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Den Fyenske Garderforening
fylder 125 år den 6. juli 2014

 
Nordfyns Garderforening

fylder 90 år den 5. august 2014

De Danske Garderforeninger
ønsker hjerteligt tillykke.

Hædersbevisninger i 
De Danske Garderforeninger

De Danske Garderforeningers Hæderstegn

De Danske Garderforeninger 
ønsker tillykke

185-SEP-61 
Ole Haaning Thomsen

Toppen 29, Strib
5500 Middelfart

318-MAJ-64 
Poul Brix Magnussen 
Kirkevej 5, Tjæreby

4230 Skælskør

Hædersbevisninger i 
De Danske Garderforeninger

Præsidiets Hæderstegn

779-SEP-63 Knud Glavind

De Danske Garderforeninger 
ønsker tillykke

Det sker i 2014
JULI
Fre. 25/7 - kl. 11.30 – Parade fra Ahl-

mannsparken, Gråsten
Tor. 31/7 - kl. 12.00 – Hjemsendel-

sesparade for Hold DEC-
2013 på Garderkasernen, 
Høvelte

Tor. 31/7 - kl. 20.00 – Koncert med 
Livgardens Musikkorps i 
Alsion, Sønderborg – se 
musikkorpsets hjemme-
side

AUGUST
Fre. 1/8 - kl. 11.30 – Parade fra Ahl-

mannsparken, Gråsten
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Redaktør til 
Garderbladet søges
Da den nuværende redaktør har søgt andre 
græsgange, søger garderbladet ny redaktør.
Ansøgeren bør være velbevandret i det danske 
sprog, Redaktøren bør besidde en evne til gra-
fisk tilrettelæggelse og skal kunne samarbejde 
med såvel DG sekretariat som med øvrige leve-
randører af stof til Garderbladet, dvs. de lokale 

garderforeninger og Livgardens presseofficer.
På sigt skal redaktøren være orienteret om eller 
være kendt med elektronisk programmering af 
Garderbladet mm.

Ansøgning stiles til Præsidenten for DG.
Tiltrædelse snarest.
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8 9Velkommen til helvede? Ingeniørerne støtter Livgarden

Årgangsparade og samarbejde med Ingeniør Regimentet
04 maj var der Års-
dagsparade på Livgar-
dens Kaserne i Køben-
havn. Det vækker altid 
følelser og inspirerer til 
eftertanke, når man ser 
og fornemmer de bånd, 
som er skabt mellem 
meget forskellige men-
nesker, over en kort 
periode i deres liv (vær-
nepligtstiden).

Det gode vejr havde i år lokket mange deltagere frem, og det var en dejlig 
oplevelse. Fra næste år bliver der kun en årgangsparade årligt. Nemlig i 
maj måned. Håbet er, at det så vil blive en markant større oplevelse, med 
mange flere deltagere.
I godt to uger i april og maj har sammenlagt 133 mand fra Ingeniør 
Regimentet, nærmere bestemt fra vores gode venner og kollegaer ved 
III/IGBTN i Skive, knoklet med at lave veje, nærkamp miljøer/huse og 
andet godt, i øvelsesterrænet ved Høvelte. Det foregår i tæt samarbejde 
med Seniorsergent Henrik Munch fra Forsvarets Bygnings- og Etablis-
sementstjeneste. 
De bygger to strækninger på vores ringvej i terrænet, der skal kunne bære 
vores Infanterikampkøretøjer. 
Forventningen er, at de denne gang får bygget ca. 1,4 km vej. Materia-
lerne hentes helt i Jægerspris, så det er megen kørsel. Faktisk har de haft 
køretøjer og kørere til at arbejde i døgndrift. Hvilket siger noget om det 
engagement og vilje, de lægger i øvelsen.
Derudover udbygges og renoveres der 8 huse, i hallen ved siden af vores 
nuværende bykamp / nærkamp hus ”Armadillo” i hallerne på Ny Motorgård.
Desuden har de opbygget en ”By” med containere, der især vil kunne 
bruges til uddannelsen i bykamp af vores værnepligtige.
Med de uddannelsesfaciliteter vi de sidste 2 år har fået bygget i terrænet, 

har vi nu 100% de bedste uddannelsesfaciliteter til en kampbataljon, og 
til både vores professionelle og værnepligtige soldater.
Fordelen ved sådan en øvelse er åbenlys. Livgarden får nogle gode anlæg  
til træning og uddannelse, mens ingeniørerne får en masse reel træning 
og uddannelse den anden vej. Det er nemlig den type af opgaver, som de 
ofte skal lave, når vi er indsat i missioner. 
Vi er super glade for at kunne øve og samarbejde på denne måde med 
Ingeniør Regimentet. Det fastholder de gode forbindelser, og skaber også 
gode forudsætninger for de aktiviteter, vi ofte laver sammen, når vi er 
indsat i missionerne.
En af garderne, der i maj var på vagt på Fredensborg, bemærkede en 
dejlig sommernat; ” Det er sjovt at tænke på, der har gået gardere frem 
og tilbage lige her foran slottet i så mange hundrede år”. Han mærkede 
pludselig den helhed og det fællesskab han nu, som garder, er en del af. 
Historien der gentager sig, og traditioner og kontinuitet. Jeg tror det gav 
ham en fornemmelse af ro og tilhørsforhold. Han var en del af noget 
større !
Og det er dejligt med traditions følelse at have den fornemmelse af, 
at der er noget som er nogenlunde konstant, i en tid hvor alt er under 
kontinuerlig forandring. Det føles jo næsten som om, det er daglige revo-
lutioner og ikke evolutioner der sker i vores hverdag og liv.
Med endnu en Årsdagsparade vel gennemført, så håber jeg Den Konge-
lige Livgarde i de næste mange år, fortsat vil være i stand til, at sikre både 
kontinuiteten, men også følge med tiden og være relevant moderne.

Jeg vil afslutte mit indlæg med at sende en dybfølt tak til afgående 
Præsident for Garderforeningerne, general J.B. Andersen. Du har leveret 
en uvurderlig støtte til Livgarden, og ikke mindst til vores soldater og 
pårørende. Tak for det.
Samtidigt ønsker jeg den nye Præsident, oberst Flemming Rytter, tillykke 
med valget. Jeg ser frem til et nært og konstruktivt samarbejde i årene 
fremover.
Pro Rege et Grege     

 Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt
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Klavs Lawes, Oberst, Kammerherre
Chef for Den Kongelige Livgarde.
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Reaktionskampgruppe 2014-II på 
feltøvelse ALU 3B

I tiden 28 APR til 1 MAJ gennemførte II Panserinfanteribataljon 
feltøvelse ALU 3B i Oksbøl. Bataljonen, som danner grundstam-
men i Reaktionskampgruppe 2014-II, gennemførte to dage med 
offensive operationer. 
Dvs. fremrykning, 
angreb fra bevægelse 
samt angreb efter 
opmarch. 

Bataljonen kæmpede 
mod en modstander 
fra Gardehusarregi-
mentet, som gjorde 
det rigtigt godt. Der 
blev kæmpet på korte 
afstande, og kampen 
i målet blev kompli-
ceret af, at der både 
skulle tages krigsfan-
ger og håndteres såre-
de fra begge sider. 

”Vores enheder klarede igen opgaverne flot” fortæller chef for 
Reaktionskampgruppen, oberstløjtnant Bo Overgaard og takker 
alle for en super god indsats. ”Vi er nået et godt stykke vej og 
bliver hele tiden bedre. Det er klart, at der er udfordringer – mate-

rielmæssige og perso-
nelmæssige. Så længe 
humøret er højt, er 
jeg dog ikke nervøs 
for resultatet. Kamp-
gruppen er en stor 
enhed, hvor rigtig 
mange med forskellig 
baggrund skal lære at 
samvirke. I begyndel-
sen af sommeren får 
vi bygget de værns-
fælles og multinatio-
nale elementer på, og 
så er jeg sikker på, at 
vi er klædt godt på til 
beredskabsopgaven”, 
siger Bo Overgaard.  
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”FOB Armadillo”-skiltet sikres for eftertiden

Reaktionskampgruppen er en del af det nye forsvarspolitiske kon-
cept, hvor Hæren med kort varsel skal kunne udsende en batal-
jonsværdi med støtte og kampstøtte enheder til en opgave, som 
ikke er kendt lang tid i forvejen. I Reaktionskampgruppen indgår 

således foruden kamptropper fra Livgarden også logistik-, tele-
graf- og ingeniørtropper samt artilleri og MP. I alt ca. 900 mand. 
Reaktionskampgruppen går i beredskab den 1. august.
Tekst og fotos: KN Preben Bille-Brahe.

Takket være en donation fra tømrermester Hans-Jørgen Langhoff 
og hustru Grethe er det muligt at sørge for, at ”FOB Armadillo”-
skiltet bevares for eftertiden. Skiltets udfordring er nemlig den, 
at man i missionsområdet har anvendt den forhåndenværende 
maling, som ikke har indeholdt tilstrækkelig med bindemiddel, 

hvorfor malingen er begyndt at sprække og afskalle. Opgaven med 
at fastlægge og sikre den originale bemaling fra ”FOB Armadillo”-
skiltet udføres af Vibeke Eir fra Bevaringscenter Øst i Køge. Skil-
tet vil blive ophængt igen, efter endt restaurering, i Samlingens 
museum på Livgardens Kaserne. 

Vibeke Eir fra Bevaringscenter Øst er i færd med at sikre 
”FOB-Armadillo-skiltet” til transport.
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Af: Seniorsergent Morten Thurø, Sergent Mark Kristiansen

Hvorfor besøge The Princess of Wales Royal Regiment?
Fordi Hendes Majestæt Dronning er Colonel in Chief ved dette 
hæderkronede britiske regiment. Samt fordi der gennem mange 
år, har været tætte bånd på mellem vores regimenter, både socialt 
i forbindelse med årsdagsmiddage og fagligt i forbindelse med 
øvelser og træning.
Søndag var ankomst aften og en meget stille aften med et par øl 
i PWRR (Princess of Wales Royal Regiment) meget fine Warrant 
Officers og Sergeant̀  Mess på Royal Artillery Baracks, Woolwich, 
London.
Mandag var den store dag! Det var 168 års dagen for fejringen 
af ”The Battle of Sobraon”, hvor briterne sloges mod en 25.000 
mands stor Sikh hær i Indien. Dagen er speciel for regimentet, 
og ikke mindst for sergentkorpset hvor flere af dets medlemmer 
fremstod særdeles hædersfuldt under slaget. Derfor er dagen til-
egnet sergentkorpset, og den bliver fejret af deres befalingsmænd 
med forskelligt ceremoniel.
Morgenen startede med Champagne brunch iført M/69, herefter 
blev der opstillet et fanekommando med fuldt Tambourkorps, og 
dannet et fint espalier på vejen fra Officersmessen til Sergentmes-
sen, hvor fanen i dagens anledning bliver opstillet.

Besøg hos The Princess of Wales Royal Regiment

Under slaget var der især en BM, Sergeant Bernard McCabe, der 
gjorde sig bemærket og fik heltestatus. Det fejrer man så ved, at 
tildele ”dagen” til en god befalingsmand og en god kammerat. 
Denne gang var ”dagen” så tilegnet Sergeant Bennet, der nød at 
være dagens midtpunkt.
Solen skinnede fra en skyfri himmel. Der var flere aktiviteter bla. 
fotosession, og den årlige fodbold kamp! Sergent korpset spillede 
mod et udvalgt hold, så der var lagt op til en rigtig engelsk fod-
boldkamp, herrefight med mange nærkampe, glidende taklinger 
m. m. 
Tror nok den endte 4-4?
Efter kampen klædte vi om til tjenesteuniform, og så var der fro-
kost. Efter frokost var der ”skuespil”, fremført af fem BM, af slaget 
ved Sobraon. De var iklædt gamle uniformer og var sminket med 
skudsår, blod, sabler, pistoler og hvad der dertil hører, scenen var 
sat for en god omgang underholdning. Omgivelserne var stillet op 
som en pub/værtshus fra dengang, hvorfra historien blev fortalt. 
Det var virkelig godt lavet, de spillede super godt og for os, der 
ikke kendte selve slagets historie, blev den fortalt på fortrindelig 
vis via dette display. 
Efter skuespillet og kammeratligt samvær var det tid til omklæd-
ning. Vi skiftede til Blå, for det var tid til den store middag med 
masser af ceremoniel og virkelig god mad. 
Ved den første skål skåler man for dronningen af England, og ved 
den næste skål for den danske dronning. Det var et stort øjeblik, 
og samtidig et signal om, at vores dronning er en stor en del af 
PWRR og deres tradition. Mange af befalingsmændene havde 
mødt og talt med vores Dronning. 
Efter middagen foregik resten af aftenen i sergent messen hvor vi 
bla. overrakte en statue, af en garder i sølv, til deres messe. 
En glad og meget venlig RSM (Regimental sergeant major) bad os 
overbringe deres varmeste hilsner til befalingsmændene ved Den 
Kongelige Livgarde.
Tirsdag var ren afslapning og onsdag stod på en tur til London 
sightseeing m.m, afsluttede på Wembly med England vs Dan-
mark.
Besøget foregik 02 - 06 marts.
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Af Jesper Gram-Andersen - 2014-04-30:

Kjeld Hald Galster: CRUCIAL COALITION
Anglo-Danish Military Collaboration and the Message of History
Legacy Books Press, Kingston Ontario, Canada 2012 - paperback
339 sider, 219,95 kr. ISBN 978-0-9880192-8-7

Forfatteren major (LG), ph.d. Kjeld Hald Gal-
ster har atter manifesteret sig som en dansk 
militærhistoriker af internationalt format. Af 
forordet til Crucial Coaltion [”afgørende koali-
tion”] ved chefen for Forsvarsakademiet, kon-
treadmiral Nils Wang, fremgår, at bogen er 
en del af forfatterens overordnede projekt om 
en akademisk analyse af koalitionskrig ved 
Forsvarsakademiets Center for Militærhistorie 
og formelt gengiver forfatterens synspunkter 
og ikke forsvarets officielle. Kjeld Galsters 
internationale videnskabelige publikationer 
omfatter bl.a. koalitionen, der vedrørte [the] 
Danish Troops in the Williamite Army in Ireland, 
1689-911 og The Face of the Foe: Pitfalls and 
Perspectives of Military Intelligence.
Det historiske omdrejningspunkt for Crucial 
Coalition er det danske troppebidrag til de 
internationale operationer i Afghanistan i form 
af kampgruppen ISAF Hold 10, der blev opstillet 
af Den Kongelige Livgarde inklusive enkeltper-
soner og enheder fra hærens øvrige regimenter 
samt tilsvarende udenlandske.
I det indledende kapitel omtales Afghanistans 
historie og forhold til de forskellige interesse-
rede stormagter samt tiden efter Storbritanni-
ens engagement i området, herunder Sovjetunionens. I det efterfølgende 
centrale kapitel om ISAF Hold 10 er der bl.a. på grundlag af forfatterens 
interviews med aktørerne fremkommet en grundig undersøgelse af de 
operationer den danske kampgruppe var involveret i inklusive analyser af 
stabsarbejde m.v. internt i kampgruppen og eksternt i forhold til overord-
nede, sideordnede og underordnede enheder.
I juni 2010 blev Helmand-provinsen en del af ansvarsområdet for den 
nyetablerede Regional Command South-West under chefen for 1st 
US Marine Expeditionary Force i Camp Leatherneck tæt på Task Force 
Helmands operative hovedkvarter i Lashkar Gar 25 km vest for byen 
Gereshk. Task Force Helmand blev opstillet under britisk kommando, idet 
ansvaret skiftede fra 4th (UK) Mechanised Brigade til 16th (UK) Air Assult 
Brigade to måneder efter Danish Battle Group, ISAF Team 10 ankom til 
operationsområdet i august 2010. Troppebidragene til taskforcen var fra 
United Kingdom, Danmark, USA, Estland, Lithauen, Bosnien-Herzegovina 
og Togo, hvortil kom et nært samarbejde med den afghanske 3. Brigade, 
hvis bataljoner og kompagnier kontinuerligt blev vejledt af tilsvarende 
niveauer i taskforcen og kampgruppen.
Fra 2003-2007 lå Danmarks væsentligste indsats som koalitionspartner 
i Irak. Herefter blev tyngden flyttet til Helmand Provinsen i Afghanistan, 
hvor det danske troppebidrag bekæmpede Talebans aggresive irregulære 
styrker. Sikkerhedssituationen og forholdene i området blev efterhånden 
forbedret i en sådan grad, at med den danske kampegruppe ISAF Hold 
10 var man for alvor i stand til at indlede processen med at uddanne og 
langsomt, men sikkert, overdrage ansvaret til de lokale sikkerhedsstyrker. 

Blandt de mange facetter, som forfatteren behandler, skal her blot næv-
nes forholdet mellem fiktion og virkelighed, som det blev set i pressen 
og specifikt manipuleret i filmen ”Armadillo”. Endvidere den fordelagtige 
kendsgerning, at Hold 10 ikke oplevede egentlig politisk indblanding i de 
militære operationer. I den forbindelse fremhæverer forfatteren, at det 
politiske niveau fastsætter målet med krigen, mens det militære niveau 

fastsætter målene i krigen. 
Efter nutiden i Afghanistain følger en gen-
nemgang af Vital Partnerships i historiske 
afsnit betegnet som: antikkens Grækenland, 
middelalderens Italien, det tidlige moderne 
Europa, den senere moderne æra, Første 
Verdenskrig, Anden Verdenskrig og Korea- 
krigen. I fjerde kapitel bevæger forfatteren sig 
ind i koalitionernes smeltedigel spændende 
over de militære aspekter, kulturforskelles ind-
skrænkning af samarbejdet, parternes forhold til 
den dominerende nation, ulemperne ved koali-
tioner samt splittelse, opløsning og afgang ifm. 
koalitioner; desuden ses på aspekterne omkring 
interoperabilitet. Det afsluttende kapitel The 
Message of History gennemgår de historiske 
fællestræk i et par tusind års koalitioner fra 
antikkens Grækenland til koalitionsstyrkerne i 
Afghanistan, hvor The Coalition-of-the-Willing 
nu nærmer sig sin afslutning. Karakterisk er, 
at våben, teknologi og doktringer ændrer sig 
med tiden [i et indbyrdes forbundet kredsløb], 
mens de grundlæggende forhold i koalitions-
krig hovedsageligt er uændret. Selvom der er 
eksempler på fiaskoer, har koalitionskonceptet 
med dets anvendelighed, spændvidde og flek-
sibilitet bestået historiens prøve og vil fortsat 

kunne anvendes i de deltagende nationernes fælles ønske om sikkerhed.
Bogen er forsynet med fortegnelse over det nøglepersonel ved Danish 
ISAF Team 10 og højerestående britiske officerer, som forfatteren har 
interviewet; her kan nævnes Brigadier James Chiswell, der var chef for 
Task Force Helmand oktober 2010 til marts 2011 og den danske oberst 
Lennie Fredskov (nu brigadegeneral og dansk forsvarsattaché i Moskva), 
der var chef for det danske ISAF Hold 10. Endvidere er i bibliografien 
nævnt en righoldig mængde monografier, hvortil kommer antologier, 
tidsskrifts- og avisartikler samt konferencerapporter. Til glæde for 
læseren findes også et stort antal indholdsrige biografier dækkende de 
mange historiske og nulevende personer, der er nævnt i fremstillingen. 
Til gengæld savnes nogle vejledende kortskitser over operationsområdet 
i Helmand, Afghanistan til støtte for forståelsen af indholdet; det samme 
gælder simple oversigter dækkende koalitionens og den danske kamp-
gruppes organisation ned til kompagniniveau. Billedteksterne kunne også 
være mere informative end fremhævelse af fotografens navn og genta-
gelse af hans funktion, specielt da kvaliteten af sort/hvid gengivelsen af 
dusinet af fotos er mindre tilfredsstillende.
Crucial Coalition er således både en fremstilling af den danske kampgrup-
pes forhold fokuseret på perioden august 2010 til februar 2011 samt en 
analyse af militære koalitioner mellem nationerne i historisk og nutidig 
belysning. Bogen kan anbefales enhver, der har været engageret i koali-
tionsstyrkerne i Afghanistan, herunder specifikt personellet ved ISAF 10, 
samt såvel militærhistorisk og internationalt politisk interesserede, men 
sandelig også aktører og kommentatorer med magt og indflydelse på 
såvel det politiske som det militære niveau i forbindelse med deltagelse i 
internationale operationer, herunder ”afgørende koalitioner”.

Boganmeldelse

1 Tidligere anmeldt i Garderbladet.

Livgarden
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Velkommen til helvede?
Tiden op til rotationen ind til vagtkompagniet havde vi vagt- og 
eksercitsuddannelse med en masse eksercits og puds, hvilket gav 
os en ide om hvordan livet i Vagtkompagniet ville blive.

Det fik mange til at glæde sig og andre til at frygte den kommende 
tjeneste. Som vores kompagnichef fortalte os, findes der flere 
typer soldater. De soldater som var gode i den grønne tjeneste er 
ikke nødvendigvis også gode i den blå tjeneste. Hvor de som ikke 
havde været så gode under den grønne tjeneste, måske ville være 
gode til den blå tjeneste. Vi skulle derfor være gode til at hjælpe 
hinanden, så skulle vi nok få en god tid ved Livgarden. 

Inden rotation gennemgik store dele af 1. vagthold ekstra uddan-
nelse i puds henover weekenden, da vi var langt bagud i forhold til 
det forventede. Det bekræftede os alle i, at ens uniform, støvler 
og udrustning altid skal spille max, og at der ville blive lagt mærke 
til selv de mindste detaljer.

Da vi roterede til Vagtkompagniet som det første af de tre vagt-
hold, mødte vi de første to dage nogle af de gamle gardere fra 
de tidligere vagthold. Et par af dem bød os velkommen med et 
”Velkommen til helvede, de værste måneder af dit liv”. 

Med høje forventninger til hvad vi gik i møde, skulle vi på vores 
første kongevagt. Endelig var det ikke i Garderkasernens trygge 

rammer, men på Amalienborg og med masser af tilskuere. Mange 
var meget spændte på det, da det at have stået vagt om Amalien-
borg er definitionen på en garder. Det gav pludselig mere mening 
at skulle lave eksercitsen ordentligt og pænt. 

Virkeligheden har dog ikke været så slem som jeg havde gjort 
forestillinger om. Der bliver lagt stor vægt på korrekt tiltaleform, 
god holdning og velpudsede støvler. De ting som adskiller en gar-
der fra ”almindelige mennesker”. Garderånden er kommet mere til 
udtryk ved Vagtkompagniet.

Man er også kommet tættere på hinanden i vagtholdet efter 
rotation til Vagtkompagniet. De væsentligste faktorer er nok, at 
værelserne kun er halvt så store, og man ender før eller siden sam-
men med en på Silverstone, (red. ronderingsvagt om Rosenborg) 
som man ikke har talt med så meget før. 
Den første måned er fyldt med lange dage, men efter vagt- og 
eksercitsuddannelsen på Garderkasernen har man vænnet sig til 
det, og efterfølgende begynder man at få fri på øvelsesdagene.
Lige pludselig er der masser af fritid til at dyrke fællesskabet, som 
for eksempel at tage ud og spise, eller tage i byen.

Kommentaren om at det var et helvede vi gik ind til passer i hvert 
fald ikke.
Garder L. J. Nielsen. 1. Vagthold hold DEC 13.
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Soldater fra III Ingeniørbataljon var i april/maj på øvelse i Høvelte 
øvelsesterræn. Nu hvor der i en periode ikke er skarpe missioner, 
skal de jo stadig fastholde deres spidskompetencer. De tog derfor 
på øvelse hos Livgarden, og så skete der ting. 
Der blev lavet veje, nærkampbygninger og andre anlæg, som vil 
understøtte uddannelsen og træningen af vores soldater. Profes-
sionelle såvel som værnepligtige. Livgarden har nu nogle meget 
gode faciliteter, som der nok skal blive stor brug for fremover. 
Seniorsergent Henrik Munch fra Forsvarets Bygnings- og Etablils-
sementstjeneste har stået for projekteringen, koordineringen og 
samarbejdet. og han kunne stolt vise chefen for Livgarden rundt i 
de nye faciliteter. 

Livgarden sender de bedste hilsener til vores kollegaer og venner 
ved Ingeniørregimentet. 

Ingeniørerne støtter Livgarden
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Med Dronningen i Kina
Den Kongelige Livgardes Messingensemble rejste i slutningen af 
april til Beijing for at deltage i regentparrets offi cielle statsbesøg i 
Folkerepublikken Kina. På de udgående statsbesøg, hvor der ikke er 
plads til, at hele musikkorpset deltager, er det ofte messingensem-
blet der leverer taffelmusik og ceremoniel musik til Hoffet. Denne 
gang rejste Pivot Dance Company også med for at underholde.

Den første dag blev brugt til prøver sammen med Pivot og til at 
spille til åbningen af ”Visit Denmark ś” fremstød i Kina. Så var der 
ellers fuldt program. På Beijings ”Børne- og Kvindemuseum” skul-
le en stor H.C. Andersen udstilling indvies. Kineserne elsker H.C. 
Andersens eventyr, og her opførte Pivot og messingensemblet en 
danseudgave af eventyret: ”Det er ganske Vist”. På første række 
sad H.M. Dronningen og den kinesiske præsidentfrue, omgivet af 
et mylder af kinesiske og danske børn. Samme aften var det det 
offi cielle returarrangement, der løb af stabelen på State Guest 
House. Her skulle der spilles taffelmusik, fanfare og endnu en op-
træden sammen med Pivot.

Efter et par travle dage i Beijing rejste hele truppen til Shanghai 
med superlyntog. De 1320 km blev tilbagelagt på under fem timer. 
Programmet i Shanghai bestod af en stor afsluttende reception på 
det fornemme hotel ”The Peninsula”, og også her var Livgardens 
røde gallauniform og ensemblets musik med til at give arrange-
mentet det rigtige, royale drys tryllestøv. Dagen efter, da regent-
parret ville afslutte deres besøg med en sejlads på fl oden, var det 
ensemblets sidste opgave at underholde, mens gæsterne ankom, 
og at lade Dronningens Fanfare lyde ud over ”The Bund” i Shanghai 
for første gang nogensinde.
Efter fem udbytterige dage var det nogle glade musikere, der rejste 
hjem til Danmark med gode oplevelser og en masse fi ne tilbage-

Messingensemblet og den kinesiske guide foran The Temple Hotel, 
hvor åbningen af Visit Denmark foregik.

Lars Ejlif Hansen, Lars Uhrenfeldt, Christian Bay, Flemming Welan-
der og Martin Cholewa på Shanghai Havn.

meldinger i bagagen. Desværre var der ikke tid til at se muren, men 
den står der nok til næste gang.  Flemming Welander, basunist.

Skolekoncerter
Til Musikkorpsets opgaver hører - når man kan fi nde tiden til det - 
at inddrage skolebørn i musikkens verden og at vise dem Livgardens 
uniform.  Den 22. og 23. maj spillede musikkorpset koncerter sam-
men med hundredevis af herlige korbørn. I Musikkonservatoriets 
koncertsal var der 360 børn, og i Roskilde Kongres- og Idrætscen-
ter var der over 200 børn.  Jakob Høgsbro havde skrevet musikken 
og dirigerede. Begge dage var der fuldt hus. På programmet stod 
titler som ”ubetinget skrigepligt”, ”Hvorfor læser voksne i aviser”, 
”Fars nye kæreste” og ”Frederik IX’s Honnørmarch”. Musikerne 
skulle både synge, råbe og true med aviser i løbet af koncerten, og 
anført af den sprællevende dirigent havde alle en fi n oplevelse.

Norges nationaldag 17. maj
I anledning af 200året for Norges løsrivelse fra Danmark deltog 
Den Kongelige Livgardes Musikkorps i navngivningen af ”Eidsvoll 
Plads” på hjørnet af Østervoldgade og Grønningen lørdag den 17. 
maj.
Samme dag markeredes 200 året ved en ceremoni på Christians-
borg kl. 12.00 med efterfølgende marchtur til Håkonkirken på 
Christianshavn. Her fulgte tusinder af nordmænd og danskere i 
skøn forening med i taler, sange og optog. Livgardens Musikkorps 
spillede til.
Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

Giv agt: her kommer nodearkivet!
Denne nye, fl otte budcykel er måden at klare transporten 
af noder på mellem nodearkivet i Gothersgade og øvesalen 
i Stærekassen på Kgs. Nytorv. Nodearkivar Daniel Drage vil 
træde pedalerne.

Konservatoriets Koncertsal med de mange børn og Livgardens 
Musikkorps. Foto: Annette Ketils.
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Sommerferien står for døren, og den skal naturligvis nydes. Den bør 
dog også bruges til at samle energi til de kommende skydninger for 
gamle gardere i august og september.

Landsskydning 200 m
Første udfordring på skydebanerne bliver Gardernes Landsskydning på 
200 m. Denne skydes i august og september, og kan afvikles på for-
eningens hjemmebane. Den kan dog også skydes i Vingsted, samtidig 
med at man deltager i dette arrangement. 

Skydeudvalget vil i løbet af juli måned udsende skydekort og informa-
tion om Gardernes Landsskydning på 200 m til alle garderforeninger, 
og håber selvfølgelig på stor deltagelse.

Landsskydningen er for alle gamle gardere, og derfor bør du og din 
forening naturligvis også deltage.

Vingsted
Lørdag den 20. september bliver der igen kaldt til samling på skydeba-
nerne i Vingsted, og Præsidiets Skydeudvalg vil derfor gerne invitere 
alle gamle gardere og familier til en hyggelig og spændende dag.

Dagen vil byde på lige dele hyggeligt samvær mellem gamle gardere, 
og spændende skydning for både gamle gardere, garderpiger og børn 
på både 200 m banerne og på 50 m banerne.

Sidste år blev der budt på gratis ammunition til alle deltagere, og 
da dette blev positivt modtaget, vil der derfor også i år være gratis 
ammunition til alle deltagere. Brug dette tilbud, og kom en tur til 
Vingsted for at deltage i et hyggeligt arrangement. Det eneste du 
skal gøre for at blive en del af det, er at sætte kryds i kalenderen ved 
lørdag den 20. september, og så lægge vejen forbi Vingsted.

Gamle Gardere og spisning hører sammen, og også i Vingsted. Efter 
stævnets afslutning vil der blive serveret en dejlig skyttebuffet, såle-
des at vi kan afslutte med maner. Deltagelse i buffet vil koste 150,-kr 
pr deltager, og tilmelding forud herfor er nødvendig.

Næste nummer af Garderbladet vil rumme alle nødvendige oplysnin-
ger vedrørende årets Vingstedstævne, men reserver allerede nu dagen 
i din kalender. Kan du ikke vente med at vide mere, så gå ind på De 
Danske Garderforeningers hjemmeside www.garderforeningerne.dk 
og læs mere under fanebladet ”Skydning”.

Kom til Vingsted og vær med, og benyt dig af muligheden for at 
mødes med garderkammerater fra hele landet og måske samtidig 
skyde din landsskydning på 200 m. 

På gensyn på skydebanerne. Slut op om skydning i De Danske Garder-
foreninger – en fælles aktivitet på tværs af foreningerne.
Med Garderhilsen
 Præsidiets Skydeudvalg

Præsidiets Skydeudvalg
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Gardernes vandskiløb 2014 

i Hvide Sande
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Sommerhus
Læsø

6 personer

kr. 3.000,- / uge

Kontakt Carsten Wolff (JAN-90); 

cawo@mail.dk

Arnoldi’s 4 årstider 
med Livgarden på 

vagt sælges til højest 
bydende.

Kontakt: Niels Weber, 
2941 6695

Garderforeningen for 
Kolding og Omegn.

Fødselsdag
Jubilæum

Messingblæsere fra 
Musikkorpset gør dagen festlig.

Ring til Claus Mærsk. 
Trompetist ved 

Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194

A Day at the Races
Kom, for at prøve en Folkerace bil.
Kolding Garderforening, i samarbejde med Kolding Auto-
mobil Club, inviterer alle interesserede til en lørdag på 
SØHOLMBANEN, hvor man kan få racet ud.

Lørdag den 06 september 2014
Kl. 11:00 – 15:00

For 350,- kr. fås:
4 omgange i passagersædet hos en øvet folkeracekører, 
hvorefter der er 4 omgange hvor man selv er bag rattet.

For 100,- kr. fås:
4 omgange i passagersædet hos en øvet folkeracekører.

Medlemmer og venner af De Danske Garderforeninger er 
alle velkomne, bare mød op på Søholmbanen, Montagevej 
9, 6000 Kolding.
Hjelm, kedeldragter og handsker kan lånes, men medbring 
ikke brændbar fodbeklædning

Se mere om banen på: www.kac-motorsport.dk

Bordflagstang 
i 24 karat 
guldbelagt messing

Se mere på sitet dan-flanger.dk

Dan-Flanger A/S 
Tingvej 4, Hal 11 
4652 Hårlev 
telefon 47172804 • 40532345

Ud over at disse 
unikke, dansk-
producerede 
bordflagstænger 
aldrig skal pudses, 
er der mulighed 
for indgravering 
i bundpladen.
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GARDERKORTET 
En ekstra fordel som Garder... 

Fremstød for Garderkortet 
i Lyngby storcenter 
Lørdag d. 19. marts besøgte Garderfor-
eningerne Lyngby Storcenter med støt-
te fra Vagtkompagniet og Nordre Birks 
Garderforening. Formålet var et frem-
stød for garderkortet i forbindelse med 
hvervning af nye samarbejdspartnere. 

En påskelørdag i Lyngby Storcenter, der tager 
sig ud som en anden handelsdag. De travle 
kunder iler fra butik til butik, uden at fjerne 
fokus fra næste shoppested. Pludselig afbrydes 
den trivielle ’centermusik’ af en tværfløjte og 
tromme, der sammen spiller ”dengang jeg drog 
afsted”. Bagved marcherer tre gardere – gejlet 
op til en ”god puds”.  

Garderforeningernes hverveudvalg har i samar-
bejde med Nordre Birks Garderforening og  

 

 

 

Vagtkompagniet lagt vejen forbi Lyngby Stor-
center. Det primære mål med dagen er at hver-
ve nye samarbejdspartnere til Garderkortet i 
Lyngby Storcenter. ”Netop denne mulighed for 
at komme ud lokalt, er en god mulighed til at 
hente nye samarbejdspartnere” udtaler for-
manden for hverveudvalget Steen V. Grubert. 
”Hvorvidt det vil virke, vil fremtiden vise, nu 
har vi gjort vores” fortsætter han. Det under-
streges flere gange, at de lokale Garderforenin-
gers engagement er uhyre vigtigt, da det er dis-
se, der har kontakten til det lokale erhvervsliv.   

De tre gardere og to tambourer trækker hurtigt 
opmærksomheden fra storcenterets yngste gæ-
ster. For en gangs skyld er det nemlig muligt at 
komme helt tæt på garderne – og endda prøve 
en bjørn. Foruden gardernes tilstedeværelse,  

 

 

 

har hverveudvalget også opstillet en shop, hvor 
der sælges merchandise fra Gardershoppen. 
Særligt gamle gardere trækker mod shoppen, og 
bliver som det første mødt af det næsten obliga-
toriske spørgsmål: ”Er du medlem af en garder-
forening? ”. I det tilfælde de ikke er, står udval-
gets formand naturligvis klar med en indmel-
delsesblanket.  

Efter hele fire patruljer i Lyngby Storcenter, en 
pæn portion nye indmeldelsesblanketter og i 
håbet om en masse nye samarbejdspartnere 
pakker de fremmødte repræsentanter glade og 
tilfredse sammen. Endnu et fremstød for Gar-
derkortet er nu vel overstået. Hverveudvalget 
takker Nordre Birks Garderforening, samt de 
tjenestegørende gardere og tambourkorpset der 
bidrog til arrangementet.   

Interesseret i Garderkortet? Kontakt Knud Glavind på tlf. 30 54 38 91 og hør nærmere! 

Repræsentantskabsmøde 
Årets repræsentantskabsmøde i De Danske Garderforeninger blev 
afholdt i Thisted i dagene fredag den 23. og lørdag den 24. maj.
Det blev på alle måder et vellykket arrangement, der tjener Thisted 
Amts Garderforening til stor ære.
 
Fredag aften var der indbudt til kammeratskabsaften på Thisted Bryg-
hus, hvor der var rig mulighed for at smage på bryggeriets produkter. 
Derudover var der lagt en gris på grillen. Det blev en rigtig hyggelig 
aften med næsten 200 deltagere, hvor der også blev mulighed for 
rundvisning på bryggeriet.
 
Lørdag morgen samledes repræsentantskabsmødets deltagere med 
ledsagere i Thisted kirke til en morgenandagt kl. 09.00. Efterfølgende 
stillede mødedeltagerne op til parade og de 29 faner, der havde været 
med i kirken, indgik som 3 faneborge i paraden. 
Med Prinsens Musikkorps og 4 af vore egne tambourer i spidsen for 
paraden marcherede deltagerne igennem Thisted by, hvor mange men-
nesker var kommet på gaden.
 

Paraden sluttede igen ved kirken, hvorfra mødedeltagerne i busser blev 
kørt til Videncenter Thy-Mors, hvor repræsentantskabsmødet blev 
afholdt. Ledsagerne blev modtaget på Thisted rådhus og derefter kørt 
på tur til Nationalpark Thy og med frokost i Nr. Vorupør.
 
Selve repræsentantskabsmødet blev gennemført efter den udsendte 
dagsorden. Først fik Knud Glavind dog overrakt Præsidiets Hæderstegn 
for sit store arbejde for Garderforeningerne. Senere blev valget af ny 
præsident godkendt, idet kammerherre, oberst Flemming Rytter over-
tog hvervet efter generalmajor Jan Brun Andersen.
Chefen for Den kongelige Livgarde, oberst, kammerherre Klavs Lawes 
gav under mødet en status på Livgarden.
Referat fra repræsentantskabsmødet vil blive lagt ud på hjemmesiden 
og i det næste nummer af Garderbladet i forkortet udgave.
 
Om aftenen samledes mødedeltagere og ledsagere til festmiddag på 
Hotel Limfjorden, hvorunder den afgåede præsident overdrog de syn-
lige beviser på præsidentværdigheden til den nye præsident.
 
Om søndagen blev der traditionen tro afholdt Gardergolf, denne gang i 
Sydthy Golfklub. Carsten Rasmussen

Særligt for gl. gardere
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60-års jubilæum
Det var et godt og glad 60-års jubilæum vi var mødt op til i Helsingør, 
weekenden 3. og 4. maj 2014.
27 garderkammerater (inklusive fire fra USA) fra årgangssammen-
slutningen 1954 II, havde meldt sig til jubilæet, som skulle vise sig at 
blive meget vellykket.
Jeg må sige, at søspejdernes hus ved havnen, hvor vi var samlet lørdag 
aften, var rimelig tilpasset efter forholdene. Vi fik en velsmagende 
anretning med en meget eftertragtet vin (ad libitum) samt dessert 
og cognac til kaffen.
Søndag var vi til paraden på Livgardens kaserne, hvor flere af 
årgangskammeraterne mødte op.
Vi blev samlet igen hos »Påfuglen« i Tivoli til en god frokost og glad 
kammeratlig snak.
Til jer alle vil jeg sige tak for et godt kammeratligt samvær – håber vi 
ses igen. En stor tak til arrangørerne for denne vellykkede weekend.

Med garderhilsen, 865-NOV-54 Preben Albert

Hjemmeværnsfonden donerer maleri til minde om kaptajn 
Christian Jørgen Grundt Damholt (garder af hold NOV 1994) 

Af pens kaptajn Axel Vermehren (Hold OKT 1970)

Ved en reception på Fyn afslørede den efterladte familie til Christian 
Damholt et portrætmaleri, der senere vil komme til at hænge på Hjem-
meværnsskolen i forbindelse med en mindevæg om Hjemmeværnets 
indsats i internationale operationer.
Christian Jørgen Grundt Damholt, blev indkaldt til Den Kongelige Liv-
garde november 1994 og han forlod Den Kongelige Livgarde som sergent 
i 1996.
I år, mere præcist torsdag d. 29. maj, kunne Christian Damholt være 
blevet 40 år. Men kaptajn Christian Jørgen Grundt Damholt kom i ste-
det til at skrive historie som den første faldne soldat i Hjemmeværnets 
tjeneste. Udsendt som CIMIC-officer med den opgave at deltage i den 
civile opbygning i Helmand-provinsen i Afghanistan, blev han d. 17. marts 
2008 dræbt af en selvmordsbomber. En skæbne langt fra den drøm, han 
ellers havde om at komme til at gøre karriere i forsvaret. 
Som ansat i Hjemmeværnet – ved det daværende Hjemmeværnsdistrikt 
Nordvestfyn – tilhørte Christian Damholt ikke noget regiment. Det har 
fået betydning for hans eftermæle, idet Hjemmeværnet ikke har nogen 
tradition for hvordan man mindes faldne soldater. En mindeplade blev 
opsat ved distriktets hovedindgang året efter. Det er en donation fra 
Hjemmeværnsfonden, der har gjort det muligt at få udført et portræt-
maleri af Christian Damholt, så han kan blive mindet på lige fod med 
faldne officerer i det øvrige forsvar.
Familie og nære venner til Christian Damholt, kunstneren selv og repræ-
sentanter fra Hjemmeværnets ledelse, var indbudt til en reception på det 
fynske hjemmeværnsdistrikt, hans tidligere arbejdsplads, hvor maleriet 
endelig skulle afsløres for offentligheden. Efter blomsternedlæggelser 
ved mindepladen og en lille tale holdt af chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler, kunne Christians mor og efterladte hustru 
fjerne tæppet fra portrættet, der er malet af kunstneren Axel Vermehren 
(pens. kaptajn og hold OKT 1970).
Axel Vermehren er ikke alene kunstner, men også pensioneret kaptajn 
fra Livgarden, og han har sågar undervist Christian Damholt under hans 
ophold som kadet på officersskolen i gennem 3 år. Kunstneren har via sit 
gode kendskab til forsvaret valgt at portrættere Christian i et modsæt-
ningsfyldt univers. Over hans højre skulder ses Kastellets karakteristiske 
røde bygning, mens der over venstre skulder ses et hus i det gule ørken-
sand. Ansigtet er en blanding af det skæve smil og ubekymretheden, som 
familie og kolleger husker Christian for, og den tænksomme og alvorlige 
soldat, der har set krigens alvor – om end det kun var for et kort øjeblik.
Æret være Christian Damholts minde.

Garder under den kolde krig 
–  en beretning om  værnepligten i efterkrigsårene. Kadaverdisciplin 
gennem 16 måneder

Vore sønner, som er gardere efter Den 
Kolde Krigs afslutning, og var indkaldt 
under andre og lempeligere forhold 
end os tidligere indkaldte, står tviv-
lende overfor de farverige fortællinger 
om blandt andet Jungle Jim, og andre 
farverige personer, der var knyttet til 
den kadaverdisciplin der dengang blev 
os til del, og hvor grænsen ofte først 
blev nået ved anvendelse af fysisk vold.
På opfordring fra de yngre årgange, samt den kendsgerning, at hvis 
værnepligtsforholdene for den menige garder i efterkrigsårene, ikke blev 
beskrevet af en der har prøvet det, kunne en sådan sagtmodig militærhi-
storie snart glide ind i glemselen. 
Det er mine årgangskammerater januar 1959 der lægger ungdommens 
ansigt til, ligesom både ekviperingen og hjemsendelsen til det civile liv 
er en samtidshistorie for sig selv, da både tiden og faconen dengang var 
en anden, og hvor både K.F.U.M. og De Danske Garderforeninger havde 
en fremtrædende rolle i dagligdagen, hvor ”lønnen” bestod af 2 kroner 
om dagen.
Og som vore sønner – de unge gamle gardere – rigtigt gør opmærksom 
på, kan bogens indhold samtidig fortælle de yngre årgange om, hvad de 
enten er sparet for – eller gået glip af. Bogen som er i fast bind på 100 
sider, med et tilsvarende antal billeder, koster 240 kroner, udgives af 
forfatteren på hans mail: tommy-inger@mail.tele.dk

JAN-59 Tommy Hansen, 4636 2898

OKT-70 Axel Vermehren ved siden af sit portræt af Christian Damholt.
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Nordjylland (I)

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

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 

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

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

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

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

Regentparrets besøg i Vesthimmerlands Kom-
mune:
Fredag den 5. september 2014 på flagdagen for 
Danmarks udsendte soldater besøger regentpar-
ret Vesthimmerlands Kommune.
Sæt et stort X i kalenderen den 5. september 
2014.

Bowling
Himmerlands Garderforening  har deltaget i De 
Danske Garderforenings landsturnering med et 
hold på 4 gardere, nemlig:
JAN-58 Bent Knudsen, MAJ-54 Poul Arne Niel-
sen, SEP-62 John Nielsen og DEC-97 Carsten 
Canne.
Holdet blev nr. 1 i C-rækken med 953 kegler. 
Stort tillykke fra bowlingudvalget. Præmie ud-
deling vil finde sted senere på året. 

MÆRKEDAGE
Følgende har på sin halvrunde fødselsdag haft 
besøg af 2 fra bestyrelsen: JUL-58 Jens Munk-
Christensen, Hvalpsund. 

Ud af de 97. medlemmer vi nu har, er der 87 på 
mail, som vi hurtigt kan komme i kontakt med 
hvis der skulle komme en aktivitet som vi fra 
bestyrelsen gerne vil viderebringe, en nem og 
hurtig måde at kunne oplyse alle om nyheder 
på.
Fra bestyrelsen deltog 3 medlemmer i Repræ-
sentantskabsmødet i Thisted 24. maj og ved 
den lejlighed fik vi oplyst resultater fra vores 
landsskydning som blev afholdt 10.marts. Fra 
vores forening var der præmie i form af et glas 
til MAJ-77 Erling Gludsted som opnåede 190,3 
point.
Vi fra bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

267-JUL-59 Bent Mikkelsen 

Onsdag den 21. maj 2014 afholdtes generalfor-
samling på rest. Theaterrestauranten på Torvet 
i Hobro. Formanden Poul E. Bundgård indledte 
med en kort beretning om de få begivenheder 
der havde været i årets løb. 
Foreningens kasserer var forhindret i at møde 
op, men havde dog forinden afleveret regn-
skabet til formanden, som fremlagde dette. 
Regnskabet sluttede med et mindre underskud. 
Beretning og regnskabet blev godkendt.
Valg at bestyrelsesmedlemmer m.v. endte med 
genvalg.
Foreningen har gennem mange år ikke forhøjet 
kontingentet på 210 kr. Der var fra kassereren 
forslag om, at det skulle forhøjes, idet  beløbet 
kun lige dækkede udgifter til garderforeningen, 
DDS  og porto.
Det blev vedtaget, at kontingentet forhøjes til 
250 kr. årligt.
Desværre er der igen i år medlemmer der har 
glemt at betale kontingentet. De der endnu ikke 
har betalt vil få tilsendt en rykker , hvorefter vi 
med beklagelse må slette dem som medlem, 
idet foreningen ikke har råd til at afholde udgif-
ten. Der skal så fornyet indmeldelse til hvis 
man  vil bevare medlemskabet og få garder-
bladet tilsendt. Sluttelig  var der kammeratlig 
samvær med stegt flæsk og persillesovs.
God sommer.

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

Der er ingen arrangementer i juli måned, men 
allerede nu ved vi, at der arrangeres den årlige 
fisketur med ALBATROS den 6. september. Vi 
modtager meget gerne tilmeldinger nu, da vi 
har reserveret et antal pladser, som vi gerne 
skulle have fyldt op (endelig reserveret) inden 1. 
august. Så skriv til kontakt@gfnordjylland.dk og 
tilmeld dig allerede nu til den årlige fisketur langs 
kysten ud for Hirtshals.

GENERALFORSAMLING I JAGTLAUGET
Tirsdag den 6/5 afholdt Jagtlauget generalfor-
samling på Jens Rye-Andersens advokatkontor.
Bestyrelsen ser fortsat således ud:
Oldermand Kjeld Christensen
Kasserer Kurt Martin Pedersen
Sekretær Niels Wendelboe Toft
Best.medlem Rasmus von Arenstorff
Best.medlem Henning Mathisen.
Husk alle medlemmer af GF Nordjylland, der 
har jagttegn har adgang til frit medlemskab 
af Jagtlauget, og kan deltage i diverse jagtar-
rangementer. Skriv til kontakt@gfnordjylland.
dk hvis du ønsker at modtage de særlige indby-
delser til jagt om efteråret.

GENERALFORSAMLING I SKYTTELAUGET
Fredag den 23/5 afholdt Skyttelauget  den tra-
ditionelle generalforsamling i Papegøjehaven. 
Bestyrelsen blev alle genvalgt og er fortsat 
bestående af:
Oldermand Flemming Hassing
Kasserer Allan Krogh Pedersen
Sekretær Jan Krogh Pedersen
Skydeleder Per Michael Peen
Best.medlem Henning Kristiansen
Best.medlem Peter Riis.
Efter generalforsamlingen var der uddeling 
af præmier, hvorefter der var den store årlige 
generalforsamlingsfrokost.
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Nordjylland (I) 7-14

Thisted Amt (8/4 1901 – GF 04)

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

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

Vendsyssel (14/5 1918 – GF 43)

Formand: DEC-06 Peter Christensen
Byrdalvej 31, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
e-mail: peter@viland.dk
www.vendsysselgf.dk
www.facebook.dk/vendsysselgarderforening

Østvendsyssel (16/11 1971 – GF 77)

Formand: 952-MAJ-66 Poul Sonne Jensen
Gl. Lyngdrupvej 15, 9310 Vodskov
Tlf. 98 28 14 78
e-mail: lyngdrup@mail.tele.dk

Vi ses igen efter sommerferien til vores årlige 
grillarrangement hos Ingrid og Vagn Skovsgård. 
De har lovet vi må komme til deres fine lokaler og 
forhold onsdag d. 13. august kl. 18.00 på gården 
Dybro i Skærum.
Tilmelding til Peter på tlf. 3124 3733 eller Erik på 
tlf. 9848 2578. senest d. 10. august.
 
Onsdag 23. april blev der afholdt generalfor-
samling i Marinestuen Fr-havn.
29 medlemmer fik serveret gule ærter med 
godt tilbehør samt kaffe og lækker æblekage.
1. Formanden bød velkommen, og en særlig 
velkomst til æresmedlem MAJ-63 Leif Bang 
Henriksen.

Foreningen har desværre mistet 5 medlemmer 
siden sidste generalforsamling.
OKT-74 Lars Henning Clausen – NOV-45 Erik 
Friss – NOV-45 Eigil Rævdal – NOV-53 Villy 
Kragelund – MAJ-39 Johannes Sørensen. Æret 
været deres minde.
2. MAJ-60 Ole Vesterskov blev valgt som diri-
gent 
3. Formandens beretning blev godkendt. 
4. Kassereren fremlagde regnskabet, som viste 
et overskud på 5005,88 kr. Regnskabet blev 
godkendt. 
5. Der var ikke nogle indkomne forslag. 
6. Tildeling af jubilæumstegn: DEC-95 Anders 
Gottschalck 10 år. – AUG-76 Jens Sørensen 10 
år. JAN-89 Henrik Larsen 25 år – AUG-82 Bo 
Storm 25 år – JAN-73 Frants Frantsen 40 år – 
MAJ-63 Ole Høgh 50 år. 
APR-11 Niels Christian Bentzen blev tildelt Erik 
Frisś s skydepokal som årets bedste skytte.
7. Kontingentet er 350 kr. Formanden og kas-
sereren lovede stilstand også næste år. 
8. Der var genvalg til MAR-83 Jimmy Rom Niel-
sen – DEC-97 Martin Jensen – DEC-01 Christian 
Fuglsang
DEC-06 Peter Christensen.
9. MAJ-60 Ole Vesterskov og SEP-62 Peter Loft 
samt JAN-75 Erik Kristensen blev genvalgt til 
revisorer samt suppleant for samme. 
10. JAN-73 Frants Frandsen blev valgt til fane-
bærer samt MAJ-80 Ken Normann – JUL-91 Sø-
ren Christensen – DEC-95 Anders Gottschalck 
til suppleanter for denne. 
11. Bowlingpokalen blev sat på højkant til sæ-
sonafslutningen i Sæby Bowlingcenter.
 
Bestyrelsen konstituerede sig senere på afte-
nen således:
Formand: DEC-06 Peter Christensen
Registrator samt kasserer: OKT-80 Torben Ja-
num
Næstformand: DEC-01 Christian Fuglsang
Husudvalg: MAJ-70 Erik Bøjstrup Pedersen
Sekretær: DEC-97 Martin Jensen
Skydeudvalg: JUL-81 Peter Ulrik Sørensen
Bowlingudvalg: MAR-83 Jimmy Rom Nielsen
 
Onsdag 14. maj blev der holdt sæsonafslutning 
i Sæby bowlingcenter. Her gik den vilde jagt på 
bowlingpokalen. 
Efter et par spil blev det tid til at gå ind i restau-
ranten, hvor der var en meget fin buffet med 
28 forskellige retter. Efter mad og is nok blev 
resultaterne afsløret.
Ved damerne var det Birthe Svenstrup der løb 
med sejren og hos herrerne blev det MAJ-70 Erik 
Bøjstrup Pedersen. Husk at man kan se billeder 
fra både bowlingaftenen og de andre arrange-
menter på hjemmesiden www.vendsysselgf.dk.

DEC-97 Martin Peter Jensen

Fanen
Bestyrelsen har arbejdet på at gøre vores fane 
mere synlig. Fanen har i den sidste periode 
være vist 2 gange. Søndag d. 4. maj i Dronning-
lund Slotskirke til gudstjeneste vedr. Danmarks 
Befrielse. Senest i Thisted til Repræsentant-
skabsmøde. Der var mange Garderforeninger 
med deres faner denne dag. Et flot syn, med 
alle de vajende faner i maj måneds milde 
brise. Efter Repræsentantskabsmødet var der 
stor fest, dog ikke med deltagelse af vores 
forening.

Rundvisning i Musikkens Hus
Efter at det blev offentliggjort, at vor sommer-
arrangement var en rundvisning i Musikkens 
Hus, gik det stærkt med tilmeldingerne. På 
under en uge var alle 25 pladser til rundvisnin-
gen besat. Det er skønt når der er opbakning til 
sådanne arrangementer. Forventningerne var 
høje, og alle 25 gardere incl. fruer mødte op 
i godt humør. Vi blev mødt af en meget ivrig 
guide, der selv studerer musik på musikkonser-
vatoriet, og dermed har sin daglige gang i den 
fantastiske bygning. Vi fik en grundig rundvis-
ning i 2 af salene. 
Hver sal er designet helt specielt, så lyden 
kommer helt rundt i lokalet, og giver den helt 
rigtige klang, så publikum kan få den helt 
perfekte oplevelse ved en koncert. Huset kan 
rumme alle former for koncerter, alt fra store 
klassiske koncerter til en mere rytmisk intim 
koncert. Lydisoleringen er helt i top. Selv om en 
koncert brager derudaf, er der helt stille ude på 
gangen, dermed kan der være flere koncerter i 
gang på samme tidspunkt. Hvis man ser efter, 
ligner 1. sal stævnen på et stort skib. Dette 
er ikke en tilfældighed. Arkitekterne har gen-
nemtænkt alt til mindste detalje. Hvilket, gør 
det til en stor oplevelse at se sådan et byggeri. 
Et byggeri vi kan være stolte af her i Nordjyl-
land. Rundvisningen varede 5 kvarter, hvorefter 
arrangementet sluttede. Efterfølgende var der 
mulighed for at nyde en kop kaffe i den tilhø-
rende restaurant, eller bare gå en lille tur langs 
fjorden i det dejlige vejr.

Til Orientering
For nemmere, hurtigere samt billigere at kunne 
give besked til vores medlemmer, vil vi gerne 
have tilsendt jeres e-mail adresser til jdr@
stofanet.dk
Husk Navn

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

GARDERGOLF
Søndag den 25/5 kunne GF Nordjylland sam-
men med andre GF afholde den årlige GAR-
DERGOLFDAG, hvor der var deltagere fra hele 
landet. Stedet vi dystede var på Sydthy Golf-
klubs bane tæt ved Hurup Thy. Vinder af den 
landsdækkende golfdyst blev vort medlem 
JUL-71 Oluf Svendsen, Kongerslev, som nu 
kan have trofæet stående indtil næste år hvor 
den landsdækkende Gardergolfdag bliver ved 
Viborg i forbindelse med repræsentantskabs-
mødet 2015.

Fra bestyrelsen ønsker vi alle Gardere en rigtig 
god sommer. Vi glæder os til at se jer igen 
allerede til august.

JUL-71 Niels Thygesen
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Midtjylland (II)

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

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

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

Regionsbowlingleder: 
Vacant

Djursland (7/4 1929 – GF 55)

Formand: NOV-91 Niels Henrik Skov Pedersen
Tvihøjegaard, Dystrupvej 27, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 14 29 - 51 50 14 29
e-mail: nielsskov27@hotmail.com

Herning og Omegn (10/10 1911 – GF 23)

Formand: FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen
Henry Heerups Vej 36, 7430 Ikast
Tlf. 60 91 73 42
e-mail: klinch@webspeed.dk

Ved Djursland Garderforenings vellykkede 85 
års jubilæumsfest den 12. april med god tilslut-
ning var der jubilæumstegn til tre medlemmer. 
Jubilæumstegnene blev overrakt af formanden 
NOV-91 Niels Henrik Skov Pedersen.
Fra venstre på billedet ses NOV-91 Niels Henrik 
Skov Pedersen, SEP-65 Knud Vorbjerg, MAJ-59 
Bent Hansen og APR-64 Hans Helge Jensen.
Festtalen blev holdt af bestyrelsesmedlem 
DEC-83 Peder Byskov, der på god gardervis 
fortalte om det at være indkaldt til livgarden, 
krydret med egne oplevelser om godt sam-
menhold og kammeratskab, hvilket er videre-
ført til Djurslands Garderforening, hvad festen 
også vidner om. 
Tak til alle, der var med til at festliggøre dagen.
 JAN-63 Chr. Brøgger

TUR ARRANGØREN HAR GJORT DET IGEN – 
SOMMERTUREN ER KLAR!
GF Herning og Omegn inviterer traditionen tro på 
Sommerudflugt. I år går turen til:
Sønderjylland, med sejltur og frokost på Flens-
borg Fjord, søndag den 10. august.
Som sædvanligt er sommerturen en invitation til 
alle – man er hjertelig velkommen til at invitere 
naboer, venner og bekendte. 
Program- søndag den 10. august:
Afgang Ikast Torv kl. 07.10.
Opsamling Hammerum (v. Ide Møbler) kl. 
07.15.
Opsamling Herning (Markedspladsen) kl. 07.30
Herefter går turen til Flensborg Havn.
Undervejs holder vi en kaffepause, så husk lige at 
tage kaffe med!
Sejltur på Flensborg Fjord, hvor der bliver serveret 
frokost ombord.
Efter veloverstået sejltur og frokost, gør vi et kort 
ophold på grænsen, hvor der bliver mulighed for 
at gøre lidt indkøb.
Vi fortsætter til Frøslevlejren, hvor vi er inviteret 
til en rundvisning på FN Museet
Eftermiddagskaffe i det sønderjyske, hvorefter vi 
sætter kursen hjemover.
Pris: Inklusiv bus, sejltur, frokost, besøg i Frøslev-
lejren og eftermiddagskaffe Kr.  450,-.
Tilmelding: Hurtigst muligt og aller senest den 
1. august, til Arne Johansen, telefon 9715 3465, 
mail arne-jytte@mail.dk eller til formanden.
Turen bliver gennemført uanset antal tilmeldte!
På gensyn den 10. august!

GF HERNING OG OMEGN INVITERER TIL ”LE 
MANS GO CART CHAMPIONSHIP” KUN FOR 
GARDERE
Hvem ved – måske går der en kommende Le Mans 
vinder rundt blandt vore medlemmer?

Fra Djurland Garderforenings jubilæumsfest.

Holstebro og Omegn (6/5 1912 – GF 26)

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

Lemvig og Omegn (17/12 1910 – GF 19)

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

Odder og Omegn (5/4 1909 – GF 12)

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

Det skal vi have fundet ud af, og derfor invi-
terer Garderforeningen for Herning og Omegn 
alle medlemmer af De Danske Garderforeninger, 
samt nuværende gardere til ræs!
LØRDAG DEN 16. AUGUST KL. 13.00 - 16.00 
MØDES VI PÅ MIDTJYSK CARTING BANE I FAUR-
HOLT VED IKAST.

JUL-78 Søren Marinus Dieckmann

Dybbøl skansen
Formand og sekretær repræsenterede Lang-
fredag den 18. april foreningen og fanen i for-
bindelse med højtideligheden for 150 året for 
angrebet på Dybbøl skanse.
En minderig dag med mange faner fra Gar-
deforeningerne, og især mange faner fra de 
mange forskellige foreninger i Sønderjylland og 
Slesvig. Det viser et rigtig stort tilhørsforhold 
til Danmark.

Firmatur
Onsdag den 14. maj deltog der 10 gamle gar-
dere med familie til rundvisning på den nye 
Falck station i Holstebro. Stationsleder Erik Lar-
sen fortalte levende om opførelsen af den nye 
station og funktion. Han fortalte at alle ansatte 
var taget med på råd i projekterings fasen, det 
nyder personalet godt af i dag.
Det er en rigtig flot Falckstation der er i Hol-
stebro i dag.
Aftenen sluttede i stationens kantine, hvor 
Falck gav kaffe og vi havde medbragt hjem-
mebag.
En stor tak til Erik Larsen for rundvisningen. 
Portvinen blev modtaget med glæde
Også en stor tak til Solvig Lund for hjemme-
bagt kage. 
Se foreningens hjemmeside i forbindelse med 
Air show 2014 på flyvestation Karup.

APR-69 Hans Tinggård
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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

Samsø (18/3 1908 – GF 09)

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

Silkeborg og Omegn (4/5 1913 – GF 30)

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

Skanderborg og Omegn (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

Husk! Husk! - Gardernes Vandskiløb
Lørdag den 23. august 2014, kl. 11:00 til 14:00 
ved Kabelpark Aqua Sports Zone, Vandskibanen, 
Gytjevej 15, 6960 Hvide Sande.
I samarbejde med De Danske Garderforeninger 
gentager foreningen de senere års succes med at 
invitere alle nuværende og tidligere Gardere til 
”Gardernes Vandskiløb” det er et landsdækkende 
ungdomsarrangement på Vandskibanen i Hvide 
Sande, men alle aldersklasser må meget gerne 
deltage. Da De Danske Garderforeninger giver et 
økonomisk tilskud til arrangementet er prisen for 
deltagelse 100,00 kr. pr. deltager, heri er inklu-
deret brug af banen i 3 timer, leje af våddragt og 
ski, samt en menu fra grillen. 
Der vil være mulighed for at købe drikkevarer i 
Estrup´z cafeteria.
P.s. Der må ikke medbringes mad og drikkevarer 
på Aqua Sports Zones område.
Man kan også bare komme og overvære de man-
ge stunts fra ringside, det koster ingenting. Læs 
om arrangementet andetsteds i bladet.
Tilmelding senest søndag den 10. august 2014 til 
Formand Anders Bjerg tlf. 9738 1820, mobil 5176 
9891, e-mail: lindevej.20@mail.tele.dk

Ved den første afdeling af pokalskydningen 
mod Skjern GF. torsdag d. 10. april i Højmark 
Hallens skydekælder, var fremmødet just ikke 
overvældende, men 13 skytter m/k mødte 
op til skydningen. Efter at alle havde afgivet 
de obligatoriske 10 gældende skud, blev 
gennemsnittet regnet ud for både damer og 
herrer, og resultaterne kunne gøres op således: 
I dame kl. A vandt Margit Jensen S. med 95/3 
p. foran Yette Jensen S. med 95 p., i kl. B fik Mie 
Christensen R. en 1. pl. med 93 p. og nummer 
2 blev Elsebeth Robertsen S. med 91 p. Hos 
herrerne i kl. A vandt Martinus Pedersen S. med 
95/3 p. efter lodtrækning foran Klaus Robertsen 
S. også med 95/3 p. og i kl. B blev Lars Kold S. 
vinder med 93/1 p. foran JAN-72 Anders Bjerg 
R. med 93 p. Præmierne var garderølglas til 
vinderne og snapsglas til toerne. I kampen 
om vandrepokalerne, der bliver uddelt ved 
skydningen til efteråret, opnåede Ringkøbing 
GF. et rigtig dårligt udlæg i begge klasser, så 
betingelserne for at foreningen kan genvinde 
pokalerne, er at mange flere møder op til 
skydningen i Højmark torsdag den 6. november 
2014 kl. 19.00.

Årets sommerudflugt blev torsdag den 15. maj 
2014 afviklet som et virksomhedsbesøg på 

Dlg Fabrik Spjald. Medlemmerne fra Skjern GF. 
var inviteret med på besøget og omkring 25 
deltagere mødte op på fabrikken. Her blev de 
budt velkommen af Fabrikschef Carl H. Chri-
stensen, han gav os først en del informationer 
om fabrikkens historie. Den startede i 1964 
da Th. Lindberg A/S som firmaet hed dengang 
begyndte, som en af de første foderstoffirmaer 
herhjemme, at presse færdigfoderet i piller 
inden levering til landmændene, den nuvæ-
rende fabrik blev opført i 1978 men er løbende 
blevet udbygget og moderniseret og fremstår i 
dag som en supermoderne foderfabrik med en 
årsproduktion på knap 200.000 tons færdigfo-
der. Endvidere fortalte Fabrikschefen lidt om 
Dlg, der i dag er en stor international koncern 
med en medarbejderstab på ca. 8.000 ansatte 
og en omsætning på ca. 60 milliarder kroner. 
Efter rundvisningen var Dlg vært ved et lettere 
traktement.
Se mere om Dlg koncernen på www.dlg.dk 

Bestyrelsen i Ringkøbing og Omegn Garderfor-
ening, vil gerne ønske alle vore medlemmer og 
bladets læsere en behagelig sommer.

JAN-72 Anders Bjerg

Torsdag d. 20. marts holdt vi den årlige gene-
ralforsamling i Medborgerhuset. 
Der deltog 10 gamle gardere. Efter de gule 
ærter indledte vi generalforsamlingen med at 
mindes 979 Ole Petersen som døde i oktober 
2013. Foreningen deltog i begravelsen med 
fane. 
Herefter aflagde formanden beretning og regn-
skab som blev godkendt. Vi har i det sidste 
halve år fået 3 nye medlemmer så vi stadig 
er 23. Forslag til Garderbladets fremtid blev 
drøftet og vi enedes om at pege på forslag 2 
og 3. Til bestyrelsen genvalgtes JUL-71 Vagn 
Iversen, APR-82 Henrik Bertelsen indtræder 
i bestyrelsen da JAN-74 Knud Petersen har 
ønsket at træde ud af bestyrelsen pga syg-
dom. Ny suppleant blev DEC-95 Søren Wiese. 
Revisor og suppleant blev genvalgt og ligeledes 
fanebærerne.
Der efter fik JAN-89. Jan Sundstrøm udleveret 
25 års tegn. Præmier for Landsskydningen 2013 
blev udleveret og ligeledes blev fanepladen 
monteret. Vi sluttede aftenen med kammerat-
lig samvær kaffe og bagt æblekage.

733-JAN-59 Carsten Buchardt

Onsdag d. 27. august kl. 18.00-20.30 fra Sil-
keborg Havn
Sejltur på Silkeborg Søerne, hvor vi har le-
jet en af Hjejlebådende med plads til 26. Der 
serveres et måltid mad med en øl eller vand.  
Pris: Kr. 269,- for 2½ times sejlads og dagens ret 
med en øl eller vand til.
Bindende tilmelding senest den 10.8.2014 til 
Keld på 8681 2426 / 2972 7199 eller Ole på tlf. 
8680 2110 / 6165 1347. 

Resultaterne fra fugleskydningen den 13. april, 
blev som følger:
Fuglekonge: Arne Malmkvist skud Peter Juste-
sen, Halen: Allan Jakobsen skud Preben Mor-
tensen.
Højre vinge: Rasmus Sørensen skud Kaj Chri-
stensen, venstre vinge: Eigil Rasmussen skud 
Erik Tjener, hals: Erik Bøgild skud Jacob Chri-
stensen
Ved damerne løb Lisbeth Lauritsen suverænt 
med det hele, da hun både knækkede halsen på 
fuglen, skød brystet ned og blev fugledronning.
På vandreturen den 21.5. var der 16 deltagere, 
der nød den dejlige sommeraften med en gåtur 
om Duedal Bjerg ved Thorsø. Kaj spillede smukt  
I skoven dybe stille ro, mens vi nød de hjem-
mesmurte sandwich. 

AUG-04 Martin Østergaard

Mandagene den 4. og 11. august kl. 18.00: 
200-meter landsskydninger. Landsskydninger 
med 6,5 mm gevær på 200-meter skydebanen 
ved Honum, Nørre Snedevej 118, 8763 Rask 
Mølle mellem Horsens og Nørre Snede. Garder-
foreningen for Horsens og Omegn kommer også 
og skyder, så disse to aftener er værd at reservere. 
Pris for skydning er 50,00 kr. pr. serie á 20 skud. 
Der er gode præmier at gå efter.

Besøg hos Yding Grønt
Mandag den 19. maj kl. 19.00 var Garder-
foreningerne for Skanderborg og Omegn og 
Odder og Omegn på besøg hos Yding Grønt, 
Skovhøjvej 8, 8752 Østbirk, en af Danmarks 
største producenter og leverandører af Special-
salater og Babyleaves.
Der blev vist rundt på lageret og fortalt om, 
hvordan man dyrker, høster, behandler og 
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opbevarer de sarte salater, inden de sendes ud 
til forbrugerne.
Det var en meget spændende aften, og Søren 
fra Yding Grønt var rigtig god til at fortælle.
Det var en varm aften, så der blev stillet flasker 
med vand frem til de fremmødte.
Bagefter var der hyggeligt samvær i Yding 
Grønts kantine.

Den 24. maj blev der afholdt Repræsentant-
skabsmøde i Thisted, og det blev godkendt, at 
Garderforeningen for Skanderborg og Omegn 
afholder Repræsentantskabsmøde i maj 2016, 
hvor foreningen fylder 100 år den 4. februar. 
Repræsentantskabsmødet vil som minimum 
komme til at indeholde Kirke, March, Repræ-
sentantskabsmøde og Frokost.

Skaf et nyt medlem
Hvis du, som medlem af vores forening, skaffer 
ét nyt medlem, vil du få halvt kontingent ét 
år. Skaffer du to medlemmer får du ét helt års 
kontingent.

Du og din familie ønskes en rigtig GOD SOM-
MER.

AUG-72 Asger Thykjær

Skive og Omegn (7/6 1912 – GF 27)

Formand: 802-SEP-62 Jørgen Smed Kjeldsen
Ahornvænget 41, 7800 Skive
Tlf. 41 57 31 42
e-mail: ahornvanget41@webspeed.dk
www.skivegarderforening.dk

Skjern og Omegn (12/3 1943 – GF 64)

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

Viborg og Omegn (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

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

Pokalskydning på 15 meter bane
Årets første pokalskydning mod Ringkøbing 
Garderforening i Højmark Hallen den 10. april 
2014 blev til et godt resultat for både damer og 
herrer fra Skjern Garderforening.
Skjerns herrer fører med 285 point mod Ring-
købings 279 point. Skjerns damer fører med 
190 point mod Ringkøbings 187 point. 
Resultaterne medtages til efterårets 2. po-
kalskydning den 6. november 2014, hvor det 
samlede resultat fra begge skydninger danner 
grundlag for overdragelse af de 2 vandrepoka-
ler.
Den efterfølgende øl, kaffe og brød smagte eks-
tra godt efter det gode resultat.

Virksomhedsbesøg
Ringkøbing Garderforening havde inviteret os 
til virksomhedsbesøg hos DLG i Spjald den 15. 
maj 2014. 
Og igen bliver man overrasket over at se, hvor 
stort og hvor meget, der foregår i vores virk-

Torsdag den 24 april kl. 18.30 
Udflugt til Rindsholm Kro v/Viborg.
Turen var et fællesarrangement med Viborg og 
Bjerringbro Garderforeninger.
Medlemmerne fra Aarhus Garderforening kørte 
i fælles bus til Rindsholm kro.

Formændene fra de tre Garderforeninger
Bjerringbro, Viborg og Aarhus

Mindestenene i mindelunden bag kroen

Opstilling til mindehøjtideligheden

somheder i kommunen. Når man kan huske, at 
små landbrug i 1950’erne kørte 3 sække korn 
til Vindmøllen for at få det malet til grisefoder, 
og så til i dag, hvor tonstunge lastvogne bringer 
korn til DLG for derefter at få det tilbageleveret 
tilsat vitaminer og mineraler, så det har den helt 
rigtige sammensætning som foder til dyrene. 
Efter information og rundvisning var DLG vært 
for et meget fint traktement. Jeg vil opfordre 
flere af vores medlemmer til at gøre brug af 
disse tilbud om deltagelse i virksomhedsbesøg. 
Vi siger tak til Ringkøbing Garderforening og 
DLG for et yderst interessant arrangement. 
Jeg ønsker hermed foreningens medlemmer og 
familier en rigtig god sommer.

FEB-69 Gunnar Jensen

Da alle var ankommet til kroen startede vi i 
mindelunden bag kroen.
Den seværdige Mindelund er for de faldne sol-
dater.
Formændene for de tre Garderforeninger:
Viborg Garderforening er Jens Saabye Ander-
sen.
Bjerringbro Garderforening er Ole Fisker Ander-
sen.
Aarhus Garderforening er Niels Erik Kjær.
(jfr. Billedet)
Deltagerantal i alt ca. 40 personer.
Efter besøget i mindelunden var vi på kroen, 
-et meget hyggeligt sted. Der var spisning og 
hygge. Kroparret er Hanne og Frode Hansen.
Under spisningen gennemgik kromanden histo-
rien om mindelunden og de faldne
soldater.
Det var et meget hyggeligt sted i den gamle 
Rindsholm kro.

MAR-67 Leif Johannes Hovvej
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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

Sydjylland (III) 7-14

Generalforsamling i Garderforeningen for Als 
og Sundeved afholdt den 20. marts 2014
Årets generalforsamling på Vollerup Kro star-
tede kl. 18.30 ved formandens ringen med 
dirigentklokken. Fanen blev ført ind på behørig 
vis, hvorefter de i det forgangne år ved døden 
afgåede garderkammerater blev mindet med 
1 minuts stilhed. Ved navneopråbet blev det 

konstateret, at der var mødt 37 medlemmer op 
til denne herlige aften. Efter HM Dronningens 
skål, begyndte generalforsamlingen med dags-
ordenens punkter.
Under formandens beretning kunne han atter 
berette om et år, med deltagelse i mange 
aktiviteter og mindehøjtideligheder. Omkring 
fremtidens højtideligheder – specielt Flagdagen 
– er der ændringer på vej, idet Sergentskolen i 
Sønderborg desværre ikke eksisterer til årets 
Flagdag og dermed ikke kan danne rammen for 
denne dag. 
Fra skydeudvalget forlød det igen, at der havde 
været deltaget i diverse skydninger. Trekant-
skydningen i Toftlund var igen en succes, hvor 
Als og Sundeved vandt foran Sønderjydsk Gar-
derforening med 9 point. 
Årets Lerdueskydning blev ligeledes afholdt, 
med den efterfølgende fælles grillen i det 
naturskønne område hos Hanne og Kresten 
Krenzen. Fastelavnsskydningen havde 28 del-
tagere, hvoraf der var 9 børn og 5 damer der 
deltog.
Bowlingudvalget kunne også berette om nogle 
gode bowlingaftener, om end der desværre 
havde været nogle aflysninger undervejs, grun-
det manglende deltagere. Således var der til 
årets Trekantbowling i Haderslev 4 deltagere 

fra Als og Sundeved til at forsvare foreningen. 
Fra Haderslev deltog der 9 bowlere, som løb 
med pokalen. 
Til såvel skydning som bowling er der plads 
til ekstra deltagere, så meld jer til derude. Der 
er både det fælles omkring selve skydningen, 
men også den kammeratlige komsammen er 
i højsædet!
Regnskabet viste i år et underskud på 6.100 
kr. men på trods af dette blev kontingentet 
bekræftet som værende uændret det næste 
år.
Efter spisningen blev årets jubilarer – såvel 50 
års som også 25 års – kaldt op foran forsamlin-
gen, og disse fik deres jubilæumstegn.
Dagsordenens respektive valg foregik uden stor 
dramatik. De på valg værende medlemmer 
blev genvalgt for en ny periode. Også den nye 
paragraf til vedtægterne, indgivet af besty-
relsen, blev vedtaget af generalforsamlingens 
deltagere. 
Forsamlingen samlede ind til de i udlandet 
udsendte soldater, så disse kan få en gave fra 
hjemlandet, når de er i tjeneste hjemmefra. 
Garderforeningens fane blev atter ført ud af 
lokalet på behørig vis, hvorefter formanden 
sluttede med at takke dirigenten for godt 
arbejde, forsamlingen for valget og fremmødet 
til generalforsamlingen samt bestyrelsen for et 
godt samarbejde det forgangne år.

Skydning
Onsdag den 3. april var foreningen indbudt til 
holdkapskydning på 15 meter for soldaterfor-
eningerne i Sydvestjylland i Alslev Idrætsan-
læg. Vi stillede med 6 mand,
DEC-12 Kenneth Sørensen, AUG-01 Allan 
Andersen, AUG-76 Kim Andersen, JUL-78 Car-
sten Elleman, 702-MAR-67 Jens Pedersen og 

GARDERNES HUNDREDEMANDS 
FORENING

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

Jubilarer fra Als og Sundeved



www.gardershop.dk  ·  www.nordea.dk  ·  www.deloitte.com 21

Sydjylland (III)

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

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

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

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

Næste arrangementer, foreløbig 2014:
Vi har tilbud på en heldagstur med Bingo rejser 
med sejltur fra Kapplen til Schleswig og med be-
søg på A.P.Møller skolen. 
Turen er fastlagt til d. 23. august 2014. Afgang fra 
parkeringspladsen overfor Føtex i Ribe kl. 07.30. 
Fra Kapplen kl. 10.45 under sejladsen serveres 
frokost, u/drikkevarer (kan købes). 
I Schleswig besøg i domkirken og ca. kl. 14.30 be-
søg på A.P. Møller skolen med guide.
På hjemturen serveres middag med dessert, men 
igen uden drikkevarer. 
Prisen for bus, sejltur og bespisning bliver kr. 675,- 
som skal forudbetales og indsættes på konto i 
Frøs sparekasse reg. 9738 kontonr. 0000310166.
Der bliver bindende tilmelding og betaling senest 
d. 27. juni 2014, efter først til møllereglen og det 
er for medlemmer med ledsagere.
Og med ledsagere tænkes også på evt. bekendte 
som har interesse i at deltage i vor udflugt.
Tilmeldingerne tlf. 7542 2369 / 2076 3106.

118-NOV-63 H.P. Jepsen

Kommende arrangementer
 
26. juli 2014 – Fugleskydning Søgårdlejren – 
10.00
Den årlige fugleskydning på hjemmeværnets sky-
debaner ved Søgårdlejren. Igen i år er det med 
deltagelse af garderne og deres befalingsmænd 
og officerer fra Gråsten Vagten. 
Vi har desuden i år inviteret GF for Als og Sunde-
ved til at deltage i denne begivenhed. 
Vi starter dagen med kaffe og rundstykker, her-
efter skydning som forventes at være afsluttet 
omkring kl. 14.00.
Vi slutter med spisning og præmieoverrækkelse.
Tilmelding til Erik Rindom på mob. 2999 6062.

Den 9. april deltog foreningen igen ved kranse-
lægningen ved obelisken i Søgård. 
Sammen med hjemmeværnet og forsvarsbrød-
rene deltager vi gerne i denne mindehøjtide-
lighed der afsluttes i Søgårdlejren, hvor Hjem-
meværnet byder på kaffe mv.
Fra foreningen var fremmødt fem mand. For-
manden Chr. Lund lagde en buket til minde om 
de faldne den 9. april 1940. 
 
Den 18. april, på mindedagen for Slaget ved 
Dybbøl, var foreningen repræsenteret ved Peter 
Andresen, Erik Rindom og Chr. Lund.
De Danske Forsvarsbrødre havde i tiden op til 
denne store mindedag udsendt indbydelser 
til alle soldaterforeninger her i landet, med 
opfordring om at møde op med de respektive 

374-MAJ-64 Viggo Jensen som efter en spæn-
dende skydning vandt holdkapskydningen. 
Aftenen sluttede med hyggeligt samvær, så må 
vi se om vi bliver inviteret igen til næste år.

Varde kaserne
Onsdag den 7. maj var vi af Ribe Garderfor-
ening inviteret med på besøg på Varde kaserne. 
Vi blev vist en stue hvor der var 5 værnepligtige 
der viste os deres udrustning og våben. Det var 
meget positivt at møde de unge mennesker og 
høre deres syn på forsvaret. Derefter blev vi af 
Oberstløjtnant Carsten Jørgensen der er søn af 
vort medlem 063-NOV-55 Carl Peder Jørgen-
sen orienteret om Varde kasernes opgaver i dag 
fra at været artillerikaserne til at huse sergent-
skolen og Forsvarets efterretningstjeneste. Det 
var en spændende aften for de fremmødte.

374-MAJ-64 Viggo Jensen

Fanebærer Peter Andresen på Kongeskansen ved Dybbøl. 
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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

foreningsfaner. Vi var rigtig glade for at Peter 
på denne dag, igen ville tage opgaven som 
fanebærer. 
 
Særlig meddelelse
Har du haft svært ved at modtage meddelel-
ser/informationer fra din forening, så kan det 
skyldes at også vi mangler din mailadresse.
Vi beder alle med ny eller gammel mailadresse 
om at denne sendes til kgh@ bbsyd
På forhånd tak.

JUL-73 Christian Lund

FLUGTSKYDNING
Den 14. august er der igen Flugtskydning på de 
fine baner i Remmerslund bakker / Grusgraven 
ved Hedensted.
Møde tidspunkt Kl.: 17.45
Adressen er Remmerslundsvej 37, 8722 Heden-
sted.
Der bliver sat et Skilt op på Remmerslundsvej ved 
nedkørsel til Skydebanen.
Remmerslundsvej ligger overfor Statoil i Heden-
sted.
Geværer kan lånes, efter skydningen er der grill 
buffet i de hyggelige lokaler, eller hvis vejret til-
lader det, på den overdækkede terrasse.

Mad incl. drikkevarer koster kr. 150,- pr. person
Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig til 
Jens Palmelund jens@palmelund.dk eller 2176 
8685.

Landsskydning
Kan du stadig sigte??
Er svaret ja og har du mod på at prøve kræfter 
med de gamle teknikker såsom vejrtrækning og 
ubevidst aftræk så har du alle tiders chance nu; 
kom med til Garderforeningernes Landsskydning 
i Vingsted den 20. september 2014 kl. 10.30!
Sammen med øvrige Garderkammerater bliver 
der rig lejlighed til at kappes i skydningens ædle 
kunst.
Geværer kan lånes gratis, og Patroner er gratis, 
og hvorfor i øvrigt ikke runde dagen af med en 
lækker Frokost, som din Garderforening betaler.
Af hensyn til Frokosten vil jeg gerne have, at I 
melder deltager antal til mig på k.internet@
pc.dk eller SMS til 2484 4825
Vi ses på skydebanen

FUGLESKYDNING
Den årlige Fugleskydning blev afholdt den 24. 
maj med en ret pæn mødedeltagelse i meget 
fint vejr, så det var en stor fornøjelse for alle 
deltagerne, humøret var højt under hele skyd-
ningen og ikke mindst under frokosten, som 
langt de fleste deltog i med deres medbragte 
mad og lidt til ganen, som Garderforeningen 
sponsorerede.
Årets Fuglekonge blev JAN-71 Jens Jørn Vem-
melund

SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
https://www.facebook.com/groups/Garderfor-
eningen/

Kai Hansen, k.internet@pc.dk, Mobil 2484 4825

Fuglekongen til venstre og Garderforeningens formand til højre.

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)

Garderforeningerne på Fyn (4)

Lidt fra vicepræsidenten 
Mon ikke de fleste Garderforeninger 
har indstillet deres aktiviteter i den-
ne tid, hvor ferien nærmer sig eller 
måske er i fuld gang. Og dog. Nogle 
af jer har en traditionel sommerfest 
eller et grillarrangement, og vi håber 
på godt og solrigt sommervejr.
Rigtig god sommer til jer alle og jeres 
familier.
 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
Den Nationale Flagdag for Danmarks Udsendte, 
den 5. september 2014.
 
Landsskydning i Vingsted, den 20. september 
2014 
Sæt X i din kalender og husk tilmelding til for-
manden, såfremt du ønsker at deltage.  

Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen i 
marts måned konstitueret sig således: 
Formand: JUL 78 Tom Kristensen 
Næstformand: NOV-60 Arne Jull Madsen
Sekretær: JUL-82 Claus Bang
Kasserer: AUG-79 Leif Jessen
Skydeudvalgsformand: APR-88 Kim Lorentzen 
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Den Fyenske (6/7 1889 – GF 02)

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

Kontingent 2014
Har du endnu ikke fået betalt dit kontingent 
– 9 medlemmer, så står du nu til at miste dit 
medlemskab og dit Garderblad. Kontakt vores 
kasserer, Leif Jessen på tlf. 2326 3332 eller for-
manden og aftal nærmere. Vi kan jo ikke betale 
medlemsbidrag til Garderforeningernes kontor 
i København, når du som medlem ikke har 
indbetalt dit kontingent til den lokale forening!

Skydning – Resultater fra Bryggeriet Vestfy-
ens Cup 2014
Bryggeriet Vestfyen Cup 2014 – 50 meter 
udendørs skydning blev afholdt tirsdag, den 13. 
maj 2014. Der var tilmeldt 49 personer fra 7 
garderforeninger på Fyn, men det var kun 40, 
der deltog aktivt i skydningen – så flere har 
åbenbart ikke ønsket at deltage, selvom man 
var tilmeldt.
 
Resultatet blev således:
Seniorklassen: 
Nr. 1: Pokal, Svendborg GF, 317 point 
Nr. 2: Assenskredsens GF, 307 point 

Veteran 1: 
Nr. 1: Pokal, Svendborg GF., 383 point 
Kun Svendborg GF kunne stille hold i Veteran 
1 klassen!

Veteran 2: 
Nr. 1: pokal, Fåborg GF 1., 415 point 
Nr. 2: Vestfyns GF, 409 point 
Nr. 3: Svendborg GF., 396 point 

Individuelt – uden for hold: 
Senior: 
Nr. 1: Steen Danielsen, Kerteminde GF. 116 
point 
Nr. 2: Sendy Alstrøm, Den Fynske GF. 114 
point 
Nr. 3: Tommy Hougaard Klausen, Vestfyns GF. 
98 point 

Veteran 1: 
Nr. 1: Benny Ohlsen, Nordfyns GF. 140 point 
Nr. 2: Hugo Jensen, Nordfyns GF. 133 point 

Veteran 2: 
Nr. 1: Hans Otto Rasmussen, Nordfyns GF. 
142 point
Nr. 2: Jørgen Larsen, Den Fynske GF. 122 point
Nr. 3: Poul Juul Jacobsen, Svendborg GF. 117 
point

Festskydning: 
Nr. 1: Børge Andersen, Vestfyns GF. 48 point 
Nr. 2: Ole Haaning Thomsen, Vestfyns GF., 46 
point 
Nr. 3: Kim Lorentzen, Assens GF., 44 point 

Konvolutskydning/Blindskydning
Nr. 1: Benny Ohlsen, Nordfyns GF. 45 point
Nr. 1: Jørn Jessen, Faaborg GF. 45 point

Assenskredsens Garderforening vil gerne sige 
tak til alle skytter, der mødte frem og dystede. 
Ligeledes en stor tak til Assens Skytteforening 
og en stor tak til firmaer og forretninger i 
Assens og Omegn, der sponserede gaver til 
vores amerikanske lotteri.  Vi glæder os til 
at se jer alle og gerne flere igen til næste års 
skydning, som finder sted tirsdag, den 12. maj 
2015.  

God sommer
Bestyrelsen for Assenskredsens Garderforening 
ønsker alle vores medlemmer og deres familier 
en god og varm sommer. 

JUL-78 Tom Kristensen

Lidt fra formanden
Kære gardere
I denne måned bliver vores forening 125 år. 
Planlægningen har stået på en rum tid. De før-
ste artikler til jubilæumsskriftet blev skitseret 
tilbage i 2009. Tidligere jubilæumsprogrammer 
er blevet studeret, stedet er udvalgt og menuen 
er diskuteret. Tambourer er beordret til Fyn og 
alle er indbudt. Nu er det lige før! 
Vel mødt til jubilæumsfesten og rigtig god 
sommer til jer alle.

JUL-71 Henrik Gattrup

Jubilæumsfesten
I juli er der kun et arrangement i den Fyenske. 
Jubilæumsfesten. I skrivende stund er der 116 
tilmeldte og vi glæder os meget.

Brunkål
I april havde vi den årlige traditionelle brun-
kålsspisning. 25 deltog og havde en hyggelig 
aften. Der blev fortalt gode garderhistorier og 
vi havde en dejlig aften.

Mindeparade i Ansgar Anlæg
Den fyenske stillede med fanen til mindepa-
rade i Ansgar Anlæg

HISAM foredrag
Desuden afholdt HISAM en foredragsaften på 
Dannevirke over emnet beredskabstjenestens 
brede opgavespektrum.

Gardergolf
Garder Golf i Langesø Golf Club 9. maj 2014. 
Dagens nummer to Herluf Hansen fra Nord-
fyns Garderforening, sidste års samlede vinder 

og dagens nummer tre Erling Dam og dagens 
nummer et Frede Bang Olsen.

Bryggeriet Vestfynscup
2 skytter fra den Fyenske deltog i denne 
dejlige skydebegivenhed. Lidt ærgreligt at ikke 
flere tog sig tid denne dag. Det er altså et flot 
arrangement Assens GF har lavet. 

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

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

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

Sommerfest 
Foreningen afholder igen i år sommerfest hos Erik 
og Birte Larsen, Trunderupvej 65, 5683 Hårby, 
der stiller deres hus og have til rådighed for et 
sædvanligvis meget hyggeligt arrangement med 
medbragt mad lørdag d. 5. juli kl. 17.30.
Tilmelding til Lars Frost tlf. 6261 1109 senest  
onsdag d. 2 juli.
På glædeligt gensyn- og god ferie

016-NOV-63 Erik Debois

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

90 års jubilæum i Nordfyns Garderforening
Bestyrelsen i Nordfyns Garderforening vil gerne 
invitere alle medlemmer – unge som gamle gar-
dere med deres ledsagere til en uformel jubilæ-
umsdag lørdag den 9. august 2014 fra kl. 13.30 i 
Særslev Skytteforenings lokaler. 
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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 Vestfyn (23/5 1914 – GF 33)

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

Ærø (26/9 1920 – GF 47)

Formand: 005-JAN-62 Therkel Terkelsen
Dunkærvej 10, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 88
e-mail: tterkelsen@c.dk
www.aeroegf.dk

Husk i juli
Skydning på 200 m. på Rødskebølle skydebane 
Bodøvej i Svendborg vi starter kl. 19.00 og låner 
våben af Hesselager skytteforening og køber 
AMM. hos dem også,  efter skydning er der kaffe/
the og kage. Måske også et par gode historier, så 
kom ud og besøg os på banen og se om du kan 
ramme skiven ude på de 200 m. der er stadig 
plads til flere.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 31/8 der 
er der idrætsskydning i Christiansminde. Vi starter 
kl. 08.00 og skyder til godt middag hvorefter vi 
slutter med præmieuddeling og smørrebrød og 
nok også en enkelt til halsen.

Så er de forskellige vinter aktiviteter slut og 
foreningen siger tak for opbakningen til det vi 
har arrangeret igennem vinteren. Der har været 
afslutning på 15 m. og det var en rigtig hyggelig 
aften hvor vi startede kl. 18.30 med at spise det 

medbragte smørrebrød og en lille en til halsen 
var der også plads til. Derefter var det tid til 
skydningen og det var også en god aktivitet så 
fik vi set hvordan garderne rigtigt kunne instru-
ere fruerne så de også fik prøvet at skyde, der 
var præmier til de bedste i alle rækker. Aftenen 
sluttede med kaffe og amr. Lotteri.
Torsdags bowling er også slut og her var Gar-
derforeningen på den mest utaknemlige plads 
vi sluttede i midten af 7 hold og blev således 
nr. 4 lige uden for medaljerne, men så er der jo 
plads til forbedringer til næste år.
Vi har også været en tur i Assens til 50 m. 
udendørsskydning, der var vi 10 skytter og vi 
havde 10 skydepræmier med hjem, og som vi 
plejer tog vi også godt for os i det amerikanske 
lotteri hvor vi tog ca. halvdelen af præmierne. 
En god aften som godt kan rumme flere skyt-
ter så vi må se til næste år om vi ikke kan stille 
nogle flere.
Den 27/ maj var vi inviteret med af Langelands 
GF på en rundvisning på Tranekær slot, et godt 
arrangement hvor der blev vist frem og fortalt 
om slottets historie.

JUN-85 Finn Madsen

Landsskydning 50 og 200 m.
Så er der igen mulighed for at skyde på 50 m og 
200 m. på banen ved Søbadet i Middelfart. Vi sky-
der hver mandag fra kl. 18.30. Ring evt. til Knud 
på tlf. 40216548.

I forbindelse med Vestfyns Garderforenings 
100 års jubilæumsfest den 25. maj 2014 blev 
der indledningsvis afholdt generalforsamling. 
Nedenfor er referatet af generalforsamlingen. 
Der kommer mere om selve jubilæumsfesten i 
næste nummer af Garderbladet.
Generalforsamlingen i Vestfyns Garderfor-
ening, søndag, den 25. maj 2014 på restaurant 
Fænøsund.
Formanden, Ole Haaning Thomsen, bød vel-
kommen til generalforsamling nr. 100. Forman-
den glædede sig over fremmødet denne dag. 

Han håbede på, at generalforsamlingen hurtigt 
kunne gennemføres af hensyn til de ventende 
gæster, der i mellemtiden nød velkomstdrikken 
i solen.
Som sædvanligt blev der råbt et ni-foldigt Leve 
for Hendes Majestæt Dronningen. 
Afdøde garderkammerater blev mindet ved 1 
minuts stilhed.
Herefter gik man over til dagsordenen.
Valg af dirigent. 
Bestyrelsen havde foreslået Finn Henningsen. 
Da der ikke var andre forslag blev Finn Hen-
ningsen valgt.
Valg af referent.
Bestyrelsen havde foreslået Margit Møller 
Thomsen. Da der ikke var andre forslag blev 
Margit Møller Thomsen valgt.
Formandens beretning.
Kassererens beretning.
Kassereren Knud Warming gennemgik regn-
skabet.
Der fremkom ikke kommentarer, hvorefter 
regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag – Ingen.
Valg af formand forslag Ole Haaning (villig til 
genvalg).
Da der ikke fremkom andre forslag, blev Ole 
Haaning valgt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Alle bestyrelsesmedlemmer er villige til gen-
valg – grundet foreningens 100 års jubilæum.
Da der ikke fremkom andre forslag, blev alle 
bestyrelsesmedlemmer genvalgt.
Valg af én revisor Lars Lerbjerg Pedersen (villig 
til genvalg).
Da der ikke fremkom andre forslag, blev Lars 
Lerbjerg Pedersen valgt.
Evt.
Intet.
Generalforsamlingen sluttede med sangen ”Der 
er et yndigt land”.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Her vil der være mulighed for som garder med 
evt. ledsager at komme til at skyde 50 m eller 15 
m luft indtil kl. ca. 15.30 afhængig af hvor mange 
vi bliver. Efter skydning vil der blive serveret en 
dejlig buffet, hvor vi alle sidder og fejrer dagen. 
Der vil være lidt orientering om skydningen og 
lotteri under spisningen. Der er fri bar samt kaf-
fe. Egenbetaling kun 100,00 kr. pr. person inkl. 
Skydning. 
Husk uformel påklædning og ingen gaver.
Tilmelding senest den 1/8-2014 til nedenstå-
ende.

Vi i Nordfyns Garderforening ønsker alle gamle 
gardere samt deres familie en rigtig god som-
mer.

OKT-80 Renè Rasmussen

Efter overrækkelse af hæders- og jubilæumstegn. Yderst til venstre foreningens formand Ole Haaning Thomsen, der fik tildelt Garderforeninger-
nes Hæderstegn. Herefter 60 år Peder Christensen og Knud Ingv. Larsen, 50 år Jørgen Eggert Larsen og Knud M. Søndergaard, 40 år Otto Ballisager, 
Erik Mosebo Christensen og Lars Møller Sørensen, 25 år Anders Peter Bang. Yderst til højre Vicepræsident JUL-71 Henrik Gattrup.
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Sjælland og Øerne (V)

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

Garderforeningerne på 
Sjælland og Øerne (5)

Garderforeningen  (25/8 1885 – GF 01)

i København 

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.dkGardergolf
Det første gardergolfarrangement i 
Region V. blev afviklet den 12. april 
2014 på Golfklubben Storstrømmens 
anlæg i Nykøbing Falster. Det blev til 
10 deltagere, men nu tror vi på, at 
vi er kommet i gang i vor region, og 
derfor satser vi på, at det kan blive en 
tilbagevendende begivenhed hvert år. 
Vejret var perfekt og humøret højt. 
Der var præmier til alle, og resulta-
terne startede ved 17 point og nåede 
op på 39. De bedste blev for damerne 
Bente Larsen 39 og Marianne Müller 
35. Hos herrerne blev det Erik Chri-
stensen 29 og Torben Petersen 28, 
ligesom Ole Christiansen også fik 28.
Peter Müller melder sig klar til at 
planlægge næste års golfarrange-
ment i Region V., og opfordrer alle-
rede nu interesserede gardergolfere 
til at sende mailoplysninger til ham 
på 5482 2250@mail.dk
En stor tak til Peter Müller for at 
påtage rollen som planlægger for 
golfen i Region V.
Med garderhilsen og en rigtig god 
sommer til alle medlemmer.
 MAJ-70 Jens Crone, Vicepræsident 

Garderforeningen i København afholder ikke 
noget arrangement i juli måned. Næste arran-
gement vil være foreningens 129 års fødsels-
dagsreception. Nærmere herom i Garderbla-
dets augustnummer.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres 
familier en rigtig god sommer.

Hæderstegntildeling
Tirsdag den 24. april 2014 afholdt Garderfor-
eningen i København sin årlige Hæderstegnstil-
deling i Riddersalen på Frederiksberg Slot.
En rigtig dejlig og festlig aften hvor i alt 54 
personer deltog.
Efter at formanden havde budt velkommen 
til de fremmødte, blev de forskellige hæders- 
tegnsmodtagere kaldt frem, for at modtage 
deres Hæderstegn.
Der blev uddelt i alt 9 stk. 10 års Hæderstegn 
– 10 stk. 25 års Hæderstegn – 8 stk. 40 års 
Hæderstegn – 6 stk. 50 års Hæderstegn – 5 stk. 
60 års Hæderstegn.
Aftenen sluttede med spisning i Kantinen på 
Frederiksberg Slot.

Besøg i Odd Fellow Palæet
Tirsdag den 20. maj 2014 var 27 personer sam-
let for at se Odd Fellow logen i Bredgade.
Vi blev modtaget uden for Palæet af en loge- 
broder, som fortalte om Palæets tilblivelse i 
1751-1755. 
Endvidere fortalte han også om Odd Fellow 
ordenen samt hvilke personer der er medlem 
af Odd Fellow Logen.
Vi så også 3 logesale samt de øvrige loka-
ler i Odd Fellow Logen. En rigtig interessant 
aften som sluttede med spisning i Odd Fellow 
Logen.

FEB-69 Chr. Roland Christiansen

SKYTTELAUGET
Sommeren er nu over os, og Skyttelauget hol-
der ferielukket for skydning i juli måned. 
Sommerferien skal vi så bruge til at lade op, 
inden vi fra august sætter turboen på i for-
bindelse med skydningen på langdistancen. 
August byder på skydning på både 50 m, 200 
m og 300 m. Herudover skal vi tage hul på 
Gardernes landsskydning på 200 m, ligesom 
vi nu skal finpudse formen inden skydningen 
i Vingsted.
Vil du vide mere om Skyttelauget og dets 
aktiviteter er du velkommen til at kontakte Jan 
Stoltenborg på mail stoltenborg@mail.dk eller 
telefon 4444 2473.

OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Formand SEP-59 Ove Rygaard tlf.: 4914 1845, 
e-mail: over@post.tele.dk
Næstformand SEP-59 Jørn Mouritsen tlf.: 4465 
2860, e-mail: mouritsen@cso.dk
Tilmelding og framelding til næste måneds 
Mumiemøde kan ske via www.gardermumier.
dk eller via 6062 3141.

SEP-59 Ove Rygaard

www.eriksen-co.dk

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

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



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

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

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

Fakse og Omegn (13/11 1916 – GF 38)

Formand: OKT-80 Michael Hansen
Rosenvænget 21, 4690 Haslev
Tlf. 28 70 61 45
e-mail: peter@pedersen.mail.dk

I forbindelse med højtideligholdelsen i Almin-
dingen af 150 året for slaget ved Dybbøl d. 
18. april 1864 var Bornholms Garderforening 
repræsenteret af fra v. formanden NOV-93 
Peter Kofoed Dam, fanebæreren MAJ-80 Jens 
Erik Kofoed Dam samt bestyrelsesmedlem 
JAN-89 Henrik Hoffensitz.
5 bornholmere faldt under slaget – deriblandt 
garder Jørgen Peter Juul fra Østerlars.

Tur til Operaen i KBH
Så er vi klar med efterårets helt unikke tur til 
festkoncert i Operaen den 24-09-2014 kl. 19.30 
i anledning af hærens 400 års jubilæum.
Se mere om aftens program på www.kglteater.
dk/400aar 
Vi har været heldige at få 50 billetter, hvor vi kan 
sidde samlet til en næsten udsolgt koncert.
Vi vil køre med luksus bus med opsamling fra 
Nakskov, Maribo, Sakskøbing og Nyk. F. Tids-
punkter ved tilmelding. På vej mod KBH. i bussen 
vil der være aftens sandwich og kaffe og kage og 
lidt til halsen Incl. i prisen.

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
Første arrangement efter sommerferien er klub-
aftenen mandag, d. 1. september, kl. 18.30 i 
Sergentmessen på Garderkasernen. Her har vi 
den store glæde, at vicedirektør i Zoologisk Have 
i København, Bengt Holst, kommer og fortæller 
om det internationale samarbejde mellem de 
zoologiske haver om at bevare klodens dyr.
Denne aften inviterer vi også ledsagere med. 
Derfor; husk ved tilmeldingen at oplyse, om du/I 
kommer en eller to.

Mandag, d. 6. oktober, kl. 18:30 i Sergentmessen 
på Garderkasernen. OL Bodo Crenzien, tidligere 
chef for Jægerkorpset, beretter under overskrif-
ten „Hvorfor Jægerkorpset?” om Jægerkorpset 
og dets arbejde for Danmark.

Arrangementsomtale:
D. 5. maj holdt vi fugleskydning. Årets fugle-
konge blev 524-JAN-68 Peter Juul-Jensen ved 
kronprins 382-MAJ-56 Kurt Olsen. De øvrige 
resultater kan læses på hjemmesiden: www.
frederiksborgamtsgarderforening.dk.
Knapt 40 medlemmer og ledsagere deltog i en 
dejlig aften.

DEC-83 Steen M. Munk

Frederiksborg Amts Garderforening: Aftræden-
de fuglekonge AUG-11 Morten Mørkøre Olsen 
ankommer med formand MAR-92 Kim D. Olsen 
til fugleskydningen d. 5. maj 2014.

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
Torsdag, den 14 august - kl. 18.30 - Skumrings-
koncert:
Det er igen lykkedes vores medlem Klosterforval-
ter Søren Lyder Jacobsen at få Livgardens Musik-
korps til at give en koncert i klostrets have.

Lørdag, den 23. august i Marineforeningens 
dejlige have ved RO's Torv:
Vi satser igen på det gode vejr og nyder hinandens 
gode selskab.
I år har vi inviteret vores soldaterkammerater og 
venner fra Gardehusarerne med til fugleskydnin-
gen, og som vi i forvejen - sammen - har nogle 
andre arrangementer med.
Nærmere vedrørende to ovennævnte arrange-
menter tilgår i Garderbladets august udgave, 
samt på vores hjemmeside. 

Garderforenings bestyrelse ønsker alle vore 
medlemmer og familie en rigtig god sommer 
og vi glæder os til at se Jer til vore kommende 
arrangementer.

SEP-68 Erik Rye Andersen

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

Haslev og Omegn (18/6 1924 – GF 52)

Formand: 785-MAR-67 Niels Chr. Jørgensen
Gildringeparken 4, 4690 Haslev
Tlf. 
e-mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din Garderforening.
Kommende arrangementer:
Fugleskydning 17. august på skydebanen ved 
Nygård / Hellebæk, yderligere oplysninger frem-
sendes.

Vores sommertur bliver, på grund af et øje-
bliks uopmærksomhed, udsat til september. Vi 
kører videre med Frederiksberg Slot og frokost i 
”haverne” ( se det flotte oplæg på hjemmesiden) 
dato følger.
.
Helsingør og Omegns Garderforening har mod-
taget en stor tak fra 1. komp /3. bataljon for 
indsatsen ved march gennem byen samt mod-
tagelse på Kronborg Slot, i forbindelse med Blå 
Fest. Tak, til dem som som deltog i marchen og 
tak til Bo Nielsen, for en stor indsats.

Sjælland og Øerne (V) 7-14

Der vil være rift om billetterne, som bliver solgt 
efter først til mølle princippet, så hurtig tilmel-
ding tilrådes.
Pris for denne tur, bus, mad og lidt drikkevarer 
og indgang til koncert er kr. 500 per person og 
tilmelding er bindende !!
Gardere fra Vestlollands GF er meget velkomne 
på denne tur
Ring for tilmelding Torben Laursen 2366 3525 
eller Dan Toxværd 5417 4317.

APR-82 Kent H. Andersen 
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Sjælland og Øerne (V)

Holbæk Amt (24/3 1911 – GF 21)

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

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

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@privat.dk 

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

Information:
Bestyrelsen er godt i gang med planlægningen af 
næste sæson.
Bowling. Første bowlingaften er planlagt til tirs-
dag den 9. september 2014 i Want2Bowl.. De 
nærmere detaljer følger senere.

Fugleskydningen afholdes søndag den 14. sep-
tember 2014.

Vinterskydningen begynder mandag den 6. okto-
ber 2014.

Skydeafslutning
Der blev afholdt skydeafslutning for vinter-
sæsonen 2013/14 mandag den 7. april – hvor 
aftenen begyndte med en blindskydning, og 
derefter gik skytterne til garderstuen. Efter 
indtagelse af lidt smørrebrød blev der udleve-
ret skydepræmier af skydeleder Sven Nielsen. 
Sæsonvinderne blev Peter Mikkelsen, Ebbe Lil-
leø, Morten Hoffmann-Timmol, Sven Nielsen 
og Niels Chr. Brandt. Det var Ebbe Lilleø der 
løb med aftenens bedste skydning i blindskyd-
ningen.

Bowling
Sæsonen 2013/2014 er afsluttet, men bowling-
leder Svend Clausen-Beck har allerede skrevet 
kontrakt for sæsonen 2014/2015 med bowling-
hallen (Want2Bowl), og kan oplyse, at der vil 
være sæsonstart tirsdag den 9. september, og 
at prisen vil være uforandret. En separat indby-
delse vil blive udsendt senere, hvoraf alle dato-
erne for den kommende sæson vil fremgå.

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

Skovtur 2014
Arrangementet finder sted den 31. august.
Turen er nu planlagt og går til Roskilde Kloster, 
hvor vi skal på guidet rundvisning og så skal vi på 
Roskilde Fjord og nyde udsigten og eftermiddags-
kaffen fra M/S Sagafjord.
Indbydelse vil senere blive udsendt til jer alle.

Årets Garderkammerat 2014
Steen Kronborg har nu, efter vor generalfor-
samling, modtaget den fornemme titel og 
medfølgende pokal. Foreningen ønsker tillykke.
Billeder findes på vor hjemmeside www.koogf.
dk.

Veteranhaven Slots Bjergby.
Arrangementet fandt sted den 5. maj.
Det var blæsende koldt, da Formand og Sekre-
tær deltog i indvielsen af Veteranhavens nye 
flagstang, hvor vi ved vor indsamling på Køge 
Torv, har været med til at finansiere funda-
mentet. Der var mødt mange op bl.a. Sla-
gelses Borgmester, Gardehusarer til hest og 
repræsentanter for flere militære og private 
organisationer. Billeder herfra findes på vor 
hjemmeside www.koogf.dk.

Bowling
Arrangementet fandt sted den 26. april
Vi holdt en hyggelig afslutning bowlinghallen, 
med spil og efterfølgende spisning i cafeteriet. 
Årets bowler bliv på damesiden Lena som fik 
”Atonette” og på herresiden Børge der fik 
”Anton”. Tillykke til begge. Der var også gave til 
bowlingformanden. 
Tak for gaven og en god sæson, vi ses igen den 
3. september.
Billeder herfra findes på vor hjemmeside www.
koogf.dk.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 
5614 1710.

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

Skydning
Arrangementet fandt sted den 22. april.
Afslutning med handicapskydning og efter-
følgende hyggelig spisning i Garderstuen, er 
altid et hit blandt vore skytter. Førstepladsen 
i handicapskydningen gik hos damerne til Jette 
og hos herrerne til Carsten. Tillykke

Arrangementet fandt sted den 10. maj.
Den 10. maj 2014 klokken 10.00. afholdt vi 
fugleskydning på Svansbjerg Skydebane. Denne 
gamle tradition er blevet genoptaget efter flere 
års pause.
Alle fremmødte, 14 herreskytter og 9 dame-
skytter, havde en hyggelig dag, med efterføl-
gende spisning i skyttehuset.
Fuglekonge 2014 blev, Carsten Rasmussen. 
Stort tillykke
Billeder herfra findes på vor hjemmeside www.
koogf.dk.

I Landskydningen 15 M 2014 blev Køge GF nr. 1 
i 3. division med 550,4 point.
Rigtig godt præsteret af alle. Tillykke.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.

Garderstuen
Holder sommerlukket.

Hjemmesiden
Vor nye hjemmeside er nu fuld funktionsdyg-
tig. Husk at besøge den og se det nye outlook. 
www.koogf.dk , hvor der er opdaterede nyhe-
der fra foreningen, samt billeder fra afholdte 
arrangementer, nye som gamle og især fra 
besøg hos vore fødselarer.

Steen Rasmussen

Fra fugleskydningen i Køge og omegns Garder-
forening

Der skal også lyde en hilsen fra bestyrelsen til 
alle medlemmerne i Høje-Taastrup og Omegns 
Garderforening med ønsket om en god som-
merferie og vel mødt til nye arrangementer fra 
september.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Foreningen har været reprænsenteret ved flere 
arrangementer:
maj ved Sveasøjlen, Kongeskibet's ankomst ved 
Kongekajen  og et særdeles vellykket repræsen-
tantskabsmøde, hvor formand og kasserer med 
fruer var glade gæster.

Husk at besøge vor udmærkede hjemmeside, 
Garderbladets deadline kan give nogle udfor-
dringer med hensyn til datoer, men hjemmesi-
den bliver løbende opdateret.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer, med 
håb om et godt Gardergensyn.

NOV-74 Tommy Aaboe
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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

Kasserer og Registrator: 204-AUG-67 Christian Moresco
Amagerbrogade 223, 3. tv., 2300 København S 
Tlf. 40 62 61 76
e-mail: christian@moresco.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:
Efterår 2014
Skydningen på 15 meter begynder mandag den 1. 
september. 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 Ege-
bækvej. Der vil fremover være skydninger manda-
ge i lige uger og den første skydedag i måneden er 
vores damer også velkommen.

16.09.14
Vi forsøger at gentage succesen fra forrige år med 
et besøg i Dyrehaven, hvor et af vore medlemmer, 
vil guide os så vi kan opleve Hjortebrunst. Datoen 
er ikke endelig bekræftet så følg med i næste nr. 
af Garderbladet

Nov. Stiftelsesfest.

02.12.14 Julestue

Afholdte arrangementer
Fugleskydningen blev afholdt lørdag den 10. 
maj. Fuglekonge blev MAJ-63 Freddy Wilson, 
Fugledronning blev Suzann Borcum medens 
MAj-56 Christen Duus Andersen blev Kron-
prins. Højre klo blev skudt ned af Grete Rønne 
og Christen Duus Andersen tog sig af venstre 
Klo. Venstre og højre vinge blev skudt ned af 
MAj-65 Jørgen Skov Andersen. Halen tog Kim 
Andreasen sig af medens hovedet blev skudt 
ned af Leif Andreasen. Det var et rigtig godt og 
hyggeligt arrangement.

Mandag den 26 maj holdt vi skydeafslutning. 
Der blev udleveret vandre pokaler til JUL-63 Erik 
Weywadt og MAJ-66 Jørgen Brandhøj Christen-
sen. De bedst skydende skytter på dagen var 
MAJ-56 Christen Duus Andersen og Jørgen Skov 
Andersen. Ræveskydningen blev vundet af SEP-
64 Erik Woytylka og Kirsten Skov Andersen.

MAJ- 65 Jørgen Skov Andersen

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 kontin-
gentindbetalingen til BS. Det sparer kassereren 
for arbejde og foreningen penge.

515-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

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

Stevns (20/7 1913 – GF 31))

Formand: 415-NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8, 4672 Klippinge
Tlf. 56 56 14 00 / 40 40 84 00
e-mail: boso@privat.dk
www.stevnsgarderforening.dk

Søndre Birk (14/6 1938 – GF 61))

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

Skyttelauget informerer
Vi har nettop afholdt vores fygleskydning 
sammen med Faxe og Haslev GF, fuglekonge 
for 2014 blev Svend Aage Hovgaard. Næste 
arrangement er 200m skydning på Holmega-
ards baner mandag den 1. september, kl. 18.00. 
Skydningen afvikles sammen med Haslev GF, 
det er eneste lokale mulighed for at deltage i 
landsskydningen. Skydningen stopper kl 20.00

Bestyrelsen informerer
Vi har afholdt vores generalforsamling lørdag 
den 12. april, i Kalbyrissalen, Næstved.
Formand Erik Harder Mikkelsen indledte med, 
på behørig vis at få fanen ført ind iblandt os. 

Vi startede med spisning, mørbradgryde med 
tilbehør. 
Generalforsamlingen startede kl. 13.30, med 
at formanden bød velkommen, og vi mindes 
vores afdøde kammerater fra Sydsjællands 
Garderforening , herefter gennemgik forman-
den eftermiddagens program. Flemming Buhl 
blev valgt til dirigent. I formandens beretning 
takkede Erik Harder Mikkelsen alle for deres 
indsats igennem året. Og vi fik en kort gen-
nemgang af årets aktiviteter. Vores medlemstal 
er 180 opgjort pr. 1-1-2014. Herefter var det 
kasserer Normann Hanssons tur til at frem-
lægge regnskabet. Det var i forvejen udsendt 
til alle, i kort form. Skyttelaugets formand Gert 
Roerholt aflagde beretning for skyttelauget. 
Alle beretninger og regnskaber blev godkendt 
af generalforsamlingen med akklamation. For-
slaget til kontingent var uændret, så kontingen-
tet for 2015 blev vedtaget på ialt kr. 350,-. 
Herefter var der valg til bestyrelsen med føl-
gende resultater:
Formand for 2 år. Eriik O. Harder Mikkelsen, 
genvalg.
Kasserer for 1 år. Normann Hansson, genvalg.
Bestyrelsessuppleant for 2 år. Finn B. Hansen, 
genvalg. Revisor for 2 år. Jørgen Larsen, gen-
valg. Revisorsuppleant for 1 år. Peter Søgaard 
Nielsen, genvalg
Fanebærer Finn B. Hansen, genvalg
Bestyrelsesmedlem til skyttelauget for 1 år. 
Gert Roerholt, genvalg. 
Bestyrelsesmedlem til skyttelauget for 2 år. 
Kim Belmark, genvalg.
Bestyrelsessuppleant til skyttelauget for 1 år. 
Leif Waage Johansen, genvalg.
Det var med stort besvær at vi fandt emner til 
skyttelaugets bestyrelse, og skyttelaugets dag-
lige arbejde, dette resulterer i at vi må imødese 
et reduceret skyde og aktivitets program for 
skyttelauget i indeværende år. 
Envidere opfordres medlemmer med interesse 
for skyttelaugets arbejde at henvende sig til 
formanden, dette for at vi har mulighed for at 
viderføre vores skyttelaug i fremtiden.
Se også på vores hjemmeside. www.sydsjael-
landsgarderforening.dk

JUL-74 Kristian Rasmussen

Kommende arrangementer
Fugleskydning lørdag den 30.8. Skydningen 
begynder onsdag den 24.9. Bowlinglederen 
ønsker alle en god sommer, og siger tak for et 
godt fremmøde. Han meddeler samtidigt, at den 
nye sæson starter op den 9.9 med uændrede pri-
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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

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

ser. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere 
vil blive oplyst i næste GB.

Afholdte arrangementer
Knap er sæsonen 2013 og forårssæsonen 2014 
overstået, før der er nyt om den kommende 
sæson. Der er nu skrevet kontrakt for det 
kommende år og det bliver med start den 9. 
september. Prisen er uændret.

Generalforsamling
Den 27. marts afholdt vi vor 77. ordinære 
generalforsamling i Glostruphallens Restaurant 
med fælles spisning, fællessang og en rigtig 
god stemning. 
Efter spisning bød formanden velkommen, med 
en speciel velkomst til foreningens æresmed-
lem AUG-56 Knud Basballe. Fanen førtes ind 

og vi mindedes de afdøde kammerater afsluttet 
med et ”Æret være deres minde”. Efterfølgende 
udtalte vi i fællesskab et ”Gud bevare Dron-
ningen”. 
Vort æresmedlem Knud Basballe valgtes til 
dirigent og konstaterede som første punkt 
den lovlige indvarsling, hvorefter vi gik over 
til behandling af punkterne på den udleverede 
dagsorden. 
Formanden aflagde beretning for forening og 
hjælpefond og fortalte om aktiviteterne i vor 
forening, samt de områder, der udefra har 
berørt vor forening. Jan Willmarst og Jakob 
Hjorth aflagde beretning for henholdsvis årets 
skyde- og bowlingaktiviteter. Vor kasserer i 
hovedforeningen Flemming Martinussen aflag-
de regnskab for forening og hjælpefond og for 

Modtagere af hæderstegn. Bagerst fra venstre Formanden, 713-NOV-65 Egon Berg Kristensen (40 
år), OKT-73 Flemming Torbensen (40 år), FEB-71 Carl Aage Lausten (40 år), JUL-69 Torben Clausen 
(25 år), SEP-88 Karsten Lustrup (25 år). Forrest fra venstre 140829-NOV-52 Lavrits Snor (60 år), 021-
MAJ-52 Poul Henning Olsen (60 år), 461-MAJ-63 Jakob Hjorth (50 år), 763-SEP-63 Torben Müller 
(50 år), 180-JAN-63 Ib Andreas Wulff (50 år). Tony Schumann modtog 25 år, men er desværre ikke 
med på billedet.

skyttelavet redegjorde Dennis Østerholt for 
regnskabet. Samtlige beretninger og regnska-
ber blev enstemmigt godkendt. Kontingentet 
for 2015 blev vedtaget til uforandret kr. 320,- 
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Formand MAJ-
70 Jens Crone, 461-MAJ-63 Jakob Hjorth, 
557-NOV-68 Tom Wiese, 390-MAJ-60 Jørn 
Magnussen samt JAN-80 Toni Glud, blev alle 
genvalgt. Til fanebærer genvalgtes 461-MAJ-
63 Jakob Hjorth. 
Herefter gik vi over til uddeling af hæderstegn, 
hvor formanden takkede modtagerne for et 
trofast og mangeårigt medlemskab i vor for-
ening. Afslutningsvis takkede formanden vor 
dirigent Knud Basballe for en godt ledet gene-
ralforsamling, vor bestyrelse for et godt udført 
arbejde i 2013 samt generalforsamlingen for en 
god stemning.  
Referat samt billeder fra generalforsamlingen 
findes på www.sbg.dk
Alle medlemmer ønskes en rigtig god sommer.

MAJ-70 Jens Crone

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

Garderforeningerne i Udlandet (6)

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

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

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

Stor britannien (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

Mellem staterne (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.garderforening.dk/msgf.html

New York (31/5 1928 – GF 91)

Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
1241 Hulls Highway, Southport, CT 06890, USA
Tlf. USA 203 259-0767
e-mail: new_york_garderforening@hotmail.com

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

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

Foreningen i London afholdt den 22. maj 
generalforsamling. Igen i år var rammen Spe-
cial Forces Club i Knightsbridge, og årets taler 
var Generalløjtnant Bjørn Bisserup, der gav et 
spændende indblik i Forsvaret og Livgardens 
forhold og fremadrettede muligheder og udfor-
dringer. Amin Amirian
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Runde Fødselsdage (50-60-70-75-80-85-
90-95-100 år) udskrives månedligt fra DGs 
edb-anlæg og bringes automatisk i Garder-
bladet. Fødselsdagene nævnes fra den 10. i 
måneden til den 9. i følgende måned alter-
nativt for to måneder af gangen. Normalt 
nævnes soldaternummer, indkaldelsesmå-
ned, indkaldelsesår samt garderforenings-
nummer. Meddelelse til Garderbladets 
kontor er kun nødvendig, hvis dagen ikke 
ønskes nævnt. Guld-, Sølv- og alm. bryl-
lupper m. m. skal anmeldes til Garderbla-
dets kontor via den lokale garderforening. 
Husk soldaternummer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale gar-
derforening eller direkte til Garderbladets 
kontor.

Diamantbryllup
24-07 692-NOV-51 GF 95
 Kurt M. Christensen og 
 fru Gitte Christensen
 P.O.Box 1891
 Okotoks, AB  T1S 1B7
 Canada
Guldbryllup
27-06 980-SEP-62 GF 18
 Poul Erik Rasmussen og frue
 Hassellunden 17
 4270 Høng 
18-07 MAJ-55 GF 21
 Knud Hasselbalch og frue
 Hjortholmvej 31
 4340 Tølløse
22-07 JAN-62 GF 21
 Preben Erik Nielsen og frue
 Pakhusstræde 1, 3. th.
 4300 Holbæk

Fødselsdage
90 år
14-07  48-NOV-45  GF 01 
 Ove Hansson 
 Sæterdalgade 11, 1. tv. 
 2300 København S
14-07  380-NOV-45  GF 10 
 Christian Peter Nielsen 
 Ajstrup Nørrehede 4, 9381 Sulsted
30-07  750-MAJ-46  GF 01 
 Erik Henriksen 
 Japanvej 22, 2300 København S
02-08  618-NOV-45  GF 43 
 Johan Jensen 
 Skagensvej 400, 9981 Jerup
85 år
10-07  340-NOV-49  GF 92 
 Gunnar Sørensen 
 34731 Camino Capistrana 
 Capiatrana Beach  
 CA 92624-1720, USA
15-07  47-MAJ-50  GF 03 
 Niels Harald Mouritsen 
 Søndergade 41, 0003 
 8740 Brædstrup
21-07  843-NOV-52  GF 73 
 Johannes Eybye Fonnesbæk 
 Fuglevænget 4, 6650 Brørup
09-08  232-NOV-50  GF 40 
 Jens Erik Christiansen 
 Nyvangsvej 19, 9560 Hadsund

80 år
10-07  837-NOV-53  GF 06 
 Erik Raymond Petersen 
 Brændekjærgade 40, 6000 Kolding
11-07  484-NOV-54  GF 92 
 Kristian Poulsen 
 161 Oak Meadow Road 
 Sierra Madre, CA 91024-2661, USA
15-07  278-NOV-54  GF 02 
 Gunnar Larsen 
 Tyrsbjergvej 46, 5210 Odense NV
21-07  493-NOV-54  GF 32 
 Arne Viggo Rasmussen 
 Finlandsvej 86, 1. th., 7100 Vejle
26-07  228-NOV-54  GF 08 
 Knud Rasmussen 
 Toftevænget 9, 8920 Randers NV
28-07  127-NOV-54  GF 51 
 Leo M. N. Hardon 
 Hasmarkmosen 33, Hasmark Mark 
 5450 Otterup
75 år
10-07  360-SEP-59  GF 01 
 Poul Arden Petersen 
 Wibrandtsvej 43 
 2300 København S
14-07  689-MAJ-58  GF 17/24 
 Keld Hans-Jørgen Marcussen 
 Ourevej 5, Tryggelev, 5932 Humble
15-07  343-SEP-59  GF 01 
 John Lind Jans 
 Drosselvej 32, 3120 Dronningmølle
18-07  781-JAN-59  GF 17 
 Tommy Ib Hansen 
 Bakkedraget 64, 4000 Roskilde
19-07  707-MAR-61  GF 31 
 Jørgen Villadsen 
 Åbakken 4, 4671 Strøby
19-07  703-SEP-60  GF 14 
 Hans Ole Wilcken 
 Birkely 58, 4880 Nysted
19-07  896-MAR-59  GF 07 
 Eigil Andreas H. Tramm 
 Næsbyvej 21, 4171 Glumsø
21-07  862-MAR-59  GF 62 
 Keld Højfeldt Flittner 
 Øverødvej 23, st. 0001
 2840 Holte
23-07  236-JUL-59  GF 13 
 Peter Oluf Holger Olsen 
 Rosmaringatan 16 BV 
 S-424 47 Angered, Sverige
30-07  544-JAN-61  GF 07 
 Knud Vildenfeldt 
 Fredensvej 14, 4760 Vordingborg
30-07  192-MAR-60  GF 16 
 Bent Kristoffersen 
 Bombakken 63, 3320 Skævinge
31-07  JAN-59  GF 13 
 Thorvald Hesselholt 
 Verdisvej 1, 4200 Slagelse
01-08  746-JAN-59  GF 53 
 Hans Knudsen 
 Solskrænten 9, 4400 Kalundborg
08-08  968-MAR-59  GF 29 
 Carl Aage Suhr 
 Hagenørvej 40, Skærbæk 
 7000 Fredericia
09-08  987-SEP-62  GF 01 
 Finn Bjarke Danker 
 Vestre Paradisvej 11, 2840 Holte
70 år
10-07  820-MAR-66  GF 45 
 Vagn Rem 
 Granvej 4, Vemmedrup 
 4632 Bjæverskov
11-07  183-MAJ-65  GF 01 
 Jan Jerichau 
 Dalgas Have 66, 2. tv. 
 2000 Frederiksberg
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13-07  036-MAR-65  GF 15 
 Finn Aage Roland Skovborg 
 Timianvej 17, 8800 Viborg
14-07  381-MAJ-64  GF 96 
 Erik Pedersen 
 534 4th Avenue 
 Saint-Jean-Sur-Richelieu 
 Quebec J2X 1X4, Canada
15-07  640-SEP-64  GF 10 
 Claus Gerhard Johannsen 
 Vivaldisvej 203, 9200 Aalborg SV
16-07  414-MAJ-64  GF 60 
 Thomas Gynther Andersen 
 Klinkbjerg 4 A, st., 6200 Aabenraa
17-07  430-MAJ-62  GF 97 
 Alf Koch 
 366 Young Street 
 Parksville B.C. V9P 1C5, Canada
19-07  916-JAN-65  GF 72 
 Bent Rasmussen 
 Karlsgårdevej 4, Sig, 6800 Varde
21-07  441-MAJ-64  GF 55 
 Per Vitten Hansen 
 Lindevej 7, 8550 Ryomgård
22-07  136-MAR-64  GF 46 
 Peter Carstensen 
 Tjørnebakken 8, 6510 Gram
24-07  553-JUL-63  GF 78 
 Egon Kristiansen Brun 
 Spurvevej 17, 2630 Taastrup
26-07  036-JAN-64  GF 77 
 Jes Grønbæk Jessen 
 Vester Hassingvej 5, 9320 Hjallerup
28-07  573-JUL-64  GF 50 
 Ebbe Ingolf Christensen 
 Svingelsvej 106, 4900 Nakskov
03-08   GF 22 
 R. Tony Hansen 
 Færgegaarden 6, 5600 Fåborg
05-08  387-MAJ-64  GF 70 
 Kurt Pedersen 
 Engvej 30, 9700 Brønderslev
07-08  636-NOV-66  GF 10 
 Arne Ehlert Christensen 
 Egevej 46, 9480 Løkken
09-08  141-MAR-64  GF 03 
 Asger Kramer Rasmussen 
 Lupinvej 19, 8763 Rask Mølle
09-08  SEP-65  GF 03 
 Frank Fristad Hvarre 
 Troldhøjvej 13, 8722 Hedensted
60 år
12-07  OKT-74  GF 62 
 Ankjær Madsen 
 Bringevænget 47, Jonstrup 
 3500 Værløse
12-07  NOV-74  GF 01 
 Poul-Erik Lagermand 
 Hyben Alle 76, 2. tv., 2770 Kastrup
15-07  NOV-74  GF 15 
 Peter Mandrup 
 Hørhøjvej 11, 8831 Løgstrup
15-07  NOV-74  GF 41 
 Steen Buhl 
 Mjølnersvej 4, 3000 Helsingør
16-07  NOV-75  GF 18 
 Kim Normann 
 Møllebakken 15, 3200 Helsinge
17-07  OKT-74  GF 45 
 Jørgen Mikkelsen 
 Åshøjvej 2, 4681 Herfølge 
20-07  FEB-75  GF 25 
 Max Stig Nielsen 
 Hækkerupvej 15, 4100 Ringsted
22-07  NOV-81  GF 01 
 Flemming Bengtsson 
 Veksøvej 39, 2700 Brønshøj
24-07  FEB-75  GF 40 
 Jørgen Raun 
 Sandholt 7, 9560 Hadsund
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24-07  OKT-74  GF 51 
 Frants Greve Bernstorff 
 Burskovvej 2, 5400 Bogense
26-07  DEC-00  GF 56 
 Rasmus Zielke 
 Gl. Landevej 29, 9850 Hirtshals
27-07  NOV-74  GF 61 
 Niels Langstrup Pedersen 
 Onsbjerg Alle 42, 2730 Herlev
30-07  FEB-75  GF 77 
 Karl-Georg Rylund Esbensgaard 
 Tranekær 40, 9310 Vodskov
31-07  FEB-74  GF 58 
 Johannes Due 
 Juellingsholmsvej 20. 7200 Grindsted
02-08  NOV-75  GF 06 
 Ole Bork Jessen 
 Sjællandsvej 16, 6000 Kolding
03-08  JUL-73  GF 01 
 Karsten Valde Larsen 
 Marievej 16, 2740 Skovlunde
07-08  AUG-73  GF 18 
 Niels Mellerup 
 Nordvest Vej 12, 3230 Græsted
08-08  NOV-75  GF 24 
 Bent F. B. Pedersen 
 Bøstrupvej 21, Bøstrup 
 5953 Tranekær
50 år
11-07  DEC-84  GF 23 
 Hans-Jørgen Knudsen 
 Snejbjerg Hovedgade 72 
 7400 Herning
11-07  JUN-84  GF 28 
 Henrik Haahr Hansen 
 Storegade 35, 6753 Agerbæk
18-07  SEP-84  GF 36 
 Steen Hjort Sindberg 
 Bystævnevej 1 B, 8660 Skanderborg
22-07  DEC-84  GF 17 
 Steffen Anders Kristensen 
 Sandvejen 42, 4000 Roskilde
22-07  DEC-85  GF 10 
 Per Michael Peen 
 Nibevej 532, 9240 Nibe
25-07  DEC-83  GF 18 
 Steen Michael Munk 
 Hjortholmvej 27, 3400 Hillerød
26-07  AUG-82  GF 21 
 Kim Lykke Nielsen 
 Egebjergvej 59, 4500 Nykøbing Sj
26-07  MAR-84  GF 01 
 Louis Ib Hedegaard 
 Byvej 28, 3660 Stenløse
27-07  SEP-84  GF 01 
 Jens Flarup-Kristensen 
 Hovedgaden 17 B, 2791 Dragør
03-08  JUN-84  GF 07 
 Palle Dollerup Nielsen 
 Æblevej 8, 4760 Vordingborg
05-08  DEC-85  GF 26 
 Niels Ejner Madsen 
 Åvænget 5, 7500 Holstebro
06-08  MAR-85  GF 22 
 Michael Nielsen 
 Lundbyvej 80, 5700 Svendborg
08-08  DEC-84  GF 23 
 Flemming Vejlgaard 
 Engkærgårds Alle 7 B, 8340 Malling

Dødsfald
231-MAJ-38 GF 43
 Johannes Sørensen
 Vognsbækvej 40, Vognsbæk
 9900 Frederikshavn
436-JUL-45 GF 41
 Ib Wesley Mowitz
 Gurrevej 94 K, 2.
 3000 Helsingør

649-NOV-45 GF 51
 Niels Peter Pedersen
 Halsvej 52, Nørreby Hals
 5400 Bogense
470-MAJ-49 GF 72
 Viggo Schmidt
 Thorsens Plads 32 B
 6740 Bramming
477-MAJ-51 GF 23
 Svend E. Nielsen
 Hiabsvej 19, 7442 Engesvang
521-NOV-52 GF 34
 Lars Poulsen
 Møllebakkevej 12, 9670 Løgstør
886-NOV-52 GF 17
 Ole B. Stagsted
 Skolevej 34, 4130 Viby Sjælland
112-NOV-53 GF 20
 Johan Jensen
 Østermarkgade 1, 4780 Stege
344-NOV-54 GF 32
 Niels Dahl
 Vårfluevej 41, 7100 Vejle
623-MAJ-58 GF 21
 Finn Rosenløv-Løytved
 Atterup Huse 12, 4571 Grevinge
744-JAN-59 GF 03
 Frode Schrøder
 Hørtoften 42, Lund, 8700 Horsens
MAJ-63  GF 36
 Jørn Kristensen
 Sygehusvej 17, 1. 0002
 8660 Skanderborg
364-MAJ-63 GF 51
 Bjerne Jensen
 Skovgyden 52, 5450 Otterup
517-JUL-64 GF 78
 Leif Iversen Routhe
 Granlunden 125, 2635 Ishøj
JUL-69 GF 36
 Poul Henning Rohde
 Friggasvej 9, 8660 Skanderborg

  TAK

Tak til Gl. Roskilde Garderforening for vingave 
og hyggeligt fremmøde af formanden Leif Fok-
king i anledning af min 70 års fødselsdag d. 
24-05-2014.
 491-MAJ-63 Bjarne Jensen

Tak til Garderforeningen for Viborg og Omegn 
for den flotte blomsterbuket til vort guldbryl-
lup.
 694-MAJ-58 Thomas B. Jensen og Anna

Hjertelig tak til Bjerringbro Garderforening for 
fremmøde og Portvin i anledning af vort Kron-
diamantbryllup den 28. maj 2014. 
Venlig hilsen 
 Henny og 537-MAJ-48 Johannes Rigtrup

Rigtig hjerteligt tak til Frederiksborg Amts 
Garderforening for fremmøde i skikkelse af 
bestyrelsesmedlem Søren Terp, samt for den 
fine boggave i anledningen af min 50 års fød-
selsdag. Mange venlige hilsener 
 DEC-84 Steen Anker Nielsen, Hundested

Hjertelig tak til Garderforeningen for Skan-
derborg og Omegn for fremmøde, buket og 
fanevagt ved min mand JUN-69 Poul Henning 
Rohdes begravelse i Stilling Kirke den 25. april 
2014. På familiens vegne
 Jytte Rohde

Hjertelig tak til Sydsjællands Garderforening for 
vinhilsen og besøg på min 80 års fødselsdag.
Også tak for hilsen fra årgangsforeningen.
 835-MAJ-54 (Krølle) Asger Rasmussen

Hjertelig tak til Falster og Østlollands Garder-
forening for opmærksomheden og fremøde til 
min 70 års fødselsdag. Ligeså en stor tak til 
årgangsforeningen MAJ-63 for tilsendt hilsen.
 327-MAJ-63 Gunnar Vilh. Huge   

Vi takker ad denne vej for det flotte fremmøde 
og deltagelse og ikke mindst Fanebæreren, ved 
vores far’s Palle Steffen (600-MAJ-53) bisæt-
telse d. 28-03-2014. Med venlig hilsen.
 De tre døtre Susanne, Birgitte og Helene

Hjertelig tak for Garderportvin og besøg af 
Asger Thykær, formand for Garderforeningen 
for Skanderborg og Omegn, på min 70 års 
fødselsdag.
 683-JAN-66 Jørn Bech Nielsen

Tak til Køge og Omegns Garderforening for 
fremmøde og portvin, som jeg modtog i anled-
ning af min 70 års fødselsdag
 084-JAN-63 Preben Justesen

Hjertelig tak til Frederiksborg Amts Garder-
forening for fremmøde og opmærksomhed i 
anledning af min 80 års fødselsdag, samt for 
mange hilsener i form af postkort, mails og 
telefonopringninger fra årgangskammerater, 
årgang nov. 1954.
 323-NOV-54 Gerhard Rohwer

Tak til Haderslev Garderforening for opmærk-
somheden ved min 85 års fødselsdag. 
 296-NOV-50 Aksel Hauge

Hjertelig tak til Søndre Birks Garderforening for 
opmærksomhed ved min 60 års fødselsdag.
 NOV-75 Tonni Lolch Pedersen

Hjertelig tak til Hjørring og Omegns Garderfor-
ening for opmærksomheden i anledning af mit 
65 års jubilæum i foreningen.
 90-MAJ-47 Jens Aage Thomassen

Tak til Nordfyns Garderforening for opmærk-
somhed ved min 70-års fødselsdag.
Med venlig hilsen
 381-MAJ-63 Mogens Fugl Hansen

Hjertelig tak til Haderslev Garderforening for 
gave og blomster samt hyggeligt besøg af 
Laurids Mink og Ole Jensen på min 50 års fød-
seldag den 17. april. MAR-84 S.C. Theisen

Hjertelig tak til Vestsjællands Garderforening 
for opmærksomhed og fremmøde på min 
70-års fødselsdag.
 756-NOV-64 Arne Rasmussen

Hjertelig tak til Kalundborg og Omegns Gar-
derforening for gave og hyggeligt besøg på min 
75-års dag. Med venlig hilsen
 039-SEP-58 Knud Nielsen

Hjertelig tak til Garderforeningen i København
for opmærksomheden ved min 75 års fødsels-
dag.
 365-SEP-59 Jørn V. Mouritsen

Hjertelig tak til Viborg Garderforening for port-
vin og fremmøde af formanden Jens Saabye 
ved min fødselsdag.
 198-NOV-58 Bendt Pedersen

Tak til Nordfyns Garderforening for krans og 
fanevagt ved min mands 649-NOV-45 Niels 
Peter Pedersens begravelse fra Klinte Kirke.
 Maria Pedersen
 
En stor tak til Lemvig Garderforening for det 
flotte fermmøde og gaven i anledning af vort 
Guldbryllup.
 Kirsten og 234-MAR-60 Mads Bjerre
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