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Det sker i 2013

SEPTEMBER

Torsdag 5 september – Den Nationale 
Flagdag markeres flere steder i landet

Torsdag 5 september – Kontingentpa-
rade ISAF Hold 15

Lørdag 7 september kl. 15.00 – Gar-
derløbet, Høvelte kaserne

Hele september – Landsskydning på 
200 m

Lørdag 21 september – Skydning i 
Vingsted

Berigtigelse
I Garderbladets august-nummer havde sætternissen trods som-
mervarmen rigtigt været på spil.
På forsiden og øverst på side 14 er der anført, at billederne stam-
mer fra Nordisk Stævne.
Det er ikke tilfældet. Disse to billeder stammer fra Nordisk Gar-
derudveksling.
Til gengæld stammer billedet på side 14 af OL Stoltenborg med en 
minesøger ikke fra garderudvekslingen, men fra Nordisk Stævne. 
Ydermere er billedet ikke taget af Olav Vibild.
Redaktionen beklager 

Meddelse fra sekretariatet
Sekretariatet har nu gennemført en flytning til nye lokaler på 
Livgardens kaserne. 
I slutningen af maj måned fandt den fysiske flytning sted fra de 
hidtidige lokaler til nye lokaler på 3. sal i midterpavillonen lige 
under flaget. Med stor hjælp fra regimentets IT-element er de 
tekniske installationer nu også på plads.

Repræsentantskabsmødet 2013
Referatet fra Repræsentantskabsmødet i Silkeborg den 15. juni er 
nu tilgængeligt på De Danske Garderforeningers hjemmeside.
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En epoke er forbi (næsten), og en ny starter
Med hjemtagningen af 
ISAF 15 har LG taget de 
sidste reelle kampen-
heder hjem.
Det afslutter dermed 
LG enheds engagement 
i Afghanistan, Hel-
mand. Vi vil dog i en 
periode fremover, sta-
dig udsende enkeltper-
soner, men ikke i ram-
men af kampenheder.

Når jeg ser tilbage på de år, hvor vi har været indsat i forreste 
linie i Helmand, så er det med en blanding af stor stolthed og stor 
sorg. 
Stolthed over den særdeles professionelle indsats og den elan som 
vores gardere på alle niveauer har vist. LG vanlige høje ambitions-
niveau og strenge krav til de produkter, som vi leverer har været 
holdt hele vejen igennem. 

LG har derfor høstet meget stor national og international anerken-
delse for det arbejde soldaterne har udført.

Men samtidig sidder man jo også tilbage med en stor sorg over de 
tab og de omkostninger, som vores tilstedeværelse har kostet.
Sorg over at vi har måtte sige farvel til 19 af vores kammerater, og 
sorg over at så mange er kommet til skade. 

Det har været, og vil i årene fremover være, et af vores fokusom-
råder at tilsikre at vores gardere og familierne får al den støtte og 
hjælp, som vi kan give, blandt andet i samarbejdet med Veteran-
centeret i Ringsted.

I august fik vi også KFOR 28 hjem fra Kosovo. En helt anden type 
mission, men ikke desto mindre en mission, som også har krævet 
en høj indsats, og at soldaterne har arbejdet i overensstemmelse 
med de dyder som Livgarden er så kendt for.

Senere på året udsendes godt 30 mand som igen opstilles af II 
bataljon til KFOR.

Den 5. september afholdes Kontingentparade for ISAF hold 15, og 
efter dette afholdes Flagdag på Christiansborg.
Jeg opfordrer alle til at møde op langs ruten den 5. september og 
hylde vores soldater, når de marcherer fra Livgardens Kaserne til 
Rådhuspladsen.
Program og rute kan ses på vores hjemmeside, samt her i bladet.

Nu starter en ny epoke. Hvad den næste mission bliver og hvor, 
det ved jeg ikke. Men den kommer… en dag. 
Og så vil Livgarden igen vise sit værd og sit høje niveau.

Pro Rege et Grege     
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Ud i det blå…….

Billede 1 : Et sted mellem himmel og jord

En glad rekrut efter en sikker landing

Af Rekrut A. Riise, 1 deling/2KMP/III/LG

I slutningen af maj stillede 71 rekrutter fra 1. og 2. 
kompagni i III/LG til introduktion om faldskærmsud-
spring. 
Stemningen var præget af træthed efter en hård uge med 
feltøvelse-2 for 2. kompagnis soldater, men stemningen 
blev hurtigt opmuntret af tre friske instruktører fra Nord-
sjællands Faldskærmsklub. De fire timers undervisning gik 
hurtigt med springteknik, nødprocedure og alverdens spørgsmål 
fra de spændte, forventningsfulde og nervøse rekrutter.
Vores udspring fra de 1000 meters højde skulle foregå i Frede-
rikssund, på faldskærmsklubbens egen flyveplads. Ved ankomst 
til flyvepladsen fik vi yderligere undervisning i at hoppe ud af et 
et-propellet og efter signende velfungerende fly. En af de vigtige 
øvelser træningen bød på, var at man blev hængt op i en ret ube-
hagelig sele, der skulle forestille faldskærmsselen. Dette var til stor 

underholdning for alle andre, da man nærmest lignede en 
forvokset baby i en babygynge – dog iført kampuniform. 
Vejret kan ingen være herre over og vi måtte da også sande 
lørdag morgen, at vejrudsigten desværre bød på ”overskyet 
med let regn” - langt fra ideelt til udspring. Springene blev 
derfor desværre udsat nogle timer pga. det dårlige vejr, men de 
mange timers ventetid blev i stedet brugt på idræt, afslapning, 

hygge og med at fortælle røverhistorier fra feltturen. 
Det store øjeblik kom, da vi fik spændt faldskærmen på ryggen 
og dernæst gik ind i et lille Cesna-207 propelfly med plads til fire 
springere ad gangen. Flyet lettede og dernæst ….. ud i det blå!
Første gang man springer, har man ikke rigtig nogen ide om, 
hvordan det føles. Man sidder tæt i det lille fly, instruktøren åbner 
døren, peger og siger: ”I skal lande dér”. 
Faldskærmsudspring er og bliver en vild oplevelse, hvor en blandet 
følelse af frygt, glæde og adrenalin melder sig, når man lander. Alt 
i alt en fantastisk oplevelse!
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Af Kevin Theis Rønne Petersen

Torsdag d. 16. maj var 3. vagthold, hold DEC 2012 på skydeba-
nerne i Jægerspris. 
Dagen startede tidligt, kl. 04.00, hvor gangene på Livgardens 
Kaserne vrimlede med mange trætte gardere. 3. vagthold forbe-
redte sig ihærdigt til dagen, med den rengøring der nu var påkræ-
vet til morgenens stueeftersyn.
Før garderne fik set sig om, stod de pludselig i Jægerspris skydeter-
ræn. Vejret lovede 23 grader med en let vind fra vest, og stemnin-
gen var høj blandt de glade og friske gardere. 
Da tiden efterhånden er gået stærkt i vagtkompagniet, var det tæt 
på at være tre måneder siden, at 3. vagthold sidst havde skudt 
med skarpt. Der var først repetition af skydestillinger og indskyd-
ning af geværer. De forskellige skydestillinger skulle genopfriskes, 
sigtekorn skulle indstilles, hvorefter garderne var klar til dagens 
skydninger. Ingen problemer, gejsten var i behold, forventningerne 
store og humøret var højt. 
At have startet som et vinterhold, har gjort gardernes forvent-
ninger til ophold på skydebanen noget anderledes end normalt. 
Man hørte mange nævne, at Jægerspris skydelejr var sjovere og 
sværere at genkende nu, end ved sidste besøg i februar måned. 
Der var nu blade på træerne, og solen var på sit højeste. Noget 
anderledes end tidligere ophold i Jægerspris, da det hele var koldt, 
vissent og hvidt af sne. Følelsen af at aftrækkerfingeren nu ikke 

længere var stivfrosen, og skulle varmes forinden skydningen, var 
udpræget fornøjelig ! 
Omvæltningen fra grøn til blå tjeneste, er stor. Tilfredsheden og 
samarbejdet er generelt godt og lystigt på vagtholdende, men der 
savnes dog at være drengerøv i den grønne uniform. En dag, som 
denne med skydning i Jægerspris, bragte den gamle følelse tilbage 
for flere vagtgående gardere. Den fede følelse af igen at skyde 
skarpt i grønt, ligesom dengang man var i den grønne tjeneste. 
Dagen var derfor vigtig for alle.
Mange i vagtkompagniet taler om at skulle fortsætte med en kar-
riere inden for forsvaret, og for dem var feltskyttemærkeskydnin-
gen ekstra interessant. Skydningen er en feltskydning, hvor man 
kan gøre sig fortjent til et feltskyttemærke til sin udgangsuniform 
M/69, såfremt man kan træffe 13 eller flere skydeskiver ud af 16.  
Dette gjorde fem gardere fra 3. vagthold. Heraf udmærkede føl-
gende gardere sig: C.P. Stubkjær, L.E. Haslund, S.J. Hedegaard, C. 
Wismann samt garder M.K. Pedersen. Det lykkedes endda Peder-
sen, at træffe alle 16 mål ud af de 16 mulige.
Der var desuden 13 gardere fra 1 vagthold og 4 fra 2. vagthold 
som opnåede at skyde sig til Feltsskyttemærket. Tillykke til de 
gardere, der fik erhvervet sig feltskyttemærket. 
Dagen afsluttedes med vedligeholdelse af geværet. Der var nok 
snavs, men også megen optimisme, efter denne fantastiske dag 
på skydebanerne i Jægerspris. Det havde Næstkommanderende, 
Premierløjtnant L. Bjerre planlagt godt!

Glade gardere på skydebane
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Af Løjtnant P. Offendal/delingsfører 2 deling/1 kompagni 

”Tillykke Gardere!” Mine fødder er ømme, mine skuldre praktisk talt 
faldet af led og jeg er ikke i tvivl om at alle muskler i min krop, stadig 
sidder hvor de skal. Min hjerne kører på det allerlaveste trin, dog er 
jeg sikker på en ting. Vi gjorde det, - fandme om vi ikke gjorde det!

Klokken er 0200 mandag morgen, sergentens røst hiver mig brat 
ud af min nattesøvn, Rex turen er nu begyndt. ” …Alarm – antræd-
ning i kompagnigården med fuld udrustning.” Mine øjne har stadig 
lidt svært ved at åbne sig, min mund er tør efter den proteinbar 
jeg hurtigt smed i skærmen, og min hjerne dunker efter kompag-
nichefens mange instruktioner, som er svære at holde fokus på.
Timerne er gået stille, men nu sidder sløringen og basis klar, våb-
net er ladt, og vi er opsiddet i lastbiler. Retning: syd for Tisvilde 
strand, hvor fjenden har  forsyningslinjer til deres nordsjællandske 
styrker; opgave: at finde og nedkæmpe fjenden med henblik på 
at afskære deres forsyningslinjer. Opgaven er løst i løbet af et 
par timer, og ankomst til opsamlingspunktet sker uden videre 
problemer. Herefter op i lastbilen med retning mod Gribskov, 
for at genoprette kampkraften. Der får vi dog ikke lov til at blive 
længe, da efterretningsoplysninger fortæller, at fjenden har samlet 
størstedelen af sine nordsjællandske styrker ca. 20 kilometer syd 
i Tokkekøbhegn. Så på med rygsækken og udsigt til en lang gåtur 
mod næste beredskabsområde(BSO) i den sydlige del af Store 
Dyrehave.
15 kilometer, en del vabler  og 40 trætte rekrutter senere  ankom-
mer vi til BSO’et. Alle er trætte og har ømme fødder, så der går 
ikke lang tid med at få gjort vagten klar, så vi kan hvile. Men ak om 
jeg ikke er uheldig, for fjenden er ikke langt væk og der skal opkla-
res på hans stillinger. Turen derhen husker jeg ærlig talt ikke meget 

af. Jeg har altid troet det var en røverhistorie, men det er sandt, 
at man kan godt lukke ned for hjernen og gå march samtidig!
Endelig når vi frem, og er inden for kort afstand af fjenden, og vi 
gør klar til at få indsigt og observation på ham. Nok det bedste af 
hele patruljen, en times opklaring med 3 mand oppe og observere 
og de andre 3 nede i skjul, hvor man kan få en hurtig lur! Efter vi 
havde luret nok på fjenden, går gruppen tilbage til vores samle-
punkt, for at mødes med de andre grupper der også har observe-
ret, - dog var 1. Gruppe blevet lidt væk, og der gik en times tid 
med at vente på den, så der blev hurtigt udfærdiget patruljerap-
port, og jeg fik sovet 30 min. mere!
Tirsdagen blev brugt på at sende et par kamppatruljer ud mod 
de mål, vi havde observeret om natten. En rolig dag, dog præget 
af søvnløshed, men ellers uden større problemer. Udfordringerne 
begyndte, da vi fik nye instrukser om at bryde op og forskyde 
nogle kilometer længere syd, for her at klargøre nedkæmpelse af 
en fjendtlig forsyningskolonne og en fjendtlig stilling ”Charlie 3”. 
Charlie 3 blev nedkæmpet hurtigt og effektivt, men efterretnin-
ger stemte ikke overens, så overfaldet på kolonnen blev aldrig til 
noget. Derefter nåede vi at få et par korte timer i posen, inden vi 
stod op ved en 5 tiden, for at gøre klar til at rykke videre syd mod 
kasernen.
Lidet vidste vi dog, hvad der ventede os fremme. En helvedestur 
gennem gas, mudder, vand, pigtråd, hunde, nærkamphus og mas-
ser af løb! Men efter det, ventede målet også kun et par kilometer 
fremme!
Onsdag kl. 1300 var vi så klar udenfor kasernen, og til klap og med 
tambourer marcherede vi stolte gennem hovedporten til Garder-
kasernen, - nu var vi snart rigtige gardere! En opgave ventede dog 
endnu; der skulle vedligeholdes, og alle spor efter Ellebækkens 
mudder, der var smurt godt ind i uniformen, skulle fjernes!
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Armadillo IPA 
– en hyldest-øl til alle 
udsendte danske soldater
På flagdagen, den 5. september 2013, frigives en ny hyldest-øl 
til alle udsendte danske soldater – Armadillo IPA (India Pale Ale). 
Hyldest-øllen er resultatet af et samarbejde mellem Den Kon-
gelige Livgarde, Gardehusarregimentet og brygmester Anders 
Kissmeyer.
Den Kongelige Livgarde har tradition for at markere større regi-
mentsbegivenheder ved at få produceret en særlig øl. Sidst dette 
skete var i anledning af regimentets 350 års jubilæum i 2008. Med 
ISAF 15 hjemkomst afsluttes en væsentlig periode af Livgardens 
(og Gardehusarregimentets) nyere historie og det bør naturligvis 
markeres med en særlig markerings- og hyldest-øl!
Det har været oplagt at samarbejde med Gardehusarregimentet 
- det andet kongelige regiment - da vi side om side (og sammen 

– senest på ISAF 13) – 
har løst de samme opga-
ver internationalt. Vores 
nyere regimentshistorier 
er således tæt knyttede i 
en international kontekst. 
Det er dog vigtig at frem-
hæve, at hyldest-øllen 
er tiltænkt alle udsendte 
danske soldater fra Hæren, 
Flyvevåbnet, Søværnet og 
personel fra alle de funkti-
onelle tjenester mv. - med 

tak for indsatsen fra Den Kongelige Livgarde og Gardehusarregi-
mentet!
Vi er stolte af, at vores Armadillo IPA er brygget af Anders Kis-
smeyer – en af de mest fremtrædende og dygtigste brygmestre 
i Danmark. Anders Kissmeyer har udviklet en helt særlig øl til os, 
som har reference til vores internationale engagement. Hyldest-
øllen brygges i Beirut, Libanon og er tilsat lidt mellemøstlige kryd-
derier. Øltypen er naturligvis en India Pale Ale (IPA), som i sin tid 
blev udviklet til engelske soldater i Fjernøsten. 
Vores hyldest-øl er sponsoreret af De Danske Garderforeninger 
og Husarforeningerne. Armadillo IPA kan købes i messerne på de 
kongelige regimenters kaserner. Derudover vil den være at finde i 
udvalgte detailbutikker. 

www.livgarden.dk
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En gang garder, - altid garder
Den dag man er til Session på Forsvarets dag og bliver spurgt 
om hvorvidt Den Kongelige Livgarde (LG), evt. kunne være noget 
for én, tænker man, at det kommer til at blive en anderledes og 
længere værnepligt, end den man først havde udset sig. Men så 
igen, er det jo faktisk en af de eneste uddannelser, hvor der er et 
højdekrav, og hvor der igennem tiden egentlig ikke har været så 
mange kvinder igennem. Det får også interessen til at stige en 
lille smule, og efter lidt overvejelse og et ”ja tak” begynder ens 
forventninger.

Jeg tror, at vi alle havde tænkt, at det kom til at blive en stor 
oplevelse at gennemføre de 8 mdr. værnepligt ved LG. At vores 
psyke og fysik nok skulle blive testet og sat på prøve, og nok endnu 
mere, når man skulle starte som vintergarder. Ligeledes at vi ved 
vejs ende ville have mødt nogle nye personer, som man gennem 
forløbet har knyttet et så stærkt venskab med, at det nok skal 
holde år efter hjemsendelse.
Fra den første dag og 5 måneder frem, har det været en kamp op 
ad bakke at konkurrere med vejret. Den første sne på året faldt på 
vores allerførste dag som værnepligtig soldat, og da sneen først 
forsvandt en gang til foråret, gjorde det i sig selv alting en smule 
hårdere. Eksercitsuddannelse, idræt og feltture i sne og minusgra-
der er noget man mærker. På feltturene er det nærmest en kamp i 
sig selv at overvinde kulden, når man i forvejen samtidig også skal 
tænke på at nedkæmpe fjender. 
Men foruden vejret har det været en så helt igennem fantastisk 
oplevelse. De venskaber vi har fået herinde er helt ekstraordinære. 
Der er bare noget ved at holde vagt om natten sammen i en mørk 
skov i bidende kulde, og at pudse sammen, helt faldefærdige af 
træthed og med ømme lemmer. Det er noget, der gør, at man 
knytter et venskab, på et helt andet niveau. Det at føle fælles sejre 
og nederlag og 
at styrke hinan-
den individuelt 
via sammen-
hold, er en så 
vigtig faktor, 
når den norma-
le civile verden 
føles millioner 
af km væk. Det 
er så vigtigt, 
at være der for 

Kvindelig garder i Den Kongelige Livgarde

hinanden, og fællesskab er én af 
hjørnestenene i livet som soldat. 
Alt hvad man stort set laver 
som værnepligtig, gør man i fæl-
lesskab, og hvis man ikke yder 
100%, er det også ens kammera-
ter det går udover, og det er der 
ingen der har lyst til. 
På det område er der ikke forskel 
på, om du er kvinde eller mand. 
Vi har på ingen måde følt særbe-
handling eller diskrimination af 
nogen form i vores tjenestetid. 
Vi har givet, hvad vi kunne, og vi 
har fået den hjælp, ligesom alle andre har, på de områder, hvor vi 
har været svage. Især på styrke har vi kæmpet ekstra hårdt for at 
holde trit med den gennemsnitlige mands fysik.
Det feminine har været lagt på hylden herinde. Til hverdag var der 
ingen kønsforskel, og vi gik som værende en del af drengene, men 
for ikke helt at glemme os selv, lavede vi den aftale, at i weeken-
derne, når vi tog i byen med make-up på, var vi kvinder og skulle 
behandles derefter. 
Det har på sin vis været rart ikke at være særlig mange kvinder, og 
vi startede da også kun 3 på vores DEC12 hold. Det gjorde også, 
at vi valgte at holde endnu mere sammen, når tingene blev ekstra 
hårde. Vi blev også hurtigt enige om, at vi skulle igennem det her 
sammen, og at ingen af os frivilligt måtte droppe ud. Nu er tiden 
snart ved vejs ende, og vi er her stadig alle 3. En af os er vagtgå-
ende garder, og vi 2 andre er i betroet tjeneste. Men selvom de 4 
mdr. i Vagtkompagniet giver hver garder individuel frihed, formår 
vi stadig at ses med vores vagthold og de resterende gardere. Nu 
er det så ikke længere kulden men varmen, som garderne døjer 
med, og her er det igen sammenholdet, der er med til at bevirke, 
at man holder ud på sin vagt og med grundigheden af sin gejling. 
Der er intet værre end at vide, at hvis man sjusker, går det direkte 
ud over en af ens kollegaer, der så 
i stedet skal på vagt på hans eller 
hendes fridag. På den måde hjæl-
per man stadig hinanden.
Det har været 8 sjove mdr., og de 
oplevelser vi har haft i den tid er 
utallige. Følelsen af at gå igennem 
porten efter REX-turen, ventetiden 
på skydebanen, den første blå vagt 
på Amalienborg og diverse byture 
med de venner, man har mødt. 
Det er alle nogle oplevelser, man 
glædeligt tager med sig hjem, og 
kan fortælle sine børnebørn om, 
når man engang er gammel. Man 
har i hvert fald ændret sig som 
person, fra den første dag man 
satte sine ben på kasernen til, 
når man træder igennem porten, 
aftrådt til civil, på den sidste dag. En gang garder – altid garder.

Fodtøjet skal være i orden. 

Endelig vagtgående garder.

En kold dag på skydebanen.
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Af KS M. Özdogan og KS B. Damhus

PMV M113 har efterhånden tjent de danske gardere (og resten af 
Forsvaret) i snart 50 år. Med tiden er den blevet udviklet, og har 
nu nået det nyeste stadie, G4. Stålbælter er væk, periskoperne 
er reduceret og der er blevet indsat en køreskærm. Alle gamle 
sæder er væk, og man har fået nogle sæder man kender fra bla. 
helikoptere. 
Det første indtryk man får af den 
opgraderede PMV, er utrolig posi-
tivt. Den er længere, tungere og 
mere sikker end den ”gamle” PMV. 
Personsikkerhed er ens generel-
le indtryk. Den nye PMV G4 har 
fået samme beskyttelsesgrad som 
forsvarets infanterikampkøretøjer 
(IKK). 
Hele bunden er blevet en fast plade. 
Det betyder at problemerne med 
bund og slutsdrevspropper der kun-
ne flyve op i soldaterne er fjernet. 
Alt inde i vognen er blevet sat op, 
således at der ikke er noget der 
rører jorden. Skraldespandseffekten 
er således fjernet, idet alt skal fast-
spændes. Det kan også ses idet alt i siderne, bliver holdt tilbage af 
store kevlar sider. 
Dette gælder også når man sidder i de nye sæder, hvor man bruger 
personens sæde overfor til at sætte sine ben på.
Man har skåret taget af, og hævet det 13 cm. Dette er gjort i 
forbindelse med, at man har lukket gulvet for den normale bruger, 
og hævet det i forbindelse med, at der er kommet tykkere panser. 
Man fandt ud af at det nok også var en ide at hæve loftet i den 
sammenhæng.
Hvis man nemt bliver køresyg bliver ens første tur som kører en 
oplevelse. Når man er neddykket som kører, ser man lige ind i en 
køreskærm. Den stol man hænger i, sidder ikke fast i siderne, så 
når PMV’en kører fx skævt til højre ryger man selv til venstre. Når 
man har fået styr på det, kan man glæde sig over, at man både kan 
se et normalt billede fra kameraet der sidder i fronten og fra det 
termiske der sidder samme sted. LYFA’en kan stadig benyttes hvis 
man ønsker det, så skal man bare vippe skærmen til side.
Kameraet i fronten gør at køreren har et større udsyn fremad men 
man mister så overblikket fra siden. 
Vognen er gjort ikke ryger venlig, hvis man skulle få den tanke. 
Der er sat følere op til at måle uregelmæssigheder af varme og lys. 

PMV M113 G4
Hvis man får ideen om at tænde en smøg, kan brandslukningsan-
lægget blive udløst.
Den tanke får den garvede garder jo ikke, da det ikke er tilladt at 
ryge i en PMV.
Kabinen er nu udstyret med flere LED lamper (med moderne touch 
knapper), hvor soldaterne kan vælge imellem hvid og rød farve.
Som bruger får man en vogn der er lavet til de opgaver vi har her 
og nu. Der er lavet faste kasser på toppen til udstyr og værktøj 

på siden, der sidder en skraldespand 
samt en spritholder. Køreren kan få 
en kølevest på, endvidere er der en 
køletaske til at holde gruppens drik-
kevarer kolde. Vil man have varmt 
vand, kan det tappes fra en beholder 
inde i vognen. 
Føreren har fået et kort samt GPS 
holder. 
Der er holdere til geværerne, mine-
søgere, LMG osv. Når det er tid til 
vedligeholdelse af våben er der to 
spotlys bagpå, så det kan klares i 
mørke Der er også en kompressor til 
at puste sand m.v. ud med. 
Alt i alt er det en klar forbedring, at 
den er blevet opgraderet. 

Men vognen er blevet 3,5 ton tungere. Det påvirker kørslen idet 
det er samme motor og tykkere panser i bunden, da det er blevet 
sat på under ”det gamle”. 
Vognen er derved blevet sværere at dreje med, og den støder 
nemmere på jorden i ujævn kørsel.

Det eneste man som bruger, dog stadig virkelig mangler er….. 
Aircondition.

Den Tyske Marines Musikkorps Ostsee 
giver koncert i Holmens Kirke fredag den 4/10 2013 k. 
19.00. Gratis adgang. Musikkorpset er et fuldtids, pro-
fessionelt orkester ligesom Den Kongelige Livgardes 
Musikkorps, der er arrangør af koncerten i samarbejde 
med den tyske ambassade. Programmet består af 
både klassisk og rytmisk musik. Eventuelle donationer 
ved udgangen går til genopbygning af Frihedsmuseet 
i København.
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33 år på basun i Forsvaret 
– nu pensioneres Peter Steen Jensen

Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist 

Den venlige og nydelige mand, der har tilnavnene ”Peter Mand-
folk” og ”Bryggeren”, fylder 60 år den 30. august. En del af et 
musikerliv er slut, men tonerne fra basunen rækker længere.

Hvordan har du det med at stoppe i Musikkorpset? 
– fi nt, men jeg er stadig glad for at spille. Jeg øver hele tiden, også 
i sommerhuset på Enø. Jeg tænker på at begynde at spille i big 
band, og jeg fortsætter i Sølyst Ensemblet, hvor jeg har spillet si-
den 1992. Det har siden 1850 været 6 musikere fra Livgarden, der 
har leveret musikken på Sølyst hos Skydebrødrene (Det Kongelige 
Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab).

Hvorfor begyndte du at spille?
– min storebror Jesper spillede trompet i ”Skotterne” på Skotte-
gårdsskolen i Kastrup under ledelse af Helge Nielsen. Jeg var me-
get betaget af at lytte til det fl otte orkester og ville gerne selv være 
med. Det kom jeg, 12 år gammel. Jeg startede på tenorhorn, for 
dengang begyndte man på et instrument med ventiler. Trækbasu-
nen kom først et par år senere.
 
Var der musik i familien?
– min far spillede godt på klaver, og jeg fi k klaverundervisning fra 
jeg var 6 til jeg var 16. Jeg har altid spillet meget klaver og har 
akkompagneret mine to døtre. Den ene synger, den anden spiller 
fl øjte.

Hvad gjorde du efter skolen?
– Efter realeksamen blev jeg faktisk uddannet offsettrykker og fi k 
svendebrev i 1974 ”med ros” fra P. Hansens Bogtrykkeri. Min far 

forlangte, at jeg fi k en hånd-
værkeruddannelse at falde til-
bage på, hvis det ikke gik med 
basunen. Men allerede i 1973 
var jeg kommet ind på musik-
konservatoriet. I to år arbejde-
de jeg både med musikstudi-
erne og som offsettrykker. Det 
var hårdt... men jeg var ung. På 
et tidspunkt meldte jeg mig ud 
af konservatoriet, for jeg ville 
hellere have privatundervis-
ning hos Poul Ivan Møller. Jeg 
tjente jo penge og kunne be-
tale. Jeg havde en masse assi-
stance i Radio Underholdnings 
Orkestret og tjente også lidt 
som trykker på Gutenberghus. 
Så kom der konkurrence om 
en basunstilling i Sjællandske 
Livregiments Musikkorps. Der 
startede jeg 1. feb. 1980. Sjæl-
landske bestod af 16 musikere 
(messingblæsere og slagtøj), 
og jeg var ofte solist. Vi spil-
lede meget moderne repertoi-
re med trommesæt og el-bas. 
Men i 2000 blev Sjællandske Livregiments Musikkorps nedlagt! 
Det var svært for mange familier. Ud af de 4 arbejdsledige basuni-
ster var jeg den heldige, der fi k job i Livgardens Musikkorps, hvor 
man netop manglede en basunist. 

Hvordan var det at komme til Livgarden?
– orkestret var dobbelt så stort, og der var træblæsere! Det betød 
en helt anden klangverden og nogle helt andre muligheder for at 
spille klassisk musik. 

Er det rigtigt, at du engang brugte en fridag for at se Kongeskibet 
sejle forbi dit sommerhus?
– ja! Musikkorpset skulle spille på Næstved Havn i 2012, da Konge-
skibet lagde til, men jeg tog fri for at stå ved den snævre passage 
ved Enø Havn og se det sejle forbi få meter fra mig. Det var enormt 
fl ot. Jeg så det også om aftenen med lys på.

Livgardens Musikkorps siger tak til Peter Steen Jensen for de man-
ge gode år. Det har været en stor fornøjelse at have ham som kol-
lega. Held og lykke og gode oplevelser ønsker vi ham i mange år 
fremover. Tak for kaffe, Peter!

Peter Steen Jensen t.v. med tenorhornet og bror Jesper med trom-
peten. ”Skotterne” 1965.

Peter Steen Jensen, 
foto: Sct. Petersborg 2006, KKB.
Peter fik tilnavnet Bryggeren, 
fordi han i mange år bryggede 
kaffe til Musikkorpset. 

Følg Musikkorpset på nettet:
www.dklm.dk
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Særligt for gl. gardere

- Et nyt tiltag i De Danske Garderforeninger
Garderkortet

Fakta om Garderkortet

• GARDERKORTET er for værnepligtige og 
medlemmer af en garderforening.

• GARDERKORTET skal være lokalt forank-
ret men samtidig landsdækkende.

• GARDERKORTET kan bruges hos omkring 
100 samarbejdspartnere i dag.

• GARDERKORTET er også for dig.
• Læs mere på: www.garderkortet.dk

Knud Glavind Tonny Ager Søbrink  Steen V. Grubert
3054 3891 3020 2418 3082 2867

Citat fra Garderbladet august 2013, side 5
”Lørdag aften var der afslutning på en dejlig uge med 
skøn mad, og så en tur ud i Oslos natteliv, hvor de danske 
gardere til deres store forskrækkelse skulle betale hele 92 
kroner for en fadøl. De danske gardere viste deres garder

kort som jo er til stor gavn i Danmark, så måske kommer 
den idé-udveksling kommende norske gardere til gode”. 
OBS: en nys indgået aftale med Bar-gruppen i Køben-
havn, sikrer fadøl til 20 kroner!

 

Landsskydning 200 m.
De første forhåbentligt mange skud i dette års Landsskydning 200 m
er allerede blevet skudt, men heldigvis er der endnu masser af tid 
til, at der kan skydes endnu flere. Landsskydning 200 m kan skydes 
i hele september måned. Skydningen kan skydes på hjemmebane, 
men den kan selvfølgelig også skydes i Vingsted.
Skydeudvalget håber, at flere foreninger i år har valgt at bruge 
Landsskydningen til at lave et foreningsarrangement, hvor man 
mødes til et par hyggelige timer med skydning og gardersnak. 
Såfremt en forening ikke har eller umiddelbart kan få adgang til
skydebane, så kontakt en naboforening og hør, om den har mulighed
herfor, og det kunne være en ide at lave et fælles arrangement.
Landsskydningen er en skydning for gamle gardere og mellem 
gamle gardere, så alle kan være med.

Vingsted
Har du ikke allerede reserveret 21. september til skydning i Ving-
sted, så er det med at få det gjort. Lørdag den 21. september er 
skydebanerne i Vingsted klar til at tage imod alle gamle gardere. 

Der vil være skydning på både 200 m og 50 m, og der vil være 
skydning for både gamle gardere, garderpiger og børn. Stævnestart 
kl. 10.30.
Også i år vil der være gratis ammunition, og har du ikke skudt din 
landsskydning på 200 m endnu, så kan det naturligvis gøres i Ving-
sted. Herved kan du få én skydning til at tælle med to gange, - en 
gang i Vingsted og en gang til Landsskydning, og så samtidig få 
ammunitionen gratis. 
Efter endt skydning vil der kl. 17.00 blive serveret en dejlig skyt-
tebuffet, men vil du være med til denne er tilmelding nødvendig. 
Seneste tilmelding er 7. september, og tilmelding kan ske enten 
til De Danske Garderforeningers sekretariat på telefon 3315 5204 
eller e-mail garderforeningerne@garderforeningerne.dk, eller til Jan 
Stoltenborg på e-mail stoltenborg@mail.dk. Pris for buffet vil være 
beskedne ca. 150,- kr.
Skydeudvalget håber på at rigtig mange vil lægge vejen forbi Ving-
sted til en hyggelig dag. Med Garderhilsen
 Præsidiets Skydeudvalg

Skydning
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Hjørring og Omegn (14/3 1930 – GF 56)

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

Brønderslev og Omegn (1/7 1947 – GF 70)

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

Himmerland (4/12 1914 – GF 34)

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

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

Regionsskydeleder: 
APR-88 Glenn K. Andersen 
Vorupørvej 228
7700 Thisted
Tlf. mob. 2517 4374
Fax: 9797 5007
e-mail: gkn@cimbria.com

Regionsbowlingleder: 
702-SEP-64 Kjeld Christensen
Herluf Trolles Gade 23, 1.th.
9000 Aalborg
Tlf. 9812 8286

Hadsund og Omegn (29/12 1917 – GF 40)

Formand: 788-SEP-62 Niels Vestergaard
Læsøgade 6, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 33 51 · Mobil 24 49 99 85
e-mail: nielsvestergaard@privat.dk

Hobro og Omegn (28/5 1915 – GF 35)

Formand: 505-JAN-68 Poul Erik Bundgaard
Søndermarksvej 25, Stenild, 9500 Hobro
Tlf. 98 54 84 36
e-mail: kape@live.dk

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

Morsø (16/7 1918 – GF 44)

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

Nordjylland (I) 9-13

TIRSDAG DEN 3. SEP. GARDER GO-KART 
VI KØRER LE-MANS.
Alle gardere i hele reg. 1 inviteres til LE-MANS 
team mesterskab i gokart 2013.
Såfremt der er tilslutning, kan der køres i hold 
af 3-4 personer fra de forskellige foreninger og 
der dystes så om Nordjyllandsmesterskabet i 
GO-KART.

GARDERGOLF region 1
Se nærmere under Garderforeningerne i Nordjyl-
land.

FLAGDAG FOR DE DANSKE SOLDATER
Torsdag den 5. september. Se nærmere i dags-
pressen.

FRIVILLIGMARKED 
Lørdag den 28. september 2013 kl. 10-15 
omdannes Dr. Ingrid Hallerne i Farsø til en mar-
kedsplads, hvor vi deltager som udstiller.
Besøg vor stand.

Inden længe starter vi op på den nye sæson og 
alle vil modtage et program i løbet af denne 
måned for resten af 2013, hvor oplysningerne om 
datoer samt aktiviteterne vil være beskrevet. 

5. september som er Den Nationale Flagdag, 
hvis der bliver arrangement i vores område vil vi 
deltage. De sidste to år har vi deltaget i gudstje-
nesten i Vrejlev Kirke efter at have fået invitation 
af Sognepræst Kirstine R.R. Rafn, en aften hvor 
de udsendte bliver mindet, samt en aften som vi 
håber der er interesse for at møde op til. 

21. september afholdes der skydning i Ving-
sted, der henvises til artiklen i Garderbladets 

Garder-Golf Region 1
FREDAG DEN 27. SEP. KL. 10.00

I årets 2. turnering for medlemmer af én af GF i 
region 1. Kom i god tid da turneringen starter kl. 
10.00. Denne gang går turen til Ørnehøj Golfklub, 
Lundegårde 70, 9260 Gistrup. Der dystes om den 
attraktive ”FORMANDENS VANDREPOKAL”! 
Du skal have et officielt handicap under DGU 
(Dansk Golf Union) for at deltage. Der vil blive 
udsendt en nærmere invitation via e-mail så husk 
at oplyse din e-mailadresse ved tilmelding. Husk 
også at oplyse handicap ved tilmelding så holdene 
kan sættes bedst muligt. Det er besluttet, at delta-
gergebyret opdeles i 2 dele: en green fee del, og et 
deltagergebyr. Sidstnævnte er bindende. 
Tilmelding kan ske til formand for GF-Nordjylland 
Olav Vibild tlf. 2814 3501, eller e-mail: kontakt@
gfnordjylland.dk, eller til formand for Himmerlands 
GF Kjeld Sørensen, tlf. 2174 7775 eller e-mail: gar-
der@himmerlandsgf.dk.

 

Fødselsdag
Jubilæum

Messingblæsere fra 
Musikkorpset gør dagen festlig.

Ring til Claus Mærsk. 
Trompetist ved 

Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194

MÆRKEDAGE
Følgende har på deres runde fødselsdag haft 
besøg af to fra bestyrelsen: NOV-75 Kristian 
Klitgaard Christensen, Aars og Arne Thorsøe 
Pedersen, Aars. 

KONTINGENTBETALING
Himmerlands Garderforenings kontingent for 
2013 er alene 300 kr. Beløbet kan overføres til 
Himmerlands GF konto 9217 - 0000528242 i 
Sparekassen Himmerland.
Husk at oplyse soldater nr. og navn.

august udgave. Hvis der vil være interesse for 
at deltage, vil vi prøve om der kan samles til en 
tur, så vi fra foreningen får mulighed for at være 
med og vise hvad vi kan på skydebanen. Kontakt 
formanden hvis du har lyst til at deltage og hør 
nærmere om aktiviteten.

267-JUL-59 Bent Mikkelsen
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Østvendsyssel (16/11 1971 – GF 77)

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

Randers By og Omegn (1/2 1908 – GF 08)

Formand: 505-SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09 
e-mail: aaledamgaard@mail.tele.dk

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

Thisted Amt (8/4 1901 – GF 04)

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

Nordjylland (I)

12. september skydning 200 m i Næstrup
Vi afholder skydning på 200 meter bane i Næstrup 
skydecenter, d. 12. september kl. 18.00. Du skal 
blot møde op, vi låner geværer i skyttecenteret 
og efter skydning får vi et par stykker smørrebrød. 
Tilmelding senest d. 10. september til Glenn 
Andersen 2517 4374 eller Niels Godiksen 2090 
7901.

NOV-78 Niels Godiksen

Vi arrangerer en aften fuld af fart, benzin, adre-
nalinsus og dramatik i gokart den 3. september 
2013 kl. 18.30 i GOKART WORLD, Maraton-vej 1, 
9230 Svenstrup.
Vi starter aftenen med at blive instrueret i afte-
nens forløb. Vi kører så herefter en LE-MANS 
serie, hvor vi inddeles i hold og dyster om at køre 
flest omgange. Alle vil få ca. 20 min. bag rettet i 
en gokart.
Aftenen slutter med resultater og mulighed for at 
købe en forfriskning. 
Pris for hele arrangementet inkl. lån af udstyr 
såsom hjelm, mv. kr. 195,- pr. person. Bindende 
tilmelding på www.gfnordjylland.dk eller til for-
manden Olav Vibild på 2814 3501. Tilmelding var 
inden 16/8, men er du interesseret så ring allige-
vel, måske er der stadig enkelte pladser.

TORSDAG DEN 5. SEP. FLAGDAG FOR DE 
DANSKE SOLDATER 
GF Nordjylland deltager med vor fane. Vi opfor-
drer til, at mange af vore medlemmer vil deltage 
i de arrangementer, som Aalborg Garnison vil 
tilrettelægge på denne dag, til ære ikke mindst 
for de danske soldater, der enten har gjort eller 
gør tjeneste i udlandet. Se de nærmere program-
punkter i dagspressen eller linket: 
www.folkogsikkerhed.dk 

TIRSDAG DEN 10. SEP. KL. 19.30:
FUGLESKYDNING.
Vor traditionelle fugleskydning på Gl. Lindholm 
Skole, hvor vi glæder os til at se alle Garderfor-
eningens medlemmer dyste om at blive årets 
fuglekonge. En hyggelig og gemytlig aften. Til-
melding til oldermand Flemming Hassing, tlf. 
9838 3122. 

TIRSDAG DEN 24. SEPTEMBER KL. 19.30 TRÆ-
NINGSSKYDNING.
Her kan du forbedre din skydning ved helt ufor-
melt, og kun mod betaling af omkostninger, at 
træne skydning med salonriffel på 15 m inden-
dørs bane. Skydningen foregår på Gl. Lindholm 
Skole. Har du børn eller børnebørn er de meget 
velkomne til skydetræningen.

FREDAG DEN 27. SEP. KL.10.00 GF GOLFDAG 
PÅ ØRNEHØJ GOLFKLUB
I årets 2. turnering for medlemmer af én af GF i 
region 1. Kom i god tid da turneringen starter kl. 
10.00. Denne gang går turen til Ørnehøj Golf-
klub, Lundegårde 70, 9260 Gistrup. Der dystes 
om den attraktive ”FORMANDENS VANDREPO-
KAL”! Du skal have et officielt handicap under 
DGU (Dansk Golf Union) for at deltage. Der vil 
blive udsendt en nærmere invitation via e-mail så 
husk at oplyse din e-mailadresse ved tilmelding. 
Husk også at oplyse handicap ved tilmelding så 
holdene kan sættes bedst muligt. Det er beslut-
tet, at deltagergebyret opdeles i 2 dele: en green 
fee del, og et deltagergebyr. Sidstnævnte er 

bindende. Tilmelding sker til Olav Vibild tlf. 2814 
3501, eller e-mail: kontakt@gfnordjylland.dk

SØNDAG DEN 29. SEP. FISKETUR FRA HIRTS-
HALS. CHECK-IN KL. 06.30 AFGANG KL. 
07.00
Efter mange opfordringer arrangerer GFN nu 
en fisketur langs kysten i Vesterhavet ud for 
Hirtshals. Vi forventer at turen varer ca. 8 timer. 
Der fiskes efter torsk, lyssej, mørksej og makrel. 
der er meget tidlig tilmelding for at vi kan sikre 
reservation på fisketuren med M/S ALBATROS. 
Tilmelding var senest 16/8! Men er du interes-
seret så ring alligevel, måske er der stadig ledige 
pladser.
Prisen for en sådan tur er 550-675 kr.  afhængig 
af deltager antal. Husk tilmelding til kontakt@
gfnordjylland.dk eller ring til Olav Vibild på tlf. 
2814 3501.

GARDERNES HUNDREDEMANDS 
FORENING

Kunne du tænke dig at blive medlem? Kontakt Jørgen Suddergaard, formand 
E-mail: j.suddergaard@newmail.dk · Tlf: 44954740 ·  Mobil: 60634740
Se link under De Danske Garderforeninger
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Bjerringbro og Omegn (11/7 1961 – GF 75)

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

Garderforeningerne i Midtjylland (2)
Vicepræsident: JUL-73 Ole Louring
Ballevej 20, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 21 10 / 61 65 13 47
e-mail ole.louring@fibermail.dk

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

Regionsbowlingleder: 
Vacant

Djursland (7/4 1929 – GF 55)

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

Odder og Omegn (5/4 1909 – GF 12)

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

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

Holstebro og Omegn (6/5 1912 – GF 26)

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

Lemvig og Omegn (17/12 1910 – GF 19)

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

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

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

Skanderborg og Omegn (4/2 1916 – GF 36)

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

Skive og Omegn (7/6 1912 – GF 27)

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

Skjern og Omegn (12/3 1943 – GF 64)

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

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

Midtjylland (II) 9-13

5. September 2013. Flagdag for de danske 
soldater. 
Husk at hejse flaget. Vores fane er inviteret til Tor-
vet i Ebeltoft. Se dagspressen angående tider.
 
21. September 2013. Gardernes individuelle 
Landsmesterskaber 50 og 200 m.
Kl. 10.30 i Vingsted. Deltag i denne skydning!!
Se nærmere i Garderbladet. Tilmelding og sam-
kørsel til NOV-91 Niels Skov Pedersen på 5150 
1429 eller nielsskov27@hotmail.com
 
22. September 2013. Skydning for soldaterfor-
eninger på Djursland kl. 9.30.
Alle soldaterforeninger på Djursland er inviteret 
til salonskydning på Ebeltoft Marineforenings 
indendørsbaner.
Skydningen forventes at være afsluttet kl. 13.00.
Herefter frokost, præmieuddeling og hyggeligt 
samvær. 
Pris: Mindre beløb for frokost.
Vi stiller med så mange 3-mandshold som vi 
kan. 
Tilmelding til NOV-91 Niels Skov Pedersen på 
5150 1429 eller nielsskov27@hotmail.com

NOV-99 Peter Maj

Torsdag den 5. september kl. 19.30 afholdes 
der mindegudstjeneste for de udsendte solda-
ter i Alderslyst Kirke. Efter gudstjenesten er der 
kranselægning ved mindestenen samme sted.
Arrangementet er for alle - udsendte, tidligere 
udsendte, familie, og øvrige, der gerne vil være 
med til at minde dem, der gør tjeneste uden for 
vores grænser.

Lørdag den 21. september: Landsskyttestæv-
ne i Vingsted. Deltag i denne skydning, som er 
for hele familien. Medbring frokosten og indtag 
den i de skønne omgivelser. Tilmelding se Gar-
derbladet for august 2013.

Foto fra jubilæumsfesten er nu klar på hjem-
mesiden. Skulle der være nogen, der ønsker 
billederne leveret på DVD,  kan de bestilles hos 
formanden. Prisen vil stort set være kostprisen 
for DVD’en + forsendelse.

NOV-71 Keld Blokager

Lørdag den 21. september: Vingsted
Her mødes gamle gardere i Vingsted til kamme-
ratlig kappestrid på skydebanerne. Slut op om 
dagen - en fælles aktivitet på tværs af de lokale 
garderforeninger.
Programmet i Vingsted den 21. september er, 
som vi kender det, med åbningsparade, masser 
af skydning for både gamle gardere og fami-
lier, medbragt mad til frokost, fælles buffet efter 
skydningen og masser af godt humør - samt gode 
muligheder for at møde andre gardere, man kan 
udveksle minder og soldaterhistorier med.
Læs mere om Vingsted skydningen i Garderbladet 
og på www.garderforeningerne.dk

Generalforsamling
Husk generalforsamlingen med middag den 3. 
oktober 2013 kl. 18.30 i Borgernes Hus, Søbal-
levej 6A, Veng, 8660 Skanderborg. Indkaldelse og 
dagsorden udsendes direkte til medlemmerne.
Præsident Jan Brun Andersen deltager i general-
forsamlingen, uddeler hæderstegn og holder et 
oplæg om De danske Garderforeninger.

Bankospil
Husk, at du skal spille bankospil den 24. oktober 
og den 21. november 2013 på Restaurant Sølyst, 
Sølystvej 32, 8660 Skanderborg. Tag gerne fami-
lie og venner med. Vi hygger os i pausen med 
kaffe og oste-/rullepølsemadder.

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

AUG-72 Asger Thykjær

Familiebowling
Søndag den 15. september 2013, kl. 11 - 12 er 
der igen familiebowling i Skjern Bowlingcenter 
for gl. gardere med familie. Det vil gælde os, hvis 
flere kommer og deltager. Og måske er der også 
et garderglas til dig. 
Vi ses i Skjern Bowlingcenter

FEB-69 Gunnar Jensen 
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Viborg og Omegn (25/7 1909 – GF 15)

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

Aarhus og Omegn (26/9 1902 – GF 05)

Formand: 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

Midtjylland (II)

Torsdag d. 5. september. 
Flagdag for Danmarks udsendte.
Program i hovedpunkter.
Gudstjeneste i Viborg Domkirke kl. 19.00. 
Kl. 19.40 samling på Kongehyldningsplænen ved 
flagstangen og mindestenen.
Fællessang ved Viborg Damekor.
Tale ved borgmester Søren Pape Poulsen.
Kranselægning – fællessang – nedtagning af 
Dannebrog.
Afslutningsvis indbydes alle fremmødte til en 
reception i Sognegårdens Festsal.
Se i øvrigt dagspressen.

Onsdag d. 2. oktober.
Kammeratskabsaften i ”Paradiset”, Kasernevej 
9, Bygning 7  kl. 18.30. En hyggelig aften, kam-
meratligt samvær. Spiller evt. kort. Har man lyst, 
serveres der gule ærter.
Husk tilmelding til formanden senest d. 29. sept.

AUG-82 Jørn Bech

Skydning – Vintersæsonens første indendørs 
skydninger i Lyseng er fra kl. 19.00 onsdagene 
den 4. september, den 2. oktober og den 30. 
oktober. Nærmere oplysninger om skydning hos 
Helge Kuno Pedersen på tlf. 8695 0440.

Torsdag den 5. september kl. 16.00 gentager 
vi succesen med Garder Golf på Markusminde 
Golf Club, Nordrevej 43, Sabro.
Golfeftermiddag/aften med ledsager for både 
øvede og uøvede golfspillere på de herlige baner 
i Markusminde. De øvede deles ind i hold og går 
en runde. De uøvede, der gerne vil prøve, får stil-
let træner til rådighed og øver på udslagsbanen 
og øvebanen. Bagefter taler vi om oplevelserne 
over en øl/vand og lidt mad. Pris 150 kr./pers. 
for øvede på den store bane og 100 kr./pers. for 
uøvede på den lille bane. Bindende tilmelding til 
Knud Boye Nielsen tlf. 6176 7170, e-mail: knud-
boye@gmail.com senest den 22. august.

Keglespil med spisning fredag den 11. oktober 
kl. 18.30 i Aarhus Skøjtehal, Gøteborg Allé 9, 
8200 Aarhus N.
Først nyder vi kokkens lækre mad. Herefter går vi 
på keglebanen og kæmper om at blive årets keg-
lekonge. Der sluttes af med kaffe og konditorens 
lækre lagkager. 
Pris 150 kr./pers. excl. drikkevarer. 

Bindende tilmelding til Jørgen Ø. Johnsen tlf. 
4075 1724, e-mail: abc-telte@mail.dk senest 
den 27. september.

Den årlige skydning mellem vagtdetachementet 
på Marselisborg og Garderforeningen for Aar-
hus og Omegn blev afviklet tirsdag den 3. juli.  
Vi mødtes med garderne på Gardergården kl. 
13.30. Sammen kørte vi til skydebanen, hvor vi 
med major Michael de Voss som skydeleder gik 
i gang med skydningen.
Vi begyndte med serieskydninger for at gar-
derne kunne vænne sig til at skyde med salon-
riflerne. 
Derefter gik vi i gang med selve holdkonkurren-
cen, hvor et hold på 10 tjenstgørende gardere 
konkurrerer mod et hold af 10 gamle gardere.
Efter en pause med kaffe og wienerbrød fik vi 
igen lejlighed til at skyde serieskydninger, hvori 
alle 46 unge og gamle gardere som var med på 
skydebanen deltog.
Der var særdeles stor lyst til at deltage i disse 

Major Michael de Voss overrækker præmier til de bedst skydende gardere M. I. Jensen og J. K. Jensen.
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serieskydninger. Vi brugte i alt 2000 patroner.
Efter skydningen var Garderforeningen for Aar-
hus og Omegn vært ved en lækker middag for 
51 unge og gamle gardere på Gardergården.
Der var en god stemning og livlig snakken 
under middagen, hvor major de Voss i en pause 
forestod præmieuddelingen. De bedste resulta-
ter var: Klaus Bjerglund (GF) 87 point. Christian 
Petersen (GF) 86 point. Jørgen Vejbøl (GF) og 
Jørgen Johnsen (GF) 85 point. Bedste makker-
par med 171 point var GD M. I. Jensen og Klaus 
Bjerglund (GF). Serieskydningen blev vundet af 
GD S. P. Andersen og Knud Boye Nielsen (GF), 
hver med 48 point.
Garderforeningen havde med 817 point besejret 
Vagtdetachementet som opnåede 765 point og 
genvandt vandrepokalen.
Der var rigtig mange præmier, hvorfor ikke alle 
præmietagere er nævnt.
Det vellykkede arrangement sluttede med tap-
penstreg kl. 22.00.

1964 Helge Kuno Pedersen
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Als og Sundeved (12/12 1937 – GF 60)

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

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

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

Esbjerg og Omegn (31/5 1935 – GF 59)

Formand: MAJ-64 Viggo Jensen
Umanakvej 159, 6715 Esbjerg N
Tlf. 20 82 75 01
e-mail: vej@esenet.dk

Haderslev (16/5 1933 – GF 57)

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

Garderforeningerne i Sydjylland (3)
Vicepræsident: MAR-93 Ulrik Brandt Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 5134 7406
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

Horsens og Omegn (5/10 1889 – GF 03)

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

Kolding og Omegn (7/8 1904 – GF 06)

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

Book en Blå time på 44 55 59 00

Kongeå-egnen (24/7 1958 – GF 73)

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

Midtjydsk (25/11 1934 – GF 58)

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

Ribe og Omegn (18/8 1912 – GF 28)

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

Den Nationale Flagdag
Støt op om paraden torsdag den 5. september i 
anledning af Den Nationale Flagdag. Vi mødes kl. 
16.45 ved Vor Frelser Kirke og går med fanerne til 
Hulvejen, hvor vi vil mindes de faldne i interna-
tional tjeneste. 

374-MAJ-64 Viggo Jensen

Aktiviteter i september
Onsdag den 4. september kl. 10.00 starter vi 
igen, på en ny sæson med ”Kammeratskabs-
formiddage” m/ ledsager oppe i Museums- og 
Garderstuen på Haderslev Kaserne. 
Vi læser dagligt i pressen om mennesker der bliver 
idømt fængselsdomme for forskellige forbrydel-
ser. Men vi hører ikke noget til, hvad disse dømte 
mennesker foretager sig i vore fængsler under 
afsoningen af deres domme. Fra Statsfængslet 
Renbæk, der ligger ude ved 6780 Skærbæk, vil 
Værkmester Lars Bjerregaard Mikkelsen komme 
og delagtiggøre os i, hvordan dagligdagen forlø-
ber for de dømte i dette fængsel. 

I september måned er der 2 begivenheder, nem-
lig den nationale flagdag 5. september, hvor 
Haderslev Kaserne samtidigt afholder parade for 
hjemvendte soldater, og den 21. september, hvor 
Haderslev Kaserne samt Haderslev Kommune 
afholder et større arrangement for at fejre 125 
års dagen for Kasernes grundlæggelse.
I forbindelse med festlighederne udgives et jubi-
læumsskrift, hvor også Haderslev Garderforening 
har bidraget med et indlæg, og der vil også blive 
afviklet et ”Åbent Hus” arrangement.

Første skyde- og kammeratskabsaften forven-
tes at blive onsdag den 2. oktober 2013. 

Aktiviteter siden sidst
Mandag den 22. juli 2013 var Haderslev Gar-
derforening med 2 mand samt fane repræsen-
teret i Aabenraa i forbindelse med modtagel-
sen af Hendes Majestæt Dronning Margrethe 
d. II samt Prinsgemalen, der indledte deres 
sommerophold på Gråsten Slot.
Vejret var pragtfuldt sommervejr og en smuk 
indledning til et forhåbentlig dejlig ophold i det 
sønderjyske for den kongelige familie.

JUL-71 John de Taeje

A DAY AT THE RACES!
Kolding og omegns Garderforening
Indbyder hermed alle interesserede til at prøve at 
køre en folkeracer den 21. september 2013.
Arrangementet finder sted på Danmarks længste 
folkeracebane, Søholmbanen, ved Kolding
Banen ligger: Montagevej 9, 6000 Kolding.
Først får man et par omgange i passagersædet 
hos en erfaren kører, og derefter får man lov til 
at køre selv.
Der køres i Kolding Automobil Club´s klubbiler.
Arrangementet starter kl. 10:00
Pris for deltagelse er 350,- kr.
Det endelige program kan ses på Kolding GF´s 
hjemmeside: www.dgkolding.dk
Tilmelding over hjemmesiden under: tilmelding 
arrangementer

Garderforeningen for Ribe og Omegn ønsker 
863-JUL-58 Ole Nørgaard Pedersen og hustru 
hjertelig tillykke med guldbrylluppet d. 31 
august.
Vi takker for jeres interesse for og deltagelse i 
foreningens virke.
På foreningen vegne

118-NOV-63 H.P.Jepsen

Har du læst Garder-
bladet  på Internettet

Garderbladet er nu på 
nettet og kan læses via 
De Danske Garderfor-
eningers hjemmeside.
Gå ind på hjemmesiden 
www.garderforeningerne.dk 
under fanebladet 
”Garderbladet”. 
Klik på billedet hvorefter
Garderbladet åbnes.

September 2013 

Sydjylland (III) 9-13
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Sønderjydsk (26/9 1920 – GF 46)

Formand: Christian Lund
Industrivej 6 1, 6630 Rødding
Tlf. 70 22 17 71, 74 84 11 10 · Mobil 51 23 25 40
e-mail: christianlund@clglasalu.dk

Varde og Omegn (8/5 1957 – GF 72)

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

Vejle og Omegn (19/11 1913 – GF 32)

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

Lørdag d. 27. juli 2013 blev årets fugleskydning 
afviklet, der deltog 29 skytter herunder 13 
tjenestegørende Gardere og en sergent fra 
Gråstenvagten. Det er en gammel tradition, 
at den vagtfrie styrke fra Gråsten inviteres til 
foreningens fugleskydning.
Dagen begyndte med morgenkaffe og rund-
stykker i Jagthytten ved skydebanen i Søgård. 
Efter kaffen var der antrædning på skydebanen, 
formanden gav en kort orientering om dagens 
forløb og fortalte kort om traditionen med del-
tagelsen af Garderne fra Gråstenvagten.
Fugleskydningen begyndte og det er nok den 
hurtigste fugleskydning der er set i mange 
år, der skulle kun løsnes 47 skud for at finde 
årets fuglekonge, som blev APR-82 Carsten 
Terkildsen.
Efter skydningen blev der skudt om en god fla-
ske whisky, denne skydning var forbeholdt Gar-
derne. Den blev vundet af DG Jensen. Samtidig 
med denne skydning blev der skudt på en skive 
med et rådyr. Geværet var en ”Winchester” 
dog med salonammunition.
Dagen blev afsluttet på Den Gamle Kro i Grå-
sten med indtagelse af skipperlabskovs.

MAJ-74, Karsten G. Holm

KLUBAFTEN
Første klubaften efter sommerferien er som sæd-
vanlig på Hotel Hedegården i Vejle torsdag den 3. 
september kl. 20.00.

Vi mødes på Cassiopeia!
Nyd brunch, frokost, middag eller  f.eks. café 
latté på vores store udendørs-terrasse/café.

Vidunderlig udsigt over Skt. Jørgens sø 
med de flotte springvand.

Hold Deres næste firmaarrangement i 
Tycho Brahe Planetarium.

Tycho Brahe Planetarium
Gl. Kongevej 10, 1610 Kbh. V.

Bordbestilling 33 15 09 33
www.restaurant-Cassiopeia.dk

Vi glæder os til at byde Dem velkommen -  Åbent hver dag fra 11.30 - 23.00

Søndagsbuffet
Alle søndage fra kl. 12.00 - 15.00

kr. 220,-

Brunch-anretning

     Velkomstdrink

(11.30 -14.00)

forbindelse med m�iddagsselskaber

Alle dage kr. 110,-

Teater Menu
Alle dage kl. 17-22

2 retter        3 retter

 kr. 255,- kr. 325,-

tilbydes gamle gardere i 

med garderhilsen J �����������Med garderhilsen 922-JUN-67 Erik Jørgensen

Husk at du der altid har mulighed for at møde 
nogle af dine gamle garderkammerater.
Der er altid fine favorable priser på evt. efterføl-
gende smørrebrød, eller hvad nu Hotellet stiller 
med af overraskelser, til samme lave priser.

JUBILÆUM
HUSK – HUSK – sæt kryds i kalenderen
d. 23.11. 2013
Foreningen  har 100 års jubilæum.
Indbydelse udsendes primo oktober.

238 Kai Hansen, Mobil.: 2484 4825

Sydjylland (III)

Fugleskydning i Sønderjysk Garderforening
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Vicepræsident: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S. 
Tlf. p. 2073 4089
e-mail: hgprivat2@gmail.com     

Regionsskydeleder:
FEB-81 Sendy Alstrøm,
Bækkevej 9, Heden,
5750 Ringe
Tlf. 6266 1989
e-mail: sehal@pc.dk

Regionsbowlingleder:
NOV-75 Ole Vagn Jensen,
Galdbjerg Kohavevej 21
5874 Hesselager
Tlf. 6224 1250

Regionsudvalg:
OKT-80 René Rasmussen, dytbaat@mail.tele.dk 
(Nordfyns Garderforening)
FEB-81 Sendy Alstrøm, sehal@pc.dk
(Den Fyenske Garderforening)

Garderforeningerne på Fyn (4)

Assenskredsen (2/9 1945 – GF 66)

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

Den Fyenske (6/7 1889 – GF 02)

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

Faaborg-egnen (27/8 1911 – GF 22)

Formand: 253-NOV-67 Lars Styrbæk Frost
Nørregade 7, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 11 09
e-mail: frostfaaborg@stofanet.dk

Kommende arrangementer
Den Nationale Flagdag for Danmarks Udsendte, 
den 5. september 2013. 
Der afholdes et arrangement på Kogehusmolen, 
Assens Havn kl. 08.00
Der vil være opstillet faneborg og der vil være 
flaghejsning og tale v/borgmester Finn Brunse. 
Såfremt der er medlemmer, der tidligere har 
været udsendt på missioner i udlandet opfordres 
disse til at møde op.

Landsskydning i Vingsted, den 21. september 
2013. 
Sæt X i din kalender og tilmeld dig til din for-
mand, hvis du ønsker at deltage. Vi fylder en bil 
eller to og får en fornøjelig skydedag i Vingsted – 
husk, at der er GRATIS patroner i Vingsted. Hvis du 
hellere vil skyde din landsskydning en anden dag, 
så er der mulighed den 4. september eller den 
11. september – se i dit garderblad for august 
måned for nærmere. Tilmelding til disse to datoer 
kan ske til regionsskydeleder Sendy Alstrøm på 
telefon 6266 1989.

JUL-78 Tom Kristensen

Lidt fra formanden
Der er desværre endnu ikke kommet svar på 
vores mulige nye Garderstue. Det er et lokale 
som ejes af Odense Kommune, og det har 

krævet en masse formaliteter som derefter skal 
vurderes af forvaltningen, men det har Kom-
munen endnu ikke fået gjort. 
Vi skal nok finde et sted til Garderstuen i sep-
tember. Det kan vi så ikke nå at offentliggøre 
i Garderbladet, men vi skriver det på Hjem-
mesiden og rundsender det på e-mail og sikrer 
at alle trofaste Garderstuedeltagere får det at 
vide. 

Den Fyenskes 125 års jubilæum
Som den første lokale garderforening stiftedes 
Den Fyenske Garderforening den første lørdag i 
juli 1889. 
Fire år forinden, i 1885, blev der i København 
stiftet en forening for alle der havde været tjenst-
gørende i Den kongelige Livgarde til Hest eller 
Den kongelige Livgarde til Fods, men med de 
transportmidler man kunne benytte sig af på 
daværende tidspunkt, var det kun gardere med 
bopæl tæt på København der kunne benytte sig 
af de tilbud som foreningen arrangerede. 
Dette medførte at 9 gamle gardere tog initia-
tivet til at sammenkalde gamle fynske gardere 
til at mødes. Der blev indrykket en annonce i 
Fyens Stiftstidende den 26. juni 1889 vedrørende 
”en festlig Sammenkomst i Pavillonen i Fruens 
Bøge Løverdagen den 6te Juli Kl. 4 Eftermiddag”. 
Annoncen indeholdt sågar en rutebeskrivelse, 
idet ”Afrejsen fra Odense til Fruens Bøge sker med 
Dampbådene” ad Odense Å fra Filosofgangen. 
Kom man sydfra, kunne man tage toget til Fruens 
Bøge station.
Dette betyder at vi den første lørdag i juli 2014 
vil fejre jubilæet på behørig vis. Sæt allerede nu 
kryds i kalenderen, så I med ledsager kan fejre 
vores 125 års jubilæum ved en gallafest.   

JUL-71 Henrik Gattrup

Flagdag for Danmarks udsendte:
Torsdag den 5. september kl. 19.30 mødes vi i 
Ansgar Anlæg til Flagdag for Danmarks udsendte 
ved mindestenen ved Dannevirke Soldaterhjem. 
Herefter sammenkomst på Dannevirke.

Museumsbesøg:
Tirsdag den 10. september kl. 19.30 – Tur til Tele-
grafmuseet i Fredericia – Pris for ikke medlemmer 
af HISAM  kr. 25,-.  Tilmelding til HISAM på tlf. 
66 11 83 25.

Fugleskydning
Lørdag den 14. september afholder SFF Fug-
leskydning i Haven på Dannevirke Soldaterhjem 
på Sdr. Boulevard i Odense. Vi mødes kl. 09.00 til 
morgenkaffe, hvor der tillige sælges skydelodder 
à kr. 15,- pr.stk. Kl. 10.00 starter Fugleskydnin-
gen, og der skydes til kl. 12.00, hvor der serve-
res ”Forloren Skildpadde”. Kl.13.00 genoptages 
skydningen til Årets Fuglekonge er fundet. Pris for 

Sæsonens første kammeratskabsaften med 
skydning afholdes på Telemarken fredag d. 11. 
oktober kl. 18.00 med spisning af medbragt 
mad. Vi fortsætter den anden fredag i måneden, 
således den 8. november. I 2014 bliver det den 
10. januar, 14. februar, 14. marts, sluttende 11. 
april.  
Datoerne for juleafslutningen og generalforsam-
lingen meddeles senere. Det samme gælder for 
øvrige datoer, bl.a. for regionsskydning m.m. 

Tak til Erik og Birthe, der lagde hus til som-
merfesten, der forløb så hyggeligt som sæd-
vanligt.
På glædeligt gensyn  

016-NOV-63 Erik Debois

Fyn (IV) 9-13

morgenkaffe og frokost kr. 140,-. Tilmelding til 
formanden for SFF Ole Strunge Madsen på tlf. 30 
32 14 08 senest lørdag den 31. august.

Gardergolf
Fredag den 20. september kl. 12.30 spilles der 
Gardergolf hos Midtfyns Golf i Ringe.

Gardertræfstævne
Lørdag den 21. september kl. 10.30 afholdes  
der Gardertræfstævne i Vingsted for hele fami-
lien med skydning på 50 m og 200 m. Tilmelding  
til vor skydeudvalgsformand Sendy Alstrøm 
senest lørdag den 7.september på tlf. 30 70 19 
59.

Bowling
Torsdag den 26. september kl. 18.50 mødes vi til 
Bowling i et par timer på banerne i CITYBOWLING 
på Rugårdsvej – over for TV2 – Pris pr deltager kr. 
100,-. Tilmelding til Poul Agertoft på tlf. 2081 
4272 senest lørdag den 21. september.

Skydning
Tirsdag den 1. oktober kl. 19.00 starter vi op 
med 15 m skydning – med RIFFEL & PISTOL – på 
banerne i FKS-Hallen, Tranehøjen 5, Dyrup.

På godt gensyn til ovenstående arrangemen-
ter.

332-JUL-66 Aage Duch
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Langeland (21/10 1911 – GF 24)

Formand: JAN-74 Jens Pram Nielsen
Herslevvej 2, Lindelse, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 25 26
e-mail: janipram@sol.dk

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

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

Nordfyn (5/8 1924 – GF 51)

Formand: 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

Nyborg og Omegn (6/3 1918 – GF 42)

Formand: 490-MAJ-62 Donald Petterson
Hyldehaven 10, 5320 Agedrup
Tlf. 65 93 81 27 / 40 36 87 62
e-mail: nalle10@dbmail.dk

Svendborg og Omegn (6/7 1916 – GF 37)

Formand: 017-JAN-62 Kristian Hansen
Skolebakken 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 24 32 78
e-mail: af-kh@ollerupmail.dk

Vestfyn (23/5 1914 – GF 33)

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

Ærø (26/9 1920 – GF 47)

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

Husk Skydning i Vingsted den 21/9-2013 Tilmel-
ding kan evt. foregå til Renè Rasmussen tlf. 2168 
9687.
Program står i Garderbladet for august 2013. 
Åbning og flaghejsning kl 10.30 derefter skyd-
ning. 
Spisning og præmieuddeling fra kl 17.00 - 19.30. 
MØD OP HUSK DER ER GRATIS PATRONER. 
 
HUSK NATIONAL FLAGDAG DEN 5/9-13 FOR 
VORES UDSENDTE OG FALDNE SOLDATERKAM-
MERATER. 
 
Husk bowling starter op den 14/10-13 med til-
melding til Niels Thor Rasmussen senest 3 dage 
før på tlf. 6487 1105. 
GOD SOMMER TIL ALLE 

OKT-80 Renè Rasmussen

Så er vinterens aktiviteter startet igen med 
torsdags bowling i ulige uger. Kan du stadig 
tænke dig at være med så kontakt omgående Ole 
på tlf. 6224 1250.

Sidste skydning på 200 m. på Rødskebølle 
mandag den 2. september og efterfølgende fre-
dag den 6. september er der afslutning i Hessel-
ager kl. 18.00 til ? 

Har DU nogle forslag til arrangementer i løbet 
af vinteren så henvend dig til bestyrelsen og se 
om det kan lade sig gøre, men af hensyn til at 
få noget her i bladet så skal du være ude ca. 2 
måneder før, så vi er sikker på vi kan nå at få 
det med.
Ellers på gardergensyn i din forening vi er der 
for din skyld så kom og deltag i aktiviteterne 
eller bare til en snak. 

JUN-85 Finn Madsen

Landsskydning 200 m.
Har du ikke nået at få skudt landsskydning, kan 
du nå det endnu, der skydes hver mandag fra kl. 
18.00 på banen ved Søbadet i Middelfart. Du 
kan dog også skyde landsskydning i Vingsted ved 
Gardertræfstævnet lørdag d. 21. sep.

Skydning Vingsted
Lørdag d. 21. sep. mødes vi til Gardertræf i Ving-
sted, hvor der kan skydes på både 50 m og 200 
m. Der vil også i år være gratis ammunition til alle 
skydninger på 50 m og 200 m. Dagen starter med 
parade og flaghejsning. Herefter må der skydes. 
Der er mulighed for at indtage sin medbragte 
madpakke til frokost. Efter veloverstået skydning 
afsluttes med en buffet til en fornuftig pris og 
naturligvis præmieoverrækkelse til de heldige 
skytter. Det er altid en hyggelig dag i Vingsted og 
altid godt vejr. Måske kan I møde ”gamle” stue-
kammerater. Så se nu at få dig tilmeldt til Knud 
på tlf. 4021 6548. 

Rundvisning i Odense Bunkermuseum
Vi har fået en aftale i stand med Odense Bun-
kermuseum, Kragsbjergvej 121, 5230 Odense M 
om en rundvisning søndag d. 6. okt. kl. 10.00. 
Der serveres kaffe og brød ifm. rundvisningen. Se 
evt. på adressen: www.odensebunkermuseum.dk 
Tilmelding kan ske allerede nu og senest den 25. 
sept. til Ole Haaning på 4025 1988 eller på mail: 
haaning@stribnet.dk. Pris kr. 75,00 kr. Fælles 
kørsel kan aftales.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Fyn (IV)

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

Regionsskydeleder:
096-SEP-68 Ole Olsen, 
Morænevej 19, 
3550 Slangerup
Tlf. 4733 3298
ole.gerner.olsen@gmail.com

Regionsbowlingleder:
179-SEP-61 Gorm Rasmussen
Plantagevej 19, 
2680 Solrød Strand
Tlf: 5614 1710
e-mail: hannegorm@2senior.dk

Garderforeningerne på 
Sjælland og Øerne (5)

Garderforeningen  (25/8 1885 – GF 01)

i København 

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

Kasserer og registrator: JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th., 2100 København Ø
Tlf. 2488 9155 · Giro 6 40 28 28 
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk 

www.garderforeningen.dk

Oberst, kammerherre Klavs Lawes, Chef for 
Den kongelige Livgarde
Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 vil CH/
LG oberst, kammerherre Klavs Lawes berette om 
sin tid i udenrigstjenesten og hans forventninger 
til stillingen som CH/LG.  Aftenen foregår på Fre-
deriksberg Slot og efter CH/LGs beretning vil der 
være spisning i Hærens Officersskoles kantine. 
Aftenen er åben for medlemmer og ledsager. 
Medlemmer af andre garderforeninger i Region 
V med ledsager er også meget velkomne. Fri par-
kering i slotsgården. Pris pr. deltager kr. 150,00 
inkl. spisning. Bindende tilmelding med navn på 
deltagerne i tidsrummet 1. – 10. september 2013 
mellem kl. 18.00 – 20.00 på telefon 4081 0040 
eller på foreningens hjemmeside: www.garder-
foreningen.dk 

863-NOV-64 Henning lind Jans

SKYTTELAUGET
Kortdistance
Et helt sikkert tegn på, at sommeren er ved at gå 
på hæld, er, når der igen kaldes ind til skydning 
på kortdistancen. Onsdag den 4. september er 
det så tiden igen, hvor dørene åbnes til 15 m 
banerne på Carlsberg Fritidscenter, Ny Carlsberg 
Vej 68. Herefter går det slag i slag med skydning 
hver onsdag frem til, at det igen bliver sommer. I 
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Bornholm (20/9 1908 – GF 11)

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

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

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

Sjælland og Øerne (V) 9-13

september er der almindelig træning onsdag 4., 
11. og 25. fra kl. 18.30. Få nu allerede fra sæson-
start sat skydedagene ind i din kalender, således 
at du ikke fejlagtigt kommer til at love dig bort til 
noget andet på en skydeaften. På gensyn i den 
kommende sæson.

Langdistance
Efter en travl august fortsætter vi i september. 
Der skydes fortsat Landsskydning 200 m, og har 
du endnu ikke fået skudt denne, så er det med at 
komme ud på Københavns Skyttecenter og være 
med. Programmet for september indeholder:
Søndag 01 SEP Søndagstræning 200 m
Lørdag 21 SEP Skydning i Vingsted 50 m 
  og 200 m
Søndag 29 SEP Søndagstræning 200 m

Fugleskydning
Skyttelauget inviterer alle gamle gardere i Gar-
derforeningen i København og Skyttelauget samt 
familiemedlemmer til Fugleskydning onsdag den 
18. september. Dørene til Fugleskydningsbanen 
vil være åbne fra kl. 18.00, og præcis kl. 18.30 
skyder afgående Fuglekonge det første skud. Vi 
planlægger på et par stykker smørebrød efter 

skydningen, så tilmelding til spisning er nødven-
digt ikke senere end 1. september. Tilmelding 
kan ske til formanden eller til en af Skyttelaugets 
Fugleskydnings agitatorer. Alle er velkommen, 
blot man husker at købe fugleskydningskort. På 
gensyn den 18. september til Fugleskydning.

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 Jan Stoltenborg på telefon 4444 
2473.

OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Næste ordinære GarderMumiemøde er tirsdag 
den 3. september 2013 kl. 11.30 på Livgardens 
Kaserne.
Formand SEP 59 Ove Rygaard, tlf.: 4914 1845.
Næstformand SEP 59 Jørn Mouritsen, tlf.: 4465 
2860.
Tilmelding og afmelding til næste måneds Gar-
dermumiemøde kan ske via 
www.gardermumier.dk eller tlf.: 6062 3141.

Hjemsendelsesparaden fandt sted på 
Garderkasernen i Høvelte og var tilsmi-
let af sol og varme.
Paraden blev præget af det tragiske 
dødsfald, som ramte garder Jon-Sigurd 
Schwartz, der lige var tiltrådt Vagt-
kompagniet og gjorde tjeneste omkring 
kongefamilien på Gråsten slot, da han 
blev ramt af en smitsom hjernehindebe-
tændelse.
Paraden ærede på fornemmeste vis Jon-
Sigurd Schwartz.
Fra De Danske Garderforeninger deltog 
vi med 8 faner og  15 gamle gardere. 
De fremmødte gjorde en flot figur og 
der skal lyde en hjertelig tak til de del-
tagende foreninger, der var Frederiks-
borg Amts GF, Gl. Roskilde Amts GF, 
Helsingør og Omegns GF, Holbæk Amts 
GF, Nordre Birks GF, Nordsjællands GF, 
Søndre Birks GF og Sydsjællands GF.
 Carsten, forretningsfører

Onsdag den 31. juli 2013 kl.12.00 var der hjemsendelse for indkaldelseshold DEC 2012
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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

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

Sjælland og Øerne (V)

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

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

Holbæk Amt (24/3 1911 – GF 21)

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

Høje-Taastrup og Omegn (29/11 1976 – GF 78)

Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
Tlf. 29 93 16 68
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

Kommende arrangementer:
Mandag, d. 2. september, kl. 18.30. Klubaften 
i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte. 
Denne aften genoptager vi en tidligere succes: I 
2007 holdt vi Fortælleaften to gange. Nu tager vi 
succesen op igen: Så kom velforberedt og fortæl 
din(e) historie(r) fra din tid ved Den Kongelige 
Livgarde.
Fortællingerne fra 2007 blev indspillet. Nu kan 
de høres ved at gå ind på hjemmesiden: http://
frederiksborgamtsgarderforening.dk/ under „For- 
tællinger”. Prøv! Der er mange gode historier.
Efter fortællingerne viser næstformand 473-
NOV-59 Ole Meinung rundt i vore flotte gar-
derstuer: Garderstuerne undergår løbende for-
andringer – inden for de snævre, men gode!, 
rammer, vi har.
Mandag, d. 7. oktober, kl. 18.30: Klubaften i Ser-
gentmessen på Garderkasernen i Høvelte. Denne 
aften siger vi velkommen til, Slotsforvalter, for-
henværende CH/LG, Kammerherre, Oberst Jens 
Greve, der kommer og besøger os og fortæller 
om sit virke siden han forlod Forsvaret i 2001: 
Især om arbejdet som Slotsforvalter på Christi-
ansborg og på Amalienborg.
Tilmelding til spisningen den 2. september til 
bestyrelsesmedlem 066-NOV-62 Jørgen Chr. 
Petersen, tlf. 2651 2910, senest onsdag, d. 28. 
august og til spisningen d. 7. oktober til næstfor-
mand 473-NOV-59 Ole Meinung, tlf. 4817 2097, 
senest onsdag, d. 2. oktober.
Husk at tilmeldingen er bindende: D.v.s. at møder 
man ikke op og ikke senest ved tilmeldingsfristens 
udløb har meldt sig fra igen, SKAL der betales for 
den bestilte mad – ellers skal dine garderkam-
merater betale for dig!

DEC-83 Steen M. Munk

Så er sommeren ved at gå på hæld og bestyrelsen 
håber, at alle har haft en dejlig sommerferie med 
familie og venner.

Vores bowling og kegler er fastlagt på føl-
gende tidspunkter:
Bowling i Roskilde Bowlingcenter, RO's Have 16, 
onsdag den 4.9 og igen den 18.9.
Vi har banerne fra kl. 19.00 til 20.00 - kom i god 
tid!

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din Garderforening.

Kommende arrangementer
Skydning på Blokhusvej: 12-11-2013 kl. 19.00  
10-12-2013 kl. 19.00.
Skydeleder: Lars Svane

Bowling i Hillerød: 9-10 og 6-11-2013 kl. 19.00 
ved spisning ellers kl. 20.00. Tilmelding nødven-
dig til tommyaaboe@hotmail.com

Andespil i Skydeselskabet 1-11-2013.

Når du sidder med dette blad, er vores fugle-
skydning overstået, helt sikkert godt overstået! 
Da der er produktionstid på Garderbladet, vil 
vinderne af diverse præmier og Fuglekongen 
først fremgå af næste nummer.
Siden sidst, har Foreningen været repræsente-
ret ved næstformandens bryllup. God vind til 
Niklas og Eva.
Husk vores hjemmeside med sidste nyt og bil-
leder fra vores arrangementer.

NOV-74 Tommy Aaboe

Torsdag den 5. september
Flagdag for de danske soldater
Se nærmere i dagspressen samt på vor hjem-
meside.

Lørdag den 7. september
FUGLESKYDNING afholdes kl. 12.30 på skyde-
banen i Tuse.
Vi henviser til Garder-Sablen, hvor alt er beskre-
vet.
Har du ikke tilmeldt dig og din dame til aften-
festen, så prøv om der skulle være plads til jer 
også.

BOWLINGTURNERINGEN starter onsdag den 
11. september i Mega Bowl, Mellemvang 5, Hol-
bæk kl. 18.45.
Se nærmere om tilmelding i Garder-Sablen.

SKYDNING PÅ 15 METER BANE begynder tors-
dag den 3. oktober kl.19.00 i Vallekilde-Hørve 
Fritidscenter i Hørve.
Se nærmere om tilmelding i Garder-Sablen.

JUL-99 Brian Printz

Information:
Bowling. Første bowlingaften er planlagt til tirs-
dag den 10. september 2013 i bowlingcentret: 
Want2Bowl, Taastrup. 

Fugleskydningen afholdes søndag den 15. sep-
tember 2013 på skydebanerne vest for Hedehu-
sene.
Invitation til ovennævnte er udsendt pr. mail.

Vinterskydning: Første skydeaften bliver man-
dag den 7. oktober 2013. Invitation hertil følger 
pr. mail i løbet af september.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Tilmelding til Hans Bøge på mail:  hansboege@
privat.dk, eller på telefon 4656 1399/mobil 2156 
3199.

Kegler i Roskilde Keglecenter, Th. Nielsensvej 8, 
Roskilde.
Vi begynder tirsdag den 1.10 og igen den 22.10.
Vi har banerne fra kl. 19.00 til 21.00.
Ingen tilmelding til dette arrangement, hvor vi 
spiller sammen med Gardehusarerne.
Alle - såvel nye som gamle spillere - er velkomne 
til både bowling og kegler!

I skrivende stund er der endnu ikke noget fastlagt 
omkring flagdagen - men se evt. arrangement på 
vores hjemmeside.

SEP-68 Erik Rye Andersen
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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

Køge og omegn (15/10 1919 – GF 45)

Formand: SEP-85 Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. p. 22 41 22 88
e-mail: hagerlin@dbmail.dk
www.koogf.dk

Korsør og omegn (14/10 1922 – GF 49)

Formand: 831-JAN-59 Benny Hansen
Skovparken 9, 4220 Korsør
Tlf. 42 75 30 23
e-mail: jyby@hansen.mail.dk 

Midtsjælland (27/10 1911 – GF 25)

Formand: DEC-83 Henrik Kjølby Pedersen
Tornemarksvej 8, 4173 Fjenneslev 
Tlf. 28 71 70 58 
e-mail: hvidegaarden@hotmail.com

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

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

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

Bowling
Bowlingsæsonen begynder onsdag den 4. sep-
tember 2013 kl. 16.00 i Star Bowl, Elmegade 16, 
Kalundborg. Der spilles hver onsdag samme tid, 
og alle medlemmer er velkomne. Den første ons-
dag i måneden er der tradition for, at også vores 
damer deltager. Vi bowler og spiser sammen til 
meget rimelige priser. – Du behøver ikke at til-
melde dig på forhånd, men har du spørgsmål kan 
du ringe til Hans Knudsen, tlf. 5950 8607.

789-SEP-63 Palle Castbak

National Flagdag 2013
Arrangementet finder sted den 5. september i 
Køge by. Med Hjemmeværns Orkestret fra Region 
V Roskilde i spidsen, starter paraden fra det sæd-
vanlige sted bag Køge Kirke. Vi mødes klokken 
17.50 og marcherer med faneborgen forrest, 
mod torvet klokken 18.00. Her taler Borgmester 
Marie Stærke m.fl. og dagen afsluttes i Marine-
foreningens hyggelige lokaler på havnen. Mød op 
og vær med til at hædre vore udsendte.
Invitationer er udsendt.

Bowling
Opstart ny sæson er onsdag den 4. september, i 
Køge Bowlingcenter, klokken 18.00-19.00. Vi ses 
på banerne. Bowlingformand Gorm Rasmussen, 
telefon 56 14 17 10.

Skydning
Vi ses til den nye sæson tirsdag den 1. oktober 

2013, på skydebanerne ved Garderstuen klokken 
19.00-21.00.   
Husk skydeafslutning i 2014 er fastsat til den 22. 
april, skriv det i kalenderen.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.

Garderstuen
Er igen åben i forbindelse med skydning. Ole er 
igen frisk bag baren for, at betjene alle også dem 
som ikke skyder. Alle vore medlemmer med led-
sager 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 fødse-
larer.

Steen Rasmussen

Kommende arrangementer
Vi arbejder på at finde et arrangement til oktober. 
Hvis der skulle være nogle forslag er I velkommen 
til at kontakte os.

Kommende arrangementer
02.09.13 Skydningen begynder, 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 velkom-
men til at deltage på den første skydedag i hver 

måned. Vi skyder indtil den 25. november, hvor vi 
afholder juleskydning.
Alle gardere er velkommen til alle skydningerne.

14.09.13 Fugleskydningen lørdag den 14. sep-
tember kl. 10. Som noget nyt afholder vi Fugle-
skydning om lørdagen. Vi håber rigtig mange vil 
have mulighed for at deltage i dette spændende 
arrangement.
Rundforbi hallen, der er vores nye sted at skyde, 
kan sagtens rumme mange deltagere, da der 
er fine lokaliteter og gode skydebaner. Rund-
forbi hallen (svømmehallen) ligger på hjørnet 
af Rundforbivej og Egebækvej i Nærum. Der er 
parkering på P pladsen på Rundforbivej. Efter 
skydningen spiser vi vores medbragte mad i de 
tilstødende lokaler. Det er en festdag for hele 
familien inkl. børnebørn og venner, så kom og 
få en spændende og fornøjelig dag. Pris for 
deltagelse er kun 50 kr, børn halv pris. Er der 
problemer med transporten, er I velkommen til 
at kontakte undertegnede på telefon 4588 6673. 
Af hensyn til planlægningen er tilmelding nød-
vendig senest den 9. september.

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

09.11.13 Stiftelsesfest

03.12.13 Julestue

Hjemmeside
Følg med i aktiviteterne på vor hjemmeside. 
Adressen er: www.nordrebirksgarderforening.
dk. 

E-mail adresser
Foreningen henstiller til alle medlemmer at de 
sender os deres e-mail adresse. Husk ligeledes 
at melde, hvis I skifter e-mail adresse. NB! Husk 
at tømme jeres postkasser da en del mails 
bliver returneret med besked om postkassen 
er fuld.

BS
Vi vil også opfordre alle til at tilmelde kontin-
gentindbetalingen til BS. Det sparer kassereren 
for arbejde og foreningen penge.

515-AUG-67 John Lange

Kommende arrangementer
11. september holder Nordsjællands Garder-
forening Åleaften i Elværket i Frederikssund. Vi 
søger som vanligt at have en aktuel indlægshol-
der denne aften. Husk tilmelding.

20. november fejrer vi foreningens stiftelses-
dag med bankospil. Også denne dag har vi 
reserveret Elværket til vores arrangement.

www.eriksen-co.dk

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

info@eriksen-co.dk
GD. MAR-83
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Sydsjælland (27/10 1907 – GF 07))

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

Stevns (20/7 1913 – GF 31))

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

Stevns Garderforenings 100-års jubilæum
Lørdag den 20. juli 2013 blev en perfekt dag. 
I strålende sol deltog omkring 60 gl. gardere i 
marchen gennem Store Heddinge ledsaget af 2 
tambourer fra Den Kgl. Livgarde. Byens flag var 
sat, og tilfældigvis var der markedsdag i byen, 
så der var mange begejstrede tilskuere og pårø-
rende. Marchen blev kompetent ledt af JUN-
86, Chr. Bencard, der huskede kommandoerne 
fra sin tid som officer. På Nytorv var der flag-
kommando fra Fakse-, Køge-, Sydsjælland- og 
Singapore Garderforeninger samt øvrige solda-
terforeninger. Efter tilgang af flagkommandoen 
fortsattes til Rådhuset, hvor borgmester Poul 
Arne Nielsen bød på forfriskning og en tale. 
Marchen fortsatte til HJV-Gården, hvor der var 
reception, taler og indvielse af foreningens ny 
suppleringsfane skænket af Danmarkssamfun-
det og Pro Pratia Fond. Første søm (for Dron-
ningen) v/Preben Kosiara, Danmarkssamfundet, 
andet søm (for Fædrelandet) v/Bruno Juul, 

Pro Patria Fond og sidste søm (for Fanen) v/
formand 415-NOV-67 Søren Sørensen. End-
videre modtog 869-NOV-51 Hans Oettinger 
60-årstegn. Aftenfesten afvikledes stilfuldt på 
Traktørstedet Højeruplund – også her deltog 
tambourerne med musik og fanfarer. 111 gamle 
gardere m/ledsagere og indbudte gæster deltog 
i den fantastiske fest. JAN-73 Hans Jørgen 
Løje styrede som toastmaster arrangementet 
præcist. I anledning af jubilæet var der afsendt 
hilsen til Majestæten Dronning Margrethe den 
II. Under festen oplæste formanden en svarhil-
sen fra Majestæten.
Præsident Jan Brun Andersen holdt tale og 
overrakte 2 messinglysestager. 895-NOV-51 
Niels Th. Hansen holdt talen for damerne. 
Formanden takkede i sin tale bl.a. for den altid 
gode tilslutning til foreningens arrangementer 
og mærkedage. Præsidenten uddelte 60-års-
tegn til 844-NOV-51 Ejvind Bjerre, 50-årstegn 
til 489-NOV-61 Erik Madsen og 25-årstegn 
til APR-87 Stig W. Pedersen. Fanebærer FEB-
69 Preben Rasmussen tildeltes De Danske 
Garderforeningers hæderstegn for sin indsats 
gennem 25 år. Traditionen tro 9-foldig leve 
for Dronningen og afsyngning af Danmarks 
nationalsange. Et genoptryk af årgang 1916́ s 

Bestyrelsen informerer
Vi deltager som tidligere år i arrangementet ”sol-
datens dag” / ” flagdagen”, som afholdes torsdag 
den 5. september. Der bliver march gennem 
Næstved by hvor gamle gardere opfordres til at 
deltage. Start fra P pladsen ved Munkebakken 
kl. 18.00. Vi stiller op ved mindestenen. Se også 
nærmere i dagspressen i dagene før.

Skyttelauget
Mandag d. 2. september har vi 200 m skyd-
ning sammen med Haslev GF på deres baner i 

sang - Garderminder faldt også i god jord. John 
Ligth spillede op til dans, og festen fortsatte til 
efter midnat og natmad. Læs mere og se foto 
på www.stevnsgarderforening.dk

Mailadresser
Vi mangler stadig mailadresser på medlemmer 
– se note på hjemmesiden www.stevnsgarder-
forening.dk

NOV-78 Lars Juel Clement
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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

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

Vestsjælland (23/5 1909 – GF 13)

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

Kommende arrangementer
2. del i vort jubilæumsarrangement - på Flakfor-
tet- er den 14. september. Sidste tilmelding var 
mandag den 13. august. Har du fortrudt, at du 
endnu ikke har fået tilmeldt dig, så kan du prøve 
at kontakte vor kasserer Flemming Martinussen 
på Mo. 4076 6773 eller på mail til flm@frindal.dk 
om tilmelding endnu er mulig, og det før du ind-
betaler  kr. 250,- pr. person på foreningens konto 
5017 1060184. Tilmelding er først gældende, når 
beløbet står på kontoen.) 

Så er det tid, hvor skyde- og bowlingsæsonen 
starter op. Bowling begynder sæsonen tirsdag 
den 10.9 kl. 19.00 i Want2bowl, Tåstrupgårdsvej 
i Tåstrup. Skytterne begynder sæsonen onsdag 
den 25.9 kl. 19.00 i skydekælderen i Glostruphal-
len. Se venligst vor hjemmeside. På gensyn til vor 
nye sæson.

Fra venstre: Formanden, kronprins 2013 Lars Andersson, fuglekonge 2013 Knud Basballe og afgående 
fuglekonge Jørn Magnussen fra Søndre Birk.

Lerdueskydning i september!
Lørdag d. 7.9. kl. 11 - 14 afholdes lerdueskydning 
på Ole Lorentzens vidstrakte jorder - opdeling 
i 2 kategorier - med eller uden jagttegn - sup-
plerende skydning med luftpistol og bue/pil. 
Mød op på adressen Nykøbing Landevej 13, 4200 
Slagelse - følg skiltningen og støt din forening. 
Risiko for en hyggelig dag i gode venners lag! Og 
risiko for en grill pølse.
 
BOWLING
Onsdag den 11. september skal vi en tur i Bow-
lingcentret, Bredegade, Slagelse, hvor vi sammen 
med vores damer skal dyste om nogle præmier.
Vi mødes senest kl. 17.50 så vi er klar til at spille 
fra kl. 18.00 til kl. 19.00.
Efter bowlingen går vi til vores Garderstue i Nyga-
de, hvor vi spiser nogle stykker smørrebrød sam-
men og herunder vil der være præmieuddeling.
Tilmelding til vores Bowlingleder Henrik Dahl 
Sørensen, tlf. 5826 0022, eller mobil tlf. 4073 
8822, senest den 9-11-2013.
 
KULTURNAT
Fredag den 27. september holder Slagelse Kul-
turnat, og Vestsjællands Garderforening deltager 
igen i år.
Stuen holder åbent fra kl. 17.00 til kl. 24,00, så 
er du og din familie i byen er I meget velkommen 
i Garderstuen, Nygade, Slagelse.

Bestyrelsen

Fensmark. Skydning starter kl. 17.30 og slutter 
kl. 20.00. Det er vores eneste mulighed for at 
deltage i landsskydning på 200 m. Forhør evt. 
nærmere hos Gert Roerholt, 2193 0956.

Vi har afholdt vores generalforsamling d 13. 
april.
Referatet fortsættes fra sidste nummer her:
Der blev afholdt valg til bestyrelsen med føl-
gende resultater:
Næstformand for 2 år. Claus Cortz Jørgensen
Sekretær for 1 år. Gert Roerholt.
Registrator for 2 år. Claus Lohmann Hansen.
Kasserer for 1 år. Normann Hansson.
Bestyrelsessuppleant for 2 år. Claus Johansen
Revisor for 2 år. Bent Holm.
Revisorsuppleant for 1 år. Peter Søgaard Niel-
sen.
Fanebærer Finn B. Hansen
Bestyrelsesmedlem til skyttelauget for 1 år. 
Gert Roerholt.
Bestyrelsesmedlem til skyttelauget for 2 år. 
Claus Johansen. (der søges efter en efterfølger/
erstatning snarest)
Bestyrelsesmedlem til skyttelauget for 2 år 
Kurt Truelsen.
Bestyrelsesmedlem til skyttelauget for 2 år 
Jens Waage Johansen.
Bestyrelsessuppleant til skyttelauget for 1 år. 
Leif Waage Johansen.

Se også på vores hjemmeside. www.sydsjael-
landsgarderforening.dk

JUL-74 Kristian Rasmussen

For skytterne er det for inden muligt at få en 
oplevelsestur i Vingsted, hvor der er landsstævne 
den 21. september. Har du lyst at prøve kræfter 
med 200 m banen og 50 m banen mm. så kontakt 
venligst Flemming Martinussen på 4076 6773 
eller Jakob Hjorth på 4373 1104 om betingelser 
og køremulighed. Der stilles geværer til rådig-
hed.

Afholdte arrangementer
Fortsættelse af referat fra årets fugleskydning 
med følgende resultater, nævnt med skytte for 
vinder:
Kronen, Helge A. Frederiksen for Helmer Skyds-
gaard. Halen, Helmer Skydsgaard for S. W. 
Jørgensen. Halsen, Jan Stoltenborg for Fl. Mar-
tinussen. Højre vinge, Klaus Kammer for Jens 
Crone. Venstre vinge, Jan Stoltenborg for Jakob 
Hjorth. Højre klo, Leif Lerke for Leif Lerke. 
Venstre klo, Fl. Martinussen for Klaus Kammer. 
Brystpladen, Lars Andersson for Knud Basballe. 
Lars Andersson blev dermed kronprins og fug-
lekonge 2013 blev Knud Basballe (var også 
fuglekonge i 2011).
Vi havde atter en rigtig dejlig dag, hvor vi tog 
en værdig afsked med det dejlige fæstnings-
terræn efter mere end 40 fugleskydninger på 
dette sted, der nu skal udlægges til rekreativt 
område. 

MAJ-70 Jens Crone



www.gardershop.dk  ·  www.nordea.dk  ·  www.deloitte.com 25

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

Garderforeningerne i Udlandet (6)

Australien (23/10 1984 – GF 98)

Formand: 688-MAJ-58 Kurt Olesen
26 Renwick Str., Flagstaff Hill, 5159 South Australia
Tlf. +61 0883 706 829
e-mail: kolesen@chariot.net.au

Pacific Northwest (9/10 1968 – GF 97)

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

Kalifornien (15/3 1942 – GF 92)

Formand: 520-MAJ-47 Wilmar Lindgreen
15760-5 Midwood Drive, Granada Hills, California 91344, USA
Tlf. 1 (818) 366 0677
www.garderforening.dk/califgf.htm

Stor britannien (22/4 1992 – GF 99)

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

Mellem staterne (13/2 1943 – GF 93)

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

New York (31/5 1928 – GF 91)

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

Singapore (3/3 2003 – GF 100)

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

Øst Kanada (11/3 1958 – GF 96)

Formand: JAN-74 Poul Rasmussen
111 Rexway Dr. Georgetown, ON L7G 1R3, Canada
Tlf. 905 873 7929
e-mail: poulj.rasmussen@gmail.com
www.garderforening.dk/ecgf.html

Vest Kanada (18/10 1944 – GF 95)

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

21-09  874-NOV-49  GF 23 
 Jens Hansen 
 Jens Holdgaardsvej 17, 2. 0205 
 7430 Ikast
29-09  666-NOV-48  GF 03 
 Steen E. Nielsen 
 Ndr. Kirkegårdsalle 5, st.tv. 
 8700 Horsens
30-09  470-NOV-49  GF 10 
 Ove Kjeldsen 
 Jacob Skomagervej 3, st.tv. 
 9000 Aalborg
30-09  825-NOV-49  GF 18 
 Willy Abkjær 
 Kristtornvej 65
 3300 Frederiksværk
02-10  451-NOV-49  GF 10 
 Karl Erik Knudsen 
 Thorvaldsensvej 1, Hasseris 
 9000 Aalborg
07-10  688-NOV-49  GF 12 
 Bent Holger Thomsen 
 Rude Havvej 26, 8300 Odder
09-10  434-MAJ-49  GF 01 
 Bent Wilhelm Hansen 
 Lyngvej 25, 2800 Kgs. Lyngby
09-10  893-NOV-49  GF 57 
 Frede Jensen 
 Solbakken 30, 6100 Haderslev
80 år
10-09  049-NOV-53  GF 36 
 Hans Vedersøe Andersen 
 Søvejen 81, Vitved 
 8660 Skanderborg
11-09  581-MAJ-53  GF 64 
 Henning Bæk Vestergaard 
 Irisvej 12, 6900 Skjern
12-09  NOV-54  GF 16 
 Erik Bryld 
 Knøsen 99, 2670 Greve
13-09  150-NOV-54  GF 46 
 Aage Skjøth Lund 
 Granvænget 18, 6535 Branderup J.
14-09  761-MAJ-54  GF 25 
 Henning Schmidt 
 Lundtoftevej 2 A
 4293 Dianalund
15-09  135-NOV-53  GF 32 
 Johannes Rosendahl 
 Fridtjof Nansensvej 12
 7100 Vejle
15-09  905-MAJ-54  GF 61 
 Poul Erik Nielsen 
 Engholm Alle 10, 2650 Hvidovre
16-09  125-NOV-53  GF 21 
 Jørgen Oskar Landin 
 Søndervang 10, 4300 Holbæk
16-09  964-MAJ-54  GF 01, 41 
 John Ove Hansen 
 Sporegangen 16, 1. th. 
 3000 Helsingør
19-09  310-NOV-54  GF 18 
 Knud Christensen 
 Krudttårnsbakken 3, 1. th. 
 3300 Frederiksværk

Runde Fødselsdage (50-60-70-75-80-85-
90-95-100 år) udskrives månedligt fra DGs 
edb-anlæg og bringes automatisk i Garder-
bladet. Fødselsdagene nævnes fra den 10. i 
måneden til den 9. i følgende måned alter-
nativt for to måneder af gangen. Normalt 
nævnes soldaternummer, indkaldelsesmå-
ned, indkaldelsesår samt garderforenings-
nummer. Meddelelse til Garderbladets 
kontor er kun nødvendig, hvis dagen ikke 
ønskes nævnt. Guld-, Sølv- og alm. bryl-
lupper m. m. skal anmeldes til Garderbla-
dets kontor via den lokale garderforening. 
Husk soldaternummer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale gar-
derforening eller direkte til Garderbladets 
kontor.

Guldbryllup
21-09 300-MAR-60 GF 30
 Poul Rønfeldt Nielsen og frue
 Falkevej 27
 8766 Nørre Snede
21-09 497-JUL-60 GF 78
 Aksel Christensen og hustru
 Højvangen 105
 2690 Karlslunde
21-09 730-SEP-60 GF 46
 Svend Erik Schütt og Annalise
 Nørremarksvej 60C
 6270 Tønder
28-09 998-SEP-58  GF 62
 Per Stabrand og hustru Hanne
 Parsbergvej 49
 2830 Virum
Sølvbryllup
11-09 687-SEP-64 GF 30
 Bjarne Bregenfeldt Schøler og frue
 Banealle 9
 8450 Hammel

Fødselsdage
95 år
24-09  593-NOV-39  GF 06 
 Axel Hansen 
 Norgesvej 2 D, 1. 0103 
 6000 Kolding
90 år
01-10  436-JUL-45  GF 41 
 Ib Wesley Mowitz 
 Gurrevej 94 K, 2., 3000 Helsingør
85 år
10-09  919-NOV-49  GF 40 
 Arne Christensen 
 Gaunøvej 39, Dronningborg 
 8900 Randers
20-09  21-MAJ-50  GF 43 
 Rogers Søgaard 
 Østerklit 14, 9990 Skagen
21-09  845-MAJ-49  GF 17 
 Viggo Chr. Nestler Jensen 
 Buskevej 1 A, 4330 Hvalsø

DG Personalia
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22-09  742-MAJ-54  GF 07 
 Kresten Breinholt Thorslund 
 Holmevej 29, Næstelsø 
 4700 Næstved
24-09  063-MAJ-52  GF 31 
 Karl Svendsen 
 Østervej 13
 4673 Rødvig Stevns
27-09  718-MAJ-53  GF 21 
 Vagner Christiansen 
 Tjørnevej 6, 4560 Vig
28-09  267-NOV-54  GF 04 
 Jørgen Saugbjerg 
 Trapsandevej 13, 7700 Thisted
02-10  601-NOV-52  GF 46 
 Niels Linding 
 Hovgård, Hovgårdsvej 15 
 Øster Lindet, 6630 Rødding
04-10  002-MAJ-54  GF 07 
 Bent Pugerup Christensen 
 Grønlandsvej 21, st. tv. 
 4700 Næstved
05-10  191-NOV-53  GF 23 
 Niels Søndergaard Birkmose 
 Skolevej 23, Herborg 
 6920 Videbæk
06-10  698-MAJ-53  GF 52 
 Jens Peter Olsen 
 Brogade 17, Terslev 
 4690 Haslev
09-10  092-NOV-53  GF 23 
 Arne Pedersen 
 Kastanie Alle 24, 6933 Kibæk
09-10  004-NOV-53  GF 78 
 Josef Jezewski 
 Hørskætten 1 D, 2630 Taastrup
75 år
21-09  828-JUL-58  GF 02 
 Ejnar Johannes Lauesen 
 Kålundsvej 21, 5230 Odense M
25-09  513-JUL-60  GF 02 
 Poul Allan Vejlstrup 
 Tønnesvej 16, 5270 Odense N
25-09  329-JAN-58  GF 95 
 Svend Aage Storm 
 General Delivery, James River Bridge 
 Alberta T0M 1C0, Canada
28-09  473-NOV-59  GF 18 
 Ole Meinung 
 Lyøvej 23, 3450 Allerød
30-09  125-NOV-58  GF 49 
 Mogens Møller 
 Algade 32, 4220 Korsør
02-10  857-JUL-58  GF 45 
 Frank Arne Petersen 
 Egelundsvej 80, Strøby Egede 
 4600 Køge
03-10  314-JAN-58  GF 45 
 Mogens Jensen 
 Trådsporevej 13
 4873 Væggerløse
03-10  341-SEP-59  GF 01 
 Jørn Leo Due 
 Øresundshøj 41 
 2920 Charlottenlund

07-10  643-MAJ-58  GF 50 
 Jørgen Christen Marcussen 
 Højrebyvej 96, 4900 Nakskov
70 år
10-09  873-SEP-63  GF 18 
 Erik Benny Nielsen 
 Solhaven 7, 2990 Nivå
14-09  099-JAN-63  GF 48 
 Villy Ferdinand Gervig 
 Odensevej 726, Hundslev 
 5300 Kerteminde
17-09  081-NOV-63  GF 52 
 Poul Budde 
 Rostgårdsvej 18, 2700 Brønshøj
18-09  321-MAJ-63  GF 21 
 Torben Bjørndal 
 Digterparken 17 A
 4500 Nykøbing Sj.
19-09  091-JAN-63  GF 01 
 Andry Otto Sindahl Jensen 
 Stormvej 11, Atterup, 4571 Grevinge
21-09  318-MAJ-64  GF 13 
 Poul Brix Magnussen 
 Kirkevej 5, Tjæreby, 4230 Skælskør
21-09  388-MAR-62  GF 46 
 Verner C. Jørgensen 
 Gørrismarksvej 46, 6270 Tønder
22-09  103-JAN-63  GF 23 
 Villy Jensen 
 Bjergevej 41, 7280 Sdr. Felding
23-09  038-NOV-62  GF 08 
 Vagn Erik Christensen 
 Lundagervej 18, Stevnstrup 
 8870 Langå
23-09  079-JAN-63  GF 22 
 Svend Østrup-Kristensen 
 Hegnslyst 17, 5683 Haarby
24-09  271-JAN-62  GF 47 
 Christen Jensen 
 Olde, Kringholme 2, Tranderup 
 5970 Ærøskøbing
24-09  929-MAR-66  GF 21 
 Hardy Petersen 
 Nakke Nord 37, 4581 Rørvig
26-09  466-MAJ-63  GF 46 
 Børge Ernø 
 Løkken 6, 6520 Toftlund
30-09  894-SEP-63  GF 31 
 Ole Sjøberg Christiansen 
 Kulsti 11
 4660 Store Heddinge
30-09  042-JAN-63  GF 26 
 Jens Peter Rasmussen 
 V Skræddergård 
 Klosterhedevej 43, Fousing 
 7600 Struer
01-10  134-JAN-63  GF 41 
 Ole Kruger 
 Gørtlervej 45, 3100 Hornbæk
05-10  124-JAN-63  GF 21 
 Mogens Leth 
 Stenstrupvej 60, 4573 Højby Sj.
05-10  899-SEP-63  GF 26 
 Jan Wittenkamp 
 Bygvænget 26, 7500 Holstebro

05-10  977-SEP-63  GF 41, 99 
 Flemming Robert Jacobs 
 10 Northfield Farm Mews, Cobham 
 Surrey KT11 1JZ, England
07-10  127-NOV-62  GF 57 
 Egon Petersen 
 Tjørnevænget 7, 6541 Bevtoft
07-10  395-NOV-61  GF 31 
 Mogens Madsen 
 Rosenvænget 14, 4652 Hårlev
08-10  013-NOV-62  GF 12 
 Niels Jørgen Brendstrup 
 Madikrogsvej 31, Gylling 
 8300 Odder
09-10  043-JAN-63  GF 44 
 Knud Erik Christensen 
 P.L. Haldsvej 38, 7700 Thisted
09-10  616-JUL-63  GF 25 
 Poul Martin Tell 
 Søndergade 31, 4100 Ringsted
60 år
11-09  MAJ-74  GF 14 
 Harald Torben Marquardsen 
 Tesdorpfsvej 2, 4800 Nykøbing F
12-09  MAJ-74  GF 53 
 Leif Teddy Pedersen 
 Eskebjergvej 53, 4593 Eskebjerg
14-09  FEB-74  GF 75 
 Per Dalgaard Kildekrogen 5
 8850 Bjerringbro
16-09  JAN-73  GF 78 
 Lars Folmer-Petersen 
 Tunegårdsvej 19, 4030 Tune
16-09  JAN-81  GF 01 
 Henning Uldal 
 Ellemosevej 76, 2900 Hellerup
21-09  JUL-74  GF 07 
 Kristian Rasmussen 
 Heksehøjen 20, 4700 Næstved
24-09  JAN-74  GF 72 
 Max Pedersen 
 Kvorupvej 50, Kvorup, Kvong 
 6800 Varde
25-09  OKT-74  GF 06 
 Henning Jensen 
 Kollinsgade 23, 6000 Kolding
27-09  JUL-74  GF 07 
 Søren Sejr Røndbjerg 
 Mejemarken 8, 4760 Vordingborg
28-09  OKT-74  GF 01 
 Finn Jensen 
 Horsevænget 246, 2610 Rødovre
28-09  JAN-72  GF 18 
 Leif B. Johansen 
 Christianshusvej 157, 2970 Hørsholm
01-10  MAJ-73  GF 10 
 Kjeld Winther Jensen 
 Grydstedvej 66, 9240 Nibe
01-10  APR-76  GF 37 
 Leif V. Poulsen 
 Kværndrup Vænge 18 
 5772 Kværndrup
01-10  JAN-72  GF 29 
 Henning Kidde Bechsgaard 
 Stævnebogådsvej 15 
 7000 Fredericia
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04-10  MAJ-74  GF 50, 61 
 Bent Karl Landin Nielsen 
 Frederikssundsvej 169, 4.th. 
 2700 Brønshøj
06-10  FEB-75  GF 02 
 Knud Erik Risum Hansen 
 Rønnevej 10, 5560 Aarup
08-10  MAJ-74  GF 07 
 Ib Mogens Jensen 
 Fodbygårdsvej 82, 4700 Næstved
08-10  MAJ-73  GF 61 
 Hans Henrik Ravn 
 Borgdal 20, 2770 Kastrup
50 år
11-09  JUN-83  GF 11 
 Kurt Lausgård Nielsen 
 Gildesgård, Rønnevej 118 
 Nylars, 3700 Rønne
11-09  MAR-83  GF 18 
 Jacob Larsen 
 Nørre-Herlevvej 6, Uvelse 
 3540 Lynge
12-09  MAR-84  GF 73 
 Michael Husfeldt 
 Nyskovvej 6, 6580 Vamdrup
13-09  JUN-83  GF 43 
 John Madsen 
 Sandvigvej 8, 9900 Frederikshavn
14-09  APR-82  GF 10 
 Jan Ejvind Agerskov 
 Tranhøj 38, Tranum, 9460 Brovst
16-09  JUN-83  GF 13 
 Ole Lorentzen 
 Gl. Søndervangsvej 8, Sønderup Nr. 
 4200 Slagelse
18-09  DEC-83  GF 37 
 Lars Schier Christiansen 
 Rønnebærvænget 22, Thurø 
 5700 Svendborg
22-09  DEC-83  GF 11 
 Niels Kleis Mannering 
 Sigynsvej 5, 3700 Rønne
02-10  APR-82  GF 16 
 Niels Karstensen 
 Havrevænget 45, 3660 Stenløse
04-10  DEC-83  GF 46 
 Hans-Jørn Monska 
 Vestertoft 4, 6280 Højer
04-10  JAN-83  GF 62 
 Esben Bjørn Jacobsen 
 Ermelundsvej 75, 2820 Gentofte

Dødsfald
17-MAJ-39 GF 26
 Sigfred Valdemar Bøggild
 Parkvej 90, 3.
 7500 Holstebro
4-MAJ-46 GF 61
 Erik Gerhard Madsen
 Frederikssundsvej 92 D, 3.tv.
 2400 København NV
743-NOV-46 GF 08
 Svend Aage Jensen
 Svalevej 38, Assentoft
 8960 Randers SØ

MAJ-47  GF 52
 Henning Clausen
 Elmeparken 30
 4690 Haslev
302-NOV-47 GF 92
 Henning Sørensen
 6727 Oleander Way
 Carlsbad 
 Californien 92009, USA
714-MAJ-48 GF 37
 Poul Andersen
 Snebærvænget 20
 5700 Svendborg
216-MAJ-51 GF 62
 Jørgen Ole Bartholin Lassen
 Frydenlundsvej 7
 2942 Skodsborg
236-MAJ-51 GF 46
 Helge Christian Vosgerau
 Lindevang 3
 6200 Aabenraa
293-NOV-53 GF 16
 Hans Ahrenkilde
 Birkevej 28
 3660 Stenløse
910-NOV-53 GF 55
 Johannes Andersen Slot
 Glatved Strandvej 21
 8444 Balle
141-NOV-54 GF 34
 Henning Klitgaard
 Søndergade 22 E, 2.
 9600 Aars
852-JAN-57 GF 07
 Robert Kruse
 Postbox 70
 3921 Narsaq, Grønland
123-NOV-62 GF 02
 Preben Hansen
 Morelvej 315
 5250 Odense SV
253-JUL-66 GF 02
 Arne Lundsgaard Nielsen
 Grønvej 100, Egekærslund
 5260 Odense S
796-MAR-67 GF 57
 Vagn Egon Hjort Erlang
 Lamhavegård
 Hjerndrupvej 104, Hjerndrup
 6070 Christiansfeld
JAN-71  GF 49
 Palle Andersen
 Konge-Åsen 131
 4230 Skælskør
APR-13  GF 05
 Jon-Sigurd Schwartz
 Gl, Frijsenborgvej 8
 8450 Hammel
 

 TAK

Hjertelig tak til Himmerlands Garderforening 
for fremmøde, de smukke blomster og tale ved 
141-NOV-54 Henning Klitgaards bisættelse 
den 10. juli 2013.
 Herdis Klitgaard

Jeg vil gerne udtrykke en stor tak for opmærk-
somheden ved min 70 års fødselsdag. Desuden 
vil jeg gerne sige tak til formanden for Sydsjæl-
lands Garderforening Erik Harder Mikkelsen for 
fremmøde og vingave.
 941-SEP-63 Aage Mathiasen

Tak til Frederiksborg Amts Garderforening for 
gave og fremmøde på min 80 års fødselsdag.
 347-NOV-53 Paul Lauritzen

En stor tak til præsidiet for de flotte lysestager 
vi i Stevns Garderforening modtog i anledning 
af vort 100-års jubilæum. Og en stor tak til 
Køge og Omegns-, Sydsjællands– og Fakse 
Garderforeninger for fremmøde, gaver og hils-
ner. Det gjorde dagen ekstra minderig for os i 
Stevns Garderforening.
 415 NOV-67 Søren Sørensen

Tak til Nordfyns Garderforening for gave og 
fremmøde af formand Torben Steen Nielsen og 
for en god snak ved min 70-års fødselsdag.
 497-MAJ 62 Henning Hansen

Tusind tak for besøget af formand Asger 
Thykjær fra Garderforeningen for Skanderborg 
og Omegn på vores Diamantbryllupsdag 2. 
april 2013. Tak for GarderPortvin.
 Anna og 1307-NOV-48 Erik Kristian 
Rasmussen

Hjertelig tak til Silkeborg og Omegns Garder-
forening for fremmøde med fane til morgen-
sang. Det var med til at give en festlig start på 
vores guldbryllupsdag. Tak til de fremmødte 
garderkammerater samt tak for gardervin. Lige-
ledes tak til årgangsforeningen af marts 57 for 
tilsendte blomster. 
Med venlig hilsen
 Bodil og 482-MAR-57 Jens Dahl-Nielsen.

Hjertelig tak til Sydsjællands Garderforening  
for fremmøde og garderportvin til min 80 års 
fødselsdag d. 15. juli det glædede mig meget.
 010-NOV-53 Aage Halling

Hjertelig tak til Gl. Roskilde Amts Garderfor-
ening for flot gave og fremmøde på min 75 års 
fødselsdag den 11 juli.
Mange gode garderhilsener
 023-SEP-58 Hans H. Henriksen

Vi vil på familiens vegne gerne overbringe en 
stor tak til Garderforeningen for Haslev og 
Omegn for deltagelse ved vores far, MAJ-47 
Henning Vedel Clausens bisættelse. Fire flotte 
Gardere optrådte utrolig korrekt og medfø-
lende. Tak for de fine blomster. 
Venlig hilsen 
 Hassan, Inette og Henning jr.”

Hjertelig tak til Nordfyns Garderforening for 
gave til min 85 års fødselsdag.
 871-MAJ-49 Erik Zentius Jensen
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