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Livgarden

En god julegave
Der er indimellem
nogle gaver, som bare
er lidt bedre!
Ved Livgarden er der
flere gaver, som vi i
år er lidt ekstra glade
for. Lad mig bare i
flæng nævne, at vi
er ude af Afghanistan
uden tab for Livgardens personel i året der gik. Regimentet er kommet gennem
forsvarsforliget på rimelig vis, og fremtiden ser positiv ud….
de næste 4 år.

altid Garder” som det gamle ordsprog siger. Vi er tatoverede
med en bestemt holdning og vilje til, at tingene bare skal
være i orden, de skal gøres rigtigt, og vi skal være der for og
med hinanden.

Året har været travlt,.. hvilket år er efterhånden ikke det…,
men vi er kommet gennem det på god vis. På den gode vis
som kun et godt hold kan gøre det, Sammen! Sammen i vilje,
sammen i ånd, og sammen i praksis. Vi har nået rigtig meget
og på fornem vis.

Jeg vil i en senere udgivelse, i 2014, komme tilbage til mine
oplevelser det første år som Chef for Livgarden, men her og
nu vil jeg bare sige det har været en ubetinget fornøjelse og
jeg ser spændt frem til hvad det nye år vil byde.

”Mærket For Livet” er titlen på en bog, der udkom i efteråret.
Heri viser en række af Livgardens soldater deres tatoveringer
frem, og fortæller om den betydning deres tatoveringer har
for dem. En flot og modig bog, der går helt tæt på livet og
soldater-gerningen.

Jeg kunne på denne kolde og blæsende decemberdag godt
tænke mig at være bosat i Australien eller andet eksotisk
sted: Gerne med en del mere varme end her i København.
I sådan et vejr, kan man godt være en smule misundelig på
mangen en gammel garder, der har forladt kulde og blæst og
nu bor i fjerne og varme egne. Til trods for den store afstand
så skal I have tak for den altid omfattende interesse I viser
for regimentet. I er nok ude af syne, men ikke af sind.

Tak til alle nuværende og tidligere gardere for jeres indsats
i 2013.
God Jul og Godt Nytår.
Pro Rege et Grege

Men uanset om man har en synlig tatovering eller ej, så er vi
jo alle tatoveret med Livgarden indvendigt. ”En gang Garder,

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

Fra Livgarden
December 2013
Ny bog om LGs nyere hustorie
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Overkonstabel fra III/Livgarden lukker
Lillebæltsbroen
Mandag den 28. oktober blev Danmark ramt af efterårets første
storm. Samme dag var overkonstabel David Rønhøj fra III/LG på
vej tilbage til Garderkasernen fra Varde. Med bekymring for at
blive fanget på den forkerte side af Storebæltsbroen, når denne
blev lukket kl. 15.00, satte han derfor kurs mod Sjælland. Turen
tværs over Jylland forløb uden problemer, men turen over Lillebæltsbroen blev meget anderledes.
Allerede under opkørsel på broen kunne man se og mærke stormens rasen. Broen gyngede mærkbart op og ned, biler blev skubbet sidelæns af vindstødene og lastbiler med anhængere slingrede
faretruende. Og så skete det. Lastbilen umiddelbart foran OKS
Rønhøj begyndte pludselig at tippe, hjulene løftede sig fra vejbanen, og lastbilen væltede om på siden. Desværre var den anden
vejbane ikke fri for trafik, og en personbil blev fanget under den
væltede lastbil.
OKS standsede sin egen lastbil i læ af en af pylonerne og løb
herefter over til ulykkesstedet for at hjælpe til. Her kunne han
konstatere, at lastbilchaufføren ikke var kommet til skade, men
var fanget i førerhuset på lastbilen. Under lastbilen lå imidlertid
en fastklemt personbil, som på forunderlig vis var ramt så heldigt,
at området fra forsædet og fremefter var uskadt, hvorimod alt fra
bagsædet og bagud var mast. Heldigvis var der kun en person i
bilen. Denne var naturligvis chokeret, men ellers stort set uskadt.
Næste opgave var nu at få lastbilchaufføren ud. Dette blev klaret
med en stor mukkert og nogle kraftige slag mod en siderude.
Under hele dette forløb kom en ambulance forbi. Redderne tilså
hurtigt de to bilister, og kaldte efter samråd med OKS Rønhøj
herefter alarmcentralen op, så Lillebæltsbroen blev lukket for al
trafik mod Fyn.
Turen mod Sjælland fortsatte nu stille og roligt, men med diverse
holdt hen over Fyn, hvor OKS og den anden garder fjernede flere
vejskilte, som lå spredt ud over vejbanen. Tid var der jo nok af, for
i mellem tiden var Storebæltsbroen blevet lukket, så der var udsigt
til mange timers venten i lastbilen, inden turen over Storebælt
kunne fortsætte. Ventetiden blev dog tilbragt noget mere behageligt, idet en overkonstabel fra Telegrafregimentet standsede og
inviterede på kaffe og aftensmad hjemme hos sig. Et flot tilbud fra
en soldat til en anden.
Senere på aftenen gik turen omsider mod Garderkasernen, der
blev nået inden midnat. En dramatisk og meget anderledes tur
tværs over landet fandt således sin afslutning.
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På REX tur med fars REX’er

Af GD J.J.L. Jørgensen,
2. Deling/2. Infanterikompagni/ III Livgardebataljon

Min far blev garder i april 1986, og min
farfar blev garder i 1955. Jeg har altid set
op til min far, og det har været mit mål at
gøre ham stolt over mine præstationer.
Det har i min familie altid været en tradition, at man skal aftjene sin værnepligt,
- men ikke bare hvor som helst. Den skal
aftjenes ved Den Kongelige Livgarde, og
målet er at blive Garder.
Da det blev min tur til at tage på session,
var målet derfor klart, – jeg ville indkaldes
til og aftjene min værnepligt ved Den Kongelige Livgarde lige som min far og farfar
havde gjort det, og målet var at gøre det
så godt som overhovedet muligt.
Efter 3 måneders grøn uddannelse var
tiden inde til at vise, om man kunne bide
tænderne sammen, komme igennem REX
turen, for herefter med stolthed at sætte
sine egne velfortjente REX’er på skulderen.
Inden REX turen havde min far lånt mig
sine REX’er, og da dagen kom og min REX
tur gik i gang, havde jeg min fars REX’er
med i brystlommen, – måske for at kunne
tage dem frem og finde ekstra styrke, når
det blev svært at holde modet oppe og
bare fortsætte, selvom man følte at alle
kræfter var sluppet op... måske var det en
start på en ny familietradition.
Jeg gennemførte REX turen med min fars
REX’er i brystlommen, hvor de lå sammen
med den forseglede pose med mine kommende REX’er, og ved kompagniets REX
parade fik jeg mine egne REX’er på, og
hvem ved, måske skal de en dag ligge i min
søns brystlomme under hans REX tur.
En gang Garder altid Garder.

Garder J.J.L.Jørgensen med REX’er anlagt og med sin fars REX’er, som også var
med på REX tur.

www.livgarden.dk
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2. Kompagni i skydelejr
Af rekrut C. Staghøj Larsen,
3DEL/2KMP/III/LG

Så sluttede endnu en lang men fed uge for hold august 2013 ved
Den Kongelige Livgarde. Denne uge bød dog på noget helt specielt,
da vi skulle til Jægerspris på skydelejr. Vi forlod Høvelte onsdag
morgen med alt vores pik-pak, og blev indkvarteret i Jægersprislejren indtil fredag, mens al skydningen foregik i et nærliggende og
meget stort øvelsesterræn.
Skydningen startede onsdag morgen med genindskydning, og
derefter startede det sjove. Vi skulle for første gang øve nærkamp
og reaktionsbane (REBA) med skarpt. Der var tre forskellige skydninger. En, hvor målet var stationært med fire forskellige skydeskiver. Instruktøren ville så råbe rød, gul, grøn eller blå, hvorefter
skytterne skulle indtage nærkampskydestilling og nedkæmpe
målet. REBA er reaktionsbaner. Her går skytten langs en sti eller
lignende, hvorefter målene ”popper” op og skytten nedkæmper
dem. Forskellen på disse mål og de stationære er, at målene på
REBA lægger sig ned, når de bliver ramt.
Den næste skydning foregik onsdag aften, og det var REBA i
mørke. Målene ville som tidligere på dagen ”poppe” op og være let
oplyst, hvor skytten igen skulle nedkæmpe og indtage de korrekte
skydestillinger. Disse skydninger adskiller sig på alle måder fra de
skydninger, vi før har prøvet, da de enten har været med løst, eller
hvor skytten har været stationær på en bane. At det er nyt, betyder bare, at det er meget sjovere og langt mere udfordrende.
6

Det er også, når vi er ude, at det sjove sker. Når vi er i felten, går
der drengerøv i det hele. Vi bøvler og snakker snik-snak til den
helt store guldmedalje. Selv befalingsmændene er med, som fx når
oversergenten vælger at tiltale delingens eneste rødhårede som
”kobberhjelm”, eller da han råber efter ammunitionsmanden:
Oversergent: Frederiksen kom her over!
Michelsen: Hr. Oversergent jeg hedder altså Michelsen.
Oversergent: Det er fandeme noget, jeg bestemmer! Du hedder
Frederiksen! Giv så nogle flere bønner!
Det var også onsdag, vi havde blå skydning. Vi skulle skyde med
hele overdelen af den blå uniform, og den er tung i forhold til vores
kampuniform. Vi skulle forsøge at standse en person med anråb
og derefter skud. Fire skud til hver af de tre skydninger; et varselsskud, et i benene fra stående skydestilling og derefter to i benene
fra knælende skydestilling. De to første var nemme nok, men
inden vi gennemførte tredje skydning skulle vi spurte ca. 100m og
derefter skyde. Dette kaldes pulsskydning, hvilket gør skydningen
meget svære, da det er så meget sværere at holde geværet stille
– men det er også en meget sjovere skydning.
Torsdag skulle vi lave kamp fra stilling. Det er en formation, hvor
hele gruppen ligger på spredt orden i skyttehuller og nedkæmper
fjenden, der kommer imod gruppen. Alle i gruppen er inddelt, så
alle har en plads og ved præcis, hvad de skal gøre, når vi skal ned i

www.livgarden.dk
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hullerne, skyde og forlade stillingen igen. Her skulle vi indtage stillingen fra vores sidste skjul. Da fjenden så ankom, kom der ca. 30
skiver til syne foran stillingen. Igen var det de skiver, der lægger sig
ned, når de bliver ramt, og som kan rejse sig, når befalingsmanden
trykker på fjernbetjeningen. Dette var en af de fedeste skydninger,
vi har gennemført. Vi fik lov til at skyde mere, end vi nogensinde
har gjort før. Derudover lå HRU’erne på banen ved siden af og
skød med TMG, dyse kanoner og sergenterne kastede med kanonslag, så det bragede og larmede fra alle sider. Vi er en stor gruppe
store drenge, så er det fedt, når noget siger BANG meget højt, og
vi får lov til at skyde på ting.
Fredag havde vi sidste skydning. Her havde vi mulighed for at tage
feltskyttemærke – en svær og krævende, men også vildt fed skydning. For at få mærket skal man ramme 14 ud af 16 mål. Skydningen er delt op i to, så de første otte skud er liggende, og de sidste
otte er stående i skyttehul. Afstanden man skyder på varierer fra
30 til ca. 300 m, skiverne popper op tilfældigt, og er oppe i alt fra
seks til 12 sekunder. Det var svært at se, om man ramte, eller om
skiverne bare lagde sig ned, fordi tiden var gået. Samtidig kørte
adrenalinen også, da dette er et mærke ikke mange har, og derfor
er det mega blær at bære det på sin unniform. Vi var også kun tre
fra tredje deling, der fik mærket og kun 10 i kompagniet.
Egentligt var det bare en vildt fed og lærerig uge.
www.livgarden.dk
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Ny bog om Livgardens nyere historie
”Mærket for livet – tatoveringer blandt Livgardens soldater”
udkom i begyndelsen af oktober på Gyldendals forlag. Bogen
er blevet godt modtaget og den har fået omfattende, positiv
omtale i pressen – nationalt som internationalt.
”Mærket for livet” omhandler Livgardens nyere historie, med fokus
på deltagelsen i de internationale operationer - fra missionerne på
Balkan i midt 1990’erne og frem til den aktuelle mission i Afghanistan. Livgardens nyere historie bliver fortalt med udgangspunkt
i de godt 60 deltagende garderes tatoveringer, som har relation til
deres deltagelse og oplevelser i internationale operationer.
Ideen til ”Mærket for livet” er opstået i Livgarden og bogen har
forord af oberst Lasse Harkjær, chef for Livgarden fra 2005-2013.
Han siger om soldaterne: ”De lever et liv og ser ting, der betyder,
at man bliver mærket for livet. Men det er også derude på kanten,
at man for alvor mærker livet.”
Bogens fotografier er taget af den internationalt, anerkendte
fotograf Jan Grarup, der selv har deltaget i mange krige – med
sit kamera: ”Mit møde med Livgardens soldater, både i Danmark
og i Afghanistan, har ændret mit billede af soldaterne radikalt.
Eftertænksomme og empatiske mænd og kvinder, der som jeg har
oplevet ting, der aldrig vil forlade dem. Nogle har fået ar på sjælen,
andre også på kroppen, hvad enten de er tatoverede eller ej.”

”Mærket for livet” er i øjeblikket ved at blive oversat til engelsk
med henblik på det internationale marked. Derudover udstilles der
i øjeblikket ca. 30 fotografier fra bogen på Tøjhusmuseet. Udstillingen sker i et samarbejde mellem Livgardens Historiske Samling og
Statens Forsvarshistoriske Museum.
”Mærket for livet”udstillingen vil efter
visning på Tøjhusmuseet blive vist
i vores garnisonskommune, Allerød.
”Mærket for livet”
kan købes i boghandlere landet
over. Den vejledende udsalgspris
er 299 kr. Bogen er
på 336 sider.
På bogens forside
ses Kasper, som er
tjenestegørende
ved Livgarden.

Rotterne ud af ”buret”
Den 23. oktober blev der på Garderkasernen i Høvelte
stillet an til at bekæmpe rotteproblemet i hovedvagten,
også kendt som ”Buret”. To transportable ”kontorcontainere” skal agere midlertidig hovedvagt mens man kommer rotteproblemet i bygning 2 til livs. Der er ikke just
mere plads i de opstillede bygninger, men de skal stadig
indrettes med opholdsrum sovesal og vagtstue ligesom
den rigtige hovedvagt. Foruden de tre indgange til Garderkasernen varetager hovedvagten sikring af blandt
andet Høveltegård, Sandholm lejren og Ny Motorgård.
Bygning 2 forventes at være rottefri og operationel igen
omkring jule-/nytårs-tid.
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REX-tur Hold AUG13 - Rex-turen i billeder
Af GD S.K. Laursen

Det lidt ubehagelige stævnemøde i hallen
Der lå man så på det beskidte halgulv med hovedet dybt begravet nede i sin ildelugtende sovepose. Varmen var ulidelig, sveden
dryppede i stride strømme og man kunne ikke sove på grund af
frygten for ”panserkiksene”. Ville de slemme befalingsmænd, som
få minutter forinden havde beordret én til at smide alle stumper
på gulvet inklusiv tøjet, kunne finde noget, som de kunne give
en lille gave for? Eller ville man komme helskindet igennem den
indledende fase af REX-turen?

Hundepatruljen
”NEEED!!” hvæses der fra gruppeføreren – hundene har måske
opdaget os! De nærmer sig hastigt, så vi kæmper os ind i det nærmeste krat og ned på buffen, for at komme i skjul. Det står klart
for os alle, at vi ikke må opdages. Der ligger vi helt stille, ovenpå
geværet med hovedet dybt boret ned i bladene på jorden, hjertet
banker kraftigt og adrenalinen suser rundt i kroppen. Pludselig
vandrer en lyskeglen hen over vores kroppe – er vi opdaget eller
sonderer fjenden terrænet? Da lyskeglen er forsvundet og hunden
ikke længere kan høres, rejser vi os forsigtigt op for at snige os
videre mod næste samlingspunkt.
Modtagelse af REX’erne
For omkring 96 timer siden stod man præcist samme sted i kompagnigården, men noget har ændret sig siden sidst, man er ikke
længere det samme menneske. Træt og med meget ømme fødder
står man nu i den langt finere uniform, M/69, og afventer, hvad
kaptajnen vil sige. Men hvad er den reelle forandring? Jo, man
har gjort sig fortjent til at kalde sig garder og påsætte REX’erne
på sine skuldrer, de REX’er man har båret og beskyttet tæt ved
brystet de sidste 96 timer. For nogen lyder det ikke som en overvældende stor ændring, men det er en ændring for livet, for som
de siger: ”En gang garder, altid garder!”

Hvem husker ikke sin egen REX tur? Hvem husker ikke spændingen forud for dens start, de lange marchture om både dagen
og natten, de få timers søvn, maden som der altid var for lidt
af, oppakningen der gnavede, vablerne, hele kroppen der gjorde
ondt, - ja REX turen har altid og vil altid være noget ganske
særligt.
For hold AUG13 fandt REX-turen sted fra 21. til 24. oktober. Turen
indeholdt alle de kendte ingredienser… og så lidt mere oven i. Der
er ingen tvivl om, at REX turen for hold AUG13 var udfordrende
for alle, men med sammenhold og vilje kan alt lade sig gøre.

www.livgarden.dk
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Koncerttid
Det er de store koncerters tid. Koncerter med gode
dirigenter i ordentlige sale med ﬁn akustik, mange tilhørere og svært program.

Casper Schreiber dirigerer MUK på Christiansborg Slot under
intens overvågning af publikum. Foto: Olav Vibild.

Kulturnatten 11. oktober trak københavnere af huse i massevis,
helt ind i Christiansborg Slots riddersal, hvor Musikkorpset spillede 4 minikoncerter med musik af bl.a. H.C. Lumbye og Knudåge
Riisager. Dirigenten Casper Schreiber fremtryllede mere og mere
humør og ny inspiration, som koncerterne skred frem - der var
intet kedeligt ved gentagelsen her. Det var tydeligt, at publikum
havde en god oplevelse ud af at stå lige op og ned af orkestret, betydelig tættere på, end de nogensinde ellers kommer til. De fulgte
levende med, når trompeterne satte ind, når der var klarinet-solo,
eller når dirigenten lagde ansigtet i særlige folder. En lang, men
glimrende aften.

af vores blæsere i særlige passager. Vores musikere var placeret
oven over orkestret på en balkon, og ﬂot var det. 80årige Rafael
Frühbeck de Burgos, maestro i verdensklasse, har ubønhørligt høje
krav til perfektion, og det kunne nok give en og anden sved på
panden - men behøver vi nævne, at Livgardens udvalgte musikere
gik hjem med æren fint i behold og en stor oplevelse rigere.

Verdi Galla 10. og 12. oktober i DR Koncerthus sammen med
Radiosymfoniorkestret og chefdirigent Rafael Frühbeck de Burgos
samt en stjernerække af solister: den store operakomponist Giuseppe Verdi fyldte 200 år med manér, og Livgardens Musikkorps
var med i festlighederne. Den ene koncert blev radiotransmitteret,
og Musikkorpset havde fornøjelsen at blive positivt anmeldt i både
Berlingske
Tidende
og Kristeligt Dagblad.
Musikkorpset opgave
var at agere banda
ved koncerten, dvs.
opfylde Verdis idé om
et militærorkester i
operaerne Don Carlos
og Aïda. Symfoniorkestret skulle forstærkes

Odense Koncerthus d. 5. november var et herligt sted at være.
Dirigenten Børge Wagner har med sine 75 år ikke mistet grebet
om noget som helst. Vital og krævende holdt han højt tempo i de
effektive orkesterprøver. Børge Wagner er den særlige Lumbyetraditions nidkære vogter, den Lumbye-tradition, som Livgarden så
gerne viderefører. H.C. Lumbyes geniale Tivoli-melodier fra midt i
1800tallet blev dengang straks arrangeret for Livgardens Musikkorps, og den musik er danmarkshistorie. Oberst Lasse Harkjær
takkede ved koncerten Børge Wagner for hans mangeårige virke
i Forsvarets Musiktilsyn, en kontrolinstans, der efterhånden har
overlevet sig selv. Fra Musiktilsynet var også aftenens konferenciers, John Frederiksen,
hentet. Nobelt og livligt orkesterspil, glade
publikummer foruden
fine soloindslag af
Flemming Welander
på basun og Claus
Mærsk på trompet
fuldendte aftenen.

DR Koncerthus, Verdi Galla. Musikkorpsets musikere til venstre i billedet. Fotos: Olav Vibild.
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Tekst: Katrine KiellandBrandt, fløjtenist

Børge Wagner på podiet i Odense Koncerthus foran Livgardens Musikkorps. Foto: Morten Thurø.

Særligt for gl. gardere

Skydning
Præsidiets skydeudvalg.
Jul og nytår står meget snart for døren,
og vi kan alle se tilbage på et år, der er
gået med små og store begivenheder og
oplevelser. Igen i år har der været dystet
på skydebanerne rundt i landet i de lokale
garderforeninger, og der er udtrykt glæde
over de gode skud, og rystet på hovedet,
når nu skiven havde bevæget sig lige da
skuddet gik.
Allerede nu kan vi begynde at se frem
mod det kommende år og dets skydninger,
for næppe har vi passeret årsskiftet og er
trådt ind i 2014, før det går løs igen. Fra
januar måneds begyndelse tages der fat
på Landsskydningen på 15 m. Skydeudvalget er i gang med at få skiverne gjort klar
og pakket, således at de kan sendes ud til
alle garderforeninger.
Landsskydning på 15 m kan skydes i perioden fra januar og frem til april, så alle bør
have mulighed for at kunne deltage. Skydningen kan skydes på hjemmebane, så det

Fødselsdag
Jubilæum

eneste du skal gøre, er at møde frem til en
skydeaften i din garderforening.
Skydeudvalget skal opfordre alle gamle
gardere til at slutte op bag Landsskydningen på 15 m, og til at lægge vejen
forbi skydebanen for at prøve, om ikke det
stadig er muligt at ramme pletten. Husk,
at ved deltagelse i Landsskydningen er det
vigtigste ikke resultatet, men at være med,
og derved få en god aften i den lokale
garderforening og samtidig vise opbakning
til en fælles aktivitet i regi af De Danske
Garderforeninger.

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

Skydeudvalget vil til slut ønske alle foreninger og garderskytter en glædelig jul
og et godt nytår. Tak for Jeres deltagelse
i året der snart er forbi, og på gensyn på
skydebanerne i 2014.
Præsidiets Skydeudvalg

Garderglas til salg
10 ølglas med guldkant
sælges for kr. 750,00
10 snapsglas med guldkant
sælges for kr. 500,00
Henvendelse til Simone Schrøder
tlf. 6029 1955

Garderkortet
- Et nyt tiltag i De Danske Garderforeninger

Fakta om Garderkortet
• Er din forening med i GARDERKORTET?
• Hjælp os med at finde samarbejdspartnere til GARDERKORTET, kontakt nedenstående for information herom.
• GARDERKORTET er for værnepligtige og alle medlemmer af en Garderforening.
• GARDERKORTET skal være lokalt forankret men samtidig landsdækkende.
• Ønsker du GARDERKORTET, så kontakt din forening
eller Knud Glavind, email dgglavind@dbmail.dk.
• Læs mere på: www.garderkortet.dk
Knud Glavind
3054 3891

Tonny Ager Søbrink Steen V. Grubert
3020 2418
3082 2867

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Garderforeningerne i Nordjylland (1)
Vicepræsident: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. priv. 9798 1767 /a. 2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk

GARDERNES HUNDREDEMANDS
FORENING

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

Brønderslev og Omegn

(1/7 1947 – GF 70)

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

Hadsund og Omegn

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

Himmerland

(4/12 1914 – GF 34)

Formand: 433-NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 17 75 / 21 74 77 75
e-mail: bestyrelsen@himmerlandsgf.dk
www.himmerlandsgf.dk

Generalforsamling nr. 99
Himmerlands Garderforening inviterer hermed
alle gamle garderkolleger til julefrokost og generalforsamling mandag den 2. december 2013
kl. 18.00 på Ranum Kro, Vestergade 10, 9681
Ranum.
Dagsorden ifølge vore vedtægter der er udsendt
til alle.
Efter generalforsamlingen vil vicepræsident for
Nordjylland Niels Godiksen fortælle om De Danske Garderforeninger med fokus på Garderbladet
og Garderkortet.
Nærmere oplysninger hos bestyrelsen, tilmelding til bestyrelsen eller på e-mail: garder@
himmerlandsgf.dk snarest og senest søndag den
1. december 2013. Alle er velkommen

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

Så er det ved at være tid at få sig tilmeldt til
vores julesammenkomst, som afholdes den 5.
december kl. 18.30 på Vester Borupvej 20. En
aften hvor vi har hyggeligt samvær med god mad
og får en fin afslutning på årets aktiviteter. Nærmere er beskrevet i det udsendte program.
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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

Tilmelding til Jens Jørgen Holt tlf. 9892 9435, mobil 2945 5612 eller mail hedebonden@mail.dk
Sæsonstarten var den 7. oktober med fugleskydning, hvor vi var 14 medlemmer der havde
en hyggelig aften. Vi sluttede aftenen af med
et par stykker brød inden præmieuddelingen,
til følgende:
Fuglekonge 446-MAJ-60 Erling Kofoed, skyttekonge MAJ-77 Hans Jørgen Krogh.
Højre klo MAJ-77 Erling Gludsted, vinder APR76 Richard Svendsen.
Venstre klo Erling Gludsted, vinder 562-JAN-68
Hans Ole Bach.
Halen 819-JUN-67 Hans Henrik Færch, vinder
009-MAJ-66 Jens Jørgen Holt.
Tiden nærmer sig, hvor vores program for 2013
er udtømt.
Der vil i slutningen af året eller først i 2014
komme et nyt med oplysning om datoer for
kommende aktiviteter samt om betaling af
kontingentet.
Vi fra bestyrelsen ønsker alle medlemmer en
god og glædelig jul.
267-JUL-59 Bent Mikkelsen

Hobro og Omegn

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

Morsø

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

Nordjylland

(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

TIRSDAG DEN 3. DECEMBER KL. 19.00 JULESAMMENKOMST I PAPEGØJEHAVEN I STUETAGEN I AALBORGHALLEN.
En aften for hele familien. Vi har vort traditionelle
ande- og gavespil med overraskelser. I får alle
de bankoplader, I kan overse, for kun 40,- kr.
pr. deltager, børn under 13 år spiller gratis. Vi
er naturligvis taknemmelige for gaver fra vore
medlemmer, og derudover udlover GF fire flotte
julekurve (værdi ca. kr. 250,- pr. stk.) og natur-

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

Nordjylland (I)

ligvis 10 dejlige store ænder, rødvin, kaffe og
andre overraskelser. I pausen kan der købes kaffe
mv. Tilmelding ikke nødvendig. Snyd ikke dig selv
og familien for denne dejlige aften.
TIRSDAG DEN 7. JAN. KL. 19.30 SKYDE- OG
KAMMERATSKABSAFTEN
Skyttelauget afholder skydeaften 15 m. Det rigtige sted at vedligeholde dine skydefærdigheder.
Gl. Lindholm Skole, Nørresundby. Tilmelding ikke
nødvendig. Alle medlemmer af GF Nordjylland
kan frit tilmelde sig Skyttelauget. Ingen yderligere kontingent.
”Stille Nacht! Heilige Nacht! Alles schläft; einsam
wacht”
En lille strofe fra en meget kendt Tysk julesang.
Det får mig til at tænke på at jeg i sommer
besøgte 1. Verdenskrigs slagmarker og husker
historien om, at soldaterne julenat netop sang
denne sang medens de var på vagt i skyttegravene. Jeg håber at se rigtig mange til vor
hyggelige julesammenkomst, hvor vi alle kan få
lejlighed til at ønske hinanden RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT OG LYKKELIGT NYTÅR.
JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Foreningens medlemmer og familie ønskes en
glædelig jul.
NOV-78 Niels Godiksen

Vendsyssel

(14/5 1918 – GF 43)

Formand: DEC-06 Peter Christensen
Byrdalsvej 31, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
e-mail: peter@viland.dk

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

Østvendsyssel

Regionsbowlingleder:
Vacant

(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. 4. december 2013 Skydning
Sigtekornet skal finjusteres. Derfor skydes der
Onsdag d. 4. december. 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
Onsdag d. 15. januar samt onsdag d. 12. februar 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
Bowling
Så skal der igen væltes kegler sammen med gode
soldaterkammerater.
Der bowles både i februar og marts. Dato er
endnu ikke fastlagt i skrivende stund. Se mere om
dette i kommende udgave af Garderbladet.
Bestyrelsen vil hermed ønske alle medlemmer,
samt deres familie en rigtig god jul, samt et godt
og lykkebringende nytår. Vi ses i det nye år.

Vinderne fra GF Nordjyllands dameskydeaften.



(1/2 1908 – GF 08)
Randers By og Omegn
Formand: 505-SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09
e-mail: aaledamgaard@mail.tele.dk

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

Onsdag d. 11.dec. kl. 19.30 Skydning.
Der er skydning på 15 m. i Sjørring Hallen. Vi holder skydeaften sammen med Dragonforeningen,
efter skydning serveres der gløgg og æbleskiver,
du skal blot møde op og der vil være gevær til
rådighed. Vi ses.

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

Til Orientering
For nemmere, hurtigere samt billigere at kunne
give besked til vores medlemmer, vil vi gerne
have tilsendt jeres e-mail adresser til jdr@
stofanet.dk – Husk navn!
NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

Bjerringbro og Omegn

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

Djursland

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

Herning og Omegn

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

SKYDNING
Vi skyder på skydebanerne på Lundgårdskolen i
Tjørring, hver tirsdag kl. 19.00.
Fugleskydning, 24. november kl. 09.30 – Husk
tilmelding senest 17. november til Ole Andersen,
tlf. 9716 1959.
Julehygge, 10. december kl. 19.00.
Nye skytter er meget velkomne! Det er faktisk
ganske hyggeligt, når vi mødes til skydning og
uforpligtende samvær, og vi har stadig masser af
plads til flere, der vil prøve at være med. Har du
ikke været på banen før, så er du særdeles velkommen til en helt uforpligtende ”prøveaften”.

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

Leverandør til Ordenskapitlet – Grundlagt 1830

GARDERFORENINGERNES 25 OG 50 ÅRS JUBILÆUMSTEGN
DG HÆDERSTEGN – FÆLLESEMBLEM – DG-NÅLE – BLAZERMÆRKER
DG-SLIPS I POLYESTER
453-193-MAR-60 Peter Ohm-Hieronymussen

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Vedrørende skydning er du meget velkommen til
at kontakte Ole Andersen på tlf. 9716 1959, eller
formanden, for nærmere oplysninger.
HJEMMESIDE. Der skulle gå godt og vel 100 år,
men nu er den klar! Med stor hjælp fra AUG-12
Lars Kjær kan du nu klikke ind på www.gfho.
dk – vores hjemmeside. Vi er ikke i mål endnu,
og en del mangler fortsat, men med fælles
hjælp håber vi at det fremadrettet kan blive
stedet, hvor man kan finde nyheder, billeder,
informationer og meget andet med relation til
Garderforeningen.

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

Generalforsamling den 10. oktober 2013 på
JDR
Formand Søren G. T. Lund bød velkommen til
året generalforsamling.
Søren konstaterede der var fremmødt 39 medlemmer, et rigtig flot fremmøde.
Herefter gik forsamlingen i gang med de traditionelle gule ærter med flæsk og medister,
nogle tog wienerschnitzler i stedet for.
Kl. 20.00 startede generalforsamlingen med et
9 foldigt leve for Hendes Majestæt Dronningen.
Herefter blev Kongesangen sunget.
Foreningen mistede 3 medlemmer i det for
gangne år. De blev mindet med et minuts
stilhed.
Vores æresmedlem Jan Wittenkamp blev valgt
som dirigent. Han konstaterede at indkaldelse
og dagsorden var som det skulle være efter
vedtægterne.
Første punkt var uddeling af hæderstegn og
præmier.
Følgende fik hæderstegn: Morten Møllnitz 10
års tegn, Jens Uhd Jepsen 25 års tegn, Peter
Møllnitz 40 års tegn.
Næstformand Poul Erik Halkjær blev hædret
med De Danske Garderforeningers hæderstegn
for sit virke både i den nu nedlagte Struer
Garderforening som formand og sit virke i

Næstformand Poul Erik Halkjær blev hædret med
De Danske Garderforeningers hæderstegn.
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Garderforeningen for Holstebro og omegn som
næstformand siden sammenlægningen.
Vicepræsident Jens Saabye Nielsen overrakte
hæderstegnet.
Skydeleder Allan Kjældsen overrakte Gert
Østergaard 2 præmier (plader), som blev vundet på henholdsvis 15 m og 200 m.
Bestyrelsens beretning
Søren Lund fremlagde beretningen uden der
blev stillet spørgsmål. Beretningen blev herefter godkendt.
Aflæggelse af regnskab
Kasserer Jørgen Christensen fremlagde regnskabet som blev vedtaget uden kommentarer.
Regnskabet viste et mindre overskud.
Kontingentet blev vedtaget uforandret.
Valg til bestyrelsen
Der var genvalg til Søren Lund, Jørgen Christensen og Poul Erik Halkjær med applaus.
Som suppleanter var der genvalg til Allan Lund
og Søren Lind også med applaus
Søren Lund blev genvalgt til fanebærer.
Også genvalg til revisorerne Bent Stens Christensen og Jan Wittenkamp.
Under eventuelt
Foreningens nye hjemmeside blev præsenteret
og er hermed officielt taget i brug.
Foreningens hjemmeside
Adresse er www.garderholstebro.dk Her kan
medlemmerne følge med i hvad der foregår i
foreningen.
Julehilsen
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer med familie en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår.
Med tak for året der er gået håber vi at se jer til
alle aktiviteter i 2014
APR-69 Hans Tinggård

Lemvig og Omegn

(17/12 1910 – GF 19)

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



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

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

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@fibermail.dk
www.silkeborg-garderforening.dk

Til vores foredragsaften den 24. oktober fortalte Oberst Kammerherre Klavs Lawes, chef for
Den Kongelige Livgarde, om sin tid og mange
spændende år i udlandet. En utrolig interessant
aften, hvor der blev fortalt levende og redegjort
for arbejdet på de forskellige destinationer. De
havde hver især deres specielle kendetegn.
Spørgsmål fra det spørgelystne publikum blev
velvilligt besvaret af Klavs Lawes.
En stor tak til Klavs fra deltagerne.
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmer, der
skifter adresse, til at sende den nye adresse til
Foreningen snarest for at sikre, at Garderbladet
kan sendes rettidig til den nye adresse. Derudover vil vi opfordre jer til at sende jeres E-mail
adresse til os, for at vi hurtigt kan informere jer
om bl.a. ændringer til årets program. Ændringerne kan naturligvis også findes på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen ønsker alle en God Jul og et Godt
Nytår og på gensyn i 2014.

Husk generalforsamling torsdag den 5. december
2013 kl. 18.30 i Marinestuen, Havnen 68, Lemvig.
Menu kogt torsk eller stegt ål.
Tilmelding til formand Ole Nicolaisen eller
undertegnede.
Søndag den 20. oktober 2013 var der arrangeret jagtdag hos Svend Erik Rosengaard.
Der blev nedlagt en ræv og en råbuk.
Efter jagten blev der spist gule ærter med tilbehør hos Dorthe og Uffe Sværke.
24 deltog i dette hyggelige arrangement –
heraf var der måske 8 kommende gardere.
125-NOV-62 Christian Bugge Nygaard, tlf. 9789 1413
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Midtjylland (II)

Skanderborg og Omegn

(4/2 1916 – GF 36)

(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

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

Generalforsamling
Afholdtes den 3. oktober 2013 med deltagelse
af Præsident Jan Brun Andersen
1. Valg af dirigent: Poul Henning Rohde
2. Formandens beretning: Godkendt
3. Kassererens beretning: Godkendt
4. Valg af formand: Asger Thykjær modtog
genvalg
5. Valg til bestyrelse og andet:
3 bestyrelsesmedlemmer: Freddy Jacobsen,
Jørn Svenstrup og Bjørn Nils Ebbesen modtog
genvalg
2 suppleanter: Per Gram-Krugstrup Pedersen
og Per Rossen modtog genvalg
2 fanebærere: Freddy Jacobsen og John Simonsen modtog genvalg
2 revisorer: Hans Vedersø Andersen og Poul
Henning Rohde modtog genvalg
6. Kontingentfastsættelse: Fastholdt på 275
kr. pr. år
7. Vedtægtsændring: Kontingentfriheden for
medlemmer over 80 år blev fjernet i foreningens vedtægt, så alle medlemmer fremover
skal betale kontingent
8. Uddeling af hæderstegn v/Præsident Jan
Brun Andersen
40 år: Præsident Jan Brun Andersen uddelte
hæderstegn til APR-72 Mogens Koch Rasmussen og AUG-72 Asger Thykjær
FEB-69 Eigil Petersen var forhindret, så formand Asger Thykjær kører ud til Eigil Petersen
privat for at aflevere hæderstegnet.
8. Uddeling af skydepræmier.
Præsident Jan Brun Andersen uddelte skydepræmierne.
Efter generalforsamlingen holdt Præsident Jan
Brun Andersen et indholdsrigt og spændende
indlæg om Præsidiet, De Danske Garderforeninger og Garderbladets fremtid.
Glædelig jul og godt nytår
Garderforeningen siger hermed tak for fremmøde ved vores arrangementer i det forgangne
år og håber på jeres opbakning til foreningens
arbejde i det kommende år.
I og jeres familier ønskes hermed Glædelig jul
og godt nytår.
AUG-72 Asger Thykjær

Skive og Omegn

Skjern 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

Familiebowling og julefrokost
Skjern og Omegns Garderforening indbyder til
familiebowling i Skjern Bowlingcenter søndag
den 8. december 2013, kl. 11.00.
Traditionen tro afsluttes årets sidste bowling med
en lettere frokost samme dag kl. 12.15.
Tilmelding til bowling og julefrokost senest den 4.
december 2013 til Gunnar Jensen, tlf. 9735 2073
eller pr. e-mail til gunnar.yette@hotmail.com.
Kom og vær med til årets sidste arrangement i
Garderforeningen.
Tak for jeres opbakning til vores lokale Garderforening, og jeg sender hermed ønsket om en
glædelig jul og godt nytår til alle foreningens
medlemmer og jeres familier.
FEB-69 Gunnar Jensen

Viborg og Omegn

(25/7 1909 – GF 15)

Formand: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 · Mobil 40 37 34 32
e-mail: saabyetjele@hotmail.com
www.dg-viborg.dk

Fredag d. 29. november Julelotterispil.
Husk foreningens traditionelle julehygge på Rindsholm Kro fredag den 29. november kl.18.30.
Der er lotterispil med mange gevinster – så tag
hele familien med. Tilmelding er ikke nødvendig.
Foreningen ønsker alle medlemmer og deres
familier en God Jul og et Godt Nytår
AUG-82 Jørn Bech

Aarhus og Omegn

(26/9 1902 – GF 05)
Formand: 552-JUL-63 S. O. Pontoppidan
Banegårdspladsen 10, 8000 Aarhus C
Tlf. 86 19 94 44 - 86 14 41 55
e-mail: hydahl@gmail.com
www.AarhusGarderforening.dk

Onsdagene den 27. november, den 8. januar
og den 5. februar kl. 19:00 er der igen skydning
på banerne under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej, Højbjerg.
Nye skytter, også uøvede, vil være meget velkomne.
Oplysning om skydning hos Helge Kuno Pedersen
tlf. 8695 0440.
Mandag den 2. december kl. 11.00 afholdes
mindehøjtidelighed for jernbanesabotørerne fra
Langaa-gruppen, Skæring Hede ved mindestenen. Arrangør: Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger. Ingen tilmelding.
Torsdag den 5. december kl. 19:00 serveres der
JULEGLÖGG i Selskabslokalet, Skovvangsvej 127,
Aarhus N.

Kammeratligt samvær, kortspil og garderhygge.
Nisserne serverer kraftig glögg, æbleskiver og
kaffe. Pris: 70 kr./pers.
Bindende tilmelding til Per Bundgård tlf. 8698
8600, senest den 28. november.
Tirsdag den 24. december kl. 10.45 aflægger vi
besøg hos garderne på Gardergården.
Såfremt kongefamilien fejrer jul på Marselisborg,
ønsker vi de tjenstgørende gardere glædelig jul.
Der serveres gløgg og lidt godter. Glem juletravlheden og kom til et par hyggelige timer på
Gardergården og følg evt. vagten til afløsning.
NB: Kun for medlemmer.
Torsdag den 9. januar 2014 kl. 18.30 mødes vi til
årets første spisning og uddeling af hæderstegn
i Restaurant ”Marselisborg”, på Scandic Hotel,
Østergade 10, 8000 Aarhus C.
Fremmødte bedes bære hæderstegn.
Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til: Jørgen Ø. Johnsen tlf.
4075 1724. E-mail: abc-telte@mail.dk senest
den 28. december.
Vi var mange medlemmer af foreningen, som
mødtes den 11. oktober til årets keglespil.
Arrangementet fandt sted i Aarhus Skøjtehal,
hvor der er nogle fine lokaler til møder og spisning, og dertil fire moderne keglebaner med
elektronisk markering.
Vi indledte med en lækker buffet, hvor vi samlede energi til aftenens keglekamp.
Efter middagen blev kaffen, ledsaget af lækker
kage og to slags hjemmelavet is, serveret på
keglebanen, for nu skulle det afgøres, hvem der
skulle have æren af at være foreningens Keglekonge i det næste år.
Alle deltagere fik lejlighed til at øve sig på de
udmærkede baner, og da det blev alvor,
lagde én mand sig suverænt i spidsen med 22
point, og to mand opnåede 21 point.
Der var ingen tvivl om at Klaus U. Holck med
22 point i den bedste serie, havde tilkæmpet
sig titlen og den ære det er at være det næste
års keglekonge.
De to mand som opnåede 21 point skulle så
spille igen for at få besat anden- og tredjepladsen.
I omkampen var Kurt H. Grouleff bedst, og han
vandt andenpladsen, og Erik Madsen besatte
tredjepladsen.
Rigtig hjertelig tillykke med sejren til den nye
Keglekonge Klaus Holck.
Præmierne var, foruden keglekonge bandoléret,
gode varer på flasker.
Efter keglespillet var foreningen vært ved en
hårdt tiltrængt øl/vand.
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deltagelse af foreningens medlemmer og ledsagere, Chef Livgarden, Præsidenten for De
Danske Garderforeninger samt 2 tambourer fra
aktiv tjeneste. Snakken gik på kryds og tværs,
der blev danset til ud på natten og Comwell
Hotel Sønderborg leverede en overvældende
og god mad med tilhørende drikkevarer – alt
sammen i rigelige mængder.

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

Als og Sundeved

(12/12 1937 – GF 60)

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

Kære Garderkammerater!
I 2014 har vi på nuværende tidspunkt årets
Fastelavnsskydning på programmet. Denne
afholdes tirsdag den 11. februar på 15 meter
banen i Svenstrup med start kl. 18.30.
Bowling foregår den første tirsdag i hver måned
kl. 18.45 i Sønderborg, hvor der er plads til ekstra
deltagere. Mød op og få nogle hyggelige timer og
kammeratligt samvær.
Årets generalforsamling bliver, traditionen tro,
atter afholdt på Vollerup Kro torsdag den 20.
marts 2014 kl. 18.30. Invitationen bliver sendt
ud med det danske postvæsen, men notér – for
god ordens skyld – allerede nu datoen, så du
ikke går glip af denne hyggelige aften med andre
garderkammerater.
I bestyrelsen håber vi, at I alle vil bakke op om de
arrangementer og skydninger samt bowlingarrangementer, som foreløbigt er på programmet
for 2014.
Vi fra bestyrelsen vil hermed ønske jer alle
sammen en rigtig Glædelig Jul samt et godt
og lykkebringende Nytår for 2014. Samtidig vil
vi gerne sende en speciel tak til de af jer, som
året igennem har bakket op om vore arrangementer.
Der har i 2013 været en del arrangementer i
form af mindehøjtideligheder, som foreningen
har deltaget i. Også på bowlingbanen samt
skydebanerne, har foreningens medlemmer
deltaget og opnået gode resultater. Såvel Trekantbowling som -skydning, lerdueskydningen
og Fastelavnsskydningen var atter godt besøgt,
om end der sagtens er plads til flere deltagere.
Garderforeningen for Als og Sundeved fejrede
i januar måned sin 75 års fødselsdag. Den 19.
januar 2013 var en vellykket festdag, med
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Slutteligt skal der igen i år lyde en opfordring
til, at alle I, som har en aktiv e-mailadresse og/
eller et mobilnummer, oplyser disse til Mogens
Dankert på mail dankert@privat.dk. Bestyrelsen vil gerne kunne benytte muligheden for at
sende besked til alle medlemmer enten pr. mail
eller sms, når der eksempelvis er et arrangement nært forestående.
Med hensyn til mailadresserne, er der fortsat
en del, hvor der modtages returbesked om, at
den fremsendte meddelelse ikke kan leveres.
Husk derfor at oplyse eventuel ny mailadresse
eller nyt mobilnummer til foreningen, så du
ikke går glip af fremtidig information fra Garderforeningen.
Endnu engang – Glædelig Jul og Godt Nytår
samt på gensyn i 2014.
Bestyrelsen

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

Fredericia og Omegn

(28/10 1912 – GF 29)

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

Haderslev

Generalkonsulen er kendt for sin meget inspirerende måde at udtrykke sig på. Efter foredraget
er Generalkonsulen klar til at svare på spørgsmål.
Herefter går de der ønsker det i cafeteriet og
indtager, skal vi kalde det en forsmag på en ”julefrokost”. Vi er jo kommet ind i julemåneden og
mødet er dermed det sidste i dette år. Vel mødt.
Samme dags aften den 4. december klokken
19.30 afvikles på skydeloftet på Haderslev Kaserne vor traditionsrige ”juleskydning”. Også her er
vore damer inviteret. Damerne er ikke kun inviteret, de er også velkomne til at deltage i dameskydningen. Der er fine præmier til de ”heldige”
der rammer pletten eller så tæt ved pletten som
muligt. Præmierne til herrerne er denne aften
”flydende” med skiftende procenter!!! Efter skydningerne slutter vi af med smørrebrød og overrækkelse af præmier. Bestyrelsen håber på rigtig
god tilslutning til begge arrangementer.
Aktiviteter siden sidst
De første 2 skydeaftner er nu overstået og med
resultat som følgende:
Den 9 oktober
Vinder blev Ole Jensen med 98 point
Den 23. oktober
Vinder blev Viggo Tønnesen
Heldigste blev Bjarne Nielsen
Tirsdag den 15. okt. afholdt vi årets første
bowlingsaften dog med kun 6 deltagere, men
vi havde så til gengæld en rigtig hyggelig aften.
Aftenens suveræne vinder blev Gerda Sønnichsen med 382 kegler i 2 serier. Der var også en fl.
vin til Hans Erik Jørgensen for laveste resultat
182 kegler og Peter Holm med 283 kegler.
Vi havde satset på, at der kom nogle børn, men
det gjorde der ikke, så de slikposer Gerda havde
indkøbt gemmer vi til lottospillet.
JUL-90 Mikael R. Lauritzen

(16/5 1933 – GF 57)

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

Aktiviteter:
Onsdag den 27. november kl. 19.00 på Haderslev Kaserne afvikler vi årets ”Lottospil” for hele
familien.
Onsdag den 4. december kl. 10.00 mødes vi
igen til ”kammeratskabsformiddag” m/ledsager i Museums- og Garderstuen på Haderslev
Kaserne.
Denne formiddag skal vi høre et meget aktuelt
og spændende foredrag af den danske generalkonsul i Flensborg Henrik Becker-Christensen,
der vil tale over emnet ”Mindretal og grænseland – set fra generalkonsulatet i Flensborg”.

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

ORKANEN VAR INGEN HINDRING FOR
Oberstløjtnant Jan Stoltenborg
Der kom og sejrede!
Den 28. oktober var stormens dag, men Jan
kom naturligvis til Kolding som aftalt, de
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mange fremmødte (ja, de stormramte sendte
heldigvis afbud) fik en rigtig garderaften.
Det var et godt tilrettelagt foredrag, hvor Jan
gav et overordnet overblik omkring Den Kongelige Livagarde i dag.
Foredraget blev underbygget ved en lang række
billeder. Der var mange gode spørgsmål fra de
mange fremmødte.
Jan havde et ”opråb” til skytterne – mød nu op
til Vingsted skydningen.
Bestyrelsen ønsker alle En Glædelig Jul samt Et
Godt Nytår!
332-MAJ-63 Niels Weber

Kongeå-egnen

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

Kommende arrangementer
Den 09. december 2013, kl. 18.30 er der igen
hyggeligt samvær og Grønlangkålsspisning på
Ballum Slusekro. Du kan tilmelde dig dette arrangement ved Jørn Otto Dahlmann på tlf. 6175
6913.
Medlem af Sønderjydsk Garderforening blev
dette års vinder af Jørgen Normanns Vandrepokal.
AUG-12 Søren G. Lund deltog for Sønderjydsk
GF i Landsskydningen i Vingsted og gennemførte sin skydning på de tjenstgørendes riffel
med et så godt resultat at dette indbragte ham
en flot 1. plads med 88 point.
I veteranklassen blev foreningens formand vinder med et resultat på 145 point og deltog
dermed i den efterfølgende mesterskabsskydning og sluttede med et samlet resultat på 292
point der indbragte ham en samlet 4. plads
i mesterskabsskydningen på 200 mtr. liggende.

mann og med hans hjælp fik vi afviklet et godt
møde jfr. vore vedtægter.
Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger. Herefter var der valg til formandsposten
og til posten valgtes Christian Lund. Som
afløser for afgående bestyrelsesmedlem Jørn
Otto Dahlmann valgtes Henning Bergmann fra
Hjerpsted.
Bestyrelsen tæller herefter følgende:
Formand Christian Lund, Rødding
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Henning Bergmann, Karsten Holm, Carsten
Terkildsen og Erik Rindom.
Generalforsamlingen udtrykte generel tilfredshed med programlægningen i foreningen og
der var anerkendende bemærkninger til indvielsen af Garderstuen i Gråsten som var årets
hovedbegivenhed.
JUL-73 Christian Lund

(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

Fra venstre ses Karl Pedersen, Hans Jokum Ravn,
Christian Lund og Sven Andreas Jensen.

(18/8 1912 – GF 28)

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

Næste arrangementer
Skydning på Vittenbergskolen 12. december fra
kl. 19.30.
Prisen er kr. 25,- Tilmelding ikke nødvendig. Der
kan købes øl, vand og kaffe.
Nye datoer for skydning på Vittenbergskolen i
2014 kommer i Garderbladet til januar.
Foreløbig 2014
Ekstra skydning i Vejrup d. 5. februar 2014.
Besøg på Varde kaserne d. 7. maj 2014 kl. 19.00.
Vi har tilbud på en endagstur i østersøen Kapplen.
Kan evt. blive d. 23. august 2014, bus, sejlads og
bespisning kr. 675,Der er et par andre tiltag som der arbejdes med,
men herom senere.
Alle vore medlemmer ønskes en glædelig jul og
et godt og lykkebringende nytår.
118-NOV-63 H.P. Jepsen

Varde og Omegn
Jan Stoltenborg overrækker Jørgen Normanns
Vandrepokal til Søren G. Lund
Den 22. oktober afholdt foreningen sin årlige
generalforsamling. Vi havde igen valgt at bruge
Søgårdlejrens fine faciliteter til mødet.
Kantinebestyreren stod klar med et veldækket
bord og de fremmødte kunne efter uddelingen
af jubilæumstegnene gå til bords.
Modtagere af jubilæumstegnene var:
50 års jubilarer, Karl Pedersen, Hans Jokum
Ravn
40 års jubilar Christian Lund
25 års jubilar Kim Have-Hansen
10 års jubilar Sven Andreas Jensen.
De fremmødte spiste og hyggede sig under de
militære forhold. Efter spisningen gik vi efter en
kort pause over til generalforsamlingen.
Som ordstyrer valgte forsamlingen Jens Wich-

(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

BANKO
Det store årlige BANKO afholdes i år på Hotel
Hedegården den 12. december kl. 19.30
Der er som sædvanlig rigeligt med rigtig mange
fine og gode præmier, til såvel BANKO, som
Amerikansk Lotteri.
Husk der er kun tilmelding for de af jer der vil have
kaffe med brød efter spillene. Bestilling/tilmelding skal ske til undertegnede, helst på mail, eller
mobil, senest mandag den 9. december kl. 12.00.
238 Kai Hansen, mail: k.internet@pc.dk, mobil: 2484 4825
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Garderforeningerne på Fyn (4)

Lidt fra vicepræsidenten

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)

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

Bowling
Så inviteres der til regionsbowling i Odense. Arrangementet finder sted lørdag, den 11. januar 2014
– men der er frist for tilmelding d. 16.12.2013. så
sæt et stort X i din kalender, hvis du vil være med.
Der skal bowles i City Bowling Odense. Husk tilmelding til formanden på telefon nummer 6471
2370 eller send en mail.
Vinsmagning afholdt den 25. oktober 2013
Vi var 12 deltagere til vinarrangementet hos
Vestergaard Vin v/Peter S. H. Christensen i
Lundager. Vi startede med at besøge vinmarken, hvor vinbonden Peter fortalte om sine
vinstokke og om typer af vin og jordbundsforhold. Spørgelysten var stor blandt deltagerne. Efterfølgende drog vi tilbage til vinslottet Vestergaard, hvor vi blev budt indenfor til
smagning af de forskellige vine. Vi testede 10
forskellige hvide og røde vine – der stammer
fra Frankrig og Italien. Vestergaard Vin har

Vinbonden Peter Christensen fortæller og orienterer om vinstokke i vinmarken i Lundager.
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Da jeg var i vagtkompagniet i 1971
var jeg så heldig, at jeg havde vagtfri
juleaften, så jeg kunne fejre julen
hjemme hos min familie i Odense.
Nytårsaften havde jeg også vagtfri,
men skulle stille i rød galla som følgevagt til nytårsparaden 1. januar, og da
var der, så vidt jeg husker, vagtskifte
kl. 10.00, så jeg blev i København
nytårsaften. Følgevagten var ikke så
anstrengende, vi skulle bare fylde op
i paraden, gå ind til Amalienborg, stå
der inde mens vagtskiftet foregik og
så gå med hjem igen. I betragtning af
aftenen før var nytårsaften var det jo
ikke så galt.
I det civile liv har jeg altid haft fri
ved de to højtider, men det er der
jo ikke alle der har. Sygehuse, politi,
tog- og busdrift og meget andet skal
jo fungere, og en del af jer eller jeres
pårørende har givetvis været på job
en af de aftener i årenes løb. Og med
liberaliseringen af lukkeloven, er der
mange der er på arbejde lige indtil
andestegen står på bordet.
Jeg vil ønske jer alle og jeres familier
en rigtig god jul og et godt nytår uanset om I holder det på dagen eller ej.
 JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident

opnået eneforhandling i Danmark for flere af
vinene. Også vin fra vinstokke dyrket her på
Fyn blev testet. Vi fik brød, ost og pølser for at
neutralisere smagsløgene imellem de forskellige vine. Besøg Vestergaard Vins hjemmeside
www.vestergaard.dk og lad dig inspirere af de
forskellige muligheder.
Eneste ”malurt i bægeret” må være den, at vi
var for få deltagere. Ærgerligt for alle dem, der
ikke gav møde til et arrangement, der var publiceret igennem Garderbladet og via mail.
Det er ikke optimalt for de mennesker, som
garderforeningen kontakter, at der ikke er flere,
som giver møde til arrangementerne. Vi lever
derfor højt på disse menneskers goodwill overfor os.
God Jul
Bestyrelsen for Assenskredsens Garderforening
ønsker alle vores medlemmer med familier en
rigtig glædelig jul.
JUL-78 Tom Kristensen

Den Fyenske

(6/7 1889 – GF 02)

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

Lidt fra formanden
For at vi kan få det hele til at løbe rundt, er det
nødvendigt at alle betaler deres kontingent.
Fristen for kontingentbetaling var 15. oktober,
men nogle enkelte mangler stadig at betale.
Ifølge vore vedtægter kan man være i restance i
max. 2 måneder, og for at Den Fyenske Garderforening ikke skal hænge på unødige omkostninger vil vi afmelde Garderbladet for alle, der
ikke har betalt inden d. 15.12.2013. Jeg håber
at I tager denne påmindelse med godt humør,
og de få af jer, der får røde juleører kan nå at
betale og få en god jul alligevel.
Juleaften nærmer sig jo, og jeg vil ønske jer
alle og jeres familie en rigtig glædelig jul og et
godt nytår.
Skydning
Tirsdag d. 3. og 10. december skydes der med riffel og pistol fra kl. 19.00 på 15 m banerne i FKSHallen. Tirsdag d. 10. er der JULESKYDNING.
Første skydeaften i det nye år er tirsdag d.
7.1.2014 – På gensyn på Tranehøjen 5, Dyrup.
Julefrokost
Den 19. december kl. 18.30 holder vi den årlige julefrokost. Det bliver i kantinen hos GITS,
hvor Jesper Hansen er salgschef. Adressen er
Rugårdsvej 55, 5000 Odense, og der er masser
af P-pladser.
Det bliver en Julebuffet med 2 salgs sild, fiskefilet, æg & rejer, kalvesylte, medister m/grønlangkål, flæskesteg m/brunede kartofler og rødkål,
forskellige oste og friskbagt rug- og franskbrød
til 165 kr. pr. kuvert inkl. 1 øl, 1 snaps og kaffe.
Bindende tilmelding senest d. 10. december til
formanden på 2073 4089 eller hgprivat2@gmail.
com. Velbekomme og glædelig jul.
JUL-71 Henrik Gattrup

Faaborg-egnen

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

Fredag d. 6. december kl. 18.00 afholder foreningen traditionen tro atter juleafslutning
med damerne i skydelokalerne på Telemarken.
Vi håber at vi som sædvanlig får en hyggelig aften
med damernes skydning, spisning af medbragt
mad, bankospil m.m.
Næste kammeratskabsaften bliver fredag d.
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.
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Fyn (IV)

Husk i øvrigt, at generalforsamlingen er fredag
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 Vestfyns Cup bliver onsdag d. 4. maj 2014 i
Assens. Der vil blive koordineret kørsel til begge
skydninger.
Sommerfesten er lørdag d. 5 juli 2014 hos Birthe
og Erik. På glædeligt gensyn
016-NOV-63 Erik Debois

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

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

Nordfyn

(5/8 1924 – GF 51)
Formand: MAJ-70 Torben Steen Nielsen
Margård Gods, Avlsgården, Margårdsvej 9 C , 5471 Søndersø
Tlf. 22 91 24 34
e-mail: ts-broni-serup@webspeed.dk
www.nordfyns-garderforening.dk

Bowling
Husk der bowles i Otterup Bowlingcenter den
anden mandag i december måned. Dette er jule-

bowling så mød op om et godt arrangement.
Tilmelding til Niels Thor Rasmussen senest 3 dage
før p.gr.a jule afslutning på tlf 6487 1105.
APR-79 Niels Thor Rasmussen

Skydning
Husk der skydes i Særslev Skytteforening den
anden torsdag i december måned, dette er juleafslutning så tilmelding senest 3 dage før til Renè
Rasmussen tlf 2168 9687.
OKT-80 Renè Rasmussen

Nyborg og Omegn

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

stablen, der var nogle få bemærkninger til formandens beretning, disse få ting er nu i orden.
Der var valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, de
blev begge genvalgt.
Vi sagde farvel til Ejner Hedam Hansen, som
var sovet stille ind.
Der er en garder som er rejst, 2 er bortvist på
grund af restance.
Jeg takker bestyrelsen for et godt samarbejde.
Vi fra bestyrelsen takker gardere og pårørende
for året, som nu ved at gå på hæld.
De bedste ønsker om en glædelig Jul samt et
Godt Nytår. Vi ses i år 2014.
Bestyrelsen V/ 490-MAJ-62 Donald Petterson

Husk juleskydeafslutning tir. den 10. dec. 2013
kl. 18.00, det er med damer og fællesspisning,
sidste frist for tilmelding er den 3. dec. 2013 til
Walther på tlf. 6536 1525.
Nyborg Garderforening har afholdt generalforsamling i Aunslev Hallen tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 18.00 med gule ærter og flæsk, en
dejlig aften.
Per Nyegaard var den glade giver af en snaps til
ærterne, han er lige blevet 70 år, ligesom han
modtog 40 års tegn, tillykke Per.
Frank Mogensen skulle også have modtaget et
25 års tegn, men mødte ikke op.
Selve generalforsamlingen løb stille og roligt af

Billedet er taget ved havnen den 5 september
2013 på den nationale Flagdag. Garderforeningen i Nyborg og Marineforeningen havde lavet et
fælles arrangement.

Køb garderartikler online på www.jef.dk
Pakken til Garderen der har næsten alt !

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

Kr.

225,-

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

JEF 532.
DK-pin forgyldt.
DG 8022.
Sort læderbælte m.
stålspænde og forgyldt DG-emblem.
DG 8006.
Slipsenål, forgyldt med
DG-emblem.

Vi specialfremstiller efter ønske
Emblemer/pins & Jubilæumsnåle

Samlet normalpris kr. 437,50

TILBUDSPRIS... kun kr.

Kr.

107,50

Stort udvalg af
garderartikler
online på

325,-

www.jef.dk

Excl. fragt & eksp. kr. 70,- ∙ Ved bestilling: Oplys kode DG-PAKKE.

Leverandør til De Danske Garderforeninger gennem 40 år!

Scan
koden
... og se alle garderartiklerne på jef.dk

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

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

Husk i DEC. Den 5. er der igen familie bowling
i SVB. Start kl. 18.00, mødetid senest kl. 17.45.
Tilmelding til Ole 6224 1250 omgående hvis i vil
deltage denne aften, der er fine præmier at spille
om. Juleafslutning på 15 m. i Ollerup den 10. fra
kl. 19.00, der er julehygge med gløgg og æbleskiver og også kaffe hvis der er nogle som ikke vil
have gløgg: Tilmelding til Ole 6224 1250 eller
Kristian 6224 3278 – det er af hensyn til gløgg
og æbleskiverne. Tilmelding til regionsbowling
11. januar som i år er i Odense, CITY bowling på
Ruggårdsvej lige over for TV2. så håber vi at se
så mange bowlere som muligt så vi kan stille 2
hold, igen tilmelding til Ole 6224 1250 senest
fremmøde er kl. 10.30 mere om det i JAN. I JAN.
Er der også familie bowling det er den 9. også fra
kl. 17.45.
Så er der resultater fra Familiebowling hvor Ole
måtte afgive 1. pladsen til Ejvind og selv tage
pladsen som nr. 2. Hos damerne blev det til en
flot førsteplads til Bente. I alt en god aften som
tåler gentagelse. Efter dysten var der kaffe og
franskbrød og præmieuddeling og omkring kl.
21 var vi færdige. Der er stadig plads til flere
og som i kan se er det ikke så sent. Men det
skyldes også at vi starter kl. 18 af hensyn til
dem med børn.
Så vil bestyrelsen også gerne ønske alle medlemmer og deres familier en god og velsignet
jul og et godt og lykkebringende nytår. Tak for
at i møder op til de ting som vi har afholdt, og
vi håber at se jer og endnu flere i det nye år til
en masse fornøjelige timer i vores garderforening. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR.
JUN-85 Finn Madsen

Vestfyn

Garderforeningerne på
Sjælland og Øerne (5)

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

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

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

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, flødebagte
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.

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

Garderforeningen 
i København

(25/8 1885 – GF 01)

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

Julebanko
Tirsdag den 10. december 2013 kl. 19.00 i kantinen på Hærens Officersskole på Frederiksberg
Slot. Pladerne koster kr. 20,00/stk., 3 plader for
kr. 50,00. Amerikansk lotteri kr. 2,00/lod. Tilmelding mellem den 28. november og 5. december
2013 på 4081 0040 mellem kl. 18.00 og 20.00
eller www.garderforeningen.dk.

Formændene i Høje Taastrup og Omegn, Gl. Roskilde
og Søndre Birks Garderforening.

Seniorfrokost
Traditionen tro afholdt foreningen den årlige
Seniorfrokost mandag, den 14. oktober 2013
i kantinen på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot, hvor alle medlemmer der er 80 år
eller derover var inviteret. 40 seniormedlemmer og 7 medlemmer fra henholdsvis Garderforeningen i Københavns og GarderMumiernes
bestyrelser deltog. Formanden bød velkommen, hvorefter der ved det lange, veldækkede
bord blev serveret to slags sild, diverse lune retter, samt 3 forskellige oste. Hertil øl og snaps.
Til sidst kaffe og som en overraskelse: Lagkage
med lys i anledning af at Jørgen Eklund fyldte
80 netop denne dag. Der var ingen problemer
med at konversere hinanden og mange gamle
garderminder blev genopfrisket.

Besøg Medicinsk Museion
Tirsdag den 22. oktober var 40 personer på
besøg hos Medicinsk Museion i Bredgade. Vi
blev modtaget af guiden Emilie, som skulle vise
os rundt. Foredraget startede i auditoriet, hvor
vi fik at vide, at det blev bygget i 1787 som Det
Kongelige Kirurgiske Akademi. I 1842 blev akademiet og det medicinske fakultet på Universitetet slået sammen. Indtil da var der kirurger i
Danmark, som var en slags håndværkere, som
blev uddannet af ældre kirurger, og så var der
lægerne, som blev uddannet på Universitetet.
Det var et utrolig spændende foredrag, som
Emilie holdt for os. Derudover så vi forskellige
behandlingsremedier, som blev brugt på det
tidspunkt.
Aftenen sluttede med fælles spisning på Cafe
Petersborg i Bredgade. Alle syntes, at det havde
været et fremragende arrangement.

863-NOV-64 Henning Lind Jans

FEB-69 Chr. Roland Christiansen

(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

Oberst, Kammerherre Klavs Lawes
beretter

Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fansanvænget 94, 2791 Dragør.
Tlf. 2525 5002 · e-mail: jens.crone@gmail.com

www.eriksen-co.dk
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Bestyrelsen for Garderforeningen i København
ønsker sine medlemmer og deres familier en
God Jul og et Godt Nytår, med tak for 2013.
Vi ser frem til at se mange af medlemmerne til
vore arrangementer i 2014.
SKYTTELAUGET Kortdistance
Juleafslutning
Julen står næsten for døren, og dermed er det
ved at være tid for Skyttelaugets juleafslutning
på kortdistancen. Onsdag d. 11. december er
der julesamling, hvor der bydes på juleskydning,
julespisning, julegaver og julehumør. Deltagelse i
juleskydningen er for alle, men deltagelse i julespisningen kræver tilmelding ikke senere end 4.
december. Juleafslutning begynder kl. 18.30, så
kom og vær med, - men husk tilmelding til julespisning, enten på skydebanerne, på telefon eller
mail til formanden (stoltenborg@mail.dk).
Skydeaften
Onsdag den 4, og 18. december vil skydebanen
være åben for almindelig træning. Banerne vil
være klar fra kl. 18.30. Alle dage mødes vi på
banerne på Carlsberg Fritidscenter, Ny Carlsberg
Vej 68. Første skydedag i det nye år vil være onsdag d. 8. januar 2014.
Langdistance
Også på langdistancen afholdes der juleafslutning, og det sker på Kalvebod på Københavns
Skyttecenter søndag den 8 december. Vi mødes
kl. 08.30 i SKAK-huset på den store parkeringsplads, og herefter går det slag i slag med morgenkaffe, juleskydning og julemiddag. Kom og
vær med. Tilmelding til spisning skal ske ikke
senere end 4. december.
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt
udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der
vil være mulighed for at få råd og vejledning fra
gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger
om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved
henvendelse til formanden på telefon 4444 2473
eller mail stoltenborg@mail.dk.
OKT 77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Næste ordinære Mumiemøde er: Tirsdag den 3.
december 2013 kl. 11.30 i gymnastiksalen på
Svanemøllens Kaserne. (BEMÆRK det ændrede
mødested). Mødet afrundes med Mumiernes
julefrokost (let forhøjet deltagerafgift)
Formand SEP-59 Ove Rygaard tlf.: 4914 1845,
email: 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 tlf. 6062 3141 (telefonsvarer).

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

Vi havde en interessant og god aften, … den
10. oktober, hvor i alt 26 gamle gardere med
familie aflagde besøg på Østkraft i Rønne,
Bornholms forsyning af elektricitet.
Maskinmester Erik Malmkvist viste os hele virksomheden, mange trapper op og ned, enorme
kedler, dieselmotorer, fjernvarme forsyning,
kontrolrummet o.s.v.
Vi sluttede i kantinen, hvor vi også fik information om søkablet til Sverige og øens vindmøller,
alt imens vi nød vores medbragte kaffe.
JAN-62 Kaj Hansen

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

Årets bowling 2014
Igen i år vil vi i fællesskab mødes i Maribo bowl
til en hyggelig aften sammen på V. Kolbyesvej 17
4930 Maribo
Vestlolland og Falster - Østlolland Garderforening mødes til en fælles dyst om hvem som er
bedst med de runde kugler. Alle vil kunne deltage
og tag meget gerne din kone med, da alt vil foregå i et roligt tempo. Der vil som altid være flinke
dommere og den forening som løber med æren
har vores pokal med hjem det næste år.
Det hele løber af stablen torsdag den 16. januar
2014 kl. 17.45 hvor vi mødes til spisning mellem
18.00- 19.00 og derefter bowler vi en time og så
er der social hygge med kaffe for egen regning.
Pris for bowling og mad er ca 150 kr. + Kaffe…
Håber der er rigtig mange af vores medlemmer
fra begge foreninger der igen i år vil bakke op og
få en hyggelig aften i samvær med gl. garderkammerater.
Tilmeldning til Jens Høyer 5493 2020 eller Kent H.
Andersen 4021 7065 senest Søndag den 05-012014. Garderhilsen fra de to bestyrelser

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:
Skyttelavet: Du er meget velkommen på skydebanen. Tirsdage fra kl. 19:00 er der træningsaften på 15 m skydebanen under Gørløse Skole.
Her træner vi frem til april; hvorefter vi træner
udendørs på Hanebjerg Skyttecenter frem til
oktober.
Tirsdag, d. 17. december afholdes den traditionelle Juleskydning; hvor vi, udover at skyde (på
„sjove” skiver), mest bruger tiden på at ønske
hinanden God Jul og på at have en god aften
sammen. Kom og vær med!
Mandag d. 2, december, kl. 18:30, er det igen
blevet tid til afholdelse af julefrokosten. Det
foregår i Sergentmessen på Garderkasernen i
Høvelte.
Mandag, d. 6. januar, kl. 18:30: „Nytårstorsk” i
Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte.
Tilmelding til spisning senest hhv. onsdag d.
27. november og onsdag, d. 18. december
(bemærk!) til næstformand 473-NOV-59 Ole
Meinung, tlf.: 4817 2097.
Husk at tilmeldingen er bindende: D.v.s. at møder
man ikke op og ikke senest ved tilmeldingsfristens
udløb har meldt sig fra igen, SKAL der betales for
den bestilte mad – ellers skal dine garderkammerater betale for dig!
Arrangementsomtale:
Ved klubaftenen d. 7. oktober havde vi den
glæde at have besøg af kammerherre, oberst,
slotsforvalter, tidligere CH/LG; Jens Greve. Efter
spisningen fik vi en spændende beretning om
opgaverne som slotsforvalter ved Amalienborg
og Christiansborg. Opgaverne rækker langt ud

Vi er nu i december og jul og nytår nærmer sig.
Vi har lige overstået vores generalforsamling
og referat vil komme i januar nummeret.
Vi vil fra bestyrelsen ønske alle vores medlemmer og familie en rigtig glædelig jul og et godt
nytår. På gensyn i 2014.
APR-82 Kent H. Andersen

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

Kammerherre, slotsforvalter, oberst, tidligere
CH/LG Jens Greve besøger Frederiksborg Amts
Garderforenings garderstue; hvor næstformand
473-NOV-59 Ole Meinung viser rundt.

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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over den „glansfulde” festivitas, vi på fjernsynet er vidner til. Det er et stort og kompliceret
apparat, der skal fungere, for at Kongehuset
på bedste vis kan repræsentere Kongeriget
Danmark.
DEC-83 Steen M. Munk

Gl. Roskilde

(22/1 1910 – GF 17)

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

Aktiviteter
Bowling
Roskilde Bowlingcenter, RO's Torv 16, Roskilde
på følgende tidspunkter:
27/11 og 11/12 - begge dage fra kl. 19.0020.00. Husk tilmelding til Hans Bøge på tlf. 4656
1399, mobil 2156 3199 eller på mail
hansboege@privat.dk
Fælles arrangement
Sammen med Garderforeningerne i Høje Taastrup
og Omegn og Sdr. Birk afholder vi et meget
interessant og spændende arrangement den
30.1.2014, kl. 18.00.
Nærmere tilgår i kommende Garderblad, men
arrangementet kan også læses på vores hjemmeside. (Se iøvrigt s. 20).
Generalforsamling
Vores kommende generalforsamling er fastlagt til
den 20.3.2014. Nærmere tilgår.
Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer og
familie en Rigtig Glædelig Jul.
SEP-68 Erik Rye Andersen

Skydning: 10 dec. & 21 jan. På skydebanerne
ved Sommariva, skydeleder Lars Bondo Svane.
Bowling: 8 jan. Kl. 19.00 ved spisning og kl.
20.00 ved spil.
Bindende tilmelding til tommyaaboe@hotmail.
com Vi spiller hos ”Slotsbowl” i Hillerød.
Desværre var vi nødt til at aflyse den første
bowlingaften på grund af manglende tilmelding.
Håber på bedre tilslutning næste gang. Det er
en rigtig hyggelig aften i selskab med gode garderkammerater og garderpiger, så kom ud af
busken !!
Her lige før deadline glæder bestyrelsen sig til at
se rigtig mange glade gæster til vores andespil,
mere herom næste gang.
Helsingør og Omegns Garderforening ønsker
vore medlemmer med familie, en rigtig GLÆDELIG JUL
NOV-74 Tommy Aaboe

Holbæk Amt

(24/3 1911 – GF 21)

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

Juleskydning
Afholdes den 4. december kl. 18.30 i Hørve.
Vi begynder med spisning og skyder derefter.
Maden koster kr. 100,- pr. person.
Læs flere detaljer i Gardersablen.
Tilmelding til Svend Åge Thøgersen på. tlf. 2944
5628 eller svth@sol.dk
Prøv om der stadig er plads.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres
familier en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
JUL-99 Brian R. Printz

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

Generalforsamling: I henhold til vedtægterne
afholdes der ordinær generalforsamling mandag,
den 20. januar 2014. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
skriftligt i hænde senest 15. december 2013.
Nærmere oplysninger om generalforsamlingen
vil tilgå medlemmerne ultimo 2013.
Se øvrige aktiviteter på foreningens hjemmeside www.gf-haslev.dk
JUL-74 Steen Fjeldsøe

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

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din Garderforening:
Kommende arrangementer:
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Høje-Taastrup og Omegn(29/11 1976 – GF 78)
Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
Tlf. 29 93 16 68
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

Efteråret/vinteren 2013/2014:
Bowling: Sidste bowlingaften inden jul: Tirsdag
den 3. december med spisning. Første bowlingsaften i det nye år bliver tirsdag den 7. januar
2014.
Vinterskydning Nytårsskydning søndag den 5.
januar 2014. Indbydelse bliver udsendt. Første
ordinære skydeaften er mandag den 6. januar
2013.
Julebanko afholdes søndag den 1. december i
Hjemmeværnsgården. Indbydelse er udsendt.
Bowling: Den 8. oktober afholdt vi sæsonens
første fællesbowling, hvor vi igen havde inviteret Køge Garderforenings bowlere til at lægge
turen forbi Taastrup, og det var der heldigvis
mange der gjorde, så vi var i alt 31 spillere
der dystede. Efter bowlingen samledes vi så
i restauranten, hvor vi fik noget at spise og

drikke, og som sædvanligt gik snakken lystigt,
og først omkring klokken 21.30 brød vi op efter
en meget hyggelig aften. På vore normale bowlingaftener dyster vi stadig hver anden tirsdag,
med pænt fremmøde hver gang.
Bestyrelsen ønsker en god jul til alle medlemmerne og deres familier.
729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Kalundborg og Omegn

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

Ny garderforeningsfane
Bestyrelsen har som led i indsamlingen til en
ny fane ansøgt A.P. Møller Fonden om støtte.
Fonden har til vores store glæde bevilget
15.000 kr. til anskaffelsen.
Af foreningens medlemmer er der ved udgangen af oktober måned i alt indbetalt 15.600 kr.
på fanekontoen. Et flot resultat som skyldes, at
rigtig mange medlemmer har støttet det gode
formål. En del endda med ret store beløb.
Da der pt. stadig mangler ca. 14.000 kr., håber
bestyrelsen på yderligere indbetalinger. Så hvis
du ikke har nået at støtte indsamlingen, eller
du måske ønsker at give endnu et bidrag, kan
indbetaling foretages direkte på fanekontoen:
Reg. 0544 Konto 0001850251. Husk at mærke
indbetalingen "Fanekonto".
Virksomhedsbesøg på Pronova BioPharma
Foreningens årlige kammeratskabsaften blev
endnu engang afholdt med et virksomhedsbesøg. Det foregik den 15. oktober med deltagelse af 22 medlemmer, som besøgte kalundborgvirksomheden Pronova BioPharma, der
fremstiller fiskeolie til medicinsk brug. Virksomheden, der hidtil har været norsk ejet, er
for kort tid siden overtaget af den store tyske
BASF-koncern. Der er 97 medarbejdere ansat i
Kalundborg. Vores vært ved besøget Ole Dahlberg indledte besøget med en omfattende og
interessant orientering om de processer, der
indgår i virksomhedens produktion. Råmaterialet til fremstillingen af fiskeolien, som udvindes
af fisk fanget i Stillehavet, hentes af tankskibe i
Peru og sejles til Kalundborg, hvor den færdigforarbejdes og eksporteres med henblik på at
blive "emballeret" i gelatinekapsler.
Efter omvisningen i de mange store produktionslokaliteter sluttede vi i kantinen, hvor
der serveredes et let traktement og der var
lejlighed til at stille spørgsmål, hvilket mange
benyttede sig af. Ole Dahlberg besvarede alle
spørgsmål yderst kompetent, så vi forlod Pronova med en viden om fiskeolieproduktion,
som vi ikke havde da vi kom.

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

789-SEP-63 Palle Castbak

Sjælland og Øerne (V)

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

Køge og omegn

(15/10 1919 – GF 45)
Formand: SEP-85 Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. p. 22 41 22 88
e-mail: hagerlin@dbmail.dk
www.koogf.dk

Juleafslutning Skydning/Bowling
Arrangementet finder sted torsdag den 12.
december 2013 klokken 18.00.
Igen i år danner vores Garderstue rammen om
fælles juleafslutning, mon ikke der kommer til
at foregå spændende ting. Tilmelding til skydeeller bowlingformand.

hver tirsdag fra 19.00-21.00.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.
Garderstuen
Er åben i forbindelse med skydning. Ole betjener alle også dem, som ikke skyder. Alle vore
medlemmer med eller uden ledsager er velkomne.
Hjemmesiden
Husk at besøge vor hjemmeside www.koogf.dk,
hvor der er opdaterede nyheder fra foreningen,
samt billeder fra afholdte arrangementer, nye
som gamle og især fra besøg hos vore fødselarer.
Hele bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer
samt familie, en glædelig jul samt et godt
2014.
Steen Rasmussen

Torskegilde 2013
Arrangementet fandt sted den 24. oktober.
Formand Henrik Agerlin bød velkommen til
denne aften , hvorefter vor fane blev ført ind.
Alle der var mødt frem til dette arrangement,
fik den dejligste nyfangede torsk ”med det
hele”, at forlyste ganerne med. Efter indtagelsen af denne herlige spise, blev der uddelt
hæderstegn.
25 års tegn til, SEP-83 Niels Hørup og 10 års
tegn til, SEP-66 Steen Rasmussen. Vi ønsker
begge tillykke.
Under kaffen holdt Borgmester i Solrød Kommune Niels Hørup, et spændende foredrag om
sit liv med titlen ”fra rekrut til borgmester”.
Tak for endnu en god aften.
Se billeder på hjemmesiden, www.koogf.dk.
Vor Fane
Arrangementet fandt sted den 5. oktober 2013.
Vor fane var igen repræsenteret i Køge By.
Ved markeringen af jødernes flugt til Sverige,
blev der holdt parade gennem byen hvor vor
fane ved Bengt og Gorm var med i forreste
linje.
Bowling
Hyggebowling med Høje Taastrup- og Sdr. Birk
Garderforeninger den 8. oktober.
Så kom vi igen til bowling i Taastrup, hvor vi
dystede med vore kammerater og veninder og
efterfølgende fik deller i restauranten. Tak for
en hyggelig aften.
Vi spiller stadig hver onsdag i Køge Bowlingcenter, klokken 18.00-19.00. Bowlingformand
Gorm Rasmussen, telefon 5614 1710.
Skydning
Tirsdag den 15. oktober fik vi skudt de første
skud på den nyrenoverede skydebane. Ikke alt
var perfekt, men vi er sikre på, at det er i orden
til næste gang, så mød op og se/afprøv dine
evner som skytte. Vi har materiellet. Vi skyder

Møn

(22/1 1911 – GF 20)
Formand: NOV-71 Claus Michael Jæger-Hansen
Saksenborgvej 2, 4780 Stege
Tlf. 55 81 11 91
e-mail: cjh@post12.tele.dk

Nordre Birk

(19/11 1941 – GF 62)

Formand: 115-AUG-67 John Lange
Kielshøj 204, 3520 Farum
Tlf. 44 99 15 39 · Mobil 27 57 15 39
e-mail: john.lange@mail.dk
Kasserer og Registrator: 204-AUG-67 Christian Moresco
Amagerbrogade 223, 3. tv., 2300 København S
Tlf. 40 62 61 76
e-mail: christian@moresco.dk
Næst- Skydefmd.: 256-MAJ-65 Jørgen Skov Andersen
Bagsværdvej 85, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 66 73, e-mail: joergen@skovandersen.dk
www.nordrebirksgarderforening.dk

Kommende arrangementer
Tirsdag den 3. december har vi julestue, hvor
vi ønsker hinanden en glædelig jul, og hvor vi
byder på æbleskiver og gløgg. Tilmelding er ikke
nødvendig, men mød op, så vi kan få en hyggelig
aften. Arrangementet holdes i Garderstuen på
Sorgenfri Slot.

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

Kære Garderkammerater
Det er med sorg, vi var nødt til at sige farvel til
en god Garderkammerat.
Poul Enevold Nødgaard er desværre gået bort.
Poul er blevet bisat i Vigersted kirke lørdag d.
28. september 2013.
Foreningens fane var repræsenteret i kirken.
Med Garderhilsen
Perer V. Johannessen

Tirsdag den 21. januar kl. 19.00 har vi igen det
hyggelige årlige Bankospil. Bankospillet afholdes på Café Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840
Holte. Alle medlemmer og gl. gardere med familie og venner er meget velkommen. Der vil som
sædvanlig være mange flotte præmier og chancen for at gå hjem med èn eller flere gevinster er
stor. Prisen for at deltage er kun 40 kr. for 3 spilleplader, og der kan naturligvis købes ekstra plader. Efter spillet serveres èt stykke med sild, 2 stk.
lækkert smørrebrød samt ost og én øl, én 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 i 2014 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.

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Bestyrelsen:
Lørdag den 26. oktober fejrede vi foreningens
106 års jubilæum i garderstuen med Brunch.
Der var fin deltagelse i alt 42 fremmødte. Et
nyt initiativ som nok følges op på vores mindre runde jubilæumsdage. På vores runde og
halvrunde jubilæer skal der fortsat være stor
fest m.m.
Vi fulgte sædvanlig ceremoniel
10 års tegn til: NOV-67 Steen Johansen. JUL-62
Ib Pedersen. NOV-91 Claus Lohmann.
25 års tegn til: MAR-61 Ib S:ander Petersen.
SEP-64 Jans Jørgen Eriksen.
40 års tegn til: AUG-72 Jan Henrik Tiede. SEP64 Peder Andersen. AUG-72 Peter Spandet.
JUL-71 Jens Peter Sørensen.
50 års tegn til: MAJ-52 Peder Mortensen
60 års tegn til: NOV-51 Carl Aage Jørgensen
Formanden ønskede tillykke, og bad til at tegnene blev båret flittigt. Vi havde en god dag,
og håber at flere vil deltage i denne ceremoni
fremover.

Tirsdag den 25 februar 2014 kl. 18.00 er der
generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden
og regnskab udsendes i slutningen af januar. Sæt
allerede nu dagen af og mød op.
Husk at betale kontingent inden den 1.
december, så du sikrer dig januar nummeret
af Garderbladet. Husk også at tilmelde dig
betalingsservice.
Bestyrelsen ønsker medlemmer og familie en
glædelig jul samt et godt nytår – på gensyn i
det nye år.
MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Nordsjælland

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

Kommende arrangementer:
24/1 2014 Nytårskur.
Medlemshilsen
Foreningens medlemmer ønskes en glædelig jul
og et godt og lykkebringende nytår.

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

Juleafslutning
Tirsdag den 17. december kl. 19.00,
Skyde- og kammeratskabsaften.
Stevns Garderforening inviterer hermed medlemmer af foreningen til en hyggelig juleafslutning i
skydekælderen på Hotherskolen i Hårlev.
Du er velkommen til juleafslutningen, selvom du
ikke deltager i skydningerne hver 14. dag.
Skydelederen arrangerer en lille sjov og uhøjtidelig skydning, hvor foreningen stiller geværer
til rådighed.
Efter skydningen er der kammeratligt samvær
med spisning.
Har du lyst til at deltage i Stevns Garderforenings
afslutning på jubilæumsåret, så kontakt skydeleder Leif Larsen på tlf. 4182 0032 af hensyn til
spisning.
Siriusforedrag okt. 2013
Stevns Garderforening har afviklet sit årlige
foredrag på Klinten i Rødvig.
Jens Bonde, der er gammel garder og sergent i
Livgarden, jægersoldat og Sirius-patruljeleder
tryllebandt ca. 95 fremmødte tilhørere, der
blev fanget af Jens Bondes engagerede, smittende tilgang og foredrag om dette helt specielle område af Danmarks rige. Med mange
fantastiske billeder og meget nærværende
beretning, hørte man om de store udfordringer
og krav 2 mand og 13 hunde under en patrulje
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Jens Bonde, gl. garder, sergent, jægersoldat og
siriuspatruljeleder.
på 4 måneder i Nordøstgrønland skulle håndtere. Jens Bonde er i sandhed bidt af Grønland.
Jens Bonde bliver stadig indsat ad hoc for
Søværnet når der opstår akut behov for assistance som aktiv Sirius-patruljeleder.
I øvrigt sikrede flere af tilhørerne sig en signeret julegave, idet Thomas Rathsack var blandt
tilhørerne og havde medbragt sin nyeste bog
”Sort Daggry”.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle der
bidrog og deltog i vores 100 års jubilæum, samt
ønske alle vore medlemmer med familie en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.
415-NOV-67 Søren Sørensen

Sydsjælland

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

Skyttelauget
Torsdag d. 5. december har vi juleskydning i
Fladså hallen, der skydes på 15 m.
Denne skydning er samtidig en pokalskydning for
Hovgaards mindepokal, vi starter kl. 18.00.
Der er efterfølgende spisning i garderstuen. Tilmelding til spisning til Gert Roerholt, 2193 0956.
Eller Claus Cortz Jørgensen 2082 7545.
Garderstuen
Garderstuen er åben torsdag d. 5. december kl.
19.30, dog kun mod tilmelding til Claus tlf. 2082
7545. Der kan også deltages i spisningen, uden at
have deltaget i skydningen.

Kassereren:
Vi har kontingent opkrævning og næste års
program er på vej ud til jer, husk at betale til
tiden, også for at få garderbladet fra januar, vi
er nødt til at framelde bladet til dem der ikke
betaler til tiden. Se også på vores hjemmeside
www.sydsjaellandsgarderforening.dk
JUL-74 Kristian Rasmussen

Søndre Birk

(14/6 1938 – GF 61))

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

Kommende arrangementer:
Den 3.12. afslutter vi 1. del af bowlingsæsonen med Julebowling og efterfølgende spisning.
Er du interesseret, så kontakt Jakob Hjorth på Mo.
2166 5633.
Den 4.12. afholder skytterne juleskydning i
skydekælderen. Har du endnu ikke oplevet en
festlig juleskydning, så har du nu chancen for at
byde din ledsager ud.
Den 30.1 2014 har 3 foreninger sat Oberst,
Kammerherre Klavs Lawes stævne. Klavs Lawes
holder et spændende foredrag om sin tid i udenrigstjenesten. Læs mere herom under vicepræsidenten for region V., og reserver denne aften
allerede nu.
Skydning og bowling er nu kommet i gang. Læs
om aktiviteterne på vor hjemmeside www.sbg.
dk.
Afholdte arrangementer
Desværre måtte vor kammeratskabsaften aflyses på grund af manglende tilmelding. Denne
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aften er næste gang berammet til mandag
den 2.2.2014. Vi håber, at du vil bakke op om
det arrangement. Nærmere herom i næste nr.
af GB.
Kontingent. Opkrævning af kontingentet for
året 2014 – kr. 320,00 skulle du nu ha’ modtaget. Hvis du ikke allrede er tilmeldt Nets
(PBS) – så vil vi godt anbefale, at du gør det.
Det er ganske gratis og vil lette kassereren i
hans arbejde.
Opfordring: De fleste af os er i besiddelse af
en PC og en mailadresse. Formanden vil blive
rigtig glad for at modtage en lille hilsen på jens.
crone@gmail.com Det vil kunne lette fremtidig
kommunikation mellem forening og dig.
Søndre Birks Garderforening ønsker hermed
alle medlemmer og familie en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.
MAJ-70 Jens Crone

Vestlolland

(20/1 1924 – GF 50)

Formand: 671-NOV-65 Jens Høyer
Nøjsomhedsvej 16, 4900 Nakskov
Tlf. 54 93 20 20
e-mail: hoyer@dlgpost.dk

Årets bowling 2014
Igen i år vil vi i fællesskab mødes i Maribo bowl
til en hyggelig aften sammen på V. Kolbyesvej 17
4930 Maribo
Vestlolland og Falster-Østlolland Garderforeninger mødes til en fælles dyst om hvem som er
bedst med de runde kugler. Alle vil kunne deltage
og tag meget gerne din kone med, da alt vil foregå i et roligt tempo. Der vil som altid være flinke
dommere og den forening som løber med æren
har vores pokal med hjem det næste år.
Det hele løber af stablen torsdag den 16. januar
2014 kl. 17.45 hvor vi mødes til spisning mellem
18.00- 19.00 og derefter bowler vi en time og så
er der social hygge med kaffe for egen regning.
Pris for bowling og mad er ca 150 kr. + Kaffe…
Håber der er rigtig mange af vores medlemmer
fra begge foreninger der igen i år vil bakke op og
få en hyggelig aften i samvær med gl. garderkammerater.
Tilmeldning til Jens Høyer 5493 2020 eller Kent H.
Andersen 4021 7065 senest Søndag den 05-012014. Garderhilen fra de to bestyrelser.
90 års Jubilæum
Det blev på seneste generalforsamling besluttet
at Vestlollands Garderforening skulle markere
foreningens 90 års jubilæum.
Vi håber, at alle medlemmer nu har modtaget en
invitation til festmiddag i Skovridergården den
24. januar 2014. bestyrelsen og fest arrangører
ønsker samtidig at I vil støtte op om dette.
Alle i Vestlollands Garderforening ønskes glædelig jul og godt nytår.
Bestyrelsen

Vestsjælland

Vest Kanada

Husk at sætte kryds i kalenderen, til foreningens generalforsamling, mandag den 17.
februar 2014. Nærmere vil tilgå Jer senere.

Vest Canadas Garderforening afholdt sin årlige
generalforsamling og frokost lørdag d. 5. oktober i The Danish Canadian Club i Calgary,
Alberta. Det var flot efterårsvejr, så der var
ingen, der måtte blive hjemme på grund af
vejret ligesom sidste år. 13 gardere mødte op
til generalforsamlingen kl. 10:30. Punkterne
på dagsordnen blev forholdvis hurtigt gået
igennem med diskussion om et par emner. Et
minuts stilhed blev observeret for at mindes
to af vores medlemmer, Alf Jensen og Henry
Vester, som gik til Ryes Brigade i løbet af det
sidste år. Steen Jochumsen tilbød at holde
vores picnic i 2014. Formand Jens Lind blev
genvalgt, så bestyrelsen har ikke ændret sig.
Mens garderne var til møde, dekorerede Marilyn Lind bordene med hjælp fra andre damer,
som mødte tidligt op. Kl. 12 satte vi os til
bords, 34 ialt, i Tivoli Room og nød en lækker
dansk frokost: sild og snaps; fiskefiletter; varme
frikadeller, medisterpølse, flæskesteg (med
sprød svær!) og rødkål; diverse oste og frugtsalat; og til sidst citronfromage og kaffe. Tillykke
til Carl Bladt, som under frokosten fik overrakt
sit 40-års jubilæumstegn af Jens Lind. Jens
underholdt os også med sin vestjyske humor,
og lidt mere alvorligt da han fortalte om sine
erfaringer under Calgary og Syd-Alberta værste
oversvømmelse nogensinde sidst i juni. Naturkatastrofen berørte alle, direkte eller indirekte.
Lotteriet var en stor success igen i år, og mange
gik hjem med fine præmier, som var skænket
af medlemmer og gæster. Fra start til slut en
dejlig dag tilbragt sammen med gode venner.

(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

Bestyrelsen vil gerne ønske alle medlemmer og
Deres familie en rigtig glædelig jul samt et godt
nytår og vil gerne sige tak for den opbakning I
har vist Vestsjællands Garderforening.
Rigtig Glædelig Jul og godt nytår.
Bestyrelsen

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

Australien

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

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

Mellemstaterne

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

(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

New York

FEB-71 Jan Bjerreskov

(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

Pacific Northwest

(9/10 1968 – GF 97)
Formand: FEB-81 Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street, Redmond, WA 98052, USA
Tlf/arb. 1 425 881 3320 · Priv/mob. 1 206 963 3334
e-mail: vko61@hotmail.com
www.garderforening.dk/pacificnorthwestgf.html

Singapore

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

Storbritannien

(22/4 1992 – GF 99)
Formand: JUL-80 Anders M. Hansen
Peterson House, 25 Gilbert Street, Flat D, Mayfair,
London W1K 5HX, United Kingdom
Tlf. +44 (0) 207 409 5050
e-mail anders.hansen@dandersmore.com
www.garder-uk.com

MAJ-64 Carl Bladt lykønskes af DEC-85 Jens Lind
i anledning af hans 40-års medlemskab af Vest
Canadas Garderforening

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
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DG Personalia

12-13

80 år
10-12

Runde Fødselsdage (50-60-70-75-80-8590-95-100 år) udskrives månedligt fra DGs
edb-anlæg og bringes automatisk i Garderbladet. Fødselsdagene nævnes fra den 10. i
måneden til den 9. i følgende måned alternativt for to måneder af gangen. Normalt
nævnes soldaternummer, indkaldelsesmåned, indkaldelsesår samt garderforeningsnummer. Meddelelse til Garderbladets
kontor er kun nødvendig, hvis dagen ikke
ønskes nævnt. Guld-, Sølv- og alm. bryllupper m. m. skal anmeldes til Garderbladets kontor via den lokale garderforening.
Husk soldaternummer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale garderforening eller direkte til Garderbladets
kontor.

14-12
17-12

20-12
24-12
26-12
31-12

Krondiamantbryllup
11-12
743-NOV-45
GF 31
Hans Christian Thomsen og fru Aase
Elmevej 3
4672 Klippinge
Diamantbryllup
20-12 305-NOV-47
GF 04
Frede og Ellen Lund Sørensen
Sennelsvej 50
7700 Thisted
Guldbryllup
28-12 MAR-60
GF 21
Freddy Petersen og frue
Kirkebjerg 7
4572 Nørre Asmindrup

Fødselsdage
90 år
12-12

12-12

21-12

85 år
12-12

15-12

19-12
28-12
31-12

26

75 år
14-12
16-12

23-12
25-12
30-12
31-12

42-JUL-45
GF 33
Jørgen Andersen
Skræppedalsvej 12, Husby
5592 Ejby
262-JUL-45
GF 62
Ernst Tage Thomsen Hansen
Frodegården 3, 1. mf.
2200 København N
234-JUL-45
GF 97
Karl Monk
Apt.#301,10030 Resthaven Dr.
Sidney, B.C. V8L 3G4, Canada
NOV-49
GF 02
Hans Folkersen
Hjulets Kvarter 22 B
5220 Odense SØ
821-NOV-49
GF 57
Harry Kvarnstrøm
Østerbrogade 78, 2. th.
2100 København Ø
830-NOV-49
GF 10
Regnar Andersen
Skt. Nicolaisvej 1, 9240 Nibe
140-NOV-49
GF 15
Henning Bjeldal
Søndertoften 10, 9631 Gedsted
300-NOV-49
GF 03
Jørn Mathiesen
Juelsvej 34, 8700 Horsens

07-01

09-01
70 år
10-12

10-12

16-12
17-12
18-12
19-12

21-12

236-NOV-53
GF 20
Ejler Svan
Bogø Hovedgade 166, 4793 Bogø By
884-MAJ-54
GF 32
Bent Gregersen
Egely Alle 8, 1. lejl. 3, 7100 Vejle
064-NOV-53
GF 21
Ernst Oluf Andersen
Drusebjerggård, Drusebjergvej 14
4520 Svinninge
232-NOV-53
GF 27
Thaarup Petersen
Byvænget 7, 7800 Skive
919-MAJ-54
GF 73
Ernst Sørensen
Carit Etlars Alle 74, 6700 Esbjerg
NOV-53
GF 08
Niels Jørgen Sørensen
Karetmagervej 24, 8920 Randers NV
148-NOV-54
GF 03
Johannes Kring Skibsted
Præstemarksvej 14, Hatting
8700 Horsens
043-SEP-58
GF 14
Leif Svenningsen
Næsbjergvej 1, 4873 Væggerløse
556-MAR-58
GF 30
Hardy Stenholt Hansen
Hårup Bygade 14, Linå
8600 Silkeborg
110-NOV-57
GF 34
Mogens Juul Hansen
Kong Knudsvej 2, 9600 Aars
545-MAR-58
GF 51
Helge Christensen
Daugstrupvej 12, 5450 Otterup
633-MAJ-58
GF 27
Poul Thøgersen
Bellisvej 7, 7800 Skive
037-SEP-58
GF 55
Torben Vinderslev
Søndervang 14, 8570 Trustrup
688-MAJ-58
GF 98
Kurt Olesen
26 Renwick Str.,Flagstaff Hill
5159 South Australia, Australien
660-MAJ-58
GF 45
Kaj Larsen
Manøvej 7, 4600 Køge
NOV-62
GF 26
Jens Chr. Skovmose Søgaard
Flintøksen 52, Mejrup
7500 Holstebro
637-SEP-64
GF 43
Jacob Jensen
Hans Tausensvej 23
9900 Frederikshavn
438-MAJ-63
GF 32
Jørgen Jensen
Hjortsvangen 66, 7323 Give
130-JAN-63
GF 04
Jens Vestergaard
Nørrevænge 43, 7700 Thisted
413-MAJ-63
GF 59
Poul Guldager Brammer
Stengærdet 23, 6705 Esbjerg Ø
646-JUL-63
GF 16
Jørgen Birk-Hansen
Ildtornvej 7, st. mf.
3300 Frederiksværk

129-JAN-63
GF 15
Hans Østergaard Jensen
Østervangsvej 87, Øby
8830 Tjele
22-12
163-JAN-63
GF 30
Flemming Husted
Odinsvej 15, 8600 Silkeborg
23-12 010-JAN-63
GF 50
Henning Ruddi Ibsen Hansen
Strandagervej 2, 4970 Rødby
23-12 792-NOV-64
GF 62
Hans-Henrik Gunnermann
P.B. 207
N-9915 Kirkenes, Norge
25-12 984-MAR-65
GF 72
Gunnar Stagaard
Bygvænget 9, 6800 Varde
25-12 MAR-66
GF 10
Erik Bertelsen
Danmarksgade 56, 2.
9000 Aalborg
30-12 187-JAN-63
GF 46
Eigil Lund Kristensen
Guldagervej 19
6240 Løgumkloster
31-12
486-MAJ-63
GF 75
Mogens H. Jensen
Lyngvej 11, 8850 Bjerringbro
01-01.1 928-SEP-63
GF 13
Erik Jensen
Smutvej 4, Toelstang
4200 Slagelse
02-01 MAJ-63
GF 14
Leif Birk Kildevej 1, Frejlev
4892 Kettinge
06-01 280-MAJ-63
GF 60
Jørgen Peter Fangel
Sydvej 6, Skovby
6470 Sydals
07-01 049-JAN-64
GF 57
Peter Nissen Raun
Åstrup Søndermark 16
6100 Haderslev
07-01 657-SEP-64
GF 62
Uffe Egedal Hansen
Engvej 35, 2960 Rungsted Kyst
09-01 250-JAN-63
GF 25
Hans Henning Rudbæk
Kærehavevej 10, 4100 Ringsted
60 år
14-12 JAN-74
GF 70
Ole Dahl Jeppesen
Tylstrup Landevej 56, Nygård
9382 Tylstrup
15-12 FEB-75
GF 06
Bent S. Hansen
Kløvervænget 4, Aagaard
6040 Egtved
15-12 AUG-71
GF 55
Jens Carl Grouleff
Sundbyvej 11, 8560 Kolind
16-12 JUL-73
GF 100
Bjarne Uhde Nielsen
46 Coronation Road West
#07-01 Astrid Meadows
Singapore 269262, Singapore
17-12
FEB-75
GF 57
John Holm Nielsen
Kratvænget 14, 6630 Rødding
18-12 OKT-73
GF 21
Svend Petersen
Toftegårdsvej 11, 4350 Ugerløse
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DG Personalia

19-12

JAN-74
GF 51
Carsten Flarup Andersen
Gyldenstensvej 161, 5400 Bogense
21-12
NOV-75
GF 56
Chr. Ladefoged Christiansen
Jelstrupvej 2 B, 9480 Løkken
22-12
JUL-73
GF 38
Jens Ole Pedersen
Ahornvej 28, 4640 Fakse
22-12
FEB-75
GF 41
Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
23-12 JUL-75
GF 30
John Glerup Sørensen
Paradisvejen 11, 8600 Silkeborg
25-12 MAJ-73
GF 15
Knud Nielsen
Viborgvej 19, Knudstrup
8620 Kjellerup
27-12
JAN-73
GF 06
Palle Hahne
Skolebakken 5 A, Strandhuse
6000 Kolding
27-12 		
GF 18
Erik Chr. Petersen
Stubåsen 2, 3210 Vejby
28-12 FEB-75
GF 72
Jens Erik Østergaard Mathiasen
Hostrupvej 5, 6800 Varde
31-12
JAN-73
GF 46
Johnny Larsen
Skovbrynet 1, 6534 Agerskov
01-01.1 MAJ-74
GF 78
Mogens Hartvig Piil
Kuglens Kvarter 20
2640 Hedehusene
02-01 APR-75
GF 01
Bjarne Sander Hansen
Skærgårdsvej 8, 7400 Herning
03-01 JAN-74
GF 09
Knud B. Pedersen
Brundbyvej 11, 8305 Samsø
04-01 NOV-75
GF 57
Michael Romanius
Hadsundvej 34, 3. tv., 9000 Aalborg
05-01 JAN-73
GF 07
Frank Scheegell
Dalumvej 2, 4700 Næstved
07-01 FEB-75
GF 10
Jørn Blok Madsen
Vårstvej 151, Vårst, 9260 Gistrup
08-01 NOV-74
GF 72
Finn Andersen Bak
Neptunvej 20, Alslev
6800 Varde
09-01 NOV-74
GF 49
Peter Kimer
Bülowsvej 18, 4230 Skælskør
50 år
11-12
MAR-83
GF 05
Henrik Mogens Bech Gylling
Kærgårdsparken 107
8355 Ny Solbjerg
14-12 MAR-84
GF 57
Kjeld Thorsen Schjøtt
Nørbygårdvej 14, 6100 Haderslev
16-12 MAR-84
GF 31
Allan Traulsen
Guldagervej 51, 4640 Fakse
16-12 MAR-84
GF 57
Michael West Jørgensen
Nordsøgård, Nordsøgårdsvej 1
Vejleby, 4050 Skibby

17-12

19-12
19-12

20-12
21-12
23-12
25-12
02-01
04-01

05-01
07-01
09-01

SEP-83
GF 56
Henrik Peter Jakobsen
Kongensgade 6, st. th.
9800 Hjørring
SEP-83
GF 23
Peter Kristensen
Momhøjvej 46, 7400 Herning
DEC-83
GF 33
Kim Bennedsen
Øster Alle 23, Strib
5500 Middelfart
JUN-84
GF 01
Jens Brink Larsen
Vægterparken 229, 2770 Kastrup
DEC-83
GF 62
Morten Hoff Ærsøe
Sorgenfrivænget 81, 2830 Virum
DEC-83
GF 25
Henrik Kjølby Pedersen
Marienlunden 28, 4296 Nyrup
SEP-84
GF 01
Niels Palmelund
Lars Nielsens Vej 46, 7330 Brande
JUN-84
GF 43
Bent Ole Sørensen
Foldenvej 15, 9981 Jerup
DEC-85
GF 11
Lars Christian Kjøller
Almegård, Borre Lyngvej 23
3790 Hasle
DEC-83
GF 16
Lars Langekær
Langekærgårdsvej 17 B, 3370 Melby
DEC-83
GF 05
Poul Borch Svenningsen
Kærgårdsvej 23, 8355 Solbjerg
MAR-85
GF 72
Preben Ingemann Petersen
Bymarken 28
6851 Janderup Vestjylland

Dødsfald

36-NOV-41
Albert Christensen
Damgården
Tranegilde Bygade 44
2635 Ishøj
914-MAJ-46
Ove Chr. Løndahl
Soldraget 43
3460 Birkerød
917-MAJ-49
Verner Sørensen
Nygårdsvej 81, Torrild
8300 Odder
602-NOV-49
Erling Overgaard Sørensen
Neksøvej 8
7400 Herning
448-MAJ-50
Erik Jørgen Viggo Thiim
Godthåbsvej 176 A, 4. tv.
2000 Frederiksberg
726-NOV-50
Kurt K. Larsen
57 Carnoustie Lane
Oneonta, AL 35121-3588
USA
712-NOV-51
Lars Gunnar Olesen
Hvidkløvervej 8
Uggerhalne, 9310 Vodskov

530-NOV-59
Erling Schrøder
Kjellerupsgade 13, Visborg
9560 Hadsund
567-NOV-66
Mogens Egon Pedersen
Ydertoften 72, Lind
7400 Herning
FEB-69	
Eigil Petersen
Skovparken 2
8660 Skanderborg
JUL-71	
Erik Børkild Larsen
Selsøparken 3, Nr. Uttrup
9400 Nørresundby

GF 40

GF 23

GF 36

GF 10

TAK

Hjertelig tak til Køge og Omegns Garderforening for Henrik Agerlin og Steen Rasmussens
fremmøde med hilsen og Garder Portvin på
min 70 års fødselsdag.

094-NOV-62 Uffe Lundgaard
Hjertelig tak til Høje-Taastrup og Omegns
Garderforening og Kontoret i Gothersgade for
vingaver og fremmøde ved min 80 års fødselsdag.

004-NOV-53 Josef Jezewski
Tak til Vestsjællands Garderforening for portvin
og besøg.

926-SEP-62 Ole Pihlman

GF 61

Hjertelig tak til Viborg og Omegns Garderforening for fremmøde og portvin og hyggelig
snak til min 75 års fødselsdag.

694-MAJ-58 Thomas Jensen

GF 18

Hjertelig tak til Køge og Omegns Garderforening for fremmøde og for garderportvin i
anledning af min 75 års fødselsdag.

857-JUL-58 Frank Petersen

GF 12

Tak til Køge og Omegns Garderforening for
opmærksomheden ved min 75 års fødselsdag.

314-JAN-58 Mogens Jensen

GF 23

GF 01

GF 93

GF 77

Hjertelig tak til Falster og Østlollands Garderforening for den dejlige rødvin og de smukke
garderglas, som jeg modtog i anledning af min
70-års fødselsdag.
Tak til Peter Müller for fremmøde, som også
glædede mig meget.

800-SEP-62 Carl Johan Troen
Hjertelig tak til Fredericia Garderforening for
vingave og hyggeligt fremmøde af formand
(Jeppe), i anledning af min 60 års fødselsdag,
den 1. okt., og en særlig tak til Erling Svan, for
den overraskende sms hilsen.

JAN-72, H.K.B. Bechsgaard (Knudsen)
Hjertelig tak til Haderslev Garderforening for
hyggeligt besøg og gave på min 70 års fødselsdag d. 07/10. Venlig hilsen

127-NOV-62 Egon Petersen
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Husk sponsoraftalen
Tank billigt
og støt
De Danske
Garderforeninger

Du kan støtte De Danske Garderforeninger, hver gang du tanker. Det eneste, du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har
tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du
tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig.
DeDe
Danske
Garderforeninger
og hver
hør, hvordan
hurtigt
nemt
DuKontakt
kan støtte
Danske
Garderforeninger,
gang du du
tanker.
Detog
enei gangermed
penge til dem.
ste,kommer
du skal gøre,
at fåatettanke
OK Benzinkort,
der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har

