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Det sker i 2013

Hædersbevisninger i
De Danske Garderforeninger

AUGUST
Torsdag 1/8 – Koncert i Ahlmannshallen, Gråsten

Præsidiets Hæderstegn
Formand for DG´s hverveudvalg

Fredag 2/8 – Parade fra Ahlmannsparken, Gråsten – se Musikkorpsets hjemmeside

819-NOV-60 Steen V. Grubert
De Danske Garderforeninger ønsker tillykke

Onsdag 14/8 – Udendørs aftenkoncert, Roskilde kloster
Lørdag 24/8 – Gardernes Vandskiløb,
Hvide Sande

Hædersbevisninger i
De Danske Garderforeninger

SEPTEMBER
Lørdag 1/9 kl. 15.00 – Garderløbet,
Høvelte kaserne

De Danske Garderforeningers Hæderstegn

FEB-69 Preben Rasmussen

Torsdag 5/9 – Den Nationale Flagdag
markeres flere steder i landet

Humlemosevej 4, 4660 Store Heddinge
De Danske Garderforeninger ønsker tillykke

Landsskydning på 200 m.

august og september. Skydningen kan skydes på
hjemmebane, men den kan selvfølgelig også skydes i Vingsted.
Skydeudvalget skal igen opfordre til, at Landsskydning 200 m bruges som et foreningsarrangement,
hvor man samles i rammen af foreningen til et par
hyggelige timer på skydebanen. Målet med Landsskydningen er jo primært, at vi som gamle gardere

Et helt års venten er nu forbi, og det er igen tid
til at skyde Landsskydning 200 m. Invitationer er
sendt ud til alle foreninger, og nu er det op til dig at
finde dagen, hvor du skal på skydebanen og skyde
din landsskydning.
Landsskydning 200 m kan skydes i månederne

mødes til et hyggeligt lokalt arrangement, men at
vi samtidig dyster med og mod garderkammerater
over hele landet.
Landsskydningen er en skydning for gamle gardere
og mellem gamle gardere, så alle kan være med.
Skydeudvalget håber på stor deltagelse for både
gamle gardere og for garderforeninger.
Med Garderhilsen
Præsidiets Skydeudvalg
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Forsidebillede: Hendes Majestæt Dronningen inspicerer Livgardens II bataljon
ved Årsdagsparaden 28. juni 2013.
Foto: Olav Vibild
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Livgarden

Ferietid!
Jeg håber alle har haft
en god sommerferie,
eller snart skal holde
sommerferie. Ferietid
betyder dog ikke, at
Den Kongelige Livgarde
lukker ned, tværtimod,
så opretholder vi den
nationale opgave med
at holde vagten om
de kongelige slotte og
palæer. Også III Livgardebataljon har haft en travl sommer med vel gennemført Rex-tur
for de nye Gardere og senere vagtuddannelse. Det sidste blev
afsluttet med en vagtinspektion på Garderkasernen, herefter blev
de overført til Vagtkompagniet.
For hold december 2012 blev værnepligtstjenesten afsluttet
med en hjemsendelsesparade også i slutningen af juli måned. De
ønskes alle held og lykke med tiden efter værnepligten og samtidig en stor tak for vel udført tjeneste. Jeg plejer ved afslutningen
af tjenesten at reklamere for, at de skal huske at melde sig ind i De
Danske Garderforeninger. Det gjorde jeg også denne gang, for det
er en oplagt måde at fastholde kammeratskabet og forbindelsen
til Livgarden.
I slutningen af juni oprettede vi derfor vagtdetachement ved
Marselisborg Slot og senere ved Gråsten Slot. Jeg havde i den
forbindelse mulighed for at deltage i indvielsen af den nyrestaurerede Gardergård ved Marselisborg, hvor Hendes Majestæt og
Prinsgemalen besigtigede faciliteterne. Ud over at Gardergården

er restaureret, så er der også opført en tilbygning med ekstra
140 kvadratmeter. Gardergården er blevet topmoderne med fine
belægningsstuer til Garderne og et nyt meget funktionelt køkken.
Jeg tror, at det pt. er Hærens bedste indkvarteringsfaciliteter.
Årsdagsparaden blev gennemført den 28. juni på Livgardens
Kaserne i fantastisk flot vejr. Livgardens 355 Årsdag var søndag
den 30. juni, men markeringen gennemføres normalt den sidste
fredag i juni. Det var de nye garderes første større parade, og
de klarede det flot. Hendes Majestæt deltog i den sidste del af
paraden, hvor Majestæten inspicerede den samlede styrke samt
uddelte et ur til bedste Garder fra hold december 2012. Tak til alle
for en flot parade.
Nu venter vi så på at kunne modtage de dele af I Livgardebataljon,
der har været udsendt til Afghanistan som grundstammen i ISAF
hold 15. Tilsvarende venter vi også på at modtage delingen fra II
Livgardebataljon, der har været udsendt til Kosovo som hold 28.
De kommer alle hjem for at afvikle og holde noget vel fortjent
ferie inden paraden på Flagdagen, som er den 5. september.
Endelig modtager III Livgardebataljon nye rekrutter den 5. august.
Velkommen til de nye rekrutter, og jeg håber, at I får en god tid
ved Livgarden.
Som I kan læse, så hviler Den Kongelige Livgarde aldrig, der er altid
opgaver og aktiviteter!
Pro Rege et Grege
Klavs Lawes, Oberst, Kammerherre
Chef for Den Kongelige Livgarde.

Fra Livgarden
August 2013
Livgardens 355 års dag
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Afghanerne tager føringen

Tilbage i hæren
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70-årsdag for 29. august 1943-2013
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Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontak
De Danske Garderforeningers sekretariat
og Garderbladets kontor:
Livgardens Kaserne, Gothersgade 100,
1123 København K.
Tlf. 33 15 52 04 · Fax 33 15 51 06.
Mandag-fredag kl. 09.30-14.30. (se DG hjemmeside
for evt. ændringer)
Postgiro nr. 6 48 89 19.
Internet: www.garderforeningerne.dk
e-mail: garderforeningerne@garderforeningerne.dk
Forretningsfører: MAJ-70 Carsten Rasmussen
Sekretær: JAN-70 Ole Andkjær Christensen

Præsidiets skydeudvalg: OKT-77 Jan Stoltenborg,
Tlf. 44 44 24 73 · e-mail: stoltenborg@mail.dk
Præsidiets Bowlingudvalg: SEP-85 Henrik Agerlin,
Tlf. 22 41 22 88 · e-mail: hagerlin@dbmail.dk
“Fødselsdagsgaven”: 004-NOV-53 Josef Jezewski,
tlf. 43 52 02 03, e-mail: jos@mail.tele.dk
800-JAN-65 Henning Lajer, tlf. 32 58 76 00,
e-mail: hlajer@oncable.dk
Revision: Michael Wienberg, Deloitte

Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde, Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefonnr.: Tlf. 45 99 40 00
Internet: www.forsvaret.dk/lg
Garderforeningernes Forbindelsesofficer
Adjudanten, kaptajn Martin Lihme,
Garderkasernen i Høvelte. Hertil skal alle
henvendelser om arrangementer o.l. rettes.
e-mail: lg-gse03@mil.dk
Presse- og Informationsofficer, Premierløjtnant Bo Ehlers
Tlf. 4599 4801, e-mail: lg-gse10@mil.dk

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Bevogtningsdelingen fødselsdagsgaven hjemmefra
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Livgardens 355 års dag blev fejret i Kosovo
Som udsendte gardere var det naturligvis vigtigt for Livgardens
bevogtningsdeling i Kosovo at fejre livgardens 355 års fødselsdag.
Med hjælp fra CH/LG lykkedes det at få samlet midler til afholdelse af
et internationalt grillarrangement, hvor delingen kunne invitere samarbejdspartnere fra camp Novo Selo med til fejringen af regimentet.
På trods af en dårlig vejrudsigt tøvede delingen ikke et eneste sekund
med at rykke arrangementet udenfor. Med devisen om at solen altid
skinner over Livgarden, valgte vi at trodse vejrguderne og befalede for
sol. En time før start stoppede regnen, og solen kom frem. Blot en halv
time efter afslutningen, startede regnen igen. Det er en fornøjelse at
bære Livgardens sol.
Arrangementet skabte stor omtale, idet de færreste nationer kunne prale
med et regiment med en 355 års historie. Arrangementet blev afsluttet
med tale fra CH BEVDEL og udskæringen af kage til marchmusik med
Livgardens Musikkorps. Indkøb af kagen skete med hjælp fra de lokale og
bragte store smil frem, da kagen viste sig at bære en alternativ stavning
af The Danish Royal Lifeguar”o”s.

Fødselsdagsgave til alle
Glæden var derudover stor, da alle i delingen modtog en gave hjemmefra.
Gaven var fra Livgarden og de Danske Garderforeninger, og den indeholdt et USB stik udformet som en IKK og med DG logo, en lifeventure
termokop med livgardens logo, et sæt spillekort med gardere på, danske
butter cookies samt et par poser slik fra Toms. Gaverne frembragte straks
positiv respons blandt de internationale gæster, som tog ideen med
hjem til egne regimenter. På vegne af delingen sender jeg de varmeste
hilsner og en tak til regimentet og de Danske Garderforeninger for de
fremsendte gaver!
Pro Rege Et Grege
Af KN Alex Manaenkov

Tilbage i hæren

Alex Manaenkov, kaptajn · CH BEVDEL KFOR

Hæren har igen overtaget opgaven med udsendelse af bidrag til Kosovo, og det første hold er nu på plads i Kosovo som en del af KFOR. Den
udsendte enhed kommer fra Den Kongelige Livgarde og består af en
deling fra II/Livgardebataljon.
Den 5. juni 2013 overtog delingen fra 1/II/Den Kongelige Livgarde lejrsikkerheden ved camp Novo Selo i Kosovo. Bidraget er i hærens regnskab hold
nr. 28, men for Livgardens vedkommende så betragter vi os som værende
hold 1 igen. Delingen er sammensat af veteraner med flere missioner bag
sig, men har også flere nyudnævnte konstabler.
Enheden har længe set frem til at indgå i det internationale miljø som en
del af den multinationale brigade, hvor delingen er underlagt det franske
kontingent i en fransk lejr. Opgaven består i varetagelse af lejrsikkerheden,
hvilket blandt andet betyder, at vi har ansvaret for ind- og udpassage af alt
personel kørende såvel som gående gennem hovedvagten i lejren.
Lige siden den første mission i KFOR for 28 hold har danskerne høstet ros
og anerkendelse for den professionelle tilgang til opgaveløsningen. For år
tilbage havde den danske bataljon en fransk deling underlagt, - i dag er det
omvendt. Det gode samarbejde og ry hænger dog stadig ved, og netop det
gode samarbejde vil vi gøre vores bedste for at efterleve ved at levere en

professionel opgaveløsning. Indtil nu har delingen således kun modtaget
ros for en positiv, venlig og faglig tilgang til lejrens sikkerhed.
Foruden de franske samarbejdspartnere er delingen dagligt i kontakt med
enheder fra USA, Tyskland, Marokko, Ukraine, Schweiz, Polen, Armenien,
Grækenland og mange flere.
Den danske indkvartering befinder sig indenfor samme område som den
tyske. Der bliver derfor dagligt øvet diverse gloser hen over håndvasken
med de internationale kolleger. Under de daglige patruljeringer uden for
lejren møder delingen venlige lokale i nærområdet, som vinker og smiler.
Det er tydeligt, at befolkningen ser positivt på fremtiden og ikke mindst
det internationale bidrags fortsatte tilstedeværelse. Lokalområdet udvider
med nye og større veje, supermarkeder, specialbutikker, bilforhandlere,
tankstationer og meget andet. Børnene ses glade på vej til og fra skole,
og de ældre sidder på bænken og nyder det fantastiske vejr. Vejret har dog
været noget omskifteligt siden vi ankom. Det har været 50/50 med regn og
sol hver dag. Regnen minder mest af alt om monsunregn eller de seneste
somres skybrud over Danmark. Lejren er beliggende på et højdepunkt, som
gør udsigten ud over sletterne exceptionelt god, hvor synet af store grønne
marker og bjerge kan nydes på samme tid.
Pro Rege Et Grege

Bevogtningsdelingen trådt an og klar til at løse opgaven.
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Garderudveksling mellem Norge, Danmark og Sverige
Af Garder Julie Jegstrup Ørnø
I juni måned blev 12 gardere samt seniorsergent Kristoffersen og
kaptajn J. Borges-Michaelsen, under ledelse af major S.P. Østergaard,
udvalgt til at deltage i årets garderudveksling mellem de skandinaviske lande. Først gik turen til Oslo for at besøge Hans Majestæt Kongens Garde, og i slutningen af måneden modtog de danske gardere så
de svenske livgardere i København.
I mindst 21 år har Danmark, Norge og Sverige gennemført garderudveksling, og i år var ingen undtagelse. De danske gardere, befalingsmænd og
officerer samt en repræsentant fra De Danske Garderforeninger rejste
midt i juni til Oslo for at besøge den norske Livgarde, Hans Majestæt
Kongens Garde (HMKG), og bl.a. deltage i Kongens Inspektion, hvilket
stort set svarer til Den Kongelige Livgardes årsdagsparade.
Oslo, Norge
Vi ankom til Oslo onsdag den 12. juni og blev hurtigt indkvarteret på
HMKG kaserne lidt uden for Oslo centrum. Ved første øjekast lignede det
en hver anden kaserne, men den bød både på en kæmpe nybygget indendørs træningshal ”Garderhallen”, samt fælles faciliteter for kvinder og

Svenske gardere på tur i M113

København, Danmark
Torsdag den 27. juni stod de danske gardere klar på Livgardens Kaserne
til endnu en lille uges garderudveksling. Denne gang på hjemmebane i
København og med besøg af vores svenske kollegaer.
Svenskerne blev hentet i lufthavnen og kørt direkte til Garderkasernen
i Høvelte, hvor de blev indlogeret. På cindersbanen var fanemarchindøvelsen til Livgardens Årsdagsparade allerede i fuld gang, med deltagelse af major Østergaard og den svenske kontingentchef, og alle var
allerede spændte på morgendagens årsdagsparade.
Resten af dagen stod på kørsel i Pansret Mandskabsvogn (M113) og
skydekonkurrence på Sjælsø skydebane, hvor garderne var inddelt i
”buddyteams”, og skulle opnå flest træffere. Sejren gik til Garder Truelsen og hans svenske ”buddy”, der begge vandt en fin miniatureudgave
af den danske gardersabel. Aftenen blev sluttet af i officersmessen på
Livgardens Kaserne, med en dejlig middag og gode historier fra begge
regimenter.
Fredag morgen oprandt, og hele Den Kongelige Livgarde gjorde klar
til parade på Livgardens Kaserne, i det flotteste solskinsvejr. Legater
blev uddelt til både gardere, befalingsmænd og officerer og så blev det
omtalte Dronningens Ur selvfølgelig uddelt til den bedste garder, garder
Truelsen.

Tre friske skandinaviske gardere. Tv. Garder M.P. Madsen.
Th. Garder D.B.H. Nielsen

mænd. Garderhallen bruges af Livgardens tattoo-kompagni til indøvelse
af eksercits og tattoo, især om vinteren, pga. kulde og snevejr. Noget som
vi danske gardere synes vi godt kunne have brugt i vinter på Garderkasernen i Høvelte, i de minus 15 grader og snestorm vi oplevede.
Første aften bød på grillfest i sergentmessen og en af Norges lidt mere
specielle nationalsportsgrene, nemlig ”hvem der kan spytte en kirsebærsten længst”. De danske gardere kæmpede ihærdigt for deres omdømme,
men måtte se sig slået af de lidt mere øvede nordmænd. Og hold nu fast,
rekorden er 14,5 m uden tilløb.
Resten af ugen var fyldt med mange spændende, interessante og sjove
oplevelser. Vi oplevede bl.a. vagtskiftet på slottet, rundvisning på Forsvarsmuseet, en tur på skydebanen (hvor 4 heldige gardere fik lov til at
skyde med Garand gevær), en tur i forlystelsesparken Tusindfryd og ikke
mindst Kongens Inspektion fredag morgen, hvor alle gardere, inklusiv de
danske, skulle inspiceres af Hans Majestæt Kongen og Hans Kongelige
Højhed Kronprinsen.
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 garderkort som jo er til stor gavn i Danmark, så måske kommer den
idé-udveksling kommende norske gardere til gode.

Major S.P. Østergaard under Kongens Inspektion
ved HMKG

Efter paraden var der rundvisning på Rosenborg slot og i Livgardens
Historiske samling, og aftenen bød på grillarrangement i sergentmessen med øl og grillpølser i solskinnet. Natten til lørdag stod de danske
gardere for at vise de svenske gardere rundt i det københavnske natteliv
med lidt billigere fadøl end i Oslo.
Lørdag så garderne vagtskiftet på Amalienborg og monumentet
”En tid, Et sted, Et menneske” på Kastellet. Derefter gik turen til
Tivoli i styrtende regn. Trods vejret var det en hyggelig og rolig
eftermiddag i København, afsluttet med en middag i byen. Søndag morgen stod på brunch og udveksling af gaver mellem gardere og chefer og så fik vi sendt de trætte svenske gardere i lufthavnen, trætte ovenpå en begivenhedsrig uge, hvor både forskelle
mellem de to regimenter er blevet drøftet og de mange ligheder fundet.
De skandinaviske livgarderegimenter er bygget på mange af de samme
værdier og minder på mange måder om hinanden. Garderudveksling
giver mange gode oplevelser landene imellem, og virker meget inspirerende for alle parter. Endnu en tradition i Den Kongelige Livgarde, der er
meget givende og bør holdes i live mange år endnu.

www.livgarden.dk
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Afghanerne tager føringen
Af premierløjtnant S. O. Vestergaard, presseofficer ISAF 15
Foto: Presseofficeren ISAF 15 og Herrick 18

AFGHANISTAN, Helmand: De afghanske sikkerhedsstyrker
(ANSF) har gennem de seneste måneder vist, at de kan håndtere sikkerheden i landet. Den 19. juni overtog afghanerne - på
egen foranledning - formelt ansvaret i alle Afghanistans 34
provinser. Transitionen har således bevæget sig ind i den femte
og sidste fase.
Ansvar er ikke noget man får – det er noget man tager! Det har afghanerne med al tydelighed vist i forbindelse med den aktuelle bekendtgørelse
om, at ANSF med deres godt 350.000 mand nu overtager sikkerhedsansvaret i samtlige 403 distrikter i landets 34 provinser. Udmeldingen er
kulminationen på lang tids gradvis overdragelse, som de danske styrker
i Helmand har været involveret i. Danskernes opgave er gået fra at være
indsættelse i kamp til indsættelse til støtte for ANSF.
ISAF Hold 15 har således gennem de seneste måneder ofte ageret beredskabsstyrke for de afghanske sikkerhedsstyrker, for derved at kunne gribe
ind, hvis ANSF skulle få brug for støtte. Det har de meget sjældent haft.
Herudover har ISAF Hold 15 bidraget til at skabe forudsætninger for, at
ANSF har kunnet løse opgaverne selv, og på den måde bidraget til at gøre
dem stadigt mere effektive. ANSF har således gradvist påtaget sig større
ansvar i takt med, at de har erfaret, at de ikke alene besidder viljen med
også har evnerne til at løse opgaven. På samme vis har de danske styrker
været involveret i overdragelse af lejre og patruljeposter til afghanerne.

ANSF har med deres godt 350.000 mand nu overtager sikkerhedsansvaret i hele Afghanistan.
Blandt andet har soldater fra Transition Support Unit Nar-e Saraj (TSU
NES) - som er den kampgruppe de danske kamp- og kampstøtteenheder
er underlagt - gennem en årrække, sammen afghansk politi, bemandet
en kontrolpost ved Abpashak Wady. Kontrolposten ligger to kilometer
syd for Camp Price, hvor størstedelen af de danske styrker er placeret
i Helmand. Tidligere på året overtog ANSF kontrolposten og ansvaret
for sikkerheden i området om Gereshk fra TSU NES. Overdragelsen af
kontrolposten blev foretaget af næstkommanderende i TSU NES - Major
Kenneth Nielsen, som i sin overdragelsestale bl.a. sagde:
”Der er nu taget endnu et skridt i denne historiske tid, som Nar-e Saraj
befinder sig i. I er en del af et professionelt afghansk politi, som står
stærkt. Jeres professionalisme gør, at vi nu er overflødige. Derfor forlader
vi nu denne kontrolpost. Nar-e Sarajs fremtid afhænger af jer. I er boldværket mod uro og kriminalitet. Med jeres professionalisme, uddannelse
og store mod vil I sejre”.
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Næstkommanderende i TSU NES, major K.K. Nielsen: ” Med jeres
professionalisme, uddannelse og store mod vil I sejre”.
De seneste måneder har været et vidnesbyrd om, at ANSF kan og vil. De
har dagligt planlagt og gennemført operationer uden støtte fra ISAF - og
ofte uden at rådføre sig med ISAF i øvrigt. ANSF virkelyst højner sikkerheden for både afghanerne selv men også for ISAF styrkerne i området.
Der venter fortsat ANSF store udfordringer, og kamphandlingerne vil
fortsætte. Men ANSF har gennem den seneste tid vist, at de kan håndtere opgaven:
”Challenges lie ahead. But today’s announcement recognizes the ability of a sovereign Afghanistan to meet those challenges. The Afghan
people will see their sons and daughters providing security. The enemies
of Afghanistan will see a capable, credible force” udtaler øverstkommanderende for ISAF, general Joseph F. Dunford, i forbindelse med den
afghanske bekendtgørelse.
Den afghanske beslutning om at indlede sidste fase af transitionen får
ingen direkte konsekvenser for de danske styrkers indsættelse. Såvel de
danske styrker som ANSF har forberedt sig i lang tid og er derfor godt
samarbejdede om at løse opgaven.
Fra 2015 vil ISAF
blive afløst af missionen Resolute Support, som Hæren forventeligt vil deltage i
gennem et bidrag til
den afghanske officersskole.
Der er fortsat manChefen for ISAF 15, oberst A.M. Pedersen
ge udfordringer for
Afghanistan, men
som den danske tilbagetrækningsplan indikerer, at vi er så langt på de
lavere niveauer, at det er tid til at lade afghanerne drive operationerne
på landjorden. Afghanerne lades dog ikke i stikken, og fra en fortsat mere
tilbagetrukken rolle, vil ISAF fortsat kunne støtte ANSF med kampenheder, eksempelvis de danske kampvogne, og hertil kommer støtten fra de
kapaciteter, som ANSF ikke råder over endnu – f.eks. fly og helikoptere.
”En markant mærkedag er nået – men missionen er ikke slut!” – understreger chefen for Hold 15, oberst Anders Mærkedahl Pedersen.
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70-årsdag for 29. august 1943-2013
Den 29. august 2013 er det 70-årsdagen for samarbejdspolitikkens
sammenbrud under den tyske besættelse af Danmark (19401945).
I august 1943 blev den danske regering, som konsekvens af den
mere og mere spændte situation mellem den danske befolkning
og besættelsesmagten, stillet et tysk ultimatum med bl.a. krav
om undtagelsestilstand og dødsstraf for sabotage. Christian den
10., regeringen og de politiske partier afslog ultimatummet den
28. august 1943.
Umiddelbart efter det danske afslag udgav den tyske besættelsesmagt ordren om ”Operation Safari”, der skulle iværksættes den
29. august 1943 kl. 04.00. Målet for den tyske division nr. 166 var
afvæbningen af den danske hær, besættelsen af Sorgenfri Slot og
Amalienborg samt sikringen af en række offentlige bygninger, som
led i den militære undtagelsesstand.
Den 29. august 1943 befandt der sig omkring 180 gardere fra Øvelseskompagniet (Hold NOV 42) på Livgardens Kaserne. Kasernen
blev angrebet af et tysk pionerkompagni støttet af to kampvogne.
Det kom til kamp ude på Eksercerpladsen og inden i kasernebygningen under anvendelse af håndvåben, lette maskingeværer og
håndgranater. I erkendelse af det overlegne fjendtlige angreb blev
kampen indstillet. Kaptajnløjtnant S. Snerding og inspektionshavende, oversergent K. O. Norvin faldt, mens vagthavende officiant
K. F. Nielsen og garder 829 1942 II Knud E. Jensen blev såret.

Det kom også til kamp på Livgardens Rekrutskole på Jægersborg
Kaserne og på Sorgenfri Slot. Under kampen på Jægersborg
Kaserne faldt rekrut 487 J.B. Larsen. På Sorgenfri Slot blev kongens arbejdsværelse beskudt. To fjendtlige projektiler gik gennem
vinduerne og kunne have ramt kongen, hvis han havde siddet ved
sit skrivebord.
På Amalienborg var der løjtnantsvagt for Kronprinsparret på 30
gardere. Der blev givet ordre om ikke at skyde mod det fjendtlige
overfaldskommando. Posterne blev inddraget og våbnene blev
indsamlet, hvorefter vagten afmarcherede til Livgardens Kaserne.
Livgardens personel blev efterfølgende fortrinsvist interneret på
Jægersborg Kaserne, i Sandholmlejren og i Hellebæk indtil hjemsendelse sidst i oktober 1943.
70-årsdagen for den 29. august 1943-2013 vil blive markeret på
Livgardens Kaserne.

Hold NOV 1942 som rekrutter på Jægersborg Kaserne, julen 1942. Det var bl.a. gardere fra Hold NOV 1942, som kom i kamp med den tyske
besættelsesmagt den 29. august 1943.
Livgardens Historiske Samling har et omfattende materiale vedr. begivenhederne den 29. august 1943.
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Prins, garder og legionær
Prins Aage bliver udnævnt til sekondløjtnant den 26. marts 1909
og til premierløjtnant 1. oktober 1909. Fra udnævnelsen til premierløjtnant i 1909 frem til 1914 er prins Aage tjenstgørende
officer ved Den Kongelige Livgarde. I januar 1914 træder prins
Aage efter eget ønske uden for nummer og tager derefter på et
længere ophold i udlandet. Prins Aage afbryder imidlertid sin
udenlandsrejse for at blive mobiliseret til sikringsstyrken ved den
1. Verdenskrigs udbrud. Midt i august 1914 genindtræder prinsen
i nummer ved Livgarden.
Udlængsel
Prins Aages udlængslen er imidlertid stor og i 1913 opnår han
tilladelse til at følge den græske hærs hovedkvarter under krigen
mellem Grækenland og Bulgarien. I foråret 1918 ledsages prins
Aage af Knudtzon under en rejse, der har til formål at bese militære institutioner i England og Frankrig. Fra december 1919 og et
år frem til december 1920 er prinsen på et længere og særdeles
succesfuldt tjenesteophold ved 16. Jægerbataljon i Metz.

Prins Aage som rekrut ved Den Kongelige Livgarde, 1907. Prins Aage
(1887-1940), var søn af prins Valdemar og dermed kong Christian 9.s
barnebarn. Livgardens Historiske Samling.

Mange danske officerer har haft fremragende udenlandske tjenesteforløb, men én officers virke i udlandet udmærker og adskiller
sig fra de øvrige. Det er ikke kun ved tjenestens forhold, karakter og
længde, men fordi officeren bliver en del af den myte, som i første
omgang tiltrækker ham og som i hans eftertid – og stadig den dag
i dag – bidrager til fortællingen om Den Franske Fremmedlegion.
Officeren er prins Aage. Han starter sin officerskarriere ved Den
Kongelige Livgarde og bliver senere officer i og myte ved Den Franske Fremmedlegion.
En afholdt officer ved Livgarden
Prins Aage møder ved Den Kongelige Livgarde den 10. maj 1907.
Efter sin rekruttid ved Livgarden begynder prins Aage i officersskoles næstældste klasse senere samme år. En af prinsens officerselevskolleger, Kristian Knudtzon, senere oberst og chef for
Livgarden, beskriver prinsen som en livfuld kadet med strålende
humør og med en charme som indtager kolleger og lærere. Knudtzons vurdering af prins Aage kan genfindes i mange beretninger fra
gamle gardere, der beskriver en officer og chef, der er forud for sin
tid, hvad angår mandskabsbehandlingen.
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Springet til Legionen
Springet til Legionen kræver grundige overvejelser bl.a. i forhold
til prinsens familiære forhold. Set ud fra et økonomisk perspektiv
bliver valget truffet ved Landmandsbankens krak i september
1922, hvor prinsen mere eller mindre mister hele sin formue. Kort
tid efter henvender prins Aage sig til den franske militærattaché
i København for at drøfte sine overvejelser om fransk tjeneste.
Skal man tro prinsens begejstrede beskrivelse af samtalen med
militærattachéen, så er han allerede på vej til Paris med tog selv
samme aften som samtalen finder sted.
Vagtbogen fra løjtnantsvagten på Amalienborg antyder, at afrejsen til Frankrig nok er sket knapt så spontant. Under den 23.
december 1922 står nemlig følgende anført: ”Kaptajn Prins Aages
sidste Kongevagt (foreløbig) den 60’ i løbet af 2 Aar før Afrejsen til
Marokko!”. Ved årsskiftet 1922/1923 bliver prins Aage afskediget i
nåde og med ventepenge til udgangen af juni 1923. Han udnævnes samtidigt til kaptajn à la suite i fodfolket med tilladelse til at
bære den for faste officerer af Livgarden fastsatte uniformer.
I frontlinjen med Fremmedlegionen
I foråret 1923 melder kaptajn prins Aage sig til tjeneste ved Legionens 2. regiment i Meknes i Marokko. Kort tid efter kommer han,
som forbindelsesofficer, første gang i ilden. Han udmærker sig
flere gange ved at udvise stort mod, dømmekraft og beslutsomhed. Indsatsen belønnes med det franske krigskors og hædrende
omtale. Omtalen når helt til Garderbladet, hvor hans ven og officerskollega, baron Wedell-Wedellborg, beretter:
”Prinsen fik Krigskorset overrakt ved en Revu paa den franske Nationaldag den 14. Juli. Hans General, General Palmireau hæftede Korset paa hans Bryst for Fronten af Bataillonen og gav ham derefter
et Kys paa begge Kinder. Derefter læste en Officer af Generalens
Stab med høj, vibrerende Stemme et Punkt op af Dagsbefalingen
(…) Under Operationerne i 1923 i Midtatlas har han stadig meldt sig
frivilligt, hver Gang der var Tale om farlige Hverv, særlig i Kampene
ved Bou Arfa, Bon-Kharnauj og d´El Mers (…)”.
I begyndelsen af 1924 overtager prinsen kommandoen over 2.
regiments beredne kompagni, hvilket er en udnævnelse, der taler
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I 1934 gør han tjeneste
ved en motoriseret afdeling
i det sydlige Marokko og
året efter udnævnes han
til bataljonschef. I det følgende år bliver prins Aage
betroet flere diplomatiske opgaver. Det franske
udenrigsministerium sender ham f.eks. på en tre
måneders foredragsturné
i USA. I begyndelsen af
november 1935 tiltræder
prins Aage sin sidste stilling
i Den Franske Fremmedlegion, som bataljonschef for
3. regiments 2. bataljon.
Omtale af Prins Aages genbegravel-

Prins Aage som kaptajn i Den Franske Fremmedlegion. Fotograferet i
posten La Kelaa, september 1924. Livgardens Historiske Samling.

for prinsens høje militære egenskaber. Kompagniet deltager i
sikringstjeneste langs grænsen til Spansk Marokko. Prins Aage
beskriver tjenesten på følgende vis: ”Jeg maa sige, at det var en
haard Omgang: men jeg slap godt fra det, idet mit Kompagni i de 8
maaneder, i hvilke jeg førte Kommandoen kun havde 5 dræbte og
6 saarede”.
I 1925 er Prins Aage tilbage i stabstjeneste som efterretningsofficer. I juni måned beordres han til fronten mod de velorganiserede
Riffkabylerne. Prinsen fremhæves igen for sin indsats. Og igen når
omtalen Garderbladet. Denne gang i ”Dagsbefalingen for de gamle
Gardere”, hvor man kan læse:
”Hs. Højhed Prins Aage, Kaptajn i den kongelige Livgarde – har
under de sidste Aars Felttog i Marokko som Kaptajn i den franske
Fremmedlegion gentagne Gange udmærket sig, saavel som fører af
sit Kompagni som ved sit personlige Mod. – Har i alle Maader været
et Mønster for enhver dansk Garder i Felten. – Dekoreret for Fronten
af Legionen med Tapperhedskorset”.
I perioden 1926-1928 gennemgår prins Aage krigsskolen i Paris.
I 1929 er han tilbage i Marokko, hvor han igen udmærker sig.

Omtale af prins Aages ”Tre års kampe i Fremmedlegionen” fra Garderbladet, december 1927. Livgardens Historiske Samling.

På besøg i Danmark
se i L´Echo d´Oran, 11. marts 1947.
I 1937 er prins Aage på Prins Aage genbegraves to gange.
sygeorlov i Danmark. Her Første gang i 1947, hvor han overfår han lejlighed til at hilse flyttes til Legionens kirkegård i Sidipå sin søn, greve Valde- bel-Abbes i Algeriet og igen i 1962
mar, der er værnepligtig hvor han overflyttes til Legionens
ved Livgarden. Det er ikke nuværende kirkegård i Puyloubier i
Sydfrankrig. Genbegravelserne vidførste gang prins Aage er i
ner om prins Aages store betydning
Danmark. Allerede i 1926 for Legionen. Livgardens Historiske
holder prinsen et foredrag Samling.
(med lysbilleder) i Garderforeningen i København. Rammen omkring foredraget vidner
om prinsens store popularitet ved Livgarden: ”I Salens Baggrund
vajede Skytteforeningens og Garderforeningens Faner, i Hjørnerne stod Livjægerne Fanevagt med opplantet Bajonet, i den store
Musikrotunde saas Livgardens Musikkorps i Uniform, og Salens
Gulv og Loger var tæt besat af et festklædt og forventningsfuldt
Publikum”.
Og om afslutningen på foredraget berettes der følgende i Garderbladet: ”Tilhørerne (takkede) ved at bringe Foredragsholderen
minutlange Ovationer, og for ret at hylde ham blev (…) ”Hilsen til
Prins Aage” (Mel. Rygaard-Flaget) afsunget under uhyre Bifald (…)
Aage takkede for Aftenen og udbragte et ”Danmark leve”.
Prinsens nære tilknytning til Den Kongelige Livgarde viser sig også
ved hans deltagelse i regimentets 275-års jubilæum i 1933, der
bliver fejret på Jægersborg Kaserne og Ermelundssletten.
Besøget i 1937 bliver prinsens sidste besøg i Danmark. Prins Aage
vender tilbage til sin bataljon. Den 2. Verdenskrig bryder ud og
prins Aages bataljon beordres til Narvik. Bataljonschefen, der er
alvorligt syg, følger imidlertid ikke med. En begyndende forkølelse
går over i en alvorlig lungebetændelse. Den 29. februar 1940, to
dage efter bataljonens afmarch, dør prins Aage.
En myte i Fremmedlegionen
Prins Aages karriereforløb ved Den Franske Fremmedlegion er
helt ekstraordinært. Ud over den lange tjenestetid er det særligt
hans forståelse for mandskabsbehandling og hans indsigt i de
underordnede legionærers vilkår og forhold, der selv den dag i dag
– mere end 65 år efter hans død, bidrager til Legionens identitet
og selvforståelse. Dette formidles bl.a. i Legionens Museum, hvor
flere genstande med relation til prins Aage findes udstillet. Blandt
de udstillede genstande findes hans spidshue fra Livgarden.
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Fra Aastrup til Aachen
MUK på stadion.
Foto: Eric Enstrøm.

Aastrup Kloster fejrer 400 års jubilæum og gav overraskende
donation til Musikkorpset.

Livgardens Musikkorps kommer hvert år til Aastrup Kloster ved
Tølløse for at holde sommerkoncert i det fri. Denne gang havde
koncerten en uropførelse på programmet i anledning af klosterets
400 års jubilæum. Koncerten var imidlertid også præget af stiftsforvalter Otto Chr. Grüners alt for tidlige bortgang i april. Til hans
ære blev der spillet ”Danmarks Sidste Honnør” og ”Kongernes
Konge”. Otto Grüners hustru, fru Susanne van Hauen, var også i
år med til at modtage Musikkorpset, som altid er blevet hjerteligt
modtaget på Aastrup.
Ved en sammenkomst inden koncerten havde bestyrelsesformand
for Det grevelige Dannemandske Stift, Henrik baron WeddelWeddelsborg, en overraskelse parat: en donation fra Stiftet på kr.
30.000 til Den Kongelige Livgardes Musikkorps’ Koncertfond. Tak
til Stiftet for den ﬂotte og mærkbare håndsrækning.
Musikkorpsets jubilæums-overraskelse var nykomponeret musik
af David M.A.P. Palmquist: ”Aastrup Kloster Suite”. Ved en samtale,
David havde med Henrik Weddel, kom forskellige historier om klostret og dets beboere frem, og her opstod idéen til en sabeldans:
Frederik VI’s uægte søn, Frederik Wilh. Dannemand, kæmpede
om æren om at blive årets bedste sabelfægter på officersskolen i
1830’erne. Med æren fulgte ”Kongens Sabel”. Desværre blev Frederik Wilhelm ikke årets bedste, hvorpå kongen konkluderede, at
så måtte der det år være to ”Kongens Sabler”! Satserne i suiten har
de malende titler: 1. Ouverture, sommeridyl, 2. Kloster, 3. Sabeldans, 4. Sneklædt kloster i frostklar nat, 5. Aastrup Kloster March.
Musikken blev dirigeret af norske Bjørn Sagstad, og solist var den
svenske sopran, Anna Forsebo.

CHIO Aachen 2013
Musikkorpset set i TV af 11 millioner.
World Equestrian Festival i Aachen havde i år Danmark som partnerland og blev åbnet af HKH prinsesse Benedikte. Hun havde personligt ønsket, at Livgardens Musikkorps kom til Tyskland og var
med ved åbningen af verdens største hesteshow. Det var en enorm
ﬂot oplevelse at marchere ind på stadion under jubel fra de mange
mennesker. Gardehusarerne ledsagede kareten med HKH Kronprinsesse Mary og HKH Prinsesse Benedikte, Emmelie de Forest
sang sin grand prix-sang, og heste, gymnaster, cyklister og fanebærere skabte bevægelse i helheden. Orkesterchef Eric Enstrøm
talte med Prinsesse Benedikte og præsidenten for CHIO Aachen
efter åbningsceremonien, og der var stor ros for indsatsen. Prinsessen understregede betydningen af Danmarks tilstedeværelse i det
internationale show.
HKH Kronprinsesse Mary og HKH prinsesse Benedikte blev dagen
før åbningen officielt modtaget foran rådhuset i Aachen, hvor Musikkorpset spillede for de tusinder af fremmødte med danske ﬂag
i hænderne. Mange butikker i byen var pyntet med danske farver
og ﬂag. Ved en business lunch på Aachens rådhus, hvor vores to
kongelige damer deltog, underholdt Livgardens Messingensemble.
Der var kæmpe fokus på Danmark som nation under overskriften
EXPIERIENCE DENMARK. Ca. 350.000 publikummer fandt vej til
Aachen sammen med hundredvis af journalister. Kæmpe publikum, kæmpe oplevelse.

Chefen for Livgarden, oberst Claus Lawes, bestyrelsesformand
Henrik baron Weddel-Weddelsborg, formand for Koncertfonden,
klarinettist Jeppe Tom-Petersen, Orkesterchef Eric Enstrøm - og
kuverten med de mange penge. Foto: KKB.
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Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

MUK foran det smukke, gotiske rådhus i Aachen.
Foto: Eric Enstrøm.

Særligt for gl. gardere

Skydning i Vingsted
Gamle Gardere – så er det nu, at der skal sættes kryds i kalenderen, således at du kan reservere dagen, hvor gamle gardere mødes
I Vingsted til kammeratlig kappestrid på skydebanerne og til
udveksling af soldaterhistorier.
Vi mødes i Vingsted lørdag den 21. september. Programmet er,
som vi kender det, med åbningsparade, masser af skydning for både
gamle gardere og familier, medbragt mad til frokost, fælles buffet
efter skydningen og masser af godt humør og soldaterhistorier.
Dagens detaljerede program ser således ud:
• 10.30
Stævneåbning og flaghejsning
• 10.45 – 15.15 Stævnekontor åbent og skydning på 50 m og
200 m indledende runder
• 15.15
Præmieuddeling børnerække 50 m
• 15.15 - 15.55 Mesterskabsrunde 200 m liggende
• 16.00 - 16.40 Mesterskabsrunde 200 m 3-stillinger
• 17.00 - 19.30 Spisning og præmieuddeling
Der vil også i år være GRATIS AMMUNITION til alle skydninger på
200 m og 50 m. Dette gælder 200 m liggende skydestilling, 200 m
skydning i 3 stillinger, 50 m klasseskydning, og 50 m serieskydning
(for op til 3 serier).
Vingsted og Landsskydning 200 m hører naturligt sammen, så
hvorfor ikke kombinere din deltagelse i Vingsted med at lade denne
skydning gælde som din Landsskydning 200 m.

Skydning er for alle, og der er derfor skydning for både gamle
gardere, for vore garderpiger og for børn. Selvfølgelig er der også
præmier til alle rækker, så ud over fornøjelsen ved at skyde og få et
godt resultat, så er der også spændingen ved at dyste mod andre.
Skydeudvalget vil sørge for, at der er mulighed for at kunne låne
gevær og udstyr.
Gamle Gardere og spisning hører sammen. Husk derfor madpakken til frokost, og husk at tilmelde dig aftenens skyttebuffet.
Aftenens Skyttebuffet vil blive serveret umiddelbart efter afslutning af skydningerne. Den plejer at byde på god mad og i så rigelige
mængder, at selv en gammel garder kan blive mæt. Prisen vil være
beskedne 150,- kr. pr. deltager.
Tilmelding til skyttebuffet kan ske enten til De Danske Garderforeningers kontor på telefon 3315 5204 eller e-mail garderforeningerne@garderforeningerne.dk, eller til Jan Stoltenborg på e-mail
stoltenborg@mail.dk. Tilmelding senest 7. september, men gerne
tidligere.
Lad os mødes i Vingsted. Der er plads til både dig og din garderforening, så fortæl i foreningen om Vingsted, og slut op om
arrangementet. Stævnet er for alle Gamle Gardere, og alle er
velkommen.
Præsidiets Skydeudvalg

Garderkortet
- Et nyt tiltag i De Danske Garderforeninger

Fakta om Garderkortet
• GARDERKORTET er for værnepligtige og
medlemmer af en garderforening.
• GARDERKORTET skal være lokalt forankret 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
3054 3891

Tonny Ager Søbrink Steen V. Grubert
3020 2418
3082 2867

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Livgardens årsdagsparade den 28. juni 2013
I strålende solskin blev Livgardens årsdagsparade afholdt på
Rosenborg Eksercerplads for at fejre regimentets 355 års dag.
Paraden havde deltagelse af Vagtkompagniet, 2. Batalion og
3. Batalion. Derudover deltog De Danske Garderforeninger
med 9 faner.
Kl. 09.10 var paradestyrken opstillet klar til aflevering til
oberst, kammerherre Klavs Lawes, som dermed stod i spidsen
for sin første årsdagsparade. Inden dronningens ankomst blev
der uddelt en række legater, herunder et legat fra De Danske
Garderforeninger til Garder Lasse Stanley Svensson, 2. vagthold.
Kl. 10.00 ankom HM Dronningen. Efter inspektion af paraden
uddelte majestæten Dronningens ur til garder Rasmus Burgwald Truelsen. Uret, der er doneret af De Danske Garderforeninger, tildeles den garder, der er blevet valgt af officerer,
befalingsmænd og kammerater som den bedste kammerat.
Der skal lyde en stor tak følgende garderforeninger, der mødte
op med faner og faneløjtnanter:
Garderforeningen i København, Gl. Roskilde Amts Garderforening, Nordre Birks Garderforening, Søndre Birks Garderforening, Frederiksborg Amts Garderforening, Helsingør
og Omegns Garderforening, Holbæk Amts Garderforening,
Nordsjællands Garderforening og Køge og Omegns Garderforening.

Gardernes vandskiløb 2013
”Et landsdækkende ungdomsarrangement!”
Lørdag den 24. august 2013
Ringkøbing og Omegns Garderforening og De Danske Garderforeninger inviterer hermed alle nuværende Gardere
samt alle unge og ældre Gardere fra hele landet til at deltage i Gardernes vandskiløb, der løber af stabelen ved
kabelparken i Hvide Sande.
Igen i år vil der, inkluderet i prisen, blive serveret en menu fra grillen.
Kom og deltag i sommerens helt store oplevelse sammen med dine Garderkammerater.
HVORNÅR:
TIDSPUNKT:
HVOR:
DELTAGERE:
PRIS:
MENU:
MEDBRINGES:
TILMELDING:
TIL:
mail:

Lørdag den 24. august 2013
Fra kl. 11:00 til kl. ca. 15:00
Kabelpark Aqua Sports Zone, Gytjevej 15, 6960 Hvide Sande
Alle nuværende samt unge og ældre Gardere fra hele landet
100, 00 kr. inkl. menu samt leje af våddragt og ski
Barbecue spareribs, med pommes frites
Badetøj og håndklæde
Senest søndag den 11. august 2013
JAN-72 Anders Bjerg, tlf. 5176 9891
lindevej.20@mail.tele.dk

Der er mulighed for at købe drikkevarer i Estrup´z cafeteria.
P.s. Der må ikke nydes medbragt mad og drikke på Kabelparkens område.
Yderligere info om Kabel Park Sports Zone kan hentes på: www.kabelpark.dk Vi ses!
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GARDERLØBET
GARDER
LØBET
2013
LØBERUTE 5 KM

Livgardens krus fra 325 års
jubilæum.
Genoplev korpsånden
som under tjenesten ved
Den Kongelige Livgarde
Fasthold kammeratskabet
med dine tidligere
soldaterkammerater

Sted: Høvelte Kaserne
Dato: Lørdag den 7. september 2013
Tidspunkt: kl.15:00 (ankom 60 min. før)
Pris: Kun 95 kr.
Samtlige deltagere vil modtage et diplom
med løbetid.
Yderligere information og tilmelding:
www.garderløbet.dk

Producent Royal Copenhagen, Kruset har
nr. 332.
Pris: 2.500,Højde 20 cm, dia 12 cm
Sendes franco. Ring 2533 8233

Prøv kræfter med den
legendariske løberute
“Kattehalen” ved Høvelte
Du har også mulighed for:
 Deltage i spisningen efter
GARDERLØBET i selskab med dine
tidligere soldaterkammerater
(tillægspris 100 kr.)
 Købe løbetrøjen: GARDERLØBET 2013
(tillægspris 100 kr.)
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Fødselsdag
Jubilæum
Messingblæsere fra
Musikkorpset gør dagen festlig.
Ring til Claus Mærsk.
Trompetist ved
Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194

Gardergolf 2013

En flok entusiastiske Gardergolfere mødtes på Silkeborg Ry Golfklubs
bane søndag d. 16. juni 2013, for at afvikle de uofficielle Gardermesterskaber i golf.
Efter indtagelse af morgenmad og en kort briefing om dagen spillede de
forventningsfulde og glade golfere ud fra 1. tee. Der var en smule regn
en gang i mellem, men det fik ikke humøret til at forsvinde. Der blev
gået friskt til boldene og der var også tid til at nyde den flotte natur, som
banen er anlagt i.
Efter runden blev der drukket vinderøl inden aftensmaden, wienerschnitzel med tilbehør, blev spist. Efter maden blev præmierne uddelt og
vinderne kåret.
Golfmester for herrerne blev Torben Petersen, runner up blev Hans O.
Clausen.
Golfmester for damerne blev Marianne Müller, runner up blev Gerda
Andersen.

Se mere om årets golfmesterskaber på www.gardergolf.dk
Med garderhilsen og på gensyn næste år.
Kim og Karsten

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

13

Særligt for gl. gardere

8-13

Nordisk Stævne 2013
2 gange, og hvis de vandt den igen, så var det
til ejendom!
Selvom de norske deltagere var meget opsatte,
så havde de ikke helt spekuleret over, at der
findes gode, danske skytter – også fra DG –
nærmere betegnet Ole Olsen. Holdkonkurrencen blev da også suverænt vundet
I år gik turen til Finland, og den 5. juni
af Danmark. De 2 danske geværskytter
mødte 55 deltagere frem i Kastrup Luftblev nr. 1 og 2 – Ole fik en meget flot sølv
havn til registrering. Nogle havde knapt
medalje for sin 2. plads.
sovet i løbet af natten p.g.a. det tidlige
Da pokalen skulle overrækkes lørdag aften
fremmøde, men alle var ved godt mod –
var de norske deltagere ikke meget for at
også de 6 deltagere fra DG.
slippe den. Det lykkedes dog til sidst. Da
Allerede ved ankomsten til Finland vidste
vi efterfølgende skulle ”indvi” pokalen på
vi, at den første dag ville blive lang. Vi
ægte dansk maner (med masser af øl), så
kunne nemlig ikke få adgang til kasernen
lykkedes det da at få Præsidenten for den
på Karelska Brigaden i Vekaranjärvi – ca.
norske delegation til at tage en slurk. Det
3 timers kørsel nordøst for Helsinki. Der
skal da også anføres, at fredag aften gik
skulle vi indkvarteres på 12-mands stuer –
en del af de danske deltagere i procession,
dog max. med 6 på hver. De faste beboere
Garderne fik mulighed for at afprøve de nyeste våben
og under musikledsagelse fra netop Ole
var sendt på øvelse, medens vi boede på
og materiel ved Nordisk Garderudveksling 2013.
Olsens mundharmonika, frem og tilbage
kasernen. Før vi ankom til kasernen var der
(Foto: Olav Vibild)
mellem de norske og danske stuer. Meloderfor stop i Borgå – tid til lidt føde – både
dierne var: Sejren er vor; Der er et yndigt
åndeligt og fast!
Land samt Ja, vi elsker dette Landet. Jo – det
deltagere så overvære skydningen på nærmeFra de finske arrangører var der lagt et righolvar en oplevelse.
ste hold. Der blev skudt med både gevær og
digt program for de kommende dage. Der var
Næste Nordiske Stævne holdes i juni 2015 –
pistol – 2 deltagere fra hver nation på hvert
mange faglige indlæg; demonstration af udstyr;
Aalborg er valgt som værtsby, og detailplanvåben. Spændingen var stor. De norske deltaskydekonkurrence med laservåben; gruppearlægningen er allerede godt i gang.
gere havde vundet den udsatte pokal de sidste
bejde i det fri (grupper på tværs af nationalitet);
Hver andet år deltager en delegation på op til
60 medlemmer fra Danske Soldaterforeningers
Landsraad i Nordisk Stævne. Dette stævne går
på skift mellem de 4 nordiske lande, Sverige,
Norge, Finland og Danmark.

march i byen Kouvola og modtagelse på byens
rådhus m.m.m. Det hele sluttede så af med en
stor festbanket lørdag aften.
Skydekonkurrencen foregik fredag eftermiddag
i kasernens auditorium. Her kunne samtlige

320-NOV-68 Fl. Martinussen

Frederiksberg sætter alle sejl til på ﬂagdagen
”Flagdagen er en fin lejlighed til at takke og
hylde alle de udsendte, der gør en indsats for
Danmark og for demokratiet rundt omkring i
verden – og også deres familier, der bestemt
også er en del af den indsats,” siger borgmester
Jørgen Glenthøj.
Som tidligere år holdes arrangementet på
Frederiksberg Rådhusplads, og det vil være
både festligt og oplysende. Gæsterne kan bl.a.
møde ”rullemarie” , se Ingeniørregimentets
bomberydderbus, røre en af Flyvevåbnets
F-16 jagere, se Søværnets jubilæumsudstilling og opleve en
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Frederiksberg Kommune markerer også i år den
nationale flagdag for Danmarks udsendte. Den
5. september i år er der lagt op til et særligt
stort arrangement i samarbejde med blandt
andre Veteranhjemmet på Roskildevej, Hærens
Officersskole og De Danske Garderforeninger.
Ligesom de foregående år inviterer borgmesteren byens veteraner og deres pårørende til reception på
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værnets Musikkorps København står for de
musikalske indslag, og Københavnske Soldaterforeningers Sammenslutnings m.fl. deltager
med fanebærere.
Arrangementet sluttes af med musik af Brødrene Olsen og Den Kongelige Livgardes Afghanistanband, som spiller på scenen i Rådhushallen. Arrangementet er åbent for alle, og Jørgen
Glenthøj opfordrer alle til at komme.
”Der er masser at opleve – men der er også
en lejlighed til at vise sin påskønnelse af veteranernes store indsats. De udsendte sætter
liv og helbred på spil i missioner for Danmark
– det skal vi som lokalsamfund bakke op om,”
siger han.
På dagen markeres også afslutningen på cykelløbet Ride4Rehab, der er arrangeret af Dansk
Handicap Idræts Forbund til fordel for veteraner med overrækkelse af de indsamlede midler
til Fonden Danske Veteranhjem.
Se iøvrigt hjemmesiden
www.frederiksberg.dk/by-og-kultur

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

Nordjylland (I)

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

Brønderslev og Omegn

(1/7 1947 – GF 70)

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

Hadsund og Omegn

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

Garderforeningen har afholdt den årlige fugleskydning ved Trine og Søren i Nebstrup. Der
deltog 13 skytter. Der skulle bruges 30 skud
mere i år end sidste år. Med det 118. skud blev
Søren Hjelm Hansen fuglekonge, han afløste
sønnen Frederik. Foreningens æresmedlem
Arne Christensen, Dronningborg - snart 85
år til september fik hjælp af Christian Hjelm
Hansen til at skyde højre vinge (36. skud) og
halen (88. skud) venstre vinge skudt ned af
Trine Gundesen. Bestyrelsen har vedtaget,
at der skal ske tilmelding til fugleskydningen
i 2014.
788-SEP-62 Niels

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

Sensommermøde
Mandag den 12. august kl.18.00
Dansk Nutids Museum, Støberivej 8, 9600 Aars.
Vi starter med JAN-61 Peter Jensens grillmad i
cafeen (hvis vejret tillader vil han grille udenfor).
Vi køber drikkevarer i cafeen.
Kl. ca. 19.30 vil museets guider vise os rundt og
fortælle os om Dansk Nutidsmuseum.
Den 3. marts 2013 indviedes den seneste udvidelse af museet, en stor hal, der er blevet bygget
sammen med det øvrige museum.
Så snart man træder ind i Dansk Nutidsmuseum i
Aars kan man se, at der er nye tider. Man mødes
af en stor flot trappe til første sal.
Kl. ca. 21.00 afsluttes mødet med museets kaffe
og kage – en samlet pris på ca. kr. 150,00 ekskl.
drikkevarer.

Gokart i Nordjylland
Alle unge og dem som føler sig unge indbydes hermed til at konkurrere om titlen som ”gardermester” i gokart 2013 for alle foreninger i hele Region 1.
Såfremt der er tilslutning, kan der køres i hold af 3-4 personer fra de forskellige foreninger (Le Mans
serien) ellers køres der som GrandPrix serie og der dystes så om Nordjyllandsmesterskabet i GOKART.
Spørg i din egen forening om mulighed for fælles transport til Aalborg.
Vi arrangerer en aften fuld af fart,
benzin, adrenalinsus og dramatik i
gokart tirsdag den 3. september
2013 kl. 18.30 i GOKART WORLD,
Maratonvej 1, 9230 Svenstrup.
Vi starter aftenen med instruks om
aftenens forløb og for nye kørere får
man ekstra undervisning. Vi kører så
en trænings serie, for herefter gældende. Aftenen slutter med resultater, kåring af vinderen og mulighed for at købe en forfriskning.
Pris for hele arrangementet incl. lån af udstyr såsom hjelm mv. kr. 195,- pr. person.
Bindende tilmelding på stm@sthomassen.dk, Søren Thomassen, tlf. 4074 6430 eller til Olav Vibild
på 2814 3501 snarest og senest den 16. august 2013.
Håber vi bliver mange.
Vicepræsident NOV-78 Niels Godiksen

Tilmelding til bestyrelsen eller e-mail garder@
himmerlandsgf.dk senest søndag den 11. august
2013 kl. 18.00.
GOKART AFTEN REGION 1
Tirsdag den 3. september kl. 18.30 i Svenstrup.
GF Nordjylland indbyder gardere med benzin i
blodet til at deltage om ”gardermester” i gokart
2013.
Der køres hold af 3-4 personer fra foreninger (Le
Mans serien). Aftenen starter med instruks om
aftenens forløb og for nye kørere får man ekstra
undervisning. Der køres så en trænings serie, herefter gældende. Aftenen slutter med resultater
og kåring af vinderen. Pris for hele arrangementet
incl. lån af udstyr, såsom hjelm mv. kr. 195,00
pr. person. Bindende tilmelding på garder@himmerlandsgf.dk eller Ole Kærgaard tlf. 2125 4488,
snarest og senest den 16. august 2013
Bowling
Som noget nyt deltog vi i De Danske Garderforeningers landsbowling i C-rækken med et
hold på 4 gardere, nemlig: JAN-90 Mogens
Dalsgaard, SEP-62 John Nielsen, JAN-58 Bent
Knudsen og MAJ-54 Poul Arne Nielsen. Holdet
blev nr. 2 i C-rækken DG Bowling 2013. Præmieuddeling vil finde sted senere på året.
MÆRKEDAGE
Følgende har på sin halvrunde fødselsdag haft
besøg af to fra bestyrelsen: NOV-49 Egon
Svenstrup, Løgstør.

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

Vi har fra Nordjylland fået invitation til at deltage
i Grand-Prix i gokart tirsdag den 3. september,
pris kr.195-pr.person. Der er tilmelding senest
16. august. Vi håber der i vores forening er medlemmer som har lyst til at deltage, oplysning og
tilmelding til undertegnede. Det kunne da være
fint hvis vi fra Hjørring kunne stille med et hold
der kunne give dem alle baghjul.
Vi var fra bestyrelsen 2 mand som deltog i
Repræsentantskabsmødet i Silkeborg, hvor vi
blev opdateret med hvad der er sket og hvad der
fremad kommer til at ske. Ved samme lejlighed
fik vi resultaterne fra landsskydningen, hvor der
var 11 fra vores forening der havde deltaget som
alle har fået tilsendt deres resultat.
18. juni havde vi fået lavet aftale med Peter
Ørum som bor i Chicago, hvor han har et
gartneri; til at komme og fortælle om sit liv
og oplevelser. Det var en vellykket aften med
55 deltagere, som Peter gjorde interessant for
os alle. Vi havde indrykket en annonce i vores
lokale ugeavis, inviteret naboforeninger samt
oplyst alle der havde lyst var velkommen, hvilket var en god ide, da Peter har boet i Vrå og
mange mødte op for at hilse på.
Husk hvis du har fået mail eller måske ny mailadresse at oplyse os der om.

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Hobro og Omegn

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

Morsø

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

Nordjylland

(24/3 1908 – GF 10)
Formand: JAN-80 Olav Vibild
Klithagen 2, Klitgaard, 9240 Nibe
Tlf. arb. 28 14 35 01 · Tlf. priv. 98 35 01 30
e-mail: olav@olavvibild.dk
www.gfnordjylland.dk

MANDAG DEN 12. AUG. KL. 18.30
200 M LANDSSKYDNING.
Vi mødes på Cimbrerhøj skydebane i Svenstrup.
Kom og vær med til den traditionelle 200 m
landsskydning. Ring til oldermand Flemming Hassing 9838 3122 og tilmeld dig denne skydning.
Vi skulle gerne i år være rigtig mange der deltager
i årets 200 M skydning.
TIRSDAG DEN 13. AUG. KL 18.30 GRILLAFTEN
Vi starter med vor traditionelle Grillaften. I år
skal vi besøge Store Vildmose. Nærmere bestemt
Vildmoseporten, Biersted Mosevej 277, 9440
Aabybro. Der vil i forbindelse med besøget blive
vist rundt på/i Vildmoseporten. Følg med i vor
næste Budstikken, hvor efterårets arrangementer
vil blive omtalt. Det er nødvendigt med tilmelding til arrangementet. Ring til Olav Vibild på tlf.
2814 3501.
TIRSDAG DEN 3. SEP. GARDER GOKART 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 GOKART. Vi arrangerer en aften fuld af fart,
benzin, adrenalinsus og dramatik i gokart den
3. september 2013 kl. 18.30 i GOKART WORLD,
Maratonvej 1, 9230 Svenstrup.
Vi starter aftenen med at blive instrueret i aftenens 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 rattet
i en gokart. Aftenen slutter med resultater og
mulighed for at købe en forfriskning.
Pris for hele arrangementet incl. lån af udstyr
såsom hjelm, mv. kr. 195,- pr. person. Bindende
tilmelding på www.gfnordjylland.dk eller til formanden Olav Vibild på 2814 3501 snarest og
senest den 16. august 2013.
TORSDAG DEN 5. SEP. FLAGDAG FOR DE DANSKE SOLDATER.
Det endelige program kan ses i dagspressen, og

16

man er meget velkomne til at ringe til formanden
Olav Vibild tlf. 9835 0130, eller oldermand Kjeld
Christensen tlf. 9812 8286.
SØNDAG DEN 29. SEP. FISKETUR FRA HIRTSHALS
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. Da
der er meget tidlig tilmelding for at vi kan sikre
reservation på fisketuren med M/S ALBATROS
skriver vi om det allerede nu. Tilmelding senest
16/8!
Prisen for en sådan tur er 550-675 kr. afhængig af
deltager antal. Husk tilmelding inden 16. august
til kontakt@gfnordjylland.dk eller ring til Olav
Vibild på tlf. 2814 3501.
Vor hjemmeside www.gfnordjylland.dk
Er nu opdateret og fornyet med et nyt udseende. Der vil løbende blive tilført mere til
vor hjemmeside. Kommende arrangementer er
listet på forsiden så man hurtigt kan orientere
sig om de næste måneders arrangementer.
JUL-71 Niels Thygesen

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

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

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

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

Siden sidst
Lørdag d. 8 juni 2013 afholdt foreningen sit årlige
sommerarrangement. En guidet byvandring i den
gamle del af Sæby.
22 gardere incl. fruer mødte op til dette spændende arrangement. Vi havde også besøg af 3
personer fra Vendsyssel Garderforening – Tak til
jer alle for hyggeligt samvær. Alt i alt 25 personer
som fik et spændende indblik i hvor vigtig en by
Sæby har været. Vi startede rundvisningen kl.
10.00 hvor guiden startede stolt med at fortælle,
at den berømte biskop Stygge Krumpen om sommeren brugte Sæby Gaard Slot som tilflugtssted,
for til efteråret at vende tilbage til Børglum Kloster. Inde i Kirken blev der fortalt bredt om kirkens

historie. Blandt andet om tilbygningerne som er
sket over flere gange. Vi fik en grundig fortælling
om kalkmalerierne, hvert billede har sin helt egen
historie. Der siges at kalkmalerierne i Sæby kirke
er de mest bevaringsværdige af alle kalkmalerier nord for Alperne. Fra kirkens begyndelse blev
gudstjenesterne holdt på Latin, hvilket betød at
fiskerne i Sæby, som boede langs åen, ikke forstod
noget som helst.

Efter en grundig historisk fortælling i kirken,
bevægede vi os op gennem den gamle bydel,
hvor der blev fortalt om de gamle bygninger,
som er bevaringsværdige og fredet den dag i
dag. Der blev blandt andet fortalt om Sæbys
første rådhus, fattigmandsgårde og det gamle
torv, hvor man i gamle dage kom i gabestokken
til offentlig skue, hvis man lavede en forbrydelse.
Sæby var også en by hvor mange rejste til om
sommeren, f.eks de berømte skagensmalere.
Rundturen varede ca. 1 ½ time, som sluttede,
hvor det hele startede, nemlig ved kirken. Nogle
tog hjem med det samme, mens andre benyttede det helt fantastiske vejr til en lille gåtur
langs den hyggelige havn i Sæby.
Følgende har på sin runde eller halvrunde fødselsdag fået besøg af en fra bestyrelsen:
588-NOV-52 Ove A Bach, Hjallerup
899-NOV-53 Børge Madsen Christensen, Asaa
976-SEP-57 Henrik Walsted Jensen, Dronninglund
669-JUL-62 Søren Sørensen, Vodskov
765-SEP-62 Magnus Toldberg, Vodskov
132-NOV-62 Peter M Bastholm, Hjallerup.
I Ønskes alle tillykke med dagen.
Til orientering
For nemmere, hurtigere samt billigere at kunne
give besked til vores medlemmer, vil vi gerne
have tilsendt jeres e-mail adresser til jdr@stofanet.dk Husk Navn.
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NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

Sommerhus udlejes på Læsø
6 personer
3.000 kr. pr. uge
JAN- 90 Carsten Wolff
cawo@mail.dk

Midtjylland (II)

Garderforeningerne i Midtjylland (2)

Lemvig og Omegn

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

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

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

Odder og Omegn

(17/12 1910 – GF 19)

(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

Regionsbowlingleder:
Vacant

Ringkøbing og Omegn

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

Sommerudflugt - Søndag den 1. september
Denne gang vil vi prøve noget nyt og indkalder
hermed til en udflugt, hvor vi vil køre i egne biler.
Vi vil i den forbindelse prøve at arrangere fælles
kørsel, under devisen, kan vi fylde en bil har vi en
udflugt. Kan vi fylde flere biler op, har vi bare en
endnu større udflugt. Jo større jo bedre!
Turen går til Silkeborg Bunker Museum. Entre 20
kr., guide 50 kr. I alt 70 kr. pr. person. Husk praktisk tøj, pandelampe eller lommelygte. Vi mødes
ved posthuset i Bjerringbro kl. 13.00, hvorfra vi
kører til museet på Gjæsøvej 40 D, med forventet ankomst kl. 13.45. Efter besigtigelserne af
områdets 15 hektar, som rummer 25 bunkere,
går turen hjemad. Vi finder et sted at drikke kaffe
undervejs. Ingen tilmelding – bare mød op.
Ole

Djursland

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

Herning og Omegn

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

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

Program for efterår og vinter 2013-2014 er gået i
gang, følg derfor med her i bladet hvad der sker.
Generalforsamlingen er fastsat til 10. oktober
2013 kl. 19.00 i Sergentmessen på JDR. Nærmere
følger.
Bestyrelsen er i gang med at starte foreningens
hjemmeside, den vil være tilgængelig i september 2013.
APR-69 Hans Tinggård

(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

Husk! Husk! - Gardernes Vandskiløb
Lørdag den 24. august 2013, kl. 11:00 til 14:00
ved Kabelpark Aqua Sports Zone, Vandskibanen,
Gytjevej 15, 6960 Hvide Sande.
I samarbejde med De Danske Garderforeninger
gentager foreningen de senere års succes med
at invitere alle nuværende og tidligere Gardere
til ”Gardernes Vandskiløb” det er et landsdækkende ungdomsarrangement på Vandskibanen i
Hvide Sande, men alle aldersklasser må meget
gerne deltage. Da De Danske Garderforeninger
giver et økonomisk tilskud til arrangementet er
prisen for deltagelse 100,00 kr. pr. deltager, heri
er inkluderet brug af banen i 3 timer, leje af våddragt og ski, samt en menu fra grillen.
Der vil være mulighed for at købe drikkevarer i
Estrup´z cafeteria.
P.s. Der må ikke medbringes mad og drikkevarer
på Aqua Sports Zones område.
Tilmelding senest søndag den 11. august 2013
til formand Anders Bjerg tlf. 9738 1820, mobil
5176 9891, e-mail: lindevej.20@mail.tele.dk
Gardernes landsskydning på 200 m.
Søndag den 25. august 2013 kl. 09.00 til 11.30
ved Ulfborg Skyttecenter, Torstedvej 1, 6990
Ulfborg. Så er tiden inde, hvor vi skal deltage i
De Danske Garderforeningers landsskydning på
200 m., vi starter dagen med kaffe ”tilsat lidt
styrkende for at dulme nerverne” og rundstykker.
Alle kan deltage i skydningen, da der benyttes
liggende skydestilling, veteraner må dog skyde
stående med albuestøtte ved et hæve/sænkebord. Geværer og høreværn låner vi på skyttecentret, så mød kun op der er plads til alle, og
uanset antal træffere, vil du komme på resultatlisten, for husk på at det er vigtigere at deltage
end at vinde. Vi ved der går mange skytter rundt
blandt vore medlemmer, og vi vil meget gerne
have jer til at deltage i landsskydningen.
Tilmelding senest tirsdag den 20. august til Skydeleder Michael Nissen tlf. 8161 3475, e-mail:
ml.nissen@privat.dk

Fredag d. 31. maj var foreningens medlemmer
med ledsagere samt gæster fra Skjern GF taget
på sommerudflugt til Rindsholm Kro. Aftenen
startede med spisning i kroens hyggelige stue,
hvor krovært Frode Hansen gav os en fyldig og
medlevende information om kroens historie
fra tilblivelsen i 1315 til i dag, hvor kroen, med
etableringen af ”Danske soldaters mindelund”,
er blevet et samlingspunkt for Danske soldater fra alle tre værn, der har været udsendt i
international tjeneste. Her har de fået et fantastisk sted, hvor de kan mødes og mindes de
kammerater der er faldet i tjenesten, og med
værtsparrets brændende ønske om at hjælpe
alle danske veteraner så godt de formår, er
der sikkert aldrig nogen, der vil gå forgæves
til deres dør med anmodning om hjælp eller
informationer om mindelunden.
I ærbødighed for de faldne soldater, startede
rundvisningen i mindelunden med at formand
JAN-72 Anders Bjerg, på vegne af de to foreninger, lagde en buket blomster ved Mindemuren for faldne danske soldater i fredens
tjeneste.
Aftenen sluttede med kaffe og hyggeligt samvær i krostuen.

PS. Fotos fra udflugten og andre arrangementer kan ses på foreningens hjemmeside: www.
dg39.dk
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Samsø

8-13

(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

Onsdag d. 7. august kl. 18.00-20.30 fra Silkeborg Havn
Sejltur på Silkeborg Søerne med den 104 år
gamle Hejren. Skibets personale sørger for en
hyggelig sejltur ud i den danske sommeraften, og
en spillemand vil sætte stemningen ombord med
danske viser, som vi alle kender. Nærværende er
en husker til de allerede tilmeldte.
Torsdag den 5. september kl. 19.30, afholdes
der mindegudstjeneste for de udsendte soldater 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 de der gør tjeneste uden for
vores grænser.
NOV-71 Keld Blokager

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

200 meter skydning i Honum - august 2013
Mandagene den 5. og 12. august kl. 18.00:
200-meter landsskydninger. Landsskydninger
med 6,5 mm gevær på 200-meter skydebanen
ved Honum, Nørre Snedevej 118, 8763 Rask
Mølle mellem Horsens og Nørre Snede. Garderforeningen for Horsens og Omegn kommer også
og skyder, så disse to aftener er værd at reservere.
Pris for skydning er 50,00 kr. pr. serie á 20 skud.
Der er gode præmier at gå efter.
Marselisborg Slot i Aarhus - besøg
Onsdag den 14. august kl. 19.00 besøger vi Marselisborg Slot i Aarhus.
Tag gerne din ledsager med.
Medbring kaffe, kage, kop og tallerken, så kan vi
hygge os i parken, når vi har vandret rundt og set
på parken, dens skulpturer m.v.
Vi ønsker godt vejr denne aften.
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.

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

Udflugten den 2. juni 2013
Vi startede med Nordsallings Buslinjer fra Søndercenterets parkeringsplads kl. 9.30. Turen gik
op over Virksunddæmningen og op over Vesthimmerland til Aggersundbroen. Undervejs
passerede vi Kongeporten til Jagthytten i Trend
og derefter Vitskøl Kloster og Bjørnsholm. Viggo fortalte kort om både Jagthytten, Vitskøl og
Bjørnsholm og senere om Aggersborg Borgruin,
som var vort første stop på turen. Vi så den
”nyopførte” ruin og ikke mindst udstillingen om
borgen i det lille udstillingsrum.
Vores næste stop var naturcenteret ved Vejlerne, hvorefter vi fandt en rasteplads, hvor vi
spiste vores medbragte mad, med bussen som
beskyttelse mod den hårde vind.
Det primære mål for turen var Testcenteret for
Vindmøller i Østerild Klitplantage. Der er foreløbigt rejst 2 møller, begge fra Siemens. Den
første blev rejst i 2012 og er 196 meter høj fra
jord til vingespids. Vingerne er hver 75 meter
lange og de bestryger et areal på størrelse med
2,5 fodboldbaner.
Efter at have beundret de kæmpestore møller
på nært hold, kørte vi videre til Nr. Vorupør,
hvor Johans soldaterkammerat bød os velkommen i sin Sparbutik og bød på kaffe og småkager. Han fortalte levende om alle de tiltag, der
bliver gjort i byen for at tiltrække flere turister
og dermed redde handelslivet og restaurationsbranchen i byen fra at bukke under, da
finanskrisen har været hård ved disse. Efter vi
havde sagt tak for kaffe og husly, gik vi ned til
havneområdet hvor vi beundrede bølgerne og
blev blæst godt igennem.
Så gik turen hjem til Skive, hvor vi var lidt over
16.30.

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

Familiebowling i maj
Forårets sidste bowling blev afviklet i Skjern
Bowlingcenter søndag den 12. maj 2013, kl.
11-12. Der var præmier til Margit Jensen med
317 point, Bernt Bugge Nielsen med 306 point,
og Søren Villsen med 190 point.
I anledning af ”mors dag”, havde bowlingcentret et super tilbud på 110 kr. for bowling og
flæskesteg med alt tilbehør. Det tog vi naturligvis imod, og alle var glade.

Sommerudflugt til Rindsholm Kro i maj
Ringkøbing og Omegns Garderforening havde
inviteret vores forening til en sommerudflugt
for hele familien til Ringsholm Kro, Gl. Århusvej
323 i Viborg.
Vi deltog i arrangementet med 11 personer.
Efter en god middag på kroen gav kromanden
en interessant orientering om kroens historie.
Derefter en rundvisning og information om
Danske Soldaters mindelund, som blev indviet i
2007 til minde om kampen ved Rindsholm Kro
den 4. juli 1849, hvor brave danske dragoner
afværgede et preussisk angreb på Viborg.
Stedet er endvidere til minde om de mere end
100.000 danskere, der har været udsendt overalt i verden i fredens tjeneste for FN, NATO,
OSCE og EU.
FEB-69 Gunnar Jensen

Viborg og Omegn

Husk torsdag d. 5. september.
Flagdag for Danmarks udsendte. Se dagspressen
angående tidspunkt.
Fugleskydning
Foreningen afholdt fugleskydning i Dalgascentret. Der var mødt 16 gamle gardere og 14
pårørende til arrangementet. Mange mødte op
kl. 18 og spiste den medbragte mad.
Skydningen blev indledt med oplæsning af
kanonbefalingen og affyring af salutkanonen.
Det var en fornøjelig skydning, hvor der livligt
blev foretaget beregninger på om pladerne
kunne holde til det blev én selv der skulle skyde.
Fuglene var som sædvanligt godt lavet. De
holdt til et passende antal skud så vi var færdige inden skydeforbuddet kl. 21 trådte i kraft.
Mange medlemmer møder trofast op til arrangementet hvert år. Der er næsten ingen undskyldning for ikke at møde op.
JAN-59 Gunnar Juul Kristensen mødte således
op med brækket højre arm. På trods af dette
handicap lykkedes det Gunnar at skyde både
hoved og hjertet af fuglen og dermed blive
fuglekonge.
Ny fugledronning blev Charlotte Saabye
Efter skydningen blev den medbragte kaffe og
kage indtaget i cafeteriet. Der blev uddelt vin til
de deltagere der havde skudt en plade af fuglene, og afgående fuglekonge overdrog kæden
til Gunnar Kristensen som ny fuglekonge
En vellykket aften og vi håber på endnu flere
deltagere til næste år.

AUG-72 Asger Thykjær
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(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
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Sydjylland (III)

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

Fuglekonge JAN-59 Gunnar Juul Kristensen, Fugledronning, Charlotte Saabye og formand JUL-73
Jens Saaby.
(26/9 1902 – GF 05)
Aarhus og Omegn
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

Skydning
Vintersæsonens skydninger i Lyseng starter onsdag den 4. september kl. 19.00.
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 stillet 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: knudboye@gmail.com senest
den 22. august.

Als og Sundeved

(12/12 1937 – GF 60)

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

Esbjerg og Omegn

(31/5 1935 – GF 59)

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

Fredericia og Omegn

(28/10 1912 – GF 29)

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

Haderslev

(16/5 1933 – GF 57)

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

Aktiviteter i august
Som nævnt i GB for juli holder vi jo fri her i
august, men onsdag den 4. september kl. 10.00
på Haderslev Kaserne indbydes der igen til kammeratskabsformiddag, og da skal vi høre om
hvordan Kriminalforsorgen arbejder. Nærmere
herom i GB for september.

Aktiviteter siden sidst
Den årlige trekantskydning på 200 meter banen
i Toftlund blev afviklet tirsdag den 4. juni, hvor
såvel det gode vejr samt ditto selskab havde
fortjent lidt flere deltagere – men det blev under
alle omstændigheder en hyggelig og fornøjelig
dag med gode kammerater. Takket være vores
ungdommelige medlem APR-06 Jens Jessen
lykkedes det at score titlen som bedste individuelle skytte – og nok en pokal i kategorien mest
uheldige skytte, så vi var bestemt ikke skuffede.
Næste år er det Haderslevs tur til at arrangere.
HM Dronning Margrethe den II og Prinsgemalen
aflagde officielt besøg i Haderslev, hvor den
kongelige familie torsdag den 6. juni besøgte
øen Årø og fredag den 7. juni Haderslev by, hvor
Kongeskibet kl. 10.00 lagde til kaj ved Haderslev
Havn. I den anledning deltog Haderslev Garderforening i Faneborgen ved modtagelsen.
Mandag den 17. juni var der ”Mannetur” hos
APR-79 Preben Schmidt, Lille Vedbølvej 1, 6500
Vojens.
Efter madpakken var Preben fører på en ”markvandring”, hvor der var lejlighed til at se og høre
mere om, hvorledes Preben fremavler førsteklasses oksekød og producerer høj-kvalitets
minkskind. Og så var der også mulighed for at
se en del af ” Sicherungsstellung Nord”, som
tyskerne i perioden 1916–18 opførte tværs over
Sønderjylland af frygt for en engelsk landsætning i Esbjerg området, og hvor en del ligger på
Prebens ejendom.
En rigtig god og spændende aften med god
tilslutning samt flot sommervejr, og hvor vi på
behørig vis fik uddelt pokaler og præmier for
året 2012.
For præmiemodtagere, der ikke havde mulighed
for at være til stede denne aften, er der fortsat
mulighed for at afhente præmier ved kontakt til
formanden – dog senest inden 30. nov., idet ikke
afhentede præmier tilfalder foreningen efter
denne dato.
En stor tak til Preben for gæstfrihed og en interessant aften.
JUL-90 Mikael Ridstrøm Lauritzen

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 keglekonge. 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.
JUL-64 Helge Kuno Pedersen
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Horsens og Omegn

8-13

(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

MAR-83 Frank Meyer
(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

(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

”Mannetur”
Torsdag den 20. juni 2013 havde MAR-59 Arne
Blåbjerg inviteret medlemmerne af Garderforeningen for Horsens og Omegn til Tolstrup
Mølle. Formanden Jørgen Bojsen Jensen bød velkommen og en særlig velkomst til æresmedlem
505-MAJ-48 Niels Møller Nicolajsen, indbudte
gæster fra hold AUG-72 samt vor skydeinstruktør JAN-65 Leif Høj. Han takkede desuden Arnes
datter Hanne samt Kjeld for gæstfrit at have
åbnet deres hjem denne aften.
Som tak for værtskabet fik Arne overrakt foreningens ”vandre” garderstatuette. Følgende
gamle gardere modtog 10 års-hæderstegn:
DEC-97 Morten Christensen, DEC-02 Heine K.
Pedersen, DEC-02 Mads Nedergaard Pedersen,
MAJ-73 Aksel Chr. Poulsen, AUG-02 Lars Reinholt, AUG-02 Thomas Trøjborg og 280-MAJ43 Andreas Chr. Thomsen. 25 års-hæderstegn
blev tildelt: JAN-63 Ragner Aagaard, SEP-88
Flemming Thykjær Lave, NOV-63 Kaj Rugholm,
MAJ-80 Bent Rørbye, AUG-67 Viggo Sørensen,
JUN-87 Steen Juul Østergård, JUN-83 Per Benny
Jensen og AUG-67 Lynge Rasmussen.
Foreningens kammeratskabspokal blev i år tildelt
AUG-05 Michael Lund Mortensen, som til hverdag
virker i det stille, men har gjort et kæmpe arbejde
for vor forening. Han har lavet foreningens nye
hjemmeside og ikke mindst hjemmesiden i forbindelse med De Danske Garderforeningers 100
års jubilæum, hvor DGs medlemmer op til og
efter jubilæet kunne holde sig orienteret.
Formanden takkede skytterne for deres trofaste
fremmøde på skydebanen, inden uddelingen af
skydepræmier. Skydningen starter igen den første mandag i oktober. Igen i år havde foreningen
deltaget i Landsskydningen, hvilket også havde
givet præmier til Poul Henrik Graversen, Jens
Erik Iversen, Leif Høj og Preben Bosse. Afslutningsvis oplyste formanden, at der igen i år er
mulighed for at prøve kræfter med 200-meter
banen i Honum, mandag d. 5. og 12. august.
Aftenen sluttede med, at formanden takkede
Arne og familie for en god aften, og ønskede alle
en god sommer. Se foreningens hjemmeside –
www.dg-hs.dk

Kolding og Omegn

Kongeå-egnen

Bestyrelsen

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

Tidligere formand NOV-59 Orla Duedahl fortalte om minibyens tilblivelse og hvad historien
bag minibyen var. Vi fik en spændende guidet
tur i minibyen.

(18/8 1912 – GF 28)

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

Sønderjydsk

(26/9 1920 – GF 46)
Formand: Christian Lund
Industrivej 6 1, 6630 Rødding
Tlf. 70 22 17 71, 74 84 11 10 · Mobil 51 23 25 40
e-mail: christianlund@clglasalu.dk

Kommende arrangementer
5. September kl. 10.45 - National Flagdag i
Tønder.
14. September kl. 10.30 - Landsskydning i Vingsted Tilmelding til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Besøg på Sønderborg Slot
Den 28. maj mødtes medlemmer af vor forening foran indgangen til Sønderborg Slot.
Vi havde denne aften bestilt en rundvisning i
udstillingen om Sønderjylland. Specielt med
fokus på tiden fra De Slesvigske Krige, med
tabet af Sønderjylland i 1864 og tiden under 1.
Verdenskrig, som betød at sønderjyske mænd
måtte/skulle i krig for en sag og et land som
ikke var deres. En flot udstilling og ros til vores
rundviser. Vi rundede arrangementet af med
et besøg på Sergentskolen i Sønderborg. Her
kunne vi indtage den medbragte forplejning.
Vi havde bedt en af skolens elever og medlem
af vor forening, Sergentelev Søren G. Lund, om
at fortælle om sin tid ved Livgarden og nu som
elev ved Hærens Sergentskole Sønderborg. Et
udmærket indlæg. Aftenen sluttede i dejligt
solskinsvejr og vi sagde farvel til hinanden ved
udsigten over det smukke Alssund.
JUL-73 Christian Lund

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

Varde og Omegns Garderderforening havde
søndag d. 2. juni 2013 rundvisning i Varde
miniby.
Arrangementet var lavet som en familietur,
hvor både kone, kærester, børn og børnebørn
kunne deltage.

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

FLUGTSKYDNING DEN 22. AUGUST kl. 17.30
Adressen er Remmerslundvej 37 8723 Løsning.  
Banen er åben for skydning fra kl. 18 til 21. men jeg
vil foreslå vi er der kl. 17.30.
Skydekort koster 30 kr. for 24 duer.
30 patroner koster 35 kr. man er også velkommen
til selv at tage med hvis man ønsker det.
Geværer kan lånes. Grill mad kr. 125.- pr. person
incl. øl, vand og kaffe.
Tilmelding til Grillmad til undertegnede helst mail:
k.internet@pc.dk senest d. 18. august.
KLUBAFTEN
Første klubaften efter sommerferien er som sædvanlig på Hotel Hedegården i Vejle torsdag den 1.
august kl. 20.00.
Husk at du der altid har mulighed for at møde
nogle af dine gamle garderkammerater.
Der er altid fine favorable priser på evt. efterfølgende smørrebrød, eller hvad nu Hotellet stiller
med af overraskelser, til samme lave priser.
MAIL ADRESSER
Jeg er helt sikker på at en del af jer enten har fået
en anden mail adr. eller måske en hel ny men
glemt at give mig besked.
Send venligst en mail til mig på k.internet@
pc.dk
Hvis I har mail adr. men ikke modtager mail med
Nyheder fra mig, er det tegn på, at jeg i k k e har
din mail adresse
BS TILMELDING
Kære garderkammerat, nu mangler vi kun lige
at få de sidste par stykker med i BS Betalingssystemet.
Det har den store betydning, at du dermed
kan hjælpe Foreningen med at nedbringe vore
udgifter.
Der er flere muligheder.
Du kan selv gå hen i dit Pengeinstitut og tilmelde
betaling på Reg. Nr. 1682 Konto Nr.: 32 24 03
14 82.
Hvis du har adgang til Mail, kan du kontakte mig,
og få et Link, så kan du selv tilmelde dig, dog skal
du have dit Medlems Nr. ved mig.
Du kan også kontakte mig med CPR. Reg &
Konto Nr. så kan jeg klare det, og du vil modtage
en kopi af tilmeldingen.
238 Kai Hansen, Mobil.: 2484 4825
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Garderforeningerne på Fyn (4)
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)

Landsskydning på 200
meter

Næstformand og fanebærer NOV-60 Arne Jull Madsen og formand JUL-78 Tom Kristensen.

Nu er det snart tid til at få skudt landsskydningen på 200 meter.
Der vil være mulighed for at afvikle denne skydning på hjemmebane, eller ved at
møde op i Vingsted den 21. september til
Gardertræffet.
Ved Gardertræffet er der den fordel at
patronerne er gratis, det er således kun
transport samt et minimalt indskud man
selv skal betale.
Kan man ikke bruge en af ovenstående
muligheder, kan man komme til Skallebølle skyttecenter (hus 2) på følgende
datoer:
• 21. august
• 4. september
• 11. september
Alle dage skydes der fra kl. 17.30 til
19.30.
Den Fyenske GF sørger for at der er
mulighed for at låne en riffel, og det er
også muligt at købe ammunition.
Ønsker man at komme en eller flere af
disse dage, bedes man kontakte regionsskydelederen.
Regionsskydeleder, Sendy Alstrøm
6266 1989 · sehal@pc.dk

Assenskredsen

(2/9 1945 – GF 66)

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

Kommende arrangementer
Den Nationale Flagdag for Danmarks Udsendte,
den 5. september 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 formand, såfremt du ønsker at deltage.
Mindesmærke for frihedskæmperen Jens
Toldstrup.
Der var afsløring af mindesten d. 30. juni 2013
på Jens Toldstrups 98 års dag.
Jens Toldstrup fungerede som modtagechef
under besættelsen. Han blev af de allierede
betegnet som Europas bedste modtagechef.
Han blev født i Assens i 1915. Han var reserveofficer fra Livgarden. Med til afsløringen
var blandt andre Toldstrups børn og to af
hans kurerdamer. Fra Assenskredsens Garderforening deltog formanden og næstformanden,
der havde medbragt vores fane til den opstillede faneborg.
Frem af tilskuermængden dukkede vores medlem FEB-74 Vigan Jensen op medbringende
sit kamera, så vi fik nogle flotte billeder fra
arrangementet.
Fortsat God sommer
Bestyrelsen for Assenskredsens Garderforening
ønsker alle vores medlemmer og deres familier
en god og varm eftersommer.
JUL-78 Tom Kristensen

Den Fyenske

(6/7 1889 – GF 02)

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

Lidt fra formanden
Som mange ved er vi blevet husvilde med hensyn til Garderstue, idet Sct. Georgs Gilderne har
solgt Allégade 61 til Giessings Realskole, og skolen har nedlagt køkkenet. Giersings Realskole
havde ikke noget imod at vi fortsatte, men uden
køkken, ikke engang en håndvask, så vi kan ikke
have Garderstue der længere. Men fat mod!
Vi er i fuld gang med at undersøge alternative
muligheder, og jeg er ret sikker på at vi i næste
Garderblad kan orientere mere om, hvor vi kan
mødes til Garderstue i september.
JUL-71 Henrik Gattrup

Golf
Fredag den 16. august kl. 12.30 Gardergolf på
Vestfyns Golf i Glamsbjerg.
200 m Skydning (nye datoer)
Onsdagene den 21/8 - 4/9 og 11/9 skydes der på
200m fra kl. 17.30 – 19.30 i Skallebølle.
Udflugt til Flyvestation Skrydstrup:
Tirsdag den 3. september har SFF i samarbejde
med FOLK & FORSVAR arrangeret en tur til Flyvestation Skrydstrup med rundvisning, frokost
og eftermiddagskaffe. På hjemturen serveres der
middag på Heise Kro. Pris for turen er kr. 250,- pr.
person, og husk af vore piger også er velkomne. –
Vi kører i bus fra Odense med afgang kl. 10.00 fra
parkeringspladsen overfor ZOO. Hurtig tilmelding
til 156-NOV-55 Christian Laursen på tlf: 24 89
71 29.
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Faaborg-egnen
(27/8 1911 – GF 22)
Formand: 253-NOV-67 Lars Styrbæk Frost
Nørregade 7, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 11 09
e-mail: frostfaaborg@stofanet.dk
Kerteminde og Omegn

(15/2 1921 – GF 48)

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

Langeland

Kongeskydning
Torsdag den 13. juni afholdt foreningen den
årlige KONGESKYDNING på banerne i Bullerup
Skytteforening. Dagen igennem var der en
god dyst i de forskellige discipliner, og først kl.
19.30 forelå dagens resultater og De tre Kongelige blev udråbt og hædret. Under spisningen
overrakte formanden JUL-71 Henrik Gattrup
præmier til følgende:
Kongeskydning: Konge 324-SEP-59 Frantz Bertelsen, Kronprins JUL-86 Christian Tvede og
Prins DEC-96 Thomas Ribert Toftgaard.
Købeskydning: 1. JAN-83 Peer Jørgensen, 2.

324-SEP-59 Frantz Bertelsen, 3. JUL-86 Christian Tvede.
Pistolskydning: 1. JUL-86 Christian Tvede, 2.
FEB-81 Sendy Alstrøm, 3. DEC-96 Thomas
Ribert Toftgaard.
Pilekast: 1. 324-SEP-59 Frantz Bertelsen, 2.
500-SEP-65 Finn Erik Madsen, 3. 369-NOV-67
Nils Broe.
Raflespil: 1. 376-NOV-67 Poul Ryg, 2. 332-JUL66 Aage Duch, 3. 369-NOV-67 Nils Broe.
På billedet ses fra venstre Fanebærer JAN-77
Kjeld Mortensen, Konge 324-SEP-59 Frantz
Bertelsen, Kronprins JUL-86 Christian Tvede og
Prins DEC-96 Thomas Ribert Toftgaard.
332-JUL-66 Aage Duch

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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(21/10 1911 – GF 24)

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

Nordfyn

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

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

Foreningen har afholdt første ½ årlige skydeafslutning i Avnslev Hallen tirsdag den 9. april
2013 , der var fremmødt 15 deltagere til en
hyggelig aften med fællesspisning.
Skydning for Damer
Anna Mortensen 50 point
Lorna Petersen 81 point
Birthe Petterson forsøgte sig også men der var
ikke noget begynderheld, men det udløste en
trøst præmie.
Skydning for Mænd
Gunner Mortensen Ring skiven 98 point
Kurt Petersen Hjorte skiven 34 point
Gunner Mortensen blev Pokalvinder med 162
point
Tillykke til jer alle.
Efter præmieuddelingen gik vi over til et veldækket bord, hvor menuen bestod af æggekage
øl, snaps og vand, vi sluttede af med kaffe og
hjemmebagt kage fra Karen Wullf, en dejlig
aften, tak til Walther.
Bestyrelsen var samlet hos undertegnede den
20. februar 2013, her blev vi enige om et nyt
møde som skulle holdes hos Gunner M. tirsdag
sen 14. maj 2013 kl. 19.00. Her fandt vi en dato
for sommerens arrangement det blev en tur til
Odense Bunkermuseum på Kragsbjergvej 99,
onsdag den 19 juni 2013, hvor vi mødtes på
P. pladsen kl. 17.45 da vi skulle starte med at
spise kl. 18.00.
Menuen bestod af 3 stk, smørebrød 1 øl eller
1 vand, herefter rundvisning af Camilla Freisleben, en fantastisk rundtur, det var en tur på ca.

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

Fyn (IV)

1,5 time det var bestemt pengene værd, 130 kr.
for mad og rundvisning.

og buketlægning sluttede højtideligheden og
alle kørte hjem igen endnu et minde rigere.

Sidste ½ års skydning starter i Avnslev Hallen
tirsdag den 3. september 2013 kl. 19.00.

Den 2. tirsdag i maj var foreningen igen
repræsenteret til ”bryggeriet Vestfyn cup” en
skydning på 50 m. arrangeret af Assens GF. Der
var som det plejer flere præmier til foreningen
men i år gik det helt galt i det amr. lotteri, men
så kom de øvrige foreninger jo også lidt til
fadet. En god aften hvor vi godt kan være flere
fra foreningen så kryds kalenderen i 2014 den
2. tirsdag i maj.
Den 12 juni var vi på besøg på Hesselager gård
hvor baronen viste rundt i de private gemakker. Det var et godt arrangement da vi kunne
melde godt og vel fuldt hus. Der var plads til
30 og vi var 32 som fik en god og levende
beretning om husets historie på godt og ondt,
og alle fulgte meget intenst med og aftenen
sluttede med grillpølser og en tår at drikke i
gårdens STORE maskinhal. Dem som ikke var
med gik glip af noget så prøv at komme med
næste gang vi finder på noget.

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 22.
oktober 2013 kl.18.00 i Avnslev Hallen det er
med Gule ærter og flæsk.
Husk de personer som skal modtage årstegn
eller hæderstegn skal møde op på generalfosamlingen. Det kan nævnes at Frank Mogensen
modtager 25 års tegn, Per Nyegård Olsen
modtager 40 års tegn.
Vi har haft et Guldbryllup i foreningen, det
var den 9. maj 2013 et stort tillykke til Inga og
Jørgen Jensen.
Hermed de varmeste ønsker om en god sommer til alle gardere, familier og pårørende.
Vi ses.
Bestyrelsen v/ Donald Petterson



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

Vi er også kommet i gang med 200 m. skydning på Rødskebølle og vi har stadig plads til
flere som kan komme og skyde landsskydningen som foregår i august og september så i har
mulighed for at træne lidt. Efter skydningen
er der kaffe/te og kage i kantinen og som
sædvanlig gode historier. Kom nu op af sofaen
og kig ud til os, vi er der hver mandag fra kl.
19.00.

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: olesfie@gmail.com

Skydning
Så er der igen mulighed for at skyde udendørs på
banen ved Søbadet i Middelfart. Vi skyder hver
mandag fra kl. 18.00. Lørdag den 21. september er der skydning i Vingsted. Her vil der være
mulighed for at skyde landsskydning. Ring til
Knud på tlf. 4021 6548 for tilmelding.
Grillaften onsdag den 21. august kl. 18.00
Knud Warming tænder op i grillen hjemme i sin
have på adressen: Strib Landevej 62, 5500 Middelfart. Alt til egen fortæring bedes medbragt,
dvs. mad og drikkevarer. Der vil være mulighed
for at købe øl og vand. Det plejer at være en rigtig hyggelig aften så ta’ og kom med. Tilmelding
til Knud på 4021 6548.
Generalforsamling
Årets generalforsamling blev afholdt i Ejby
Hallen torsdag den 18. april kl. 18.30. Vi
startede traditionen tro med et 9 foldigt leve
for Hendes Majestæt Dronningen efterfulgt
af kongesangen. Herefter blev afdøde garderkammerater mindet med 1 minuts stilhed.
Anders Mikkelsen, Ejby blev enstemmigt valgt
til dirigent og startede med at erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

JUN-85 Finn Madsen

Kunne du tænke dig at deltage den 21/9 i
Vingstedskydning så kontakt bestyrelsen eller
se andetsteds i bladet. Der er igen i år gratis
AMM.
Aktiviteter i august måned er 200. m. på Rødskebølle og så håber vi I har haft en god sommer for
nu starter vi så småt op igen.
HUSK HUSK
Det er den 25. august vi har den traditionelle
idrætsskydning i Christiansminde og efterfølgende smørrebrød og præmieuddeling. Tilmelding til Ole 6224 1250 eller Poul 6221 8314. Vi
starter kl. 08.00 og er ca. færdig kl. 14.30.
Husk det er den 6/7 2016 at vores forening fylder
100 år.
Torsdag den 9. maj deltog foreningen med
fanen i marchen til krigergravene i Svendborg,
en mindeværdig dag som vi stadig skal værne
om og være med til at markere sammen med
de øvrige foreninger. Efter talerne og kranse-

Efter overrækkelse af hæderstegn på generalforsamlingen. Fra venstre Peter Skott Carlsen, Middelfart,
Johnny Forum Mandau, Middelfart, Kjeld Greve, Vissenbjerg, Kim Bennedsen, Strib, Hans Aage Mikkelsen, Middelfart og Formanden Ole Haaning Thomsen, Strib
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185-SEP-61 Ole Haaning fremlagde beretning fra Vestfyns Garderforening som bl.a.
omhandlede foreningens arrangementer i
årets løb. Blandt andet årets skydninger, hvor
Vestfyns Garderforening traditionelt klarer sig
godt. Datoen for afholdelse af vores 100 års
jubilæum er nu fastsat til den 25. maj 2014
som et frokostarrangement. Det tilstræbes
at prisen bliver ”spiselig” for alle. Vi vil bl.a.
tære på jubilæumsfonden. Desuden blev der
”luftet” lidt planer om et par kommende
arrangementer.
117-NOV-62 Knud Warming fremlagde regnskabet. Både formandens samt kassererens
beretninger blev enstemmigt godkendt af de
tilstedeværende.
Ole Haaning blev valgt til formand. Der var
genvalg til Fanebæreren. Til bestyrelsen var
genvalg af Anders Peter Bang og Jens Rothmann. Der var genvalg af revisor Finn Henningsen.
Under evt. kom Peter Kristensen med forslag
om at finde et alternativ til Kongesangen,
der traditionelt altid synges indledningsvis til
generalforsamlingen.
I år var der 10 års hæderstegn til Peter Skott
Carlsen, Middelfart, Johnny Forum Mandau,
Middelfart samt Kjeld Greve, Vissenbjerg. Der
var 25 års hæderstegn til Kim Bennedsen,
Strib. Der var 40 års hæderstegn til Hans
Aage Mikkelsen, Middelfart og endelig var der
50 års hæderstegn til Formand Ole Haaning
Thomsen, Strib.
Generalforsamlingen blev afsluttet med et
trefoldig leve for Vestfyns Garderforening
efterfulgt af: Der er et yndigt land.
Efter generalforsamlingen blev til alles tilfredshed serveret en flot Garderfrokost, der blev
efterfulgt af kaffe/te.
Under kaffen/the holdt Henning Mejer Mortensen, Nørre Aaby et spændende foredrag
omkring: Modstandsbevægelsen på Vestfyn
under 2. Verdenskrig.
JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

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
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Garderforeningerne på
Sjælland og Øerne (5)

Tilbud til alle Garderforeninger

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

GF København har formået at få
CH/LG til at fortælle om sit tidligere virke og nye forventninger.
Causeriet foregår på Frederiksberg Slot den 17. sept. kl. 19.00.
Tilmelding kan foretages på tlf.
4081 0040 i dagene den 1-10
september mellem kl. 18.0020.00 eller på www.garderforeningen.dk

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

Regionsskydning 15 m Reg. 5
Den årlige regions skydning på 15m blev i år
afviklet på Herfølge skole den 10/3 2013. Og
med Køge GF som værts forening
Skytter
forening
point
Senior		
1 Morten Olsen
Frederiksborg 195/8
2 John Nielsen
København 191/3
3 Jan Stoltenborg
København 191/1
			
Veteran 1 (over 193p.)		
1 Ole Olsen
Frederiksborg 198/8
2 Axel Vermeren
København 196/6
3 Pelle Petersen
Korsør
196/3
4 Jørgen Petersen
Frederiksborg 195/9
5 Svend Erik Sjøtlau Køge
190/3
6 Kaj Larsen
Køge
189/2
7 Kurt Nielsen
København 188/1
			
Veteran 2 (under 193p.)		
1 Svend Vahlgren
Køge
190/3
2 Torben Sonne
København 190/2
3 Mogens Blomsterberg
		
København 185/3
4 Bjørn Hansen
København 183/2
5 Kjeld Nielsen
Frederiksborg 181/3
6 Steen Rasmussen Køge
181/1
7 Gorm Rasmussen Køge
181/0
8 Hassan Clausen
Haslev
175/2
9 Just Petersen
Korsør
175/0
10 Carsten Rasmussen Køge
174/0
11 Steen Korsager
Frederiksborg 171/0
12 Claus Nybo
Haslev
167/0
13 Bjarne Larsen
Faxe
159/0
Jeg vil gerne takke Køge GF og alle skytterne
for en god dag på skydebanen.
Mvh

Ole Olsen, Regions skydeleder REG 5

Garderforeningen 
i København

(25/8 1885 – GF 01)

Formand: 863-NOV-64 Henning Lind Jans
Skodsborg Strandvej 117 B, 2942 Skodsborg
Tlf. 2065 3225
e-mail: formand@garderforeningen.dk
Kasserer og registrator: JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th., 2100 København Ø
Tlf. 2488 9155 · Giro 6 40 28 28
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk
www.garderforeningen.dk

Rundvisning i Botanisk Have og Garderforeningen i Københavns 128 års fødselsdag
Tirsdag den 27. august 2013 kl. 18.00 bliver
der en særlig rundvisning for Garderforeningen
i Københavns medlemmer med ledsagere. Efter
rundvisningen vil der være spisning i Botanisk
Haves cafeteria, hvor vi samtidig kan fejre Garderforeningen i Københavns 128 års fødselsdag.
Vi mødes ved Botanisk Haves indgang på hjørnet af Gothersgade og Øster Voldgade. Pris pr.
deltager kr. 150,00 for rundvisning og spisning.
Bindende tilmelding med navn på deltagerne i
tidsrummet 1-14 august 2013 mellem kl. 18.0020.00 på telefon 4081 0040 eller på foreningens
hjemmeside: 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. Nærmere om dette
arrangement som foregår på Frederiksberg Slot
samt tilmelding vil fremgå i Garderbladet for
september 2013. Reserver allerede nu denne
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dato. Arrangementet bliver for medlemmer af
garderforeningerne i region V med ledsagere.
863-NOV-64 Henning lind Jans

SKYTTELAUGET
Efter en forhåbentlig god sommerferie, hvor batterierne er blevet ladet op igen, er det nu tid til
at se frem mod de kommende udfordringer på
skydebanen. Vanen tro er de første par måneder
efter sommerferien ret så travle på skydebanen,
og i år er da heller ikke anderledes.
Programmet på langdistancen for august
byder på:
Hele august Landsskydning 200 m
Søndag 04. august Træning
Tirsdag 13. august 200 m sommerturnering
Torsdag 	 15. august 50 m sommerturnering
Søndag 18. august Træning
Tirsdag 20. august Landsdelsmesterskaber
		
50 m og 200 m
Torsdag 22. august Landsdelsmesterskaber
		
50 m og 200 m
Lørdag 24. august Landsdelsmesterskaber
		
50 m, 200 m og 300 m
Alle dage mødes vi i ”SKAK-huset” på den store
parkeringsplads. Søndag morgen begynder vi
naturligvis dagen kl. 08.00 med en kop morgenkaffe, inden vi går på banerne, og ser hvad vi kan
præstere. Alle gamle gardere er velkommen til at
være med.
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.

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

Søndag d. 9. juni var vi af Forsvarsbrødrene
inviteret til at deltage i deres Fugleskydning
i Ådalen ved Rønne. Det var en jubilæumsskydning, hvortil alle øens soldaterforeninger
var inviteret. En rigtig hyggelig formiddag i den
grønne skov, som sluttede med vores medbragte frokost.
Onsdag aften d. 19. juni afholdt vi 200 m skydning på skydebanen på Frenne ved Svaneke.
Svaneke Skytteforening havde stillet deres faciliteter til rådighed for os.
Det er sjældent at man kan bruge ord som
”charmerende og hyggelig” om en skydebane,
men i Svaneke ligger den gamle skydebane
simpelthen midt i Bornholms smukke natur
med frit udsyn over klippekysten og vandet.
Vi var 10 aktive skytter, som prøvede kræfter i
præcision, og bagefter blev vi af Peter KofoedDams mor trakteret med det store skovturskaffebord. En perfekt og dejlig sommeraften!
I vinter planlægger vi flere skydeaftener.
JAN-62 Kaj Hansen

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

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

www.eriksen-co.dk

(12/12 1910 – GF 18)
Formand: MAR-92 Kim Olsen
Vinkelvej 37, 3540 Lynge
Tlf. 48 16 01 96 / 21 46 10 11
e-mail: cdc-ko@mail.dk
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk

Kommende arrangementer
Mandag, d. 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.
Efter fortællingerne: Garderstuerne undergår
løbende forandringer: Næstformand 473-NOV59 Ole Meinung beretter om de seneste tiltag og
viser derefter rundt i vore flotte garderstuer.
Mandag, d. 7. oktober, kl. 18:30: Klubaften i
Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte.
Denne aften siger vi velkommen til Slotsforvalter,
Kammerherre og Oberst, samt forhenværende
CH/LG, Jens Greve, der kommer og besøger os og
fortæller om sit virke siden han forlod Forsvaret
i 2001, især om arbejdet som Slotsforvalter på
Christiansborg 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 næstformand 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.

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
Gardermumiemøde kan ske via
www.gardermumier.dk eller tlf.: 6062 3141.

Frederiksborg Amt

DEC-83 Steen M. Munk

Gl. Roskilde

(22/1 1910 – GF 17)

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

Skytterne og det ventende kaffebord.

Falster og Østlolland

(25/7 1909 – GF 14)

Formand: APR-82 Kent H. Andersen
Orebyvej 71, 4990 Sxakskøbing
Tlf. 40 21 70 65
e-mail: kha@privat.dk

Faxe 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

Kommende arrangementer
Skumringskoncert
14. august, kl. 19.00 i haven ved Roskilde Kloster vil Den Kgl. Livgardes Musikkorps igen give
koncert i disse skønne omgivelser.
Husk at medbringe stole eller tæpper. I tilfælde
af dårligt vejr - regn - bliver koncerten aflyst. Se
på Musikkorpsets hjemmeside.
Fugleskydning
24. august kl. 13.00 i Marineforeningens Lokaler
ved Ro.s Torv (Elisagårdsvej 10). Vores aflyste
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fugleskydning den 29.6 blev udsat til den 24.8.
Heldigt for os - i skrivende stund regnede det,
og var halvkoldt det meste af dagen - den 29.6.
Vi satser på positive vejrguder den 24.8, og
begynder med standerhejsning og herefter fugleskydning. Når skydningen er færdig, spiser vi
vores medbragte mad. Herunder hylder vi årets
fugledronning og -konge, ligesom der også vil
være præmier til de skytter, som har gjort sig
fortjent!! Øl, vand og vin skal købes hos Marineforeningen - til meget fordelagtige priser!
Foreningen giver efterfølgende kaffe!
Der skal ikke ske tilmelding til dette arrangement!
Mød op til dette arrangement - sidste år havde
vi det rigtigt hyggeligt og fornøjeligt!
Foreningen deltog med fane ved Livgardens
Årsdagsparade den 28.6 på Livgardens kaserne ved Rosenborg Slot. Det er altid med
stolthed, at bestyrelsen hører fra De Danske
Garderforeningers kontor: " Gl. Roskilde er
altid den første forening som siger ja, når der
kaldes på fanerne".
Foreningens stolte fanebærer JAN-77 HansHenning Pedersen fik i forbindelse med Valdemarsdagens (15.6) højtidelighed i Roskilde
Domkirke, tildelt Danmarkssamfundets sølvnål. Et stort og velfortjent tillykke til vores
fanebærer for sin altid meget korrekte - i
forening med faneløjtnant JAN-67 Per Helbæk - store villighed, hver gang der er behov
for fanedeltagelse.
SEP-68 Erik Rye Andersen

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

Skydning
Skydning på 200 m banen i Fensmark mandag i
ulige uger kl. 17.30 i månederne juli, august og
september.
Yderligere oplysninger fås hos Claus Nybo på
telefon 2264 5290.
JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen

Helsingør og Omegn

(31/1 1918 – GF 41)

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

Kære Garderkammerat.
Så er der lidt nyt fra din Garderforening.
Kommende arrangementer
18-8 er der Fugleskydning på skydebanerne ved
Hellebæk. Der vil være indskrivning fra kl 09.00,
skydningen starter kl 10.00. Her i mellem vil der
være mulighed for at nyde en kop kaffe og en
”klemme” evt. en lille en, til at tage de værste
rystelser.
Efter skydning og oprydning er der hvilepause
til kl. 18.00, hvor der vil være mulighed for at
deltage i en middag i ”Rib House” Stengade
39 i Helsingør. Det er lykkedes at få en menu
med fri salatbar, en steak med diverse og fri is,
til 225,00 kr. Drikkevarer derudover. Pengene
til middagen opkræves af praktiske årsager på
skydebanen. Tilmelding til middagen nødvendig,
senest 14-8 til: mogens.gundersen@stofanet.dk
eller tlf 4071 1224.
Foreningen deltog i paraden i forbindelse med
Forsvarets Dag, til den efterfølgende frokost
var 26 gardere og garderpiger glade gæster.
12 tidligere gardere deltog i Valdemars paraden, der var rykket en dag for at få lidt mere
opmærksomhed i bybilledet. Efter paraden var
der hyggeligt samvær med marinerne, i deres
dejlige lokaler.
Endvidere deltog 3 bestyrelsesmedlemmer ved
repræsentantskabsmødet i Silkeborg.
Følg i øvrigt foreningen på vores hjemmeside.
God sommer.
NOV-74 Tommy Aaboe

Holbæk Amt

(24/3 1911 – GF 21)

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

Hans-Henning Pedersen
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Torsdag den 5. september; Flagdag for de danske soldater.
Det er Holbæk Kommune der står for arrangementet.
Det endelige program kan ses i dagspressen samt
på vores hjemmeside.
I er i øvrigt meget velkomne til at ringe til formanden for nærmere oplysning.
FUGLESKYDNING afholdes lørdag den 7. september kl. 12.30 på skydebanen i Tuse. Om
aftenen gentager vi successen fra sidste år, med
spisning på La Bon Bøfhus i Holbæk.
Nærmere kommer i det udsendte program, men
reserver allerede nu dagen.
Køb nu skydekort når bestyrelsen kommer ud til
dig og tilmeld samtidig dig og din bedre halvdel
til aftenfesten
Garderstuen
Der sker en større ombygning i den bygning
vi holder til i, men vi får lov at beholde vores
Garderstue uændret.
På vegne af formand Kaj Kristensen.
JUL-99 Brian Printz

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

Information
Bowling
Første bowlingaften er planlagt til tirsdag den
10. september 2013. De nærmere detaljer følger senere.
Fugleskydningen afholdes søndag den 15. september 2013.
Bowling
Ved repræsentantskabsmødet fik vi udløst
spændingen om, hvem der fik titlen som
landsmester i bowling. Det blev os der tilbageerobrede titlen, med Søndre Birk på 2. pladsen, hvilket er godt af foreningerne på Vestegnen. Samtidig blev Claus Gade igen individuel
landsmester, så vi kan kun være tilfredse med
vores bowlingindsats. Planlægningen til den
nye sæson forløber planmæssigt, og der vil
snart blive udsendt indbydelse til vore medlemmer. Vi håber, at de gode resultater kan
tiltrække flere medlemmer til den kommende
bowlingsæson.

Programmet for den kommende sæson bliver
udsendt først i august måned, men jeg kan allerede nu afsløre et par punkter.
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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

Fugleskydning
Årets fugleskydning søndag den 9. juni blev
indledt med afhentning af aftrædende fuglekonge 04-NOV-66 Ralf Gosch, som sammen
med fru Kirsten bød de fremmødte morgenduelige medlemmer på lækkert kaffebord med
tilbehør.
I fugle- og præmieskydningen, der fandt sted
på Lisbeth og Søren Jensens landejendom på
Røsnæs, deltog 23 medlemmer.
Fugleskydning: Kronen blev skudt ned af Søren
Jensen for Ejnar Wittrock; halsen blev skudt
ned af Finn Nielsen for Folmer Knudsen; venstre vinge blev skudt ned af Michael Pedersen
for Nils Sundby-Sørensen; højre vinge blev
skudt ned af Ole Hansen for Arne Sørensen;
halen blev skudt ned af Nils Sundby-Sørensen
for Steen Christensen; ringen blev skudt ned
af Niels Møller for Peer Jensen; endelig blev
brystbladen skudt ned af Christian Jakobsen for
623-NOV-65 Jørgen Olsen, som dermed kunne
kåres som ny fuglekonge.
Præmieskydning: Christian Jakobsen vandt
seniorernes skydning med 21 point foran Søren
Jensen med 19 point. Jørn Kepp Knudsen vandt
veteranernes skydning med 26 point foran Finn
Nielsen med 25 point.
Uddelingen af præmier foregik ved en efterfølgende frokost hos Susanne og Karsten Jensen
med deltagelse af skytterne og deres pårørende. De 40 deltagere i frokosten havde en
hyggelig afslutning på dagen.
789-SEP-63 Palle Castbak

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

Bowling
Opstart ny sæson onsdag den 4. september.
Nærmere vil tilgå. Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 5614 1710.
National Flagdag 2013.
Arrangementet finder sted den 5. september i
Køge by.
Igen i år står vi for dette arrangement, med Hjemmeværns Orkestret fra Region 5 Roskilde i spidsen
og taler af Borgmester Marie Stærke og endnu
en gæst.
Vi forventer stor opbakning til dette årlige arrangement. Invitation udsendes i løbet af august.
Skydning
Vi ses til den nye sæson den 1. oktober 2013.
Skydeafslutning i 2014 er fastsat til den 22. april,
skriv det i kalenderen.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.
Valdemarsdag 2013
Arrangementet fandt sted den 15. juni.
Vor fane var igen med til, på festlig vis og i forreste række, at fejre Valdemarsdag i Køge Kirke
og på Køge Torv.
Årsdagsdagsparade 2013
Arrangementet fandt sted den 28. juni.
Vor fane var blandt ni fremmødte faner, fra forskellige Garderforeninger, da Hendes Majestæt
Dronningen aflagde besøg i Gothersgade, for
blandt andet at uddele Dronningen ur.
Garderstuen holder sommerlukket
Hjemmesiden
Husk at besøge vor hjemmeside www.koogf.dk,
hvor der er opdaterede nyheder fra foreningen,
samt billeder fra afholdte arrangementer, nye
som gamle og især fra besøg hos vore fødselarer.
Steen Rasmussen

Køge og omegn

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

Skovtur søndag den 25. august 2013
Arrangementet går til Livgardens Kaserne i
Gothersgade.
Vi skal alle se Livgardens Kaserne igen ude- og
indefra.
Vi skal desuden på rundvisning i Livgardens Historiske Samling.
Der bliver også tid til, hvis man har lyst, at besøge
Kongens Have.
Indbydelse er udsendt, bestyrelsen glæder sig til
at se rigtig mange gamle gardere og ledsagere,
slutte op om dette arrangement.

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

Møn

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

Nordre Birk

(19/11 1941 – GF 62)

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

Kommende arrangementer
Ferien er nu veloverstået for næsten alle og en
ny sæson begynder. Så velkommen hjem.
Nedenfor kan I se det foreløbige program. Vi
arbejder på at finde et arrangement til oktober.
Hvis der skulle være nogle forslag er I velkommen til at kontakte os.
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 velkommen 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 september kl. 10. Som noget nyt afholder vi Fugleskydning 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. Rundforbi
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
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familien incl. børnebørn og venner, så kom og
få en spændende og fornøjelig dag. Pris for
del-tagelse er kun 50 kr, børn halv pris. Er der
problemer med transporten, er I velkommen til
at kontakte undertegnede på telefon 45 88 66
73. 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 at postkassen er fuld.
BS Vi vil også opfordre alle til at tilmelde kontingentindbetalingen til BS.
Det sparer kassereren for arbejde og foreningen penge.
515-AUG-67 John Lange

Nordsjælland

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

Sydsjælland

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

Aktivitetsudvalget har arrangeret sommertur
lørdag den 3. august:
Det er en køretur ud i det blå i egen bil. Vi starter
kl. 12.30, turen slutter ca. kl. 17.30.
Man har selv kaffen og kage med, eller hvad man
måtte ønske at nyde i løbet af eftermiddagen.
Afgang fra Garderstuen i Næstved, hvor der også
kan arrangeres samkørsel så vi samler os i færre
biler, arrangementet er gratis. For interesserede
kan arrangementet fortsættes med fælles grillaften, Garderforeningen sørger for varm grill,
man har selv resten med, denne del er også
gratis, men kræver tilmelding til nedenstående,
senest d. 28. juni til: Flemming Hadsbjerg tlf.
5576 1402. Eller Kristian Rasmussen tlf. 5572
1600 – 2559 1410. Der behøves ingen tilmelding
til køretur.
Bestyrelsen informerer: Vi har afholdt vores
generalforsamling d. 13. april i Næstved.
Vi startede med spisning, platte med sild,
varm fiskefilet og diverse pålæg mm.
Generalforsamlingen startede kl. 14.00. Formanden gennemgik eftermiddagens program.
Kristian Rasmussen blev valgt til dirigent.
Herefter var der uddeling af hæderstegn til
følgende:

Garderforeningens 10 års tegn blev tildelt til:
126-JAN-62 Ove Nielsen. 40 års tegn blev
tildelt: JAN-71 Stig Hansen. 50 års tegn blev
tildelt: 544-JAN-61 Knud Vildenfeldt. Efterfølgende mindedes vi de afdøde garderkammerater fra det forgangne år.
I formandens beretning takkede Erik Harder
Mikkelsen alle for deres indsats igennem året.
Og vi fik en kort gennemgang af årets aktiviteter. Vores medlemstal er 187 opgjort pr.
1-1-2013.
Alle beretninger og regnskaber blev godkendt
af generalforsamlingen med akklamation.
Forslaget til kontingent var uændret, så kontingentet for 2014 blev vedtaget på ialt kr.
350,-.
Bestyrelsen havde inviteret Steen Grubert
til at komme og fortælle om Garderkortet,
som er et fordelskort som kun medlemmer i
Garderforeningerne kan opnå. Efterfølgende
valgte generalforsamlingen at lade bestyrelsen
arbejde videre med ovennævnte. Ref. Fortsættes senere.
Skyttelauget: Årets fugleskydning blev afviklet
i samarbejde med Fakse. Haslev, på Fakses
hyggelige bane, der var 31 skytter, Niels Vive
fra Fakse blev fuglekonge. Alt i alt en dejlig dag
vi kommer gerne igen til næste år.
Se også på vores hjemmeside. www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Kommende arrangementer
20. august afholdes den årlige seniorudflugt for
foreningens medlemmer på 75 år eller derover.
Vi skal i år beskæftige os med flyvning. Foreningens ældre medlemmer inviteres særskilt til dette
arrangement.
11. september holder Nordsjællands Garderforening Åleaften i Elværket i Frederikssund. Vi søger
som vanligt at have en aktuel indlægsholder
denne aften.
20. november fejrer vi foreningens stiftelsesdag
med bankospil. Også denne dag har vi reserveret
Elværket til vores arrangement.

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
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JUL-74 Kristian Rasmussen

Sjælland og Øerne (V)

Søndre Birk

(14/6 1938 – GF 61))

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

Kommende arrangementer
2. del i vort jubilæumsarrangement - på Flakfortet - er den 14. september. HUSK at reservere
denne dag NU, og HUSK, at sidste bindende tilmelding er MANDAG DEN 13. AUGUST til kassereren Flemming Martinussen på mobil 4076
6773 eller på mail til flm@frindal.dk. Pris kr.
250,- pr. person, med stort set alt inklusive. Foreningens konto er 5017 1060184. (Skriv tydeligt
navn/ledsager). Tilmelding er først gældende,
når beløbet står på kontoen.) Se også vor hjemmeside og tilsendte indbydelse.
Afholdte arrangementer
34 morgenduelige og skovtursklædte skytter
fejrede 1. del i vort 75 års jubilæumsarrangement lørdag den 22. juni ved den fremrykkede
fugleskydning. Alle deltagerne medvirkede til,
at vi fik en rigtig festlig dag, med bl. a. deltagelse af DG sekretær Ole Andkjær samt præsidiets skydeleder og chef for 3. Livgardebataljon
oberstløjtnant Jan Stoltenborg. Formanden bød
velkommen, med en særlig hilsen til vore æresmedlemmer og til gæster, der for en dag blev
optaget som ekstraordinære medlemmer i vor
forening. Formanden takkede endvidere bestyrelsen, der havde knoklet med tilrettelægning
og med at gøre området på fæstningsterrænnet
brugbart til fugleskydningen, og omtalte kort
historien ved vor forenings fugleskydninger fra
skydninger hos mølleren i Sengeløse, Roskilde
Kroen i Taastrup, Byparken i Glostrup og de sidste ca. 40 år i det gamle hjemmeværnsterræn
på Vestvolden. Efter afdækning af fanen blev
paraden overgivet til afgående fuglekonge, Jørn
Magnussen. Under hans kommando blev årets
flotte fugl besigtiget. Fugleskydningen kunne
tage sin begyndelse præcis kl. 10.00. Jørn affy-

rede selv første skud mod fuglens brystplade,
og herefter kom turen til hver enkelt skytte i
tilmeldingsorden. Fuglen faldt på skud nr. 347.
Efter skydningen spiste vi i laden ved et festligt
dækket bord, hvor foreningen bød på en fin
buffet og den fine stemning blev ledsaget af
musik fra Klaus Helsøes harmonika og fruens
blide stemme. Hovedgevinster ved det amerikanske lotteri - 1 person gratis til næste "heat"
i jubilærumsåret - turen til Flakfortet- blev
vundet af Klaus Kammer samt Fl. Martinussen.
055-SEP-58 Jørgen Sverker Nilsson modtog DG
25 års hæderstegn og modtog behørigt deltagernes hyldest. Resultatet af fugleskydningen
kommer i næste nr., men vi kan løfte sløret
for, at Lars Andersson skød brystpladen ned
for Knud Basballe. Lars Andersson blev dermed
kronprins og fuglekonge 2013 blev Knud Basballe, som også var fuglekonge i 2011.
MAJ-70 Jens Crone

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

Australien

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

Kalifornien

(15/3 1942 – GF 92)
Formand: 520-MAJ-47 Wilmar Lindgreen
15760-5 Midwood Drive, Granada Hills, California 91344, USA
Tlf. 1 (818) 366 0677
www.garderforening.dk/califgf.htm

Mellemstaterne

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

(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

Vestsjælland

New York

Vestlolland

(20/1 1924 – GF 50)

(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

Søndag den 4. august kl. 10,00 holder vi Familieskydning i Skovsø.
Igen i år vil der blive muligheder for hele familien at deltage i forskellige ”skydninger”, f.eks.
Luftgevær, baneskydning, skydning med bue og
pil og meget andet.
Kl. ca. 13,00 spiser vi indholdet i vores medbragte madkurve. Drikkevarer kan købes.
Igen er det trekløveret Troels, Niels Henrik og
Per der står for arrangementet, så det plejer
at være vellykket, så på gensyn Søndag den 4
august.
779-SEP-63 Knud Glavind

Deltagerne gør klar til at træde an i spredt orden.

(31/5 1928 – GF 91)
Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
1241 Hulls Highway, Southport, CT 06890, USA
Tlf. USA 203 259-0767
e-mail: new_york_garderforening@hotmail.com

Pacific Northwest

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

Singapore

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

Storbritannien

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

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

Øst Kanada

(11/3 1958 – GF 96)
Formand: JAN-74 Poul Rasmussen
111 Rexway Dr. Georgetown, ON L7G 1R3, Canada
Tlf. 905 873 7929
e-mail: poulj.rasmussen@gmail.com
www.garderforening.dk/ecgf.html
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DG Personalia

8-13

31-08
Runde Fødselsdage (50-60-70-75-80-8590-95-100 år) udskrives månedligt fra DGs
edb-anlæg og bringes automatisk i Garderbladet. Fødselsdagene nævnes fra den 10. i
måneden til den 9. i følgende måned alternativt for to måneder af gangen. Normalt
nævnes soldaternummer, indkaldelsesmåned, indkaldelsesår samt garderforeningsnummer. Meddelelse til Garderbladets
kontor er kun nødvendig, hvis dagen ikke
ønskes nævnt. Guld-, Sølv- og alm. bryllupper m. m. skal anmeldes til Garderbladets kontor via den lokale garderforening.
Husk soldaternummer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale garderforening eller direkte til Garderbladets
kontor.

01-09

09-09

80 år
17-08

22-08

25-08

28-08
Guldbryllup
03-08 589-JUL-60
GF 18
Arne Valdemar Strandhave Thomsen 		
og hustru
Ålholmparken 127
3400 Hillerød
23-08 692-MAJ-58
GF 15
Poul Emil Dupont og fru Aase
Fortunavej 8
8960 Randers SØ

23-08

09-09

85 år
10-08

10-08

19-08

20-08

21-08

30

29-08

02-09

04-09

Fødselsdage
90 år
20-08

28-08

152-MAJ-46
GF 61
Niels Juul
Jernbanevej 17
2600 Glostrup
914-NOV-45
GF 27
Knud Emil Møller
Aakjærsvej 4, Breum
7870 Roslev
29-NOV-45
GF 44
Aage Christensen
Frydsbrøndvej 2, 7900 Nykøbing M
688-NOV-48
GF 29
Jørgen W. Deleuran
Marsvænget 11, 7000 Fredericia
886-NOV-48
GF 34
Jørgen Beck Jørgensen
Dr. Margrethesvej 35, 9600 Aars
602-NOV-49
GF 23
Erling Overgaard Sørensen
Neksøvej 8, 7400 Herning
450-MAJ-49
GF 95
Jørgen Jensen
29 Creston Cr., N.W. Calgary
Alberta T2M 4J9, Canada
467-NOV-49
GF 46
Hans A. Johansen
Søndergade 9 B, 6200 Aabenraa

04-09

04-09

07-09

08-09

75 år
11-08

13-08

15-08

17-08

91-NOV-49
GF 01
Jørgen Peter Laursen
Sirgræsvej 62, 1. tv., 2770 Kastrup
909-NOV-49
GF 34
Troels Kjeldsen
Gråbølle 6, 9640 Farsø
81-NOV-49
GF 64
Jørn Andersen
Østervang 6, 6900 Skjern
169-NOV-53
GF 57
Viggo Tønnesen
Holmevej 3, Skovbølling
6100 Haderslev
224-NOV-53
GF 18
Carl Christian Hassing
Livornovej 4, 2300 København S
017-NOV-53
GF 01
Bent Petersen
Vagtelvej 51, 5. th.
2000 Frederiksberg
252-NOV-54
GF 23
Jens Nygaard Nielsen
Faurholtvej 20 B, 7430 Ikast
334-NOV-54
GF 56
Krestian Rømer Nielsen
Fresiavej 28, 9800 Hjørring
870-MAJ-54
GF 02
Jørgen Willum Nielsen
Plantagevej 56, 5462 Morud
498-NOV-53
GF 13
Hans Jørgensen
Rørvej 3, Vinde Helsinge
4281 Gørlev
683-MAJ-54
GF 16
Georg Rossing
Kirstinedalsvej 18 st. tv.
2000 Frederiksberg
149-NOV-53
GF 30
Henning Sehested
Anebjergvej 41, Linå
8600 Silkeborg
765-MAJ-54
GF 36
Rasmus Peter Rasmussen
Nygårdsvej 5, Nygårde
8680 Ry
121-NOV-54
GF 15
Egon Emil Jensen
Fjordvænget 35, 8832 Skals
745-MAJ-53
GF 18
Kurt Peter Jensen
Ndr. Parkvej 1, 3200 Helsinge
486-MAR-58
GF 78
Jens Christian Thomsen
Lundemosen 95, 2670 Greve
566-MAR-58
GF 15
Peder Tovgaard
Rævehøjen 6, 8800 Viborg
059-NOV-57
GF 57
Hans Skøtt
Rovstrupvej 61, 6100 Haderslev
650-SEP-60
GF 16
Jørgen Schwalm
Baneringen 52, 3660 Stenløse

18-08

22-08

26-08

27-08

28-08

07-09

70 år
10-08

11-08

11-08

14-08

14-08

15-08

16-08

16-08

17-08

18-08

23-08

26-08
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606-MAR-58
GF 56
Poul Sloth
Søndergård, Guldregnevej 31
Hjelmsted, 9700 Brønderslev
283-MAR-60
GF 02
Paul-Erik Christensen
Dyrupgaardvænget 92
5250 Odense SV
154-NOV-58
GF 48
Ejvind Knudsen
Rørbæk Lundevej 3, 5540 Ullerslev
360-JAN-58
GF 34
Bent Hjort Knudsen
Tinggården, Næsborgvej 24
Næsborg, 9670 Løgstør
184-JUL-59
GF 62
Torben James Tegner
Langebjerg 12, 2. th.
2850 Nærum
304-SEP-61
GF 01
Ole de Voss
Amsterdamsvej 16
2300 København S
485-JAN-63
GF 28
Svend Åge Jensen
Mejerivej 6, 6771 Grestedbro
578-JUL-62
GF 01
Hans-Erik Skov Nielsen
Dalbyvägen 22 A
S-232 33 Arlöv, Sverige
210-JAN-63
GF 46
Jørgen Drewsen Fredsted
Horupsgade 21, st., 6270 Tønder
900-SEP-62
GF 04
Jan Nielsen
Mågevej 19, 7700 Thisted
558-NOV-66
GF 42
Per Nyegaard Olesen
Færgevej 1, 1. tv., 5800 Nyborg
898-JAN-65
GF 23
Knud Aage Godsvig Jensen
Rossinisvej 3, 7400 Herning
464-MAJ-63
GF 12
Leo Piltoft Nielsen
Mosbjergvej 6, Gangsted
8732 Hovedgård
461-MAJ-63
GF 61
Jakob Hjorth
Tranebakken 24, 2635 Ishøj
034-JAN-63
GF 39
Kristen Ole Kristensen
Muldbjerg Byvej 23, Hover
6971 Spjald
791-SEP-63
GF 37
Sven Erik Rothberg
Postbox 1264
3900 Nuuk, Grønland
149-JAN-63
GF 58
Helmuth Hansen
Blåhøjvej 25, Filskov
7200 Grindsted
046-NOV-63
GF 62
Jens Albjerg
Jægerstræde 2, 2750 Ballerup

DG Personalia

27-08

29-08

29-08

01-09

03-09

05-09

06-09

07-09

07-09

09-09

60 år
10-08

11-08

11-08

13-08

23-08

23-08

24-08

24-08

31-08

SEP-63
GF 17
Jørgen Ypkendanz
Bryggerstien 7, 4030 Tune
079-NOV-62
GF 60
Jørgen Christian Jensen
Dyntvej 54, 6310 Broager
654-JUL-63
GF 18
Aage Fr. Hartmann Ditlevsen
Højmose Vænge 25, 2. tv.
2970 Hørsholm
800-SEP-62
GF 14
Carl Johan Troen
Nybrogade 11, 3. tv.
4800 Nykøbing F
168-AUG-67
GF 01
Finn Iversen Krage
Marievej 24, 3060 Espergærde
276-JUL-66
GF 25
Mogens Kortemann Larsen
Gyrstinge Bygade 85
4100 Ringsted
050-JAN-63
GF 16
Arne Sønderhøj
Trelleborgvej 14, 3650 Ølstykke
053-NOV-62
GF 36
Per Gram Krugstrup Pedersen
Blåmejsevej 15, 8660 Skanderborg
112-JAN-64
GF 50
Kurt Roman Zaremba
Louisevænget 35, 4900 Nakskov
405-MAJ-63
GF 31
Frank Taarup
Drosselvej 17, Hellested
4652 Hårlev

03-09

08-09

50 år
11-08

12-08

14-08

14-08

23-08

29-08

29-08

29-08

02-09
FEB-74
GF 12
Åge John Christensen
Egehovedet 43, Hou
8300 Odder
FEB-74
GF 18
Bent Peetz
Nørregade 26 B, 3300 Frederiksværk
JAN-74
GF 21
Bjarne Brandt Pedersen
Højdedraget 18, 4390 Vipperød
OKT-74
GF 25
Kjeld Lehnshøj
Roskildevej 323, Ortved
4100 Ringsted
OKT-74
GF 43
Lars-Henning Clausen
Niels Tvillingsvej 1, 9970 Strandby
FEB-75
GF 15
Bjarne K. Pedersen
Nørregade 3, st. th., 8800 Viborg
MAJ-73
GF 02
Lars Lylov
Carl Bernhards Vej 32
5230 Odense M
APR-75
GF 05
Hans Christian Madsen
Bedervej 29, 8320 Mårslet
FEB-74
GF 27
Andreas Albertsen
Vestergade 24, 7870 Roslev

02-09

04-09

07-09

07-09

09-09

FEB-74
Mogens Jensen
Gyvelvej 9, 7700 Thisted
MAJ-73
Klaus Ulrik Holck
Krogagre 72, 8240 Risskov

GF 04

GF 05

SEP-83
GF 18
Steen Poulsen
Tamsborgvej 40, 3400 Hillerød
JAN-84
GF 19
Lars Kristensen
Mullesgårdsvej 51, Lomborg
7620 Lemvig
SEP-83
GF 01
Vicente Mogens Christensen
Ndr. Frihavnsgade 21, 3. th.
2100 København Ø
SEP-83
GF 01
Peter Nørris Dalsgaard
Gjelstensåsen 255, 3650 Ølstykke
DEC-84
GF 01
Jesper Graffe
Damgårdsvej 25, Niverød
2990 Nivå
JAN-84
GF 05
Henrik Bo Sørensen
Adslevvej 12, 8362 Hørning
MAR-83
GF 73
Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
MAR-86
GF 78
Birger Krogh
Sognevangen 4, 2630 Taastrup
MAR-83
GF 46
Henning Hermann Nielsen
Lauenborgvej 11, Stenderup
6630 Rødding
MAR-83
GF 70
Axel Andersen
Gråstenvej 3, 9700 Brønderslev
SEP-83
GF 61
Henrik Larsen
Lyshøj Alle 9, 4. tv., 2500 Valby
JUN-85
GF 14
Kenneth Kim Hansen
Skovboulevarden 18
4800 Nykøbing F
DEC-83
GF 59
Jan L. Hindborg
Darumvej 52, st., 6700 Esbjerg
MAR-84
GF 57
Erik Aaskov Jensen
Skovstrupvej 22, 5690 Tommerup

Dødsfald
244-MAJ-42
Svend Rasmus Wamsler
Clausholmsvej 18
2720 Vanløse
418-MAJ-43
Erik Søefeldt
Ulstrupvej 6
4682 Tureby

GF 01

GF 52

475-NOV-45
Axel Henning Dige
Lerbæk Torv 40
4600 Køge
321-MAJ-47
Arne Thomassen
Torvestræde 2, 1. tv.
4300 Holbæk
1033-NOV-48
Jens Chr. Larsen
Regstrupparken 8 A
4420 Regstrup
227-NOV-53
Allan Christensen
Skovbrynet 33
9690 Fjerritslev
622-NOV-53
Per Bruun Pedersen
Bremensgade 50, st. tv.
2300 København S
861-NOV-54
Henning Mansa
Trongården
Trongårdsbakken 1, 0330
3210 Vejby
922-JAN-65
Tage A. Engelstorp Lehmann
Vedbendvej 8
2900 Hellerup
MAJ-70		
Martin Frank
Graversensvej 10, Vorupør
7700 Thisted

GF 45

GF 21

GF 21

GF 10

GF 62

GF 18

GF 62

GF 04

TAK

Hjertelig tak til Helsingør og Omegns Garderforening for gave og besøg på min 75 års
fødselsdag den 13. juni.
En særlig tak til Mogens Gundersen for fremmøde og hyggelig gardersnak.
Mange gode garderhilsner

603-MAR-58 Finn Kromose
Hjertelig tak til Midtjydsk Garderforening for
blomster og fremmøde med fanen til vort
diamantbryllup.

Dagny og 486-MAJ-48 Elvin Larsen
En stor hjertelig tak til repræsentanter fra
Sydsjællands Garderforening, for fremmøde
ved min afslutningsreception, for 34 år hos
Birksted. Selv om vi ikke fik meget tid sammen,
så var I med til at gøre dagen rigtig god og
mindeværdig for mig.

JUL-74 Kristian Rasmussen
Jeg vil herved udtrykke en stor tak for opmærksomheden til min 70 års fødselsdag, desuden
vil jeg sige tak til formanden for Sydsjællands
Garderforening for fremmøde og vingave.

126-JAN-62 Ove Nielsen
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Ved bestilling kontakt Knud Glavind tlf.: 3054 3891
eller gå ind på Gardershop.dk og bestil over nettet

