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Så er det atter en gang ble-
vet tid til at sende jer alle en 
Nytårshilsen – tid til at sige 
tak for året der er gået og tak 
for den store indsats I alle har 
ydet.
Et begivenhedsrigt år, hvor I 
til fulde har levet op til det, 
vi alle gerne vil med vores 
Garderforeninger – bygge på 
traditioner, leve i nuet og sigte 
mod fremtiden.

Året har, som sædvanligt, budt på mange store begivenheder. 
Dette år med vægten på de mange aktiviteter i vore Garderfor-
eninger – det være sig de traditionelle aktiviteter eller de mange 
flotte jubilæer, der har været afholdt i årets løb.
Men året bød også på mange andre store begivenheder.  Som altid 
har I vist de tjenstgørende Gardere den respekt de fortjener for 
deres tjeneste. Traditionerne for, hvordan vi fejrer de Gardere, der 
er vagtgående ved de kongelige slotte og palæer, er blevet holdt i 
hævd. Men ikke mindst er den måde vi siger tak for indsatsen på 
til de Gardere, der er eller har været på mission i udlandet, blevet 
forstærket. Især skal jeg fremhæve den påskønnelse og anerken-
delse I gav til det hold, der senest kom hjem fra Afghanistan. Jeg er 
sikker på, at ingen af dem vil glemme den opbakning I viste dem, 
da I deltog i kontingentparaden 5. september.
Og naturligvis en tak til de mange Garderforeninger, der i egen by 
bidrog til at gøre den Nationale Flagdag til en ganske særlig ople-
velse. Det var flot – og de fortjente det.

Traditionen byder ikke alene at se tilbage på året der er gået, men 
også at se frem. 
Jeg er ikke i tvivl om, at I alle, også til næste år, vil forstå at holde 
traditionerne i hævd. I vil huske vore ”gamle” Gardere, I vil forstå at 
samles til kammeratligt samvær, I vil huske at byde nye, unge med-
lemmer velkommen i jeres Garderforeninger, I vil huske at slutte 
op om vort regiment, når det kalder, og I vil forstå at bakke op om 

tjenstgørende Gar-
dere, både dem der 
gør tjeneste inden 
for landets grænser 
og dem, der er på 
mission i udlandet, 
og I vil huske vore 
mange veteraner.
En anden meget 
væsentlig opgave 
i 2014 vil være at 
udstikke fremtiden 
for Garderbladet. 
Ingen er i tvivl om, 
at det er, om ikke 
hjørnestenen, så ét af de meget væsentlige elementer i garderfor-
eningerne. Vi kan sikkert alle blive enige om, at det er dybt bekla-
geligt, at Forsvaret har valgt at spare på netop dette område. Men 
sådan er det nu besluttet. Jeg er også sikker på, at vi alle ønsker et 
garderblad, der dækker både hvad der sker i vore mange foreninger, 
men lige så vigtigt, hvad der sker ved Den Kongelige Livgarde. Så 
uanset økonomisk tilskud fra Livgarden eller ej, så vil Garderbladet, 
med jeres store støtte, fortsætte som både forenings– og regi-
mentsblad. Om der så skal ske yderligere udvikling for Garderbla-
det, skal vi jo beslutte på repræsentantskabsmødet i 2014.

Og så er det, som jeg meddelte på repræsentantskabsmødet i 
Silkeborg, min sidste Jule– og Nytårshilsen som præsident for De 
Danske Garderforeninger. Seks gode og meget lærerige år. Seks år 
jeg vil se tilbage på med glæde.
Og alle vil så spørge, ”hvem skal afløse som præsident?”. Jah, det 
afgør repræsentantskabet jo, men et enigt præsidium er meget 
glade for at kunne indstille kammerherre, oberst Flemming Rytter 
som kandidat til posten.
 
Jeg ønsker jer alle en glædelig Jul samt et godt og lykkebringende 
Nytår.

Med Garderhilsen, Jan Brun Andersen
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Det sker i 2014
JANUAR

Onsdag 1/1 – Vagtskifte på Amalien-
borg i rød galla

FEBRUAR
Lørdag 8/2 – Forældredag, Garderka-
sernen, Høvelte

JANUAR-MARTS
DG landsskydning på 15 m afvikles i 
egen garderforening

Kære Garderkammerater
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64I/II LG på (ALU) Indtryk..

7 9”Royalt” besøg på Sjælsmark Kaserne LG imponerer ved internationale sportsstævner i Kosovo

”Jeg er imponeret”
Da jeg var ung sol-
dat, havde vi et højt 
niveau. Det fik vi i det 
mindste at vide, og 
det mente vi jo selv-
følgelig også selv! 

Senere i min tjeneste, 
herunder som chef 
for den danske styrke 

i Kosovo, fik jeg ved selvsyn bekræftet, at danske soldater 
har et højt niveau.

Men jeg må ærligt indrømme, at jeg aldrig har set et så 
højt niveau, som det jeg nu ser blandt vores professionelle 
soldater. 

Jeg er meget imponeret over soldaternes kunnen. Nu er der 
i første omgang selvfølgelig tale om de professionelle, fra I. 
og II. bataljon, men de fleste af dem har jo engang været 
værnepligtige ved Livgarden, og det er naturligvis her, at 
grundstenen er lagt. For også blandt de værnepligtige er 
der et særdeles godt fundament at bygge videre på ved en 
fortsat tjeneste som professionel soldat. En god værnepligts 
uddannelse giver mulighed for gode fuldtidsansatte. 

Jeg havde for nylig glæden over at overvære Afdelings Ledet 
Uddannelse (ALU) i Oksbøl med II. Bataljon. Der fik jeg vir-
keligt syn for, at den professionalisme vi har fået i hæren via 
vores missioner, er kommet helt ind under huden i alt, hvad 
vi foretager os. Det kan kun skabe glæde, gode forventninger 
og ro i sindet, når man ser hvor dygtige nutidens soldater er 
til deres håndværk. Det er nutidens soldater og deres førere, 
som med rette bør have at vide, at de er de bedste, og de 
bør tro på det.

Jeg er også imponeret over vores værnepligtige i henholdsvis 
III. Bataljon og i Vagtkompagniet. Selv efter en relativ kort 
uddannelse i den grønne og en blå tjeneste har jeg nu ved 
flere hold konstateret, at de gør det rigtig godt og deres 
holdning er i top. Sådanne resultater er selvfølgelig kun 
muligt, fordi der er professionelle befalingsmænd og office-
rer i enhederne.

Rigtig godt nytår.

Pro Rege et Grege     
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Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde, Høveltevej 111-117
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Garderforeningernes Forbindelsesofficer
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Garderkasernen i Høvelte. Hertil skal alle 
henvendelser om arrangementer o.l. rettes. 
e-mail: lg-gse03@mil.dk

Presse- og Informationsofficer
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Klavs Lawes, Oberst, Kammerherre
Chef for Den Kongelige Livgarde.
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I/II LG på Afdelings Ledet Uddannelse (ALU) 
i Oksbøl

Af KS T. Kunz I/II LG 
Datoen var d. 4/11-13, det var tidlig mandag morgen, da vi endnu 
engang drog mod kolde våde Oksbøl, vi skulle nemlig på ALU 
(afdelingsledet uddannelse). Omkring middag var vi alle samlet, 
der blev hurtigt gjort klar til at rykke ud med køretøjer i form af 
IKK’er og PMV’er og hvad der dertil hørte, nu startede øvelsen for 
alvor, befalingerne var hørt blandt konstablerne og alle var klar! 
Vi startede roligt med at rykke i BSO mandag aften. Så kom 
tirsdagen hvor et af de store angreb skulle foregå! Det var tidlig 
morgen, stadig mørkt, så man skulle tro det nærmest var nat. 
Efter et kort stykke tid var vi alle i formation og klar til at rykke ud 
over udgangslinjen med øjne mod fjenden! Vi kom hurtigt i stilling 
diverse steder for at nedkæmpe fjenden. Målet var at angribe hen 
over et vandløb og derefter sikre området, så der kunne lægges en 
stor bro, som kan holde til pansrede køretøjer. Der blev skudt, råbt 
og sprængt lidt over det hele, da angrebet var godt i gang. Efter 
noget tid kunne vi melde at vi havde mål inde, derefter reorgani-
sere og gøre klar til næste opgave. 
Der kom en kort pause og om aftenen gennemførte vi angrebet 
en gang mere, hvor det dog ikke var nær så dramatisk som om 
formiddagen. 
Onsdagen stod for døren, og det samme gjorde en masse uddan-
nelse for os alle sammen. Vi er tre delinger i et KMP og derfor 
var der tre ”stationer” som hver deling skulle rundt til. Der var 
noget teori om BSO i byer og pakning af køretøjer. Der var noget 
om angreb og over vandløb og endelig noget om gennembrud af 
minefelt med ingeniørerne. Det tog indtil ca. om eftermiddagen 
før vi alle var færdige. 
Derefter fik vi en kort pause inde i selve Oksbøllejeren hvor vi 
fik tid til at finde os selv, få noget ”god” mad inde på ”Kuffen” 
og lige slappe en lille smule af, inden vi kørte ud mod endnu et 
BSO, den her gang inde i selve Brikby. (Brikby er en specialbygget 
nærkampsby, red.)

Torsdagen gik ud på at angribe endnu engang, denne gang i et 
langt sværere og mere uoverskueligt terræn, nemlig skyttegrave 
hvor man hurtigt kan miste indsigt på hinanden og overblik! Klok-
ken 10.00 præcis brød vi frem og angreb, hele kompagniet på en 
gang! Det gik vildt for sig, med finskytter her, kampvogne der 
og infanteri som nærmest stormede frem, det var stort det her! 
Køretøjerne gjorde et fantastisk stykke arbejde med at få renset 
det meste af skoven så infanteristerne kunne rykke frem, næsten 
uden at komme i kampføling. 
Da infanteristerne var nået så langt frem, at de havde indsigt på 
og lavet indbrud i fjendens kampstillinger kunne køretøjerne og 
ingeniørerne arbejde på at få ryddet det minefelt som holdt dem 
tilbage. Der gik et godt stykke tid inden vi fik klaret denne svære 
fjende, men det lykkedes og vi kom alle derfra igen i god behold. 
Det blev aften igen, og nu gjorde vi - ligesom om tirsdagen - 
angrebet endnu engang om natten, og det gør det bestemt ikke 
nemmere. Vi var alle trætte og godt udmattede men fik opgaven 
klaret, flot og smertefrit. Omkring kl 2400 var angrebet færdigt, 
da ordet ENDEX kom over radioen blev alle lettede, øvelsen var nu 
slut, sikken god melding! Kl 0100 om natten var vi tilbage i Brikby 
hvor vi gjorde klar til at tage tilbage til Oksbøllejeren. Vi skulle dog 
have en smule søvn, så nogle fik et par timer på øjet mens andre 
fik lidt mere.
Fredag morgen stod den på vedligeholdelse af våben og hjem-
transport til den gode gamle Garderkaserne i Høvelte. Vi var alle 
trætte, og en velfortjent weekend med afslapning og byture stod 
helt klart for døren, inden en ny uge begyndte. 
Det vi fik med fra ugen var en masse uddannelse som enkeltmand 
og som helhed, vi fik et større indblik/perspektiv i hvad det er der 
foregår under en så stor øvelse med angreb, naboenheder, BSO 
tjeneste mm. Det var i bund og grund en god hård uge for de fleste 
med en masse indlæring.
  

CH II overrækker skjold til DF PWRR
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ALU2b
II Bataljon den Kongelige Livgarde var på bataljonsøvelse i Oks-
bøl i uge 45. Øvelsens hovedemne var offensive operationer. 
Såvel 1 Kompagni  / I den Kongelige Livgarde og 1 Kompagni / 
II den Kongelige Livgarde deltog i øvelsen. Begge kompagnier er 
professionelle panserinfanterikompagnier, udrustet med infante-
rikampkøretøj CV 90, og begge kompagnier blev indsat i angreb. 
Angrebene blev gennemført i skov, hvorfor en stor del af angre-
bene blev gennemført afsiddet. Så selv om kompagnierne råder 
over infanterikampkøretøjer, indsættes delingerne ofte afsiddet. 
Stabskompagniet II / den Kongelige Livgarde deltog ligeledes i 
øvelsen og oprettede bl.a. kommandostation og støttede derved 
øvelsesledelsen. Finskyttesektionen blev indsat som støtte til 
panserinfanterikompagniernes angreb. Finskytterne infiltrede ind 
på livet af fjenden før kompagnierne angreb. På den måde kunne 
de melde om fjendens placering og beskyde vigtige mål. Også 
finskytterne var derfor indsat afsiddet.  
Der var stor interesse om øvelsen. Chefen for Hærens Operative 
Kommando generalmajor Per Ludvigsen, chefen for den Konge-
lige Livgarde oberst Klavs Lawes og chefen for 2 Brigade oberst 
Michael Bach Jensen besøgte os på øvelsen. 
På øvelsen havde vi besøg af en infanterigruppe fra II Bataljon 
Princess of Wales Royal Regiment (PWRR). PWRR er Livgardens 
søsterregiment. HMD Margrethe II er æresoberst i PWRR. Grup-

pen blev underlagt 1 Kompagni / I Livgarden, og var derfor indsat 
i angreb sammen med kompagniet. Samarbejdet gik godt. Både 
vi og PWRR ser frem til flere besøg ved hinanden og deltagelse i 
øvelser ved hinanden. Der var 
også stor interesse om dette 
besøg. Britiske officerer, der 
arbejder i Danmark var på 
besøg for at hilse på gruppen. 
Således besøgte den britiske 
forsvarsattaché fra den briti-
ske ambassade i København 
øvelsen og det samme gjorde 
den britiske forbindelsesof-
ficer fra Hærens Operative 
Kommando. 
Selvom vi råder over særdeles 
moderne materiel og køretø-
jer så er det stadig særdeles 
vigtigt at have gode enkelt-
kæmper færdigheder for den 
enkelte afsiddede soldat. 
Noget de professionelle soldater i II / Den Kongelige Livgarde viste 
på øvelsen – tak for det! 

Hvordan er det at være garder, og hvordan ser en typisk dagligdag 
ud for Den Kongelige Livgarde? Dette er den første bog, der fortæl-
ler om tilværelsen som garder fortalt af garderne selv.
I ”Garderens Dagbog” får du mulighed for, at komme helt tæt på 
dagligdagen i Den Kongelige Livgarde berettet af hovedpersonerne 
selv.
Tidligere garder ved Den Kongelige Livgarde, Christian R. Jørgensen, 
har i ”Garderens Dagbog” samlet i alt 19 historier fra gardere i alle 
aldersgrupper. 

Udover de 19 garderhistorier 
er bogen beriget med cita-
ter fra de to danske iværk-
sættere; Martin Thorborg og 
Christian Stadil, som tidligere 
har brugt deres ungdomsår i 
Den Kongelige Livgarde.
”Garderens Dagbog” giver dig 
en grundig beskrivelse af gar-
dernetværket, og et udførligt 

og bredt indblik i Gardernes dagligdag.
Kunne du tænke dig at vide mere om Den Kongelige Livgarde eller 
er nysgerrig omkring livet som rekrut og garder - så er disse virke-
lighedsnære beretninger en god begyndelse. Bogen her giver også 
tidligere gardere muligheden, for selv at nedfælde deres egen histo-
rie - de sidste 5 sider er blanke og kun markerede med overskrifter. 
Garderens Dagbog kan købes på www.garderensdagbog.dk



6 www.livgarden.dk6 www.livgarden.dk

Livgarden 1-14

Af C. M. Arlø, ISAF hold 10.

Fred. Slående stilhed. Mosekonen gør sit arbejde over hele green-
zone så langt man kan se. Røg enkelte steder fra compounds 
bålsteder.

Stilheden brydes let af børn som leger tæt på. Af hunde som igen 
og igen svarer hinanden igen. Og et enkelt æsel som kort gør 
opmærksom på sig selv med en gennemtrængende skryden.
Kølecontainerens monotone brummen. Folk som taler. Gravkoen 
som støjer i baggrunden. Mumlen. Engelske og afghanske stem-
mer. Alt sammen bryder stilheden, men er på en eller anden for-
underlig vis også en del af den.
Måske fordi det er tegn på liv i vores mærkelige lille brogede 
verden.
Gråligt lys som leger med farver præget af sand og træer, brudt af 
solnedgangens bleggule farve som også går over i ferskenfarvet. 
Som om naturen er modebevidst, og er klar over hvor godt fer-
skenfarvet og sand går sammen.
Energidrik med ferskensmag foran mig på den ekstra stol i san-
geren.
Står der sammen med termo’en med vand til kakao og kaffe.

Pudsigt som farverne på de foretrukne drikke i dag svarer til højere 
magters ønske om hvordan dagen i dag skal ende.
Farverne præger landskabets udtryk. Landskabet ser nærmest 
træt ud. Tigerteam snakker lystigt og griner forløsende nedenfor 
hvor jeg sidder.
Og der bliver klappet en takt, og trods forventningen om sang 
bliver det ved det.
Britiske soldater går forbi Main, ud af lejren for at gå til Clifton.
Jeg hørte at de spurgte efter transport, men det kunne åbenbart 
ikke lade sig gøre.
Et antal af dem tog deres bil, og i takt med at deres bil rundede det 
sidste hjørne blev der helt stille. Bortset fra kølecontaineren. Som 
var der gensidig forståelse, trådte kølerens termostat i karakter og 
maskinen tav, hvorved enkelte stemmer igen kunne høres. Nogle 
i a’ cappella, andre med telefon i hånden, imens dagens sidste lys 
smiler til os.
Enkelte biler og en traktor med vogn og kæmpe læs hø ses. Mon 
ikke de er på vej hjem? Jeg tror det. Om end høet nok får lov at 
ligge på vognen til i morgen!
Tænk et smukt land dette på mange måder er, når man kigger 
lidt ind under det tæppe som taliban har formået at trække ned 
over det.
Når jeg ser ud i terrænet er det egentligt ikke så svært at forestille 
sig hotellerne ligge og trone side om side på Highground.
Stolte bygninger som kunne stå som udtryk for, hvor meget der 
ville kunne ske og lade sig gøre uden talibans tunge hjelm.
Jeg må smile ved tanken om at kunne ride en guidet tur ud i det 
store terræn, og uden fare for IED’er og skydevåben, kunne nyde 
naturen, Helmandfloden og alt muligt andet på nært hold.
Er det muligt….?? Jeg tror det!!!!!  

Indtryk..

”Tænk et smukt land dette på man-
ge måder er, når man kigger lidt ind 
under det tæppe som taliban har 
formået at trække ned over det”.
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”Royalt” besøg på Sjælsmark Kaserne
Af Garder A. T. Elberg

Tirsdag d. 19/11 var 2. øvelsesvagthold i vagtuddannelseskom-
pagniet til blå vagtøvelse på Sjælsmark Kaserne, som et led af den 
afsluttende vagtuddannelse, med henblik på at forberede og klar-
gøre garderne til vagttjeneste ved de kongelige slotte og palæer. 
Der skulle bl.a. øves postgang, postafløsning samt forhold over for 
kritiske situationer på ”Amalienborg Slot” (Sjælsmark Kaserne). 
Garderne blev fordelt på tre handlebaner, der alle forestillede 
Amalienborg Slotsplads med palæer og tilhørende vagtstue. Da 
det ikke var en af efterårets varmeste dag, var der nogle, som var 
lidt heldigere end andre, idet de fik et Amalienborg med en opvar-
met vagtstue. Der blev iværksat afløsningspatruljer, hvor ikke blot 
post for gevær skulle vise deres værd, men også posterne skulle 
holde tungen lige i munden.
Med støtte fra Nordsjællands politi og totalsforsvarsregion Sjæl-
land kom der med jævne mellemrum momenter på ”slotspladsen”. 
Alle momenter krævede en eller anden form for handling fra de 
udstillede poster, så der var ikke mange rolige øjeblikke på vag-
ten. 
Vi øvede alt fra en psykisk syg, til den ældre dame med suk-
kersyge, til overfald på en sagesløs fulderik, nærgående turister, 
støjende personer på slotspladsen, at træde til gevær når ”maje-
stæten” kørte fra eller til Amalienborg og meget mere. Ved alarm 
rykkede en alarmpatrulje ud fra vagtstuen, og det skulle bare gå 
hurtigt, så vi hurtigst muligt kunne genoprette ro og orden på 
slotspladsen og bag palæerne. Ved nogle momenter var der behov 
for politiet, enten for at assistere eller overtage kontrollen ved de 
enkelte situationer. 
Den blå vagtøvelse var en rigtig positiv oplevelse for garderne. Vi 
fik her følelsen af at stå vagt og finde ud af, at vi faktisk var rig-
tig gode til det. Øvelsen gjorde selve vagtuddannelsen lidt mere 
håndgribelig, da den gav et mere præcist indtryk af, hvad der 

kunne komme til at ske. Ikke at sige, at vi kan forvente at skulle 
håndtere kritiske situationer hvert kvarter, men bare det at have 
oplevet en vagt og hele opbyningen af vagten var virkelig godt. 
Og så var det jo også rart at bruge noget af al den eksercits vi har 
lært i praksis.
Alt i alt en endnu en rigtig god dag i vagtuddannelseskompagniet, 
hvor den enkelte garders adrenalin til tider pumpede hurtigere, 
end det plejer. 

Livgarden
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En dag i det grønne 
– med Vagtkompagniet til Bredetved skydebane

Af Andreas Meyer-Juhlin, 2. vagthold, Vagtkompagniet, Den Konge-
lige Livgarde

Den 3. oktober 2013 startede tidligt for 2. vagthold hos Den 
Kongelige Livgardes Vagtkompagni. Alarmen var sat til 0400 og 
morgentrætheden var blandet med en forventning om en god 
dag i skydebanens tegn. Da den grønne udrustning var blevet 
kontrolleret af sergenterne, vores M/95 geværer var blevet hentet 
og der var kommet lidt morgenmad indenbords, var der afmarch 
mod Bredetved skydebane. En god times kørsel senere stod vi på 
skydebanen, der er beliggende omtrent 15 km sydøst for Holbæk. 
Solopgangen over Holbæk fjord vidnede om en kommende dag 
med flot efterårsvejr. Luften var frisk og vejret klart – perfekt 
skydebanevejr.

Vi fik dagens program præsenteret af Premierløjtnant Bjerre og 
introduktionen blev afsluttet med den befriende og for os Gardere 
meget uvante ordre - ”I dag er der ikke noget der hedder gevær 
i svanehals (gevær eksercits) og der er ingen specifikke påklæd-
ningsbestemmelser ud over at vi skal have sløringsfarve yderst”. 
Dagens fokus var derfor ikke vores vante etikette og finpudsede 
ydre, men derimod skydning, skydning og atter skydning. Det 
skulle nok blive sjovt. Premierløjtnanten havde lagt en stram tids-
plan, som skulle give os så mange skydninger som muligt på de 
to skydebaner beliggende i området. Først stod den på repetition 
af skydestillinger, henholdsvis stående, knælende og liggende sky-
destilling, samt skyttens selvkontroller. Derefter skulle geværerne 
indskydes. Nu var det værste støv rystet af vores skydefærdig-
heder og vi var klar til selve skydningerne. Vi gennemgik to slags 
skydninger, den ene var nærkampsskydning på 10 meter og den 
anden skydning foregik i blå jakke med en afstand på 100 meter. I 
førstnævnte skydning blev der kombineret vendinger med stående 
nærkampsskydestilling, samt høj knælende skydestilling. Skyd-
ningen med blå jakke skulle simulere en autentisk situation, hvor 
en alarmpatrulje på f.eks. Amalienborg imødegår en trussel mod 
Kongehuset. Dermed blev skydningen kombineret med høj puls og 
alle tre skydestillinger skulle benyttes til at nedkæmpe målet.

Alt i alt gik skydningerne godt. Garderne udviste godt engagement 
og gik fra skydebanerne med nogle oplevelser og erfaringer, der 
i høj grad adskiller sig fra hverdagens vagttjeneste ved Vagtkom-
pagniet. Vi blev mindet om, at selvom vi ikke forventer at skulle 
bruge vores skydevåben i vagttjenesten, så skal vi til alle tider 
være klar på at skyde, hvis en alvorlig situation skulle opstå, og vi 
blev på denne dag bekræftet i, at det er vi. Skydebanedagen gav 
gode oplevelser, godt sammenhold og perspektiv i den daglige 
tjeneste i Vagtkompagniet.
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LG imponerer ved internationale sports-
stævner i Kosovo

Af PL A. Manenkov.

Den i sommers udsendte bevogtningsdeling til Kosovo gjorde sig 
bemærket på mange andre områder end bevogtning.  Ved større 
sportslige internationale arrangementer var det vigtigt for den 
danske deling at vise fanen, og bevise sit værd på trods af den 
beskedne enhedsstørrelse. 

Den første mulighed for profilering kom ved det internatio-
nale KFOR svømmestævne i den nordlige del af Kosovo, som blev 
afholdt for alle internationale sikkerhedsstyrke. Her stillede delin-
gen SG Martin Chabior, som til hverdag havde til opgave at styre 
vagten i sin funktion som vagtkommandør. SG Martin Chabior 
indhentede imponerende fire guldmedaljer i samtlige af de fire 
svømmekategorier han stillede op i. Som en særlig anerkendelse 
for sergentens præstation, overrakte chefen for KFOR, den tyske 
General Volker Halbauer, sin personlige mønt til evigt minde om 
de flotte resultater til ære for den danske deltagelse. 

Et andet bemærkelsesværdigt resultat blev opnået under den 
danske DANCON march. Som arrangør af DANCON marchen var 
det vigtigt for delingen at opnå et acceptabelt resultat iblandt 
de mange nationer som deltog. Mere end 800 deltagere prøvede 
kræfter med kuperet terræn i området omkring Novo Selo lejren. 
Delingens bedste bud på en forventet flot placering blev SG Jonas 

SG Martin Chabior indhentede 

imponerende fire guldmedaljer 

i samtlige af de fire svømme-

kategorier han stillede op i. 

Riddersborg. SG Riddersborg gjorde sit hjemmearbejde grundigt 
og forberedte sig forud for marchen. Sergenten havde trænet ben-
hårdt for at opnå et højt fysisk niveau, for at profilere de danske 
soldater som værende blandt de bedste. Den hårde træning gav 
ikke alene et acceptabelt resultat men gav faktisk en førsteplads 
iblandt 800 deltagere. Et resultat som blev anerkendt af mange 
nationer. SG Riddersborg modtog, ud over førstepræmien, en per-
sonlig mønt af den amerikanske stabschef for sergentens impone-
rende placering med hele 10 minutter foran andenpladsen. 



Julekoncerten
- foregik også i år i Holmens Kirke lige inden vagtparadesæso-
nens begyndelse. I år havde Livgardens Musikkorps allieret sig 
med Bo Holten, der især har gjort sig bemærket som komponist 
af operaen Livlægens Besøg om Struensee og Caroline Mathil-
de, samt som dirigent for det fornemme vokalensemble Musica 
Ficta. Netop dette kor havde han taget med i Holmens Kirke, og 
Musikkorpset og koret opførte dejlig julemusik sammen. En del 
af musikken var arrangeret af Bo Holten selv og af vores egen 
trompetist, Stig Sønderriis. Flere pårørende til faldne soldater var 
traditionen tro mødt op, og som koret bemærkede, var det noget 
særligt at synge og spille for dem. Røde Kors og en fl ok asylbørn 
fra Center Sandholm var også mødt op. Musikkorpset har taget 
asylbørnene til sit hjerte, og overskuddet af koncerten går til kul-
turoplevelser til disse børn gennem Røde Kors.

Kor og orkester i Holmens Kirke. 
Foto: Klavs og Jette Lawes.

David Palmquist med sit horn. Primus motor ved koncerten 
16. november samt marchkomponist. Fotos: Olav Vibild.
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Julen blev spillet ind foran Hotel d’Angleterre den 22. 
november. Der kom lys og stemning i vintermørket. 

D’Angleterre har efter den lange restaurering genskabt sin eventyr-
lige julepyntning af facaden til københavnernes store glæde. Æg-
teparret Else Marie og Henning Remmen (1949-51 sekondløjtnant 
i Livgarden), ejere af Hotel d’ Angleterre, har altid været gavmilde 
overfor Den Kongelige Livgarde og har doneret store summer til 
bl.a. soldaterrekreation. Else Marie Remmen har fortsat den velvil-
lige kurs efter sin mands død sidste år. Det var derfor naturligt for 
Livgarden at gøre en gestus retur. Den bestod i, at Musikkorpset 
spillede julesange, mens lysene blev tændt til københavnernes be-
tagede iihh og næhh. Den lille koncert bød på en uropførelse af 
David M.A.P. Palmquist: ”Hotel d’Angleterre March”, komponeret 
til anledningen. Bagefter bød fru Remmen orkestret på et delikat 
traktement i royal suite på første sal. Dagslejen af den elegante 
suite overstiger langt en musikers månedsløn, så mon ikke vi skal 
fryde os over én gang at have nydt udsigten over Kongens Nytorv 
og Nyhavn derfra…

Christian IX koncert
Kong Christian IX besteg tronen den 16. nov. 1863, altså for net-
op 150 år siden. Han var den første konge fra den glücksburgske 
slægtslinje. På denne dato i år havde Livgardens Musikkorps arran-
geret en koncert i Fredensborg Slotskirke med et særligt Christian 
IX-ensemble på initiativ af David Palmquist. Ensemblet, der talte 7 
blæsere og 2 slagtøjsspillere, spillede på instrumenter fra Chr. IX’s 
tid, sat i stand efter alle kunstens regler. Musikken var naturligvis 
også fra den tid, så det hele blev så autentisk som muligt. Kgl. 
kammersanger Stig Fogh Andersen, organist Søren Johansen og 
harpenist Lovisa Wennez medvirkede til at bringe tankerne 150 
år tilbage. H.M. Dronningen og D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse 
Marie overværede koncerten.

Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist, fotos Olav Vibild

Juletid
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LANDSSKYDNING 15 M
Det første blad i det nye års kalender er 
nu vendt, og Præsidiets Skydeudvalg vil 
derfor gerne ønske alle gamle gardere et 
godt nytår. 

Med årsskiftet er det også blevet tid til 
Landsskydning på 15 m. Denne skydning 
kan skydes på hjemmebane fra januar 
og frem til begyndelsen af april, så alle 
bør have mulighed for at kunne deltage. 
Kontakt din skydeudvalgsformand, og hør 
hvornår din forening skyder Landsskydning 
på 15 m.

Nogle foreninger har allerede fået tilsendt 
skydeskiver til Landsskydning på 15 m, og 
de sidste skiver er klar til at blive sendt ud. 
Det er nu op til dig, at afsætte en aften til 
at komme en tur på skydebanen og skyde, 

- og skulle din forening have behov for 
flere skiver, ja så sender vi flere. 

Skydeudvalget skal opfordre til, at hver 
enkelt garderforening ser Landsskydningen 
på 15 m som et tilbud om en foreningsak-
tivitet, der kan være med til at krydre vin-
terens øvrige tilbud. Denne skydnings for-
nemmeste mål er, at gamle gardere både 
i egen forening og på tværs af de lokale 
garderforeninger dyster i kammeratlig 
ånd, og på den måde får nogle hyggelige 
timer sammen ude i foreningerne. Skyde-
udvalget håber derfor, at alle foreninger vil 
slutte op bag Landsskydningen.

På gensyn til Landsskydning på 15 m.
Med Garderhilsen
Præsidiets Skydeudvalg

Skydning
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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

70 år
10. januar 2014
Generalmajor

Hans Georg Gustav Grüner

Præsident for De Danske Garderforeninger 
2004 - 2008 

De Danske Garderforeninger 
ønsker hjerteligt tillykke.

Hædersbevisninger i 
De Danske Garderforeninger

De Danske Garderforeningers 
Hæderstegn

De Danske Garderforeninger 
ønsker tillykke

MAJ-77 Ole Kærgaard
Thyrasvej 27 
9640 Farsø

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

Regionsturnering for Region I og Region II
Afholdes i Herning Lørdag den 8. februar 2014

Regionsturnering for Region III
Afholdes i Haderslev torsdag den 20. februar 2014

Regionsturnering for Region IV
Afholdes i Odense lørdag den 11. januar 2014

Regionsturnering for Region V
Afholdes i Roskilde søndag den 2. februar 2014

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

Med venlig hilsen

Henrik Agerlin
Landsformand for Bowling
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Vestlollands
Garderforening

fylder 90 år 
den 20. januar 2014

De Danske Garderforeninger
ønsker hjerteligt tillykke.

GARDERKORTET 
Opnå en lang række rabatter med garderkortet 
Som indehaver af et garderkort kan du opnå rabatter i hele landet! Hver dag udvides rabatordningerne, hvilket sikrer 
dig en masse fordelagtige tilbud.  

Med garderkortet får du bl.a.  
 10% i restauranten og på overnatning hos Den Gamle Kro i Gråsten 

 ’happy hour’ på Wiessbier hos Heidi´s Bier bar i København  

 10% på hele regningen hos Sct. Mathias ure-guld i Vejle 

 Billigt medlemskab af Fitness dk i hele landet 

 20% på hele regningen i herretøjsbutikken Nielsen & Co i København 

 30% på alle Nike produkter hos Just Company 

 Og meget, meget mere! Se mere på garderkortet.dk 

Bestil dit garderkort med det samme 
For blot kr. 10 + porto kan du erhverve dig et garderkort.  
Kontakt Knud Glavind på tlf. 30 54 38 91, eller din lokale garderforening og hør nærmere. 

Hjælp os med at finde samarbejdspartnere 
Kender du til vores næste rabatordning? Kontakt da en af nedenstående mail adresser.  

 
Knud Glavind: dgglavind@dbmail.dk │ Tonny Ager Søbrink: ager@denkongeligelivgarde.dk │ Steen V. Grubert: steen.grubert@parkmail.dk  

Fredag den 29. november var der hjemsen-
delsesparade på Garderkasernen i Høvelte for 
Hold APR-2013.
Paraden begyndte kl. 12.00, hvor chefen for 
vagtkompagniet, major Søren P. Østergaard, 
afleverede styrken til Chefen for Livgarden, 
oberst, kammerherre Klavs Lawes.
Obersten skridtede herefter fronten af hjem-
sendelsesklare gardere af og vekslede bemærk-
ninger med flere i styrken. Herefter gik ober-
sten over til de opstillede 9 faner fra De Danske 
Garderforeninger, hvor hver enkelt af de frem-
mødte gamle gardere fik et fast håndtryk af 
obersten som tak.
Efter musikkorpsets og vagtkompagniets ind-
march på pladsen, holdt obersten tale til hjem-
sendelsesholdet. Inden iagttog hele paraden 
dog et minuts stilhed, hvorefter musikkorpset 
spillede salmen Kongernes konge, alt til ære 
for garder Jon-Sigurd Schwartz, der døde af 

meningitis kort efter tiltrædelse af vagten på 
Gråsten slot.
Obersten udtrykte i sin tale en stor tak til De 
Danske Garderforeninger for den støtte, der 
altid ydes Livgarden og fra min side skal der 
lyde en tak til de fremmødte garderforeninger: 
København, Frederiksborg, Gammel Roskilde, 
Helsingør, Holbæk, Køge, Nordsjælland, Syd-
sjælland og Sdr. Birk.

Carsten Rasmussen, Forretningsfører

HjemsendelsesparadeDronningens 
ur
Ved Dronningeparaden den 20. november 2013 
modtog garder Jeff William Jørgensen Hendes 
Majestæt Dronningens ur.
Garder Jørgensen har gjort tjeneste på 2. 
Vagthold ved Vagtkompagniet siden ultimo juli 
2013 og har i det 
daglige på bedste 
vis fungeret som 
post for gevær.
Garder Jørgensen 
bor i Gilleleje og 
er uddannet som 
landbrugsmaskin-
mekaniker.

Garder Jeff William 
Jørgensen
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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. 98 67 17 75 / 21 74 77 75
e-mail: bestyrelsen@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 (I)

Indbydelse til Familie- og Landsskydning 2014 
på 15 m. mandag den 10. februar kl. 19.00.
Alle gardere i Himmerlands GF med familie og 
børn, store som små, indbydes hermed til fami-
lie- og landsskydning. Det sker som sædvanlig 
på Aars Skytteforenings skydebaner Østermark-
skolen, Ø. Boulevard 41, 9600 Aars. Indgang ved 
SFOen. Der skydes 20 gældende skud til både 
familieskydning og landsskydning samt 5 prøve-
skud. Bagefter er det muligt at skyde på festski-
ver. Aftenen afsluttes med kaffebord og madder 
samt præmieuddeling.
Det er muligt at træne på Aars Skytteforenings 
baner i januar og februar måned, hver torsdag 
fra kl. 19.30 til 21.00. Patronsalget stopper kl. 
20.00. 

Bowlingaften i Aars
Mandag den 4. november 2013. mødtes 20 
bowlere i Aars Bowlingcenter.
Efter en times bowling (der var isat gul kegle) 
samledes vi i mødesalen til fælles spisning og 
hyggelig samvær.
Efter kaffen blev de udsatte vinpræmier uddelt 
af bowlingleder Kjeld Sørensen.
Der blev bowlet i to præmiegrupper, en dame- 
og en herrerække med præmier for hver 5 
deltagere samt for strike med gul kegle forrest. 

Damerækken blev vundet af Aase Nielsen med 
gns. på 157 og nr. 2 blev Lisbeth Nielsen med 
gns. score på 111. Herrerækken blev vundet af 
JUN-58 Leif Pedersen med gns. score på 161, nr. 
2 blev Hans med gns. score på 147 og nr. 3 blev 
MAJ-54 Poul Arne Nielsen med gns. på. 140. 
Aftenens eneste strike med gul kegle forrest 
blev lavet af MAR-65 Jesper Holm Nielsen.   
Aftenen sluttede med at bowlingleder Kjeld 
Sørensen overrakte SEP-62 John Nielsen og 
MAJ-54 Poul Arne Nielsen diplom og præmie 
for 2. pladsen i De Danske Garderforeningers 
landsturnering i C-rækken 2013 med 1115 
point sammen med JAN-58 Bent Knudsen og 
JAN-90 Mogens Dalsgaard som ikke var tilste-
det denne aften. 

Himmerlands Garderforening ønsker godt Nyt-
år til alle vore medlemmer samt deres familier.

Vi ønsker alle medlemmer et godt nytår, glæ-
der os til mange vil møde op til vore aktiviteter 
i 2014.  
Ved sammenkomsten 4. november havde vi 
besøg af Forsvarsbrødrene samt Flyvevåbnets 
Soldaterforening til en fælles sammenkomst, 
hvor vi alle prøvede kræfter på skydebanen. 
Fra vores forening var der præmier for bed-
ste resultater til 909-MAJ-61 Poul Svendsen 

og MAJ-77 Erling Gludsted i hovedskydning. 
Festskydningen blev vundet af SEP-85 Mogens 
Koldkjær. Vi var i alt samlet 22, til en hyggelig 
aften.
Første aften i det nye år håber vi sammen med 
ledsager, at kunne samles på bowlingbanen 
torsdag d. 16. januar kl. 19.00, der er tilmelding 
til Poul Svendsen tlf. 9890 1513 eller mail hya-
cintvej@has.dk senest 13.januar, der henvises 
til det udsendte program, hvor vi også har 
oplyst konto nr. til indbetaling af kontingent 
2014.
Vores hjemmeside har haft en pause, men nu 
skulle den være oppe at køre igen, så prøv at 
gå ind på hjgarderforening.dk og se hvad vi har 
af nyheder at byde på.

267-JUL-59 Bent Mikkelsen

Indbydelse til generalforsamling 13.03.2014, 
nye vedtægter samt kontingent indbetalingskort.

HUSK nu at få betalt kontingent 2014 den 
01.02.2014.

686-SEP-64 Knud Rasmussen
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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) 1-14

TORSDAG DEN 9. JANUAR KL. 19.00
NYTÅRSGUDSTJENESTE I BUDOLFI KIRKE.
Som det første i det nye år er alle gardere meget 
velkomne til at deltage i Aalborg & Nørresundby 
garnisoners samt soldaterforeningers og Hjem-
meværnets fælles ny tårs gudstjeneste. En flot og 
god start på det nye år.

TIR. D. 14. JAN. KL. 19.30 SKYTTELAUGET.
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 28. JANUAR KL. 19.30
TRÆNINGSSKYDNING
Kom til vore skydebaner på Gl. Lindholm skole, 
hvor der er lejlighed til helt uden konkurrence at 
træne sine skydefærdigheder.

TIRSDAG DEN 11. FEBRUAR KL. 19.30 KAT-
TESKYDNING.
På Gl. Lindholm Skole arrangerer Skyttelauget 
den årlige katteskydning, der altid er en hyggelig 
og munter skydeaften sammen med gl. Gardere. I 
aftenens løb bliver den nye Kattekonge udnævnt. 
Tilmelding ikke nødvendig.

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 28. november kunne vi afholde 
foreningens generalforsamling nr. 106. I det 
følgende et kort uddrag af formandens beret-
ning mv.: Efter at fanen blev ført ind, indledte 
formanden Olav Vibild Gar der for e nin gen for 
Nordjyllands ge ne ral for sam ling nr. 106 med 
at byde alle velkommen. En særlig velkomst 
til nye medlemmer og til jubilarerne. Derefter 
mindedes vi de med lemmer, der siden sidste 
gene ral for sam ling var afgået ved døden:
13-MAJ-46 Knud Christensen
412-MAJ-47 Niels Peter Andersen
840-NOV-47 Ole Christian Nielsen
321-MAJ-50 æresmedlem Jens Peter Ahlmann 
Vestmar
809-NOV-51 Poul Anker Jørgensen
227-NOV-53 Allan Christensen
JUN-69 Niels Hartvig Hansen
JUL-71 Erik Børkild Larsen
Derefter blev fanen sænket, og der var 1 minuts 
stilhed til minde om vore afdøde kammerater. 
Æret være deres minde.
Morten Poulsen, Nibe blev valgt til dirigent. 
Foreningen har i dag et medlemstal på 400 
medlemmer. Derefter gennemgik formanden 
årets begivenheder. Kontingent for 2014 blev 
fastsat til 285 kr., der forfalder 1. februar. 

Årets Himmerlandsskydning for seniorer blev vundet af GF Nordjylland assisteret af vicepræsident Niels 
Godiksen.

På valg og genvalgt til bestyrelsen blev Søren 
Thomassen, Niels Thygesen, Jan Holmgaard. 
Egon Lyngby ønskede ikke genvalg og som nyt 
bestyrelsesmedlem valgtes Poul Bovin Gaj-
hede. Vor fanebærer Bent Kristensen blev gen-
valgt som fanebærer. Som revisorer blev Allan 
Krogh og Bent Møller begge genvalgt.
Inden spisningen kunne formand Olav Vibild 
hædre Egon Lyngby med Danske Soldaterfor-
eningers Landsråds hæderstegn i bronze. Der-
efter kunne forsamlingen nyde den kogte torsk 
eller dyrekøllen. 
Efter spisningen blev følgende foreningsjubila-
rer hædret:
60 år: 783-NOV-51 Frederik Adamsen
50 år: 006-SEP-57 Poul Nielsen, 633-SEP-
60 Jørn Lange. 40 år: 834-NOV-64 Søren 
Lund, 747-NOV-64 Anders Stenild, JUL-71 Oluf 
Svendsen, JUL-71 Niels Chr. Thygesen og AUG-
72 Keld Rasmussen
10 år: OKT-70 Jan Zimmer Andersen
Derefter gav vicepolitiinspektør Poul Severin-
sen et foredrag om træning af politiet i Hel-
mand provinsen i Afghanistan. 
Foreningen ønsker godt Nytår til alle vore med-
lemmer samt deres familier.

WWW.GFNORDJYLLAND.DK
Det fulde referat af Generalforsamling nr. 106 
kan nu læses på vor hjemmeside. 

JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Referat af generalforsamling i Garderforenin-
gen for Randers By og Omegn på Restaurant 
Tronborg d. 26. nov. 2013.
37 af foreningens 167 medlemmer deltog.
Generalforsamlingen indledtes med spisning og 
en skål for Hendes Majestæt Dronningen.

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: olav@olavvibild.dk
www.gfnordjylland.dk

Til sildemaden blev en ny snaps, Gardersnaps 
fra brænderiet ”Enghaven” serveret for første 
gang. Den bekom forsamlingen vel og fik man-
ge rosende ord. Vi fik dog ikke flere genstande, 
end at generalforsamlingen forløb i god ro og 
orden. Ja, som et af vore ældste medlemmer 
udtrykte det:
”Meget disciplineret”.
Henning Lausten blev valgt som aftenens diri-
gent.
Formand, Anders Bach Andersen aflagde beret-
ning, hvori han omtalte chefskiftet i Livgarden, 
det glædelige i, at vi nu har fået vore soldater 
(gardere) hjem fra Afghanistan, og at Høvelte 
Kaserne fortsat skal være kaserne for Livgar-
den. Han savnede forståelse fra De danske Gar-
derforeninger for frihed for at betale kontin-
gent for nye endnu tjenstgørende medlemmer. 
Regionssamarbejdet i Region I fungerer fint, 
men vi ser gerne midler tilført fra DG, så akti-
viteten kan styrkes.
Årets arrangementer i foreningen blev omtalt.
Foreningen fik ny fane, som blev indviet på 105 
års stiftelsesdagen d. 2. febr.2013.
For første gang var vi med til at arrangere 4. 
majaften ved Flemming Junckers mindesten 
ved Overgaard Gods med afslutning i Tårnsa-
len. Det var værdigt og højtideligt med en god 
stemning.
Det er De samvirkende Soldaterforeninger i 
Randers og Hjemmeværnsdistrikt Hvidsten, der 
står for arrangementet.
Fhv. ceremonimester, Chr. Eugen Olsen havde 
holdt foredrag for ca. 100 deltagere på Hvid-
sten Kro om Kongehusets betydning i samfun-
det. Det blev en lærerig og fornøjelig aften.
Derpå fremlagde kasserer, Leif Bodilsen årets 
regnskab, der viste et underskud på ca. 7.000 
kr.
Man vedtog derfor at forhøje kontingentet til 
300 kr. pr. år. Det er første gang i 10 år, at kon-
tingentet forhøjes. 5 kr. af forhøjelsen skal gå 
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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

Nordjylland (I)

til Jubilæumsfonden. Restbeløbet i Fanefonden 
overføres også til Jubilæumsfonden. Forenin-
gen har nu en formue på 51.000 kr.
Alle valg til bestyrelsen var genvalg.
Evt.
Her foreslog man oftere at annoncere prisen 
for deltagelse i begivenheder og øget omtale i 
pressen. (I parentes bemærket, er det jo pres-
sen, der bestemmer, hvad pressen vil skrive 
om.)
Efter generalforsamlingen fortalte 518-SEP-65, 
Erik Moestrup om ”Brænderiet Enghaven”, der 
bl. a. fremstiller Gardersnaps.
Gardersnaps kan købes ved henvendelse til for-
manden tlf. 8647 3009. Hvis den skal sendes, 
bestilles der direkte ved ”Enghaven” tlf. 8644 
1405 eller emoestrup@gmail.com
1 flaske á 35 cl. koster 140 kr., 6 flasker koster 
800 kr.

SEP-65 Anders Bach Andersen

Onsdag d. 8 og d. 22 januar. kl. 19.30 Skyd-
ning.
Der er skydning på 15 m. i Sjørring Hallen. Vi 
holder skydeaften sammen med Dragonforenin-
gen, efter skydning får vi kaffe og kammeratlig 
samvær, du skal blot møde op og der vil være 
gevær til rådighed. Vi ses.
 
Lørdag 1. februar 2014. kl. 14.00
Kok for en dag.
For gamle Gardere og deres ledsager.
Vi starter med fælles kaffe, hvorefter mændene 
går i køkkenet, og for pigerne vil der være et sær-
skilt arrangement.
Madaften for foreningens medlemmer med sam-
lever, hvor mændene forkæler deres kvinder, 
med finere madlavning som de selv tilbereder 
under kyndig vejledning af en professionel kok. 
Arrangementet afholdes på Restaurant Pynten i 
Hanstholm Pris ca. 250,- kr. pr. person.
Tilmelding til Niels Godiksen på 2090 7901 el. 
n.godiksen@mail.dk senest d. 26. januar 2014.

NOV-72 Niels Godiksen

På grund af problemer med mailadressen hos 
garderbladet kom julehilsen ikke med sidste 
gang. Jeg skal beklage, men i skal alle have 
en forsinket julehilsen og et ønske om et godt 
nytår.

Vi starter sæsonen igen onsdag 8 januar.
 
Onsdag d. 20. november var det blevet tid til 
den store julefrokost med damer i Garderfor-
eningen.
Frederikshavn Marinestue var igen i år rammen 
for arrangementet. Vi var knap 40 samlet til en 
festlig og hyggelig aften. Efter at have sat os til 
rette ved bordene, bød formanden velkommen 
og fortalte om menuen samt de flotte gaver fra 
sponsorerne til amerikansk lotteri.
Efter at have spist den dejlige julemad, og 
mandelgaverne fordelt til de heldige var det tid 
til at synge fødselsdagssang for den tidligere 
formand MAJ-70 Erik Bøjstrup Pedersen.
Herefter var salget til det amerikanske lotteri 
skudt i gang, og der blev udsolgt på rekord tid.
Igen i år var det MAJ-63 Leif Bang Henriksen 
der var opråber, og DEC-01 Christian Fuglsang 
fik sved på panden ved at uddele de mange 
flotte gaver. Undervejs i spillet blev der serveret 
kaffe og småkager.
Efter spillet nød folk det gode selskab og kaf-
fen .
De flotte sponsorgaver var sponseret af : Kop 
og kande – Inspiration – Mariendal detail- – 
Sawo Nørresundby – Spar nord – Bygma – 
Calundan – Kai Andersen – Jul Nielsen – Hau-
gaard mink – Sparrekassen Vendsyssel – Bosch 
Autoteknik Sæby – Galleri nordenvind – Man 
diesel Vangen – Scanel – Super Best læsøgade 
– Strandby El-teknik – Nordjyske bank – Kalhøj 
Sæby – TDC – bredbånd Nord – MR. Sæby – 
Bo Grønt Elling – XL byg Elling – Solar – Sæby 
Fiskeindustri – Brøndum hotel Skagen.
 
16 oktober var Skagen bowlingcenter ramme 
for en festlig aften. 
Vi mødtes i hallen og fik serveret gule ærter 
med hele tilbehøret – flæsk, medister og ikke 
mindst haler.
Efter at have spist adskillige liter gule ærter, fik 

vi lov til at prøve hallens nyeste investering.
En skydesimulator i meget stort format. Her 
fik vi virkelig skudt andetræk, lerduer, vildsvin 
og ikke mindst vildtsafari i Afrika. Det var 
virkeligt sjovt at prøve og ikke mindst at se 
folks reaktion når der kom flere store løver lige 
imod dem. 
En god jagt får appetitten frem siges der, så vi 
satte os igen til bords med kaffe og gammel-
dags æblekage.
Enkelte bowlede også lidt for at holde formen 
ved lige. Der skal lyde en stor tak til Skagen 
Bowlingcenter for en god service og rigtig god 
mad, og ikke mindst for lån af skydesimula-
toren.

DEC-97 Martin Jensen

Østvendsyssel (16/11 1971 – GF 77)

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

Onsdag d. 15. januar samt onsdag d. 12. febru-
ar 2014 skydning.
Skydningen starter kl. 19.00, og finder sted under 
hallen i Vodskov.
Tilmelding senest 2 dage før til:
Carsten Christensen på tlf. 2252 3245 eller Jacob 
Dam Rasmussen på tlf. 2448 0186 eller mail jdr@
stofanet.dk

Fredag d. 14. februar samt fredag d. 14. marts 
bowling.
Der bowles fredag d. 14. februar, samt fredag 
d. 14. marts 2014. Denne gang bliver det i Hals 
Hotel & Bowlingcenter. Begge dage bowles der 
kl. 18.00 med efterfølgende spisning kl. 19.00.
Tilmelding senest 2 dage før til:
Johnni Olesen på tlf. 2149 5187 / 9828 2196 
eller mail johnni-mette@stofanet.dk eller Jacob 
Dam Rasmussen på tlf. 2448 0186 eller mail jdr@
stofanet.dk
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Bjerringbro og Omegn (11/7 1961 – GF 75)

Formand: 964-JUN-68 Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 19 88
e-mail: ole777964@gmail.com

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

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

Regionsbowlingleder: 
Vacant

Djursland (7/4 1929 – GF 55)

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

Herning og Omegn (10/10 1911 – GF 23)

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

Kort referat af foreningens ordinære general-
forsamling, afholdt d. 27. november.
Til generalforsamlingen var medlemmerne 
mødt talstærkt op. 28 havde meldt sig til, 
hvilket må siges at være et stort fremmøde. 
Vi startede kl. 18.00, hvor vi gik over i Hjem-
meværnets lokaler, hvor vi havde fået, delings-
fører, Michael Kristensen, til at komme og 
fortælle om nutidens hjemmeværn. En utrolig 
spændende oplevelse, hvor vi også så våben, 
div. oppakning samt deres køretøjer. Hjemme-
værnet stiller store krav for at være medlem. 
Der skal gennemføres løbe- samt muskel test 
for at kunne blive optaget. Der stilles også 
krav til at man møder op 1 dag hver anden uge 
samt nogle øvelser i weekenden. Der foruden 
deltager hjemmeværnet også i en uges øvelse, 
hvor de indgår på lige vilkår med alle indkaldte 
samt fastansatte i det danske forsvar. Hvad 
materiel angår, kan jeg vist roligt sige, at der er 
sket udvikling siden medlemmer af Garderfor-
eningen var i trøjen. Et moderne hjemmeværn, 
som er klar til at deltage i moderne krig. Det 
gamle billede af hjemmeværnet med kaffe og 
wienerbrød er vist en saga blot.
Efterfølgende gik vi tilbage til hjemmeværns-
gården, hvor der ventede en overdådig julefro-
kost med dertil hørende øl og snaps sammen 
med gode kammerater.
Lars Christensen blev valgt som dirigent, hvil-
ket blev klaret til ug. I formandens beretning 
blev årets aktiviteter nævnt. Så som bowling, 
skydning og sommerarrangementet: en byvan-
dring i Sæby gamle by. Fanen har ikke været så 
aktiv i år. Der arbejdes på, at denne bliver mere 
synlig i det kommende år. Årets regnskab blev 
fremlagt samt godkendt. På valg var kasserer 
Morten G Jessen samt sekretær Jacob Dam 
Rasmussen. Begge blev genvalgt. Ove Back blev 
genvalgt som revisor. Følgende havde jubilæum 
i foreningen: Henning Møller medlem i 60 år. 
Niels Christian Pedersen medlem i 50 år.
Følgende har på sin runde eller halvrunde fød-
selsdag fået besøg af en fra bestyrelsen:
Søren Peder Nygaard, Gandrup

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@stofa- 
net.dk Husk Navn  NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

Husk vor bowlingdyst med Viborg Garderfor-
ening tirsdag, den 14. januar kl. 18.30, på Bowl´ 
n´Fun i Viborg. Viborg er vært i år - Mød op så vi 
kan få en god dyst. Der bowles en time, hvorefter 
vi går til bords til traktement og hyggeligt sam-
vær samt overrækkelse af de udsatte præmier. 
Husk tilmelding på telf. 8668 1095, senest fredag 
den 10. januar. 

Husk også skydning: 
Vi skyder hver onsdag aften, fra kl. 19-21, på 
Bjerringbrohallens skydebaner.

Tirsdag, den 5. november afholdtes den årlige 
bowlingaften. Denne gang sammen med Gar-
derforeningen i Viborg, ud fra devisen jo flere 
jo bedre. Vi var kun 5 bowlere som dystede 
en times tid om de præmier som formanden 
havde medbragt. Herudover deltog Åse Hovga-
ard, som en opmuntrer og hepper. Da de sidste 
kegler var væltet, gik vi ombord i den opstillede 
buffet. Snakken gik vældigt også folkene imel-
lem og maden var prima. Præmien for bedste 
deltager fra Bjerringbro gik til Per Dalgaard. Vi 
havde en meget fornøjelig aften, som også var 
en god træning inden vor kommende dyst mod 
foreningen i Viborg. Vi vil dog gerne være flere, 
så vi opfordrer jer til at møde op til næste år.

FEB-74 Per Dalgaard

Djurslands garderforening afholdt generalfor-
samling fredag den 22. november 2013. 
DEC-83 Peder Byskov afløste NOV-90 Kaj 
Simonsen i bestyrelsen.
Følgende jubilæumstegn blev uddelt: OKT-02 
Johan Poulsen 10 år

JAN-72 Steen Erik Aagaard 40 år
JAN-59 Jørgen Bolther 40 år
NOV-34 Jørgen Larsen-Ledet 75 år
Generalforsamlingen afsluttedes med fælles 
torskespisning og kammeratligt samvær sam-
men med vores ægtefæller/samlevere.

JAN 63 Chr. Brøgger

Formand for Djursland Garderforening NOV-91 
Niels Skov Pedersen overrækker 40 års tegn til 
JAN-72 Steen Erik Aagaard.

Husk Vi skyder på skydebanerne på Lundgårdsko-
len i Tjørring, hver tirsdag kl. 19.00. Yderligere 
oplysninger ved Ole Andersen på tlf. 9716 1959.

BOWLING
Planen er at vi vil genvinde Regionsmesterska-
bet! 
Derfor er der arrangeret træning på følgende 
datoer:
Torsdag den 10. januar, torsdag den 24. januar, 
torsdag den 7. februar, alle dage klokken 19.00. 
Alle træninger og regionsmesterskabet foregår i 
Herning Bowlinghal, Fyrrevej 6.
Alle er velkomne, men af hensyn til bestilling 
af baner, så bedes man tilmelde sig ved Bjarne 
Albæk på telefon 9716 1083, mail: albak@get-
2net.dk eller til formanden.
Torsdag den 7. februar slutter vi træningen af 
med fællesspisning.
Regionsbowling gennemføres lørdag den 9. 
februar kl. 10.00.
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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

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

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

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

Midtjylland (II)

HJEMMESIDE. Husk at klikke ind på www.gfho.
dk – vores hjemmeside. Der kan du holde dig 
opdateret om stort og småt i foreningen. 

Årets Fugledronnning Karin Pedersen og fugle-
konge Hans Willy Østergaard.

Efterårs skydning
Holstebro Garderforening var samlet til efter-
årsskydning d. 28/10 og d. 25/11, hvor ca. 10 
gamle gardere havde fundet vej til skydeba-
nerne under Mejdal Skole. Skydelederen bød 
på banditter og elefanter som mål, og med 
rødvin og chokolade på højkant sås der skarpt 
koncentrerede skytter på banerne. Der blev 
også uddelt bonuspræmier i form af garderkli-
stermærker til dem, der virkelig kunne placere 
det sidste skud godt, hvorefter vi hyggede med 
kortspil, vellagrede ostemadder og hjemme-
bagt kringle. 
Rødvinen gik til de erfarne skytter Knud Børge 
Kristensen og Jan Wittenkamp. Hermed tak-
ker skydelederen af for i år, og ser frem til den 
kommende landsskydning.

DEC-95 A.G. Kjældsen

Besøg på mink farm
Den 30. november, var vi 14 gamle gardere 
med ledsagere på besøg ved vores medlem 
Niels Primdal Nielsens, for at se hvordan man 
pelser mink og derefter behandler mink skind. 
Niels, hans søn og svigersøn viste rundt og 
fortalte levende om pelseriet. 
Der pelses i to skift alle ugens 7 dage da der 
blev pelset 18.000 skind i døgnet. Meget inter- 
essant at se hvordan det foregår. Også det at se 
og mærke på de færdige pelse.
Efter rundvisning fik vi rødvin og kaffe med 
kringle, nybagt kage samt æblekage. Impone-
rende hvad familien stillede op med. 
En rigtig god eftermiddag hvor alle deltagere fik 
stillet deres nysgerrighed. Og fik svar på rigtig 
mange spørgsmål.
En rigtig stor tak til Niels Primdal Nielsen og 
familie som kræsede rigtig flot for os.  

OBS 
Følg med på foreningens hjemmeside www.
garderholstebro.dk
Der vil løbende ske opdateringer på siderne 
ang. aktiviteter og indbydelser.

APR-69 Hans Tinggård.  

Fredag den 18. oktober blev foreningens halv-
årlige familiebowlingtræf afviklet ved Beach-
Bowl i Søndervig. Til aftenens hårde kamp 
på kegler havde foreningen bestilt 3 baner 
og efter at alle havde bowlet en time, kunne 
resultatet gøres op. Holdene var blevet sat ved 
lodtrækning og da det er de 3 bowlere med den 
højeste score i en serie, der danner grundlaget 
for holdresultatet, er der altid spænding om 
udfaldet. Resultatet af aftenens match magede 
sig således at 1. pr. der bestod af et garder-
ølglas til hver deltager på holdet, blev vundet 
af Marlene Jensen, Uffe Østergård og APR-76 
Hans Østergård med i alt 430 p. og 2. pr. der 
var et garder-cognacglas til hver, blev vundet 
af MAJ-47 Peter Sørensen, NOV-68 Karl Aage 
Christensen og JAN-72 Anders Bjerg med i 
alt 389 p. I den individuelle kamp om at blive 
den bowler M/K, der har scoret den største 
fremgang i forhold til resultatet i foråret, det 
er en betingelse for at kunne deltage i denne 
konkurrence, at man deltager i to på hinanden 
følgende familiebowlingsaftner, var der en fla-
ske rødvin til Karen Margrethe Østergård med 
en fremgang på 22 p. og JAN-72 Anders Bjerg 
med en fremgang på 29 p.
Under den efterfølgende spisning fik vinderne 
deres præmier overrakt af formanden for bow-
lingudvalget NOV-68 Karl Aage Christensen. 

Torsdag den 7. november mødte 18 skytter 
m/k op i Højmark Hallens skydekælder til den 
afgørende dyst om vandrepokalerne i pokal-
skydningen mellem Skjern GF. og Ringkøbing 
GF. Efter alle havde afgivet de obligatoriske 10 
gældende skud, blev resultaterne gjort op og 
gennemsnitsresultatet fundet, efterfølgende 
blev skytterne inddelt således, at de herrer der 
havde skudt 91/0 p. og derover blev placeret i 
kl. A og for damernes vedkommende lå græn-
sen til kl. A på 94/0 p. og derover. Vinderne 
af Garderglassene blev: Damer kl. A: Mette 
Eskildsen R. 98/1 p. og Marlene Jensen R. 96/3 

Fugleskydning
Årets fugleskydning blev gennemført den 24. 
november. Traditionen tro havde Arne fremstil-
let nogle flotte fugle, der dog på grund af nye 
sikkerhedsbestemmelser skulle beskydes styk-
vis. Det gav nogle gode, men også indimellem 
lange skydninger, til de forskellige plader.
Efter nogle drabelige dueller, blev resultatet at 
Karin Pedersen kunne kåres til årets Fugledron-
ning, ved skytte Jytte Vestergaard
Fuglekonge blev Hans Willy Østergaard ved 
skytte Per Vestergaard.
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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@fi bermail.dk
www.skanderborg-garderforening.dk

Skive og Omegn (7/6 1912 – GF 27)

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

Skjern og Omegn (12/3 1943 – GF 64)

Formand: FEB-69 Gunnar Jensen
Åvangen 5, 6900 Skjern
Tlf. 97 35 20 73
e-mail: gunnar.yette@hotmail.com

Generalforsamling torsdag den 6. februar 
2014 kl 19.00/ 20.00
Generalforsamling i SG-Messen, Skive Kasserne. 
Middag serveres kl. 19.00 og generalforsamlin-
gen kl. 20.00. Tilmelding senest onsdag den 29. 
januar til Leif tlf. 9754 1374 mobil 4117 8364 
eller Jørgen 4157 3142.

Da vores forening den 18. juli 2012 holdt fest i 
anledning af foreningens 100 års jubilæum, tog 
vores bestyrelsesmedlem,  Mogens Svenstrup, i 
aftenens løb ca. 100 billeder.
Cewe Fotoservice havde et tilbud om, at for-
eninger, der havde juilæum, gratis (dog mod 
betaling af porto) kunne få lavet en fotobog af 
begivenheden. Tilbuddet  tog vi imod og takket 
være Mogenś  billeder, er der kommet en fan-
tastisk flot bog ud af det, og den tager vi med 
til vores generalforsamling i februar måned, så 
alle interesserede kan få lov til at se det flotte 
resultat.
Det er muligt at få flere fotobøger lavet, så hvis 
nogen er interesseret  i at købe bogen, kan det 
også lade sig gøre.  Prisen vil være mellem 400 
og 450 kr.
Den kan bestilles hos Viggo Tang Sørensen, 
viggo-ts@mail.dk eller 9757 9123.

OKT-80 Erik Ringgaard

Pokalskydningen i Højmark mellem Ringkøbing 
og Skjern Garderforeninger blev afviklet den 7. 
november 2013 med deltagelse af ialt 18 skyt-
ter. Der blev dystet om såvel herrernes som 
damernes pokaler.
Pokalen går til den bedste skytte i den forening, 
som har flest point fra forårets og efterårets 
skydninger. For at en skytte kan vinde poka-
len, skal han/hun deltage i begge skydninger 
og have opnået bedste resultat. Ringkøbings 
damer vandt pokalen med et gennemsnit på 
97 point af 100 mulige, medens Skjern havde et 
gennemsnit på 91,5 point af 100 mulige.
Damernes pokal skænket af Skjern og Omegns 
Sparekasse blev vundet af Mette Eskildsen med 

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

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: JUL-73 Ole Louring
Ballevej 20, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 21 10
e-mail: ole.louring@fi bermail.dk
www.silkeborg-garderforening.dk

Foreningen udsender program for 2014 først i 
januar måned, sammen med indkaldelse til Gene-
ralforsamling, som afholdes den 11 februar.

Vi starter bowlingsæsonen op ved Bowl’N’Fun, 
Brokbjergvej, Silkeborg onsdag den 5. februar 
2014 kl. 19.00 med efterfølgende spisning. Til-
melding senest den 1. februar 2014 til formand 
Ole Louring, tlf. 8680 2110 – 6165 1347.

NOV-71 Keld Blokager

p. Damer kl. B: Yette Jensen S. 92/1 p. og Margit 
Jensen S. 91/0 p. Herre kl. A: MAR-65 Klaus Jen-
sen R. 97/2 p. og Lars Kold S. 95/2 p. Herre kl. B: 
MAR-61 Gunnar Eskildsen R. 90/0 p. og NOV-
68 Karl Aage Christensen R. 88/1 p. I kampen 
om vandrepokalerne er det holdresultaterne fra 
årets to skydninger der er gældende, pokalen 
tilfalder så den skytte fra den vindende for-
ening, der har deltaget i begge skydninger og 
har det bedste samlede resultat. I kampen om 
herrernes pokal udbyggede Ringkøbing det for-
spring, der blev skabt i foråret og det blev MAR-
65 Klaus Jensen R. med et samlet resultat på 
194/5 p. der skal opbevare pokalen indtil næste 
efterår. Hos damerne vandt Ringkøbing også, 
og her blev det igen Mette Eskildsen R. med et 
samlet resultat på 196/ 4 p. der får æren af at 
opbevare damernes vandrepokal. Præmierne 
til de individuelle vindere, og vandrepokalerne 
blev uddelt under det efterfølgende kaffebord.

Foreningens årsprogram for 2013 er hermed 
opbrugt og bestyrelsen vil gerne sig tak til alle, 
der har deltaget i foreningens arrangementer i 
det forløbne år og på gensyn i 2014.

Bestyrelsen i Ringkøbing og Omegns Garder-
forening vil gerne ønske alle vore medlemmer 
og deres familie, samt bladets læsere et lyk-
kebringende Nytår.

JAN-72 Anders Bjerg
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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

Bowling mod Bjerringbro 
Tirsdag den 14. januar kl. 18.30 spiller vi bowling 
mod Bjerringbro. Da bowlingcentret i Bjerringbro 
er lukket, afholdes dysten fremover i Viborg, i år 
med Viborg Garderforening som vært. 
Afholdes på Bowl´n Fun, Tingvej 7, Viborg.  Mød 
op så vi kan få en god dyst mod Bjerringbro.
Tilmelding senest fredag d. 10. januar til Karsten 
Fruergaard, tlf. 2123 2770.

Lørdag d. 8 februar  – regionsbowling.
Bowlingudvalget under de Danske Garderfor-
eninger arrangerer en Regionsturnering. 
Se side 11 i Garderbladet.

Torsdag d. 6. februar.
Kl. 17.45 afholdes generalforsamling. 
I år afholdes generalforsamlingen i ”Paradiset” 
Kasernevej 9, Bygning 7, 8800 Viborg. Kl. 18.00 
er der spisning. Selve generalforsamlingen starter 
kl. 19.00.
Husk tilmelding til formand Jens Saabye tlf 8667 
3432/4037 3432 senest d. 3. februar.

Onsdagene den 8. jan., den 5. feb. og den 5. 
marts kl. 19.00. 
Skydning på banerne under Lyseng Svømmesta-
dion, Hjulbjergvej, Højbjerg. 
Nye skytter, også uøvede, er meget velkomne. 
Oplysning om skydning hos Helge Kuno Pedersen 
tlf. 86950440

Torsdag den 9. januar kl. 18.30. 
Årets første spisning og uddeling af hæders-
tegn i Restaurant ”Marselisborg”, på Scandic 
Hotel, Østergade 10, 8000 Aarhus C. Hæders-
tegn bæres. 
Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til: Jørgen Johnsen tlf. 
40751724. E-mail: abc-telte@mail.dk  senest 
den 28. dec.

Torsdag den 6. februar kl. 17.45. 
Bowling i Aarhus Bowlinghal, Eckersbergsgade 
13-15, Aarhus.
Vi konkurrerer om flotte præmier, som udde-
les under den efterfølgende spisning. Tag gerne 
ægtefællen/kæresten med. Pris: 150 kr./pers. 
excl. drikkevarer. Bindende tilmelding til: Knud 
Boye Nielsen, tlf. 61767170. E-mail: knudboye@
gmail.com senest den 30. jan.
 JUL-64 Helge Kuno Pedersen  

JUL-63 Søren Ove Pontoppidan. Æresmedlem i 
Garderforeningen for Aarhus og Omegn.

et gennemsnit på 98 point af 100 mulige.
Også Ringkøbings herrer vand pokalen med 
et gennemsnit på 94,5 point af 100 mulige, 
medens Skjern havde et gennemsnit på 91,8 af 
100 mulige. Herrernes pokal skænket af Skjern 
Bank blev vundet af Klaus Jensen med et gen-
nemsnit på 97 af 100 mulige.
Der blev uddelt garderglas til aftenens bedste 
skytter på henholdsvis hold A som hold B til:
Hold A: Klaus Jensen 97 point, Lars Kold 95 
point, Mette Eskildsen 98 point og Malene 
Jensen 96 point. 
Hold B: Gunnar Eskildsen 90 point, Karl Åge 
Christensen 88 point, Yette Jensen 92 point, 
Margit Jensen 91 point. Efter skydningen et par 
historier og det berømte kaffebord.
Tak til Ringkøbing Garderforening for godt 
samarbejde i årets løb. 

Familiebowling
Årets sidste familiebowling blev afholdt i Skjern 
Bowlingcenter søndag den 8. december, hvor 
vi traditonen tro afsluttede med en lettere 
julefrokost. 

Godt Nytår
Til foreningens „gamle“ gardere og familier vil 
jeg ønske jer alle et godt og lykkebringende 
nytår og på gensyn i 2014. 

FEB-69 Gunnar Jensen

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

Aktiviteter i region 3 der 
er åbne for alle medlem-
mer af regionens forenin-
ger.

Horsens GF – skydning hver tirsdag 
fra kl. 19 – 21 på skydebanen ved 
Glud Hallen

Er der aktiviteter under de enkelte 
garderforeninger der lyder spænden-
de, så kontakt den arrangerende for-
ening og hør om du må deltage.

 MAR-93 Ulrik Baunsgård, 

 Regionsrådsformand

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

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

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: vej@esenet.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

Allerførst ønsker bestyrelsen alle foreningens 
medlemmer med familie et godt og lykkebrin-
gende nytår 2014. Samtidig siges tak for Jeres 
støtte i 2013.
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Horsens og Omegn (5/10 1889 – GF 03)

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

Kolding og Omegn (7/8 1904 – GF 06)

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

Book en Blå time på 44 55 59 00

Kongeå-egnen (24/7 1958 – GF 73)

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

Midtjydsk (25/11 1934 – GF 58)

Formand: FEB-78 Bo Ringholm Andersen
Skovbrynet 155, 7330 Brande
Tlf. 20 89 20 84
e-mail: bo.ringholm@hotmail.com · garder@nollund.dk

Ribe og Omegn (18/8 1912 – GF 28)

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

Aktiviteter i januar:
Onsdag den 8. januar kl. 10.00 starter vi det 
nye års ”Kammeratskabs formiddage” m/ledsa-
ger op i Museums- og Garderstuen på Haderslev 
Kaserne. 
Vi skal her høre et indlæg af tidligere vicesko-
leinspektør Kai Schmidt, der vil fortælle om de 
mange finske børn, der under 2. verdenskrig kom 
til Danmark under ”Vinterkrigen i Finland”. Hvad 
blev der af disse mange børn og deres skæbner, 
gode som dårlige. Det vil Kai Schmidt (der selv er 
finnebarn) fortælle og vise billeder om.

Samme dags aften her den 8. januar men nu  
kl. 19.30 oppe på Kasernens skydeloft er der 
”Nytårs Parole”. 
Efter skydningen ønsker vi ”Godt Nytår” i et glas 
champagne i Garderstuen. 

Onsdag den 15. januar kl. 19.30. 
Skyde og kammeratskabsaften på skydeloftet på 
Haderslev Kaserne (Denne aften forbeholdt de 
unge skytter samt evt. gæster).

Onsdag den 29. januar kl. 19.30. 
Skyde og kammeratskabsaften på skydeloftet på 
Haderslev Kaserne.

Aktiviteter siden sidst: 
Kontingentopkrævning for 2014.
Ja, kassereren har sat ”Betalingsservice” i gang 
med kontingentopkrævningen for 2014. I som 
endnu ikke er tilmeldt ”BS” har fået et indbeta-
lingskort, med forfaldsdag fredag den 31.01.14, 
og han håber, at I nu ved dette års betaling 
tilmelder Jer ”BS” systemet, hvilket på sigt vil 
lette ham utroligt meget. Betaling på denne 
måde er gratis, og systemet glemmer ikke 
forfaldsdagen.

Lottospil Onsdag den 27. nov. 
Onsdag den 27. november afholdt vi vores 
traditionelle lottospilds aften, som var rigtig 
godt besøgt. 50 personer var mødt op denne 
aften for at dyste om de fine præmier i de 16 
spil samt det store ekstraspil om købmands-
kurven. Tak til alle vores sponsorer for de flotte 
præmier og tak til Oberst Søren Bo Bojesen 
for både at være ”vicevært” denne aften, samt 
byde velkommen til denne hyggelige aften.

JUL-90 Mikael Ridstrøm Lauritzen

Den årlige generalforsamling afholdes den 17. 
februar 2014 kl. 19.00 på Hotel Comwell, Skov-
brynet 1, Kolding. Dagsorden i.h.t. vedtægterne.
Traktement: Gule ærter m. tilbehør – pandekager 
m. is.  (incl. 1 snaps + 1 øl + kaffe).  
Egenbetaling er fastsat til 150 kr. 
Tilmelding til generalforsamlingen skal ske – af 
hensyn til traktement - senest den 13. februar. 
til formand Niels Weber Pedersen.
E-mail: pluto@post.10.tele.dk – tlf.  2941 6695.

Vi mangler stadig enkelte mailadresser, derfor 
send venligst din e-mailadr. – hvis du ikke alle-
rede har gjort det.

Vi ønsker alle et rigtigt godt NYTÅR!
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Garderforeningen for Kolding og Omegn

Kongeå-Egnens GF havde en bowlingaften d. 
14. nov. 2013. Der blev som sædvanlig kæmpet 
en hård kamp for at nå det bedste resultat.
1. præmie til Frank Hansen med 251 point
2. præmie til Johan Olsen med  133 point
3. præmie til Jens-Jacob Vig med  125 point
Der var flere gode resultater. Tillykke til jer, og 
tak til alle som var mødt, og gjorde aftenen så 
vellykket, vi håber at Frank Hansen, Lunderskov 
næste år igen vil stå for det store arbejde.

843-52II J. E. Fonnesbæk

Der afholdes generalforsamling i Garderstuen, 
Juellingsholmsvej 20, Grindsted tirsdag den 21/1 
kl. 19,00. Dagsorden jf. vedtægterne.
Indkaldelse med dagsorden udsendes af Beta-
lingsservice sammen med kontingentopkrævning. 
Vil du deltage i spisning efter generalforsamlin-
gen SKAL du tilmelde dig til Ulrik Baunsgård på 
mail fam.baunsgaard@paradis.dk eller tlf. 5134 
7406 senest 21/1
Præsidenten for DG Generalmajor Jan Brun 
Andersen deltager i generalforsamlingen og vil 
fortælle lidt om jobbet  som præsident.

MAR-93 Ulrik Baunsgård

Næste arrangementer:
Skydning på Vittenbergskolen: 9. og 23. januar, 
13. og 27. februar, 13. og 27. marts.
Prisen er kr. 25,- Vi starter kl. ca. 19.30. Tilmel-
ding ikke nødvendig. 
Der kan købes øl, vand og kaffe. 
Ekstra skydning d. 5. februar 2014 kl. 19.00 
i Vejruphallen, Skolevænget 5, Vejrup, 6740 
Bramming.  

Foreløbig 2014: 
Besøg på Varde kaserne d. 7. maj 2014 kl. 19.00.
Vi har tilbud på en endagstur i Østersøen/Kap-
plen. Kan evt. blive d. 23. august 2014, bus, 
sejlads og bespisning kr. 675,- 
Der er et par andre tiltag der arbejdes med, men 
herom senere i bladet.

Årets generalforsamling afholdt torsdag d. 28. 
november d.å. i Garderstuen i Holsted. 
Aftenen indledtes som vanligt med spisning og 
alm. hyggesnak hvor vore damer også havde 
taleret, efter silden og hovedretten indledtes 
generalforsamlingen.
1. Valg af ordstyrer: Jesper Poulsen
2. Formandens beretning: årets gang, et virk-
somhedsbesøg aflyst og 2 gennemført med god 
tilslutning, der har været afholdt skydninger på 
Vittenbergskolen i Ribe med gode resultater, 
foreningen var deltager ved repræsentant-
skabsmødet og har deltaget i formandsmøde 
for foreningerne i Sydjylland. Beretning god-
kendt. 
3. Kassereren aflægger regnskab: godkendt. 
4. Valg af formand, på valg er Leif Have: gen-
valg.
5. Valg til bestyrelsen, på valg er Lars Ander-
sen, Kurt H. Sørensen og Hans Peter Jepsen: 
genvalg.
6. Valg af suppleant : Jesper Poulsen
7. Valg af revisor : Lars Bay og Johan Poulsen
8. Indkomne forslag : ingen.

Formand Leif Have, Jesper Poulsen Lars Andersen 
og Gert Vejlgaard.
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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

9. Eventuelt : Jørgen Peter Hansen orienterede 
om turen til Kapplen og Leif Have vedr. tiltag 
med fællesarrangementer mellem de lokale 
foreninger.
Ole Pedersen takkede for besøg og gaver i 
anledning af guldbryllup
Herefter tildeltes 25 års hæderstegn til APR-87 
Lars J. Andersen, APR-87 Claus Nissen, 
AUG-79 Jesper Poulsen og MAJ-80 Gert Vejl-
gaard.
Efter generalforsamlingen kaffe med lagkage 
og som afslutning en omgang banko.

118-NOV-63 H. P. Jepsen

Vi ønsker hermed alle vore medlemmer et 
rigtig godt Nytår

Klubaften
Nu hvor det så er blevet hverdag igen, starter vi så 
med Klubaften på Hotel Hedegården torsdag den 
6. februar 2014 kl. 20.00, hvor vi forhåbentlig 
kan se en hel del nye / gamle gardere.
Der er som altid på Hotel Hedegården stor mulig-
hed for at møde gamle garderkammerater og er 
der nogen der har nogle forslag til nye tiltag i 
Foreningen, så tag dem med.

Traktementerne er selvfølgelig til vores favorable 
priser.

Foreningens 100 års Jubilæum den 19. nov. 
2013.  
Blev på behørig vis fejret lørdag den 23. novem-
ber hvor ca. 50 gamle gardere mødtes kl. 10 i 
Gorms Gården. Efter velkomst fra formanden 
blev de fremmødte opstillet til march gennem 
Vejle by. Herefter modtagelse på rådhuset af 
borgmester Sigtenbjerggaard og efterfølgende 
reception.
Dagen fortsatte på Hjemmeværnsgården, hvor 
der var generalforsamling og frokost.
Formand Jens Palmelund bød velkommen til 
de fremmødte og gæster, oberstløjtnant Jan 
Stoltenborg, vicepræsident Ulrik Baunsgaard og 
formanden for Horsens Garderforening Jørgen 
Bojsen.
Mødet startede med 1 min. stilhed til minde 
om afdøde kammerater: 
84-JUL-45 Svend Aage Jørgensen d. 05. 12. 
2012
411-NOV-55 Knud Rasmussen d. 05. 08. 2013
1. Valg af dirigent: Svend Aage Nielsen
2. Formandens beretning: Godkendt
3. Kasserers beretning: Godkendt
4. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:
Jens Palmelund, Svend Schønwald, Jens Jørn 
Vemmelund og Ove Bech-Jørgensen, som alle 
modtog genvalg.
Søren Overgård ønskede ikke genvalg, han blev 
afløst af Preben Christoffersen.
5. Valg af suppleant, JUL-71 Ole Pagh blev 
valgt.
6. Revisor Johan Schultz blev genvalgt.
7. Fanebærer Svend Schønwald blev genvalgt
8. Fastsættelse af kontingent, ingen ændrin-
ger.
9. Ingen indkomne forslag
10. Eventuelt, intet.
Tildeling af Hæderstegn til fremmødte:
60 år: 912-NOV-53 Leif Cato

50 år: 031-NOV-62 Erik Hougaard, 493-NOV-
54 Arne Rasmussen, 126-NOV-62 Poul Frel-
lesen Bojsen
40 år: AUG-72 Søren Overgaard, 311-JAN-72 
Jens Jørn Vemmelund, 816-NOV-60 Peder 
Karlskov, JUL-71 Ole Pagh, AUG-72 Erling 
Pedersen
25 år: JUN-88 Klaus H. G. Frederiksen
10 år: JAN-90 Johannes Agerbæk Lomholt
Følgende vil få tildelt Hæderstegn ved først-
kommende Klubaften.
50 år: 701-MAR-61 Steffen Østergaard
40 år JUL-71 Frede Klærke Olesen
25 år: NOV-78 Erik Rønnow Andersen, APR-87 
Anders Bull Jensen, MAR-85 Johnny Rosendahl
10 år: DEC-02 Klaus Lindgren Albertsen, NOV-
99 Andreas Bak, DEC-02 Anders Thomsen 
Lunde og JUL-86 Henrik Meldahl.
Efter indstilling fra bestyrelsen blev sekretær/
registrator Kai Hansen – udnævnt til æresmed-
lem. Formanden motiverede udnævnelsen med 
det store og dedikerede arbejde der er udført 
for foreningen, gennem mere end 25 år.

Jubilæums gallafest
Den 100 år gamle fane og den nyere blev ført 
ind anført af 2 tambourer fra Den Kongelige 
Livgarde.
Takketelegram for hilsen fra Majestæten blev 
oplæst.
Godt 110 gæster deltog i en flot og vellyk-
ket fest. Blandt gæsterne var oberstløjtnant 
Jan Stoltenborg med frue, Vicepræsident Ulrik 
Baunsgaard med frue, 1. Viceborgmester Søren 
Peschardt med frue samt formanden for Hor-
sens Garderforening Jørgen Bojsen med frue.
Der blev holdt flere taler af de indbudte 
gæster.
Sven Ottesen styrede som toastmaster slagets 
gang med taler, indslag og underholdning.
Fanerne blev ført ud kl. 23.45 og en særdeles 
vellykket festdag sluttede kl. 01.00 med nat-
mad. Kai Hansen, k.internet@pc.dk
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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

Lidt fra vicepræsidenten 

Først vil jeg ønske jer alle et rigtigt 
godt nytår. Det er valgår i år, idet min 
periode som formand for regionsrå-
det og dermed vicepræsident i region 
IV udløber til formandsmødet den 6. 
marts 2014. Jeg synes at det er en 
spændende post, og jeg har været så 
privilegeret at jeg har deltaget i både 
Strukturudvalget og Håndbogsudval-
get, hvor jeg fortsat er medlem i sidst 
nævnte. Jeg er klar til en ny omgang, 
så jeg genopstiller til en ny 2-års 
periode frem til 2016. 
Såfremt der er andre kandidatforslag 
skal de i henhold til vedtægterne ind-
gives til regionsrådet senest 10 dage 
før det ordinære formandsmøde, det 
vil sige senest den 24. februar 2014.
Godt nytår.
 JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident 

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

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 80 15 87
e-mail: dytbaat@mail.tele.dk
www.nordfyns-garderforening.dk

Lidt fra formanden
Kære garderkammerater. Først og fremmest vil 
jeg ønske jer alle er rigtigt godt nytår.
Hvis nogle få af jer ikke modtager Garderbladet 
i februar, så kan det skyldes, at vedkommende 
stadig mangler at betale kontingent for 2014. 
Giv mig straks besked så vi kan få det ordnet 
på bedste vis.
I år udløber min 4. periode som formand for 
Den Fyenske Garderforening, men jeg tager 
gerne en periode mere, så jeg genopstiller 
til formandsvalget på generalforsamlingen til 
februar. Godt nytår alle sammen.

JUL-71 Henrik Gattrup

Skydning
Tirsdag d. 7. og 14. januar skydes der med riffel 
og pistol fra kl. 19.00 på 15 m banerne i FKS-
Hallen. Næste skydeaften er tirsdag d. 4. februar 
2014 samme tid og sted – På gensyn på Tranehø-
jen 5, Dyrup.

Kammeratskabsaften AFLYST
Vi har besluttet at aflyse garderstuen i januar, 
hvor der alligevel plejer at være minimal tilslut-
ning.

Bowling
Næste bowling er den 23. januar kl. 18.50 i City 
Bowling på Rugårdsvej over for TV 2. Pris pr. del-
tager kr. 100,- Tilmelding til Poul Agertoft på tlf. 
20 81 42 72.

Vi bowlede sidst gang i november, hvor 6 gardere 
havde en meget hyggelig aften, som blev vundet 
af arrangøren Poul Agertoft med hele 195 points. 
Vi er skam i skarp form til regionsbowlingen den 
11. januar.

Generalforsamling
HUSK! Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 27. 
februar for da holder foreningen ordinær gene-
ralforsamling på Restaurant Næsbyhoved Skov 
med spisning. Nærmere tilsendes.

Sæt x ved jubilæum d. 5. juli 2014
Vi planlægger 125 års jubilæumsfest og sender 
mere ud herom i marts 2014.
Men sæt venligst allerede kryds i kalenderen ved 
den første lørdag i juli. Det er d. 5/7.2014

Andespil
Torsdag d. 7. november afholdt foreningen det 
årlige andespil på Dannevirke Soldaterhjem. 36 
spilleglade gardere og familie kæmpede om 
de mange ænder. Tak for jeres deltagelse og 
på gensyn til de kommende arrangementer i 
foreningen i år 2014.

Garderstue med Henrik Justesen
I novembers garderstue på Dannevirke havde 
vi endelig besøg af efterforskningsleder Henrik 
Justesen. Endelig, fordi vi to gange har måttet 
aflyse pga. pludseligt opståede efterforsknings-
sager, som Henrik har måttet tage sig af. Sådan 
er hans job. Det var en interessant aften med 
et lille indblik i en efterforskers arbejde. Henrik 
er en dygtig fortæller, og vi er glade for at det 
endeligt lykkedes. Christian Tvede

Næste kammeratskabsaften bliver fredag d. 
10. jan.-  med start kl. 18.00
Vor tidligere forsvarsminister Søren Gade har 
lovet at deltage med et oplæg ved en af vore 
kammeratskabsaftener i foråret.

Husk i øvrigt, at  generalforsamlingen er fre-
dag d. 24. januar 2014, kl. 18.30 i Skydecentret. 
Dagsorden iflg. lovene. 

Datoen for regionsskydning er fastsat til fredag 
d. 14.marts i Skydecentret – og Bryggeriet Vest-
fyns Cup bliver onsdag d. 4.maj 2014 i Assens. 
Der vil blive koordineret kørsel til begge skyd-
ninger.

Sommerfesten er lørdag -d. 5 juli 2014 kl. 18.30 
hos Birthe og Erik. På glædeligt gensyn

016-NOV-63 Erik Debois

Nytårsskydning 2014
Vi afholder vores nytårsskydning, onsdag d. 22-1-
2014 kl. 18.30 på banen i Dalby ( v. hallen).
Efter skydningen er foreningen vært ved et silde/
ostebord, - mød op og lad os få nogle hyggelige 
timer sammen.

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

JAN-80 Steen Danielsen

Bowling
Husk der bowles i Otterup bowlingcenter Man-
dag den10/2-2014.sædvanlig tidspunkt. Kom og 
vær med til et godt arrangenment, kom lidt før så 
der kan stilles hold. Tilmelding senest 3 dage før 
til Niels Thor Rasmussen tlf. 6487 1105. 

APR-79 Niels Thor Rasmussen 

Skydning
Husk der skydes i Særslev skytteforening torsdag 
den 13/2-2014. sædvanlig tidspunkt. Tilmelding 
senest 3 dage før til Renè Rasmussen tlf. 2168 
9687.  OKT-80 Renè Rasmussen
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Nordfyns Garderforening havde generalfor-
samling fredag den 22/11-2013 i Særslev Skyt-
teforenings lokaler. Der var mødt 30 gardere 
op til aftenen flot. Poul Rasmussen blev valgt 
som dirigent et hverv han styrede flot, inden 
vi fik formandens beretning mindedes vi vores 
gamle gardere som gik bort i det forgangne 
år NOV-46 Svend Gervig og SEP-63 Jørgen 
Niels Nielsen. Kontingentet blev forhøjet i år 
for første gang i 5 år, vi har fået masser af ting 
fra gamle gardere som er blevet lagt op i vores 
mappe på lokalhistorisk arkiv i Søndersø, vores 
sommertur gik i år til Sanderumgård som ejes 
af Oberstløjtnant Erik Vind og hustru Susanne 
Vind en god og spændende tur. Nordfyn havde 
den 5/6-2013 besøg af Regentparret i Bogense 
hvor vi mødte op med vores Fane samt gardere. 
Formand MAJ-70 Torben Steen Nielsen takkede 
af som formand for Nordfyns Garderforening. 
Efter mange år som formand han har gjort et 
stort stykke arbejde for foreningen TAK. Som 
ny formand blev valgt OKT-80 Renè Rasmus-
sen, Torben Steen Nielsen trak sig også fra 
bestyrelsen og ind blev valgt SEP-84 Flemming 
Nielsen, ellers genvalg til de andre i bestyrelsen 
samt genvalg til skydeudvalget og bowlingud-
valget. Formandens, bowlingudvalgets og sky-
deudvalgets beretninger blev godkendt. Poul 
Rasmussen fremlagde vores nye vedtægter 
samt ændring af regnskabsår og generalfor-
samling som belev godkendt af generalfor-
samlingen, tak til Poul Rasmussen for et stort 
stykke arbejde. Der blev uddelt hæderstegn og 
præmier til de gardere der var tilstede. Dem der 
ikke var der vil få dem efterfølgende, JUL-45 
Eigild Jørgensen blev udnævnt til Æresmedlem 
og fik diplom. Generalforsamlingen var slut og 
så skulle vi have mad men først rejste vi os og 
udråbte et nifoldigt hurra for Hendes Majestæt 
og Kongehuset. Efter maden var der socialt 
samvær og kortspil.

Stående fra v. JUL-63 Poul Rasmussen, MAJ-70 Benny Ohlsen, MAJ-70 Anton F. Karlsen og MAJ-63 
Mogens F. Hansen. Siddende fra v. OKT-80 Renè Rasmussen, æresmedlem JUL-45 Eigild Jørgensen og 
MAj-70 Torben Steen Nielsen. 

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

Så er vi kommet over Jul og nytår og vi håber alle 
har haft nogle gode dage med familien men nu 
skal vi i gang med aktiviteterne igen her i det nye 
år så derfor:

Husk i Januar
Den 9/1 er der Familiebowling fra kl. 17,45. hvis 
i vil deltage i et rigtigt hyggeligt arrangement så 
skynd jer at tilmelde jer til Ole på tlf. 62 24 12 
50, efter bowlingen er der præmie uddeling og 

Dirigent/ Æresmedlem Ove Christensen, 50 år´s modtager Kurt Linå, Poul Thestrup og Formand Kristian 
Hansen.

Tak for en god generalforsamling. 
GOD JUL OG GODT NYTÅR ØNSKES ALLE

MAJ-70 Torben Steen Nielsen. 

kaffe/the med franskbrød med pålæg og ost hvis 
der er nogle som ikke spiser dette så sig det også 
til Ole.

Den 11/1 er der REGIONSBOWLING i Citybowl 
på Ruggårdsvej i Odense lige over for TV2. Er du 
endnu ikke tilmeldt så omgående til Ole. Vi håber 
at kunne stille med 3 herre hold og 1 damehold 
fra foreningen så skynd jer, det er fra kl. 1045 
og efter bowlingen er der biksemad og spis så 
meget is du kan til dessert. Alt det til kun 250,00 
pr. pers. Vi håber på at der er deltagelse fra så 
mange foreninger på Fyn som muligt og der er 
også præmier at spille om.

Den 14/1 starter vi igen på skydning 15 m. 
i Ollerup og der skal vi også til og i gang med 
Landsskydningen. Kom og deltag, det er den 2. 
og 4. tirsdag i måneden fra kl. 19.00 og efter 
skydning er der kaffe og hjemmebagt.

Den 29/11 2013 holdt foreningen den årlige 
generalforsamling hvor vi igen i år som nu er 
en tradition i SVB i Marineforenings lokaler på 
havnen i SVB. Efter Kristian havde budt vel-
kommen til de fremmødte som vi kan bryste os 
af så var over 25% af foreningen medlemmer 
tilstede. Så blev kongesangen afsunget og vi 
mindedes dem som vi har mistet i dette år. 
Så blev vores æresmedlem Ove Christensen 
valgt til dirigent og han startede med at sige 
det var sidste gang han var dirigent for forenin-
gen. Efter formalia fik Kristian igen ordet og 
kunne fortælle om årets gang i foreningen og 
især de tre arrangementer som vi har afholdt 
med virkelig fin og god opbakning: Vi havde 
et foredrag med Thurø præsten som Feltpræst 
i Afghanistan. Vi var på virksomhedsbesøg 
hos TENAX SILD i Nyborg med efterfølgende 
smagsprøver på hele sortimentet og så slut-
tede vi med et besøg på Hesselager gård med 
rundvisning i hovedbygningen af baronen selv.
Ole gennemgik året med skydning og bowling 
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Tak til de foreninger der har truk-
ket på mig i det gamle år. Det 
har været både spændende, men 
også lærerigt at se, hvorledes de 
forskellige foreninger griber tin-
gene ad.
Et nyt år begynder. Jeg vil derfor 
ønske alle formænd og medlem-
mer et godt og nyt foreningsår, 
og håbe at det store arbejde der 
gøres rundt omkring i forenin-
gerne, må blive bakket op af jeres 
medlemmer. Rigtig godt nytår.
MAJ-70 Jens Crone, Vicepræsident i Reg. V

Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fansanvænget 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)

Oberst, Kammerherre Klavs Lawes 
beretter

Torsdag den 30. januar 2014, kl. 18.00 i 
Restauranten - Café ”Pulsen ned”, Taastrup 
Idræts Haller, Parkvej 78, 2630 Taastrup.
Høje Taastrup og Omegn, Gl. Roskilde 
og Søndre Birks Garderforening har sat 
Oberst, Kammerherre Klavs Lawes stævne, 
hvor Oberst Klavs Lawes vil berette om sin 
”rejse” som militærattache fra Warszawa 
til Moskva og mod chefstillingen for Den 
Kongelige Livgarde og hvilke udfordringer 
obersten ser Livgarden stå over for i dag.
Vi begynder aftenen med fælles spisning, 
hvor der bydes på:
Helstegt australsk okseculotte, glaseret 
skinke. Råstegte kartofler med chili, flø-
debagte kartofler. Mix af årstidens salater 
med svampe og rødløg.
Tomatsalat med feta og oliven.
Herefter kaffe/te og småkager.
Pris pr. deltager = kr. 130,-
Sidste og bindende tilmeldingsdato er 
mandag den 20. januar.
Vand, øl og vin skal købes separat.
Tag din ledsager med til en spændende 
aften. Tilmelding kan foretages til:
Jens Crone på jens.crone@gmail.com eller 
på Mo. 2525 5002.
På gensyn. 
Formændene i Høje Taastrup og Omegn, Gl. Roskilde 

og Søndre Birks Garderforening. 

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. 2488 9155 · Giro 6 40 28 28 
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk 

www.garderforeningen.dk

Bestyrelsen for Garderforeningen i København 
ønsker sine medlemmer og deres familier et 
Godt Nytår med håbet om at se mange af 
medlemmerne til vore arrangementer i 2014.

Arrangementer i løbet af foråret 2014:
I januar måned afholder foreningen ingen akti-
viteter.

Onsdag den 19. februar 2014: Davids Samling 
i Kronprinsessegade med efterfølgende spisning 
i en restaurant i nærheden. Ledsagere velkomne. 
Mere herom i Garderbladet i februar 2014.

Tirsdag den 18. marts 2014: Generalforsam-
ling, Frederiksberg Slot

Tirsdag den 8. april 2014: Hæderstegnstilde-
ling, Frederiksberg Slot

Tir. d. 20. maj 2014: Nærmere herom senere.

Gule ærter
Tirsdag den 12. november 2013 var ca. 30 gl. 
gardere samlet på Frederiksberg Slot til den 
årlige aften med Gule Ærter.
Vi mødtes i den lille sal i Cafeteriet, hvor der var 
dækket smukt op til aftenens arrangement.
Kl. 19,00 blev de Gule Ærter serveret, og 
spiselysten var stor. Senere blev der serveret 
kaffe med æbleskiver. Det var en rigtig hyggelig 
aften med en god stemning ved bordene.

Julefrokost
Lørdag den 23. november 2013 afholdt Garder-
foreningen i København sin årlige Julefrokost i 

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

og det var også et godt år med mange fine 
præmier og pokaler.
Poul gennemgik regnskabet og vi kunne kon-
statere at vi ikke er på fallittens rand. Der var 
et lille plus og det takket være den kontingent-
stigning vi gennemførte sidste år så i år kunne 
vi holde det i ro.
Der var ikke kommet nogen forslag til drøftelse 
så vi kunne hurtigt gå til valg og Kristian blev 
genvalgt med akklamation som formand, også 
Ole men så vil Karl Erik ikke fortsætte så vi fik 
valgt Mikael Jørgensen som nyt bestyrelses 
medlem. Han har været med i foreningen i 8 år 
så velkommen til ham. Suppleant blev Gert Bo 
Lauritsen, Revisor/ bilags kontrollant Jens Fisker 
og sup. Tom Christensen.
Der var følgende som skulle have overrakt 50 
års tegn og det var SEP-59 Poul Thestrup og 
JUL-62 Kurt Linå. Til sidst var der et 25 års tegn 
til OKT-74 Torben Brun Petersen. Sidste punkt 
var evt. og her blev der mindet om at i 2016 
den 6/7 bliver vores forening 100 år så vi er 
ved at komme i gang med planlægningen. Så 
blev der udråbt et 3 foldigt leve for foreningen. 
Så var tiden kommet til de gule ærter med det 
hele og efterfølgende kaffe og gode historier. 
P.b.v JUN-85 Finn Madsen

Skydning:
Vi træner hver onsdag på skydebanen i Lille-
bæltshallen fra kl. 18.30. Der er også plads til 
dig. Kontakt eventuelt Knud på 6440 6548.

Bankospil
Tirsdag d. 5. november afholdt vi vores årlige 
bankospil. Det var igen i år en stor succes med 
ca. 120 deltagere. Der var ikke mange, som gik 
”tomhændet” hjem denne aften, efter vi havde 
spillet om 40 ænder og en masse sidegevin-
ster og flere overraskelser undervejs. Desuden 
havde alle medbragt gaver til vores amerikan-
ske lotteri.
Bankospillet gav i år et overskud på ca. 5.000 
kr. En stor tak til Klaus og Inge med familie 
skal lyde fordi de igen i år, var behjælpelige 
med alt det praktiske vedrørende bankospillet! 
Succesen bliver gentaget næste år. 

Vestfyns Garderforening ønsker alle gamle 
såvel som nye gardere med familier et rigtigt 
godt nytår. JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen
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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

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: 928-NOV-60 Finn Bjarne Larsen
Kastanievej 1, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 31 37
e-mail: peter@pedersen.mail.dk

kantinen på Frederiksberg Slot. Der var mødt i 
alt 66 personer, som alle fik en rigtig hyggelig 
eftermiddag med dejlig mad og drikke. Snak-
ken ved bordene gik godt, og alle var enig om 
at det havde været en dejlig eftermiddag. Der 
skal lyde en stor tak til personalet i Kantinen på 
Frederiksberg Slot for et rigtig flot arrangement 
med dejlig mad og flot pyntede borde.

FEB- 69 Chr. Roland Christiansen

SKYTTELAUGET Kortdistance
Første træningsdag efter nytår er onsdag d. 8. 
januar. Herefter skyder vi hver onsdag resten af 
måneden. Husk, at vi nu begynder på Landsskyd-
ning 15 m, hvor alle gamle gardere bør deltage, 
så kom ned på banerne og få varmet op til denne 
skydning. Vi skyder på banerne på Carlsberg 
Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68, hvor dørene til 
banerne vil være åbne fra kl. 18.30.

Langdistance
På langdistancen tager vi fat på det nye år allere-
de søndag d. 5. januar og søndag den 19. januar. 
Vi mødes ved SKAK-huset på parkeringspladsen 
på Københavns Skyttecenter kl. 0800 til morgen-
kaffe. Efter kaffen vil turen gå til banerne.

Banko
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved onsdag 
den 5. februar, hvor årets helt store banko begi-
venhed finder sted ved Skyttelauget. Dørene 
åbnes kl. 18.30 og første nummer råbes op 
præcis kl. 19.00. Alle er velkommen.

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 oplys-
ninger om Skyttelauget og dets aktiviteter kan 
fås ved henvendelse til formanden på telefon 
4444 2473.

OKT-77 Jan Stoltenborg

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

Næste ordinære Mumiemøde er: Tirsdag den 7. 
januar 2014 kl. 11.30 på Livgardens Kaserne.

GarderMumierne jubilæum
I år kunne GarderMumierne fejre deres 10-års 
jubilæum. Det skete med en sommersejlads på 
den smukke Roskilde Fjord og en festlig fro-
kost med sang og musik ombord på det gode 
skib MS Sagafjord. Ombordstigningen skete til 
tonerne af Livgardens Fanfare, og da skibet lag-
de til kaj sluttede festlighederne på passende 

vis til de kendte toner af Tappenstregen.
I forbindelse med jubilæet er medlemmerne 
af GarderMumiernes første bestyrelse blevet 
udnævnt til æresmedlemmer.
Forsanger Ove Rygaard og Peter Lind Jans 
Turudvalget.

SEP-59 Ove Rygaard

Årets sidste aktivitet var en fornøjelig bowling-
aften den 14. november med 16 friske gamle 
gardere inkl. damer.
Vores aktivitetsformand Peter Kofoed-Dam 
stod for den praktiske planlægning med vel-
komst-julebryg, plankebøf og bowling.
Bedste hold bestod af: Marlene Kofoed-Dam, 
Henry Viborg, næstformand Erik Jensen og 
formand Kaj Hansen.
Bedste spiller blev: Stig Wridt.
Trøste præmie til Edith Caramès.

Alle medlemmer og jeres familier ønskes alt 
godt for Det Nye År 2014!

JAN-62 Kaj Hansen

Generalforsamling for Faxe og omegns Garder-
forening lørdag den 16-11-2013.
Formand Bjarne Larsen bød velkommen og 
udbragte et nifoldigt leve for Dronningen.
Herefter blev Ole Brint valgt til dirigent. Han 

konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 
indvarslet og gav ordet til formand Bjarne Lar-
sen, som havde lidt at berette – bl.a. var Ingvar 
Hansen i dec. 2012 afgået ved døden - Æret 
Være Hans Minde-
Faxe Garderforening har for tiden 37 medlem-
mer som er en lille tilbagegang, men stabilt.
Bestyrelsen har deltaget i formandsmøde i 
Glostrup, hvor der blev orienteret om net-ver-
sionen af Garderbladet. Deltagerne diskuterede 
frem og tilbage, men mange mener at vi taber 
medlemmer, når man kan læse Garderbladet 
gratis på nettet. Der blev orienteret om Gar-
derkortet, som er et rabatkort for gardere i hele 
landet, men da det kun er i Kbh. der er rabat at 
få, er det svært at få solgt i provinsen.
Kasserer Erling Krag berettede om økonomien 
i vor forening. På sin sædvanelige lune måde 
kom han igennem posterne. Regnskabet var 
revideret af revisorparret Mogens Munter og 
Jørgen Larsen.
Skydeleder Bjarne Larsen fortalte om skyde-
aktiviteter, som stadig er de samme, men det 
kniber med deltagelsen til træningsaftnerne. 
Dog er der rimelig deltagelse til skydningerne 
med vore naboforeninger, hvor der er hygge og 
lidt mad og drikke.
Fugleskydningen sammen med Haslev og Syd-
sjællands Garderforeninger var en succes og  
gentages den 2. juni 2014 på Bakkedal.
Alle beretninger blev vedtaget

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
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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

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

Danske Garderforeninger. Efterfølgende fore-
stod vicepræsidenten tildelingen af årstegn.
Inden årstegnstildelingen uddelte skyttelavets 
formand, 096-SEP-68 Ole Olsen, præmier for 
deltagelsen i Gardernes Landsskydning på 15 
m, som F.A.G. (igen!) vandt.
Skyttelavet: Husk nu, at du er meget velkom-
men på skydebanen! Tirsdage fra kl. 19.00 er 
der træningsaften på 15 m skydebanen under 
Gørløse Skole. Her træner vi frem til april; hvor-
efter vi træner fra kl. 18.00 udendørs på 50, 
200 og 300 m på Hanebjerg Skyttecenter frem 
til oktober. Skyttelavet råder over rifler.

Frederiksborg Amts Garderforenings årstegnsmodtagere 2013. Bageste række fra venstre: APR-72 Ove 
V. H. Andersen (10 år), 100 Sven Høier (10 år), 310-NOV-54 Knud Christensen (25 år), 1213-NOV-48 
Niels Chr. Jensen (25 år), SEP-85 René Jensen (25 år), 548-JUL-63 Aksel Gybel (40 år), 391-JUL-72 
Niels Kr. Villumsen (40 år). Forreste række fra venstre: 435-MAJ-48 Peter Erling B. Rohde (25 år), 902-
NOV-51 Fin Barkholt (60 år), 564-JUL-62 Søren Eskildsen (50 år).

Kommende arrangementer i 2014
Fælles arrangement.
Torsdag, den 30. jan. 2014, kl. 18.00 i Restauran-
ten - Cafe, ”Pulsen Ned”, Taastrup Idræts Haller, 
Parkvej 78, Taastrup.
Sammen med Garderforeningerne i Høje Taastrup 
& Omegn og Sdr. Birk, har vi inviteret chefen for 
Den Kgl. Livgarde, Oberst, Kammerherre Klavs 
Lawes, der vil fortælle om sit virke som tidl. 
Militærattache i Warszawa og Moskva og sin 
nuværende chefstilling. Vi begynder med fæl-
lesspisning, hvor vi får en lækker buffet, samt 
efterfølgende kaffe til den lave pris af kr. 130 
pr. deltager. Sidste bindende tilmelding til dette 
arrangement er den 20.1.2014 til vores vicepræ-
sident Jens Crone på mail jens.crone@gmail.com 
eller på telefon 2525 5002.
Husk din ledsager også er meget velkommen.

Bowling
Roskilde Bowlingcenter, Ro’s Have 16 på føl-
gende datoer: 8. & 22. jan - 5. & 19. feb. - 5. & 
19. mar -2. & 23. apr.
Vi har banerne fra kl. 19.00-20.00. Kom i god tid, 
så vi er klar. Tilmelding til Hans på mail:  hansbo-
ege@privat.dk eller på telefon 4656 1399 eller 
mobil 2156 3199.

Generalforsamling
Torsdag, den 20. marts 2014 på Restaurant 
Håndværkeren. Nærmere tilgår.

Vores traditionsrige andespil i Vor Frue Sogne-
gård den 21.11 blev et rigtigt tilløbsstykke. 75 
af foreningens medlemmer og familie mødte 
op for at spille om de mange spændende og 
flotte præmier. 
Foreningen takker vore sponsorer Ib Reuter, 
Else & Bent Volfing, Karl Kjeldsen, Knud Søren-
sen, Thomas Thomasen, Hans Bøge, Importø-
ren/Ove Andersen, Hans-Henning Pedersen, 
Krydderieksperten/Anette Rasmussen og Else 
Marie Pedersen, for de meget flotte gaver til 
spillet. Endnu engang tak - også til deltagerne 
fordi I altid trofast møder op. 

Bestyrelsen vil hermed ønske alle vore med-
lemmer og familie et Rigtigt Godt og Lyk-
kebringende Nytår. Tak for Jeres opbakning i 
foreningen og altid positive væremåde. Vi ses 
til de kommende arrangementer i 2014.

SEP-68 Erik Rye Andersen

Frederiksborg Amt (12/12 1910 – GF 18)

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

Kommende arrangementer
Mandag, d. 6. januar, kl. 18.30: „Nytårstorsk” i 
Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte.
Mandag, d. 3. februar, kl. 20.00: Generalforsam-
ling i.flg. Vedtægterne. Forud for generalfor-
samlingen samles vi kl. 18.30 ved monumentet 
for Livgardens faldne, hvor vi i respekt for vore 
afdøde garderkammerater lægger en krans.
Hvis du ønsker at deltage i højtideligheden ved 
monumentet, bedes du ankomme til kasernen i 
god tid forinden. Herefter er der inden general-
forsamlingen spisning.
Tilmelding til spisningen ved generalforsamlin-
gen senest onsdag, d. 29. januar til næstformand 
473-NOV-59 Ole Meinung, tlf. 4817 2097.
Husk at tilmeldingen er bindende: D.v.s. at møder 
man ikke op og ikke senest ved tilmeldingsfristens 
udløb har meldt sig fra igen, SKAL der betales for 
den bestilte mad – ellers skal dine garderkam-
merater betale for dig!
Det er ikke påkrævet at deltage i spisningen forud 
for generalforsamlingen, for at deltage i denne. 
Stemmeret ved generalforsamlingen fordrer, at 
kontingentet er betalt!!! Så: Lad dette være en 
opfordring til de af jer, kære medlemmer, der har 
valgt endnu ikke tilmelde kontingentbetalingen 
til Betalingsservice, om at være påpasselige med 
rettidig indbetaling – eller nu se at få tilmeldt 
kontingentet til Betalingsservice: Det er trods alt 
nemt – ikke mindst for kassereren som slipper 
for en masse arbejde med at rykke „de glem-
somme”.

Arrangementsomtale
Ved Kammeratskabsaftenen d. 4. november 
havde vi den glæde, at vicepræsidenten for 
Region 5, hvor F.A.G. hører til, MAJ-70 Jens Cro-
ne, besøgte os og fortalte om sit virke ved De 

Valg til bestyrelsen:
På valg var Bjarne Larsen, Christian Skovbo 
og Peter Pedersen. Bjarne Larsen ønskede ikke 
genvalg, og i stedet blev Mikael Hansen valgt.
Generalforsamlingen takkede Bjarne Larsen 
for det store arbejde som formand i de sidste 
12 år. 
Derefter var der valg til revisor. Jørgen Larsen 
og Mogens Mynter blev begge genvalgt. 
Fanebærer er stadig Jens Christian Skovbo.
Uddeling af hæderstegn: Erik Larsen 60 års tegn 
og Svend Poulsen 50 års tegn.
Under eventuelt fik Bjarne Larsen overrakt et 
Æresmedlemsbevis for sit mangeårige arbejde 
som formand og som skydeleder, som han dog 
fortsat varetager. Efter generalforsamlingen gik 
vi til en tiltrængt frokost.
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Helsingør og Omegn (31/1 1918 – GF 41)

Formand: FEB-75 Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. p. 49 13 51 26 · Tlf. m. 40 42 23 91
e-mail: larsson@skorstensfejeren.dk
www.helsingoergarderforening.dk

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

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

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

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 

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din Garderforening.
Kommende arrangementer:
Skydning 21. jan. og 18 feb. kl. 19.00 på skyde-
banerne ved Sommariva, skydeleder Lars Bondo 
Svane.
Bowling 8. jan og 12. feb. kl. 19.00 ved spisning 
og kl. 20.00 ved spil, bindende tilmelding til tom-
myaaboe@hotmail.com. Vi spiller i Slotsbowl i 
Hillerød.

Som lovet sidst, lidt om andespillet. En rigtig 
hyggelig aften, med god mad, godt selskab 
og nogle fine præmier, en stor tak til vore 
sponsorer. Vi kunne godt have klemt lidt flere 
gæster ind, men det gav selvfølgelig flere gaver 
pr. deltager, husk det altid er den første fredag 
i november.
Foreningen har været repræsenteret ved regi-
onsmødet på Flyvestation Skalstrup d. 23. nov. 
Her var der en god debat om både Garderbla-
det og det nye Garderkort.

Helsingør og Omegns Garderforening ønsker 
vore medlemmer med familie, GODT NYTÅR.
På gensyn i 2014. p.b.v.

NOV-74 Tommy Aaboe

BOWLING. Årets første månedlige bowlingaften 
bliver onsdag den 8. januar i Mega Bowl, Mellem-
vang 5 i Holbæk. Vi mødes klokken 18.45 og såvel 
damer som herrer er velkomne. Prisen for bowling 
og kaffe er kr. 65,-. Tilmelding bedes foretaget til 
Bent Pedersen på tlf. 5932 8219 eller på e-mail: 
karenbent@c.dk.

SKYDNING afholdes torsdag den 9. januar fra 
klokken 19.00 på 15 meter banen i Vallekilde-
Hørve Fritidscenter i Hørve.Tilmelding bedes 
foretaget til Svend Aage Thøgersen på tlf. 29 44 
56 28 eller e-mail: svth@sol.dk.

MAJ-ARRANGEMENTET er som varslet i GAR-
DERSABLEN så småt ved at tage form og besty-
relsen arbejder hårdt på at få en aftale endeligt i 
hus. Vi glæder os meget til, omkring foreningens 
generalforsamling i marts, at kunne løfte sløret 
for, hvor årets tur går hen.

JUL-99 Brian R. Printz.

Aktiviteter primo 2014
Bowling: Hver anden tirsdag i Want2Bowl. Næste 
gang bliver tirsdag den 7. januar 2014. 
Vinterskydning: Første ordinære skydeaften er 
mandag den 6. januar 2014. Nytårsskydningen 
afholdes søndag den 5. januar 2014. 

Fællesmøde: Mød chefen for Livgarden torsdag 
den 30. januar 2014. Indbydelse er udsendt og 
kan ses på vores hjemmeside.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Generalforsamling
Foreningen afholder ordinær generalforsamling 
tirsdag den 18. februar 2014 kl. 18.30 på Kalund-
borg Vandrerhjem. Indkaldelse med mødets dags-
orden mv. vil blive udsendt til alle medlemmer.

Julebanko Den 15. november tog Garderfor-
eningen forskud på julens glæder med julefro-
kost og bankospil på Ole Lunds Gaard. Efter 
indtagelsen af de mange retter på julebuffeten 
blev der spillet banko og amerikansk lotteri om 
de flotte gevinster, som foreningen havde mod-
taget fra i alt 17 forretninger og virksomheder 
i Kalundborg. Dertil kom gevinster, som var 
skænket at deltagere i julefrokosten. Bestyrel-
sen siger hjertelig tak til alle giverne for deres 
støtte til foreningens virke.

Godt nytår
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres 
pårørende et Godt Nytår. Vi glæder os til at ses 
i det nye år. 789-SEP-63 Palle Castbak

Bowling
Vi starter spillet igen i 2014, med opstart den 8. 
januar og derefter hver onsdag i Køge Bowling-
center, klokken 18.00-19.00.
Regionsbowling 2014, foregår i Roskilde Bow-
lingcenter den 2. februar, reserver allerede afte-
nen. Nærmere vil tilgå. Bowlingformand Gorm 
Rasmussen, telefon 5614 1710.

Banko 2013
Arrangementet fandt sted den 18. november.
Næsten 70 personer, gamle gardere med ledsa-
gere, var mødt op i Sandmarksbos cafeteria til 
vort årlige bankospil. Formand Henrik Agerlin 
bød velkommen til denne aften, hvorefter vi 
indtog den dejlige spise labskovs.
Så kom der gang i spillet om de dejlige præmier, 
som Flemming igen havde formået at indsamle, 
desuden var der flere gevinster sponseret af 
vore medlemmer. Vi takker alle samt vore 
sponsorer for dette.
Efter bankospillet og kaffen, var der lotteri om 
de store kurve. Vagn løb med den største, til-
lykke til alle præmievinderne og tak til alle, for 
jeres opbakning til arrangementet.
Se billeder på hjemmesiden, www.koogf.dk.

Indsamling på Køge Torv
Arrangementet fandt sted den 30. november.
Vore pavilloner var i fokus i Køge By, da vi sam-
men med Veterancenter Ringsted samlede ind 
til Veteranhaven ved Slots Bjergby. Vi nåede 
vort mål med indsamlingen, således at der nu 
kan laves et fundament til havens flagstang, 
så flaget kan veje over dette gode initiativ for 
vores veteraner, der i Veteranhaven søge den ro 
og genopbygning mange har behov for.
Tak til alle fremmødte for indsatsen.
Se billeder på hjemmesiden, www.koogf.dk.

Skydning
Den 27. november skød vort regionshold i Gre-
ve, for at placere sig i den nye turneringsform. 
Alle præsterede som de skulle og vi ser på de 
fremtidige konkurrencer med spænding.
Vi skyder desuden på vor egen skydebane hver 
tirsdag fra 19.00-21.00.

Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.
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Sydsjælland (27/10 1907 – GF 07))

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

Stevns (20/7 1913 – GF 31))

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

Søndre Birk (14/6 1938 – GF 61))

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

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@webspeed.dk
www.nsgarder.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

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

Tirsdag den 21. januar kl. 19.00 har vi igen det 
hyggelige årlige Bankospil. Bankospillet afhol-
des på Cafè Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 
Holte. Alle medlemmer og gl. gardere med fami-
lie og venner er meget velkommen. Der vil som 
sædvanlig være mange flotte præmier og chan-
cen for at gå hjem med èn  eller flere gevinster er 
stor. Prisen for at deltage er kun 40 kr. for 3 spil-
leplader, og der kan naturligvis købes ekstra pla-
der. Efter spillet serveres èt stykke med sild, 2 stk. 
lækkert smørrebrød samt ost og èn øl, èn snaps 
og kaffe. Prisen for mad og drikke er kun 100 kr. 
Hank op i familien og vennerne og deltag i dette 
flotte arrangement. Tilmelding er nødvendig og 
skal ske senest 13. januar til Hans Larsen på 4588 
5118 eller Jørgen Skov Andersen på 4588 6673 
eller mail til: joergen@skovandersen.dk

Skydningen begynder mandag den 6 januar, 
hvor vores piger/damer er velkommen. Derefter 

fortsætter vi med skydningerne mandage i lige 
uger fra kl. 17.00 til 19.00. Vores piger/damer er 
velkommen til at deltage på den første skydedag 
i hver måned. Vi skyder indtil den 26 maj, hvor vi 
har skydeafslutning. Alle gardere er velkommen 
til alle skydningerne.

Tirsdag den 25 februar 2014 kl. 18.00 er der 
generalforsamling. Generalforsamlingen afhol-
des på Cafè Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 
Holte. Indkaldelse med dagsorden og regnskab 
udsendes i slutningen af januar. Sæt allerede nu 
aftenen af og mød op.

Bestyrelsen ønsker medlemmer og familie et 
rigtigt godt nytår, vi ses i det nye år.

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Aktiviteter i det nye år.
Skydning på 15 m bane.
Vi fortsætter med skydningen i det nye år. Der 
skydes på følgende datoer:
7. & 21. januar, 4. & 18. februar og 4. & 18. 
marts. 
Den 18. marts er afslutning med spisning og med 
deltagelse af Fakse og Omegns Garderforening.
 
Generalforsamling vil blive afholdt fredag den 
21. marts 2014. Nærmere information vil tilgå 
hvert enkelt medlem.

Vi vil i det kommende år afvikle vores tradi-
tionelle fugleskydning hos fanebærer Preben 
Rasmussen på Humlemose i Lyderslev.

Vi vil forsøge med et besøg i vores egen baghave, 
nemlig en særrundvisning på Koldkrigsmuseet 
Stevnsfortet samt følge op på vores succesfulde 
foredragsrække i oktober måned.
 
Bestyrelsen hører gerne nærmere fra vores med-
lemmer, hvis der er nye ideer og tiltag vi skal 
følge op på.
 
Vi vil informere om aktiviteterne via mail og 
brev samt på vores hjemmeside www.stevns-
garderforening.dk
 
Godt nytår
Bestyrelsen for Stevns Garderforening ønsker 
alle medlemmer og pårørende et GODT NYTÅR 
og på gensyn i 2014.

415-NOV-67 Søren Sørensen

Aktivitetsudvalget
Onsdag d. 22. januar kl. 19.30 har vi foredrag i 
vores Garderstue.
Det et Dronning Ingrids foretrukne fotograf Jør-
gen Kølle der kommer og viser sine billeder.
Jørgen Kølle har endvidere været udsendt til Bal-
kan, det får vi også både at se og høre om.
Der serveres kaffe og kage i løbet af aftenen, pris 
60,- alt inklusive. Øl og vand kan købes.

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.

Onsdag d. 15. jan. kl. 19.00. Kammeratskabs-
skydning i Fakse gamle hal.
Med efterfølgende spisning. Der skydes på 15 m. 
Bindende tilmelding til Gert Roerholt tlf. 5570 
0646, 2193 0956. Vi kører fra vandtårns parke-
ring kl.18.00.

Garderstuen
Garderstuen er åben torsdag d. 7. januar kl. 
19.30, dog kun mod tilmelding til Claus tlf. 2082 
7545. Der arrangeres også spisning, hvis der er 
stemning for det.

Kassereren
Vi har sendt kontingent opkrævning og næste 
års program ud til jer, husk at betale til tiden, 
også for at få Garderbladet i fremtiden, vi er 
nødt til at framelde bladet til dem der ikke 
betaler til tiden.

Sydsjællands Garderforening siger hermed tak 
for 2013, og ønsker alle medlemmer god jul og 
godt nytår, med håbet om stort fremmøde ved 
vores arrangementer i 2014. BESTYRELSEN.
Se også på vores hjemmeside. www.sydsjael-
landsgarderforening.dk

JUL-74 Kristian Rasmussen

Kommende arrangementer
Mandag den 20.1.14 Marineforeningen møder 
Søndre Birk i skydekælderen. Husk at skydepi-
gerne kæmper med denne aften. Tilmelding til 
Niels Langstrup i skydekælderen eller på Mo. 
4033 4172.
Den 30.1.14 har 3 foreninger sat Oberst, Kam-
merherre Klavs Lawes stævne. Klavs Lawes hol-

Garderstuen er åben i forbindelse med skyd-
ning. Ole betjener alle også dem, som ikke 
skyder. Alle vore medlemmer med eller uden 
ledsager er velkomne.

Hjemmesiden - Husk at besøge vor hjem-
meside www.koogf.dk, hvor der er opdate-
rede nyheder fra foreningen, samt billeder fra 
afholdte arrangementer, nye som gamle og 
især fra besøg hos vore fødselarer.

Steen Rasmussen
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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: kolesen@chariot.net.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: 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

DGU (6)

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

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

der et rigtig spændende foredrag om sin tid i 
udenrigstjenesten. Tag din ledsager med til en 
spændende aften. Læs mere herom under vice-
præsidenten for Region V., og reserver denne 
aften allerede nu. Tilmelding kan foretages til 
Jens Crone på jens.crone@gmail.com eller på 
Mo. 2525 5002. 
Pris pr. deltager = kr. 130,- og sidste og bindende 
tilmeldingsdato er mandag den 20. januar.

Skydning og bowling er nu kommet i gang. Læs 
om aktiviteterne på vor hjemmeside www.sbg.
dk.

Afholdte arrangementer
Fredag den 8. nov. afholdt vi vort årlige ande-
spil i Glostruphallens Restaurant. Igen i år var 
der rift om de bedste pladser. Vort andespil 
har efterhånden udviklet sig til en rigtig fami-
liebegivenhed. Som sædvanlig trak vi lod om 
en flaske portvin på indgangs bonen. Der var 
en rigtig god stemning under spillet, men der 
var igen i år også usædvanligt flotte præmier 
og overraskelser undervejs, men vi kunne godt 
ha’ været flere. Tak til Flemming for det store 
arbejde med indkøb og som opråber. Vi håber 
han er på plads næste år også. Der var mange 
glade vindere, der fik reddet sig juleanden og 
rødvinen mm. og som gik glade hjem aftenen 
før Mortensaften. 
 
Mandag den 11. nov. gennemførtes efterårets 
trekantskydning mod Marinerne og Fængsels-
væsenet i skydekælderen og med Marinefor-
eningen som vært. Vi var i år 32 skytter og det 
blev igen i år en god aften for vores forening. Vi 
vandt pokalen for 17. gang! SBG fik 938 point 
mod Marinernes 921 og Fængselsvæsenets 
903. Jørn Magnussen blev bedste skytte hos 
garderne med 190 point, Lars Andersson nr. 2 
og Jens Crone nr. 3. begge med 189 point. Vi 
måtte dog alle se os slået af Jørgen Kjeldsen 
fra Marineforeningen med 191 point. Efter 
skydningen havde vi en rigtig hyggelig aften i 
Marinegården, hvor kabyssen diverterede med 
flæskesteg, hjemmelavet æblekage og kaffe. 
Rigtig mange tak til Marineforeningen for et 
flot arrangement. Vi glæder os allerede til den 
20. januar.
Efter juleferien starter skydningen op igen 
onsdag d. 9. januar. Kik nu ned om onsdagen i 
kælderen under Glostruphallen. Vi vil tage godt 
imod dig.

Søndre Birks Garderforening ønsker alle med-
lemmer med familie et rigtig godt nytår.

MAJ-70 Jens Crone 

Søndag den 10. november deltog Garderfor-
eningen i UK endnu engang med seks mand i 
Remembrance Day paraden i London, og lagde 
en krans ved the Cenotaph i Whitehall. Kran-
sen og båndet var i år doneret af Den Danske 
Ambassade i London, og på foto ses ”kontin-
gent leder” Peter Laub med kransen.  

JUL-80 Anders

KAMMERATSKABSAFTEN
Mandag den 27. januar 2014, kl. 18.00 i Gar-
derstuen, Nygade 5, Slagelse, er det lykkedes os 
at få vores medlem Martin Aggerholm Bidstrup, 
som netop er vendt hjem med det sidste hold fra 

Afghanistan, til at fortælle os om sine ”oplevel-
ser” og gøren i det fremmede.
Martin vil fortælle om sin og holdets hverdag i 
Afghanistan.
Vi starter kl. 18.00 med fælles spisning og deref-
ter fortæller Martin.
Tilmelding senest den 24-1-2014 til Knud – tlf. 
3054 3891 eller aften 5854 8591 – e mail:
dgglavind@dbmail.dk 

Bestyrelsen
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23-01  075-NOV-53  GF 31 
 Jørgen Ellekilde Hansen 
 Rengevej 5, 4660 Store Heddinge
28-01  446-NOV-53  GF 08 
 Torben Stenrøjl 
 Schubertsvej 23, 8920 Randers NV
29-01  206-NOV-53  GF 57 
 Paul Tommy Normann 
 Frydendal 11 D, 2. 0007 
 6200 Aabenraa
05-02  339-NOV-54  GF 05 
 Niels Aage Engedal Jensen 
 Næringen 51, st. mf., 8240 Risskov
06-02  978-NOV-53  GF 56 
 Jørgen Neistskov Sørensen 
 Østerlund 13, 9870 Sindal
08-02  205-NOV-54  GF 34 
 Kai Møller Christensen 
 Jernbanegade 63, 9670 Løgstør
75 år
10-01  983-SEP-58  GF 23 
 Erik Søndergaard Kristiansen 
 Haugevej 11, Hammerum 
 7400 Herning
10-01  521-MAR-58  GF 72 
 Jacob Villadsen 
 Briksbølvej 2, Skads, 6705 Esbjerg Ø
11-01  825-JAN-59  GF 73 
 Ib Ibsen 
 Nørregade 35, 6670 Holsted
11-01  JAN-59  GF 34 
 Ove Jensen 
 Gulspurvevej 1, 9230 Svenstrup J
13-01  809-JAN-59  GF 16 
 Haakon Sunesen 
 Cedervej 25, 3650 Ølstykke
14-01  110-NOV-58  GF 01 
 Flemming Østerbye Madsen 
 Rytterbakken 38, 2670 Greve
15-01  326-SEP-59  GF 57 
 Hans Haustein 
 Jels Møllegade 3 C, 6630 Rødding
15-01  MAJ-58  GF 08 
 Jørgen Olsen 
 Hindbærvej 6, 8920 Randers NV
20-01  067-MAJ-59  GF 57 
 Christian Jensen 
 Knorborgvej 8, 6100 Haderslev
26-01  790-JUL-58  GF 66 
 Frits Fr. Johs. Jacobsen 
 Melbyvej 3, 5610 Assens
30-01  817-JUL-58  GF 31 
 Ingvor A. Pedersen 
 Orehøjvej 10, 4660 Store Heddinge
01-02  054-SEP-58  GF 01 
 Ole Skjoldager Wøhlk 
 Bülowsvej 7 A, 4. tv. 
 1870 Frederiksberg C
06-02  176-SEP-61  GF 01 
 Gerner Flemming Hansen 
 Dublinvej 11, 2300 København S
06-02  938-SEP-58  GF 05 
 Frank Hvolby Hoppe 
 Farrehedevej 36, 8472 Sporup
07-02  282-SEP-61  GF 01 
 Palle Rasmussen 
 Sandvejen 13, 3060 Espergærde
09-02  858-MAR-61  GF 46 
 Uwe Carstensen Ravsted 
 Nørregade 15, 6372 Bylderup-Bov

09-02  062-SEP-58  GF 95 
 Erik Wildenhoff 
 14816-61A Street 
 Edmonton, Alberta T5A 2A5 
 Canada
70 år
10-01  719-SEP-63  GF 62 
 Hans Georg Gustav Grüner 
 Rymarksvej 60, 2900 Hellerup
12-01  414-MAJ-63  GF 41 
 Arno Robert Petersen 
 Poppelvej 8, 3070 Snekkersten
13-01  305-MAJ-63  GF 16 
 Bjørn E. Rosenkrantz Hansen 
 Baunehøjen 31, 3600 Frederikssund
13-01  588-JUL-63  GF 17 
 Kurt Feltsen 
 Neergårdsparken 7, st. tv. 
 4000 Roskilde
13-01  716-SEP-63  GF 98 
 Jørgen Hauberg 
 PO Box 3936 Weston Act. 2611 
 Cnv. Hindmish A Eucumbeu Dr.  
 Chapman, Act. 2611, Australien
13-01  305-MAJ-63  GF 01 
 Bjørn E. Rosenkrants Hansen 
 Baunehøjen 31
 3600 Frederikssund
14-01  468-JUL-65  GF 37 
 Knud Erik Thomsen 
 Solsortvej 3, Thurø
 5700 Svendborg
14-01  707-SEP-64  GF 05 
 Jan Max Karlsen 
 Fuglesangsalle 107, 3. th. 
 8210 Aarhus V
16-01  639-JUL-63  GF 46 
 Erling Gammelgaard 
 Linde Alle 21, 6510 Gram
18-01  536-JUL-64  GF 10 
 Poul Gøttsche 
 Stentoften 37, 9520 Skørping
20-01  497-MAJ-63  GF 70 
 Jens Østergaard Jensen 
 Østerbæk 25, 9310 Vodskov
21-01  415-MAJ-63  GF 01 
 Preben Erling Christensen 
 Egevolden 174, 1. tv. 
 2650 Hvidovre
21-01  118-NOV-62  GF 07 
 Ole Hansen  
 Kastanievej 3, 4700 Næstved
27-01  584-JUL-64  GF 05 
 Helge Kuno Pedersen 
 Toftkjærvej 17, Stjær 
 8464 Galten
29-01  287-MAJ-65  GF 46 
 Hans Christian Rasmussen 
 Kærvej 41, Jejsing 
 6270 Tønder
31-01  573-JUL-63  GF 50 
 Palle Boesen 
 Marievænget 16, 4900 Nakskov
05-02  999-NOV-63  GF 41 
 Michael Schrøder 
 Skovvænget 3, 3100 Hornbæk
07-02  135-JAN-63  GF 46 
 Frode Rindom 
 Mojbølvej 4, Øster Lindet 
 6630 Rødding

DG Personalia 1-14

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.

Fødselsdage
90 år
16-01  20-MAJ-46  GF 61 
 Arne Clemensen 
 Solsikkemarken 14 
 2680 Solrød Strand
26-01  708-MAJ-46  GF 02 
 Niels Kristian Hovgaard 
 Krengerupvej 6, 5690 Tommerup
06-02  301-NOV-45  GF 49 
 Egon Olesen 
 Ternevej 28, Svenstrup 
 4220 Korsør
09-02  840-MAJ-46  GF 08 
 Knud Rasmussen 
 Byvænget 2 M, Kristrup 
 8960 Randers SØ
85 år
18-01  627-NOV-50  GF 30 
 Knud Erik Nielsen 
 Kirsebærvej 50, 8600 Silkeborg
18-01  461-MAJ-49  GF 01 
 Niels Søgaard-Christiansen 
 Hindbjerg 23, 2690 Karlslunde
22-01  323-MAJ-50  GF 08 
 Ejvind Harly Nielsen 
 Østervænget 9, Voldum 
 8370 Hadsten
01-02  722-NOV-50  GF 06 
 Svend Erik Hoi Sørensen 
 Aagaard, Ammitsbølvej 150 
 6040 Egtved
02-02  24-MAJ-50  GF 37 
 Erik Ullemose 
 Ullemosegaard, Hovvej 7 
 5883 Oure
05-02  1015-NOV-48  GF 01 
 Knud Bagger 
 Edvard Glæsels Vej 4 
 2000 Frederiksberg
80 år
12-01  251-NOV-54  GF 24 
 Jens Rasmussen 
 Toldstien 5 B, 5900 Rudkøbing
23-01  282-NOV-54  GF 23 
 Christian Møller Lauridsen 
 Thygesensvej 10, 7430 Ikast
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09-02  561-SEP-65  GF 61 
 Frants Lasse Becker 
 PO Box 30   
 Aldie, VA 20105-0030, USA
60 år
11-01  JUL-74  GF 18 
 John Oddershede 
 Præstevænget 22, 3400 Hillerød
11-01  JAN-74  GF 46 
 Johannes Martin Jørgensen 
 Timianvænget 37, 6360 Tinglev
13-01  OKT-73  GF 57 
 Lars Reinardt Møller 
 Kærvej 3, 3520 Farum
15-01   GF 93 
 Keith Olson 
 205 Rue Tourraine 
 Deer Park, IL 60010, USA
18-01  FEB-74  GF 18 
 Per Johansen 
 Strandvænget 15 
 3600 Frederikssund
21-01  NOV-74  GF 02 
 Hans Laurits Aagaard 
 Nybøllegaard 
 Assensvej 136, Nybølle 
 5750 Ringe
24-01  JUL-74  GF 16 
 Hans Kurt Jeppesen 
 Roskildevej 136 
 3600 Frederikssund
26-01  FEB-75  GF 45 
 Steen Kronborg Hansen 
 Morbærvænget 16
 4681 Herfølge
26-01  MAJ-74  GF 57 
 Hans E. Wildfang 
 Bæk Møllenaf 2, 6100 Haderslev
29-01  OKT-74  GF 11 
 Peter Holm Jensen 
 Haslevej 103 D, 3700 Rønne
30-01  OKT-74  GF 27 
 Erik Flarup 
 Katrinevej 21, 7800 Skive
31-01  JUL-74  GF 07 
 Mogens Arne Rasmussen 
 Dystedvej 25, 4684 Holmegaard
31-01  MAJ-74  GF 61 
 Palle Viberg-Tecza 
 Søagerpark 26, 2730 Herlev
01-02  JUL-75  GF 01 
 Søren Garde Branderup 
 Vråvej 6, Næsby Vrå 
 4171 Glumsø
01-02  JAN-73  GF 75 
 Jens Karl Glerup 
 Bjerrevej 113, 8850 Bjerringbro
03-02  MAJ-74  GF 14 
 Hans Lasse Solheim Hansen 
 Våsenvej 12, 4880 Nysted
03-02  NOV-75  GF 99 
 Claus Mathiesen 
 4 Marlin Copse, Berkhamsted 
 Herts HP4 3HR,  UK
03-02  FEB-75  GF 43 
 Erik Kristensen 
 Vævervej 19, 9300 Sæby
05-02  APR-75  GF 05 
 Peter Møller 
 Lindå Møllevej 5, 8541 Skødstrup

05-02  JUL-73  GF 22 
 Hans Jensen Rasmussen 
 Roestoftsvej 3, Lyø, 5600 Fåborg
08-02  OKT-74  GF 59 
 Klaus W. Petersen 
 Ådalsvænget 79, 6710 Esbjerg V
09-02  JUL-79  GF 27 
 Frits Pabst Sæbyvej 18, Sæby 
 7870 Roslev
50 år
10-01  SEP-85  GF 21 
 Jens Kramer Kornmaaler 
 Lærkevej 30, 4300 Holbæk
10-01  MAR-84  GF 66 
 Torben Bang 
 Ørsbjerg Skovvej 4, 5560 Aarup
13-01  DEC-85  GF 96 
 Jesper Antonsen 
 234 Robinson Dr.  Newmarket
 Ontario, L3Y 5M5, Canada
13-01  AUG-81  GF 17 
 Keld Jespersen 
 Motelvej 66, 4000 Roskilde
16-01  MAR-84  GF 20 
 Jørgen Skov 
 Klostervej 8, 4780 Stege
17-01  SEP-85  GF 18 
 Rene Jensen 
 Rosenvænget 41, st. th. 
 3480 Fredensborg
19-01  MAR-83  GF 46 
 Anders Pedersen Lund 
 Emmerlevvej 39, 6280 Højer
21-01  DEC-85  GF 15 
 Kim Henrik Christensen 
 Gammel Århusvej 272 A 
 8800 Viborg
26-01  DEC-83  GF 02 
 Jens Lunn 
 Ryvej 24, 2830 Virum
26-01  SEP-84  GF 91 
 Henrik Brahmsen Hahn 
 Tibberup Vænge 12
 3060 Espergærde
27-01  MAR-84  GF 45 
 Søren Teigen 
 Egeøjevej 84, 4600 Køge
29-01  JUN-84  GF 01 
 Tommy Andersen 
 7 Empress Avenue, Hampshire 
 GU14 8LU Farnborough, UK
01-02  SEP-85  GF 30 
 Poul Gjørtsvang Lauridsen 
 Skærskovvej 87, 8600 Silkeborg
03-02  MAR-84  GF 45 
 Jens Jørgen Mølvig 
 Lokesvej 21, 3600 Frederikssund
09-02  MAR-84  GF 04 
 Bjarne Stentoft Gravesen 
 Holmevej 3, 7700 Thisted

Dødsfald
669-MAJ-46 GF 16
 Holger Pedersen
 Strandvejen 10, Skuldelev
 4050 Skibby
549-NOV-47 GF 07
 Keld Dahl Jensen
 Næstvedvej 290, Kastelev
 4760 Vordingborg

196-JAN-62 GF 57
 Arne Madsen
 Hajstrupgade 69, Hajstrup
 6100 Haderslev
091-NOV-63 GF 20
 Flemming Berner Christensen
 Klintevej 493, Magleby
 4791 Borre
419-MAJ-64 GF 11
 Preben Dreyer
 Hasselvej 4
 3790 Hasle
761-NOV-64 GF 20
 Palle Degn Pedersen
 Thorsvej 3, Hårbølle
 4792 Askeby
861-MAR-66 GF 17
 Ole Hansen
 Engholmvej 65, Himmelev
 4000 Roskilde
OKT-74 GF 43
 Lars-Henning Clausen
 Niels Tvillingsvej 1
 9970 Strandby
MAR-92 GF 06
 Chr. Kloppenborg-Skrumsager
 Sjølund Landevej 24
 6093 Sjølund

 
 TAK

Tak for opmærksomheden til min 70 års fød-
selsdag.
Tak til Leif Fokking, Gl. Roskilde Amts Garder-
forening for hyggeligt besøg. Mange hilsner fra
 181-JAN-63 Mogens Rye Sørensen

Hjertelig tak til Ærø Garderforening for 
opmærksomheden til min 70 års fødselsdag og 
tak til gamle kammerater fra hold JAN-62 for 
hilsner. Med venlig hilsen
 005-JAN-62 Therkel Terkelsen

Tusind tak til Gl. Roskilde Amts Garderforening 
for fanevagt og tak til hr. Leif Fokkings hjælp 
i forbindelse med 861-MAR-66 Ole Hansens 
bisættelse.
 Jette Hansen

Jeg vil hermed gerne sige tak til garderkam-
merater og tak til bestyrelsen i Lemvig og 
Omegns Garderforening for opmærksomheden 
og besøg til min 70 års fødselsdag.
 125-NOV-62 Christian Bugge Nygaard

Tak til Viborg og Omegns Garderforening for 
fremmøde og gave til min 85 års fødselsdag.
 435-NOV-49 Tindahl Nielsen

Hjertelig tak til Nordfyns Garderforening for 
opmærksomheden ved min 50 års fødselsdag 
lørdag den 16 november. Med venlig hilsen 
 JAN-83 Ole Krag Olsen

Hjertelig tak til Høje-Taastrup og omegns Gar-
derforening, ved Jon Nielsen og Josef Jezewski, 
for hyggeligt besøg, og Garder portvinen på 
min 70 års fødselsdag. Mange hilsner fra   
 076-JAN-64 Ebbe Lilleø



Fester i særklasse

Borupgaard

Kellers Park

Rebild Bakker

Aarhus
Åbner juli 2014

Kongebrogaarden
Middelfart

Roskilde

Sorø Storkro

Grand Park 

Sønderborg

Kolding

Holte

Bella Sky

Klarskovgaard

Køge Strand
 Åbner marts 2014

Ålborg

Comwells hoteller tilbyder 
de helt perfekte rammer 
for dig og dine gæster

Læs mere på comwell.dk
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