30.
Vi starter med generalforsamlingen. Derefter følger torskegilde, der vil være et alternativ for dem,
der ikke kan lide torsk.
Nærmere om tid og sted vil blive tilsendt.

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

NOV-99 Peter Maj

Skydning
Skydelederen lægger op til nogle rigtig hyggelige
aftner med skydning, kortspil og kammeratligt
samvær.
Sted: Kælderen under Mejrup skole. Indkørsel fra
Mejrup skolevej.
Mandag den 10. november 2014 kl. 19.00.
Skydning for gamle gardere.
Tilmelding senest den 1. november.
Prisen er kun 50 kr.
Mandag den 8. december 2014 kl. 18.00.
Juleskydning for hele familien.
Efter skydningen er der Æbleskiver og Glögg i
skolekøkkenet.
Tilmelding senest den 1. december.
Prisen er ikke endelig fastlagt
Tilmelding til Allan Kjældsen. Tlf. 2872 2800 eller
mail: brosfan@hotmail.com
Tilmeldingsfrist bedes overholdt.
2015
Der vil endvidere være skydning den 19. januar og
den 26. februar 2015.
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

Hendes Majestæt Dronning Magrethe og Hans
Konglige Højhed Prins Henrik besøgte denne
sommer Thyborøn på deres sommertogt.
Der var arrangeret et stramt program for
Regentparret. Dronningen blev modtaget af en
flot faneborg, da hun gik fra borde på Dannebrog. Lemvig og Omegns Garderforening med
fanen, var selvfølgelig også blandt de fremmødte foreninger på kajen i Thyborøn. Vejret
var perfekt, solen skinnede og kun en let brise
fra øst.
Dronningen besøgte senere på dagen Thyborøns nye kirke, hvor Lemvig og Omegns Garderforening var repræsenteret med en Æreskommando. 14 gamle gardere havde taget opstilling
foran Thyborøns nye kirke.
Skøn dag med fornemt besøg.
Se billedet næste side.

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

MAR-92 Uffe Sværke
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Garderne fra Lemvig og omegns Garderforening stod klar til at modtage Dronningen under hendes besøg i Thyborøn i forbindelse med Thyborøn Havns 100
års jubilæum. Her forlader Dronningen Thyborøns nye kirke. Formand Ole Nicolaisen havde kommandoen over paraden. Foto: Ulla Nicholaisen.

Odder og Omegn

(5/4 1909 – GF 12)

Formand: APR-72 Jens Peter Petersen
Smedegade 31, Ørting, 8300 Odder
Tlf. 20 32 33 18.
e-mail: garderforeningen.odder@gmail.com

Ringkøbing og Omegn

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

Husk! Husk!
Pokalskydning M/K
Torsdag den 6. november 2014 kl. 19.00 i Højmark Hallens Skydekælder. Så er foreningens
aktivitetsprogram for 2014 ved at være udtømt.
Det sidste arrangement er anden omgang af
årets to pokalskydninger på 15 m. mod Skjern GF.
Her ved den sidste skydning afgøres det, hvilken
forening der skal opbevare pokalen det næste
års tid, men problemet før den sidste skydning
er for Ringkøbing GF, at vi er kraftigt bagud på
point i kampen om pokalerne. Men da det er
det samlede resultat af årets to skydninger der
er gældende, kan det godt nås endnu. Men det
betinger at I møder talstærk op, for mange gange
er det antallet af skytter, der bliver afgørende
for, hvilken forening der løber af med sejren.
Det er den skytte fra den vindende forening, der
har deltaget i begge skydninger og sammenlagt
har den højeste score fra årets to skydninger
der bliver pokalskytte og får lov til at opbevare
pokalen som bevis. Men den heftige kamp om at
få del i de fine Garderglas deltager alle i, der er
otte præmier i alt, så chancerne for at skyde sig
til et Garderglas er rimelig stor. Efter skydningen
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mødes vi i ”Garderstuen” til hyggeligt samvær og
præmieoverrækkelse, samt Jans gode kaffebord.
Mød nu op og deltag i det kammeratlige samvær med andre gamle gardere M/Kere, alle kan
deltage i skydningen uanset kvalifikationer, da
vores interne regler tillader skydning med geværstøtte.
JAN 72 Anders Bjerg

Samsø

(18/3 1908 – GF 09)

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

Silkeborg og Omegn

(4/5 1913 – GF 30)

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

Bowling
Så starter vi bowlingsæsonen igen - onsdag den
12. november kl. 19.00 på Brokbjergvej 12, Silkeborg. Tilmelding til Ole Louring på 8680 2110
senest den 9. november.
I forbindelse med flagdagen den 5. September,
havde Silkeborg og Omegns Garderforening
inviteret veteraner og pårørende til reception
på rådhuset, i samarbejde med Silkeborg Kommune. 165 personer deltog, og vi fik snakket
en masse, og udvekslet historier. Efterfølgende
var der gudstjeneste og kranselægning ved
Alderslyst kirke.
En rigtig hyggelig dag.
AUG-04 Martin Østergaard

Skanderborg og Omegn

(4/2 1916 – GF 36)

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

Skive og Omegn

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

Buffet og Bowling mandag den 17. november
2014 kl. 18.45.
Buffet og Bowling i Bowl´n Fun, Sdr. Boulevard
15, Skive.
Tilmelding senest den 4. november til Jørgen
Kjeldsen tlf. 4157 3142 eller Tage Larsen Tlf.:
9756 8154/4016 8154.
OKT-80 Erik Ringgaard

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

Pokalskydning i Højmark Hallen
Torsdag den 6. november 2014, kl. 19.00, afholdes den halvårlige pokalskydning mellem Ringkøbing og Skjern Garderforerninger.
Det foregår som sædvanlig i Højmark Hallens
skydebaner på 15 meter.
De to foreningers medlemmer med damer indbydes til denne skydning, hvor alle kan være med
uanset skydefærdigheder.

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

Midtjylland (II)

Damerne dyster om en vandrepokal fra Nordea,
medens herrerne dyster om en vandrepokal fra
Skjern Bank.
Pokalerne går til den forening, som har bedste
resultat og den skytte, som har deltaget i begge
årets skydninger og har højeste resultat.
Herudover er der garderglas til de bedste skytter.
Begge pokaler blev sidste år vundet af Ringkøbing, men fra den første skydning i april i år, er
Skjern lidt foran på point.
Jeg håber, at mange vil møde op til pokalskydningen den 6. november i Højmark og hjælpe
med at vinde pokalerne.
Efter skydningen er der kaffe til husets fantastiske
æblekage.
Kom og hjælp din forening og deltag i efterfølgende socialt samvær.
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. 3. november
Bowling kl. 18.30 i Bowl´n Fun, Tingvej 7, Viborg.
Denne aften tager vi damerne med.
Senest tilmelding til Karsten d. 29. oktober.
Fredag d. 28. november
Julelotterispil. Husk foreningens traditionelle julehygge på Rindsholm Kro fredag den 28.
november kl.18.30.
Der er lotterispil med mange gevinster – så tag
hele familien med. Tilmelding er ikke nødvendig.
Til orientering
For nemmere, hurtigere samt billigere at kunne
give besked til vore medlemmer, vil vi opfordre
jer til at sende jeres mailadresse til vores sekretær på mailadressen jbech@post9.tele.dk.
Dette gælder også hvis jeres mailadresse
ændres.
AUG-82 Jørn Bech

Aarhus og Omegn

(26/9 1902 – GF 05)

Formand: MAJ-77 Niels Erik Kjær
Ristrup Hovedgaard, Ristrupvej 39, 8471 Sabro
Tlf. 86 24 10 15 - 40 27 02 38
e-mail: garderkjaer@gmail.com
www.AarhusGarderforening.dk

Skydning
Sæsonens næste skydninger i Lyseng er fra kl.
19.00 den 5. november og den 3. december.
Nærmere oplysninger hos Helge Kuno Pedersen
på tlf. 8695 0440.
Fredag den 7. november kl. 19.00
Andespil
Store selskabslokale, Skovvangsvej 127, Aarhus
N.
Dørene åbnes for salg af spilleplader kl. 19.00.
Opråb begynder kl. 19.30
Hele familien er velkommen.
Pris: 50 kr./pers. for kaffebord med franskbrød
og kringle.
Øl, vin og vand kan købes.
Børn under 14 år halv pris.
Bindende tilmelding: Jørgen Ø. Johnsen tlf. 4075
1724.
e-mail: abc-telte@mail.dk –senest den 30. oktober.
Tirsdag den 11. november kl. 11.00
Mindehøjtidelighed for våbenhvile i første verdenskrig.
Mindeparken.
Foreningens fane er til stede. Det foreslås, at man
blandt de fremmødte gamle gardere på egen
hånd aftaler frokost efterfølgende.
Arr.: SOK Ingen tilmelding.
Fredag den 21. november kl. 18.30
Generalforsamling
Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus C.
Dagsorden jfr. vedtægterne. Alle medlemmer bør
komme til generalforsamlingen og gerne deltage
i den hyggelige spisning bagefter.
Vælg mellem kogt torsk og engelsk bøf.
Desserten er pandekager med is.
Hæderstegn bæres.
Pris 100 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding: Jørgen Ø. Johnsen tlf. 4075
1724.
e-mail: abc-telte@mail.dk senest den 7. november.
Tirsdag den 2. december kl. 11.00
Mindehøjtidelighed for jernbanesabotørerne
fra Langaa-gruppen.
Skæring Hede ved mindestenen.
Arr.: Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger.
Ingen tilmelding.

Torsdag den 4. december kl. 19.00
Juleglögg
Store selskabslokale, Skovvangsvej 127, Aarhus
N.
Kammeratligt samvær, kortspil og garderhygge.
Nisserne serverer kraftig glögg, æbleskiver og
kaffe. Pris 70 kr./pers.
Bindende tilmelding: Per Bundgård tlf. 8698
8600 –senest den 27. november.
Den årlige skydekonkurrence mellem vagtdetachementet på Marselisborg og Garderforeningen blev afviklet den 8. juli.
24 mand fra Garderforeningen mødte op på
Gardergården kl. 13.30 og kørte sammen med
garderne til skydebanerne på Vestereng.
Efter instruktion gik vi i gang med holdkonkurrencen, hvor et hold på 10 tjenstgørende
gardere konkurrerer mod et hold på 10 fra
Garderforeningen.
Efter en pause med kaffe og wienerbrød fik vi
rig lejlighed til at skyde serieskydninger, hvori
alle 46 unge og gamle gardere, som var med på
skydebanen deltog.
Der var særdeles stor lyst til at deltage i
disse serieskydninger. Vi brugte mere end 1500
patroner.
Efter skydningen var Garderforeningen for Aarhus og Omegn vært ved en lækker middag for
57 unge og gamle gardere på Gardergården.
Der var en god stemning og livlig snakken
under middagen, hvor major Peter Reinhold
Nielsen og formanden for Garderforeningen for
Aarhus og Omegn forestod præmieuddelingen.
De bedste resultater var:
Klaus Bjerglund (GF) 91 point. Jørgen Vejbøl
(GF), Rasmus Gonge (GF) og Finn Ditlev Jensen
(GF) alle 87 point.
Bedste garder var S. N. Madsen med 82 point
og næstbedste garder var M. B. Nielsen ligeledes med 82 point.
Bedste makkerpar med 169 point var GD H. l.
Jensen og Klaus Bjerglund (GF).
Serieskydningen blev vundet af Helge Kuno
Pedersen (GF) og næstbedst Christian Petersen
(GF) begge med 47 point.
Garderforeningen vandt med 828 point mod
Vagtdetachementets 747 point og vandt for
18. gang vandrepokalen. Der er skudt om den
i alt 33 gange.
Der var rigtig mange præmier, hvorfor ikke alle
præmietagere er nævnt.
Det vellykkede arrangement sluttede med tappenstreg.
Garderforeningen takker hele holdet af gardere,
fordi de gav sig tid til dette arrangement sammen med os, og retter en særlig tak til major
Peter Reinhold Nielsen og seniorsergent N. S.
Hansen for godt samarbejde.
MAR-67 Leif Johannes Hovvej

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

Als og Sundeved

(12/12 1937 – GF 60)

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

Esbjerg og Omegn

(31/5 1935 – GF 59)

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

Fredericia og Omegn

(28/10 1912 – GF 29)

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

Haderslev

(16/5 1933 – GF 57)

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

Aktiviteter i november:
Onsdag den 5. november kl. 10.00. Kammeratskabs formiddag m/ledsager i Museums og
Garderstuen på Haderslev Kaserne.
Her kommer dr. phil. Lars N. Henningsen og
holder indlæg over emnet: ”Kongebesøg i Sønderjylland gennem fire århundrede – festtafler,
eksercits eller statsrevision”. Vi kan glæde os til et
meget spændende og inspirerende indlæg.
Onsdag den 12. november kl. 19.30.
Skyde og kammeratskabsaften
Tirsdag den 18. november kl. 18.30
Bowling med GF Als/Sundeved i Sønderborg
Tilmelding til Erich på telefon 7452 7382.
Onsdag den 26. november kl. 19.00.
”Lottospil” med hele familien og gode venner
på Haderslev Kaserne.
Formanden modtager med taknemlighed præmier til spillet på 4091 7650 eller pr. mail detaeje@
post4.tele.dk. Vi håber på den sædvanlige gode
opbakning og siger på forhånd stor tak.
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Siden sidst
Lørdag den 20. september ”Åben hus”, Haderslev Kaserne.
I år markerede Forsvaret med ”Åben Hus”
på Haderslev kaserne også Hærens 400 års
dag, så Haderslev Garderforening stillede op
sammen med de øvrige inviterede soldaterforeninger med en mindre stand samt lidt
hvervemateriale, velvilligt stillet til rådighed fra
Kontoret – og som blikfang (se foto) havde vi
opstillet 2 garderhøje gardere, godt nok i pap,
som foreningen har fået overdraget af vort
mangeårige medlem, Olaf Henningsen, der i
mange år brugte dem som blikfang foran sin
forretning – jo de holder fortsat ud, og vejret
var heldigvis også med os, så godt 3.000 mennesker kiggede indenfor, og rigtig mange valgte
at blive fotograferet i selskab med en garder, så
det blev til hyggelige og gode oplevelser med
såvel tidligere gardere som forhåbentligt kommende gardere.
JUL-90 Mikael Ridstrøm Lauritzen

Horsens og Omegn

(5/10 1889 – GF 03)

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

Andespil
Fredag d. 21. november afholder foreningen det
årlige andespil for foreningens medlemmer med
familie. Der spilles om ænder og det særlige spil
om chokolade for børnene.
Det finder som vanligt sted i Horsens Firmaidræts
lokaler på Hattingvej i Horsens.
MAR-83 Frank Meyer

Kolding og Omegn

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

Book en Blå time på 44 55 59 00

Kongeå-egnen

(24/7 1958 – GF 73)

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

Midtjydsk

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

Ribe og Omegn

(18/8 1912 – GF 28)

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

Næste arrangementer
SKYDNING på Vittenbergskolen i Ribe.
Vi starter med skydning torsdag aften kl.19.30
fra uge 42 og frem til påske 2015. Så mød bare
op hver torsdag!!!!
GENERALFORSAMLING i Ribe og Omegns
Garderforening.
Afholdes den 27. november 2014, kl. 18.30, i
Garderstuen, Hejrskovvej 20, 6670 Holsted.
Dagsorden ifølge lovene.
118-NOV-63 H. P. Jepsen

Tur til Tyskland med Ribe og Omegns Garderforening.
Lørdag den 28 august 2014, kl. 08.00, tog 27
gamle gardere med ledsagere med Bingo Rejser

www.ok.dk · www.jef.dk · www.veteranhjem.dk
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til Kapplen i Tyskland. Også en stor tak til jer
gardervenner, som gjorde det muligt, at arrangere turen. Undervejs var der morgenmad,
kaffe, rundstykker med ost og en skarp. Som
sædvanlig var det Tove og Jørgen Peter Hansen
fra Bredebro, der stod for både planlægning og
proviantering af turen. Vi ankom til Kapplen
efter en gemytlig bustur, gennem den sønderjyske og nordtyske natur.
Vi sejlede fra Kapplen i en flot hjuldamper.
Undervejs blev der serveret en dejlig frokostbuffet.
Derefter kørte vi til A. P. Møller skolen. Vi nåede
lige at få en kop kaffe og Toves lækre kage før
vi blev guidet rundt på den utrolig flotte skole.
Der var i byggeprocessen tænkt på alt ned til
mindste detalje. Superflot.
Så kørte vi nordpå med ophold på Saxborg Kro,
hvor vi fik en lækker 2 retters menu.
Alt i alt en dejlig dag, hvor man som deltager
bare kunne læne sig tilbage og nyde det hele.
Tak for det, Tove og Jørgen Peter.
Ref. Kurt Holm Sørensen

Sønderjydsk

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

Varde og Omegn

(8/5 1957 – GF 72)

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

Vejle og Omegn

(19/11 1913 – GF 32)

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

Indkaldelse til Garderforeningens julefrokost
2014!
Kald det bare ”rettidig omhu” når vi siger at
julen nærmer sig, men vi ved af erfaring at der
skal planlægges i god tid hvad angår den herlige
højtid.
Derfor håber vi meget på at du allerede nu vil
reservere tid i kalenderen til julefrokosten 2014 i
DIN Garderforening – vel mødt!
Tidspunkt: 14. november 2014 kl. 18.00
Sted: Hjemmeværnsgården, Niels Finsensvej 4,
7100 Vejle
Pris: 50 kr. Mad og drikke af det gode mærke ”ad
libitum” og hyggeligt samvær med gamle gardere
til den beskedne pris (næsten gratis ) -- kr.
50.00 all inklusive
Tilmelding /Afregning til konto: reg.nr. 1682 3224031482
S.U.: Senest 9. november 2014

BLÅ FEST
Afholdes med march igennem byen hvor der er
tilmeldt ca. 135 Blå Gardere, nærmere på hjemmesiden om afgang fra Bryggen kl. ca. 10.00 og
et stop på Nørretorv, og som afslutning Reception på Rådhuset kl. 12.00.
Vi ser gerne så mange gamle gardere som muligt
til at deltage i marchen.
GENERALFORSAMLING
Den årlige generalforsamling nr. 101 afholdes
på Hotel Hedegården mandag den 20. november
kl. 18.00.
Som sædvanlig serveres der gule ærter med
pandekager som ”dessert”, efter generalforsamlingen, for dem der ikke ved hvor gode de er, kan
der bestilles andet når du møder op inden generalforsamlingen.
BANKO
Torsdag den 6. december kl. 19.30 inviteres venner og bekendte med til det altid store udbud af
sponserede og indkøbte gaver.
H U S K; hvis du vil nyde kaffe & kage bag efter,
skal du tilmelde dig til undertegnede, helst på
mail.
Tur til Randbøl Hede
Det var en særdeles vellykket tur, ikke mindst
taget i betragtning af vejret, fremmødet var
særdeles pænt, ikke mindst i forhold til mødedeltagelsen til 200 mtr. skydningen.
SAN gav et meget fyldestgørende foredrag,
inden vi gik en fin tur på et par kilometer på
den lyngbegroede hede, hvor han også gjorde
flere stop, for at orientere om hvordan heden
var opstået efter Istiden, og hvordan flere bla.
tyskere havde forsøgt at opdyrke heden, men
selv med 6 spand hest for en plov med ét
skær, til allaget, holdt hestene ikke til mere end
højest tre uger, før de var kørt / slidt ned.
De sidste urfugle forsvandt sidst i nitten hundrede og firserne, den sidste på den jyske hede
fandt man død i 1991, eller en meget flot Fugl,
som nu er udstoppet og står på ”Naturrum
Kirstinelyst”.
Efter rundturen var der mange fine ting at
besigtige i museet.
200 mtr. Landsskydning
Der var ikke den største tilslutning, men alle
vi der mødte op, havde en ganske fin dag,
efter Flaghejsningen begav vi os til de forskellige baner for at afvikle den vel tilrettelagte
skydning.
Skydningen afsluttede vi med en veldækket og
lækkert Frokost
SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
https://www.facebook.com/groups/Garderforeningen/
Kai Hansen, k.internet@pc.dk, mobil 2484 4825

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

Lidt fra vicepræsidenten
I år er det sidste gang der er årgangsparade i november. Fremover er der
én årgangsparade, og det er den første søndag i maj.
Mange årgangsforeninger har et
stærkt sammenhold. Man mødes
måske hvert 5. år, og nogle enkelte
i ens årgangforening mødes måske
hvert år, og det er godt. Årgangsforeningerne er også der hvor det
største medlemspotentiale til Garderforeningerne er. Så forsøm aldrig
at invitér nogle af dine årgangskammerater til et møde i din forening,
så kan det være at interessen bliver
vakt.
 JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident

Assenskredsen

(2/9 1945 – GF 66)

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

Kommende arrangementer
Bowling
Bestyrelsen planlægger en bowlingaften med
efterfølgende spisning/buffet i Assens Bowlingcenter. Arrangementet planlægges til fredag, d.
28.11.2014.
Da det endnu ikke er endeligt fastlagt vil vi gerne
have tilkendegivelser/tilmelding fra interesserede hurtigst muligt, så endelig bestilling kan
afgives til bowlingcentret.
Egenbetaling må påregnes. Ring eller send en
mail, såfremt du/I ønsker deltagelse.

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Referat
Den Nationale Flagdag for Danmarks Udsendte, den 5. september 2014 blev afholdt på
Kogehusmolen i Assens. Fra vores forening
deltog Arne Jull Madsen, Frits Jacobsen og Tom
Kristensen. Der var opstillet faneborg med
deltagelse af 9 faner og flag. Byens borgmester
Søren Steen Andersen – talte på vegne af det
officielle Danmark. Arrangementet sluttede i
Assens Marineforening, hvor der blev serveret
kaffe og morgenbrød. Der var arrangeret et
foredrag m. sogne- og feltpræst Jens Chr. Rothmann, der fortalte om arbejdet som udstationeret i Kosovo og Afghanistan. Efterfølgende
var der en orientering om den forsvarspolitiske
situation v/ Jane Heitmann, MF for venstre.
Landsskydning i Vingsted, lørdag, den 20. september 2014.
Vi deltog med 4 skytter fra Assenskredsens
GF – Arne Kempf, Kim Lorentzen, Leif Jessen og
Tom Kristensen. De 2 førstnævnte gjorde sig
gældende i præmierækkerne, så vores forening
fik lidt positiv omtale i det meget skrappe
selskab af superskytter. Godt gået af Arne og
Kim.
JUL-78 Tom Kristensen

Den Fyenske

gardere/ golfspillere til at være med til fire
hyggelige og spændende matcher. I år lokkede
vi med at pokalen er på spil for alle deltagere
og ikke kun blandt medlemmer af ”Den fynske
Garderforening”.

Andespil
Den 6. november er der andespil på Dannevirke
kl. 19.30. Kom og dyst om de fine præmier.

Det blev kun to garderkammerater fra Nordfyn
vi fik lokket med, og dem kendte vi i forvejen
godt fra de senere år. Vi må agitere noget mere,
og til det brug har vi det fine billede af de to
fra Nordfyn med deres præmier fra den sidste spilledag. Årets vinder blev Herluf Hansen
fra Nordfyn. På de næste pladser kom Niels
Skovgaard og Frede Bang Olsen i et meget tæt
opløb.

Garderstue
Garderstuen 20. november kl. 19.30 kommer til
at indeholde et spændende foredrag med Mikkel
Søholm Vestergaard. Mikkel har været udsendt
med Livgardens Odin Coy Helmand hold 5 som
gruppefører i perioden februar-august 2008.
Dernæst officer i 2 år hos Gardehusarregimentet
inden han forlod Forsvaret i 2013.
Foredrag på Dannevirke
Den 26. november kl. 19.30. Altmark-affæren
Lektor N. P. Frederiksen vil gennemgå Altmarkaffæren og hvad deraf fulgte. 25 kr. for ikkemedlemmer af Fyns Militærhistoriske Samling
(HISAM)
Bowling
27. november kl. 19 kridter vi atter skoene og
bowler sammen. Tilmelding til Poul Agertoft,
gerne på mail: poul.agertoft@post.tele.dk. Vi var
5 sidste gang, og 70-årsfødselaren Finn Madsen
vandt med 149 point.

(6/7 1889 – GF 02)

Gennemførte arrangementer
Golfafslutning
Så har vi afsluttet ”GARDER GOLF FYN 2014”.
Som tidligere år har vi inviteret alle fynske

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
Kære gardere
Så er vores jubilæumsår ved
at gå på hæld. Fra 1. januar i
2014 satte vi dette jubilæumslogo på vores brevpapirs øverste højre hjørne, så det kunne
være en pryd i hele jubilæumsåret. I så det bl.a.
på indkaldelsen til generalforsamlingen, og alle
de unge gardere, der efter hvervemøderne har
fået tilsendt et velkomstbrev, så det. Desuden
er det på alle årets mødereferater og andre
papirer. Så når man om 25 år forbereder 150
året og bladrer igennem protokollerne ses det
at 2014 var et særligt år i Den Fyenske.
Halvvejs i gennem året kulminerede det med
jubilæumsfesten. En fest som der var brugt
mange kræfter på at forberede, men belønningen var afvikling af festen hvor glade gæster,
og medlemmer med ledsagere havde en dejlig
aften. Tak for det gode humør og en dejlig
fest.
JUL-71 Henrik Gattrup
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Kommende arrangementer:
Skydning
4. og 11. november kl. 19 i FKS hallen er der 15
meter skydning med gevær og også mulighed for
at skyde pistol.

JUL-86 Christian Tvede

Faaborg-egnen

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

Kammeratskabsaften med skydning på Telemarken fredag d. 14. november kl. 18.30 med
spisning af medbragt mad. Vi fortsætter den
anden fredag i måneden, således den 9. januar,
14. februar, 20. marts. (NB. Denne dato er rykket
på grund af anden brug af lokalet.) Den sidste
gang er 11. april.
Herudover er følgende arrangementer planlagt:.
Juleafslutning med skydning for damerne den
5.december og generalforsamlingen fredag den
30. januar.
Regionsskydningen foregår i Faaborg fredag d.
13. marts (afholdes af Svendborg GF),-

Tre glade gardere. Benny Ohlsen nr. 2 den 29. august, Kai Hermansen, formand for GARDER GOLF FYN
2014 og Herluf Hansen vinder den 29. august og nummer to den 19. september. Sådan ser det ud, når
vi præmierer vore gardervenner fra andre foreninger.
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Vestfyns Cup tirsdag d. 12. maj i Assens
Igen i år håber vi, at vi en af aftenerne vil kunne
præsentere en god og interessant foredragsholder.
Der er sket en ændring i Skydeudvalget, idet
Bjørn Ramming har afløst Mogens Pedersen
som formand. Ebbe Pedersen er stadig tilknyttet
På glædeligt gensyn og vel mødt.
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
Husk der bowles i Otterup Bowlingcenter, mandag den 10/11-2014.
Tilmelding til Niels Thor Rasmussen på tlf. 5132
8086 senest 3 dage før.
APR-79 Niels Thor Rasmussen

Skydning
Husk der startes op med 15 m skydning i Særslev Skytteforening, torsdag den 13/11-2014
kl. 18.30.
Tilmelding til Renè Rasmussen på tlf. 2168 9687
senest 3 dage før.
OKT-80 Renè Rasmussen

Nyborg og Omegn

(6/3 1918 – GF 42)
Formand: 490-MAJ-62 Donald Petterson
Hyldehaven 10, 5320 Agedrup
Tlf. 65 93 81 27 / 40 36 87 62
e-mail: nalle10@dbmail.dk

Svendborg og Omegn

(6/7 1916 – GF 37)
Formand: 017-JAN-62 Kristian Hansen
Skolebakken 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 24 32 78
e-mail: af-kh@ollerupmail.dk

kl. 18.30 i Marineforeningens lokaler som sædvanlig og de ligger nede ved siden af Ærø færgens
leje på Svendborg havn.
Hermed følger resultaterne fra vores idrætsskydning i aug. 2014.
1. Finn Madsen 67 P. Mesterskytte, 5.Ole Vagn
Jensen 61 P., 9. Gert Bo Lauritsen 58 P., 10.
Michael Jørgensen 58 P., 15. Finn Christensen
55 P., 30. Poul J. Jacobsen 42 P.
Samlet blev holdet nr. 2.
I den siddende salon blev det til 2. Michael
Jørgensen, 3. Gert Bo Lauritsen, 7. Finn Madsen
og 10. Ole Vagn.
Stående blev det. 1. Finn Christensen og 2.
Michael Jørgensen, alt i alt nogle flotte resultater vi i foreningen kan være stolte af.
Husk at det er i 2016 at vores forening fylder
100 år. Der arbejdes allerede i bestyrelsen på
at planlægge dagen og aftenen. Men følg med i
dit Garderblad, der vil vi prøve løbende at holde
jer orienteret om hvad der sker.
Hvis du vil med til regionsbowling så sæt allerede nu kryds i den nye kalender for det foregår
den 10/01 2015 i Odense, nærmere herom i
næste nr. af bladet
JUN-85 Finn Madsen

Vestfyn

(23/5 1914 – GF 33)

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

Bankospil
Så er det igen tiden for vores traditionsrige bankospil. Det er, som tidligere annonceret, tirsdag
den 4. november. Det foregår i Lillebæltshallens
Cafeteria i Middelfart, hvor vi som sædvanlig
byder på rigtig mange fine præmier. Bankospillet begynder kl. 19.00. Det er derfor vigtigt at
komme i god tid. Husk at medbringe en gave til
lotteriet (ca. 25 kr). Der er mulighed for at købe
kaffe/the samt øl/vand. Medlemmer af andre
foreninger, naboer samt familie og venner er
meget velkomne, så mød op til en hyggelig og
forhåbentlig udbytterig aften.
Skydning
Husk skydning på 15 m i Lillebæltshallen hver
onsdag fra kl. 18.30 til kl. 20.00. Kontakt evt.
Knud på tlf. 40216548.

Husk i november:
Bowling torsdag i ulige uger.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

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

Det er berigende oplevelser man får
som Vicepræsident eller som Regionsformand, når jeg besøger de forskellige foreninger i forskellige sammenhænge.
En sådan oplevelse havde jeg den
5. september i Høje Taastrup og
Omegns Garderforening, der ved
ihærdigt arbejde, og i fællesskab sammen med Høje Taastrup Kommune,
kunne afsløre en æressten med teksten: ”Til ære for Danmarks udsendte
siden 1948”. Læs indlægget i GB fra
Høje Taastrup og Omegns Garderforening og et stort tillykke med det
flotte resultat.
MAJ-70 Jens Crone, Vicepræsident i Region V

Garderforeningen 
i København

(25/8 1885 – GF 01)

Formand: JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th., 2100 København Ø
Tlf. 2371 1543
e-mail: formand@garderforeningen.dk
Kasserer og registrator: APR-72 Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37, 2300 København S
Tlf. 4254 0906 · Giro 6 40 28 28
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk
www.garderforeningen.dk

Skydning 2. og 4. tirsdag i måneden.

Ærø

Har du endnu ikke modtaget indkaldelse til
generalforsamlingen så kontakt formand Kristian Hansen 6224 3278, den foregår den 28/11

(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

Gule ærter
Tirsdag den 11. november 2014 kl. 19.00 står
programmet på gule ærter med tilbehør, æbleskiver, 1 øl og kaffe for kun kr. 100,00. Det
foregår i år i kantinen på Hærens Officersskole
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på Frederiksberg Slot. Aftenen er for medlemmer (gamle gardere) uden ledsager på grund af
begrænset antal pladser. Bindende tilmelding
mellem 1. og 6. november 2014 på 4081 0040
mellem kl. 18.00 og 20.00 eller www.garderforeningen.dk.
Julefrokost
Lørdag den 22. november 2014 kl. 13.00 i
Hærens Officersskoles kantine på Frederiksberg
Slot. På buffeten står diverse lune og lækre retter. For denne, samt 1 øl og kaffe er prisen kr.
150,00. Ledsagere er meget velkomne. Bindende
tilmelding mellem 12. og 19. november 2014 på
4081 0040 mellem kl. 18.00 og 20.00 eller 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.
JAN-70 Jørn Knudsen

Sejltur på Lyngby og Bagsværd Sø!
Lørdag den 20. september 2014 var i alt 27
personer på en skøn sejltur på Lyngby og Bagsværd Sø. Endvidere sejlede båden også op af
Mølleåen til Frederiksdal.
Den medbragte picnickurv blev indtaget ved
Sophienholm.
Erik Otzen Hansen fra bestyrelsen havde medbragt sin harmonika og spillede nogle numre,
som deltagerne sang med på.
Deltagerne gav udtryk for, at det havde været
en rigtig dejlig dag.
FEB-69 Chr. Roland Christiansen

Skyttelauget
Kortdistance
Der skydes onsdag d. 5., 12., 19. og 26. november på banerne på Carlsberg Fritidscenter, Ny
Carlsbergvej 68. Skydebanen vil være klar fra kl.
18.30. Kom og vær med.
Langdistance
Vi skyder søndag d. 9. og 23. november. Vi mødes
til morgenkaffe og frisk brød på skydebanen,
Københavns Skyttecenter kl. 0800. Vi mødes i
SKAK-huset på den store parkeringsplads inden
vi går på banerne.
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, Jan Stoltenborg, på
telefon 4444 2473.
Se i øvrigt vort medlemsblad Sigtekornet på
www.garderforening.dk/GSLsigtekornet.html
OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Formand SEP-59 Ove Rygaard tlf.: 4914 1845,
e-mail: over@post.tele.dk
Næstformand SEP-59 Jørn Mouritsen tlf.: 4465
2860, e-mail: mouritsen@cso.dk
Tilmelding og framelding til næste måneds
Mumiemøde kan ske via www.gardermumier.dk
eller via 6062 3141.
Ordinært Mumiemøde er: Tirsdag den 4. november 2014 kl. 11.30 på Livgardens Kaserne.

Bornholm

(20/9 1908 – GF 11)

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

Bowling med vores piger.
Torsdag d. 13. november kl. 18:00 mødes vi
sammen med vores piger i Bowlingcenter Rønne,
Torneværksvej 18. Vi spiser hakkeplankebøf til kl.
19:00, bowler til kl. 20:00 hvorefter vi slutter af
med ta´ selv is. Det koster 169, 00 kr pr. person at
deltage. Tilmelding bedes givet til aktivitetsformand Henrik Hoffensitz senest d. 10. november
enten på tlf. 25570607 eller på mail adr. hoffensitz@ofir.dk
NOV-78 Christian Kolls

Fakse og Omegn

(13/11 1916 – GF 38)

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

Generalforsamling
Fakse og Omegns Garderforening afholder generalforsamling den 8-11-2014 kl. 12.30 på skydebanen under den gamle sportshal, Præstøvej
3, 4640 Faxe.
Dagsorden efter lovene.
Tilmelding til Formand Michael Hansen 4178
5059 eller på mail peter@pedersen.mail.dk
Skydning
Skydning starter på 15 m. bane hver torsdag kl.
19.00 i den gamle sportshal i Faxe.
Sidste skydeaften inden jul er den 10-12-2014
kl. 19.00.
Tilmelding til Skydeleder Bjarne Larsen 5671
3137 senest 07-12-2014.
Vel mødt.
Peter Pedersen

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

Falster- & Østlollands Garderforening afholder generalforsamling.
Torsdag 20. november 2014 kl. 18.30, Forsamlingsgården i Toreby, Torebyvej 46, Toreby L.
Efter generalforsamlingen serveres der gule ærter
kr. 120 eller wienersnitzel kr. 160 inkl. kaffe og
pandekager. Foreningen er vært ved en øl/vand
plus en snaps.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen har noteret følgende til 25 – 40 – 50
& 60 års jubilæum.
40 år. Anders Chr. Knudsen, Jørgen Erik Lise, Vagn
Nielsen og Peter Müller.
50 år. Gunnar Vilhelm Huge, Hans Henrik Jensen
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og Dan Toxværd.
60 år. Kristen Mouritzen og Jørn Pærregaard
Husk Emblemer bæres!
Kontingent bedes indbetalt inden generalforsamling.
Tag gerne en garderkammerat med. Vi håber at
se mange af de nye medlemmer til årets generalforsamling.
Tilmelding senest den 08-11-2014, Peter Müller
helst på mail: 54822250@mail.dk eller tlf. 2147
3475.
Bestyrelsen
Skydning i Kettinge hallen
(10.11), (24.11), (08.12), (19.01), (02.02),
(16.02) ,(02.03)& (16.03)
Alle dage kl. 19.00 Vi ser gerne nye skytter på
banerne i Kettinge
Husk at følge med på facebook - http://www.
facebook.com/GdfFOL
Turen til Kbh
Onsdag den 24 sep. Hærens 400 års jubilæum
i operaen. Holmen KBH.
Vi drog 25 gl. garder med påhæng til en fantastisk aften i København, i bus fra Nakskov.
Det var en god aften i en fantasisk bygning med
musik og optræden, mad og drikke og et kig til
HM Dronning Margrethe og resten af familien
og et mega fyrværkeri.
Man kunne fornemme at alle var tilfredse og
havde hygget sig.
Tak for den store opbakning fra alle.
PV. af aktivitets udvalget

Dan Toxværd, Torben Laursen, Kent H. Andersen

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. 3. november, kl. 18.30 Kammeratskabsaften i Sergentmessen på Garderkasernen.
Denne aften uddeler vi årstegn for medlemskab
af en garderforening.
Medio oktober udsendtes invitationer til de medlemmer, som i.flg. foreningens fortegnelser skal
have tegn i år: Derfor: Mener du, at du I år er
berettiget til årstegn, men ikke har modtaget
invitationen, bedes du straks kontakte foreningens sekretær.
Denne aften har vi den store glæde, at De Danske Garderforeningers præsident, kammerherre,
oberst Flemming Rytter deltager. Præsidenten vil
forestå overrækkelsen af årstegn.
Mandag, d. 1. december, kl. 18.30 julefrokost i Sergentmessen. Denne aften inviterer vi
ledsager(e) med: Så husk ved tilmeldingen at
oplyse hvor mange I kommer.

Tilmelding til spisning senest hhv. onsdag, d. 29.
oktober og d. 26. november 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!
DEC-83 Steen M. Munk

Gl. Roskilde

(22/1 1910 – GF 17)

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

Kommende arrangementer:
Bowling
Vi spiller alle onsdage i lige uger, både i 2014 &
2015, kl. 19.00 i Roskilde Bowling Center, RO’s
Have 16, Roskilde.
Tilmelding til Hans Bøge på e-mail: jonnaoghans@privat.dk eller på tlf. 4656 1399.
Kegler
Der spilles på følgende dage, 4.11 - 18.11 - 2.12
- 16.12 i 2014 & 13.1 - 27.1 - 10.2 - 24.2 - 10.3
& 24.3 i 2015, kl. 19.00 i Roskilde Kegle Center,
Th. Nielsensvej 8B, Roskilde.
Tilmelding ikke nødvendigt.
Andespil
I Vor Frue Sognegård, Vor Frue, torsdag den 20.
november 2014.
Nærmere tilgår i næste Garderblad, eller på Foreningens hjemmeside.
Flagdagen den 5. september blev højtideligholdt over hele landet. Vores forening deltog
med fanen - altid smukt repræsenteret af
vores fanebærer og faneløjtnant - ved arrangementer i Høje Taastrup, Roskilde og som altid
ved Jyllinge kirke. Igen havde sognepræst Kai
Bollmann sørget for rammerne og flere andre
soldaterforeninger deltog ved dette højtidelige arrangement. Formanden repræsenterede

foreningen ved alle tre arrangementer, og flere
af vores medlemmer deltog også ved arrangementet i Jyllinge.
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

Skydning på 15 m
Starter 3. november 2014 i kælderen på Sofiendalskolen.
Kontakt evt. skydeleder Claus Nybo på tlf. 2264
5290.
JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen/sekr.

Helsingør og Omegn

(31/1 1918 – GF 41)

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

Kommende arrangementer
7. november, afholder vi det traditionsrige
andespil i Skydeselskabets stemningsfulde lokaler, hvis du endnu ikke har tilmeldt dig, er det NU.
Husk at familie og venner er velkomne.
12. november spiller vi bowling i Allerød, tilmelding nødvendig til tommyaaboe@hotmail.
com
25. november er der skydning på banerne ved
Sommariva, skydeleder Lars Bondo Svane.
Det er bestyrelsens ønske at så mange som
muligt møder til arrangementerne, så kom og
mød gamle soldaterkammerater, eller få nogle
nye.
Følg foreningens liv på vor fine hjemmeside, se
billeder og find øvrige oplysninger.
På gensyn i din Garderforening.
NOV-74 Tommy Aaboe

Flagparaden ved højtideligheden ved Jyllinge Kirke

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

11-14

(24/3 1911 – GF 21)

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

BOWLING afholdes onsdag den 12. november i
Mega Bowl, Mellemvang 5 i Holbæk.
Se mere om arrangementet i GARDERSABLEN
eller på hjemmesiden.
Tilmelding til Bent Pedersen på tlf. 5932 8219
eller på e-mail; karenbent@c.dk.
BANKOSPIL afholdes onsdag den 26. november
kl. 19.00 i Garderstuen i Holbæk.
Der spilles om 15 ænder, 20 kyllinger samt en
kæmpe købmandskurv (værdi kr. 350,00).
Pris pr. kort til samtlige spil er kr. 15,00.
Medbring selv kaffe, kopper, tallerkener og
kage.
FUGLESKYDNING blev afholdt lørdag den 6.
september på skydebanen i Tuse.
Der var mødt 25 skytter frem da formanden
652-NOV-49 Kaj Kristensen bød velkommen
og gav en orientering om de praktiske ting i
forbindelse med skydningen.
Den regerende fuglekonge JAN-63 Mogens
Leth afgav det første skud, og så fortsatte man
indtil brystpladen faldt og dermed afgørelsen
om hvem der skulle være den nye fuglekonge.
Der blev i år afgivet 434 skud inden brystpladen
faldt. Resultatet af skydningen blev således:
Kronen: NOV-78 Jens Greve ved skud af JAN83 Henrik Skjærbæk
Højre vinge: NOV-42 Evald Olsen v/MAR-60
Freddy Petersen
Venstre vinge: JUL-98 Kristian Juul Jensen v/
NOV-81 Ole Madsen
Halsen: NOV-68 Jens Otto Mikkelsen v/MAR61 Svend Aage Thøgersen
Halen: APR-72 Tonny Larsen v/APR-11 Palle
Arildsen

Ringen: MAR-60 Freddy Petersen v/FEB-81
Jens Madsen
Brystpladen og dermed fuglekonge JAN-83
Henrik Skjærbæk v/APR-12 Steven Mihalech.
Om aftenen samledes vi 39 personer på La
Bon, Holbæk, hvor alle hyggede sig med et
rigtigt godt måltid mad. Under spisningen blev
der uddelt diverse præmier til de forskellige
vindere af skydning og skydekort. Vi kunne
desværre ikke hylde den nye fuglekonge, idet
han desværre var forhindret på grund af et
andet arrangement.
Under spisningen blev der også sunget en sang,
og alle var enige om, at det havde været en
rigtig hyggelig aften.
Se alle billederne fra dagen på vores hjemmeside www.holbaekamtsgarderforening.dk.
JUL-99 Brian Ravn Printz

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

Aktiviteter
Bowling: I november spilles tirsdagene den 4.
og 18. Husk tilmelding til bowlinglederen senest
8 dage før. Jf. aktivitetsplanen på vores hjemmeside.
Skydning: Kommende skydeaftener er mandag
den 3. november og mandag den 1. december.
Julebanko: Søndag den 7. december på Hjemmeværnsgården. Indbydelse følger medio
november.
Husk: Oplysning om alle arrangementer med de
nærmere detaljer kan ses på foreningens hjemmeside www.gf78.dk
Flagdag den 5. september
I et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og Høje Taastrup og Omegns Garderforening samt en lokal repræsentant fra veteran-

Tekst til billede: Den nye æressten afsløret i Magdas Park, Taastrup (foto: Lilian Nielsen)
foreningen De Blå Baretter og med økonomisk
støtte fra lokale foreninger og fonde blev der
afsløret en ny æressten i Taastrup til markering
af alle dem, der har været udsendt fra militæret, politiet, sundhedsvæsenet, beredskabet
og hjemmeværnet siden 1948. Det skete på
Flagdagen, hvor dagen blev indledt med en
andagt i Taastrup Nykirke. Efter andagten var
der parade med faner ad hovedgaden til den
plads, hvor æresstenen skulle afsløres. Det var
borgmester Michael Ziegler (K), som stod for
selve afsløringen af den nye æressten, og han
udtalte bl.a., at han håbede, at stenen kan blive
et fælles samlingspunkt, hvor der er rum til
refleksion og eftertanke.
Fugleskydning
Årets fugleskydning blev afholdt den 14. september på Skydebane Vest i Fløng.
Mange af foreningens medlemmer med ledsagere og gæster deltog i skydearrangementet
med at nedlægge de to fugle, en til de gamle
gardere og en til gæster.
Det var desværre en regnfuld dag, men ellers
afviklet helt traditionelt. Dagen blev indledt
med at foreningens fane blev ført ind i lokalet.
Efter morgenkaffen blev skydningen indledt.
Efter et par timers kamp med fuglen var der
fællesspisning og gevinstuddeling. Årets fuglekonge blev Kaj Nielsen.
Bowling
Så er vi kommet i gang med den nye sæson, og
har spillet 2 gange med acceptable resultater,
idet der har været flere serier mellem 160 og
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op til 191, selvfølgelig har der også været serier
under 100, men der skal også være plads til
forbedringer. Heldigvis har alle spillere fra sidste sæson igen meldt deres ankomst, og vi har
også været i stand til at tiltrække nye spillere.
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
Julefrokost med bankospil
Garderforeningens julefrokost med bankospil
afholdes i år fredag den 21. november 2014 kl.
18.30 i Ole Lunds Gaard, Kordilgade 1-3, Kalundborg, hvor bestyrelsen har reserveret separat
lokale. Vi begynder aftenen med at nyde en lækker julebuffet med mange retter og efterfølgende
kaffe til en særpris af kun 185 kr. pr. kuvert. Til det
efterfølgende bankospil vil der som tidligere være
flotte gevinster skænket af byens forretninger og
virksomheder, som på den måde støtter foreningens virke. Det siger vi tak for. Bestyrelsen vil også
takke deltagerne i julefrokosten, som medbringer gevinster til bankospillet. Der plejer at være
mange tilmeldinger til julefrokosten, og det vil
der nok også være i år. Vore damer er selvfølgelig
meget velkomne. Og man er også velkommen til
at invitere et par gode venner med.
Tilmelding til Finn Nielsen, 5950 8738, Karsten
Jensen, 2425 9803, eller undertegnede på 5951
6789, eller e-mail: castbak@ka-net.dk – senest
søndag den 16. november 2014.
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

hånd med ved indsamlingen, der støtter en udvidelse af sansehaven i Slots Bjergby. Denne have er
til støtte for vore hjemkomne soldater og andre
udsendte, som har behov for ro og fordybelse,
for at få en fornuftig hverdag til at fungere. Den
anden halvdel af det indsamlede beløb, går til
Støtte til Soldater og Pårørende. Så mød op og
vær med til at støtte disse gode formål.
Bowling
Vi er nu startet op og har en bane mere til rådighed i denne sæson, så kom og vær med, fra klokken 18.00-19.00 i Køge Bowling Center.
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.
Afslutning for skydning er fastlagt til den 27.
marts 2015.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.
Garderstuen
Starter igen op sammen med skydning, hver
tirsdag fra klokken 19.00 -21.00 og Ole er klar
bag baren.
National Flagdag
Arrangementet fandt sted 5. september.
Vejret var med os og Køge Kommune havde
sørget for at byen var flagsmykket, da vi med
de tilmeldte foreninger og deres faner mødtes
ved Køge Kirke. Med Tambourerne i spidsen
marcherede paraden mod Torvet, hvor der var
taler af formand Henrik Agerlin, Køges borgmester Flemming Christensen, samt leder af
Veteranhaven i Slots Bjergby René Pamperin.
I den flagsmykkede by marcherede vi videre
mod havnen og Marinestuen, hvor der var fælles hygge og afslutning på en god aften. Tak til
alle for deres engagement.

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.
Skydningen på 15 meter fortsætter i november
måned. Der vil være skydning mandag den 10,
hvor vores damer er velkommen.
Sidste skydning inden jul er mandag den 24
november, også med damer, hvor vi har turnering og skægskydning.
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.
MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

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.

Banko 2014
Arrangementet finder sted 24. november.
Sandmarksbos dejlige lokaler lægger igen i år
ørerne til opråb og muntre stemmer, når vi afholder vort årlige bankospil. Ryd i kalenderen og
reserver denne aften til mad og hygge.
Indbydelse er udsendt.
Indsamling til Veteranhaven i Slots Bjergby
og SSOP
Arrangementet finder sted 29. november 2014
Foreningen foranstalter igen i år indsamling fra
vor stand på Køge Torv lørdag den 29. november
fra klokken 10.00-14.00. Vi håber på godt vejr og
besøg fra vore medlemmer, der gerne må give en

opdaterede nyheder fra foreningen, samt billeder fra afholdte arrangementer, nye som gamle
og især fra besøg hos vore fødselarer.

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

Hjemmesiden
Vor nye hjemmeside har haft opdateringproblemer, men er nu fuld funktionsdygtig. Husk
at besøge den på www.koogf.dk , hvor der er

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

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

www.eriksen-co.dk
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20.01.15 Årets bingo
24.01.15 Generalforsamling
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.
115-AUG 67 John Lange

Nordsjælland

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

Husk bankospillet på el værket d. 20. november.
Nordsjællands Garderforening afholdt d. 17.
sept. den årlige åleaften.
Vi startede med at skåle for Dronningen, derefter blev ålene serveret med tilbehør bestående
af stuvede kartofler. Der var mere end rigeligt
af ål. Der var plads til 15 personer mere, og der
ville stadig have været nok.
Efter ålene kom kaffen på bordet med kransekagekonfekt leveret af Willas Olsen. Under
kaffen underholdt KN Axel Vermehren om sine
40 års tjeneste ved den Kongelige Livgarde bl.
andet omkring Rosenborg og Frederiksberg
slot. Dette var et andet foredrag vedr. soldatertjeneste og ikke om krig.
Foreningen takkede Axel med nogle flasker
rødvin.

Du kan altid finde nyt om din Garderforening
på vores egen hjemmeside.
Lars Juel Clement

Sydsjælland

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

Skyttelauget informerer:
Vi har indendørsskydning, riffel og pistol, i Fladsåhallen, torsdag d. 6. november, kl. 19.00,
landsskydning kan afvikles. Kl. 19-20 skydes med
riffel, og kl. 20-21 skydes med pistol.
Vi har pokalskydning med Pionerforeningen i
Fladsåhallen på 15 m, tor. d. 20. nov. kl. 18.00,
med efterfølgende spisning, bindende tilmelding
til Gert Roerolt tlf. 5570 0646, 2193 0956.
Aktivitetsudvalget informerer:
Vi har andespil i Garderstuen i Kalbyrisanlæget, Skyttemarksvej 200. Det er onsdag den 19.
november. Husk det er andespillet med de mange
gode sponsorpræmier. Alle er velkomne gamle
gardere, familie og venner, andre soldaterforeninger m.fl. Vi sælger 3 plader for en 50’er. Spillet starter kl. 19.30. Dørerne åbnes kl 19.00. Der
er kaffe/te med æbleskiver i pausen. Vi glæder os
til at se jer.
Bestyrelsen informerer:
Vi har åbent i Garderstuen torsdag d. 6. november, der er spisning fra kl. 18.00, mod tilmelding
til Claus senest d. 4. november tlf. 2082 7545.
Søndag d. 30. november er der adventskoncert i
Musikstalden Grønnegade Kaserne, kl. 14.00, se
nærmere i dagspressen. Gløg, æleskiver mm. kan
købes på stedet.

MAJ-63 Bjørn Hansen

Vi holder udvidet bestyrelsesmøde for bestyrelse,
udvalgsmedllemmer og besøgsvennerne, mandag d. 3. nov. kl. 20.00, i Garderstuen stor sal.

(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

Se også på vores hjemmeside. www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Skydning 2014 – 2015
Der skydes på skydebanen under Hotherskolen
på følgende tirsdage:

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

Stevns

2014 – 7. okt. - 21. okt. - 4. nov. - 18. nov. - 2.
dec. og 16. dec. m/juleafslutning
2015 – 6. jan. - 20. jan. - 3. feb. - 17. feb. - 3.
mar. – 17. mar. og 31. mar. m/ fælles afslutning
og spisning med Fakse Garderforening.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
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skydeleder: MAJ-73, Leif Larsen, Drosselvænget
23, 4671 Strøby, tlf. 4182 0032 – mail: leif@
stevnsgarderforening.dk
Vel mødt til den nye skydesæson.

JUL-74 Kristian Rasmussen

Søndre Birk

(14/6 1938 – GF 61))

Kommende arrangementer
Tirsdag den 11. november skyder vi trekantskydning mod Fængselsvæsnet og Marineforeningen.
Så må vi håbe, at vi igen i år kan få pokalen med
hjem. Det øvrige skydeprogram ligger på nettet.
Her kan du se, hvornår vi skyder, og hvornår vi har

damer med. Apropos damer, så er vore damer
blevet rigtig skrappe, og mod marinernes damer
vandt vore damer damepokalen sidste sæson.
Den skulle de gerne vinde igen til januar, så vi har
brug for flere damer, der vil prøve kræfter med
aftrækkeren.
Bankospil. Fre. d. 7. nov. indbyder vor forening
atter til det årlige bankospil, der afholdes i
”Restauranten i Glostruphallen.” Dørene åbnes
kl. 19.00 og spillet begynder kl. 19.30, hvor der
trækkes lod om en præmie blandt de til tiden
fremmødte deltagere. Denne aften er en rigtig
familie- og venneaften og for både store og små.
Reservér nu denne aften til hele familien, hvor der
spilles om mange flotte præmier. Drikkelse kan
købes til favorable priser. Hvem ved, det kunne
være dig der vandt anden til Mortensaften? På
gensyn.
Kære medlemmer
Nu er den nye sæson for alvor ved at komme i
gang. Åbningsskydningen startede d. 24. september, med stor tilslutning, og vi i bestyrelsen
håber, at I vil bakke op omkring vore aktiviteter
og dermed vor forening.
For at ”foreningen” kan få så fleksibel en kommunikation med jer medlemmer som muligt,
så prøver jeg her endnu engang at appellere til,
at I sender jeres e-mailadresse til formanden
eller en anden i bestyrelsen, så vi kan få så stor
en base som muligt. 
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

Virksomhedsbesøg
Nu er der mulighed for et besøg hos en af Danmarks største og nyeste læggekartoffel producenter. Hans Chr. Nørregaard og Lars Skovdal
Pedersen, Skovnæs Kartoffelcentral i Maribo,
producerer læggekartofler til eksport på et ca.
375 ha. stort areal. Vi skal følge læggekartoflens
vej fra høst, til den er klar for afsendelse bl.a. til
det nordafrikanske marked.
Besøget finder sted tirsdag den 25. november
2014 kl. 19.00, Rødbyvej 8, Maribo.
Foreningen er vært for en øl eller vand.
Tilmelding senest den 22. november til Jens
Høyer tlf. 2325 7306 Hoyer@dlgpost.dk el. Niels
Lassesen tlf. 2143 8993 lassesen@tdcadsl.dk

Vestsjælland

(23/5 1909 – GF 13)
Formand: 779-SEP-63 Knud Glavind
Møllevænget 20, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. p. 58 54 85 91 · mobil 30 54 38 91
e-mail: dgglavind@dbmail.dk
www.garderforening.dk/vsgf.html

Årets store bankospil løber af stablen lørdag
den 22. november 2014 kl. 18.00 i Garderstuen,
Nygade 5, Slagelse.

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

DGU (6)

Vi starter med at spise vores medbragte mad,
drikkevarer kan købes til stuens billige priser,
efter spisningen ca. kl. 20.00 starter vi med at
spille om det imponerende antal gevinster, 30
spil med sidegevinster og sluttende med vores alt
overskyggende putte på spil.
Tilmelding senest torsdag den 20. november på
tlf. dag 3054 3891 og aften 5854 8591, Knud.
Tirsdag den 16. september afholdt vi vores ekstra ordinære generalforsamling i Garderstuen,

Garderforeningerne i Udlandet (6)
Præsident: JUL-80 Anders M. Hansen
Peterson House
25 Gilbert Street, Flat D, Mayfair
London W1K 5HX
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 207 409 5050
Mobil: +45 28 11 07 45
e-mail: anders.hansen@dandersmore.com
www.garderforening.dk/dgu.htm

Australien

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

Kalifornien

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

Mellemstaterne

(13/2 1943 – GF 93)
Formand: MAR-86 Peter KB Diessel
170 N Princeton Street, Hoffman Estates, Illinois 60169, USA
Tlf. 1 (847) 490-0422 · Mob. 224-805-6221
Fax. 1(847) 490-0306
e-mail: pdk@thediessels.com
www.garderforeningen.com

New York

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

Pacific Northwest

(9/10 1968 – GF 97)

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

Singapore

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

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

med punktet sammenlægning med Midtsjællands Garderforening og i denne forbindelse en
lille lovændring med antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelse fik ja til sammenlægningen og
ligeledes lovændringen, så næste skridt er et
møde med Midtsjælland hvor de sidste brikker
skal falde på plads.
Fredag den 26. september deltog foreningen
i Slagelse Kulturnat, Sct. Michaels nat, med
at holde stuen åbent og ligeledes med salg

af vores kendte Garderpølser i Nygade. Dette
blev en aften med rigtig mange besøgende og
et godt salg både i stuen og i pølseboden på
Nygade.
Lørdag den 27. september deltog foreningen til
Forældredag, Gardens dag, på Høvelte Kaserne,
flere af foreningens medlemmer havde taget
turen til Høvelte og fik en fin dag ud af det,
både vejrmæssigt og oplevelsesmæssigt.

779-SEP-63 Knud Glavind

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

Fredag den 5. september blev der igen i år
afholdt lerdueskydning på E. J. Churchil Shooting Ground lidt nord for London. Vi havde en
fantastisk dag med godt vejr og som altid var
konkurrencen hård blandt medlemmerne. Igen i
år vandt Peter Laub skydningen og har dermed
vundet pokalen tre gange i streg.
Efter en velfortjent pint i klubhuset kørte vi til
London hvor flere medlemmer stødte til en god

middag hvor der blev serveret store bøffer og
god rødvin.
Amin Amirian

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

Ingen kan huske, hvordan det gik til, hvorfor
eller hvordan det begyndte, men da vi kørte
hjemad sent på aftenen lørdag d. 9. august
2014, klagede nogle af de kvindelige deltagere
i Vest Canadas Garderforenings 2014 efter picnic hos Anette og Steen Jochumsen på deres
ualmindeligt dejlige sted nord for Calgary, af
smerter i fødderne.
Eftermiddagen var begyndt som sædvanligt
med, at folk kom dryssende og begyndte at
åbne iskolde bajere og is-tea og genopfriske
gamle minder. Jens Lind måtte dog lidt senere
tage sine detektive begavelser og luppen i brug
for at opklare, hvor 450-NOV-49 John (Jørgen)
Jensen var blevet af. Da John lidt senere blev
fundet kørende i den forkerte retning på vejen
nedenfor Jochumsens i opstemt sindstilstand,
bedyrede han, at han da hele tiden godt havde
vidst, hvor han var. Det var jo stedet, der var
blevet flyttet og som ikke var, hvor han vidste
det skulle være.
Efter de grillede beefsteaks, diverse taler, og
nogle ekstra yummy steaks bragt personligt og
på egen regning af Peter Christensen, uden hvis
excellente indsats den Danske Club i Calgary
ikke ville være det samme, var det tid at tage
de årlige billeder af picnicen.

Fra venstre til højre: NOV-49 John Jensen, FEB-50
Svend Christiansen, JAN-58 Svend Storm, Steen
Jochumsen, MAJ-46 Aage Iversen, DEC-85 Jens
Lind
Vi opdagede, at vi kun var seks gamle gardere
i hele forsamlingen; det er jo lidt færre end
sædvanligt, og vi havde ikke tænkt på det
under det almindelige virvar, larm og latter af
alle gæsterne. Da kvinderne skulle foreviges,
faldt diciplinen da også helt fra hinanden, og
de begyndte at danse Can Can på græsset med
det resultat, at Pat Storm gled og forstuvede
anklen, men det fandt hun dog ikke ud af før
næste morgen, da hun stod op.
Deltagerne vil alle gerne takke Anette og Steen
Jochumsen for deres sædvanligt uforbeholdne
gæstfrihed, og kvinderne for deres lidt usædvanlige, og måske ikke lige de højeste Can
Can kicks nogensinde observeret, - men dog
udmærkede optræden.

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

JAN-58 Svend Aa. Storm
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11-14

85 år
21-11

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.

29-11

30-11

03-12

80 år
10-11

11-11

11-11

Guldbryllup
14-11 752-MAJ-58
GF 75
Arne Norup og fru Else
Vestervang 9
8850 Bjerringbro
28-11 SEP-63
GF 04
Jan Nielsen og fru Ulla
Mågevej 19
7700 Thisted
Sølvbryllup
APR 82
GF 75
Steen Lundgaard Jensen og fru Dorte
Hindbærkrattet 145
8850 Bjerringbro

Fødselsdage
95 år
26-11

90 år
21-11

23-11

23-11

03-12

09-12

30

13-11

14-11

15-11

15-11

21-11

796-NOV-39
GF 98
Knud A.N. Poulsen Heding
16 Downes Place, Hughes
Canberra, A.C.T. 2605, Australien
221-NOV-47
GF 23
Harry Jørgensen
Nørregade 14 B, 2. tv.
7480 Vildbjerg
724-NOV-46
GF 95
Aage Iversen
Box 14, Site 1 RR 2, Olds
Alberta T4H 1P3, Canada
MAJ-46
GF 01
Jørgen-Ulrich Von Scholten
Ellevadsvej 16, 2920 Charlottenlund
436-NOV-46
GF 17
Jens Chr. Juulsgaard Andersen
Kløvervej 9, 4000 Roskilde
105-JUL-45
GF 40
Ib Sølvhøj
Sønderled 4 B, Astrup
9510 Arden

27-11

28-11

07-12

75 år
16-11

18-11

18-11

21-11
728-MAJ-49
GF 14
Hans Otto Jørgensen
Håredvej 15, 4930 Maribo
258-NOV-50
GF 46
Bent K. Poulsen
Skovbovej 46, 4632 Bjæverskov
110-MAJ-50
GF 78
Gunnar Veggerby
Springholm 24, st. th.
2600 Glostrup
87-MAJ-50
GF 05
Orla Larsen
Klokkerfaldet 56, 8210 Aarhus V

26-11

27-11

27-11

08-12
902-MAJ-54
GF 53
Erik Skovgaard Kristensen
Åmosevej 87, 4440 Mørkøv
190-NOV-54
GF 26
Jens Christian Nielsen
Kobberupvej 67, Mejrup
7500 Holstebro
602-NOV-54
GF 92
Paul Larsen
1126 Shoreline Ct.
Copperopolis, CA 95228, USA
266-NOV-54
GF 37
Ove Kurt Christensen
Østergade 15 E
5881 Skårup Fyn
608-MAJ-55
GF 44
Hans Jørgen Christensen
Klosterbugten 5
7900 Nykøbing M
994-MAJ-54
GF 41
Kaj Aaberg
Nordskovparken 5, 3140 Ålsgårde
827-MAJ-54
GF 44
Ove Bak Pedersen
Solsortevej 9, 7900 Nykøbing M
254-NOV-54
GF 55
Preben Olaf Kahr
Elholtvej 6, Kærende
8550 Ryomgård
863-MAJ-54
GF 60
Jørgen Liisberg Pedersen
Lilleskovvej 32
6440 Augustenborg
762-NOV-54
GF 53
Aage Kargaard Sørensen
Røsnæsvej 252, 4400 Kalundborg
143-NOV-54
GF 66
Hans Jacobsen
Jacob Gades Vej 9, Torø Huse
5610 Assens
103-NOV-58
GF 52
Arne Oluf Andersen
Årbyesvej 10, 4970 Rødby
977-MAR-59
GF 03
Arne Blaabjerg
Bøghsgade 67, 8700 Horsens
894-MAR-59
GF 22
Preben Hansen Ploug
Gl. Stenderupvej 9, 5672 Broby

09-12

09-12

70 år
17-11

20-11

20-11

21-11

22-11

22-11

23-11

27-11

02-12

05-12

05-12

07-12

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

845-MAR-59
GF 22
Jørgen Laurits Jørgensen
Assenbøllevej 7, Bred
5492 Vissenbjerg
155-NOV-58
GF 18
Arne Kurt Kroll Larsen
Gribskovvej 84, 3200 Helsinge
875-MAR-59
GF 01
Laurits H. Lauritsen
Ordruphøjvej 39
2920 Charlottenlund
307-SEP-59
GF 01
Jørgen Thomsen
Nitivej 15, st. th., 2000 Frederiksberg
939-MAR-59
GF 29
Gunnar Møller
Søndervang 204, 7323 Give
708-MAR-61
GF 39
Gunnar Eskildsen
Kløvervænget 27, Rindum
6950 Ringkøbing
927-MAR-59
GF 46
Nis Erik Fallesen
Værftvej 7, 6270 Tønder
JUN-65
GF 06
Ole Steen Jensen
Havremarken 4, 6000 Kolding
502-JUL-64
GF 01
Erik Secher Olesen
Dunbirken 6, Svogerslev
4000 Roskilde
117-MAJ-66
GF 55
Bent Witting Hougaard
Fuglevænget 38, 1. th., 8500 Grenå
699-JAN-66
GF 33
Henning Jensen Fredsøe
Rundingen 5, 5592 Ejby
204-MAR-64
GF 05
Eivind Rasmussen
Engskovvænget 126, 8541 Skødstrup
031-NOV-63
GF 16
Preben Christensen
Kalhavevej 32, 8763 Rask Mølle
725-JAN-66
GF 50
Henrik Saunte
Gloslunde Strandvej 44
4983 Dannemare
562-SEP-65
GF 56
Kurt Bruno Pedersen
Skovtoften 8, 9700 Brønderslev
822-MAR-66
GF 17, 78
Hans Bøge Nielsen
Sletteager 24, 2640 Hedehusene
551-JUL-64
GF 66
Ole Møller
Akkerupvej 88, 5683 Haarby
100-AUG-67
GF 01
Christian M. Ahlefeldt-Laurvig
Strandvejen 12, 3. th.
2100 København Ø
989-SEP-63
GF 01
Per Kongsted
Pünt 5
CH-8185 Winkel, Schweiz
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07-12

08-12

09-12

60 år
10-11

12-11

13-11

16-11

17-11

19-11

20-11

22-11

23-11

25-11

28-11

02-12

06-12

08-12

50 år
13-11

294-JUL-66
GF 56
Erik Johannes Thorb. Buus
Havagervej 19 C, 8420 Knebel
792-JAN-66
GF 10
Poul Anthonsen
Fuglsangsvej 16 B, st.
9400 Nørresundby
047-JAN-64
GF 44
Erik Fuglsang
Blåbærvej 17, Faarup
7900 Nykøbing M

15-11

18-11

19-11

20-11
FEB-75
GF 01
Michael Gents
Skotterupgade 19, st. th.
2200 København N
FEB-75
GF 46
Christian Bjerg Sønnichsen
Lindegård, Hydevadvej 18, Hønkys
6230 Rødekro
FEB-75
GF 62
Jesper Asmussen
Skjoldagervej 74, 2. th.
2820 Gentofte
FEB-75
GF 66
Per Hansen
Østergade 89 B, 1., 5610 Assens
APR-75
GF 45
Kim Rasmussen
Ahornvej 17, 2690 Karlslunde
JUL-74
GF 15
Niels Ove Koefoed
Vildsvinehøjen 10, 8800 Viborg
JUL-74
GF 78
Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
AUG-76
GF 01
Klaus Sørensen
C.J. Frandsens Vej 3 A
2400 København NV
OKT-74
GF 37
Torben Bruun Petersen
Hesselbjergvej 17, 5953 Tranekær
NOV-74
GF 78
Poul Børge Larsen
Lindehøj 13, 3450 Allerød
JAN-77
GF 02
Lars Rex
Promenadebyen 6, 6. th.
5000 Odense C
FEB-75
GF 37
Henning Poulsen
Søbjergvænget 14, 5672 Broby
NOV-75
GF 03
Erik Nørgaard Christensen
Menuetvej 18, 8700 Horsens
NOV-75
GF 77
Thomas Per Nielsen
Langtvedvej 102, Ulsted
9370 Hals
JUN-85
Lars Overgaard
Havrevænget 28, Thorsager
8410 Rønde

GF 05

21-11

22-11

23-11

07-12

07-12

JUN-85
GF 46
Henning Bergmann
Vesterled 8, Hjerpsted
6280 Højer
JUN-85
GF 01
Erling Andersen
Stenvadpark 4, 3520 Farum
SEP-84
GF 30
Kristian Legind Simonsen
15 Bld. Du Jardin Exotique
MC-98000, Monaco
MAR-85
GF 22
Brian Pedersen
Assensvej 212, 5642 Millinge
JUN-85
GF 01
Peter Rasmussen
Mosedraget 18 A, 2730 Herlev
MAR-85
GF 05
Niels Peter Laursen
Engleddet 2, 8320 Mårslet
MAR-85
GF 46
Carsten Godskesen Lund
Timekær 6, 6630 Rødding
MAR-85
GF 13
Sejr Steen Holm
Skovager 12, Rørby
4400 Kalundborg
JUN-84
GF 32
Morten Glenn Sloth Gregersen
Fyrrevænget 207, 7190 Billund

Dødsfald
414-MAJ-47
Lars Krogh
Charlotteparken 7
8700 Horsens
412-MAJ-49
Peder Jacobsen
L. A. Ringsvej 8
5230 Odense M
300-NOV-49
Jørn Mathiesen
Ternevej 66 F, 0109
8700 Horsens
341-MAJ-51
Erling H. P. Andersen
Gladgårdsvænge 36
3540 Lynge
889-NOV-53
Arne Staxen Lagerbon
Benløse By 17
4100 Ringsted
666-MAJ-58
Ebbe Klein
Gislumvej 37, 1., 0018
9600 Aars
192-MAR-60
Bent Kristoffersen
Bombakken 63
3320 Skævinge
856-MAR-66
Bent Glæsel
Tåsingevej 35, Starup
6100 Haderslev

GF 03

GF 02

GF 03

GF 18

GF 25

GF 34

GF 16

GF 57

JAN-09	
Mikael Rehde Eidenert
Dovregade 7, 3. th.
2300 København S

GF 22

TAK

Hjertelig tak til Haslev og Omegns Garderforening for fremmøde, buket og fanevagt til min
mand Helge Dietz bisættelse i Jystrup kirke
den 26/9.

Bente Dietz
Hjertelig tak til Falster og Østlollands Garderforening for gave og hyggeligt besøg af Jan K.
Sørensen på min 80 års fødselsdag.
 Garderhilsen fra 757-MAJ-54 Jørgen Boesen
Tak til Køge og Omegns Garderforening for
besøg og 1 fl. portvin ved min 70 års dag.

194-MAJ-65 N.B. Abel
Tak til de mange Gardere som mødte frem
på min 50 års fødselsdag med gaver og tak til
Køge og Omegns Garderforenings bestyrelse
for den fine vingave.
Med venlig hilsen

SEP-85 Henrik Agerlin
Hjertelig tak til Als og Sundeveds Garderforening for portvin og besøg på min 70 års
fødselsdag.

116-NOV-63 Mogens Lassen
Hjertelig tak til Køge og Omegns Garderforening for den dejlige gardervin til min 85 års
fødselsdag. Tak til Steen og Jørgen for besøget
og hyggeligt samvær på dagen.
Med venlig hilsen

165-MAJ-50 Børge Møller
Tak til Himmerlands Garderforening for vingave og fremmøde i anledning af min 70 års
fødselsdag.

118-MAR-64 Charsten Højgaard
Hjertelig tak til Holbæk Amts Garderforening
for deltagelse, fanevagt og den smukke blomsterkrans ved min mand 468-NOV-47 Frede
Kløvgaards begravelse den 29. august fra Soderup kirke. På familiens vegne

Birgit Kløvgaard
Hjertelig tak til Holbæk og Omegns Garderforeningen for fremmøde og Garderportvin i
anledning af vort guldbryllup.

Birthe og 727-MAJ-55 Knud Hasselbalch
Tak til formanden for Varde og Omegns Garderforening for besøg og en god flaske portvin
og telegram til min 80 års fødselsdag. Hilsen
 327-NOV-54 Niels Peder Thorlund Nielsen
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TIME IS INVISIBLE,
INFINITE AND INTIMATE.
IT KNOWS NO NUMBERS.

EXPERIENCE THE COMPLETE
ASSORTMENT WITH THE NEW
GEORG JENSEN WATCH APP

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

