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75BME-tur Skovbørnehaven Adelsgården på besøg

6 8Åbent-hus på Garder Kasernen i Høvelte Skydelejr Skyper

Når vi ikke er indsat…
..så har vi faktisk 
stadig rigtig travlt.
Der løbes stærkt 
ved Livgarden. 
Udenfor mit vindue, 
kan jeg se nogle af 
soldaterne. De løber 
endda rigtig stærkt. 
De vedligeholder, 
eller opbygger, den 

fysiske form, som er nødvendig for at kunne gennemføre 
den omfattende uddannelse, som konstant er i gang ved de 
professionelle bataljoner.

Godt nok er vi ikke, lige nu, på vej til en indsættelse af sol-
dater i større stil noget sted. Men vi ved alle, at det pludselig 
kan ændre sig. Verden er et foranderligt sted, hvor dagens 
paradis er det modsatte i morgen.

II Bataljon forbereder sig til at være reaktionskampgruppe. 
Det betyder, at de skal være på 30 dages beredskab, klar til 
alt! Men optakten til at kunne klare alt kræver jo selvsagt 
en hel del forberedelse. Derfor træner de rigtig hårdt med 
mange øvelser og skydeperioder i ind- og udland, studiepe-
rioder for staben, og konstant træning og uddannelse i vores 
metier, det militære håndværk. 

III Bataljon er beviset på, at evighedsmaskinen er opfundet. 
Det kører simpelthen konstant med indkaldelse og uddan-
nelse af værnepligtige. Om fredagen siger de farvel til et 
hold, som går i Vagtkompagniet, om mandagen siger de god-
dag til et hold nye rekrutter. Det sker tre gange om året.

Værnepligtstiden er i dag meget stramt styret. Der er klart 
fastsatte mål, der skal nås, og meget kort tid til det. Derfor 
er det nødvendigt med en solid kadre af faste folk, der ikke 
bliver skiftet hvert år. Ellers forsvinder den rutine og erfaring 
der skal til, for at kunne køre denne betydningsfulde uddan-
nelse, uden at klatte med ressourcerne. For ikke bare skal 
de værnepligtige uddannes til et højt niveau, de skal jo også 
have den nødvendige holdningspåvirkning, for at kunne gen-
nemføre den efterfølgende tjeneste i Vagtkompagniet.

Ved Livgarden behøver vi ikke tænke på det gamle ordsprog, 
at ”lediggang er roden til alt ondt”. For her er simpelthen ikke 
nogen ledig tid. Til gengæld kan vi efterleve ordsproget, at 
”en træt og travl soldat, er en glad soldat”. Og jeg kan for-
sikre jer om, at holdningen er helt i top ved regimentet. 
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BME-tur

44 befalingsmandsemner fra hhv. 1.- 2.- og 3. deling i 2. kompagni 
var enten blevet udvalgt eller havde meldt sig frivilligt til den 
grønne tjenestes BME-forløb, som fandt sted fra midten af januar 
til starten af februar 2014. Af disse 44 rekrutter endte kun 17 med 
at påbegynde den endelige BME-tur, som var sidste etape af BME-
forløbet, der også har budt på fysiske tests, instruktørlektioner og 
natorienteringsløb. Allerede fra start blev rekrutternes psyke, vilje 
og frygt sat på prøve, da nogle af turens præmisser som fx kulde, 
mangel på mad og søvn, samt muligheden for aktivitet i et vådt 
element blev oplyst af befalingsmændene. Gejsten for at deltage 
i BME-forløbet var for mange af de 44 mand meget lav, eftersom 
rekrutterne i forvejen var tynget af hverdagens stress og jag, samt 
tankerne om den hastigt nærmende og famøse Rex-tur. 

I stedet for at beskrive hele BME-turens kronologiske handling har 
BME-rekrutterne erfaret, at kernepunkter som mod og frygt har 
været essentielle for rekrutternes personlige udvikling under for-
løbets øvelsesaktiviteter, og at det derfor er mere fyldestgørende 
med en beskrivelse af selvsamme.
Tidligt torsdag morgen d. 6. februar kl. 07:20 blev de resterende 
17 befalingsmandselever inddelt i 4 patruljer, som alle skulle gøre 
klar til kamp og derefter sidde op på den MAN 13, der skulle 
transportere rekrutterne fra Garderkasernen til turens første 
aktivitet, hvilket blev Farum Svømmehal. Rekrutterne havde flere 
gange i løbet af BME-forløbets opstart fået at vide, at de, der var 
en del af BME-programmet, var en tand mere elitære end resten 

af kompagniets rekrutter – altså at BME’erne var en smule mere 
uovervindelige. Denne uovervindelighed blev dog hurtigt og bru-
talt slået i stykker hos samtlige af de rekrutter, der landede forkert 
under selvtillidsøvelsen fra 3-metervippen i svømmehallen. Trods 
de maveplaskende fejlspring drog hver rekrut alligevel frem til 
vippen igen for at udføre springet rigtigt, indtil alle havde bestået. 
Dét, som man troede var umuligt, var lige pludselig gjort muligt, 
og grænsen mellem ’at kunne’ og ’at ville’ kunne nu opfattes i 
et helt nyt perspektiv. Svømmehallen bød også på samarbejds-
øvelser, der tvang rekrutterne til at arbejde sammen på tværs af 
delingerne uden mulighed for at tale sammen, så længe de var i 
bassinet.
Resten af turen testedes BME’erne i bl.a. navigation, efter et 2 cm 
hærkort både som patrulje og enkeltmand, ESI (Elev Som Instruk-
tør) med fokus på, at eleven kunne fremstå som en engageret, 
lærerig og velforberedt instruktør i et selvvalgt emne. 

Under turen var der kun stillet en halv feltration til rådighed til 
hver, og også hér var flere af rekrutterne nødt til at dele med 
én person fra en anden deling. Et yderligere pres på rekrutternes 
psyke opstod her, da alle befalingsmændene havde bestilt pizza og 
sodavand til aftensmad samt wienerbrød til morgenmad.

Som turens klimaks blev hver patrulje sendt af sted på en opgave 
med henblik på at infiltrere fjendens område, aflæse vigtige 
missilaffyringskoder samt exfiltrere fra samme område igen – 
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selvfølgelig helt uset. Alle patruljens soldater skiftedes mellem rol-
lerne som fx kortholder og patruljefører, så hver eneste BME ople-
vede scenariet at skulle føre en patrulje igennem skovens mørke.

Under hele turen blev der jævnligt spurgt, om man ønskede at 
springe fra, hvilket flere benyttede sig af. Én af gangene fandt sted 
ved siden af den sø, som rekrutterne skulle lave vandpassage i. 
Rekrutternes oversergent fortalte dem først, at alle mand muligvis 
skulle igennem et vådt element – og at man muligvis blev nødt til 
at sprænge isen væk, så det var muligt at svømme over. Rekrut-
terne vidste alle, hvad klokken havde slået, og som enkeltmand 
såvel som patrulje begyndte alle rekrutterne at imødegå den kom-
mende kolde oplevelse på bedst mulig måde psykisk, imens der 
rystende blev klædt om til vandpassage. Oversergenten spurgte 
endnu engang, om man ønskede at springe fra, hvilket én mand 
valgte at gøre. Da rekrutterne endelig stod med en tungt pakket 
’karamel’ på ryggen og fødderne solidt plantet i den våde, syn-
kende jord for foden af søen, skete det utænkelige for en rekrut 
– alle blev bedt om at løbe i en blød bue uden om søen og op på 
vejen igen, for derefter at få at vide, at vandpassagen var ovre! 
Denne hændelse blev brugt som eksempel flere gange på resten 
af turen for at illustrere, hvordan frygten kan overvinde den, som 
ikke fastholder troen på sig selv.

Alt i alt har BME-turen været hård, grænseoverskridende, men 
lærerig og milepælssættende for alle de gennemførende BME’er. 
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Af Rekrut Kliver, 1. Kmp. 2. Del, Den Kongelige Livgarde

Lørdag den 8. Februar var det endnu engang blevet tid til åbent-
hus/pårørende dag på Høvelte kaserne. En dag, vi rekrutter havde 
set frem til i spænding, og en dag hvor vi ”endelig” kunne få lov til 
at vise vores nuværende hjem frem for familie og venner. 

Det blev en super god dag, med rigtig mange gode oplevelser for 
både rekrutter og pårørende. 
 Siden starten af vores periode som kommende gardere har vi i 
weekenden kunne komme hjem til familien og fortælle om alle de 
oplevelser, vi har haft i løbet af ugen, og hvilke steder vi har været. 
Dog har det været svært for de pårørende at sætte sig ind i, hvad 
et stueeftersyn er, eller hvilken slags mad en feltration egentlig 
indeholder. Derfor var det rigtig rart endelig at få vist dem, hvor 
man spiser og sover som rekrut i Den Kongelige Livgarde.  

Dagen startede ud med et noget unormalt stueeftersyn, idet alle 
de pårørende fik lov til at overvære hele kontrollen, en del af dem 
kunne sågar stå inde på stuen og opleve det på nærmeste hold. 
Det skal dog bemærkes, at sergenterne hverken skruede op eller 
ned for stueeftersynet, det var samme niveau som altid. 
  Min familie var meget overraskede over, hvor mange detaljer Ser-
genten gik i, og at vi rekrutter rent faktisk yder det stykke arbejde, 
som vi går og belærer dem med derhjemme, (De påstår hårdnak-
ket, at de ikke ligefrem har set den slags indsats derhjemme før).

Dernæst, da stuerne var blevet inspiceret, var der først en kom-
pagniappel ved kompagnichef, kaptajn Rohde, og efterfølgende 
bataljonsappel, hvor bataljonschef, oberstløjtnant Jan Stoltenborg, 
afholdt et introoplæg til de pårørende, og herved officielt åbnede 
dagen.  

Efterfølgende tog jeg familien med hen og smage på diverse 
feltrationer. Specielt min lillesøster på 13 var meget overrasket 
over, at man kan spise sådan noget mad, der har været i en pose 
så længe!  Samtidig var det sjovt for såvel min far som bedstefar, 

Åbent-hus på Garder Kasernen i Høvelte

at se hvordan feltrationerne har udviklet sig siden de selv var i 
militæret.  Vi blev dog enige om, at rationerne er fine i felten, 
men vi alle har været og er glade for, at de kun skal spises der, og 
ikke i garnisonen.  

Senere på dagen tog vi over til området omkring Kuffen, hvor der 
var arrangeret PMV-kørsel. Da jeg var så heldig, at have omkring 
20 pårørende med, fyldte vi hele tre PMV’er op, fordi selv min 
mormor, der er 78, ville op og køre ”Tanks”, som hun kaldte det. 
Såvel unge som gamle nød, at få den specielle og gode oplevelse 
sammen, og vi blev enige om, at det bestemt ikke var noget alle 
familier fik lov til, at prøve sammen.  

For at slutte dagen godt af, inviterede jeg familien med over på 
Kuffen. Jeg følte det var vigtigt, at de også fik et indblik i, hvordan 
vi kunne hygge os og være sammen på en anden måde end i den 
grønne uniform.  

Både jeg selv, og resten af familien, vil gerne takke for et godt 
arrangement, hvor vi alle vil se tilbage på det, som en rigtig god 
dag.

Navn Uddannelse/erfaring Søger job inden for Område Telefon Email
Nicklas Linneberg Tømrer Tømrerbranchen Storkøbenhavn 28932429 linneberg90@hotmail.com
Søren Jokumsen Møbelsnedker Møbelsnedker Storkøbenhavn 22232294 jokumsen92@gmail.com
Mathias Kofoed STX Ufaglært arbejde Aalborg omegn 61790499 mathiasdelle@gmail.com
Michael Petersen HHX Shipping Trainee Ikke relevant 24654951 michaelpetersen93@gmail.com
Gustav Dyrhauge STX Diverse Storkøbenhavn 29802526 gustavdyrhauge@gmail.com
Mike Funch Alfastsen Alt ufaglært Sjælland 29934393 funchalfastsen@gmail.com
Malte Ravn Otte STX (har kørekort) Diverse Storkøbenhavn 26839026 malte170793@gmail.com
Steffen Saxe Installationstekniker (har både 

kørt service og byggeplads)
Elektriker Midtsjælland/

Sjælland
61261439 steffen_saxe@hotmail.com

Dorte Lund Revisorassistent/kontor med 
speciale i økonomi

Sønderjylland eller 
København

60482514 dorteluund@gmail.com

Monica Thomsen HHX (økonomi linje) Sælger Sydøstjylland 23233365 mm6346@hotmail.com
Mads Benjamin 
Ribberholt

European Baccalaureate Diverse Storkøbenhavn 42489888 benjamin.ribberholt@gmail.com

Jannik Bjerregaard STX Butik/ufaglært Århus 30257919 jannik.bjerregaard@gmail.com
Andreas Winther HHX inovationslinje, temabuilder Salg og marketing Aarhus og omegn 26174544 andreaswinther@gmail.com
Jakob Josefsen STX Speditør læreplads Ikke relevant 20746443 jakobjosefsen@yahoo.com
Andreas Elberg STX Diverse Storkøbenhavn 40633073 elberg998@hotmail.com
Rasmus Askman STX, tidligere arbejdet i Jyske Bank Diverse Silkeborg og omegn 40412321 rapsterade@yahoo.dk
Jacob Filipsen HHX Speditør-/shipping 

elevplads
Ikke relevant 61762690 jf93dk@gmail.com

Frederik Nordbjærg STX, tidligere arbejde med service Diverse København 50749662 frederik.nord@gmail.com
Amanullah Katawazi Kontorhjælper Kontorassistent Århus 22289762 katawaziaman@yahoo.dk
Frederik Hansen STX, Detail- og service, talsmand i 

livgarden
Salg og service Storkøbehavn 27516721 f.h.hansen@icloud.com

RK med familien som  beundrer skabsoplægning og rengøring på 
stuen under åbent hus i 1 KMP.

Hele familien klar til at køre PMV eller ”tank” som mormor 
kaldte den. 

Mor får forevist indholdet af feltratioen og kigger meget nysger-
rigt på hvad hendes søn lever af i felten. 
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Din, min og vores Livgarde
-Om at tage åndeligt og praktisk medejerskab
Af seniorsergent-R B.K. Rützou
Alle der gør – eller har gjort tjeneste ved Den Kongelige Livgarde ved, 
hvad begreber som ”garderånd” og ”garderholdning” er. Det er koncen-
tratet af den samlede individuelle oplevelse af at være en del af vort 
kære gamle regiment. Den samlede fond af oplevelser, kammeratskab, 
udfordringer, strabadser, urimeligheder, glæder, stolthed og mental og 
fysisk vækst og udvikling. Vi er alle præget for livet, og bærer bevidst eller 
ubevidst arven fra Livgarden med os i det videre liv. Karaktertræk som 
pligtfølelse, troskab og ordenssans er hos os nok lidt mere present, end 
i befolkningen som helhed. Mange kammeratskaber holder livet ud, og 
glæden ved at møde en ”gammel garder” og få en snak om gamle dage, 
kender vist alle. Ligesom det årlige ritual nytårsaften, hvor vi (hver for 
sig) flokkes om fjernsynet for at glædes over gensynet med Livgarden, 
samt lytte til Majestætens vise ord. Lige i det øjeblik føler vi alle en stor 
sammenhængskraft. Vi er gardere, og vi er stadig gardere, uanset alder 
og rang. Det er din, min og vores Livgarde. 
Alle disse elementer kan man kalde en ”uformel” garderånd, som trives 
som karaktertræk i den enkelte, samt udfoldes hvor gardere mødes. Den 
uformelle garderånd trives fint og har det godt. Anderledes er det med 
den mere ”formelle” garderånd, som udfoldes i medlemskab af De Danske 
Garderforeninger samt deltagelse i årgangsparader, fødselsdagsparader, 
forældredage mv. Især de yngre gardere har ikke samme indstilling til det, 
at være medlem af en garderforening. Det er formentlig et tidens tegn, 
men det er potentielt skadeligt for både Den Kongelige Livgarde samt 
De Danske Garderforeninger, som jo begge ”lever af” en stor goodwill og 
opbakning, både uformelt og formelt. Det er helt essentielt for Livgarden 

Jobsøgende fra Den Kongelige Livgarde
Navn Uddannelse/erfaring Søger job inden for Område Telefon Email
Nicklas Linneberg Tømrer Tømrerbranchen Storkøbenhavn 28932429 linneberg90@hotmail.com
Søren Jokumsen Møbelsnedker Møbelsnedker Storkøbenhavn 22232294 jokumsen92@gmail.com
Mathias Kofoed STX Ufaglært arbejde Aalborg omegn 61790499 mathiasdelle@gmail.com
Michael Petersen HHX Shipping Trainee Ikke relevant 24654951 michaelpetersen93@gmail.com
Gustav Dyrhauge STX Diverse Storkøbenhavn 29802526 gustavdyrhauge@gmail.com
Mike Funch Alfastsen Alt ufaglært Sjælland 29934393 funchalfastsen@gmail.com
Malte Ravn Otte STX (har kørekort) Diverse Storkøbenhavn 26839026 malte170793@gmail.com
Steffen Saxe Installationstekniker (har både 

kørt service og byggeplads)
Elektriker Midtsjælland/

Sjælland
61261439 steffen_saxe@hotmail.com

Dorte Lund Revisorassistent/kontor med 
speciale i økonomi

Sønderjylland eller 
København

60482514 dorteluund@gmail.com

Monica Thomsen HHX (økonomi linje) Sælger Sydøstjylland 23233365 mm6346@hotmail.com
Mads Benjamin 
Ribberholt

European Baccalaureate Diverse Storkøbenhavn 42489888 benjamin.ribberholt@gmail.com

Jannik Bjerregaard STX Butik/ufaglært Århus 30257919 jannik.bjerregaard@gmail.com
Andreas Winther HHX inovationslinje, temabuilder Salg og marketing Aarhus og omegn 26174544 andreaswinther@gmail.com
Jakob Josefsen STX Speditør læreplads Ikke relevant 20746443 jakobjosefsen@yahoo.com
Andreas Elberg STX Diverse Storkøbenhavn 40633073 elberg998@hotmail.com
Rasmus Askman STX, tidligere arbejdet i Jyske Bank Diverse Silkeborg og omegn 40412321 rapsterade@yahoo.dk
Jacob Filipsen HHX Speditør-/shipping 

elevplads
Ikke relevant 61762690 jf93dk@gmail.com

Frederik Nordbjærg STX, tidligere arbejde med service Diverse København 50749662 frederik.nord@gmail.com
Amanullah Katawazi Kontorhjælper Kontorassistent Århus 22289762 katawaziaman@yahoo.dk
Frederik Hansen STX, Detail- og service, talsmand i 

livgarden
Salg og service Storkøbehavn 27516721 f.h.hansen@icloud.com

fortsat at kunne mønstre en stor og organiseret ”Garde bag Garden”.
I året hvor vort elskede gamle regiment runder 356 år, udrulles forsvars-
forligets enkeltdele i hele strukturen. Livgarden er sluppet nådigt gennem 
de seneste forlig, mens hæren i almindelighed blot er en skygge af sig 
selv i forhold til for 15 år siden. Dette skyldes ikke mindst dygtige og 
fremsynede chefer, samt de mange ”ambassadører og lobbyister” som 
Livgarden har rundt omkring i hele netværket. Men det skyldes også 
at Livgarden har forstået at udvikle sig. Regimentet har foretaget en 
perfekt transformation med omstilling til den moderne kamps krav og 
vilkår, uden at man har glemt traditionerne og historien. Livgarden har 
båret den største byrde og taget de største tab i de senere års mange 
udenlandske missioner. Alle ved, at man kan regne med din, min og vores 
Livgarde.
Men intet kommer af sig selv. Og intet består af sig selv. Livgarden er 
hverken statisk eller urørlig.  Livgarden skal også passes og plejes, nøjag-
tig som en fin blomst. Den skal vandes og nusses og have tilført næring. 
Og det gør den ved at vi alle – du og jeg – tager hvad man kan kalde 
åndeligt og praktisk medejerskab af regimentet. Og yder den støtte vi 
kan, både på det formelle og det uformelle plan. Møder op til regimentets 
mærkedage, støtter op om årgangsparaderne, træder til i debatten når 
regimentet er truet, melder os ind i en garderforening – også selvom man 
ikke har tid og lyst til at komme til alt. Man kan sagtens være medlem af 
en garderforening uden at være aktiv. Se det som en støtte til Livgarden, 
som har givet os så meget, og nu har brug for at vi alle giver noget til-
bage. Vi kender alle gamle gardere, som ikke er medlem af en garderfor-
ening. Lad os samlet gøre en indsats for at vende udviklingen.
Det er en stor hjælp i livet at stå på nogle faste fundamentsten. Lad os 
alle vedkende os den glæde det er, at Livgarden er en del af vores livsfun-
dament, og yde det vi kan tilbage i taknemmelighed, således at der også 
i fremtiden vil være lys for din, min og vores Livgarde. 
   

Livgarden
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Af J. L. Bagger

Vi har nu i næsten en uge været i Jægerspris, hvor vi har været 
i Skydelejr.
Vi startede ud fra Garderkasernen en tidlig tirsdag morgen og 
kørte til Jægerspris. Efter vi var  ankommet til Jægerspris  blev vi 
efterset og kontrolleret, som man skal, hver gang man ankommer 
og forlader skydebanen.
Nu kunne skydningen begynde, troede vi… Men nej vi skulle først 
have en befaling for den kampstilling, som vi skulle igennem første 
dag, samt deles op i to hold, så vi ikke bare stod og ventede på 
hinanden. Det gjaldt om at der var så lidt ventetid som muligt.
Nu var vi så klar, og skydningen kunne begynde på henholdsvis 
200 m banen og på banen med kamp fra stilling. På 200 m banen 
skulle vi skyde i liggende skydestilling for at se, hvor godt vi kunne 
ramme på de 200 m.  Kampstillingsskydebanen var noget mere 
taktisk, og vi skulle bruge alt det, vi havde lært om kampstilling 
nogle uger forinden. 

Skydelejr Skyper

Nu gav det hele pludselig meget mere mening, når man fik prøvet 
alt det teoretiske af i praksis.
Ved skydning fra kampstillingen får vi ladt vores magasiner helt 
op, vi får sat nogle sikringsposter ud, som vi har nogle til at obser-
vere ude i hullerne, så de kan fortælle os andre, hvornår vi skal 
komme ud og være med til at nedkæmpe fjenden. 
Efter skydningen var der bred enighed om, at det var en rigtig fed 
og super god oplevelse, og at det samtidig gav os en god forståelse 
for, hvorfor tingene er som de er.
Vores aftenhvil var et af de kortere, hvor vi selvfølgelig også lige 
skulle lave en hurtig vedligeholdelse af vores våben, fordi de var 
blevet meget beskidte efter turen i kampstillingen. Efter vedlige-
holdelse var der lige tid til at spise lidt, og så skulle vi ud og skyde 
i mørke. 
Som vi godt vidste, så bliver alt meget sværere, når der bliver sluk-
ket for ”den store pære”, og det bliver aften og nat. 
Mørkeskydningen foregik på 100 m, og bare på den korte distance 
var det utroligt svært at tage rigtig sigte og ramme. Da vi så var 
færdig med denne skydning, var det hjem til Jægerspris lejren, og 
vedligeholde alle vores stumper, som vi havde med til Jægerspris, 
og så gjaldt det lidt søvn inden onsdagens skydning.
Onsdag morgen skulle vi ud på skydebanen og lave nogle forskel-
lige skydninger på  200 m. 
Vi skulle bl.a. lave en skydning, hvor der kom nogle skiver op på 
forskellige afstande, ligesom vi skulle skyde nogle kontrolskydnin-
ger. Derefter skulle vi så lave skydning fra kulisser, hvor vi skulle 
skyde fra et tag.  Først skulle vi lave en liggende skydestilling med 
”den stærke” arm, derefter skulle vi skyde hen over taget i en knæ-
lende skydestilling, og til sidst den sværeste skydning, - skydning 
med ”den svage” arm. Det var en meget lærerig oplevelse at skyde 
med den svage arm.
Den sidste dag i Jægerspris skulle bruges på blå skydning, og en 
masse reaktionsbaner. 
I den blå skydning skulle vi skyde med bjørneskindshue samt 
bandoler og blå uniforms jakke på. Herudover skulle vi endvidere 
bestå nogle skydninger, for at vi senere kan få lov til at gå vagt på 
de kongelige slotte og palæer.
Sidste opgave var oprydning og vedligeholdelsen tilbage på 
Garderkasernen, men det klarede vi også. Vores skydelejr var nu 
overstået, og vi kan kun sige, at det har været en fed oplevelse at 
skyde så meget og så mange forskellige skydninger.
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Livgarden

Under kompagniets skydeperiode i Jægerspris fik kompagniet et 
særligt besøg. Børnehavebørn fra udflytterbørnehaven ”Adelgår-
den” kom nemlig og overværede nogle af kompagniets mange 
skydninger. Skovbørnehaven, som har hjemme i Adelgade i 
København, og hver dag kører op til deres trelængede gård i 
Jægerspris, havde efter aftale med en af børnenes far, som er 
tjenstgørende Oversergent ved kompagniet, fået arrangeret at 
skovbørnehaven over 2 dage fik mulighed for at komme helt tæt 
på kompagniets gruppeskydninger. Børnene overværede disse 
med stor begejstring især da der blev kastet med kanonslag som 
simulering af morterild. Også rekrutterne fik en særdeles posi-
tiv oplevelse ud af besøget. Her var nemlig rig mulighed for at 
fremvise sit udleverede materiel, samt svare på de mange nysger-
rige spørgsmål fra børnehavebørnene. Dette var således også en 
påmindelse for rekrutterne om, at livet som soldat byder på andet 
end blot krudt og kugler. Efter skydningerne fik børnene mulighed 
for selv at blive sløret, blive iført en felthue og herefter gennem-
føre en opsat behændighedsbane, afsluttet med en frokost i skjul 
og sløring. Ved besøgets afslutning fik børnene en gave i form af 
kompagniets mærke, og flere af børnene var tydeligt inspireret af 
livet som soldat, og måske ser vi endda nogle af dem gøre tjeneste 
ved regimentet i fremtiden. 

Skovbørnehaven ”Adelgårdens” besøg v. 2/III/
LG ifbm. SKYPER
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På Lauritz Auktioner dukkede for nylig en fantastisk samling fi gurer 
op, forestillende Livgarden med musikkorps, musikdirigent, tam-
bourer, gardere, fanebærer, offi cerer og ikke mindst Kong Christian 
X til hest. Hele herligheden blev købt af hornist i musikkorpset, 
David M.A.P. Palmquist. 
De 32 fi gurer er gammelt legetøj, lavet af en entusiast med ind-
gående kendskab til Livgarden, og de er sikkert blevet til gennem 
de lange vinteraftener hjemme ved sløjdbænken. Flere af fi gurerne 
har portrætlighed, og der kan sættes navn på Musikdirigent Valde-
mar Nielsen (virkede 1905-22) og på stabstambour Lauritz Peter L. 
Løvgreen (virkede 1907-29). En af offi cererne ligner Vilhelm baron 
Weddel-Weddelsborg (kaptajn 1909, senere regimentschef).  På 
en tegning fra 1916 er stabstambour Løvgreen afbilledet med 5 
medaljer, hvor han på legetøjsfi guren kun har 3 medaljer. Soldater-
ne har et C på skulderen, og et (ufuldstændigt) skilderhus har et C 
som monogram på taget. Kong Christian X kom på tronen i 1912. 
Figurerne er ca. 20 cm høje, tambourerne lidt mindre, idet de kun 
var unge drenge. De 11 musikere er meget individuelt tegnet i an-
sigtet, man kunne godt tro, der var portrætlighed også her. Da der 
er fl ere mulige at vælge imellem, er det ikke lykkedes at identifi -
cere dem endnu. Der spilles på tuba, helikon, ventilbasun, horn, 
trompet, klarinet, fagot, bækken, stortromme, lilletromme og lyre.  
Musikerfi guren, der spiller helikon (en ringformet tuba, man bærer 
rundt om kroppen) er en gråskægget mand. I 1913 ansattes Livgar-
dens sidste helikonspiller, den unge Jørgen Jensen-Block, som der 
fi ndes fotografi er af, og ham er det ikke.  Altså er det en forgænger. 
Det er således muligt at datere fi gurerne til 1912-13. 
Figurerne lå i en gammel papkasse med en næsten udvisket adres-
selabel: oberstløjtnant N. Aa. Rye Andersen, Christianshavns Vold-
gade. Niels-Aage Rye Andersen (1922-2002) blev oberstløjtnant 
1962 og generalmajor 1980. Han har altså ejet fi gurerne. Ved no-
gen af læserne mere om dem? Send en mail til david@carion.dk 
eller skriv til Musikkorpset, Gothersgade 100, 1123 Kbh. K.
Tekst og foto: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist.

Den antikke Livgarde

Stabstambour Løvgreen. 
T.v. tegningen fra 1916 i 
”Danske Uniformer 1910-
1920” af Bent Hansen.

Musikdirigent Valdemar 
Nielsen, komponisten bag 
den afholdte Erato March.Helikonspiller

Musikkorpset i april 
Der er vagtparader frem til påske. Imens gøres Stæ-
rekassen på Kgs. Nytorv klar til orkestrets indryk-
ning, og aftaler om akustikregulering og belysning 
er ved at være på plads ligesom renovering af toilet-
forholdene. En god overraskelse er, at Det Kgl. Tea-
ter har ladet 900m2 parketgulv i foyeren afslibe og 
lakere, så det kunne fremstå fl ot til Musikkorpsets 
overtagelse. 
H.M. Dronningens fødselsdag holdes i Århus på Mar-
selisborg Slot. Musikkorpset deltager ved den fest-
lige fødselsdagsparade ved slottet 16. april kl. 12.

Livgarden anno 1912-13.



www.gardershop.dk  ·  www.nordea.dk  ·  www.deloitte.com 11www.gardershop.dk  ·  www.nordea.dk  ·  www.deloitte.com

Særligt for gl. gardere

Er du indehaver af GARDERKORTET? 

Knud Glavind: dgglavind@dbmail.dk  
Tonny Ager Søbrink: ager@denkongeligelivgarde.com  

Steen V. Grubert: steen.grubert@parkmail.dk  

 
Som indehaver af Garderkortet sikrer du dig en lang række fordelag-
tige tilbud. Vi udvider konstant med nye samarbejdspartnere, hvilket 

sikrer dig endnu flere fordele og rabatordninger. 

Garderkortet er allerede stærkt implementeret hos de værnepligtige  
rekrutter og gardere, men alle medlemmer af DG har ret til kortet.  

For blot 10 kroner + porto kan du erhverve et  garderkort.  
Kontakt Knud Glavind på tlf. 30 54 38 91 eller  

din lokale garderforening og hør nærmere. 

Kender du vores næste samarbejdspartner?  
Kontakt da en af nedenstående mail adresser. 

 

   

Se meget mere på www.garderkortet.dk 

 

 

GARDERKORTET 

Kom medens du kan
Velkommen til Årgangsparaden på Livgar-
dens Kaserne, søndag, den 4. maj 2014 kl. 
09.00.
Efter paraden går vi til Amalienborg og 
spiser frokost i Nyhavn.
Kommer du så giv mig besked på mail:
johnudengaard@hotmail.com
Med garderhilsen
435-MAJ-60 John Udengaard Larsen
Tlf. 2639 3055

Marts 2017 har vi 50 års jubilæum. 
I den anledning vil jeg høre om der nogen 
der kunne hjælpe mig med at arrangere 
en jubilæumsfest den første søndag i maj 
2017.
Jeg vil selv være til stede til årgangsparaden 
den 4. maj 2014. Håber derfor at møde en 
stor del af jer denne dag.
Venlig hilsen 771 Ib Kristensen – Årgangs-
formand.

50 års Garderjubilæum
Den 4. maj fejrer vi vores 50 års Garder-
jubilæum.
Efter årgangsparaden samles vi med led-
sagere til frokost i Restaurant Grøften i 
Tivoli.
Er du ikke medlem af årgangsforeningen 
er du naturligvis også velkommen til at 
deltage.
Kontakt 204 Eivind Rasmussen senest den 
20. april og hør nærmere om arrange-
mentet.
Med garderhilsen
204 Eivind Rasmussen
Mobil 2043 1373
Mail eivind@youmail.dk

Hold MAJ-60 Hold MAR-67Hold MAR-64



12

Særligt for gl. gardere 4-14

 

Skydeudvalget
Siden begyndelsen af januar har gardere over hele landet været på 
skydebanen for at deltage i dette års landsskydning på 15 m. Alle har 
gjort deres bedste i forsøget på at opnå så mange point som muligt, 
og hvor nogle er meget tilfredse med resultatet, så undrer andre sig 
over, hvorfor lige præcis det eller de skud nu skulle ud og sidde i stre-
gen. Fælles for alle deltagere er dog, at de har haft en hyggelig aften 
på skydebanen sammen med andre garderkammerater.

De mange skydeskiver er nu på vej til at blive returneret til Skydeud-
valget, som derefter går i gang med at tælle point. Udvalgets blik er 
ved pointtælling skarpt og retfærdigt, så alle deltagere får de korrekte 
point. Når bedømmelse af skiver er overstået vil den endelige resul-
tatliste bliver udarbejdet, og i forbindelse med Repræsentantskabs-
mødet den 24. maj 2014 vil præmier blive uddelt.

Næste skydninger i regi af De danske Garderforeninger er Lands-
skydningen på 200 m, som skydes i august og september, og så er 
der skydningen i Vingsted, der afholdes lørdag den 20. september. 
Skydeudvalget håber naturligvis på stor deltagelse til begge disse 
skydninger. Nærmere information om begge skydninger vil tilgå når 
tiden nærmer sig.

Skydeudvalget takker for opbakningen til Landsskydningen på 15 m, 
og siger på gensyn på skydebanerne.

Slut op om skydning i De Danske Garderforeninger – en fælles aktivi-
tet for alle Gamle Gardere på tværs af foreningerne.

 Præsidiets Skydeudvalg

Præsidiets Skydeudvalg

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

Gardergolf 2014
Gardergolf 2014 afholdes i forbindelse med De Danske Garderforeningers 
repræsentantskabsmøde i Thisted, søndag d. 25. maj 2014.

Vi mødes i Sydthy Golfklubs klubhus, Ulstedvej 8, 7760 Hurup Thy, 
kl. 10.00 søndag formiddag, hvor vi får en morgenbitter 
inden der bliver givet en kort orientering om dagen. 

Følg med på Gardergolf.dk.

Tilmelding foregår på mail: Karsten G. Holm: vipdg3@bbsyd.dk

Opgiv venligst: Navn, adresse, telefonnummer, DGU nummer og handicap.
Indsæt betalingen på 300, - kr. pr. deltager, på konto i Nordea 2452  7556 679 171.

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget. HUSK at anføre: Dit navn og Gardergolf på indbetalingen.
Tilmelding så hurtigt som muligt dog senest 10. maj 2014
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2014 

Repræsentantskabsmøde i Thisted 

De Danske Garderforeninger afholder Repræsentantskabsmøde i Thisted 
Lørdag d. 24. maj 2014. (Alle garderforeningers medlemmer kan deltage)          

 
På grund af stor interesse for deltagelse i repræsentantskabsmødet, må vi desværre melde 
alt udsolgt mht. overnatning på Hotel Limfjorden og Hotel Thisted. Hvis du ikke vil bo på  

Beredskabscenter Nordjylland, kan du søge overnatning uden for byen, men der skal du 
selv sørge for transport 

Deltager priser 
      Per person 
 
Fredag til søndag jvf. program all inkl. på 4 mandsstue på kaserne kr.  1.550,00 

 

Lørdag til søndag jvf. program all inkl. på 4 mandsstue på kaserne kr.  1.200,00 
 
1 overnatning på kaserne kr. 250,00 
 

Lørdag (Bus, andagt, march, mødefrokost inkl. vand, øl og snaps) kr.  275,00 

Lørdag (Bus, andagt, kaffe/te mv., tur i Nationalpark m. Guide og frokost inkl. drikkevarer) kr.  275,00 
 
Lørdag Repræsentantskabsmøde (Betales af DG) kr.  0,00 
Lørdag (Bus, andagt og march) kr.  50,00 
   
Fredag (Kammeratskabsaften på Bryghuset, rundvisning, spisning inkl. drikkevarer ) kr.  200,00 
   

Festmiddag (velkomstdrink, 3 retters menu inkl. drikkevarer hele aftenen, kaffe og natmad ) kr.  725,00 
   
Gebyr ved tilmelding og betaling modtaget efter d.1.marts 2014 kr.  100,00 
Gebyr ved tilmelding og betaling modtaget efter d.10.april 2014 kr.  200,00 
   
Tilmelding foregår via Thisted Amts Garderforenings hjemmeside på: 

www.thistedamtsgarderforening.dk  
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Fødselsdag
Jubilæum

Messingblæsere fra 
Musikkorpset gør dagen festlig.

Ring til Claus Mærsk. 
Trompetist ved 

Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194

Byvandringer 
i det gamle 
København

 

Med og uden spisning

GD 651800 Henning Lajer
Tlf.: 3258 7600 - 

e-mail: hlajer@oncable.dk 

Ny bog af gammel 
garder
I julinummeret af Garderbladet sidste år omtalte vi en bog om Vestvol-
den og Nordfronten af forfatteren Jesper Asmussen, der har en fortid 
som tambour i Livgarden.
Nu udkommer en ny bog af samme forfatter – ”Gendarmstien – fra 
Padborg til Kettingskov”.
Bogen handler om dansk kulturhistorie og geografi i det sønderjyske 
område, hvor grænsegendarmerne havde hovedkvarter ved Gråsten 
Slot.
Det, der gør bogen særlig aktuel, er afsnittet om 2. slesvigske krig og 
herunder slaget ved Dybbøl, som netop fandt sted 18. april 1864 – altså 
for 150 år siden.
Bogen er rigt illustreret med såvel kortmateriale som billeder af slagets 
hovedaktører.
HKH prinsesse Benedikte har skrevet forordet til bogen, som udgives på 
forlaget Lindhardt og Ringhof.

Særligt for gl. gardere 4-14

Livgardens Historiske Samling

Gratis adgang i de offentlige åbningstider
lørdage og søndage 11.30-15.00

Livgardens Kaserne
Gothersgade 100, 1123 København K
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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. 9812 8286

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

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

Foredrag ved folketingets tidligere formand 
Chr. Mejdal:
Onsdag den 14. maj 2014 kl. 19,30 Kantinen, 
Løgstør Gl. Rådhus, Torvegade 15, 9670 Løgstør
Bestyrelsen har været så heldig at få lavet en 
aftale med Chr. Mejdal om at komme og fortælle 
om sit arbejde som landmand og politiker, hvor 
karrieren bragte ham til formand for folketinget.
Vi sørger for kaffe og brød dertil for en pris af kr. 
70,00 pr. deltager.
Vi håber, som sædvanlig på et stort fremmøde til 
dette foredrag. I er velkommen til at tage fami-
lien, gode venner eller naboen med.
Tilmelding senest tirsdag den 13. maj 2014 på 
e-mail: garder@himmerlandsgf.dk eller til besty-
relsen.

Den 10. februar mødte 14 gamle gardere og 
familie op til familie- og landsskydning på 
skydebanen i Aars.
Vi startede med at skyde på alm. skiver og 
derefter landsskydning 2014 på 15 m.
Efter skydningen var der kaffebord med vel-
smurte madder af Mogens.

Efter kaffen var der uddeling af præmier ved 
skydeleder Mogens Dalsgaard og Ernst Klysner.
Resultatliste: Senior nr. 1 JAN-90 Mogens Dals-
gaard 192 p, nr. 2 MAJ-89 Mikkel Elmlund 182 
p, nr. 3 JAN-89 Bent G. Kristensen  178 p., 
Veteran nr. 1 NOV-75 Ernst Klysner 191 p, nr. 
2  NOV-75 Kristian K. Kristensen 190 p, nr. 3 
NOV-48 Jørgen Beck Jørgensen 186 p, nr. 4 
JAN-61 Jens Kr. Dalsgaard 183 p og nr. 5 NOV-
49 Egon Svenstrup. Pigerækken blev vundet 
af Ester Elmlund og drengerækken af Troels 
Kristensen. 

MÆRKEDAGE
Følgende har på sin runde fødselsdag haft 
besøg af bestyrelsen: NOV-75 Ernst Klysner, 
Aars.

Ved vores skydeaften 3. februar havde vi in- 
viteret Flyvevåbnets soldaterforening samt 
Marineforeningen til en hygge og kammeratlig 
aften, hvor alle gjorde en stor indsats for at 
opnå det bedste resultat og flest point ved 
skydningen, for til sidst at slutte aftenen af 
over et par stykker brød. Fra vores forening var 
der gevinster til følgende med de bedste resul-
tater: OKT-86 Mogens Rasmussen og SEP-85 
Mogens Koldkjær begge 96 point i hovedskyd-
ning, på svensk trekant havde MAJ-77 Erling 
Gludsted 27 point og på ugle Mogens Koldkjær 
33 point.

267-JUL-59 Bent Mikkelsen

TIRSDAG DEN 8. APRIL KL. 19.30 SKYTTELAU-
GET:
Med fokus på det kammeratlige samvær afhol-
der Skyttelauget skydeaften, hvor der også er 
mulighed for kortspil og rafling. Stedet er som 
sædvanlig skydebanerne på Gl. Lindholm Skole. 
Tilmelding ikke nødvendig.

TIRSDAG DEN 22. APRIL KL. 19.30 TRÆNINGS-
SKYDNING.
På Gl. Lindholm Skole er der træningsskydning. 
Hvis du har lyst til at forbedre din skydning, 
kan det anbefales at komme til disse trænings-
skydninger. Man kommer og træner sin skyde-
færdighed. Der er også mulighed for at købe en 
øl eller sodavand - før eller efter skydetræningen. 
Tilmelding ikke nødvendig.

TIRSDAG DEN 6. MAJ KL. 19.30
JAGTLAUGETS GENERALFORSAMLING.
Jagtlauget afholder den årlige generalforsam-
ling. Alle jagtinteresserede GF-medlemmer er 
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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

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

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

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

Nordjylland (I) 4-14

meget velkomne. Der udsendes skriftlig indkal-
delse til alle medlemmer af jagtlauget. Husk alle 
jagtinteresserede GF medlemmer har adgang til 
frit medlemskab af Jagtlauget.

KATTESKYDNING:
Tirsdag den 11. februar afholdt Skyttelauget 
den årlige Fastelavns-skydning. Efter ihærdig 
skydning blev vor nye kattekonge JAN-75 Hen-
ning Kristiansen. En dejlig aften som kan anbe-
fales til alle GF medlemmer.

Vor hjemmeside bliver løbende opdateret med 
de kommende aktiviteter i Garderforeningen. 
Se www.gfnordjylland.dk

JUL-1 Niels Chr. Thygesen

Fra v. ses Allan Krogh, Jan Holmgaard, Kjeld Chri-
stensen, Niels Thygesen, Henning Kristiansen og 
Oldermand Flemming Hassing

Onsdag d. 2. april kl. 19.00 Landsskydning 
15m
Sidste skyde aften i Sjørring Hallen, hvor vi afslut-
ter med et par stykker brød og en lille en.
Så husk tilmelding af hensyn til spisning.
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.
Tilmelding til Niels Godiksen på 2090 7901 el. 
n.godiksen@mail.dk senest d. 1. april. 2014.

NOV-78 Niels Godiksen

Ons. 2. april kammeratskabsaften kl. 19.00
Grønlandsvej 16, 9900 Fr. havn.
Kammeratligt samvær med skydning, kortspil og 
bowling.
 
Onsdag 23. april generalforsamling i Marine-
stuen kl. 20.00.
Kl. 19.00 vil der være spisning før generalfor-
samlingen.
Nærmere tilgår iflg. vedtægter. 
Tilmelding til generalforsamling og spisning 
senest fredag d. 16. april til Peter på tlf. 3124 
3733. 
 
Onsdag 5. februar mødte der små 20 gamle 
gardere op på Grønlandsvej for at høre FEB-75 
Erik Kristensen fortælle om Sæby fiskeindustri 
a/s, hvor han arbejder til daglig.
Fiskeindustrien startede i 1947 og er i dag ver-
dens største inden for forarbejdning af makrel-
ler. Fabrikken skal bla. i gang med at bygge et 
nyt frysehus.
Der arbejder fast 125 medarbejdere og ca. 45 
sæsonarbejdere. Der oparbejdes et sted mel-
lem 18-20.000 tons makrel om året, og det 
bliver til 75-85 millioner dåser makrel, hvor 
70% bliver eksporteret til EU.
Der er ca. 10-12 smagsvarianter.
Fabrikken er total fri for kemikalie og konser-
veringsmidler.
Der skal lyde et stort tak til Sæby fiskeindustri 
A/S for smagsprøver, og det samme til FEB-
75 Erik Kristensen for et meget spændende 
foredrag.
 

Klassisk Rundvisning i Musikkens Hus
Lørdag d. 10. maj
På den klassiske rundvisning kommer du rundt til 
de mest interessante dele af Musikkens Hus. Du 
kan bl.a. glæde dig til at se husets koncertsale, 
den smukke foyer med udsigt over Limfjorden 
samt backstage-områderne, hvor sceneteknikere 
og kunstnere befinder sig før og efter koncerten. 
En engageret rundviser viser huset frem og for-
tæller samtidig i lette overskrifter om Musikkens 
Hus’ historie, arkitektur og livet bag kulissen. 
Du vil få en masse sjov viden: Vidste du f.eks. at 
de mange amøber, der pryder væggene i Kon-
certsalen, er limet på ved håndkraft? Det kan du 
blive klogere på ved at deltage i den klassiske 
rundvisning.
Varighed: 1. time, 15. minutter
Pris for deltagelse er 100 kr. pr. person. Tilmel-
ding er efter først til mølle, da der kun er plads til 
25 personer til rundvisningen. 
Tilmelding senest d. 2. maj til:
Jacob Dam Rasmussen på tlf. 2448 0186 eller 
mail jdr@stofanet.dk

Siden sidst
Så har vi bowlet for sidste gang i dette år. Vi 
bowlede fredag d. 14. februar samt fredag d. 
14. marts. Begge gange var vi ca. 15 personer, 
der væltede kegler i allerfineste stil. 2 rigtig 
hyggelige aftener, hvor vi spiste efterfølgende 
på tilhørende restaurant i Hals Bowlingcenter. 
Nogle rigtig hyggelige timer i godt selskab. Tak 
til jer som deltog. Succesen bliver selvfølgelig 
gentaget i 2015.

Vendelboskydning
Vendelboskydningen blev holdt d. 26. marts. 
Den er dog ikke afholdt i skrivende stund, så 
mere om dette i næste nummer af Garder-
bladet.

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

Der var en håndfuld som valgte at skyde denne 
aften, med rimelige gode resultater – lad os 
håbe de sidste er klar til næste kammeratskabs 
aften, så vi kan få sendt et godt resultat ind til 
landsskydningen..

DEC-97 Martin Jensen
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Midtjylland (II)

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

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

Odder og Omegn (5/4 1909 – GF 12)

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

Ringkøbing og Omegn (27/12 1916 – GF 39)

Formand: JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20. · Mob. 51 76 98 91
e-mail: lindevej.20@mail.tele.dk
www.dg39.dk

Regionsbowling
Resultatet at Regions Bowling for Region II gik 
således at Herning GF Hold I vandt med 1200 
kegler. De følgende pladser gik til Viborg GF 
som nr. 2 og Herning GF Hold II som nr. 3.

Bedste individuelle resultat blev Aage Christi-
ansen fra Herning GF med 326 point for de 2 
serier. Lige efter kom Søren Olsen fra Viborg 
GF med 310 point og Steen Lillegaard fra Her-
ning GF med 302 point.

Naturligt nok gav garderne udtryk for at det 
havde været endnu sjovere, hvis der havde været 
lidt flere foreninger der havde deltaget, men det 
skal der nu nok komme de følgende år.

Herefter mødtes vi til en velassorteret buffet 
m/lunt og fik her snakket både spil og ideer til 
bowlingen igennem. Snakken var livlig og alle 
var enige om at vi absolut skulle mødes igen 
til næste år. I øjeblikket planlægges der på at 
finde en værtsby til 2015, datoen bliver lørdag 
den 14. februar. Måske Aarhus kunne være en 
mulighed?

Ved skydningen den 10. februar på skydeba-
nerne under Mejrup Skole var der deltagelse 
af 12 gamle gardere, som fik afprøvet deres 
færdigheder i at ramme den lille plet. Nogle var 
tilfredse hvor andre var utilfredse med deres 
resultat. Sådan er det jo.
Efter skydning kom kortene frem til et godt 
spil, hvor andre fik sig en god snak og hyggeligt 
samvær. Herefter var der kaffe og hjemmelavet 
franskbrøds madder.
En rigtig god aften.

APR-69 Hans Tinggård  

Husk! Husk! Pokalskydning M/K: Tors. den 10. 
april kl. 19:00 i Højmark Hallens skydekælder. 
Pokalskydning på 15 m. sammen med Skjern 
GF, mød talstærkt op til en hård kamp om Gar-
derglassene og få et godt udlæg til kampen om 
pokalerne til efteråret. Efter skydningen mødes vi 
til hyggeligt samvær, samt Jans gode kaffebord i 
”Garderstuen”. Alle kan deltage i skydningen, da 
der i henhold til de interne regler for skydningen, 
må skydes med fast anlæg.

Sommerudflugt for hele familien
Sæt allerede nu et stort X i kalenderen ved 
fredag den 15. maj 2014. Årets sommerudflugt 
er et besøg på Dansk Andels Grovvareselskabs 
foderfabrik i Spjald. Nærmere om arrangementet 
i næste nr. af Garderbladet.

Den 14. feb. afholdtes første omgang af årets 
to familiebowlingaftner. Deltagerantallet var 
ikke overvældende, men 14 bowlere M/K var 
dog mødt op ved Beach Bowl i Søndervig. Efter 
lodtrækning til holdene bowlede man en time, 
hvorefter resultaterne kunne gøres op således: 
De individuelle præmier blev vundet at Karen 
Margrethe Østergaard og 072-MAR-65 Klaus 
Jensen, de præsterede den største fremgang 

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

Resten af sæsonen vil alle deltagerne arbejde 
på at få flere foreninger til at blive interesse-
rede i at deltage denne ene dag på året. 

På billedet ses Vinderholdet fra Herning GF 
som bestod af :
JUN-84 Jens Vestergaard, MAJ-63 Aage Chri-

stiansen, MAJ-80 Steen Lillegård og OKT-77 
Bjarne Albæk. STORT TILLYKKE.

Med venlig hilsen

Henrik Agerlin
Landsformand for Bowling
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Midtjylland (II) 4-14

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

siden sidste familiebowlingaften, med hen-
holdsvis 22 og 25 point. I holdkonkurrencen 
vandt Marlene Jensen, Karen Margrethe Øster-
gaard, APR-76 Hans B. Østergaard og JAN-72 
Anders Bjerg med 408 p. Præmierne, der var en 
flaske vin til de individuelle vindere, og Garder-
glas til holdvinderne, blev uddelt af bowlingle-
der 325-NOV-68 Karl Aage Christensen under 
den efterfølgende sammenkomst i centrets 
restaurant. Til efteråret bowler vi igen fredag 
aften i uge 42, her er der så en oplagt mulighed 
for at få revanche.

Mandag den 24. februar blev foreningens årlige 
generalforsamling afholdt i ”Garderstuen”, knap 
20 medlemmer deltog. Efter fanen var ført ind 
og Formanden havde budt velkommen, og 
spisningen var vel overstået, startede general-
forsamlingen med at 416-MAJ-50 Kristian Møl-
ler Nielsen blev valgt som dirigent. Formanden 
kunne med glæde indlede sin beretning med at 
fortælle at ingen af foreningens medlemmer 
var gået bort det sidste år, samt der ikke havde 
været dødsfald blandt Gardere, der havde 
været udsendt. Formanden kunne endvidere 
berette om, at medlemstallet beklageligvis var 
faldet med 6 medlemmer i forhold til sidste 
år. Vandskiarrangementet i Hvide Sande blev 
omtalt, det blev igen en stor succes. Til årets 
sommerudflugt, der var et besøg på Rindsholm 
Kro, hvor vi skulle se Danske Soldaters Min-
delund, var medlemmerne fra Skjern GF. invi-
teret med, og der var en rigtig god deltagelse 
til arrangementet. Endvidere blev de andre 
arrangementer, foreningens medlemmer og 
bestyrelsen havde deltaget i, omtalt. Kassere-
ren fremlagde et tilfredsstillende regnskab, der 
viste et overskud på knap 1.300 kr. Alle der var 
på valg modtog genvalg. DEC-03 Allan Olesen 
og DEC-03 Martin Nøhr Nielsen var inviteret 
til at modtage deres 10 års hæderstegn men 
var forhindret i at deltage. Inden fanen blev 
ført ud og mødet hævet, takkede formanden 
dirigenten for veludført arbejde.

JAN-72 Anders Bjerg

Onsdag den 2. april. kl. 19.00.
Husk bowlingaften ved Bowl’n’Fun, Brokbjergvej, 
Silkeborg med efterfølgende spisning og hyg-
geligt samvær.
Tilmelding senest den 29. marts 2014 til Ole 
Louring, tlf. 8680 2110 / 61651347.

Lørdag den 5. apr. fugleskydning
Der er stadig plads til flere deltagere ved årets 
fugleskydning. Tilmelding til skydeleder Niels 
Leth på tlf. 2030 4211, senest den 1. april. 
Fugleskydningen starter i skyttecentret kl. 8.30, 
hvor fuglekonge Arne Malmkvist Olsen er vært 
til morgenmad.
Herefter vil vi starte skydningen kl. 10.00 i Skyt-
tehuset bag Silkeborghallerne.
Frokost kl. ca. 12.00 med hyggeligt samvær kaffe 
osv.

Søndag den 4. maj. kl. 16.30.
Kranselægning Vestre Kirkegård.

Garderforeningen for Silkeborg og Omegn 
afholdt deres ordinære generalforsamling den 
11. februar 2014.
I sin beretning omtalte formanden året aktivi-
teter. Ud over 100 års jubilæet har der været  
skydning, bowling, foredrag, vandretur, flagda-
gen for de udsendte soldater  mv. Foreningens 
medlemstal er nu på 242 medlemmer. 
Der var følgende ændringer til bestyrelsen: 
formand Keld Blokager, næstformand Poul Lau-
ridsen, kasserer Erik Tjener, skydeleder Jacob 
Christensen samt sekretær Martin Østergaard. 
Suppleanter til bestyrelsen: Rikke Elsborg og 
Ole Louring.
Følgende medlemmer modtag hæderstegn: 
10 års tegn: OKT-77, Verner Mikkelsen, AUG-
04, Martin Østergaard. SEP-63, Morten Chri-
stensen.  25 års tegn: JUN-67, Oluf Justesen, 
OKT-62 Ulf Mengel Jørgensen, JAN-89, Torben 
Nielsen. 50 års tegn, JAN-63 Flemming Husted,  
sep. 1958, Arne Malmkvist Olsen. DGs hæders-
tegn: JAN-80, Niels Leth

AUG-04 Martin Østergaard

Mindeord
Det var med sorg, at vi modtog meddelelse om, 
at vores æresmedlem Arne Hjort-Jørgensen,  
var afgået ved døden 98 år gammel.
Arne levede fuldt ud op til mottoet: En Gang 
Garder - Altid Garder. Det sidste arrangement, 
Arne var med til, var foredraget den 24. oktober 
2013 med Chefen for Livgarden.
Arne har gennem tiden modtaget 25, 40, 50, 
60, 70 og 75 års jubilæumstegn for med-
lemskab af foreningen, desuden blev han i 
1985 udnævnt til æresmedlem samt tildelt De 
Danske Garderforeningers hæderstegn og DSL 
fortjensttegn i bronze.
Som formand fra 1955 til 1966 gjorde Arne 
en stor indsats for foreningen og var meget 
vellidt blandt foreningens medlemmer. Det var 
ganske få arrangementer, Arne ikke deltog i, 
selv da Livgarden fyldte 350 år, var Arne med 
i marchen gennem København, hvor han som 
den ældste deltager gik forrest i marchen. 
Det førte da også til, at Kronprins Frederik og 
Kronprinsesse Mary henvendte sig til Arne og 
spurgte, om det ikke havde været en anstren-
gende march, hvortil Arne svarede, jeg kunne 
som godt gå samme vej tilbage.
Ved Arnes 98 års fødselsdag udtrykte jeg en 
stor tak til Arne for det, han havde betydet for 
Garderforeningen for Silkeborg og Omegn.
Foreningen var da også tilstede med fanen og 6 
bårevagter ved Arnes bisættelse, det fortjente 
Arne. Vi vil savne Arne i foreningen, og vores 
tanker går i denne stund til familien, der har 
mistet en far, morfar og oldefar. 
Æret være Arne Hjort-Jørgensens minde.

JUL-73 Ole Louring

Besøg hos Yding Grønt
Mandag d. 19. maj kl.19.00. Besøg hos Yding 
Grønt, Skovhøjvej 8, 8752 Østbirk, en af Danmarks 
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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: hydahl@gmail.com
www.AarhusGarderforening.dk

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)

Onsdag den 9. april kl. 19.30
Kammeratskabsaften med ledsager. Vi mødes 
hos Marineforeningen i Glyngøre, Durupvej 30, 
Glyngøre, 7870  Roslev. Indlæg ved Svend Poul-
sen og forhenværende borgmester Flemming 
Eskildsen. Tilmelding til Viggo Tang, tlf. 2511 
0699 senest søndag den 6. april.

Onsdag den 7. maj kl. 19.00
Virksomhedsbesøg med ledsager. Vi besøger 
Vikan A/S, Rævevej 1, 7800  Skive. Der bliver 
en rundvisning i produktionen, og der serveres 
kaffe og kage i showroom. Der kan kun komme 
30 personer med denne aften, så derfor først til 
mølle….: Tilmelding senest den 25. april til Leo 
Jensen tlf. 9756 6092.

OKT-80 Erik Ringgaard

Esbjerg og Omegns Garderforening har d. 13. 
februar afholdt ordinær generalforsamling.
Der var fremmødt 16 medlemmer af forenin-
gen der d.d. har 92 medlemmer.
Efter fanen var ført ind valgte man ifg. dags-
ordenens pkt. 1. MAJ-57 Gregers Guldager til 
dirigent.
Efter bestyrelsens beretning mindedes vi 2 
gamle Gardere, som er afgået ved døden:
MAJ-51 Ronald Bank Kodal - MAJ-53 Bent Vag-
ner Thomsen.
Kassereren fremlagde regnskabet, der blev 
enstemmigt godkendt.
Kontingent er uforandret i 2015.
Der var ingen indkomne forslag
Valg til bestyrelsen: Genvalg til formanden 
MAJ-64 Viggo Jensen.
Genvalg til bestyrelsen MAJ-63 Poul G Bram-
mer – AUG-76 Kim Andersen
Valg af 2 suppleanter: MAR-76 Jens Pedersen – 
AUG-82 Kristian Schultz
Fanebærer: AUG-01 Allan Andersen – supple-
ant AUG-76 Kim Andersen

Revisor: JAN-73 Kurt Tyssen – AUG-76 Erik 
Hansen – Suppleant NOV-48 Leif Olsen
Deltagere til repræsentantskabsmødet vælges 
af bestyrelsen.
Der blev uddelt jubilæumstegn til:
70 år 603-MAJ-41 Henrik Nielsen Æresmed-
lem.
50 år 413-MAJ-63 Poul G. Brammer.
25 år DEC-83 Jan Hindborg.
10 år DEC-03 Michael Hansen - DEC-03 Kim 
Vagner Kristensen – DEC-03 Morten Berg 
Thomsen – AUG-03 Lasse Thorndahl Jessen.
Aftenen afsluttedes med smørrebrød og øl og 
vand. Referent: 413-MAJ-63 Poul Guldager Brammer.

Fra v. formand 374-MAJ-64 Viggo Jensen, 413-
MAJ-63 Poul Guldager Brammer 50 års tegn, 
æresmedlem 603-MAJ-41 Henrik Nielsen 70 års 
tegn og fanebærer AUG-76 Kim Andersen.

Regionsbowling 
2014
2 hold fra Haderslev Garderforening og 1 hold 
fra Garderforeningen for Fredericia og Omegn 
deltog i den regionale bowlingturnering d. 20. 
februar i Haderslev.
Vinderen blev Haderslev 1 med 1263 point 
over Fredericia med 1045 point efterfulgt af 
Haderslev 2 med 1022 point. Haderslevs vin-
derhold bestod af MAJ-63 Erich Sønnichsen, 
MAR-66 Bent Glæsel, JAN-72 Peter V. Jessen 
og JAN-89 Henning Sønnichsen.
Bedste individuelle bowler blev Erich Sønnich-
sen med 379 point. På billedet ses de glade 
bowlere med den individuelle vinder i midten.

Jørgen Jeppesen Regional bowlingleder.

største producenter og leverandører af Special-
salater og Babyleaves.
Læs mere her: http://www.ydinggroent.dk
Kaffe, kage og kop skal medbringes til hyggeligt 
samvær efter rundvisningen.
Tilmelding på tlf. nr. 2166 6559 eller mail brit-
taogasger@fibermail.dk senest den 12. maj.

15 meter skydning
Den 3. og 17. februar 2014 var der 15 meter 
skydning i Morten Børup Hallen i Skanderborg.
Repræsentationen bestod af 5 ”Gamle” Gar-
dere.

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.

AUG-72 Asger Thykjær
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Sydjylland (III) 4-14

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

Fredericia og Omegn (28/10 1912 – GF 29)

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

Haderslev (16/5 1933 – GF 57)

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

Aktiviteter i april
Onsdag den 2. april kl. 10.00 Kammeratskabs-
formiddag m/ledsager i museums og garder-
stuen på Haderslev Kaserne.
Foredragsholder denne formiddag er formanden 
for ”Folk og Sikkerhed” i Sønderjylland Erling 
Lundsgaard der har kaldt sit foredrag ”Samfun-
dets robusthed og Sammenhængskraft, værne-
pligt og De Danske Værdier”. Et emne som nok 
bør kunne samle mange gamle garderes interesse 
og opmærksomhed. Møde derfor flittigt frem.

Onsdag den 9. april kl. 10.30 Kranselægning 
og mindehøjtidelighed i Hospitals Kirken i Had-
erslev. Vi har fanen med så mød venligst op.

Ligeledes onsdag men da om aftenen kl. 19.30. 
Skyde og kammeratskabsaften på skydeloftet på 
Haderslev Kaserne.

Onsdag den 23. april kl. 19.30.
Skyde- og kammeratskabsaften på skydeloftet 
på Haderslev Kaserne. Det er sidste skydeaften i 
denne sæson. Den lukkede ”kuvert” åbnes og der 
afsluttes med smørrebrød. Vel mødt.

Aktiviteter siden sidst
Kulturaften 5. februar
En veloplagt foredragsholder, Pensioneret 
oberst i flyvevåbnet, Flemming Jørgensen for-
talte levende om sine oplevelser til søs med 
båden ”Bliss”, og vi nød de smukke fotos fra 
en spændende sejltur fra Danmark til Caribien 
og retur. Foredraget blev krydret af historiske 
og nutidige begivenheder, Columbus, Henrik 
Søfarende, Titanic mv. samt lidt kursus i brug af 
sekstant, så vi var bogstavelig talt vidt omkring. 
Tak til de fremmødte for en hyggelig aften.

Regionsbowling
Der deltog i alt 3 hold, to fra Haderslev og et fra 
Fredericia.  Haderslev 1 bestående af Erich Søn-
nichsen, Bent Glæsel, Peter Vandborg Jessen 
og Henning Sønnichsen vandt og blev regions-
mestre. Fredericia blev nr. 2 og Haderslev 2 
blev nr. 3. Erich Sønnichsen blev individuel 
regionsmester.
Ud over de 4 nævnte deltog fra Haderslev: 
Ejvind Bomme, Peter Holm, Dan Paulsen og 
Aage Kampp. JUL-90 Mikael Ridstrøm Lauritzen

Referat fra generalforsamling for Kolding Gar-
derforening afholdt d. 17/2 2014 kl. 19.00 på 
Comwell, Kolding
1) Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Flem-
ming Nielsen. Forslaget er godkendt.
2) Formandens beretning: Niels Weber (NW) 
takker for fremmødet. 2013 blev et år uden 
mange aktiviteter i GF Kolding. Der er afholdt 
2 blå fester i Kolding, hvilket sikrer en tæt kon-
takt til Livgarden og de nye Gardere, samt er 
en god markedsføring af Kolding By. GF har i 
begge tilfælde modtaget stor ros fra Livgarden 
for at stille med fane, sodavand på Koldinghus 
samt velkomst på Comwell. 
2013 blev ligeledes året, hvor vi ved generalfor-
samlingen kunne indvi de nye lokaler i ”Royal 
Suite” på Staldgården. Der er kommet ny slots-
forvalter, som ifølge NW har mange idéer til 
anvendelse af Staldgården, men GF håber at vi 
fortsat kan være en del af gården.
GF Kolding blev i 2013 tilmeldt NETS/BS og 
det er NW’s ønske at de medlemmer der ikke 
allerede har tilmeldt sig får det gjort således at 
foreningen kan spare unødige administrations-
omkostninger (9.- kr. pr. medlem pr. år).
Generelt savnes der opbakning til de forskellige 
arrangementer der har været forsøgt i 2013, og 
som ligeledes vil blive forsøgt i 2014. Sidder der 
medlemmer med forslag/ønsker må de meget 
gerne melde sig hos et af bestyrelsesmedlem-
merne. Og så henstilles der kraftigt til, at der 
bakkes op om de arrangementer der stables 
på benene.
Skydning gennemgås af Andreas Jacobsen (AJ). 
Generelt er det de samme 5-6 medlemmer der 
stiller til skydning hver gang. Der forsøges at 
skyde ca. 7-8 gange årligt. I år har man skudt 
i vintersæsonen på Bramdrupdam Skydeklubs 
15 meter skydebane.
Desuden opretholdes den gode tradition med 
skydning sammen med København og Oden-
se.
3) Årsregnskab 2013. PGN gennemgår regn-
skabet for 2013. Medlemstallet er blevet fast-
holdt i 2013. Det generelle billede i DG er et 
vigende medlemstal. Årsregnskabet indstilles 

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
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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

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

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)

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

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

Fyn (IV)

til godkendelse og godkendes af generalfor-
samlingen.
4) NW genvælges som formand for 1 år. 
5) PGN genvælges som kasserer for 1 år. Alle 
bestyrelsesmedlemmer på valg er blevet gen-
valgt. Nyt bestyrelsesmedlem er Peter Krogh.

OBS! NØDRÅB! OBS!
Modtager du ikke mail fra foreningen med 
orientering om foreningens aktiviteter m.m., er 
det sikkert fordi du endnu Ikke har sendt mig 
din mailadresse, få det nu gjort – TAK!
pluto@post10.tele.dk
 332-MAJ-63 Niels Weber

Næste arrangementer:
Foreløbig 2014: 
Besøg på Varde kaserne kun for medlemmer d. 7. 
maj 2014 kl. 19.00.
Tilmelding af hensyn til forplejning / kaffe.

Vi har tilbud på en heldagstur med Bingo rejser 
med sejltur fra Kapplen til Schleswig og med 
besøg 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. I Schleswig besøg 
i domkirken og ca. kl. 14.30 besøg 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 mølle reglen 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

Foråret er nu over os og vi er begyndt på et nyt år 
med mange spændende udfordringer. Program-
met er udsendt og der er forhåbentlig allerede nu 
sat kryds i kalenderen for at deltage i foreningens 
arrangementer. 

Kommende arrangementer
9. april 2014 10.00 Kranselægning ved Søgård 
kaserne.

18. maj 2014 18.30 Familieudflugt.

De fleste har allerede betalt deres kontingent, 
men skulle der være en enkelt endnu der mang-
ler at betale, når disse linjer læses, vil du godt 
betale dit kontingent nu. Tak pbv.

Karsten G. Holm

Søndag d. 9. februar 2014 havde Varde og 
Omegns Garderforening et arrangement på 
panser og brandbilmuseum. 
Vi startede med morgenbrunch, på Oksbøl 
turisthotel, derefter var der guidede rundvis-
ning på panser og brandbilmuseret.
Der deltog i alt 28 personer, en blanding af gl. 
garder koner og børn. Et meget spændende 
besøg.

Bestyrelsen

KLUBAFTEN TOR. D. 3. APRIL 2014 kl. 20.00
Afholdes som sædvanlig på Hotel Hedegården
Der er selvfølgelig også som sædvanlig mulighed 
for at få div. kaffe, øl samt forskelligt brød, samt 
kammeratligt samvær, alt efter hvad Hedegården 
byder på, men til fordelagtige priser.

BOWLING
Den årlige Bowling blev den 20. februar afviklet 
med rimelig deltagelse og under fine forhold 
på 4 Baner i ”Bowling Fun”, med efterfølgende 
lækker spisning og socialt samvær for de der 
blev til spisningen den ”Store Grillbuffet.” Det 
hele afsluttedes med Præmieuddeling for de to 
bedste og den med de færreste point alt efter 
gennemsnittet.
SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
ttps://www.facebook.com/groups/Garderfor-
eningen/ Kai Hansen, internet@pc.dk

Lidt fra vicepræsidenten 

På Formandsmødet den 6. marts blev 
jeg genvalgt til formand for regions-
rådet og dermed vicepræsident for 
region IV for de næste 2 år. 
Det er jeg glad for, fordi jeg synes, at 
det er et spændende hverv. Dels at 
arbejde med gardersagen i regionsre-
gi, og dels på landsbasis i præsidiet.
Og husk,  hvis der ligger jer noget på 
sinde, så snak med jeres bestyrelse, 
så jeg eventuelt kan tage sagen op i 
præsidiet.
God påske
 JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident 

Lidt fra formanden
Kære gardere
Ved vores generalforsamling d. 27. februar blev 
jeg genvalgt til min femte 2-års periode, og jeg 
takker meget for den tillid I viser mig. 
I min beretning kom jeg bl.a. ind på den afstem-
ning, der skal ske på repræsentantskabsmødet i 
maj vedr. Garderbladet.
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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: JAN-74 Jens Pram Nielsen
Herslevvej 2, Lindelse, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 25 26
e-mail: janipram@sol.dk

Kerteminde og Omegn (15/2 1921 – GF 48)

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

Nordfyn (5/8 1924 – GF 51)

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

Fyn (IV) 4-14

Kammeratskabsaften med skydning fredag d. 
11/4 på Telemarken. Det er årets sidste skyde-
aften. Vi begynder kl. 18.00, hvorefter der er 
spisning af medbragt mad.

Bryggeriet Vestfyns Cup onsdag den 14. maj i 
Assens. Tilmelding til Lars Frost, der vil koordinere 
kørslen, tlf. 40114529

016-NOV-63 Erik Debois

Sommertur
Nordfyns Garderforenings sommertur er i år den 
10/5-2014. kl. 14.00 – 17.00
Den går til Vedstårup Teglværk og Strøjersamlin-
gen, der vil blive åbnet for en rundvisning på Tegl-
værket, som er et af Danmarks mest moderne og 
bedste teglværk. Samtidig vil der blive åbnet for 
os til at se Strøjersamlingen af specielle biler der 
iblandt en ældre James Bond bil. Alle bilerne som 
findes på Strøjersamlingen har sin egen historie. 
Vi starter med rundvisning på teglværket som 
varer ca. 1 time og derefter fremvisning af bilerne 
som også varer ca. 1 time, der er guider med på 
begge rundvisninger som fortæller om de for-
skellige ting og gøremål, det er en yderst inter-
resant tur med mange gode historier. 
Efter rundvisningen er der mulighed for at købe 
et arrangement som hedder Strøjer kage med 
kaffe/te. Der er også sat 1 time af til denne 
hyggestund, alt sammen foregår på Vedstårup 
Teglværk, Bogyden 12, 5610 Assens, som ligger 
mellem Turup og Sø Søby.
Prisen for turen er 100,00 kr. pr. person for rund-
visning begge steder og hvis man vil have kage 
og kaffe/te så er prisen yderligere 60,00 kr altså i 
alt 160,00 kr. pr. person. Tilmelding til Renè Ras-
mussen på tlf. 2168 9687 eller mail: dytbaat@
mail.tele.dk husk at ledsagere også er hjertelig 

Der skal stemmes om Garderbladet skal 
udkomme kun i papirudgave, eller om det 
også skal udkomme i en elektronisk/dynamisk 
udgave.
I det seneste års tid har Garderbladet været 
tilgængeligt på DG’s hjemmeside i elektronisk 
kopi af papirudgaven, men en elektronisk/
dynamisk udgave er mere end det. Det kunne 
f.eks. være videoklip som man kan klikke sig ind 
på, eller mellem 2 månedsudgivelser kunne der 
tilføjes noget aktuelt stof. Der er mange mulig-
heder for den elektroniske udvikling.
Men for at slå en ting helt fast. Uanset hvilket 
forslag der vedtages, så vil Garderbladet fortsat 
udkomme i papirudgave og blive tilsendt din 
adresse. (og hvis I flytter, så skal I meddele det 
til os og ikke DGs sekretariat).
God påske
 JUL-71 Henrik Gattrup

Arrangement flyttet
Det militærhistoriske foredrag som først var 
annonceret til 1. april er flyttet til den 22. april. 
Se omtale på hjemmesiden.

Den fyenskes golfturnering bliver fynsk
Matchudvalget har besluttet at invitere alle fyn-
ske garderforeninger. Alle foreninger har fået 
tilsendt indbydelse, den er også gengivet på 
hjemmesiden.

Match finder sted:
9. maj: Langesø Golf Club
13. juni: Vestfyns Golfklub
29. august: Sct. Knuds Golfklub
19. september: Blommenslyst Golfklub

Kammeratskabsaften d. 10. april med brunkål
Kræver tilmelding til formanden på hgprivat2@
gmail.com eller 2073 4089.

Husk x ved 5. juli
Vi afholder 125 års jubilæum, nærmere tilgår.

Februars garderstue med indlæg af formand 
Henrik Gattrup
I garderstuen i februar fortalte formanden med 
stor patos og meget medrivende om sin og 
fruens tur til de tidligere Dansk Vestindiske Øer 
i Caribien, der som bekendt blev solgt til USA 
i 1917, efter at vi havde haft dem annekteret 
siden 1672. Formanden havde besøgt alle tre 
øer, der er ret forskellige med hensyn til histo-
rie, geografi og bebyggelse.

Generalforsamling
Traditionen tro spiste vi kogt torsk inden og 
overrakte hæderstegn inden generalforsamlin-
gen. 2 stk 25 års, 5 stk 40 års og 5 stk 50 års 
jubilæumstegn. På billedet er 300-MAJ-54 Ove 
Jensen, som fik sit 60 års tegn. Ove er i øvrigt 
en ivrig deltager i alle vores garderarrangemen-
ter og har ofte en god historie til forsamlingen. 
Som et lille muntert indslag på generalfor-
samlingen modtog Jørgen Larsen (igen) årets 
havelågelukkerpokal, som gives til den skytte, 
der har årets dårligste resultat i 200 meter 
skydningen. Referatet fra generalforsamlingen 
kan ses på foreningens hjemmeside.

Christian Tvede
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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

velkomne. Tilmelding senest den 1/5-2014 af 
hensyn til kage og kaffe. Vi mødes på p-pladsen 
ved Strøjersamlingen kl 13.45 

OKT-80 Renè Rasmussen 

Vi i Bowlingsudvalget og Skydeudvalget takker 
alle som har støttet op om vores arrangemen-
ter. TUSIND TAK og håber vi ses igen til efter-
året. APR-79 Niels Thor Rasmussen

100 års jubilæumsfest
Som tidligere annonceret inviteres alle vore med-
lemmer med ledsagere til jubilæumsfest den 
25. maj på ”Restaurant Fænøsund” i Middelfart. 
Det sker I anledning af at Vestfyns Garderfor-
ening i år har 100 års jubilæum. Reserver derfor 
dagen, som starter kl. 12.00 og indledes med en 
kort generalforsamling. Herefter serveres en flot 
”Garderbuffet”. Der gives, via jubilæumsfonden, 
et tilskud til hele traktementet. Ud over selve 
jubilæumsfesten er der i år hele 9 jubilarer, der 
tildeles jubilæumstegn. Mere information om 
dagen følger.

Skydning. Vi skyder hver onsdag fra kl. 18.30 i 
kælderen under Lillebæltshallerne. Der er rifler til 
rådighed, så mød bare op. Hvis du har spørgsmål 
så ring til skydeudvalgsformand Knud Warming 
på tlf. 4021 6548.

Gardergolf. Den Fyenske Garderforening invite-
rer som noget nyt golfspillende medlemmer af 
alle fynske garderforeninger til GarderGolf 2014 
i Region IV.
Programmet for golfsæsonen 2014 er 
9. maj: Langesø Golf Club 
13. juni: Vestfyns Golfklub 
29. august: Sct. Knuds Golfklub 
19. september: Blommenslyst Golfklub 
Ønsker du at tilmelde dig arrangementet, eller 
blot nærmere information, så kontakt Kai Her-
mansen på kai_h@me.com

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

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)

Hæderstegnstildeling
Tirsdag den 8. april 2014 kl. 19.00 i Riddersalen 
på Frederiksberg Slot er der tildeling af hæders-
tegn i anledning af et bestemt antal medlems 
år af en garderforening (dette er uafhængigt af 
indkaldelsesdatoen!). Efterfølgende spisning i 
kantinen samme sted. 
Skriftlig invitation med tilmeldingsdato er alle-
rede tilgået jubilarerne direkte. Jubilarerne har 
førsteret til at deltage. Øvrige deltagere kan 
afgive bindende tilmelding i perioden frem til 
den 3. april 2014 mellem kl. 18.00 og 20.00 til 
formanden på telefon 2065 3225.

Davids Samling
Onsdag den 19. februar 2014 oplevede 45 
personer en meget interessant gennemgang af 
de 3 samlinger, som Davids Samling består af. 
Vi blev delt op i tre hold med hver sin meget 
kyndige guide. Mange kunne have brugt flere 
timer på at opleve denne spændende samling, 
men det må blive en anden gang. Bagefter 
fortsatte vi til spisning i Restaurant Det Lille 
Apotek. Meget hyggeligt, men bestemt ikke 
nogen kulinarisk oplevelse denne aften. Det var 
forhåbentlig en ”svipser”, så de får chancen en 
anden gang, når vi er kommet os.

863-NOV-64 Henning Lind Jans

Garderforeningen  (25/8 1885 – GF 01)

i København 

Formand: 863-NOV-64 Henning Lind Jans
Skodsborg Strandvej 117 B, 2942 Skodsborg
Tlf. 2065 3225 
e-mail: formand@garderforeningen.dk 

Kasserer og registrator: JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th., 2100 København Ø
Tlf. 2371 1543 · Giro 6 40 28 28 
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk 

www.garderforeningen.dk

SKYTTELAUGET Generalforsamling
Garderforeningens Skyttelaug indkalder herved 
til ordinær generalforsamling, der afholdes ons-
dag 30. april 2014 kl. 18.30 på Carlsberg-Tuborg 
Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68. Dagsorden 
ifølge Skyttelaugets vedtægter. Tilmelding til den 
efterfølgende spisning skal ske senest 27. april.

Kortdistance
Sæsonen nærmer sig nu kraftigt sin slutning, 
men der er stadig åbent på banerne i hele april 
måned med. Har du endnu ikke skudt Landsskyd-
ning på 15 m, så kan det lige præcis nås endnu. 
Der skydes onsdag den 2., 9. april og 16. april. 
Skyttelaugets mesterskaber på 15 m afholdes 
onsdag 23. april. Alle skydeaftener åbnes dørene 
kl. 18.30 til banerne på Carlsberg-Tuborg Fritid-
scenter, Ny Carlsberg Vej 68.

Langdistance
På langdistancen skyder vi søndag d. 13. og 27. 
april. Vi mødes i SKAK-huset på parkeringsplad-
sen kl. 08.00 til morgenkaffe.
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt 
udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der 
vil være mulighed for at få råd og vejledning fra 
gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger 
om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved 
henvendelse til kassereren på telefon 5327 9274.
 OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Næste ordinære GarderMumiemøde er tirsdag 
den 1. april 2014 på Svanemøllens Kaserne star-
tende med generalforsamling kl. 11.00 efterfulgt 
af det ordinære møde. 
Formand SEP 59 Ove Rygaard, tlf.: 4914 1845.
Næstformand SEP 59 Jørn Mouritsen, tlf.: 4465 
2860. Tilmelding og afmelding til næste måneds 
Mumiemøde kan ske via www.gardermumier.dk 
eller tlf.: 6062 3141. SEP-59 Ove Rygaard

Regionsbowling 
i Reg. V
15 hold deltog - 10 herrehold og 5 damehold

Resultatet hos herrene 
1. plads Høje Taastrup l 1314 point
2. plads Køge l 1192 point
3. plads Kalundborg 1183 point

Resultat hos damerne
1. plads Køge 1029 point
2. plads Kalundborg 936 point 
3. plads Sdr. Birk 921 point 
 Gorm Rasmussen Bowlingleder for reg. V

Sjælland og Øerne (V)
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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

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

Skydning 
Skydningen starter på 50 meter banen ved Bak-
kedal torsdag den 15-05-2014 kl. 19.00.

Søndag den 01-06-2014 kl. 09.00. Afholdes Fug-
leskydning i samarbejde med Sydsjællands og 
Haslev Garderforeninger på 50 meter banen ved 
Bakkedal i Faxe, nærmere herom senere.

50 meterstævne mellem Haslev-, Stevns- og 
Faxe Garderforening afholdes onsdag den 02-07-
2014 kl. 19.00 på Bakkedal

Sommerudflugt
Næstved Autobilmuseum, Skellet 19, 4700 
Næstved er et besøg værd. Derfor prøver vi at 
samle gamle gardere fra Faxe, Haslev og Stevns 
Garderforeninger med familie den 15-06-2014 
til et besøg 
Vi mødes kl. 13.00 på museet og efter rundvis-
ninger er der eftermiddagskaffe.
Pris 80 kr. pr deltager. Tilmelding eller blot info 
på 2521 5811 eller peter@pedersen.mail.dk

Foreningen afholder Fugleskydning søndag den 
1. juni kl. 10.00 på skydebanen Marrebæk (ved 
Kanalvejen).
Efter skydningen (ca. 2 1/2 time) hygger vi os lidt 
sammen over vores medbragte madkurv, samt 
uddeling af præmier.
Denne dag tager vi vores koner/kærester og børn 
med, da det ofte er en af vores piger som er ble-
vet fuglekonge .
Evt. spørgsmål til Karl på tlf. 3090 0112. P.B.V. 
 Karl Andersen 

Kommende arrangementer
Mandag, d. 7. april, kl. 18.30 Klubaften i Sergent- 
messen på Garderkasernen.

Mandag, d. 5. maj, kl. 17.00 Fugleskydning på 
Hanebjerg Skyttecenter. Husk nu at tage godt 
imod fugleskydningskortsælgerne, når de kom-
mer rundt.

Tilmelding til spisning senest hhv. onsdag, d. 2. 
april næstformand 415473-11/59 Ole Meinung, 
tlf.: 4817 2097 (til april måneds klubaften) SAMT 
30. april til bestyrelsesmedlem 066-NOV-62 
Jørgen Chr. Petersen, tlf.: 2651 2910 (til maj 
måneds fugleskydning).
Husk at tilmeldingen er bindende: D.v.s. at møder 
man ikke op og ikke senest ved tilmeldingsfristens 
udløb har meldt sig fra igen, SKAL der betales for 
den bestilte mad – ellers skal dine garderkam-
merater betale for dig!

Landsskydning på 15 m: ALLE medlemmer af 
Frederiksborg Amts Garderforening bør deltage 
i Landsskydningerne. I vintersæsonen foregår 
Landsskydningen på 15 m-banen under Gørløse 
Skole tirsdage fra kl. 19 frem til april: Kontakt 
skyttelavets formand; Ole Olsen, for nærmere 
detaljer: Se hjemmesiden for kontaktoplysninger 
og øvrige oplysninger: www.frederiksborgamts-
garderforening.dk.

Arrangementsomtale
Mandag, d. 3. februar holdt foreningen general-
forsamling j.fr. Vedtægterne. Efter generalfor-
samlingen konstituerede bestyrelsen sig med 
formand MAR-92 Kim Olsen, næstformand 
473-NOV-59 Ole Meinung, sekretær DEC-83 
Steen M. Munk og kasserer 762-SEP-63 Niels 
Bjørn Blichert Jørgensen. Referatet fra general-
forsamlingen kan tilsendes ved henvendelse til 
foreningens sekretær.
Ved generalforsamlingen havde foreningen den 
glæde, at regionens vicepræsident, MAJ-70 
Jens Crone, deltog.
Vicepræsidenten overbragte til foreningens 
formand og næstformand De Danske Gar-
derforeningers Hæderstegn for godt og solidt 
arbejde for De Danske Garderforeninger: Se 
fotografiet.

DEC-83 Steen M. Munk,

Bornholm (20/9 1908 – GF 11)

Formand: 059-JAN-62 Kaj A. Hansen
Kildesgårdsvejen 2, Nylars, 3700 Rønne
Tlf. 56 97 22 50
e-mail: kildesgaard@post.tele.dk
www.bornholmsgarderforening.dk

Skydning
Mandag den 27. februar 2014, mødtes 10 
gamle gardere i Svaneke Skytteforening på 15 
meter bane under skolens gymnastiksal.
Under kyndig vejledning af tre instruktører fik 
vi alle afgivet det aftalte antal skud.
Under den efterfølgende kaffe med hjemme-
bag viste det sig, at de tre dygtigste skytter var 
NOV-93 Peter Kofoed-Dam, Jørn Rottensten 
og MAR-91 René Mauritsen.
Vi havde en hyggelig aften på et par timer og 
vil opfordre alle til at bakke op om skydningen, 
da vi prøver at få det lagt fast under vores 
aktiviteter.

Vi havde en dejlig bowlingaften d. 13. februar 
2014. 
Vi var i alt 11 gamle gardere der fik en god 
bowlingdyst, i godt selskab.
Vores formand for aktivitetsudvalget, Peter 
Kofoed-Dam, uddelte førstepræmie til det vin-
dende hold som bestod af Thorkild Jensen, Jørn 
Rottensten og Peter Kofoed-Dam
Fotos viser vores samvær og det vindende 
hold.

MAR-86 Steffen Mauritsen
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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

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

Frederiksborg Amts Garderforenings gener-
alforsamling d. 3. februar 2014: Fra venstre: 
Vicepræsident MAJ-1970 Jens Crone, formand 
MAR-1992 Kim Olsen, næstformand 473-NOV-
59 Ole Meinung og bestyrelses- og æresmedlem 
096-SEP-68 Ole Olsen.

Sæt X i kalenderen!
Søndag den 22. juni 2014 bliver der "udflugt" for 
vore foreningsmedlemmer med damer. I skriven-
de stund har vi bussen klar fra Gadstrup Bustrafik, 
samt frokost på Lynæs Kro. Vi mangler at få et 
"kulturelt" arrangement - i det nordsjællandske 
- på plads. Vi har sat en pris på kr. 200,- pr delta-
ger. Uhørt billigt!
Nærmere tilgår i næste udgave af Garderbladet, 
samt på vores hjemmeside.

Formandsmøde
Den 1.3. deltog formanden og sekretæren i DG, 
region 5's formandsmøde, der blev afholdt i 
Pederskolens Foreningscenter, Frederikssund og 
med Nordsjællands GF som arrangør.
Vicepræsident Jens Crone bød velkommen og 
overgav herefter arrangement og den udsendte 
dagsorden til dirigenten Jon Nielsen. Det blev 
et godt formandsmøde, hvor det store tema 
var udgivelsen af vores Garderblad. Garder-
bladet i sin nuværende form fortsætter og der 
blev aftalt, at der ved det kommende repræ-
sentantskabsmøde i Thisted formentlig vil blive 
stillet forslag om nedsættelse af et medieud-
valg, der skal komme med forslag til hvordan 
Garderbladet også kan udkomme digitalt.
Vores formand blev genvalgt som regionsråds-
medlem i region 5. 

Præsidenten for DG, generalmajor Jan Brun 
Andersen meddelte, at han ikke genopstiller 
som præsident for DG ved det kommende 
repræsentantskabsmøde i Thisted.

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: JUN-96 Ulrik L. Nielsen
Teglovnsvej 22, 2. th., 4100 Ringsted
Tlf. 
e-mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din Garderforening.
Vi ligger lidt stille i april, men i maj sker der noget 
igen, nærmere herom i næste nummer.

Søndag d 2 febr. var et hold bestående af 
Mogens Gundersen, Jørgen Kruger, John Sunds-
gaard, Jesper Aaboe samt undertegnede kørt til 
Roskilde for at deltage i Regionsmesterskaberne 
i bowling. Efter en hård dyst opnåede Helsingør 
og Omegns Garderforening en hæderfuld 4. 
plads af de 10 hold der deltog. 3. halvleg var 
vi også med helt fremme. Tak til Gorm og co 
for et rigtig flot arrangement, vi kommer igen 
til næste år.
Se også vores flotte hjemmeside, med sidste 
nyt samt billeder fra de forskellige begivenhe-
der. Pbv. NOV-74 Tommy Aaboe

Holbæk Amt (24/3 1911 – GF 21)

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

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

SÆSONENS SIDSTE BOWLING løber ad stablen 
onsdag den 9. april i Mega Bowl, Mellemvang 5 
i Holbæk. 
I anledning af sæsonens afslutning mødes vi 
allerede kl. 17.45, hvor der vil være spisning før 
og præmieuddeling efter bowlingen. Prisen for 
spisning, bowling og kaffe er kr. 199,-, pris uden 
bowling er kr. 150,-. Tilmelding bedes foreta-
get til Bent Pedersen på tlf. 5932 8219 eller på 
e-mail: karenbent@c.dk.

FREMVISNING AF VOR NYE GARDERSTUE
Marineforeningen, Artilleriforeningen samt Gar-
derforeningen afholder i fællesskab "Åbent hus 
lørdag den 12. april fra kl. 11.00 til kl. 13.00". 
Vi glæder os alle til at fremvise vores nye lokaler, 
der stadig ligger på den gamle kaserne på Anders  
Larsensvej 1 i Holbæk. Alle tre soldaterforeninger 
ligger ved siden af hinanden og har fælles køkken 
samt toilet. Kom nu ud og se hvor flotte vores nye 
lokaler er blevet.

JUL-99 Brian R. Printz.

Arrangementer: 
Bowling: 1. april, afslutning med spisning.

Skydning:7. april, afslutning med spisning.

Generalforsamling 2014
Garderforeningen afholdt ordinær generalfor-
samling den 26. februar 2014. Generalforsam-
lingen blev i år afholdt i Restaurant Stopuret. 
Der var 39 deltagere og som gæst: vicepræsi-
dent Jens Crone.
Formanden Jon Nielsen udtrykte sin tak for 
den store opbakning, der er fra bestyrelsen og 
suppleanterne, som er meget aktive i arbejdet 
med ledelsen af foreningen og til medlem-
merne, der altid bakker op om de aktiviteter, 
som bestyrelsen sætter i værk. Foreningen 
havde 102 medlemmer ved udgangen af 2013. 
Formanden nævnte, at vores førstehold i bow-
ling igen i 2013 vandt regionsmesterskabet og 
opnåede også 1. plads på landsplan. Kassereren 
fremlagde regnskabet for 2013, der viste et 
positivt resultat på ca. 1.200 kr. Driftsregn-
skabet har reelt et underskud på ca. 2.400 
kr., mens aktiviteterne tilsammen har givet 
overskud på ca. 3.600 kr. Kassereren fremlagde 
budgettet og forslag til kontingent. Bestyrelsen 
foreslog uændret kontingent på 350,- kr. for 
2015, hvilket blev godkendt. Til bestyrelsen 
var der genvalg til formanden Jon Nielsen. 
Også de to bestyrelsesmedlemmer, der var 
på valg: Josef Jezewski og Poul Thomsen, der 
begge blev genvalgt. Ved de øvrige valg var 
der også genvalg: suppleanter Niels Christian 
Brandt og Tom Rasmussen, revisorer og sup-
pleant: Ole Lundum, Hans Mortensen og Peter 
Hansen. Som fanebærer og suppleant blev 
Steffen Skarby som fanebærer og Ole Lundum 
som suppleant valgt. Under eventuelt blev der 
uddelt hæderstegn til 4 personer. Hædersteg-
nene blev overrakt af vicepræsidenten: 10 år: 
Kristian Rosborg og Kurt Hartvig, 40 år: Peter 
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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

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@hansen.mail.dk 

Fanen blev indviet umiddelbart før selve gen-
eralforsamlingen. Her slog De Danske Garder-
foreningers præsident Jan Brun Andersen det 
første søm i for Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe. Det andet søm blev slået i for 
Fædrelandet af foreningens i anciennitet æld-
ste medlem 519-MAJ-51 Curt Jespersen, mens 
det tredje søm blev slået i for Garderforeningen 
for Kalundborg og Omegn af formanden 789-
SEP-63 Palle Castbak.
Ved aflæggelsen af beretningen på general-
forsamlingen gav formanden på bestyrelsens 
vegne alle, som havde støttet indsamlingen, en 
varm tak for deres bidrag.
Forsamlingen mindedes som noget af det 
første på mødet to garderkammerater, som 
havde mistet livet: AUG-83 Henrik Laugesen 
og 705-JUL-62 Arne Sørensen. Man kunne 
omvendt glæde sig over, at der ikke i årets løb 
var faldet gardere på mission i udlandet.
Det aktuelle spørgsmål om Garderbladets 
økonomi og dets udgivelse i papirudgave og/
eller elektronisk, blev ivrigt debatteret. Der var 
synspunkter til gunst for begge udgaver.
Til bestyrelsen var der genvalg af 950-MAJ-66 
Finn Nielsen og JUN-85 Karsten Jensen samt 
nyvalg af SEP-89 Jan Nielsen. Som suppleant 
blev nyvalgt AUG-12 Jacob Drehn. 842-JAN-57 
Børge Jakobsen blev genvalgt som revisor og 
APR-86 Søren Jensen som fanebærer.
DG-præsident Jan Brun Andersen foretog 
uddeling af hæderstegn: 40 års tegn: 868-
MAR-61 Jan Glad og APR-72 Sune Sjøberg. 25 
års tegn: JAN-83 Robert Guglielmetti.
Formanden takkede dirigenten Børge Jakobsen 
for god mødeledelse og overgav ordet til Jan 
Brun Andersen, der holdt et interessant indlæg 
om de udfordringer, som De Danske Garder-
foreninger og han personligt havde mødt og 
oplevet som præsident gennem 6 år.

789-SEP-63 Palle Castbak

Formandsmøde i Reg V. 2014.
Dele af bestyrelsen, samt bowling- og skyde-
formand, deltog i mødet i Frederikssund, for 
med de andre repræsentanter fra omliggende 
Garderforeninger, at diskutere oplæg til det 
senere repræsentantskabsmøde.

Bowling:
Regionsmesterskab i Roskilde den 2. februar 
2014.
Træningen i januar bar frugt. Vore damer fik 
igen en fin førsteplads og herrerne fulgte trop 
med en andenplads, selv om det kneb i starten. 
Godt gået og tillykke.
Se billederne på vor hjemmeside www.koogf.
dk
Vi spiller hver onsdag i Køge Bowlingcenter, 
klokken 18.00-19.00, april måned med.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 
5614 1710.

Skydning
Vi skyder stadig på vor egen skydebane hver 
tirsdag fra 19.00-21.00.
Sidste skydedag er den 29. april.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.

Garderstuen
Er åben i forbindelse med skydning. Ole betje-
ner alle også dem, som ikke skyder. Alle vore 
medlemmer med eller uden ledsager er vel-
komne.

Hjemmesiden
Husk at besøge vor hjemmeside www.koogf.dk, 
hvor der er opdaterede nyheder fra foreningen, 
samt billeder fra afholdte arrangementer, nye 
som gamle og især fra besøg hos vore fødse-
larer.

Steen Rasmussen

Hansen og 50 år: Benny Lennart Bay. Efter 
en vel overstået generalforsamling kunne alle 
sætte sig til et veldækket bord til gule ærter 
og pandekager. Hele referatet kan læses på 
foreningens hjemmeside.

Bowling
En kold søndag morgen, den 2. februar, drog 
vi mod Roskilde for at forsvare vort regions-
mesterskab fra de seneste år. Vi stillede med 
fuldt hold, og efter 2 timers hård, koncentreret 
bowling, så endte det med, at vores damehold 
endte på en 4. plads, vores 2. hold blev nummer 
5, og vort førstehold endte igen på en 1. plads. 
Vi var meget stabile med en 1. serie på 657 
kegler og en 2. serie på 657 kegler. Individuel 
vinder blev René Poulsen med 392 kegler. Nu 
venter vi så i spænding på, om det igen rækker 
til, at vi bliver landsmester. Vi går nu ind i vores 
sidste træningsmåned i denne sæson, idet vi 
slutter den 1. april.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Kalundborg og Omegn (18/4 1926 – GF 53)

Formand: 789-SEP-63 Palle Cornelius Castbak
Bredekildevej 50, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 67 89
e-mail: castbak@ka-net.dk

Generalforsamling med faneindvielse
Til foreningens ordinære generalforsamling den 
18. februar 2014 var i alt tilmeldt 36 deltagere. 
Mange var spændt på at se den nye garder-
foreningsfane.
Bestyrelsen havde ved indsamling blandt 
foreningens medlemmer i det forløbne år 
modtaget mange bidrag til anskaffelsen af 
en ny fane. Enkelte medlemmer havde endog 
støttet med ret store beløb. Endvidere havde 
A.P.Møller Fonden støttet med 15.000 kr. Det 
var således blevet muligt at finansiere fanens 
anskaffelse.
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Midtsjælland (27/10 1911 – GF 25)

Formand: DEC-83 Henrik Kjølby Pedersen
Marienlunden 28, 4296 Nyrup 
Tlf. 28 71 70 58 
e-mail: hvidegaarden@hotmail.com

Møn (22/1 1911 – GF 20)

Formand: NOV-71 Claus Michael Jæger-Hansen
Saksenborgvej 2, 4780 Stege
Tlf. 55 81 11 91
e-mail: cjh@post12.tele.dk

Nordre Birk (19/11 1941 – GF 62)

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

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:
Tirsdag 25.03.14 kl. 19.00
Denne aften får vi besøg af oberst Lars R. Møller 
der vil fortælle om uddannelsen til finskytte i det 
danske forsvar. Der vil efter mødet være mulighed 
for at købe sandwiches, øl og vand til rimelige 
priser. Tilmelding nødvendig senest d. 20.03.14 
til John Lange e-mail: john.lange@mail.dk  

Skydningen fortsætter i april og maj måned, 
men vi skyder mandag den 7. april i stedet for 
den 14. april, altså ingen skydning Påskemandag. 
Vores piger/damer er velkommen den 7. Derefter 
skydes der den 28. april. I maj måned skyder vi 
om pokalen mandag den 12., damerne skyder 
på skiverne. Mandag den 26. maj har vi skydeaf-
slutning, hvor der vil blive skudt skægskydning og 
det er både for Gardere og damer. Efterfølgende 
er der spisning i Garderstuen på Sorgenfri Slot. 
Tilmelding skal ske senest mandag den 12.

Fugleskydning lørdag den 10 maj kl. 10. 
Som noget nyt afholder vi Fugleskydning i maj 
måned og om lørdagen, vi håber rigtig mange vil 
have mulighed for at deltage i dette spændende 
arrangement. 
Rundforbi hallen, der er vores midlertidige sted 
at skyde, kan sagtens rumme mange deltagere, 
da der er fine lokaliteter og gode skydebaner. 
Rundforbi hallen (svømmehallen) ligger på hjør-
net af Rundforbivej og Egebækvej i Nærum. Der 
er parkering på P pladsen på Egebækvej. Efter 
skydningen spiser vi vores medbragte mad i de 
tilstødende lokaler. Det er en festdag for hele 
familien incl. børn, børnebørn og venner, så kom 
og få en spændende og  fornøjelig dag. Pris for 
deltagelse er kun 50 kr, børn halv pris. Er der 
problemer med transporten, er I velkommen til 
at kontakte undertegnede. Af hensyn til planlæg-
ningen er tilmelding nødvendig senest fredag den 
2 maj til Jørgen, enten på tlf. 45 88 66 73 eller 
mail: joergen@skovandersen.dk

256-MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Tirsdag 29.04.14 kl. 19.00
Møde for jubilarer og nye medlemmer og alle 
andre medlemmer
Denne aften byder vi vore nye medlemmer vel-
kommen i foreningen samtidig med at vi hylder 
vore jubilarer. Alle der har haft jubilæum i 2013 
(d.v.s. 10-.25-,40-, 50- og 60 år) vil få en skrift-
lig indbydelse til denne aften.
Mødet afholdes på Sorgenfri slot i Marinestuen
Der vil blive serveret 3 stykker smørrebrød samt 
1 øl og 1 snaps pris kr. 100,00. Arrangementet er 
gratis for jubilarer samt nye medlemmer.
Tilmelding til arrangementet senest d. 11.04.13 
til Kaj Hjortshøj tlf. 4585 7894 eller John Lange 
4499 1539 eller på mail john.lange@mail.dk
  
Afholdte arrangementer
Generalforsamlingen blev afholdt d. 25.02.14 
kassereren Christian Moresco ønskede at stop-
pe, der kunne på generalforsamlingen ikke 
findes en ny kasserer, hvorfor bestyrelsen blev 
bemyndiget til at finde en ny, B-medlem Per 
Stabrand ønskede ligeledes ikke at genopstille i 
hans sted indvalgtes Carsten Brandhøj.
Regnskab, beretning samt referat læses på 
hjemmesiden.
 
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

Datoer til kalenderen 2014:
19. august
Årets seniortur ”ud i det blå” med gode oplevel-
ser og hyggeligt samvær.

17. september
Åleaften. Vi forsøger, om det i år kan lykkes at 
finde gode ål.

20. november
Bankospil.

29. november
Nordsjællands Garderforenings 105 års stiftel-
sesfest.

Formandsmøde
Nordsjællands Garderforening var lørdag d. 1. 
marts vært for vores regions formandsmøde. 
Mødet foregik på Pedersholm, hvor godt 50 
deltagere fra regionens foreninger havde en 
dag med gode drøftelser.
Vi synes, ,det lykkedes at få skabt gode rammer 
om mødet, og der skal i den forbindelse lyde en 
tak til de hjælpere, der afså tid til at bistå med 
det praktiske.

Sydsjælland (27/10 1907 – GF 07))

Formand: 416-NOV-67 Erik Otto Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 55 50 18 24
e-mail: noha@post.tele.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Skyttelauget
Husk vi har træningsskydning på 15m banen. 
Sammen med Haslev GF, på deres baner på 
Sofiedalsskolen i Haslev hver mandag kl. 19.00. 
Foreløbig indtil udgangen af april 2014.

Fremtidige skydninger torsdag d. 15. maj, pokal-
skydning med marineforeningen.

Søndag d. 1. juni, fugleskydning, sammen med 
Fakse og Haslev.

Garderstuen
Garderstuen er rammen om et foredrag med sol-
datersamvirket tirsdag d. 8. april. k. 19.30.

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

Bowlere fra Køge og Omegns Garderforening.
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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

ONSDAG DEN 16 APRIL KL. 18.00 DRONNIN-
GENS FØDSELSDAG.
Vi fejrer Hendes Majestæt Dronning Margrethe 
den II fødselsdag, vi samles i Garderstuen til 
en kammeratskabsaften med fælles spisning kl. 
18.00.
Tilmelding senest den 14. april til Knud – tlf. 3054 
3891 eller aften 5854 8591.
 
Vestsjællands Garderforening havde den 17. 
februar deres årlige generalforsamling, med 
64 deltagere, som blev holdt i Garderstuen, 
Nygade 5, Slagelse.
Der blev startet op med spisning, Gule Ærter 
med tilbehør, og efter et par hyggelige timer 
gik vi i gang med selve generalforsamlingen. 
Først formandens beretning, derefter skyde-

Fra venstre Knud Erik Rasmussen som modtog 50 års tegn, Lars Henrik Andersen 40 års tegn, Thomas 
Christensen 25 års tegn. Ligeledes modtog Bent Rosted Christensen 60 års tegn men var desværre 
forhindret i at møde op.

udvalgets beretning og efter foreningens kas-
serer, Niels Wiese, havde berettet om et godt 
og flot regnskab gik man i gang med valg til 
bestyrelsen.
På valg var formanden Knud Glavind, som fik 
genvalg og derefter var Niels Wiese, Hans Jør-
gen Sørensen og Klaus Pedersen på valg. Niels 
Wiese ønskede ikke genvalg og blev afløst af 
Herluf Schmidt, men Hans Jørgen Sørensen og 
Klaus Pedersen begge modtog genvalg. Der skal 
lyde en stor tak til Niels Wiese for hans arbejde 
som kasserer gennem 23 år.
Som suppleanter blev valgt Mads Lorentzen og 
Jesper Tuelsen, som revisor blev valgt Torben 
Gudmundsen og Arne Rasmussen.
Der blev uddelt 11 hæderstegn til medlemmer 
som igennem en årrække har været tro over for 
Vestsjællands Garderforening og ligeledes blev 
Hans Jørgen Sørensen rost og belønnet for sit 
arbejde i bestyrelsen gennem 25 år, og ligele-

Vi får historien om 4. dragonregiment i Næstved, 
i tiden fra 1690 til 1923, der bliver også vist en 
gammel film herom.

Torsdag d. 1. maj er Garderstuen åben for almin-
deligt samvær mm. Der arrangeres også spisning 
denne dag fra kl 18.00, dog kun mod tilmelding 
til Claus tlf. 20827545.

Bestyrelsen
Vi afholder vores generalforsamling lørdag d. 12. 
april, kl. 12.30. Hæderstegn kan bæres.
Man kan deltage i generalforsamlingen uden 
tilmelding, bare kom.
Hvis man ønsker at deltage i den efterfølgende 
spisning så venligst tilmeld til formanden Erik 
Harder Mikkelsen, på tlf 5550 1824, 4015 1824, 
senest d. 6. april.
Der kommer yderligere informationer, med dags-
orden mm. pr. post, vedr. generalforsamling.
Bestyrelsen vil informere om hvor langt vi er nået 
med GARDERKORTET, som er et fordelskort kun 
for gardere og deres familie.
Se også på vores hjemmeside. www.sydsjael-
landsgarderforening.dk

JUL-74 Kristian Rasmussen

Søndre Birk (14/6 1938 – GF 61))

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

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

des modtog foreningens formand Knud Glavind 
en erkendtlighed for sit arbejde i bestyrelsen 
gennem 40 år. 

Tirsdag den 4. februar afholdt vi vores 15m 
skydning i Vemmelev Hallen. Vi skød sammen 
med Midtsjællands Garderforening og havde 
håbet på at der også var kommet nogle fra Kor-
sør, men dette prøver vi igen en anden gang.
Resultatet af skydningen blev følgende:
Senior rækken blev vundet af: Ole Lorentzen, 
nr. 2 Henrik Dahl Sørensen og nr. 3 Per Peder-
sen.
Veteran 1: Hans Jørgen Sørensen, nr. 2 Niels 
Henrik Hansen og nr. 3 Torben Mathiasen.
Veteran 2: Arne Rasmussen, nr. 2 Troels Hansen 
og nr. 3 blev Hans Christian Petersen.
Efter skydningen sluttede vi af med fælles 
spisning.

779-SEP-63 Knud Glavind
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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: JAN-58 Svend Aage Storm
G.D. James River Bridge, Alberta T0M 1C0, Canada
Tlf. (403) 638-4345
e-mail: sstorm.p@gmail.com
www.garderforening.dk/wcgf.html

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.

Guldbryllup
28-03 234-MAR-60 GF 19
 Mads Bjerre og fru Kirsten Bjerre
 Lomborgvej 122 Lomborg
 7620 Lemvig

Bryllup
22-02 AUG-05 GF 44
 Henrik Bak Pedersen og
 Nadia Flyvholm
 Robert Jacobsensvej 95, 4. tv
 2300 København S

Fødselsdage
90 år
14-04  312-NOV-45  GF 44 
 Jens Peter Jensen Petersen 
 Bygvænget 1, 7900 Nykøbing Mors
29-04  10-NOV-46  GF 66 
 Anders Damgård 
 Teglværksvej 45, 5620 Glamsbjerg
30-04  910-MAJ-46  GF 12 
 Thomas S. Schmidt 
 Højgårdsvej 3 A, 8300 Odder
01-05  370-NOV-45  GF 22 
 Jens Christian Jensen 
 Kousbækvej 8, Bøjden 
 5600 Fåborg
03-05  239-JUL-45  GF 16 
 Georg Reich 
 Parkvej 2 A, 0009 
 3630 Jægerspris

85 år
11-04  616-NOV-50  GF 26 
 Aksel Jensen 
 Sir Kirkevej 3, 7500 Holstebro
12-04  296-NOV-50  GF 57 
 Aksel Hauge 
 Dæmningen 7, Nustrup 
 6500 Vojens
14-04  334-MAJ-51  GF 05 
 Jens Gert Haumann Roed 
 Torstilgårdsvej 78, 1. th., 8381 Tilst

DG Personalia

14-04  321-NOV-50  GF 29 
 Kaj Bruno Hartmann Dam 
 Fr. Hansens Alle 8, 1. th. 
 7000 Fredericia
19-04  527-MAJ-49  GF 01 
 Thorleif Hansen 
 Vinkelhuse 23, 5. mf.
 2770 Kastrup
20-04  311-NOV-50  GF 23 
 Poul Søndergaard 
 Palle Fløes Vej 4, Hammerum 
 7400 Herning
21-04  412-MAJ-50  GF 36 
 Svend Erik Mortensen 
 Bygvænget 7, Virring 
 8660 Skanderborg
25-04  374-MAJ-50  GF 39 
 Svend Erik Lauridsen 
 Bymarken 9, Grønbjerg  
 6971 Spjald
30-04  84-NOV-50  GF 49 
 Just Petersen 
 Remisevej 32, 4220 Korsør
01-05  164-MAJ-50  GF 05 
 Jens Balle 
 Ballegård, Sandbyvej 2, Haldum 
 8382 Hinnerup
05-05  298-NOV-49  GF 37 
 Preben Møller 
 Myrehøjvej 27 A
 5700 Svendborg
07-05  416-MAJ-50  GF 39 
 Kristian Møller Nielsen 
 Beddingen 1, 1. tv. 
 6950 Ringkøbing

80 år
12-04  798-NOV-53  GF 05 
 Evert Nielsen 
 Kirkely 6, Skejby 
 8200 Aarhus N
13-04  796-JAN-57  GF 01 
 Fritz Togo 
 Dyrespringvej 28, 2730 Herlev
16-04  957-MAJ-54  GF 05 
 Svend Aage Jaquet 
 Holme Parkvej 238
 8270 Højbjerg
18-04  976-MAJ-54  GF 04 
 Kr.J. Kristensen 
 Blommevænget 1
 7700 Thisted
18-04  835-MAJ-54  GF 07 
 Asger Rasmussen 
 Volmersgade 11, 
 4760 Vordingborg
19-04  420-MAJ-52  GF 07 
 Niels Riegels 
 Stensbyvej 52 A
 4773 Stensved
20-04  323-NOV-54  GF 18 
 Gerhard Rohwer 
 Dragstrupvej 3, Dragstrup 
 3250 Gilleleje
24-04  629-MAJ-55  GF 17 
 Kaj Schrøder 
 Tværdalen 10
 4040 Jyllinge
27-04  352-NOV-54  GF 01 
 Erik Falsig 
 Johs. V. Jensens Alle 46, 4. th. 
 2000 Frederiksberg
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27-04  600-MAJ-53  GF 16 
 Palle Steffen 
 C.A.Nielsensvej 17, 3310 Ølsted
27-04  344-NOV-54  GF 32 
 Niels Dahl 
 Vårfluevej 41, 7100 Vejle
29-04  083-NOV-54  GF 05 
 Poul Vernegreen 
 Møllevangs Alle 109
 8210 Aarhus V
29-04  146-NOV-53  GF 53 
 Erik Wiinsted 
 Langemosevej 13
 4400 Kalundborg
04-05  NOV-53  GF 43 
 Villy Kraglund 
 Spicavej 10, Kilden 
 9900 Frederikshavn
05-05  895-NOV-53  GF 62 
 Egon Rasmussen 
 Hambros Alle 2, 2900 Hellerup

75 år
10-04  752-MAJ-58  GF 75 
 Arne Norup 
 Vestervang 9
 8850 Bjerringbro
12-04  865-JUL-58  GF 10 
 Keld Væver 
 Magsvej 13, 9000 Aalborg
12-04  968-SEP-58  GF 48 
 Knud Lauridsen 
 Midskovvej 227,Midskov 
 5370 Mesinge
16-04  091-NOV-58  GF 60 
 Martin Johnsen 
 Strandvej 25 D
 6400 Sønderborg
20-04  956-SEP-58  GF 24 
 Torben Steffensen 
 Prices Havevej 39
 5600 Faaborg
22-04  039-SEP-58  GF 53 
 Knud Erik Nielsen 
 Skamstrupvej 71, Skamstrup 
 4440 Mørkøv
23-04  742-JAN-59  GF 02 
 Carlo Thorup 
 Lærkevangen 19 B
 5210 Odense NV
25-04  816-JAN-59  GF 25 
 Niels Flemming Jensen 
 Peter Damsvej 27, 4180 Sorø
28-04  654-MAJ-58  GF 18 
 Jens Martin Nielsen 
 Bryggerparken 19
 3200 Helsinge
28-04  658-MAJ-58  GF 44 
 Peder Vigsø 
 Tinghøjvej 36, Tødsø 
 7900 Nykøbing M.
28-04  201-NOV-58  GF 33 
 Kjeld Greve 
 Kirkehelle 50
 5492 Vissenbjerg
29-04  708-MAJ-58  GF 41 
 Torben Bach 
 Teglgårdsvej 903, st. th. 
 3050 Humlebæk
03-05  171-NOV-58  GF 13 
 Willy Richard Jensen 
 Toftevej 10, 4200 Slagelse

04-05  424-SEP-59  GF 01/02 
 Klaus Riisbro 
 c/o Ingelise Andersen 
 Gyldenløvesgade 4, 4. 
 1369 København K
04-05  052-SEP-58  GF 16 
 Jørgen Andersen 
 Gefionvej 4, 3600 Frederikssund
05-05  873-JUL-58  GF 61 
 Mogens Kjær Hansen 
 Krogårdsvej 38, 2670 Greve
08-05  984-SEP-58  GF 23 
 Poul Erik Møller 
 Vestertorp 32, 7400 Herning
09-05  589-JUL-60  GF 18 
 Arne Thomsen 
 Ålholmparken 127, 3400 Hillerød

70 år
11-04  327-MAJ-63  GF 14 
 Gunnar Vilhelm Huge 
 Egelevgade 14, 4840 Nørre Alslev
13-04  385-MAJ-63  GF 15 
 Svend Harritz 
 Nørremøllevej 65, 8800 Viborg
14-04  319-MAJ-64  GF 41 
 Bjarne Hansen 
 Olriksvej 9 B, 3000 Helsingør
15-04  720-SEP-63  GF 66 
 Hans Sommerland Andersen 
 Flemløse Maskinforretning 
 Springenbjergvej 15, Flemløse 
 5620 Glamsbjerg
16-04  778-SEP-63  GF 02 
 Niels Vesterager 
 Liljevænget 13, Skallebølle 
 5492 Vissenbjerg
16-04  702-SEP-63  GF 12 
 Niels Andersen 
 Søbyvej 60, 8300 Odder
17-04  997-NOV-63  GF 33 
 Leif Fischer 
 Mosegårdsvej 16, 5592 Ejby
18-04  027-NOV-63  GF 02 
 Ole Christensen 
 Flittig Lise Vej 64, 5250 Odense SV
19-04  703-SEP-63  GF 04 
 Per Strandridder 
 Visdomsvej 2, 7741 Frøstrup
20-04  882-SEP-63  GF 07 
 Kaj-Ebbe Halling Jensen 
 Fælledvej 23, Rønnebæk 
 4700 Næstved
20-04  112-NOV-63  GF 20 
 Steen Nielsen 
 Grønsundvej 304, 4792 Askeby
20-04  907-SEP-63  GF 53 
 Mogens Knudsen Mikkelsen 
 Rubjerg Alle 6, 4400 Kalundborg
20-04  MAJ-64  GF 93 
 Finn Aagaard
 427 La Fox River Drive, Algonquin 
 Illinois 60102, USA
21-04  SEP-64  GF 05 
 Niels-Ole Døssing 
 Korshøjen 17, 8240 Risskov
22-04  496-MAJ-63  GF 26 
 Robert Kristensen 
 Klosterparken 9, 8500 Grenå
22-04  431-MAJ-64  GF 64 
 Ernst Clausager Sørensen 
 Lundevej 1, 6900 Skjern
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23-04  852-JAN-65  GF 01 
 Finn Aage Erichsen 
 Birkevej 30, 2635 Ishøj
25-04  015-MAR-65  GF 53 
 Per Hugo Nielsen 
 Lynggårdsbakken 10 
 4400 Kalundborg
29-04  323-MAJ-64  GF 05 
 John Sørensen 
 Ladegårdsbakken 3, 8380 Trige
30-04  686-SEP-64  GF 44 
 Knud Rasmussen 
 Soelbergsvej 11 
 7900 Nykøbing Mors
01-05  603-JUL-63  GF 48 
 Finn Meyling Rasmussen 
 Snekkeled 12, 5330 Munkebo
01-05  658-SEP-64  GF 07 
 Flemming Buhl 
 Måneshøjvej 3, Svinø 
 4750 Lundby
03-05  750-NOV-64  GF 02 
 Jens Erik Larsen 
 Kildevangen 8, 5210 Odense NV
06-05  830-SEP-63  GF 51 
 Johannes Nielsen 
 Roerslevvej 53, Roerslev 
 5450 Otterup

60 år
10-04  JAN-74  GF 57 
 Bjarne Nielsen 
 Hjerndrupvej 11
 6070 Christiansfeld
11-04  MAJ-74  GF 03 
 Jørgen Karl Hansen 
 Juvelvej 36, 8700 Horsens
11-04  OKT-73  GF 61 
 Flemming H. Torbensen 
 Sølunden 13, Fensmark 
 4684 Holmegaard
12-04  OKT-73  GF 30 
 Bjarne Petersen 
 Løndalvej 6, Vinding 
 8654 Bryrup
13-04  AUG-76  GF 62 
 Henrik Gundelach 
 Soløsevej 22, 2820 Gentofte
15-04  JAN-73  GF 62 
 Søren Neergaard 
 Mogens Alle 37, 2800 Kgs. Lyngby
19-04  JUL-73  GF 01 
 Flemming Kjærby Rasmussen 
 Vagtelvej 27, 6. tv. 
 2000 Frederiksberg
22-04  OKT-74  GF 18 
 Erik Paulli Poulsen 
 Vessøvej 3, 8680 Ry
23-04  FEB-75  GF 64 
 Klaus E. Robertsen 
 Ejstrupvej 5, Ejstrup 
 6900 Skjern
24-04  JUL-73  GF 15 
 Jens Saabye Nielsen 
 Kokholmvej 47, 8830 Tjele
24-04  NOV-75  GF 61 
 Tonni Lolch Pedersen 
 Syrenkæden 1, 2670 Greve Strand
27-04  JUL-71  GF 02 
 Niels J. Fabricius Nielsen 
 Egevej 20, Nr. Lyndelse 
 5792 Årslev
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27-04  JUL-73  GF 73 
 Arne Peters 
 Rosengade 9, 6600 Vejen
28-04  FEB-75  GF 33 
 John Hansen 
 Mikkelsbro 9 A, 5580 Nørre Aaby
29-04  FEB-74  GF 21 
 Jørgen Klingenborg 
 Agervænget 107, 4420 Regstrup
29-04  JUL-73  GF 28 
 Hans Hollænder 
 Sejstrupvej 15, 6740 Bramming
30-04  FEB-75  GF 05 
 Mogens Kristian Larsen 
 Stennehøj Alle 140, st. 
 8270 Højbjerg
01-05  NOV-78  GF 56 
 Tonny T. Larsen 
 Bolejevej 49, Lendum, 9870 Sindal
04-05  NOV-75  GF 36 
 Preben Skøtt 
 Lynghøjvej 26, 8660 Skanderborg
07-05  NOV-75  GF 01 
 Erik Ove Dreyer Olsen 
 Jydevej 6, 4891 Toreby L.

50 år
10-04  MAR-85  GF 16 
 Bjarne Nolsøe Frederiksen 
 Druevej 22, 3650 Ølstykke
11-04  SEP-84  GF 21 
 Niels Erik Pedersen 
 Lille Knabstrupvej 9, 4420 Regstrup
11-04  DEC-84  GF 56 
 Morten Philipsen 
 Finlandsvej 19, 9800 Hjørring
11-04  SEP-84  GF 16 
 Jan Hansen 
 Damtofteparken 18, Uvelse 
 3550 Slangerup
12-04  MAR-84  GF 21 
 Jørn Bertel Jensen 
 Dragsmøllevej 40, 4534 Hørve
13-04  DEC-84  GF 18 
 Steen Anker Nielsen 
 Nørregade 21, 1., 3390 Hundested
14-04  DEC-83  GF 78 
 Brian Kort Rützou 
 Pile Alle 3, 2630 Taastrup
17-04  MAR-84  GF 57 
 Steen Carstensen Theisen 
 Thurøvej 25, Starup 
 6100 Haderslev
18-04  JUN-83  GF 01 
 Arne Ole Walther Svane 
 Østergården 49, st. th., 2635 Ishøj
20-04  JUN-84  GF 22 
 Ole Pedersen 
 Bygaden 19, 5600 Faaborg
20-04  JAN-83  GF 53 
 Robert Guglielmetti 
 Sdr. Jernløsevej 67, 4420 Regstrup
21-04  SEP-84  GF 41 
 Søren Kromose Nielsen 
 Odinsvej 21, 3000 Helsingør
25-04  SEP-84  GF 01 
 Niels Andersen 
 Sønderengen 29, 2870 Dyssegård
25-04  DEC-85  GF 66 
 Niels Viggo Gaunby Jørgensen 
 Elverodlund, Elverodvej 20 
 5462 Morud

26-04  MAR-84  GF 57 
 Henrik Thygesen Halken 
 Langagergård, Aller Møllevej 39 
 6070 Christiansfeld
26-04  SEP-84  GF 57 
 Henrik Hansen Sørensen 
 Lykkegårdsvej 65, 6000 Kolding
27-04  JUN-83  GF 01 
 Claus Danemare Elmvang 
 Skovvangsvej 10,Strøby Egede 
 4600 Køge
29-04  SEP-84  GF 01 
 Finn E. Berg 
 Elsevej 25, 3500 Værløse
01-05  SEP-84  GF 51 
 Flemming Nielsen 
 Pernillesvej 20, 4293 Dianalund
02-05  DEC-83  GF 55 
 Peder Byskov 
 Havhusevej 1, Rygårdstrand 
 8961 Allingåbro
05-05  AUG-81  GF 18 
 Tommy Immerdal Brendstrup 
 Vangevej 2, 4682 Tureby
08-05  JUN-85  GF 24 
 Hans Christian Iskov 
 Fredmosevej 15, Sædballe 
 5932 Humble 

Dødsfald
845-MAJ-36 GF 30
 Arne Hjort-Jørgensen
 Åhavevej 7, st., 0007
 8600 Silkeborg
503-NOV-40 GF 29
 Svend Flensborg
 Prinsessegade 13
 7000 Fredericia
89-MAJ-47 GF 10
 Christian Erik Mortensen
 Bautastenen 50, 1., 0038
 9230 Svenstrup J.
1263-NOV-48 GF 61
 John Noesgaard
 Askøvej 2, 4., 0006
 4760 Vordingborg
513-MAJ-49 GF 57
 Aksel Aage Paasch
 Humlegårdsbæk 6
 6100 Haderslev
626-NOV-50 GF 60
 Hans Jacob Saxburger
 Kroløkke 4
 6300 Graasten
273-MAJ-52 GF 01/62
 Elith Ole Arthur Hedegaard
 Gefionsparken 22, st. th.
 3000 Helsingør
598-MAJ-53 GF 07
 Jørgen Christensen
 Kongsnæsvej 13
 4700 Næstved
136-NOV-53 GF 07
 Svend Aage Madsen
 Kuhlausvej 149
 4700 Næstved
NOV-57  GF 01
 Christian Peter Nielsen
 Edelsmindevej 17
 2700 Brønshøj

154-NOV-58 GF 48
 Ejvind Knudsen
 Rørbæk Lundevej 3
 5540 Ullerslev
176-SEP-61 GF 01
 Gerner Flemming Hansen
 Dublinvej 11
 2300 København S
705-JUL-62 GF 53
 Arne Carsten Sørensen
 Lynggårdsstien 10
 4400 Kalundborg
887-JUN-67 GF 62
 Jan Steen Carlsson
 Kornagervej 57
 2800 Kongens Lyngby
299-NOV-68 GF 25
 Peter Handberg
 Østre Parkvej 16
 4100 Ringsted
FEB-78  GF 58
 Jørn Christian Henriksen
 Staruphøjvej 20
 7250 Hejnsvig

 
 TAK

Tak til Nordfyns Garderforening for opmærk-
somhed og flot fanevagt ved min mand 263-
MAJ-51 Poul Sørensens bisættelse i Bogense 
Kirke.
 Grethe Sørensen

Hjertelig tak for hilsen til min 90 årsdag 
fra Præsident, Generalmajor J.B. Andersen og 
fremmøde og gaver fra Randers Garderfor-
ening.
 840-MAJ-46 Knud Rasmussen

Mange tak til Sønderjysk Garderforening for 
opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag
 135-JAN-63 Frode Rindom

Hjertelig tak til Esbjerg og Omegns Garderfor-
ening, for opmærksomheden og fremmødet på 
min 70 års fødselsdag.
 413-MAJ-63 Poul Brammer

Hjertelig tak til Viborg og Omegns Garderfor-
ening, for besøg samt portvin på min 85-års 
fødselsdag.
 140-NOV-49 Henning Bjeldal

Hermed en stor tak til Køge og Omegns Gar-
derforening for fremmøde og den portvinsgave 
jeg modtog i anledning af min 60 års fødsels-
dag. Med venlig hilsen
 FEB-75 Steen Hansen 

Hjertelig tak til bestyrelsen for Nordfyns Gar-
derforening for min udnævnelse til Æresmed-
lem.
 768-NOV-45 Niels P. Pedersen

Hjertelig tak til Garderforeningen for Korsør og 
Omegn for opmærksomheden i anledning af 
min 90 års fødselsdag den 06.02.2014.
 301-NOV-45 Egon Olesen



Ved bestilling kontakt Knud Glavind tlf.: 3054 3891
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