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Hr. Oberst
De Danske Garderforeninger
ønsker dig til lykke med og
velkommen i jobbet som Chef
for Livgarden.
Selv om ikke alle 11.000+
medlemmer og alle 78 faner
var til stede ved chefskifteparaden, håber jeg du fik en god
oplevelse af, at ikke kun dit
regiment, men også De Danske Garderforeninger står helt
klar til at støtte op om dig og
dit regiment.
Og selv om vi ikke alle var der, skal du ikke være i tvivl om, at de
alle nu ved, at du, i din tiltrædelsestale, nævnte betydningen af
den frivillige indsats der ydes af Garderforeningerne. Vi er både
stolte over og glade for, at du huskede os.
Det er de færreste chefer forundt at have så stor en skare frivillige
at kunne trække på. I Danmark er vi, med mange mål, langt, langt
den største forening. Jeg tror rent faktisk, at du har den største og mest loyale - soldaterforening i hele Verden. Det kræver nok
lidt tilvænning, og det stiller krav til både os og dig – og også her
skal vi nok stå dig bi med gode råd.
Alle medlemmer, Garderforeninger og præsidiet ser frem til at
møde dig, og ikke mindst ser vi frem til et godt og for alle parter
givende samarbejde.
Til lykke med og velkommen i stilling som Chef for Den Kongelige
Livgarde.

Det sker i 2013
MARTS
Lørdag 2/3 – DG formandsmøde i
Region 5.
Mandag 4/3 – DG formandsmøde i
Region 1.
Tirsdag 5/3 – DG formandsmøde i
Region 4.
Onsdag 6/3 – Dronningeparade for
HOLD AUG 2012 med tildeling af
Dronningens Ur.
Onsdag 6/3 – DG formandsmøde i
Region 3.
Lørdag 16/3 – DG formandsmøde i
Region 2.
Onsdag 20/3 – Kl. 19.30 Kammerkoncert med musikere fra Livgardens
Musikkorps i Garnisons Kirke.
Med Garderhilsen
Jan Brun Andersen
Præsident

DGs 15 m Landsskydning afvikles i
egen garderforening.
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Status ved Livgarden
Jeg vil gerne starte med
at takke alle for en flot
chefskifteparade den 1.
februar på Livgardens
Kaserne ved Rosenborg.
Ud over tjenstgørende
fra regimentet var der
en imponerende deltagelse fra De Danske
Garderforeninger, der
var repræsenteret med
ikke mindre end 20
faner – virkelig flot – og et tydeligt bevis for den store opbakning
til Livgarden. Mange tak for det.
Februar måned har blandt andet været præget af udsendelse af
Livgardens bidrag til hold 15 i Afghanistan. Det er formentligt
det sidste større bidrag fra regimentet til denne operation, idet
hovedparten af hold 16 vil komme fra Gardehusarregimentet.
Senest med udgangen af 2014 vil alle kamptropper være ude af
Afghanistan. Det vil medføre, at der i løbet af 2014 vil være en
større logistisk opgave med at få det danske materiel hjem til
Danmark. En opgave som blandt andet DANILOG i Vordingborg
vil være ansvarlig for.
Livgardens bidrag til hold 15 udgøres af ca. 220 soldater, der er
fordelt på den danske stab, den engelske stab, bidrag til POMLT
(Police Operational Mentor and Liaison Team), finskytteenhed,
pansret bjærgningsvogn, sikrings- og eskorte deling samt et panserinfanterikompagni. Det samlede danske bidrag vil være under
ledelse af oberst Anders Mærkedahl Pedersen fra Livgarden.

Det er en imponerende erfaring, der er i det danske bidrag. For det
første har de trænet i længere tid til netop denne operation, og
for det andet er der for mange af soldaterne tale om tredje tur til
Afghanistan, så det er ikke ukendt terræn de bliver indsat i. Opgaverne vil dog være lidt anderledes i forhold til soldaternes tidligere
udsendelser, idet det i dag er de afghanske enheder, der er i første
linje med det danske bidrag indsat i en mere støttende rolle. Jeg
ønsker Bataljon Mærkedahl al mulig held og lykke.
Også på forligssiden har der været en stor aktivitet. Blandt andet
har Allerøds borgmester sammen med oppositionspolitikere
besøgt Garderkasernen i Høvelte, ligesom jeg også er bekendt
med, at de samme politikere har besøgt DANILOGs faciliteter i
Vordingborg. Vi kan formentligt forvente, at der i løbet af andet
kvartal vil ligge en afgørelse for den samlede garnisoneringsplan.
En plan, der er afgørende, for en hel række andre elementer i den
samlede implementering af forliget for Hærens vedkommende.
I løbet af marts måned bliver der bl.a. gennemført Dronningeparade, hvor Hendes Majestæt vil overrække ”Dronningens ur” til
den garder, som de øvrige gardere i Vagtkompagniet mener har
været den bedste kammerat, har haft den bedste holdning og har
klaret de fire måneder i Vagtkompagniet bedst.
I forbindelse med indtræden i mit nye job har jeg aflagt besøg ved
regimentets forskellige enheder og installationer, ligesom jeg har
haft mulighed for at sige farvel i Roskilde Lufthavn til regimentets
soldater i forbindelse med deres deployering til Afghanistan. Jeg er
meget imponeret over den professionalisme og det engagement,
der har mødt mig overalt. Det har været en ren fornøjelse.
Pro Rege et Grege
Klavs Lawes, Oberst,
Chef for Den Kongelige Livgarde.
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Blåt Kursus for nye sergenter
Det er afgørende at Kommandoføringen er korrekt.

Blåt Kursus er til for nye sergenter ved Livgarden, som skal indgå i
vagt og eksercitsuddannelsen på Garderkasernen ved III Livgardebataljon. Som noget nyt kom sergenter ind til Livgardens Kaserne
på et opdateret 7 dages kursus, hvor den primære del var Kongevagten på Amalienborg.
Ud af de 15 tilgåede sergenter var der kun 5, som ikke havde
været tidligere gardere. Sergenterne blev udfordret i egen eksercits, fanemarch, sabeleksercits og i at forberede og afholde en
ekserctis-lektion.
De første dage startede op i teorilokalet med velkomst af chefen
for Vagtkompagniet, major Søren Østergaard, vagtteori, hvordan
livet er som vagtgående sergent i vagtkompagniet og en lektion i
puds og vedligeholdelse af blå udrustning og klargøring til vagt af

overkonstabel af første grad Jesper Herzberg fra Tambourkorpset.
Rundturen på Amalienborg foregik i bidende kulde, hvor sergenterne så vagtskiftet, fik forevist fanegemakket, vagtens lokaler
samt haverne bag palæerne.
Rundturen på Amalienborg fik teori og praksis til at gå op i en
højere enhed resten af ugen – ISÆR for dem af sergenterne der
kommer fra andre regimenter.
Seniorsergent Morten Thurø underviste i fanemarch og det var
en udfordring for alle, hvor de gamle gardere kom til kort, til stor
morskab fra kursusledelsens side :-)
Ugen har budt på eventyrlige øjeblikke, hvor ’ukendt eksercits’ har
set dagens lys… Men det blev hurtigt rettet af Kursusledelsen, så
oplevelse og fantasi blev til virkelighed.

Der er plads til at kunne grine sammen gennem lektionerne.
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Kompagnichef Anton Dinsen-Andersen og faglærer i eksercits sergent T. S. Jensen kom forbi og så på de nye sergenters virke under
deres første lektion i basis eksercits.
På kurset bliver der lagt vægt på, at sergenterne har forståelsen
af virket som garder, fanebærer, næstkommanderende og vagtkommandør både som tiltrædende og aftrædende vagt, m.h.p. at
ruste dem til at kunne råde, rette og vejlede i den forekommende
vagt- og eksercitsuddannelse, som rekrutterne modtager i marts
måned, inden de skal indgå i den operative tjeneste ved de kongelige slotte og palæer.
Vagtfrie gardere fra alle tre vagthold, samt tamburkorpset, har
hjulpet under hele kurset, til stor motivation for de nye sergenter.
Kursusledelsen takker mange gange for hjælpen.
Den sidste dag på kurset bliver sergenterne udfordret i både teoretisk og praktisk kunnen, lige fra garderens geværgreb til vagtkommandørens ageren på Amalienborg.
Sergenterne har udvist stor motivation, engagement og gå-påmod og er nu klar til deres fremtidige tjeneste ved Den Kongelige
Livgarde.
Af oversergent, Troels Enig

En mere kompleks del af kursets indhold er opmarchen, derfor
er dette en af de ting der lægges lidt mere tyngde ved.

Rekrutter i Gothersgade
Af rekrut J.K. Jensen, 2 kompagni/III Livgardebataljon

Efter 7 år som øverste chef for Livgarden, herunder både de natio- sig, startede dagen ganske tidligt. Der skulle trænes paradeeknale og internationale indsatte enheder, har Oberst, kammerherre sercits, da bataljonen, herunder 2. kompagni, ikke endnu havde
Lasse Harkjær valgt at give æren videre til sin efterfølger, oberst prøvet kræfter med dette.
Klavs Lawes. Vagtkompagniet, II og III bataljon samt andre tjene- Det var første gang rekrutterne skulle stifte bekendtskab med
det store Købenstegørende og de
havn, og prøve at
danske garderforlugte lidt til livet
eninger deltog til
som vagtgående
den parade, som
garder.
skulle markere
Transporten derdette skifte.
til forgik for de
Lasse Harkjær har
fleste i busser.
gennem de sidste
Efter
ankomst
7 år skulle varetil Gothersgade
tage de opgaver,
blev kompagniet
som alle livgarmarcheret ind på
dens soldater har
græsplænen på
kæmpet
med.
Livgardens KaserOpgaverne har
ne, som ligger ved
været udført til
siden af Kongens
punkt og prikke,
Have i centrum af
hvor svære de
København.
end måtte have
Mange civile var
været.
samlet for at se
For III bataljon,
Chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Agner Rokos inspicerer
de flotte, velklædhvor de unge
Den Kongelige Livgarde, og er her nået til Vagtkompagniet.
te soldater fra 2.
rekrutter befinder
www.livgarden.dk
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kompagni. Kompagniet blev stillet i tre geledder, med fronten mod
Rosenborg slot, som tårner sig op nordøst for Gothersgade.
Ved siden af kompagniet blev 1. kompagni opstillet, og foran
Rosenborg stod de vagtgående gardere, med de ikoniske blå uniformer og bjørneskindshuer. Alle rekrutter ved, at de uniformer er
for enden af vores bestræbelser, og at se dem i brug gjorde kun
lysten til selv at bære dem større.

I forlængelse af Vagtkompagniet stod II Livgardebataljon, den ene
af de to panserinfanteribataljoner. I Livgardebataljon manglede
i rækken af enheder, da denne er ved at blive indsat i Helmand
Provinsen i Afghanistan.

Taler blev holdt af både oberst Lasse Harkjær og oberst Klavs
Lawes, samt af chefen for Hærens Operative Kommando generalmajor Agner Rokos.
Efter lang tid med præsenter gevær, march og taler, var paraden
slut. Chefen for Livgarden var blevet udskiftet, og 2. kompagni
havde udført deres første rigtige og ’skarpe’ paradeopgave.

Det var første gang at rekrutterne fra III Livgardebataljon deltog
i en parade sammen med resten af regimentet. Eksercitsen og
evnen til at stå stille blev bemærket, og rost, af de gamle gardere
der var mødt op for at overvære chefskiftet.

På jagt efter kompagnimærket
– feltøvelse 1

Det nytter ikke at nøle når en skydestilling skal indtages
under ildkamp. Det var en meget givende lektion og efterfølgende træning i ”hurtigt indtagne skydestillinger.”

RK Svensson, Mads Emil – 2.deling, 2. kompagni

Bag os bryder solen horisonten med dagens første livgivende lys.
Lastvognspladsen bag Frederik d. III’s plads er stadig mørkelagt og
den svage lugt af diesel trækker hen over de stadig halvt sovende
rekrutter i et virvar af tasker, geværer og madpakker. Kort tid efter
6

har roen for alvor sænket sig over landskabet. Og med ét begynder
den lange vej mod Jylland, nærmere bestemt mod artillerikasernen i Varde, hvor feltøvelse 1 skal gennemføres.
Hurtigt i tøjet, på med udrustningen og ud gennem porten, så
dagen for alvor kan begynde. I de tidlige timer, og stadig under
nattens mørke dække, bevæger 2 kompagni sig ud fra Kasernens
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trygge rammer, og ud i det store øvelsesterræn, hvor tre dages
feltøvelse står på spring.
Første lektion i BSO-tjenesten (Beredskabsområde) stod klar til
at begynde, og på trods af et lidt halvtrist vejr, så var humøret
og kampgejsten høj. De første timer gik med at få opbygget en
lejr, som i tilfælde af et fjendtligt angreb ville være i stand til at
holde fjenden og hans onde intentioner ude. Der blev gravet liggende nærforsvarsstillinger, bygget bivuakker og lavet sporplaner,
som muliggjorde bevægelse i lejren, selv i de mørkeste timer af
døgnet.
Nattens ellers fredelige tilstand blev tidligt onsdag morgen afløst
af en ”alarm-lydløs”, som betød en kold og for nogle også en
temmelig våd tur i nærforsvarsstillingerne. At tiden, hvormed
rekrutterne kom fra deres dejligt varme soveposer og ud i deres
forsvarsstillinger, ikke ligefrem var overvældende imponerende,
det er så en mindre detalje, som befalingsmændene i noget højere

Efter endt ilmarch var kompagniet varmet godt op til forhindringsbanen, på fotografiet ses rekrut Emil Møhl Thuesen.

Fremad, Fremad!

Et skridt nærmere REX-mærket fik vi endelig overrakt vores kompagnimærke. Tonerne fra ’Band of Brothers’ gav en helt speciel
stemning.

grad end rekrutterne tog notits af. Med en brat opvågning, som
denne, føler man sig klar til at påbegynde dagens uddannelse. Og
det gjorde vi. Det er en dødssynd at spilde tiden, selvom om det
er tidlig morgenen.
Torsdagen blev brugt på uddannelse i blandt andet orientering
og hurtigt indtagne skydestillinger, og de nye skydestillinger blev
afprøvet på en såkaldt reaktionsbane.
Efter mørket for længst havde lagt sig over Varde Øvelsesterræn,
stod den på natpatrulje. En spændende og til tider nervepirrende
oplevelse.
Som et lyn fra en klar himmel blev alle tre delinger tidligt på morgenen angrebet. De tre angreb lå med få minutters mellemrum og
virkede som en hurtigt udført slagkombination. Tre hurtige slag,
for så igen at forsvinde helt uden for armslængde. Lejrene, som
havde været under angreb, blev nu i ly af mørket pakket sammen,
og i løbet af forholdsvis kort tid, var delingerne klar til at bevæge
sig til en ny position for at forblive skjult.
Som det afsluttende element på øvelsen skulle vi alle igennem et
fysisk krævende program med forskellige opgaver som båre-ræs
og løb med CBRN-maske. Efter endt løbetur skulle vi videre i højt
marchtempo (ilmarch) til Varde Kasernes forhindringsbane, som vi
sluttelig skulle gennemføre.
Efter roen og mørket igen havde lagt sig over Varde Kaserne
stod delingerne klar til at få overrakt beviset på en vel-bestået
Feltøvelse 1. Til tonerne af ’Band of Brothers’ fik vi overrakt det
velfortjente kompagnimærke. En begivenhed, som stemningsfyldt
og elegant markerede første skridt på vejen mod det endelige mål,
at kunne bære ”Rex’en”.

En hurtig tanke går til den stakkels papirsnotesbog i brystlommen. Støvlerne bliver fyldt med vand, men vi skal videre!

Af rekrut J.K. Jensen, 2 kompagni/III Livgardebataljon

Det hårde og kolde betongulv i en af Sjælsmark kasernes garager
udgjorde en nærmest utopisk ramme for den korte søvn de trætte, og
beskidte, rekrutter kunne tilegne sig i løbet af sidste nat på Feltøvelse 2.
En kort nat med tørt vejr, toilet og afslappende stemning var et
velkommet afbræk fra det våde felt BSO natten forinden.
Det var natten før presturen, den afsluttende fase af feltøvelse
2. Kl. 0500 kom den stille besked ”stå op, 45 min til at afgang,
husk morgenmad”. Natten var overstået med kun 3 timers søvn.
For manges vedkomne blev det en hård morgen, men folk var
opmærksomme. Alle vidste, at i dag ville 2. kompagni blive presset. Nogle har en bror, en far eller en anden bekendt, som kunne
berette om, hvordan sidste dag på Feltøvelse 2 ville blive en prøvelse.
www.livgarden.dk
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Det påmonterede tunge maskingevær åbner ild og gør alle klar til indsættelse. Rampen åbnes og 12 rekrutter vælter ud.

Som en indledende orientering fra kaptajnen fik kompagniet
tildelt feltkompagnimærket (det grønne kompagnimærke), med
beskeden om, at hvis ikke vi kom igennem dagen, kunne vi jo passende aflevere det tilbage, når vi ankom til Høvelte kaserne.
Modstanderen havde besat området mellem vores tørre og delvist varme BSO, og vores destination, Høvelte kaserne. Som en

Den sidste fysiske prøve, vi skal igennem forhindringsbanen, og
det kan ikke gå hurtigt nok!

8

glædelig nyhed skulle den første del af rejsen forgå i PMV, pansret
mandskabsvogn. Dette muliggjorde 20 min supplerende søvn i
den lukkede metalkiste, mens det for andre gjaldt om at holde
morgenmaden inde.
Nu sker det! Det påmonterede tunge maskingevær åbner ild og gør
alle klar til indsættelse. Rampen åbnes og 12 rekrutter vælter ud.
En tyk og blindende røg møder rekrutterne. Kanonslag sprænger
til højre og venstre, simulerende artilleri. Med det samme bliver
gruppen smidt videre. Kaptajnen råber: ”Videre, videre, videre!”.
Vi løber ned i en grøft med knæhøjt vand. Foran os er et smalt
rør, som vi skal en tur igennem. Vi må kravle 10 meter på alle
fire, mens vandet siver igennem tøjet. En hurtig tanke går til den
stakkels papirsnotesbog i brystlommen. Støvlerne bliver fyldt med
vand, men vi skal videre! Foran står vores befalingsmænd, de har
også været presturen igennem og ikke mindst det vandfyldte rør
med kælenavnet ’Tyrens Røvhul’.
Resten af vejen foregik til fods. En kasse med panserkiks og en
dukke skal slæbes med. Rekrutterne bekymrer sig ikke længere om
det ankelhøje mudder, de er alligevel gennemblødte. Marchen går
til feltforhindringsbanen udenfor Garderkasernen. Her er den sidste fysiske prøve, vi skal igennem og det kan ikke gå hurtigt nok!
Efter endt forhindringsbane kom for nogle en endnu større prøvelse, vedligeholdelse og mønstring. Alt skulle optælles og alt
skulle vedligeholdes. Hvordan det var, og hvor meget det krævede,
beskrives bedst med kompagniets næstkommanderendes ord til
aftenappel ”Felt 2 er ikke slut før kl. 0720 i morgen”, her skulle det
hele nemlig kontrolleres.
For mange blev det en sen aften, men fælles for de fleste var en
behagelig følelse - feltøvelse 2 var slut og det grønne kompagnimærke kunne sættes på kampuniformen.

www.livgarden.dk

Livgarden

150-års jubilæum for Christian den 9.s tronbestigelse
I år er det 150-året for Christian den 9.s tronbestigelse. Han bliver
konge den 15. november 1863. Kong Christian er stamfader til
den nuværende glücksborgske linie på den danske trone. Kongen,
der er gået over i historien som ”Europas svigerfar”, udmærker
sig også ved sin lange tjeneste i Den Kongelige Livgarde til Hest.
Derudover er det også under Christian den 9., at Fredensborg Slot
får en renæssance som residens for Kongefamilien.
Den udvalgte Prins Christian kommer til København i 1832 - blot
14 år gammel. I maj 1835 bliver han udnævnt til ritmester à
la suite ved Hestgarden. Prinsen, der de følgende år virker som
officer ved Hestgarden, får stillet en beskeden tjenestebolig til sin
rådighed i Hestgardens kaserne ved Frederiksholms kanal.
Prins Christian, der er særdeles velset blandt sine officerskolleger
ved Hestgarden, overtager kommandoen over Livgardeeskadronen
i marts 1848. I princippet var det Kongen som havde kommandoen over såvel Livgarden til Fods som til Hest, men med oprøret
i hertugdømmerne og Livgardeeskadronens forskydning til krigsskuepladsen var det praktisk at overføre den direkte kommando
over de kongelige enheder.

Hestgarden, der ikke kommer i kamp med fjenden under Treårskrigen, løser en lang række eskorte- og bevogtningsopgaver i Jylland,
på Fyn og Sjælland. Umiddelbart efter krigens afslutning udnævnes Prins Christian til kommandør for Livgarden til Hest. I august
1853 afgår Prins Christian - efter 18 års tjeneste - fra Livgarden til
Hest, som følge af udnævnelsen til kommandør for 3. kavaleribrigade. Et af de længste kongelige tjenesteforløb ved Livgarden får
hermed sin afslutning.
Få år efter sin tronbestigelse må Christian den 9. acceptere nedlæggelsen af Livgarden til Hest. Erfaringerne fra krigen i 1864 viser
bl.a., at tiden er løbet fra det tunge rytteri, hvorfor Livgarden til
Hest nedlægges i 1866.
Eric Lerdrup Bourgois

Maleriet viser Hestgarden under indskibning i Korsør i 1848. Prins
Christians situation var prekær, da flere af hans brødre sluttede sig
til de slesvig-holstenske oprørere. Maleri af Otto Bache i anledning
af Christian den 9.s 25-års regentjubilæum i 1888. Maleriet indgår
i dag i Museum Sønderjyllands samling på Sønderborg Slot.

www.livgarden.dk
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Kongeligt vintertaffel
hører til trappen. På reposen sidder de tre klarinettister ved deres
nodestativer og spiller deres program af dejlig kammermusik
direkte ud i salen. Nærværende og diskret på samme tid, som det
har været brugt på dette sted i århundreder.

Musikkorpsets klarinettrio spillede til H.M. Dronningens frokost
for Litauens præsident Dalia Grybauskaité på Amalienborg den 22.
januar. De tre musikere, Solvejg Rechnagel, Martin Kejser og Per
Majland, sidder og spiller en halv etage højere oppe end frokostselskabet. Over en af de store dobbeltdøre i Taffelsalen i Christian
den VII’s palæ er der nemlig et glasparti, der kan åbnes ud mod
salen. På den anden side af glaspartiet er der en stor repos, der

Den Kongelige Livgardes Klarinettrio, fra venstre: Per Majland,
Solvejg Rechnagel og Martin Kejser.

Taffel på Amalienborg i blå uniform

Gamle billeder af Livgarden

H.M. Dronningen afholdt Hæderstegnsmiddag for Søværnets
officerer d. 29. januar i Christian den VII’s Palæ på Amalienborg.
Musikkorpset spillede ved denne lejlighed i den smukke, grønne
salon, hvor der også spilles til nytårstaffel. Programmet er som
altid specielt tilrettelagt til lejligheden, og titlerne, der ses nedenfor, giver et godt eksempel på taffelmusikprogrammer generelt.
Søværnets officerer kunne lytte til bølgende musik fra vort righoldige nodearkiv:
Kai Nielsen: Den Kgl. Danske Marines Honnørmarch,
J. Price: Uddrag fra musicalen ”Tordenskiold”
J. Ivanovici: Donaubølger, Vals
Rich. Wagner: Matroskor fra ”Den Flyvende Hollænder”
Eric Coates: The Seven Seas, March
Carl Nielsen: Som En Rejselysten Flåde fra forspil til 7. billede af
”Moderen”
H.C. Lumbye: Prosa Polka og Mjølner Galop.
(Mjølner er naturligvis Thors hammer, det mægtigste våben i
Asgård, der altid rammer, hvor det skal og altid vender tilbage til
den hånd, der kastede).

I Det Kgl. Biblioteks digitale billedsamling ligger flere billeder af
Livgarden. En af de markante københavner-fotografer var Holger
Damgaard (1870-1945). Han tog Politikens første egentlige pressefoto i 1908 og var pioner inden for luftfoto (1913) og fra 1932
formand for Pressefotografforbundet, som han var medstifter af.
En kold dag i 1921 stod han på Amalienborg under fanemarchen.
Sceneriet har stort set ikke ændret sig. Heller ikke marchturen
over Kgs. Nytorv, som han så i 1930’erne. Det ser ud til, at Garden
og folk skridter godt ud.
Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

Parade i snestorm,
januar 2013.
Her fotograferet af
tubaist Jesper Hyllested.
På grund af frostgraderne er det desværre
umuligt at spille.
Mildere vinde ønskes.
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Kammerkoncerter
Onsdag d. 20. marts og onsdag d.
29. maj kl. 19:30 er der kammermusik med Livgardens musikere
i Garnisons Kirke. Programmet
offentliggøres senere, men vi kan
love, at det bliver godt!

Særligt for gamle gardere

Chefskifteparade
fredag 1.2.2013
på Livgardens Kaserne
Ovennævnte dag trådte Oberst, Kammerherre Lasse Harkjær
efter 7 år og 2 måneder af som Chef for Den Kongelige Livgarde
for at tiltræde som Chef for Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab, og Oberst Klavs Lawes blev indsat som ny chef for Den
Kongelige Livgarde. Generalmajor Agner Rokos, Chef for HOK
forestod chefskiftet.

Vagtkompagniet, II og III Livgardebataljon, Livgardens stab og
øvrige tjenstgørende ved regimentet deltog i paraden.
I paraden deltog 20 faner fra Garderforeningerne. Tak til alle de
fremmødte. At se så mange faner opstillet i fanekommandoen var
et flot syn. En velkomst som den nye chef da også bemærkede i
sin tale efter han var indsat som chef.
Foto: Arne Beier-Holgersen

De Danske Garderforeningers
Repræsentantskabsmøde 2013
15. juni 2013
Fødselsdag
Jubilæum
Messingblæsere fra
Musikkorpset gør dagen festlig.
Ring til Claus Mærsk.
Trompetist ved
Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194

På vegne af De Danske Garderforeninger er det en glæde for 3. gang at indbyde til
møde i Silkeborg, første gang var i 1919, dernæst i 1996 og nu i 2013, her er det
et lidt anderledes møde vi prøver af.
Der vil være morgenandagt i Silkeborg Kirke, march gennem byen, møde i vores
nybyggede medborgerhus i midtbyen, hvor også mødet afsluttes med en herrefrokost.
Der vil ved mødets start blive serveret et rundstykke, og en kop kaffe/te.
I 1996 deltog der mere end 300 til marchen gennem byen og endnu flere til
mødet, vi håber med vores placering på landkortet at lige så mange vil tage turen
til Silkeborg, og benytte sig af de muligheder og seværdigheder byen byder på.
Garderforeningen for Silkeborg og Omegn blev stiftet den 4. maj 1913, derfor er
det en ekstra stor glæde at byde alle:
Velkommen til Silkeborg
Garderforeningen for Silkeborg og Omegn

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Præsidiets Skydeudvalg
Alle gamle gardere bør skyde landsskydning, så det skal
du vel også….

De Danske
Garderforeningers
MC-Club
Garderforeningen for
Silkeborg og Omegn
fylder 100 år.

Landsskydningen på 15 m er godt i gang, og mange gamle
gardere har forhåbentlig sat sig for at ville skyde landsskydning i år. Nogle har allerede været på skydebanen, men
der er fortsat plads til flere. Har du ikke skudt din Landsskydning endnu, så er der stadig mulighed i hele marts
måned med.
Alle garderforeninger skulle gerne have bestilt og modtaget
skiver til Landsskydningen nu, og Skydeudvalget venter
blot på returnering af en masse skiver og skudhuller.
Det er Skydeudvalgets håb, at vi i år får rigtig mange gamle
gardere på skydebanen, og at vi får alle foreninger repræsenteret. Slut op om Landsskydningen – en fælles aktivitet
på tværs af foreningerne.
Præsidiets Skydeudvalg

I den forbindelse vil det
glæde os at se:
De Danske Garderforeningers MC-Club
Lørdag den 27. april 2013
kl. 10.00
Til parade og march gennem Silkeborgs gader og
efterfølgende reception på
Silkeborg Rådhus.
I vil blive placeret bagerst i
marchen, således at I kører
efter de gamle gardere til
fods.
Tilmelding til: Ole Louring
gerne på mail:
ole.louring@fibermail.dk
Senest 1. april 2013
12

Hædersbevisninger i
De Danske Garderforeninger
De Danske Garderforeningers Hæderstegn
950-MAJ-66 Finn Thormod Nielsen
Lynggårdsstien 9, 4400 Kalundborg
De Danske Garderforeninger ønsker tillykke

Årgang MAJ-53
60 års jubilæum
Den 5. maj 2013 fejrer vi 60-årsdagen for vor indkaldelse.
Det foregår på kasernen i Gothersgade, hvor der efter årgangsparaden er dækket op i cafeteriet til hyggeligt samvær.
Du får 4 stk. smørrebrød, 1 øl eller vand, 1 snaps, kaffe og 1 cognac
for 210 kroner.
Tilmelding og indbetaling senest 15. april 2013 til Holger Dahl på
konto Reg.nr. 2268 konto 0150306114.
(Husk ved indbetaling at påføre dit navn).
Har du evt. spørgsmål, så ring til Holger på tlf. 4581 4408.
Årgangudvalget

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

Garderforeningen for Brønderslev og Omegn
afholder generalforsamling torsdag den 21.
marts 2013 kl. 19.00 i Brønderslevhallerne.
Dagsorden:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Beretning fra skydeudvalget.
Beretning fra bowlingudvalget.
Indkomne forslag.
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleant.
Valg af revisor.
Valg af skydeudvalg.
Eventuelt.
Det reviderede regnskab vil være fremlagt i lokalerne.
Bestyrelsen

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

TORSDAG DEN 14/3 KL. 19:30 AFHOLDES
SKYDE-/KAMMERATSKABSAFTEN
Vedligehold dine gode skydeegenskaber og vær
med til at højne kammeratskabet i GARDERFORENINGEN. Der vil også være mulighed for
vedligeholdelse af dine færdigheder i rafling og
kortspil.
Sted: Hadsund Skytteforenings 15m indendørs
skydebane i Hadsund-Hallerne. Det er ikke nødvendigt at melde til. Bare mød op.
JUL-71 Teddie Thulstrup

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

Bowling aften med damer i Aars mandag d. 11.
marts 2013. Vi mødes kl. 17,45 i Aars Bowlingcenter, Hjortkærsvej 1, 9600 Aars.

Igen i år arrangeres der en bowlingaften sammen
med garderpigerne. I er velkommen til at tage
familien, gode venner, eller naboen med. Efter
en times bowling fra kl. 18,00-19,00 (der bliver
isat gul kegle) samles vi i mødelokalet, hvor vi
skal have spareribs, bådkartofter, mixed salat
og whiskysauce, derefter kaffe for en pris af ca.
160,00 inkl. leje af sko. Her vil der blive uddelt de
udsatte præmier.
Der bowles i to præmiegrupper, en dame- og en
herrerække med præmier for hver 5 deltagere
samt for strike isat gul kegle forrest. Tilmelding til
Kjeld Sørensen 9867 1775 eller e-mail garder@
himmerlandsgf.dk senest søndag den 10. marts
kl. 18.
KONSTITUERING
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen på
vort første bestyrelsesmøde afholdt den 7.
januar 2013 konstitueret sig således: Formand
og registrator NOV-61 Kjeld Sørensen, næstformand og fanebærer MAJ-77 Ole Kjærgaard,
kasserer MAJ-55 Henning Madsen, sekretær
og fanebærer APR-76 Ole Haarbo, skydeleder
JAN-90 Mogens Dalsgaard, bestyrelsesmedlem NOV-75 Ernst Klysner og æresmedlem
JAN-61 Jens Kr. Dalsgaard som tovholder for
jubilæumsudvalg 2014. Se mere på www.himmerlandsgf.dk.

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

Mandag den 11. marts kl.19.00
Vi afholder vores landsskydning i Vendiahallen
og håber på godt fremmøde samt fine resultater,
som vi så kan sende ind til bedømmelse og bevise
vi godt kan være med endnu. Kære medlemmer
mød nu frem vi har geværerne og det der skal deri
så vi kan få nogle fine resultater.
Vi slutter af med hyggeligt samvær over et par
stykker brød, så derfor tilmelding til Bent Mikkelsen 9892 3652 / 5054 9688, mail postbent@
vip.cybercity.dk senet 9. marts.
Torsdag den 21. marts afholdes den årlige generalforsamling, samt tildeling af hæderstegn, på
Hjørring kro. Der er udsendt dagsorden med brev
og mail til medlemmerne.
Vi havde en aften på bowlingbanen 11. januar,
med deltagelse af 8 medlemmer, ikke så mange
men os der var der fik en god aften ud af det.
Vindere blev Inga og 909-MAJ-61 Poul Svendsen med henholdsvis 279 og 328 point.
Lige en lille påmindelse. Hvis der endnu er
medlemmer som ikke har betalt kontingentet,
så tager vi stadig imod med overførsel til konto
reg.nr. 7541 konto 100569-9.
267-JUL-59 Bent Mikkelsen

Hobro og Omegn

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

Morsø

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

HUSK generalforsamlingen 07. 03. 13 kl. 19.00
på KFUM.
Tilmelding til formanden, tlf. 9772 2236 eller
mail: sokr73@morsoe.dk
HUSK at få betalt kontingent.
686-SEP-64 Knud Rasmussen

Nordjylland

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

TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.30 SKYTTELAUGETS SKYDEAFTEN. På Gl. Lindholm
Skole arrangerer Skyttelauget skydeaften med
rafling og kortspil. En dejlig og hyggelig aften,
hvor det specielle garderkammeratskab opleves
på bedste vis. Alle Garderforeningens medlemmer er meget velkomne til disse hyggelige skydeaftener. Tilmelding ikke nødvendig.
LØRDAG DEN 16. MARTS KL. 10.00 DSS FÆLLESSKYDNING
På Gl. Lindholm skole afvikles der gemytlig skydekonkurrence mellem De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg. Har du lyst bør du kontakte oldermand Flemming Hassing og tilmelde
dig et af skydeholdene på telefon: 9838 3122.
LØRDAG DEN 16. MARTS KL. 12.00
BLÅ FEST MODTAGELSE
GF Nordjylland har igen fornøjelsen at byde
velkommen til et hold gardere, der ønsker at
afholde deres Blå Fest på Hotel Comwell i Rebild.
I den forbindelse er der march og modtagelse af
Aalborg By på Rådhuset på Gammeltorv. Som
sædvanlig går GF Nordjyllands medlemmer i
front med fanen for at gøre modtagelsen festlig.
Har du lyst at deltage i marchen eller blot være
tilskuer på ruten, kan du møde op i slotsgården
til Aalborghus Slot lidt før kl. 12.00. Der vil være
afmarch omkring kl. 12.10. Vel mødt!
Tir. d. 26. marts kl. 19.30 Træningsskydning.
Skyttelauget arrangerer i vinterens løb en række
træningsaftener, hvor medlemmerne af GF Nordjylland kan forbedre deres skydefærdigheder.
Aftenen er koncentreret omkring skydetræning.
Der vil være instruktør til stede. Tilmelding ikke
nødvendig, du skal blot møde op til skydetræning.
JUL-71 Niels Chr. Thygesen

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Randers By og Omegn

Thisted Amt

(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

Faneindvielse i Randers
På 105 årsdagen for foreningens stiftelse var
Garderstuen i restaurant Tronborg i Randers
lørdag den 2 februar ramme om et lidt usædvanligt arrangement. Den gamle fane fra 40-års
jubilæet i 1948 var ved at være udtjent og blev
den dag udskiftet med en ny. En check på 9.000
kr fra Sparekassen Kronjylland, der blev givet
på dagen, og et større beløb indsamlet af foreningens medlemmer til den særlige fanefond
gjorde dette muligt.
Formand Anders Bach Andersen førte de 30
fremmødte gæster og medlemmer gennem
dagens program, som blev indledt med velkomst til alle – og især til præsidenten for
DG Jan Brun Andersen og DGs nyligt afgåede forretningsfører Hans-Erik Skov Nielsen,
Vicepræsidenten for Region I Niels Godiksen,
afdelingsdirektør i Sparekassen Kronjylland
Frank Jensen Stenholt, KN Finn Bøtker, som
dels repræsenterede Danmarks-Samfundet i
Randers, dels repræsenterede HJVK Hvidsten,
Lars Gjættermann fra Marineforeningen og De
Samvirkende Soldaterforeninger, repræsentanter for vore naboforeninger og endelig de tre
æresmedlemmer 840-APR-46 Knud Rasmussen, MAJ-49 Erik Breinegaard og 262-APR-42
Tage Andersen.
Efter en lækker frokost førte fanebærer Peter
Lindberg Nielsen og faneløjtnant Hans Carl
Søndergaard-Jensen (Calle) den gl fane ud og
et kort øjeblik efter den nye fane ind.
1 søm blev slået i af Jan Brun Andersen for

(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

Foreningens tre æresmedlemmer foran den nye
fane. Fra v. 840-APR-46 Knud Rasmussen, 262APR-42 Tage Andersen og MAJ-49 Erik Breinegaard.
Dronningen, 2 søm blev slået i af Anders Bach
Andersen for fædrelandet, folket og freden og
3 søm blev slået i af æresmedlem Tage Andersen – tidligere fanebærer gennem 40 år – for
foreningen. Tage Andersen lovede samtidigt at
være klar, når foreningen igen skulle have en
faneindvielse.
Efterfølgende overbragte KN Finn Bøtker en
hilsen fra HJV og takkede for godt samarbejde.
Han overrakte et skjold fra HHD Østjylland til
ophængning i garderstuen. Lars Gjættermann
kom ligeledes med lykønskninger. Jan Brun
Andersen havde megen ros til foreningen og
kom i sin lykønskning på opfordring fra formanden ind på LG fremtidige kaserneforhold. Der er
fornuft i at beholde Høvelte. Det bør arbejdes
for det. PL Niels W Møller fra Marinehjemmeværnets Musikkorps Vest ønskede tillykke med
tak for godt samarbejde.
Anders Bach Anders af sluttede med tak til alle,
fordi de var mødt op. Anders Bach Andersen
rettede en særlig tak til Hans Carl Søndergaard-Jensen, som i sin tid tog initativ til oprettelsen af en fanefond. En særlig tak lød også
til Niels W Møller, som med meget kort varsel
sprang til for at støtte med sin trækbasun, da
tambourerne måtte melde fra.
AUG -79 Søren Dam Kjeldsen

Præsidenten slå det første søm. T.v. fanebærer og tidligere formand Peter Lindberg Nielsen, t.h.,
faneløjtnant og tidligere næstformand Hans Carl Søndergaard Jensen. Fotos: Olav Vibild

Onsdag d. 6. og 20. marts. kl. 19.30 Landsskydning 15m.
Skydning og kammeratskabsaften i Sjørring Hallen. Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.
Fredag d. 8. marts 2013 kl. 19.00.
Generalforsamling afholdes på Østerild kro.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Mød op og gør din indflydelse gældende mht.
kontingent og De Danske Garderforeningers
repræsentantsskabsmøde i Thisted 2014.
Menuen er kogt torsk. Hæderstegn bæres.
Tilmelding til Niels Godiksen på 2090 7901 el.
n.godiksen@mail.dk senest d. 4. marts 2013.
NOV-78 Niels Godiksen

Vendsyssel

(14/5 1918 – GF 43)
Formand: MAJ-70 Erik Bøjstrup Pedersen
Stationsvej 1, 9970 Strandby
Tlf. 98 48 25 78
e-mail: gu-er@pedersen.mail.dk

Onsdag d. 6. marts Kammeratskabsaften kl.
19.00, Grønlandsvej 16, 9900 Fr.havn.
Kammeratligt samvær med Landsskydning, kortspil og bowling.
Medio marts Vendelbopokalskydning
I år afholdes skydningen om Vendelbopokalen af
Nordjyllands GF i Aalborg.
Da bladet gik i trykken var sted og tidspunkt ikke
blevet oplyst.
Har du lyst og ro på aftrækkeren så ring til Martin
2011 6011 eller Erik på 9848 2578 for at få oplyst
tidspunkt og sted, se evt. hjemmesiden også for
yderligere information.
Onsdag 23. januar mødte 14 gardere op i Skagen bowlingcenter for at spise nytårstorsk.
Det var en udsøgt middag med enorme mængder mad og ikke mindst dessert.
Vi var alle så mætte at bowlingen blev udskudt
til næste gang vi mødes.
Der var jo også håndbold på storskærm i centeret.
En stor tak til personalet i centeret for deres
gæstfrihed.
DEC- 97 Martin Jensen

Østvendsyssel

(16/11 1971 – GF 77)
Formand: 952-MAJ-66 Poul Sonne Jensen
Gl. Lyngdrupvej 15, 9310 Vodskov
Tlf. 98 28 14 78
e-mail: lyngdrup@mail.tele.dk

Fredag d. 8. marts 2013
Bowling
Der bowles fredag d. 8. marts 2013 kl. 19.00 med
efterfølgende spisning kl. 20.00.
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Marts

Tilmelding senest 2 dage før til Jonni Olesen på
tlf. 2149 5187 / 9828 2196 eller mail johnnimette@stofanet.dk eller Jacob Dam Rasmussen
på tlf. 2448 0186 eller mail jdr@stofanet.dk
Onsdag d. 13. marts 2013
Skydning
Foreningen genoptager skydning. Denne gang
foregår det under Vodskov Hallen. Der skydes
onsdag d. 13. marts. Skydningen starter kl.
19.00.
Tilmelding senest 2 dage før til Carsten Christensen på tlf. 2252 3245 eller Jacob Dam Rasmussen
på tlf. 2448 0186 eller mail jdr@stofanet.dk
Lørdag d. 8. juni 2013
Guidet byvandring i Sæby gamle by.
I år går sommerudflugten lidt nord på. En guidet
tur i Sæbys gamle bydel, i samarbejde med Sæby
Turistbureau. Vær med til en spændende rundtur,
hvor vi går tilbage i de danske historiebøger, og
får et indblik i, hvordan den gamle ”hovedstad”
af Nordjylland så ud.
Se det endelige program i næste udgivelse af
Garderbladet.
Til Orientering
For nemmere hurtigere, samt billigere at kunne
give besked til vores medlemmer, vil vi gerne
have tilsendt jeres e-mail adresser til jdr@
stofanet.dk
Husk navn.
NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

Byvandringer
i det gamle
København

Garderforeningerne i Midtjylland (2)
Vicepræsident: JUL-73 Ole Louring
Ballevej 20, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 21 10 / 61 65 13 47
e-mail ole.louring@fibermail.dk
Regionsskydeleder:
JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20,
6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20
e-mail lindevej.20@mail.tele.dk
Regionsbowlingleder:
Vacant

GD 651800 Henning Lajer
Tlf.: 3258 7600 e-mail: hlajer@oncable.dk

herefter kan gå hjem i foreningerne og
lodde stemningen blandt deres medlemmer. Hvor mange vil gerne læse Garderbladet på nettet, og hvor mange vil
fortsat gerne have den trykte udgave af
Garderbladet.
I 2014 mister vi tilskuddet fra Livgarden
på ca. 90.000 kr. om året. De penge skal
vi finde ved enten at hæve medlemsbidraget eller mere oplagt ved at spare på
forsendelsesudgifterne.

I forbindelse med lanceringen af Garderbladet på nettet, føler jeg trang til
at komme med nogle bemærkninger:
Siden Garderbladet begyndte at udkomme både på tryk og gjort tilgængeligt
på De Danske Garderforeningers hjemmeside, har jeg hørt mange spørge: Skal
Garderbladet fremover kun kunne læses
på internet. Svaret er nej.
Lad mig slå fast, at den trykte version
af Garderbladet fortsat vil blive sendt til
de medlemmer, der ønsker at have det i
hånden; medmindre Repræsentantskabsmødet i Silkeborg senere på året beslutter noget andet.
På formandsmødet i fjor kom der blandt
andet her i regionen forslag om, at vi
i Præsidiet skulle finde besparelser, så
medlemsbidraget til De Danske Gadeforeninger ikke stiger, hvilket der er risiko
for. Et af de områder, hvor der er mange
penge at spare, er på Garderbladet.
Vi har en udgift på forsendelse af Garderbladet på ca. 50.000 kr. pr. måned, og
det er netop her, at der kan være penge
at spare, både nu og på længere sigt.

Med og uden spisning

2013

Derfor er det blevet besluttet, at vi som
et forsøg lægger Garderbladet på nettet således, at medlemmerne kan få en
fornemmelse af, hvordan det vil være at
læse det på denne måde. Forsøget strækker sig frem til Repræsentantskabsmødet
i Silkeborg - dog vil vi på formandsmøderne i marts måned i regionerne
tage en drøftelse med formændene, der

I min tid som Vicepræsident er jeg på
mange foreningernes generalforsamlinger blevet opfordret til, at vi i Præsidiet fik lagt Garderbladet på DG’s hjemmeside, hvilket jeg det seneste år har
arbejdet for. Nu gør vi forsøget, og min
opfattelse er, at ikke mindst de yngre
medlemmer gerne vil kunne læse Garderbladet på deres iPad, iPhone o. lign.
Blandt de lidt ældre medlemmer ved jeg,
at der er mange, der er parate til at gøre
det samme, hvis det kan medvirke til at
holde udgifterne i ro.
Vi lever i en digitaliseret verden, hvor
næsten alt foregår på internet, derfor
skal De Danske Garderforeninger naturligvis også være med. Vi skal være en
moderne organisation, der følger med
tiden, og en organisation, der ser mulighederne frem for begrænsningerne. Vi
skal sørge for at give dem, der skal tage
over efter os, de bedste muligheder for
at holde sig orienteret om, hvad der sker
ved Livgarden, i de enkelte foreninger og
i De Danske Garderforeninger.
Der skal ikke herske tvivl om, at jeg
vil arbejde for at, at det er det enkelte
medlem, der selv afgør, om han vil have
Garderbladet med posten eller på internet.
Da vi har brug for at kende medlemmernes ønsker, er min opfordring til alle
medlemmer i Region II, at hvis du ønsker
at læse Garderbladet på internet, så send
mig en mail på: ole.louring@fibermail.dk
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Bjerringbro og Omegn

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

Generalforsamling:
Generalforsamlingen afholdes tirsdag, den 12.
marts, kl. 19.00 Hos Petersen-Bach A/S, Enebærvej 7, Bjerringbro. Vicepræsident JUL-73 Ole
Louring deltager og vil fortælle om præsidiets
arbejde mm. Reserver datoen allerede nu. Indkaldelse med dagsorden vil blive udsendt ultimo
februar.
Husk også skydning
Vi skyder hver onsdag aften, fra kl. 19.00-21.00,
på Bjerringbrohallens skydebaner.
Tirsdag, den 15. januar afholdtes den årlige

3-13

bowlingdyst mod Viborg Garderforening på
Bowl´n´ Fun i Viborg. 16 bowlere fordelt på 4
hold spillede en times tid og gik derefter i gang
med den veldækkede buffet. Der var udsat 1
flaske vin til bedste mand på hvert hold. På
trods af at vi stillede med 7 mand, lykkedes
det os desværre kun at bringe en enkelt flaske
til Bjerringbro. Det var DEC-83 Ole Mortensen,
som sikrede at vi ikke skulle drage tomhændet
hjem.
Lørdag, den 2. februar skulle vi have deltaget
i Regionsbowling i Herning og forsvaret vor
sølvmedalje fra sidste år, men måtte desværre
aflyse pga. forfald. For ikke at komme i samme
situation igen til næste år, vil vi gerne være
nogle flere bowlere. Så meld jer til, når vi har
bowling på programmet. Vi hygger os og har

GARDERLØBET
2013
LØBERUTE 5 KM
NYHED

det sjovt. Det kræver ikke andre kvalifikationer
end godt humør.
Kontingentopkrævning er udsendt via PBS i
februar måned. Husk at tilmelde jer til Betalingsservice, hvis I ikke allerede har gjort det,
da det vil lette betalingen fremover for begge
parter.
Vi vil gerne spare porto, så send din mailadresse til perdalgaard@mail.tele.dk
FEB-74 Per Dalgaard

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

2. marts 2013 Regionsskydning i Silkeborg kl.
10.00-13.00.
Regionsskydning på 15 meter bane.
Skyttehuset, Ansvej 108. 8600 Silkeborg.
Tilmelding til NOV-91 Niels Skov Pedersen på tlf.
5150 1429 eller på mail nielsskov27@hotmail.
com
7. marts 2013 Landsskydning i Skyttehuset i
Stenvad fra kl. 19.00.
Skydning med salonriffel på 15 meter bane. Skyttehuset Stenvad Bygade 55.
JAN-59 Søren Bøystrup eller NOV-52 Børge Hansen vil være tilstede på banen.
Garderforeningen vil være vært ved kaffe og
kage.

Herning og Omegn

Genoplev korpsånden
som under tjenesten ved
Den Kongelige Livgarde
Fasthold kammeratskabet
med dine tidligere
soldaterkammerater

Samtlige deltagere vil modtage flg.:
• Løbetrøje med GARDERLØBET 2013
• Diplom med løbetid
• Spisning i selskab med dine tidligere
soldaterkammerater
Sted: Høvelte Kaserne
Dato: Lørdag den 8. juni 2013
Yderligere information og tilmelding:
www.garderløbet.dk
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Prøv kræfter med den
legendariske løberute
“Kattehalen” ved Høvelte
Tidspunkt: GARDERLØBET starter
kl.15:00 (ankom venligst min. 60 min. før)
Pris: Samlet pris 295 kr inkl. spisning
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(10/10 1911 – GF 23)
Kontaktperson: FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen
Henry Heerups Vej 36, 7430 Ikast
Tlf. 60 91 73 42
e-mail: klinch@webspeed.dk

GENERALFORSAMLING
Afholdes torsdag d. 7. marts 2013 kl. 18.30, i
Sportscenter Herning, i Holing.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Traditionen tro, så er der valgfri menu: Gule ærter
med tilbehør, eller karbonader, samt øl eller
sodavand. Derefter kaffe og småkager. Pris for
hele menuen 150,- kr.
Er du ikke allerede tilmeldt, så kan det stadig
nås! – Skriv eller ring til Carsten, på mail klinch@
webspeed.dk, eller telefon 6091 7342.
Skydeafslutning
Afslutning på vinterskydningen på 15-meter
banen, Lundgårdskolen, afholdes tirsdag d. 29
marts kl. 19.00.
Aftenens vigtigste punkt er Damernes skydekonkurrence hvor pokalen er på spil.
Der vil dog også være morskabsskydning for herrerne. Traditionen tro sluttes der af med et par
stykker smørrebrød.
Tilmelding senest 19. marts 2013 til Ole Andersen, mosegaarden@hotmail.com eller tlf. 9716
1959.

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

Midtjylland (II)

Sommerskydning
Vi skyder igen på 200 m. banen i Munklinde. Indtil
videre er der planlagt to aftener, tirsdag den 11.
juni, og tirsdag den 6. august, begge dage med
start kl. 19.00.

Ringkøbing og Omegn

Yderligere oplysninger om aktiviteter, og praktiske oplysninger finder du i Mini-Garderbladet.

Husk! Husk!
Landsskydning på 15 m.
Torsdag den 7. marts kl. 19:30 i Højmark Hallens
skydekælder.
Landsskydning på 15 m. sammen med Skjern,
efter skydningen samles vi i ”Garderstuen” hvor
vi får serveret et par stykke brød. Vi deltager i
De Danske Garderforeningers Landsskydning på
15 m., der skydes i en senior klasse, en veteran
1 og en veteran 2 klasse, seniorer er skytter der
ikke er fyldt 55 år i 2012 og de må som noget nyt
skyde med albuestøtte med rem, veteran 1 skal
være fyldt 55 år i 2012 og veteran 2 skal være
fyldt 65 år i 2012, veteranerne må skyde med
enten geværstøtte eller albuestøtte med rem. De
resultater vi opnår på skydebanen indgår i konkurrencen med de andre gardere der har deltaget
i landsskydningen. Der er individuelle præmier til
de bedste 20 % i hver klasse samt holdpræmier.
Tilmelding senest mandag d. 4. marts til Skydeleder Michael Nissen tlf. mobil 8161 3475, e-mail:
ml.nissen@privat.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

Foredrag
Det sker på KFUMs Soldaterhjem, Kasernevej
1, Holstebro, onsdag den 20. marts 2013, kl.
19.00.
AMISOM – den ukendte mission i Afrika American
Union Mission in Somalia
Bjarne Askholm fra Midt- & Vestjyllands Politi var
udsendt som EU Police Adviser i Peace Support
Operations Division in African Union, Addis Ababa, Etiopien. Her var opgaven strategisk planlægning for genopbygning af somalisk politi efter 21
års borgerkrig. Bjarne Askholm kommer og viser
billeder og fortæller om et års oplevelser på godt
og ondt, om konflikter og missioner i Afrika. Med
tjenesterejser og ophold i 9 Afrikanske lande i
perioden fra 24. juli 2011 til 1. august 2012.
Ca. kl. 20 serveres kaffe og kage, hvorefter Bjarne
gør foredraget færdigt og svarer på spørgsmål.
Arrangementet slutter ca. 21.30, alt efter hvor
stor spørgelysten måtte være.
Prisen er 40 kr. inklusiv kaffe, også for ledsagere.
Eventuelt overskud går til KFUMs SoldaterRekreation. Tilmelding: Senest den 10. marts 2013
til formand Søren G.T. Lund.
Skydning den 21. januar samlede 9 gamle
garder.
Vores skydeleder Allan Kjældsen havde medbragt skiver der var lavet som dart skiver.
Der blev skudt livligt på dem.
Efter skydningen kom der rigtig gang i kortspillet, dem der ikke spillede kort fik talt meget
sammen. Der blev vendt mange ting.
Aftenen sluttede med medbragt kaffe og
franskbrødsmadder.
En rigtig hyggelig aften hvor samværet med
gamle gardere var i højsædet.
Vi kan kun opfordre andre til at komme til
skydeaftenerne.

(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

Det er besluttet på det seneste Repræsentantsskabsmøde, at der i en forsøgsperiode
skal være mulighed for at se Garderbladet på
nettet, samtidig med at det bliver udsendt på
tryk som sædvanlig. Meningen er at der på sigt
vil blive etableret en eller anden form for logind til de medlemmer der fremadrettet måtte
ønsker at få Garderbladet online.
Men vær opmærksom på at ingen medlemmer
vil blive sortlistet, selvom de stadigvæk ønsker
at få Garderbladet på tryk.
Årsagen til ændringerne er den stadig stigende
portoudgift til udsendelse af Garderbladet, og
ved at udgive Bladet online, kan der spares rigtig
mange penge, og De Danske Garderforeninger
kan måske undgå at hæve kontingentet udover
den regulering, der er vedtægtsbestemt.
Hvis du kunne være interesseret i at få mulighed
for at læse Garderbladet på nettet i fremtiden,
må du meget gerne give mig en tilbagemelding
snarest indeholdende din e-mail adr. De Danske
Garderforeninger vil meget gerne kunne danne
sig en mening om, hvor stor interessen er for
det nye tiltag.
JAN-72 Anders Bjerg

APR-69 Hans Tinggård

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

(17/12 1910 – GF 19)

Odder og Omegn

(5/4 1909 – GF 12)
Formand: 983-MAJ-61 Sv. Göricke Nielsen
Gosmervej 113-115, Halling, 8300 Odder
Tlf. 86 55 65 89.
e-mail: garderforeningen.odder@gmail.com

Samsø

(18/3 1908 – GF 09)

Formand: JAN-59 Carsten Buchardt
Landevejen 12, 8305 Samsø
Tlf. 86 59 62 42
e-mail: carstenbuchardt@gmail.com

Så er det ved at være tiden til at skyde 15 m.
landsskydningen, du kan nå det endnu.
Husk generalforsamlingen d. 15. marts kl.
18,00 på Stensbjerggård.
Dagsorden er sendt ud.
 
JAN-59 Carsten Buchardt

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

Lørdag den 2. marts, er der lands- og regionsskydning i Skyttecentret Ansvej v/Silkeborg Hallerne, kom og deltag i disse skydninger og ikke
mindst få nogle hyggelige timer blandt gamle
garderkammerater.
Tilmelding til skydeleder Niels Leth på telefon
2030 4211.
Husk bowling onsdag den 3. april 2013 kl. 19.00
med efterfølgende spisning. Tilmelding senest
den 30. marts 2013 til formand Ole Louring, tlf.
8680 2110 / 6165 1347.
Alle har modtaget invitation til 100 års jubilæet,
så det er med at tilmelde sig de forskellige aktiviteter man påtænker at deltage i.
Husk der er først til mølle princip ved tilmelding
til jubilæumsfesten.
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

15-meter skydning
Mandagene den 11. og 18. marts kl. 19.00
15-meter skydninger i Morten Børup Hallen,
Møllegade 45, 8660 Skanderborg.
Udover skydning er der også god mulighed for at
møde andre gardere. Derfor opfordres du til at
komme og skyde. Tag gerne en anden garder med
til skydning. Pris for skydning er 25,00 kr. pr. serie
á 25 skud. Der serveres gratis kaffe.
Besøg nybygget kvægstald i Odder
Tirsdag den 16. april kl. 19.00 Gårdbesøg på
Veilskovgaard v. Hans Jakob og Claus Fenger,
Favrgaardsvej 265, 8300 Odder.
Vi mødes ved gården kl. 19.00, hvor Hans Jakob
Fenger vil tage imod os og vise os rundt i den
nybyggede kostald.
Læs mere på hjemmesiden www.fremtidsgaarde.
dk – Vejlskovgård.

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Tilmelding på tlf. nr. 2166 6559 eller mail brittaogasger@fibermail.dk senest den 10. april.
Skaf et nyt medlem
Hvis du, som medlem af vores forening, skaffer
ét nyt medlem, vil du få halvt kontingent ét
år. Skaffer du to medlemmer får du ét helt års
kontingent.
AUG-72 Asger Thykjær

Skive og Omegn

(7/6 1912 – GF 27)
Formand: 802-SEP-62 Jørgen Smed Kjeldsen
Ahornvænget 41, 7800 Skive
Tlf. 41 57 31 42
e-mail: ahornvanget41@webspeed.dk
www.skivegarderforening.dk

Skjern og Omegn

(12/3 1943 – GF 64)

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

Landsskydning på 15 meter i Højmark Hallen
Hvert forår dyster samtlige Garderforeninger i
landsskydning på 15 meter bane. Garderforeningerne i Ringkøbing og Skjern har i fællesskab
arrangeret sin deltagelse i landsskydningen.
Det foregår i Højmark Hallen torsdag 7. marts
2013, kl. 19.00.
Holdene opdeles i 3 kategorier:
Skytter indtil 55 år, hvor der skydes fritstående.
1. veteranhold fra 55 til 64 år, hvor der må skydes
med støtte.
2. veteranhold fra over 65 år, hvor der må skydes
med støtte.
Deltagelse i landsskydningen bedes meddelt Lars
Kold på telefonnummer 9734 3638.
Vi ses!
FEB-69 Gunnar Jensen

Viborg og Omegn

3-13

Bindende tilmelding til Jens Saabye på mail saabyetjele@hotmail.com eller telefon 8667 3432 /
4037 3432 senest den 17. marts.
Forbehold for ændringer.
Ved for få tilmeldinger aflyses turen.
Bowling mod Bjerringbro
Tirsdag d. 15. januar havde vi den årlige dyst
mod Bjerringbro. Vi var samlet 18 gardere fra
de to foreninger. Vi havde en hyggelig aften
med god mad og bowling efter bedste evne.
Vi fik en god dyst mod kollegerne fra Bjerringbro. Da resultatet blev gjort op, havde vi slidt
os til en 3-1 sejr.
Vi ser frem til næste års møde med Bjerringbro.

AUG-82 Jørn Bech

Aarhus og Omegn

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

Onsdag den 27. februar kl. 19:00 er der SKYDNING på banerne under Lyseng Svømmestadion,
Hjulbjergvej, Højbjerg.
Du kan evt. prøve den nye N. A. I. S. skydning og vi
skal også have skudt 15 m landsskydning.
Tilmelding ej nødvendig.
Oplysning om skydning hos: Helge Kuno Pedersen tlf. 8695 0440.
Torsdag den 21. marts kl. 18.30 SÆSONENS SIDSTE SPISNING på ”Restaurant Kohalen”, Jægergårdsgade 154, Aarhus.
Velkommen til en aften med stegt flæsk ad libitum, skummende øl og højstemt kammeratligt
samvær.

Pris: 100 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til: Per Bundgård, tlf. 8698
8600 senest den 14. marts.
Torsdag den 18. april kl. 18.00 besøger vi Den
Gamle By, Aarhus.
Der er arrangeret en rundvisning i ” Den Moderne
By”.
Herefter spiser vi en spændende 1970’er menu.
Hele familien er velkommen.
Pris: 100 kr./pers. Ex. drikkevarer.
Bindende tilmelding til: Jørgen Ø. Johnsen, tlf.
4075 1724. E-mail: abc-telte@mail.dk senest
den 4. april.
Omkring halvtreds medlemmer var mødt til
årets første spisning med uddeling af hæderstegn. Ikke mindre end 25 af foreningens medlemmer som var jubilarer havde fået indkaldelse til overrækkelsen.
I en pause mellem den lækre mad og kaffen fik
de elleve jubilarer, som var mødt, overrakt henholdsvis 10, 25, 40 og 50 års hæderstegn. Det
var: Martin Johann Møller, Tom Møller Pedersen, Michael Ingvard Dam Andersen, Verny
Thomsen, Brian Søgaard Søby, Bent Ruus, Peter
Grindsted, Klaus Ulrik Holck, Per Hedegaard,
Søren Ove Pontoppidan og Børge Hansen.
Det var en aften med en rigtig god stemning
blandt de fremmødte, og vi fik hørt et par af
de gode gamle historier, ligesom vi havde fat
i sangbogen.
Aftenen sluttede med lidt alternativ underholdning ved formanden og næstformanden.
JUL-64 Helge Kuno Pedersen

(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

Tur til Gardens Dag i Høvelte
Foreningen har i år arrangeret en tur til Høvelte
på Gardens Dag den 1. juni.
Programmet vil være følgende:
Kl. 06.00 afgang fra Viborg.
Kl. 10.00 ankomst til Høvelte.
Kl. 14.00 afgang fra Høvelte mod København.
Resten af lørdag er afsat til besøg på Kastellet.
Lørdag aften fællesspisning i København.
Overnatning på Cab-Inn.
Søndag kører vi til Gothersgade kaserne. Vi
ser vagtparadens afgang og der er mulighed for
at følge paraden til Amalienborg.
Mulighed for at se Livgardens Historiske Samling.
Kl. ca. 14.00 er der afgang mod Viborg
Pris bustur med kaffe og rundstykker, middag lørdag aften og overnatning kr. 1.150 pr. deltager.
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Børge Hansen og Søren O. Pontoppidan modtager 50 års hæderstegnet af Per Bundgård Sørensen og
Helge Kuno Pedersen. Søren O. Pontoppidan har været formand for Garderforeningen for Aarhus og
Omegn i 35 år.
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Garderforeningerne i Sydjylland (3)

Haderslev

Vicepræsident: MAJ-74 Karsten Guldbjerg Holm
Høllevang 93, 6520 Toftlund. Tlf. 7483 2591
Mob. 3027 1827
e-mail: vipdg3@bbsyd.dk

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

Regionsskydeleder:
MAR-93 Ulrik Brandt Baunsgård,
Birkebækparken 11,
7260 Sdr.Omme
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

(16/5 1933 – GF 57)

Aktiviteter i marts:
Onsdag den 6. marts kl. 10.00 ”Kammeratskabsformiddag m/ledsager”.
Denne formiddag kommer tidligere skoleinspektør Leo Ranlev, Christiansfeld og fortæller spændende og morsomme oplevelser om, hvordan
han som ombejlende ”Skærslipper” oplevede, at
blive bedømt på sit ydre (altså som skærslipper),
i stedet for hvordan mennesket bag ”skærslipperen” var.

Regionsbowlingleder:
OKT-77 Jørgen Jeppesen,
Krügersvej 19,
7000 Fredericia
Tlf. 7620 1212
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk

Als og Sundeved

(12/12 1937 – GF 60)
Formand: 874-JUN-67 Erling Clausen
Strandvej 1 C, 1. tv., 6400 Sønderborg
Tlf. 74 46 82 30.
e-mail: claubo@bbsyd.dk
www.gfalsogsundeved.dk

Siden sidst
Året 2013 blev skudt godt i gang allerede
den 2. januar med den traditionelle Nytårs
parole, hvor foreningen kunne glæde sig over,
at mange friske medlemmer mødte op for at
ønske hinanden godt nytår med kransekage
og champagne efter skydningen. En hyggelig
tradition og en rigtig god start på året 2013.
Skydning forløb som følgende. Aftenens vinder
med 99 point Hans Peter Lei og heldigste JUL71 John de Taeje.
Skydnings resultat for den 16. januar. Aftens
vinder Laurids G Mink efter omskydning med
Bjarne Nielsen og heldigste Mikael Ridstrøm
Lauritzen.
JUL-90 Mikael Ridstrøm Lauritzen

Torsdag den 7. marts kl.18.30 Generalforsamling. Denne afholdes i Gottorpsalen på Haderslev
Kaserne. Der indledes med spisning af gule ært

Horsens og Omegn

(5/10 1889 – GF 03)

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

Landsskydning på 15 meter
Lørdag d. 9. marts kl. 9-12 og tirsdag d. 12. marts
kl. 19-21 skydes der Landsskydning på Garderforeningens skydebane i Glud – under Hallen.
Der vil være kaffe m/brød begge dage. Alle gl.
gardere er velkomne – enten til at deltage eller
blot komme forbi til en god snak.
Skydeudvalget

Generalforsamling
Torsdag d. 21. marts kl. 19.00 afholdes generalforsamling på restaurant ”Oasen”, Sognegårdsvej i Horsens. Efterfølgende er der spisning, som
kræver tilmelding senest d. 15. marts.
Deltagelse i generalforsamlingen forpligter ikke
til deltagelse i den efterfølgende spisning.
Der skal i øvrigt henvises til den udsendte dagsorden, samt foreningens hjemmeside
www.dghorsensogomegn.dk
130-MAJ-59 Svend Arne Kryhlmand modtager
De Danske Garderforeningers Hæderstegn af
Præsident Generalmajor Jan Brun Andersen ved
Garderforeningen for Als og Sundeveds 75 års
jubilæumsfest.

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
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

(28/10 1912 – GF 29)

og ca. kl. 20.00 starter generalforsamlingen. Der
vil komme vedtægtsmæssig indkaldelse til hvert
enkelt medlem enten pr. mail, eller pr. post til jer
medlemmer der endnu ikke har opgivet os jeres
mail. adresse.
Til jer der får indkaldelsen pr. post, send lige
formanden jeres mail. adresse. Han har adressen
detaeje@post4.tele.dk Så giver han jer nok en
lille ”én” ved generalforsamlingen.
Onsdag den 13. og 27. marts kl. 19.30
Skyde og kammeratskabsaften på kasernens
skydeloft.
Onsdag den 3. april kl. 10.00
Kammeratskabsformiddag med ledsager på
Haderslev Kaserne.

Kammeratskabsaften
Torsdag d. 17. januar blev den årlige kammeratskabsaften afholdt. Formanden JAN-70 Jørgen
Bojsen Jensen bød de 37 ”gamle” gardere velkommen – med en særlig velkomst til aftenens
foredragsholder og æresmedlem 505-NOV-48
Niels Møller Nicolajsen. Traditionen tro blev
der serveret gule ærter med tilbehør og wienerschnitzel – til dem der ikke er til ærterne
– der ellers var rigtig gode.
Efter spisningen var der et spændende foredrag
ved tidl. sognepræst Jens-Arne Skjøtt, som
indtil for få måneder siden arbejdede som leder
af KFUMs Soldaterhjem i Afghanistan. Han
fortalte på medlevende vis, bl.a. om hverdagen
for vore udsendte i Afghanistan. Ud over deres
professionelle virke som soldat, sender de også
mange tanker hjem til familie og venner. Livet
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som udsendt soldat er meget forskellig fra den
”normale” hverdag, og tackles meget forskelligt af den enkelte. Det var ikke alene store
hændelser, som fik stor opmærksomhed, men
også mindre begivenheder kunne blive til et
højdepunkt, f.eks. når der blev lavet lagkage, på
traditionel dansk vis. Foruden de danske soldater, var der også soldater fra en del andre lande,
som han også i større eller mindre omfang
havde kontakt med. Ikke mindst når han var på
sin næste daglige gåture rundt på basen. Efter
hans foredrag besvarede han spørgsmål fra
forsamlingen.
Ny hjemmeside
Garderforeningen har i løbet af februar fået
ny hjemmeside og webadresse. Klik ind på
www.dg-hs.dk og se resultatet som er blevet
til i samarbejde med AUG-05 Michael Lund
Mortensen, Hovedgård, der også var manden
bag den særlige hjemmeside til DGs 100 års
jubilæum i 2011.
MAR-83 Frank Meyer

Kolding og Omegn

(7/8 1904 – GF 06)
Formand: 332-MAJ-63 Niels Weber Pedersen
Elvej 14, Seest, 6000 Kolding
Tlf. 75 52 66 83 / 29 41 66 95
e-mail: pluto@post10.tele.dk
www.dgkolding.dk

Book en Blå time på 44 55 59 00

Kongeå-egnen

(24/7 1958 – GF 73)

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

Kongeå-Egnens GF afholder generalforsamling onsdag d. 20. marts 2013 kl. 18.30 på
Markedsrestaurationen, Markedsvej nr. 7 - 6650
Brørup.
Nærmere tilgår medlemmerne.
Mindeord for Erik Christensen
Æresmedlem af Kongeå-Egnens GF 742-NOV51 Erik Christensen er afgået ved døden d.
12-01-13 - 82 år.
Erik Christensen blev medlem i 1958. Herefter
bestyrelsesmedlem i 1971 og indtil sin død. I
1971 overtog han formandsposten i skydeudvalget og var det til sin død.
Erik har modtaget De Danske Garderforeningers Hæderstegn i 1989. I den forløbne tid har
han erobret utallige skydepræmier.
Vi skylder ham en tak for hans store indsats.
Erik Christensen efterlader sig sin hustru Ester,
samt børn med familie.
Æret være Eriks minde.
843-52II J. E. Fonnesbæk
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3-13

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

Midtjydsk GF holdt generalforsamling i Garderstuen den 29/1, der deltog 7 medlemmer incl.
vicepræsident Karsten Holm. Vicepræsidenten
blev valgt til dirigent, Bo Ringholm aflagde formandsberetning, hvor han bl.a. omtalte Dronningens besøg i Billund Kommune i september,
beretningen blev godkendt. Ulrik Baunsgård
redegjorde for aktiviteterne i skydeudvalget.
Johannes Due fremlagde et regnskab, der viste
et overskud på kr. 1945,-, jubilæumsfondens
kapital er kr. 6.500,-, foreningen tæller pr.
1/1 2013 40 medlemmer. Til bestyrelsen blev
Johannes Due og Ulrik Baunsgård genvalgt.
Karlo Madsen blev genvalgt som suppleant.
Poul Frost genvalgtes som revisorer og Thomas
Nielsen blev nyvalgt som revisor. Johannes Due
blev genvalgt som fanebærer. Under evt. fik
Thomas Nielsen overrakt 40 års tegn, Karsten
Holm orienterede om arbejdet i præsidiet. Efter
generalforsamlingen blev der serveret gule
ærter med tilbehør efterfulgt af pandekager.
MAR-93 Ulrik Baunsgård

Ribe og Omegn

(18/8 1912 – GF 28)

Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 23 69 · Mobil 25 27 88 74
e-mail: leifhave@hotmail.com

(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

Husk generalforsamling på Skovlund kro d. 20.
marts 2013 kl. 18.30.
Tilmelding til formanden eller via vores hjemmeside www.varde-omegns-garderforening.dk
Aktiviteskalender for 2013
Skydeaften i april i Tistrup hallen, tidspunkt
kommer i næste nr. af garderbladet og via vores
hjemmeside.
Rundvisning i Varde miniby søndag d. 2. juni
2013. Vi mødes kl. 9.45 ved springvandet i Arnbjerg anlægget. Tag hele familien med. Fruen,
børn, børnebørn. Så vil tidl. formand NOV-59
Orla Duedahl give en spændende rundvisning.
Kammeratskabsaften på Årre kro d. 7. nov.
2013, menu og tidspunkt fremgår senere via Garderbladet og via vores hjemmeside.
Regler vedr. fanen til mærkedage og dødsfald.
Ønskes fanen til mærkedage (bryllup, sølvbryllup, guldbryllup) og ved dødsfald, skal man
henvende sig til den lokale Garderforening.
Mvh.
Bestyrelsen

Den 16. januar var vi nogle medlemmer som
mødtes med medlemmer af Ribe gamle Politikorps til en kammeratlig dyst på Vittenberg
skolens skydebane i Ribe. Skydningen gik fint
for begge parter så vi havde et par hyggelige
timer.
Ved skydningen fik vi besøg af oberstløjtnant
Jan Stoltenborg som deltog i skydningen og
da han registrerede at vi kunne matche ham
ved skydningen kunne han som formand for
præsidiets skydeudvalg ikke undlade at opfordre/presse foreningen til at tilmelde sig landsskydningen, der blev enighed om at prøve, så
vi mangler nogle skytter til et par hold, derfor
tilmeld dig til formanden på ovenstående tlf. så
vi kan se hvor mange hold vi kan stille.
Endvidere fortalte Jan Stoltenborg lidt om den
øvelse han var på i Oksbøl, øvelsen var sidste
træning for det detachement som skulle afsted
til Afghanistan, en god aften i godt selskab.
Har I en mailadresse, send den til hpjribe@
hpjribe.dk
118-NOV-63 H.P.Jepsen

Sønderjydsk

Varde og Omegn

(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

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: jens@hedensted-vvs.dk
www.garderforeningenvejle.dk

KLUBAFTEN
Afholdes som sædvanlig på Hotel Hedegården,
den 7. marts kl. 20.00, hvor vi også gerne vil se
nogle af de unge og nye medlemmer til evt. et
slag kort, der er god plads til det, evt. også en
snak med gamle garderkammerater.
Der er også mulighed for øl/kaffe og et stykke
smørrebrød til favorable priser.
FOREDRAG
Torsdag den 4. april kl. 19.30 vil et af vore
medlemmer og tidl. byrådsmedlem Ove Nielsen
holde et foredrag om Godset ”Store Grundet”.
Ove Nielsen har været forvalter i en lang periode,
og har dermed et indgående kendskab til slægten
Skou og den historiske udvikling på Godset.
Siger man ”Grundet” kommer man ikke uden om
Skou, som på et tidspunkt ejede det meste af
jorden omkring Vejle.
Tilmelding foregår til undertegnede på mail:
k.internet@pc.dk, eller SMS, Mobil 2484 4825,
efter først til mølle princippet.
Kai Hansen, mobil 2484 4825, k.internet@pc.dk
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Garderforeningerne på Fyn (4)

Assenskredsen

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

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

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)

Indbydelse til Regionsskydning 2013 i region IV
– 15 meter baner
Torsdag, den 7. marts 2013 indbydes der til regionsskydning på
15 m i Særslev Skytteforenings
lokaler, Østergade 24 B., Særslev,
5471 Søndersø.
Der kan skydes fra kl. 18.30.
Det er Assenskredsens Garderforening, der har værtsrollen.
Aftenens program er som vi kender det fra de tidligere års regionsskydninger.
• Hovedskydning
• Festskydning 1
• Festskydning 2
NB. Alle foreninger, der sidste år
modtog præmier og fik udleveret vandrepokaler bedes huske at
medbringe vandrepokalerne til
skydningen den 7. marts 2013.
Særskilt tilmeldingsblanket er
udsendt til foreningerne under
region IV
Vi ser frem til et godt fremmøde
og en god dyst på skydebanerne.
Med venlig garderhilsen
Assenskredsens Garderforening
v/ JUL-78 Tom Kristensen

(2/9 1945 – GF 66)

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

Regionsskydning 2013 – 15 meter baner
Torsdag, den 7. marts 2013 afholdes der regionsskydning på 15 m i Særslev Skytteforenings lokaler, Østergade 24 B., Særslev, 5471 Søndersø.
Det er Assenskredsens Garderforening, der har
værtsrollen. Jo flere vi er med fra Assens, jo bedre
bliver vi til at løfte opgaven.
Hurtig eftertilmelding til skydeudvalgsformanden Kim Lorentzen på tlf. 4079 1238 eller til
formanden på tlf. 6471 2370.

Lidt fra formanden
Nu er der kun 15 måneder til vi alle i Den Fyenske Garderforening har 125 års jubilæum, som
holdes den første lørdag i juli 2014. Det skal
naturligvis fejres og bestyrelsen er i gang med
planlægningen, men hvis nogen af jer har ideer til
jubilæumsdagen, så sig til eller send mig e-mail.
I skal ikke holde jer tilbage, og I bliver ikke nødvendigvis kapret til at være med i den øvrige
planlægning m.v.

Landsskydning 2013 – 15 meter
Den årlige landsskydning kan afvikles på egen
bane i månederne jan-feb-marts.
Du skal derfor blot møde op i Arena Assens –
enten mandage eller onsdage aftener mellem kl.
19 og 20.30 og få udført din skydning.
Resultatsedlen påført dit navn kan afleveres til
skytteforeningen, som videregiver denne til os.
Mandag, d. 18. marts 2013 vil skydeudvalgsformanden og formanden være til stede på skydebanerne.

Skydning
Tirsdag den 5. marts kl. 19.00 skydes der med
RIFFEL og PISTOL på 15 m banerne i FKS-Hallen,
Tranehøjen 5 i Dyrup. Tirsdag den 12. marts kl.
19.00 sidste skydeaften på 15 m banerne – Har
du fået skudt din landsskydning, ellers er chancen
der nu. På gensyn i FKS-Hallen.

Generalforsamling 2013
Der indkaldes til ordinær generalforsamling, fredag, den 15. marts 2013 kl. 18.00 i Marinestuen,
Sdr. Ringvej, 5610 Assens.
Dagsorden iflg. lovene. Forslag, som ønskes
behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Emblemer og hæderstegn bæres. Efter generalforsamlingen serveres der kogt torsk eller wienerschnitzel.
Mød talrigt op og tag damerne med. Tilmelding
senest den 9. marts 2013 på telefon 6471 2370
eller til næstformanden på telefon 6474 1494
– Tilmeldingsfristen bedes venligst overholdt af
hensyn til madbestilling.
Resumé
Arrangementet på Café Cupcake i Plums Gaard
i Assens, afholdt d. 18. januar blev en succes.
16 glade deltagere kunne vi samle. Vi fik en
meget lækker menu, som værten Anja havde
sammensat specielt til os.
Det kommer nok for vidt at specificere de
enkelte elementer i middagen – god var den
ihvertfald og alle var mætte og tilfredse. Blot
synd for alle de af vores medlemmer, som
ikke tog sig den oplevelse med. Der var faktisk
ønsker fremme om at gøre besøget/middagsspisning i januar måned til en tradition – men
nu får vi se.
JUL-78 Tom Kristensen

JUL-71 Henrik Gattrup

Bowling
Torsdag den 14. marts kl. 18.50 mødes vi i CITY
BOWLING på Rugårdsvej – overfor TV2 – hvor vi
bowler i et par timer. Pris kr. 100,- pr. deltager.
Tilmelding til Poul Agertoft på tlf. 2081 4272
senest lørdag den 9. 3. 13.
Kammeratskabsaften
Torsdag den 21. marts kl. 19.30 afholdes der
kammeratskabsaften i Garderstuen, Allégade 61,
Odense C. Aftenen indledes med et interessant
indlæg. På gensyn i GILDEHUSET.
332-JUL-66 Aage Duch

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

Kammeratskabsaften med skydning fredag
d. 15/3 på Telemarken. Skydningen starter kl.
18.00, herefter spisning af medbragt mad.
Årets sidste skydeaften bliver fredag d. 12/4 kl.
18.00.
Regionsskydningen er også denne gang i Særslev Skytteforening og foregår torsdag d. 7. marts
fra kl. 18.30. Kørslen vil blive koordineret. Tilmelding til Ebbe 6265 1140 så hurtigt som muligt.
Det samme gælder også Bryggeriet Vestfyns Cup
den 14. maj i Assens. NB! Ændrede datoer.
Generalforsamlingen havde samlet 30 medlemmer. Efter at fanen var ført ind, blev Kong
Kristian afsunget og der udråbtes et 9-foldigt
leve for Dronning Margrethe. Til dirigent valgtes Erik Andersen, hvorefter formanden aflagde
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sin beretning og ridsede året op. Generalforsamlingen startede med at mindes vort ældste
medlem 92-årige garder 186, som vi mistede
den 10. december 2012. Albert blev indkaldt
til Den Kongelige Livgarde 1.11.1942 altså for
mere end 70 år siden og var medlem af vor
forening i 69 år. Æret være Alberts minde.
Formanden nævnte, at han havde kontaktet
vort medlem Erling Bonnesen MF i et forsøg på
at kunne bevare Høvelte Kaserne. Sommerfesten havde atter været en succes og formanden
takkede Erik og Birthe Larsen for værtskabet.
Der var indkommet forslag lydende på sponsorat til en elektronisk markeringsmaskine, dette
blev trukket tilbage. Bestyrelsen vil nu tage
kontakt til Skyttehuset angående et tilskud til
denne maskine.
Formanden sluttede med at takke pigerne i
køkkenet for god hjælp, bestyrelsen for godt
arbejde og roste fanebærerne for deres trofasthed og kompetence.
Sluttelig udråbtes et trefoldigt leve for Faaborgegnens Gamle Gardere.
Beretningen godkendtes efterfølgende med
akklamation. Herefter gennemgik kassereren
regnskabet, der godkendtes. Samtlige valg til
bestyrelsen og udvalg var genvalg.
Under evt. overrakte formanden et 25 års-tegn
til Jørgen Jessen.
Herefter gik generalforsamlingen over til den
traditionelle spisning af flæskesteg og medister
efterfulgt af kaffe med ost. Og endnu engang
tak til vore hjælpsomme piger.
016-NOV-63 Erik Debois

Kerteminde og Omegn

(15/2 1921 – GF 48)

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

12 gamle gardere var samlet til foreningens
nytårsskydning i Dalby onsdag den 23. januar
2013. Resultaterne blev:
Veteran II
1. 419-MAJ-63 Arne Hansen
190 point
2. 33-NOV-45 Kaj Offersen
184 point
3. 723-JUL-57 Bent Jakob Knudsen 181 point
Veteran I –Ingen skytter
Senior
1. JAN-80 Steen Danielsen
185 point
2. MAJ-80 Lars Bo Jørgensen
175 point
Festskydningen blev vundet af Bent Jakob
Knudsen. Deltagerne sluttede aftenen med en
silde- og ostemad i meget hyggeligt samvær.
891-JAN-57 Klavs Jessen

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

(5/8 1924 – GF 51)

Formand: MAJ-70 Torben Steen Nielsen
Hermelinløkken 27 F, 5210 Odense NV
Tlf. 22 91 24 34
e-mail: ts-broni-serup@webspeed.dk
www.nordfyns-garderforening.dk

Bowling. Husk der bowles i Otterup bowlingcenter Mandag den 11/3-13.
Det er sidste gang i denne sæson, så kom og vær
med, vi holder en god afslutning efter bowling.
Tilmelding til Niels Thor Rasmussen tlf. 6487
1105 senest 3 dage før bowling.
APR-79 Niels Thor Rasmussen

Skydning
Husk der skydes i Særslev skytteforening Torsdag
den 14/3-13 kl. 18.30. Det er sidste gang i denne
sæson, vi skyder først, derefter spisning med gule
ærter og hvad der til hører, bagefter socialt samvær og kortspil. Tilmelding til Renè Rasmussen tlf.
2168 9687 senest 3 dage før.
’
HUSK Regionsskydning er tor. d. 7/3-13 kl.
18.30 i Særslev skytteforening, Assens garderforening er værter altså det er på hjemmebane
for os. Tilmelding til Renè Rasmussen senest den
3/3-13.
OKT-80 Renè Rasmussen

Nyborg og Omegn

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

Bestyrelsen fremsender hermed de bedste
ønsker om et Godt Nytår 2013 med et gensyn i
løbet af året. Jeg vil gerne bede de medlemmer,
som har en mail adr. at sende den til mig. Der er
personer som har oplyst deres mail.
Det er ingen tvang, men det kan lette mange
ting hen ad vejen. I kan sende den til mig.
Donald Petterson.
Min mail adrs. nalle10@dbmail.dk
På forhånd tak
490-MAJ-62 Donald Petterson

Svendborg og Omegn

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

Husk i marts. 1.marts er sidste rettidige betaling
af kontingent til foreningen.
Skydning 15m. Ollerup 2. og 4. tirsdag fra kl.
19.00, det er sidste chance for at skyde Landsskydning på 15m. Se nu og komme derud og få
skudt, det er ikke sværere end at alle kan være
med.
Regionsskydning 15 m. den 7. marts i Særslev
skyttehus, omgående tilmelding til Ole 6224
1250 hvis du endnu ikke er tilmeldt. Der er fælles
transport. Der bliver også modtaget tilmeldinger
til 50 m. den 14/5 i Assens.

Bowling. Der er torsdags bowling for tilmeldte.
Det er nu det begynder at snerpe sammen og
også afslutning i april. Nærmere info Ole eller
Finn.
Den 10/1 havde vi familie bowling, der var
16 tilmeldte og kun 12 som bowlede med
følgende resultater på 3 serier. Tillykke til de 3
vindere. Damer Irene Larsen
Herre Serie B. Karl Erik Larsen
Herre Serie A. Ejvind Lauritsen
JUN-85 Finn Madsen

Formanden skriver
Den 16-1-2013 havde vi et foredrag v/ feltpræst Thomas Aalmann Thurø. Det blev en
uforglemmelig aften, hvor vi fik indblik i alle
forhold for de udsendte i Afghanistan.
Thomas kom ind på utroligt mange ting, som
man ikke hører om i pressen. Vi kan kun
anbefale foredraget til andre. Thomas havde
stillet sig gratis til rådighed, og det betød, at
vi sammen med Marineforeningen kunne overføre 1.600 kr. til fonden for ”de efterladte og
sårede”. Tak for den store tilslutning.
017-JAN-62 Kristian Hansen

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
Vi skyder hver onsdag fra kl. 18.30 i kælderen
under Lillebæltshallerne. Der er rifler til rådighed, så mød bare op til træningen. Der er nu
mulighed for at seniorskytter må bruge anlæg.
Vi håber det giver anledning til at endnu flere vil
møde op. Det plejer at være en god og glad aften
for de, som deltager. Hvis du har spørgsmål så
ring bare til skydeudvalgsformand Knud Warming
på tlf. 4021 6548.
Generalforsamling
Dette års generalforsamling bliver afholdt torsdag den 18. april fra kl. 18.30 i Ejbyhallen. Husk
at evt. forslag til ændringer til vedtægterne skal
være bestyrelsen i hænde én måned før. Dvs.
senest den 18. marts.
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

Ærø Garderforening afholder generalforsamling fredag d. 15 marts kl. 19.00 på Dunkær Kro.
Lad konerne holde fri fra køkkenet og tag dem
med, vi starter med gule ærter og hvad hertil
hører.
Tilmelding senest fredag d. 8. marts til Therkel tlf.
6252 1888 eller 6175 7510.
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Garderforeningerne på
Sjælland og Øerne (5)

Regionsmesterskab i bowling Region V 2013

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

Den 27. februar blev der afholdt Regionsmesterskaber, med Søndre Birk Garderforening som arrangør, i Glostrup bowlingcenter.
13 herrehold samt 3 damehold deltog. Efter kampene var der
fællesspisning i hallens cafeteria.

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

Her er resultaterne:
Herrer, spil i to serier:
Nr. 1 Høje- Taastrup og Omegn hold 1 1259 kegler
Nr. 2 Søndre Birk
hold 1 1247 kegler
Nr. 3 Gl. Roskilde
hold 1 1150 kegler
Bedste herreserie Claus, 393 kegler, Høje-Taastrup og Omegn
Tak for fin deltagelse, dejlig mad, godt humør og på gensyn næste år.

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

Gorm Rasmussen, Regions Bowlingleder

Regionsskydning 15 m i
Region 5
Så er det igen tid til den årlige
regionsskydning på 15m.
Jeg håber at se rigtig mange skytter i år. I år er det Køge GF der er
værter.
Skydningen afvikles Søndag 10/3
kl. 10.00.
Der spises morgenmad fra kl.10.00
og derefter er der skydning.
Dagen sluttes af med frokost og
præmieuddeling.
Skydebanen ligger på Herfølge
skole, Shellsvej i Herfølge
(husk madpakke)

Garderforeningen 
i København

(25/8 1885 – GF 01)

evt. spørgsmål ringes til Ole Olsen
4733 3298

eller omdeles ved generalforsamlingen. Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen i tidsrummet 4. - 14. marts 2013 på 4081 0040 kl.
18.00 - 20.00 eller på foreningens hjemmeside
www.garderforeningen.dk.
863-NOV-64 Henning Lind Jans

På gensyn i Herfølge
Mvh. Ole Olsen
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

Lejlighed søges
Til min søn som starter i nyt job i
København den 1. april, søges 1 eller 2
værelses lejlighed i samme område!
Henvendelse gammel garder
086-MAJ-56 John Tjærby
Søagerparken 99
2670 Greve
Tlf. 4369 2041 eller 2941 8745.

www.garderforeningen.dk

Generalforsamling
Den 128. ordinære generalforsamling afholdes
tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.00 i kantinen
på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot
(bemærk at generalforsamlingen er flyttet fra
Livgardens Kaserne) med dagsorden i henhold
til lovene. Regnskab fremsendes på forlangende

SKYTTELAUGET
Kortdistance
Skydeprogrammet for marts byder på træning
og landsskydning onsdag den 6., 13., 20. og 27.
Banerne på Carlsberg-Tuborg Fritidscenter, Ny
Carlsberg Vej 68 er åbne fra kl. 18.30. Landsskydning på 15 m er i fuld gang, og vi skal naturligvis
have så mange deltagere med som muligt, så find
en onsdag, hvor du kan komme en tur på skydebanen og være med.
Trekantskydning 15 m
Mandag den 11. marts skal Skyttelauget til Trekantskydning, hvor det i år er Ndr. Birk, der har
værtsskabet. Alle gamle gardere er velkommen
til at deltage i skydningen, og jo flere vi er, jo
sjovere bliver det Efter skydningen vil der være
fælles spisning, så tilmelding til formanden er
nødvendig ikke senere end 6. marts

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Langdistance
På langdistancen skyder vi søndag den 3. og 17.
marts. Vi mødes i SKAK-huset ved den store parkeringsplads kl. 0800 til morgenkaffe, og når den
er drukket går vi på banerne.
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt
udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der
vil være mulighed for at få råd og vejledning fra
gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger
om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved
henvendelse til formanden på telefon 4444
2473.
OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Næste ordinære Mumiemøde er tirsdag den 5.
marts 2013 kl. 11.30 på Livgardens Kaserne.
Tilmelding og framelding til næste måneds
Mumiemøde kan ske via www.gardermumier.dk
eller via 6062 3141.
Generalforsamling
Hermed indkalder GarderMumierne til den årlige
ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen holdes den 9. april 2013 på
Svanemøllen Kaserne.
Mødetiden er kl. 11.00. Dagsorden i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Forslag skal være formanden/forsangeren i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
GarderMumierne fejrer jubilæum
I år er det ti år siden, sang- og frokostlauget
GarderMumierne blev stiftet under Garderforeningen i København. Det skal selvfølgelig fejres
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på passende vis. Bestyrelsen og Turudvalget er
derfor i fuld gang med planlægningen af et festligt jubilæumsarrangement, som vil blive afviklet
tirsdag den 2. juli i form af en spændende sommerudflugt.
Nærmere oplysninger om jubilæumsfestens
detaljer vil først blive afsløret senere. Men allerede nu bedes medlemmerne reservere dagen.
Da der er tale om et lidt større arrangement, vil
bidrag til de indsamlinger, der foretages ved de
ordinære møder, være meget velkomne. Under
hensyn til arrangementets størrelse og økonomi
har bestyrelsen besluttet, at der ikke vil blive
afviklet andre sommerudflugter i år.
Formand SEP-59 Ove Rygaard tlf.: 4914 1845,
e-mail: over@post.tele.dk
Næstformand SEP-59 Jørn Mouritsen tlf.: 4465
2860, e-mail: mouritsen@cso.dk
SEP-59 Ove Rygaard

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

Vores årlige generalforsamling finder sted
mandag den 11. marts kl. 18.00 i Nylars Samlingshus.
Aftenen indledes med at vi spiser et hyggeligt
”herremåltid” efterfulgt af kaffe.
Dagsorden modtager I på mail et par uger i
forvejen.
Efter generalforsamlingen får vi besøg af vicepolitikommissær Helmer Olsen, som vil fortælle
og vise billeder om ”den daglige trafik” og ”det
at være ældre-trafikant”.

Vi kender bl.a. Helmer Olsen fra avisens trafikale
brevkasse. Glæd jer til det!
Tilmelding senest torsdag d. 7. marts til Erik Jensen 5695 3580 naer.jensen@gmail.com eller til
Kaj Hansen 5697 2250 kildesgaard@post.tele.dk
JAN-62 Kaj Hansen

Fakse og Omegn

(13/11 1916 – GF 38)
Formand: 928-NOV-60 Finn Bjarne Larsen
Kastanievej 1, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 31 37
e-mail: peter@pedersen.mail.dk

Falster og Østlolland

(25/7 1909 – GF 14)

Formand: APR-82 Kent H. Andersen
Orebyvej 71, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 70 65, Mobil 40 21 70 65
e-mail: kha@privat.dk

Nyhedsbrev Forår
Kære garder
Endnu engang tak for den positive stemning der
var på vores generalforsamling
Vi er kommet godt i gang her i det nye år. Der
har været flere tiltag til evt. aktiviteter, men
pga. problemer med at få aftaler i hus, bliver
det først i næste nummer der kommer mere
omkring dette. Den 17. dec. var vi i Maribo
Domkirke med Fane til julegudstjenste, sammen med andre forsvarsenheder, den 24. januar skulle vi bowle sammen med vestlolland,
men det blev aflyst pga. for lidt tilmeldning!!!
9 stk. Venner det er for lidt, hvis man ønsker
at vi også skal forsøge at lave social aktivitet
i foreningen, men vi kommer stærkt tilbage
med nye tiltag og håber på bedre tilslutning
næste gang.
Vi har fået en meget flot facebook side, gå ind
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på facebook.com og søg på garderforening, og
klik på garderforening falster-& østlolland så
kommer du frem til vores egen side. Det vil
fremover være stedet, sammen med garderbladet, hvor man kan se hvad der sker, og kom
gerne med en kommentar.
Den 1. feb. var vi igen i København med fane
til chefskifte ved livgarden, altid spændende
når der kommer ny chef. I løbet af februar er
der også kommet et personligt brev ud til alle
jer medlemmer omkring vores fane. Håber
det er modtaget positivt. Til slut vil jeg sige at
hold øje med den nye facebook side, for der
vil indlæggene gerne komme før end det er i
garderbladet.
APR-82 Kent H. Andersen

Frederiksborg Amt

(12/12 1910 – GF 18)

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

Kommende arrangementer
4. marts kl. 18.30 Klubaften i Sergentmessen
på Garderkasernen i Høvelte.
8. april kl. 18:30 Klubaften i Sergentmessen på
Garderkasernen i Høvelte.
Starten af maj måned, datoen er ikke endeligt
på plads, fugleskydning på Hanebjerg Skyttecenter. Nærmere følger i Garderbladets næste
nummer.
Tilmelding til spisning til næstformand 473-NOV59 Ole Meinung, tlf. 4817 2097 senest onsdag, d.
27. februar hhv. onsdag, d. 3. april. HUSK, at
tilmelding til deltagelse alene i generalforsamlingen ikke er påkrævet; men at stemmeret ved
generalforsamlingen fordrer, at kontingentet er
betalt.
Arrangementsomtale
Ved „nytårslaksen” d. 7. januar havde vi den
glæde, at sognepræst ved Lynge Kirke og
orlogspræst Martin Corfix gæstede os, og
berettede om sit spændende virke ved flåden
og især om hans deltagelse i Esbern Snarres
togt til Aden Bugten, hvor fartøjet deltog i
bekæmpelsen af pirateriet der. Vi gik alle hjem
en spændende oplevelse rigere.
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

Generalforsamling
Desværre indsneg der sig en fejl i Garderbladets
februar udgave med hensyn til datoen for vores

ordinære generalforsamling. Datoen for generalforsamlingen 2013 er tirsdag den 12. marts
2013, kl. 18.00 i Restaurant Håndværkeren, Roskilde. Sekretæren beklager!
Bowling
Foreningens glade bowlingamatører har deltaget
i Regionsmesterskabet i Glostrup. 1. holdet, der
består af Ove Andersen, Flemming Ehlers, Bjarne
Jensen og Hans Bøge Nielsen fik en flot 3. plads
(med efterfølgende præmier) ud af de 10 deltagende hold. Godt gået!
Der spilles fortsat i Roskilde Bowlingcenter i marts
måned, henholdsvis den 6. og 20. marts. Begge
aftener fra kl. 19.00. Den 20. er sidste aften i
indeværende sæson, og vi holder afslutning med
en bid brød og præmieuddeling - efter spillet.
Nærmere om menu og pris fremgår den 6 marts.
Tilmelding som sædvanlig til Hans på 2156 3199
eller mail: hansboege@mail.dk

til Kronborg hvor garderne træder af. Foran paraden gennem byen går medlemmer af foreningen
med foreningens fane.
Hvis du har lyst til at gå med foran paraden kan du
aftale nærmere med Kaj Aaberg, tlf. 4970 9088.
Kom og oplev det flotte syn. Der er 170 gardere
og foran paraden går 16 tambourer.
MAJ-54 Kaj Aaberg

Holbæk Amt

(24/3 1911 – GF 21)

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

Høje-Taastrup og Omegn(29/11 1976 – GF 78)
Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 16 68
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

Livgardens fødselsdag (30.6)
Vi tager lidt forskud og fejrer denne mærkedag
den 29.6, hvor vi ligesom sidste år har lejet os
ind i Marineforeningens dejlige lokaler på Elisagårdsvej 10 (Ved Ro.s Torv) Vi fejrer dagen med
fugleskydning og hyggeligt samvær i øvrigt. Sæt
kryds i kalenderen. Nærmere vil tilgå.
Sidste år havde vi det rigtigt hyggeligt.

Kommende aktiviteter
Skydning: Ordinær skydeaften mandag den 4.
marts.

SEP-68 Erik Rye Andersen

Foreningsmøde: Onsdag den 13. marts med
Major Breide Espersen. Invitation udsendes særskilt.

(18/6 1924 – GF 52)

Skydning
Nytårsskydningen den 6. januar blev afviklet
fornøjeligt og under god ro og orden og under
kyndig ledelse af vores skydeleder Sven Nielsen. Efter skydningen var det tid til spisning
m.m. Et helt igennem godt arrangement.

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

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

Tirsdag den 5. marts kl. 18.30 afholdes generalforsamling i Skydeselskabets Selskabslokaler,
Stengade 46.
Efter generalforsamlingen er der for de, der
ønsker det, middag med 2 slags sild, wienerschnitzel og 1 øl for kr. 220,00.
Tilmelding til Mogens Gundersen, tlf. 4922 1224
eller mogens.gundersen@stofanet.dk
Lørdag den 16. marts kl. 11.27 Blå Fest March.
Marchen starter fra Kronborg kl. 11.27 og går
ad Allegade, Havnegade og Jernbanevej til den
vestlige del af Stengade. Derfra ad Stengade,
Bjergegade og Kronborgvej til Kulturværftet med
ankomst ca. 12.15. Borgmesteren tager imod og
der er en reception. Efter receptionen fortsættes

Bowling: Ordinær bowlingaften tirsdag den 5.
marts og bowlingafslutning tirsdag den 19. marts
med spisning og præmieoverrækkelse.

Bowling
Regionsmesterskabet blev afholdt i Glostrup
Bowling Center søndag den 27. januar. I alt var
der tilmeldt 10 hold med gamle gardere samt
3 damehold, imponerende fremmøde. Der blev
bowlet over 2 serier og efter endt dyst sluttede
det med, at Køges damer blev nr. 1, nr. 2 med

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
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4 færre væltede kegler blev Kalundborg og
på en fornem tredjeplads kom så vore damer.
Hos garderne blev kampen ligeledes særdeles
spændende, idet Gl. Roskilde Amts 1. hold blev
nr. 3 med 1150 kegler, nr. 2 blev Sdr. Birks 1.
hold med 1247, og vinder blev igen i år Høje
Taastrups 1. hold med 1259 kegler, så mere
spændende kunne det næsten ikke være. Vores
hold var bemandet med Claus Gade, Svend
Clausen-Beck og Erik Høltermand og René
Poulsen.
Bedste individuelle bowler blev vores egen
Claus Gade med 392 kegler, så alt i alt en god
søndag.
Generalforsamling
Referat fra årets generalforsamling følger i et
senere nummer af Garderbladet og kan ses på
vores hjemmeside.
729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Kalundborg og Omegn

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

Årets generalforsamling er fastsat til torsdag
den 21. marts 2013 i Marineforeningens lokaler
v/Fæstningen.
Vi starter kl. 18.30 med med selve generalforsamlingen, hvorefter vi går i gang med maden,
der består af 2 slags sild, wienerschnitzel og
kaffe.
Vi har inviteret forfatter og gammel garder samt
tidligere medlem af folketinget Kaj Stillinger til
at fortælle om sin bog der handler om Svend
Estridsen.
Bogen har fået fine anmeldelser og har fra kongehuset fået respons med personlige hilsner fra
Hendes Majestæt Dronning Margrethe samt hans
Kgl. højhed Kronprins Frederik.
Så kære garderkammerater mød op til en hyggelig aften.
Der kommer nærmere om selve generalforsamlingen. (Husk at evt. forslag skal være bestyrelsen
i hænde senest 8 dage før.)
831-JAN-69 Benny Hansen

GARDERNES HUNDREDEMANDS
FORENING

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

Generalforsamling 2013
Arrangementet finder sted den 12. marts 2013
klokken 18.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Mød op på generalforsamlingen, hvor du har
muligheden for at tilkendegive din mening om
foreningens virke og mål.
Nærmere oplysninger om stedet for afholdelse
af generalforsamlingen, samt aftenens øvrige
indslag, fremgår af den skriftlige indkaldelse, der
er fremsendt via e-mail eller brev.
Vi glæder os til at se dig.
Bowling
Vi bowler hver onsdag i Køge Bowlingcenter fra
klokken 18.00-19.00. Der er plads til flere, så
mød op og få en hyggelig time med os andre.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 5614
1710.
Skydning:
Firemandsholdet var ude i vintervejet mandag
den 14. januar i Kr. Hyllinge, hvor vi igen holdt
os væk fra sidstepladsen, som vi desværre måtte
dele med Reerslev, da vi skød der den 24. januar.
Vi holder os væk fra bundpladsen og vil stramme
os mere an til de sidste skydninger.
Vi skyder fortsat hver tirsdag fra klokken 19.00 på
skydebanen ved Garderstuen.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.
Garderstuen
Garderstuen er åben i forbindelse med skydning,
hver tirsdag fra klokken 19.00 -21.00.
Ole står bag disken klar til at betjene alle fremmødte. Velkommen.
Damerne gjorde det
Regionsmesterskab i Glostrup bowlingcenter
den 27. januar 2012.
Ved mesterskaberne i Region V, blev vore
damer igen nummer et, efter tæt kamp med
Kalundborg damerne.
Herrehold II blev nummer fire og Herrehold I
blev nummer seks.
Høje Taastrup GF vandt igen Herrerækken.
Vi ønsker vinderne tillykke.
Billeder fra arrangementet på hjemmesiden
www.koogf.dk

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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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

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

Sjælland og Øerne (V)

Midtsjælland

(27/10 1911 – GF 25)
Formand: MAR-83 Per Bunde Christensen
Bjernedevej 55, 4180 Sorø
Tlf. 57 84 51 45
e-mail: per@bunde-christensen.dk

GENERALFORSAMLING 2013
Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag d.
12. marts 2013 kl. 18.00 i Selskabslokalerne,
Dronningensgade 30 – Ringsted, hvor der traditionen tro serveres gule ærter, pandekager med
is/syltetøj, samt kaffe for 160.00 kr. pr. couvert.
Hvis der ønskes anden menu, aftaler hver enkelt
dette med undertegnede på forhånd.
Tilmelding til Peter Johannessen på e-mail pvilholt@gmail.com eller på tlf. 5761 6488 efter kl.
18.00, senest tirsdag d. 5. marts 2013.
Ønsker du ikke at deltage i middagen, er du velkommen til generalforsamlingen kl. ca. 20.00.
Efterfølgende afholdes generalforsamlingen med
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren
4. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Per Christensen (modtager genvalg)
Hans Rudbæk (modtager genvalg)
Peter Johannessen (modtager genvalg)
5. Valg af revisor. Efter tur afgår: Mogens Kalkau
(modtager genvalg)
6. Behandling af indkomne forslag. Ingen.
7. Uddeling af jubilæumstegn. Henrik Kjølby
Pedersen 10 års tegn
8. Eventuelt
Alle indehavere af hæderstegn/jubilæumstegn,
bedes bære disse denne aften. Kom og vær med
til en spændende aften i kammeratligt samvær.
Hvis muligt vil der blive et indlæg efter generalforsamlingen på ca. 1 time.
Bestyrelsen

Nordre Birk

Her kommer slotsforvalter Jens Greve og fortæller om sit arbejde. Jens Greve behøver ikke en
nærmere præsentation; men for en sikkerheds
skyld nævnes nogle af de ting han bl.a. er kendt
for. Oberst Jens Greve har været chef for Livgarden og præsident for De Danske Garderforeninger. Der vil efter foredraget være kammeratligt
samvær, hvor der kan købes sandwiches og øl/
vand. Tilmelding til John Lange e-mail: john.
lange@mail.dk senest d. 08.03.13
18.04.13 kl. 19.00. Møde for jubilarer og nye
medlemmer og alle andre medlemmer. Denne
aften byder vi vore nye medlemmer velkommen i
foreningen samtidig med at vi hylder vore jubilarer. Alle der har haft jubilæum i 2012 (d.v.s. 10-.
25-,40-, 50- og 60 år) vil få en skriftlig indbydelse til denne aften.
Der vil blive serveret 3 stykker smørrebrød samt
1 øl og 1 snaps pris kr. 100,00. Arrangementet er
gratis for jubilarer samt nye medlemmer.
Tilmelding til arrangementet senest d. 11.04.13
til Kaj Hjortshøj tlf. 4585 7894 eller John Lange
4499 1539 eller på mail john.lange@mail.dk
Afholdte arrangementer
Den 23.01.13 afholdt vi vort traditionelle bankospil. Mange medlemmer var mødt op med
familie. Der var mange gode præmier og en
hyggelig stemning.
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 post-

kasser da en del mails bliver returneret med
besked om 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

Møn

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

Nordsjælland

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

GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 20. marts kl.18.30 afholdes ordinær
generalforsamling på ”Elværket”, Ved Kirken 6,
Frederikssund. Den årlige tildeling af jubilæumstegn finder sted denne aften.
Mød op til de traditionelle gule ærter og få en
spændende og hyggelig aften, hvor du også har
mulighed for at præge foreningens arbejde.
Vi vil meget gerne høre om nye ide’er. Aftenen
slutter med kammeratligt samvær, kortspil og
hyggesnak.
NYTÅRSKUR
Torsdag d. 17. januar gentog vi arrangementet
fra de sidste 2 år, NYTÅRSKUR. Til ”kuren” var
indbudt medlemmer med ledsagere og der
deltog i alt 51 feststemte personer.
Efter formandens velkomst ønskede vi hinanden GODT NYTÅR i et glas Asti Spumante.

(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
12.03.13 kl. 19.30. Ved du hvad dronningens
slotsforvalter laver? Hvis ikke, har du mulighed
for at høre mere om dette på vort møde i marts.

Nordsjællands Garderforenings nye æresmedlem 785-NOV-52 Poul Johannes Jeppesen.

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Sjælland og Øerne (V)

Traktementet bød i øvrigt på sild, smørrebrød,
ostebord med øl og snaps og efterfølgende
kaffe.
825-JUL-957 Ernst Nielsen fornøjede os med at
spille til aftenens sange på sin harmonika. Det
var et nyt og rigtig godt indslag, der var med til
at forhøje stemningen.
Aftenens højdepunkt var da 785-NOV-52 Poul
Johs. Jeppesen blev udnævnt til æresmedlem af
Nordsjællands Garderforening. Poul har siddet
i bestyrelsen i 13 år, hvor han har været sekretær, kasserer og næstformand samt formand i
en periode på 6 år.
Aftenen forløb på bedste måde og alle hyggede sig.
683 MAJ-54 Georg Rossing

3-13

Torsdag den 21. marts, kl. 19.00, har vi skydning i Fladsåhallen. Riffel og Pistol.
Der skydes på 15m. Landsskydning kan afvikles.
Kl. 19-20 skydes med riffel, og fra kl. 20-21 skydes med pistol.
Torsdag den 4. april, kl. 18.00, Indendørsskydning afslutningsskydning i Fladsåhallen.
Der skydes på 15m. Vi har efterfølgende spisning
i Fladsåhallen.
Bindende tilmelding til Gert Roerholt tlf. 2193
0956, 5570 0646.
Vi har generalforsamling lørdag den 13. april,
kl. 13.00, sæt kryds i kalenderen, nærmere tilgår
med post.
JUL-74 Kristian Rasmussen

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

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
i Stevns Garderforening, fredag den 22. marts
2013 kl. 18.00 på Kursuscenter Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig-Stevns.
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.
Indkaldelsen kan ses på www.stevnsgarderforening.dk samt udsendes som alm. post og mail.
Husk at 2013 er vores jubilæumsår, og det
planlagte arrangement behandles som punkt på
generalforsamlingen.
Vel mødt.
NOV-78 Lars Juel Clement

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

Vi har følgende arrangementer i marts, april
måned:
Onsdag den 6. marts, kl. 19.00, Bowling på
Erantisvej i Næstved.
Vi bowler mod GHR, og afslutter med spisning.
Vores holdkaptajn er Flemming Hadsbjerg, og
tilmelding udbedes på tlf. 5576 1402, senest den
28. februar.
Torsdag den 7. marts, kl. 19.00, har vi skydning i Fladsåhallen.
Der skydes på 15m. Landsskydning kan afvikles.
Dette er en skydning som afholdes i samarbejde
med Pionerforeningen, de er gæster hos os.
Det er efterfølgende muligt iflg. aftale at få
åbnet i Garderstuen fra kl. 19.30.
Der er mulighed for spisning i Garderstuen også
mod tilmelding på tlf. 2082 7545.
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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
Torsdag den 21. marts afholdes vor generalforsamling i Glostruphallens Restaurant. Vi
begynder generalforsamlingen kl. 18.30 med
fællesspisning, hvorefter vi går over til dagsorden
samt uddeling af hæderstegn m.m. kl. ca. 20.00.
Alle medlemmer er velkomne, men de medlemmer der ønsker at deltage i fællesspisningen,
skal af hensyn til kuvertbestilling tilmelde sig til
Jakob Hjorth på 4373 1104 / 2166 5633 eller
Jens Crone på 3253 2140 / 2525 5002 og senest
den 17. marts. Gule ærter + 1 øl og 1 snaps kr.
110,- medens 3 stk. uspecificeret smørrebrød
samt drikkevarer som ved gule ærter koster kr.
75. Tilmeldingen er bindende.
Ved du allerede nu, at du er berettiget til at modtage et 25, 40, 50 eller 60 års tegn, så bør du
reservere denne aften.
Hæderstegnsmodtagere vil modtage et brev fra
formanden. Yngre medlemmer med mindst 10
års anciennitet kan på generalforsamlingen få
udleveret et 10-års tegn. Husk, at hæderstegnene ikke tilsendes, men kun uddeles på denne
aften.
75 års stiftelsesdag. Da foreningens stiftelsesdag den 14. juni falder sammen med De Danske
Garderforeningers repræsentantskabsmøde i Silkeborg, har vi besluttet at dele dagen i to arrangementer. Den 22. juni holder vi en ”mandedag”
kombineret med den årlige fugleskydning og
med frokost i det grønne. Senere den 14. september afholder vi ”festen”, hvor nærmere vil tilgå
medlemmerne, når vi nærmer os dagen. Reserver
nu begge dage i god tid.

Afholdte arrangementer
Søndag den 26. januar deltog vore bowlingherrer i Regionsbowlingmesterskabet i Region V.
Arrangementet afholdtes i Glostrup Bowlingcenter med Høje Taastrup og Omegns Garderforening som arrangør. 6 garderforeninger
stillede op. Vi havde nogle spændende matcher, men vi manglede lige det sidste i at nå
Høje Taastrup, som til sidst fik hevet sejren i
land med 1259 point, omend med rystende
hænder, mod vores 1247 point. Holdet bestod
af Toni Glud, Helge Langstrup, Erik Hansen og
Dennis Østerholdt. Næste år har vi dem, da vi
er blevet enige om at øge træningsmængden.
Vore piger kunne desværre ikke stille hold i år,
men de har lovet at være klar næste år. Tak til
Høje Taastrup og Omegns Garderforening for
et godt arrangement.
Onsdag den 30. januar afholdtes den årlige M/K
pokalskydning mellem Søndre Birks Garderforening og Marineforeningen, hvor vor forening
stod som arrangør. Efter skydningen samledes
vi i Restauranten, hvor den inden præmieuddelingen stod på sild og smørrebrød arrangeret
af vore skyttepiger. Marineforeningens damer
vandt pokalen skarpt forfulgt af vores damer.
Mændenes pokal blev vundet af os, hvor vores
bedste skytte Niels Langstrup opnåede 189
point og Tom Wiese 188 point. Bedste skytte
blev Jørgen Kjeldsen fra Marineforeningen med
193 point. Skyttelauget siger tak til skyttepigerne for hjælpen til et godt arrangement.
Billeder fra aftenen kan ses på www.sbg.dk
MAJ-70 Jens Crone

Vestlolland

(20/1 1924 – GF 50)

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

Kursus i førstehjælp
Vestlollands Garderforening indbyder medlemmer med familie til en aften med førstehjælp.
Foredrag/underviser er Jack Rasmussen, som er
tidligere falckredder, nu projektleder på Localmotion i Lolland Kommune.
Jack Rasmussen vil bl.a. demonstrere hjertemassage og brugen af hjertestarter, som er placeret i
offentlige bygninger og mange andre steder.
Foreningen giver kaffen
Mødested: Hjemmeværnsgården, Strandfogedvej 5, Nakskov. Tid: Torsdag den 14. marts kl.
18.30. Tilmelding: senest mandag den 11. marts
på 2325 7306 el 2579 2932.
671-NOV-65 Jens Høyer



(23/5 1909 – GF 13)
Vestsjælland
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

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

DGU (6)

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

(9/10 1968 – GF 97)
Formand: 531-JAN-67 Knud Nielsen
131-232 Street, Langley, BC V2Z 2W1, Canada
Tlf. 604 534 3707 · Fax 604 377 2428
e-mail: knudnielsen@shaw.ca
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

Australien

(23/10 1984 – GF 98)
Formand (FG.): 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

Pacific Northwest

(13/2 1943 – GF 93)

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

New York

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

Julefrokost i New York Garderforening, fredag
den 30. november 2012.
Der blev endnu engang afholdt festlig julefrokost i New York Garderforening. Igen hos
Shipco i Hoboken. Mange tak til Shipco for
udlån af de fine lokaler. Vi nød en ægte dansk
julefrokost med fadøl og dansk snaps. For dem
som kom fra Manhattan var rejsen lidt mere
kompliceret end normalt. PATH toglinien som

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: 116-MAR-65 Henrik Bangild
12 Portal Dr. Port Colborne, ON L3K 6G2, Canada
Tlf./cell 905 714 6090 · tlf./house 289 836 8745
e-mail: l3k6g2652116@ymail.com
www.garderforening.dk/ecgf.html

man tager til Hoboken (under Hudson floden)
var blevet oversvømmet under stormen Sandy
og var stadig lukket. Men det lykkedes da at
komme frem og tilbage af andre veje. Intet
holder os tilbage når der er tale om julefrokost
i foreningen!
Deltagerne var (fra venstre) DEC-08 Anders
Skovgaard Hansen, AUG-01 Rasmus Elsborg
Jensen, formand JUL-78 Claus Aarestrup Friis,
næstformand og kasserer AUG-00 Kristian
Larsen, AUG-03 Lasse Ærthøj, NOV-56 Preben
Wulff og fanebærer NOV-92 Jens Juul Jørgensen.

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.

Diamantbryllup
27-03 926-NOV-45
GF 55
Børge Georg Bonnevie og fru Liss
Anemonevej 22
8500 Grenå

Fødselsdage
90 år
11-03

15-03
07-04
85 år
11-03
16-03
21-03

24-03

24-03

29-03
29-03
04-04
80 år
14-03

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

25-JUL-45
GF 59
Richard Ebbesen Møller
Ewalds Alle 86, 6700 Esbjerg
768-NOV-45
GF 51
Niels P. Pedersen
Vestervænget 9 D, 5471 Søndersø
842-NOV-45
GF 05
Eigil Henry Pedersen
Vangsbovej 4, 8361 Hasselager
930-MAJ-49
GF 31
Poul Perch-Nielsen
Bjælkerupvej 162, 4672 Klippinge
294-NOV-49
GF 51
Børge Østergaard
Hyllevænget 2, 5400 Bogense
126-NOV-49
GF 02
Bent Andersen
Korsebjergvej 14
5491 Blommenslyst
886-MAJ-49
GF 15
Knud Schou
H. C. Andersens Vej 40, st. th.
8800 Viborg
545-MAJ-49
GF 25
Viggo Hansen
Risvangen 15, Benløse
4100 Ringsted
311-MAJ-49
GF 13
Sofus D. Priess
Brydes Alle 54, 4200 Slagelse
402-MAJ-49
GF 50
Erik Aage Nielsen
Højevej 6, 4913 Horslunde
119-NOV-49
GF 20
Erik Loftager
Gammelsøvej 1, 4780 Stege
220-NOV-54
Bent Bjerregaard Mikkelsen
Urtehaven 2, 4300 Holbæk

GF 21

29

DG Personalia

14-03
14-03

20-03
21-03

23-03
24-03
26-03
29-03
05-04
06-04
08-04
75 år
11-03

12-03
13-03
13-03
14-03
14-03
17-03
17-03

20-03
21-03
25-03
30-03

30

3-13

589-MAJ-53
GF 46
Vagner Møller Thomsen
Storegade 33, 6261 Bredebro
MAJ-54
GF 97
Jørgen H. Andresen
125 Kentwood Lane
Santa Rosa, CA 95409-4143
USA
749-MAJ-53
GF 22
Kaj Rasmussen
Buen 11, Kogtved, 5700 Svendborg
868-NOV-53
GF 01
Leif Dalgaard Zachariassen
Frederiksborgvej 174, 2. tv.
2400 København NV
432-MAJ-53
GF 30
Svend Erik Christensen
Kærvej 30 A, 7442 Engesvang
439-MAJ-53
GF 07
Delfort Andersen
Manøvej 80, 2. th., 4700 Næstved
692-MAJ-54
GF 23
Freddy Jørgensen
Nygaards Alle 11, 7430 Ikast
922-NOV-53
GF 64
Ove Emil Petersen
Lærkevej 2, 6880 Tarm
566-NOV-53
GF 12
Henning Jacob Jensen
Egehovedet 32, Hou, 8300 Odder
463-MAJ-53
GF 56
Arne Nielsen
Søholtvej 6, 9750 Øster-Vrå
972-NOV-53
GF 41
Jørn Ankjær Fink
Kelleris Høj 8, 3060 Espergærde
330-JAN-58
GF 18
Leif Larsen
Frederiksværkvej 15
3390 Hundested
493-NOV-59
GF 05
Per Holm Pedersen
Thorsvej 3, 8464 Galten
617-MAJ-57
GF 42
Erik Johansen
Strandparken 126, 5800 Nyborg
SEP-58
GF 45
Ejvind Sørensen
Strandengen 9, 2680 Solrød Strand
591-MAR-58
GF 45
Henning Antonsen
Kærvej 2, 4600 Køge
JAN-58
GF 05
Magnus Boesen
Fuglevænget 37, 8543 Hornslet
022-SEP-58
GF 41
Mogens Gundersen
Nørrevej 75 A, 3070 Snekkersten
310-JAN-58
GF 01
Ben Therp-Olesen
15 Chillagoe Street
Fisher, Canberra, A.C.T. 2611
Australien
581-MAJ-57
GF 22
Ebbe Pedersen
Faurshøjvej 51, 5600 Fåborg
179-NOV-58
GF 12
Eigil Bech Jensen
Parcelvej 10, Lund, 8700 Horsens
014-MAJ-59
GF 33
Erik Anders Dall
Østergade 9, 5580 Nørre Aaby
732-JUL-57
GF 73
Hans Kjærgaard Graversen
Vestergade 26, 6622 Bække

01-04
01-04

02-04
03-04
06-04
09-04
09-04
70 år
12-03
14-03

15-03
16-03

19-03
19-03

23-03
24-03
25-03
27-03
28-03
29-03
30-03
30-03

02-04
02-04

078-SEP-58
GF 21
Henrik E. Grubert
Engparken 10, 4560 Vig
483-MAR-58
GF 73
Erling Kristensen
Bredstedter Strasse 13
D-24941 Flensburg
Tyskland
MAJ-57
GF 13
Jørgen Rasmussen
Engstien 35, Reersø, 4281 Gørlev
458-NOV-59
GF 05
Jørn Olesen
Dyrehavevej 17, 8000 Aarhus C
633-SEP-60
GF 10
Jørn Viktor Lange
Bavnevangen 20, 9210 Aalborg SØ
348-JAN-58
GF 36
Børge Benfeldt
Hylkevej 33, 8660 Skanderborg
123-NOV-57
GF 62
Gert Ove Ottosen
Toftevangen 106 A, 3200 Helsinge

02-04

547-JUL-64
GF 10
Kurt Hansen
Sorthøj 27, 9000 Aalborg
066-NOV-63
GF 02
Jørgen Faltum
Rantzausmindevej 111 A
5700 Svendborg
905-JAN-65
GF 72
Søren Peter Kornerup
Gyvellunden 42, 6800 Varde
103-JAN-62
GF 66
Kristian Lundegaard Nielsen
Lundegård, Mosemarksvej 5
5631 Ebberup
SEP-62
GF 34
Jens Kristian Christensen
Øster Alle 30, 9670 Løgstør
844-SEP-62
GF 35
Bent Richter
Als Oddevej 36, Helberskov
9560 Hadsund
836-SEP-62
GF 13
Bent Kaj Larsen
Mosevænget 24, 4242 Boeslunde
333-MAJ-64
GF 33
Kurt Andersen
Bøgevej 64, 5683 Haarby
180-JAN-62
GF 13
Carl Schwartz Marcher
Elmelunden 2, 4270 Høng
690-JUL-62
GF 06
Gunnar Moos Johansen
Bjergbyvej 61, 6000 Kolding
049-NOV-63
GF 70
Leif Hellsten
Østre Strandvej 61, 9990 Skagen
441-NOV-61
GF 61
Gjerd Søgaard Jensen
Solbærhaven 18, 2680 Solrød Strand
512-MAJ-63
GF 18
Torben Hertz
Bukkarvej 24, 3200 Helsinge
348-MAJ-63
GF 29
Arne Guldberg Hedegaard
Postbox 730, Erritsø
7000 Fredericia
000-JAN-62
GF 01
Mogens Hansen
Grønnegården 116, 2670 Greve
182-JAN-62
GF 25
Helmer Kjærgård Johansen
Egekærsvej 1, 4173 Fjenneslev

08-04

03-04

05-04
05-04
05-04
05-04

06-04

09-04
60 år
15-03
20-03

21-03

21-03
21-03
22-03

23-03
28-03
29-03
30-03

01-04

02-04
50 år
10-03

203-JAN-63
GF 48
Jørgen Friis
Sarumgårdsvej 4, Klarskov
5290 Marslev
069-NOV-62
GF 01
Kaj Midjord Petersen
Kastrupvej 70, Kastrup
4100 Ringsted
555-MAJ-62
GF 58
Jørgen Valentin Lorentsen
Storegade 35, 1., 7330 Brande
666-JUL-62
GF 07
Ib Pedersen
Præstø Landevej 43, 4700 Næstved
775-SEP-62
GF 14
Bjarne Hesselberg
Bakkebøllevej 12, 4760 Vordingborg
629-JUL-62
GF 02
Kai Hermansen
Gråbrødre Plads 1, 0247
5000 Odense C
NOV-62
GF 02
Preben Hansen
Morelvej 315, 5250 Odense SV
426-NOV-61
GF 62
Lars Peter Rønne
Abildgårdsvej 107, 2830 Virum
560-MAJ-62
GF 23
Per Kempel
Knud Rasmussensvej 11, 7430 Ikast
FEB-74
GF 60
Aksel Svend Olesen
Færgevej 41, Mjels, 6430 Nordborg
MAJ-74
GF 37
Jens Fisker
Agerbakken 27, Ollerup
5762 Vester-Skerninge
APR-76
GF 01
Knud Høgsberg
Kastrupvej 50, 4. M
2300 København S
NOV-74
GF 15
Jens Palle Knudsen
Astrupvej 331, 9870 Sindal
JAN-73
GF 08
Leif Bodilsen
Nørre Ålumvej 11, 8920 Randers NV
MAJ-73
GF 75
Svend E. Overgaard Andersen
Borrevej 25, Nøddelund
8850 Bjerringbro
JAN-74
GF 23
Per Vestergaard
Rønne Alle 62, 7451 Sunds
JAN-75
GF 48
Jørgen Hansen
Fiskergade 23, 5300 Kerteminde
JAN-73
GF 75
Uffe Søndergaard
Højbjerg Huse 34, 8840 Rødkærsbro
JAN-73
GF 43
Arne Jakobsen
Bangsbovej 22, 3. th.
9900 Frederikshavn
MAJ-74
GF 31
Peder Ravnshøj
Højstrupvej 17, Lund
4673 Rødvig Stevns
JAN-74
GF 57
Henrik Skov Jensen
Langelandsvej 123, 6100 Haderslev
MAR-83
GF 17
Per Svensson
Ørsted Bygade 19, 4622 Havdrup
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10-03
12-03
13-03

15-03
18-03
22-03

22-03
23-03

23-03
24-03
24-03
25-03

27-03
29-03

31-03
31-03

31-03
02-04
04-04
05-04

07-04

07-04
08-04

JAN-83
GF 45
Jørgen Østergaard
Svinget 5, 2680 Solrød Strand
MAR-83
GF 43
Jimmy Rom Nielsen
Dykkervej 7, 9982 Ålbæk
JUN-83
GF 01
Henrik Andersen
Hedevej 28, Fløng
2640 Hedehusene
JUN-84
GF 57
Henrik Waldemar
Stolligvej 57, 6200 Aabenraa
SEP-85
GF 14
Kim Most Olsen
Erikstrupvej 21, 4930 Maribo
JAN-83
GF 20
Lasse Hyllemose
Amalievej 22, 1. tv.
1875 Frederiksberg C
DEC-84
GF 01
Søren Rønløv Nielsen
Påskestien 11, 2670 Greve
MAR-83
GF 01
Kurt Otto Olsen
Søvangsgård, Fælledvej 176
2791 Dragør
SEP-84
GF 05
Frank Olsen
Byagervej 183, 8330 Beder
DEC-83
GF 41
Morten Blach Madsen
Løntoften 18, 3070 Snekkersten
MAR-84
GF 51
Bjarke Roulund Birk
Adelgade 28, 5400 Bogense
SEP-83
GF 15
Henrik Møller
Bøgestien 5, Birgittelyst
8800 Viborg
MAR-84
GF 21
Morten Larsen
Østergade 48, 4340 Tølløse
JAN-83
GF 01
Klaus Knudsen
Herlevgårdsvej 9, Nr. Herlev
3400 Hillerød
JAN-83
GF 03
Claus Frydendahl Cramer
Violvej 3, 8700 Horsens
JAN-83
GF 08
Jesper Bertram
Hedemanns Gade 4, 1. th.
8000 Aarhus C
DEC-83
GF 08
Hans Christian Mortensen
Møllevej 47, 8920 Randers NV
MAR-85
GF 43
Ole Fogh
Stenbakkevej 42, 9900 Frederikshavn
JUN-83
GF 21
Jens Torben Pedersen
Heibergs Have 41, 4300 Holbæk
SEP-85
GF 72
Keld Lindholdt Rasmussen
Østerlundvej 18, Heager
6800 Varde
SEP-83
GF 01
Kim Kjær Christensen
Paludan Müllers Vej 6, 3. th.
1815 Frederiksberg C
JUL-86
GF 06
Arne Sinkbæk Pedersen
Kirsbølvej 21, 6064 Jordrup
MAR-84
GF 50
Henrik Ole Marcussen
Højrebyvej 101, 4900 Nakskov

Dødsfald
749-NOV-36
Knud A. Bie
Bymarken 120, 2., 0022
8210 Aarhus V
244-NOV-45
Jørgen Andersen
Tingvej 2, Baarse
4720 Præstø
13-MAJ-46
Knud Christensen
Hesselvej 3
9200 Aalborg SV
239-NOV-46
Svend Aage Andersen
Unit 68/95 Outer Cres.
Brighton Victoria 3186
Australien
457-NOV-46
Jørgen Lauesen
Byskov Alle 12, st. th.
4200 Slagelse
753-NOV-46
Hans Ejner Baun
Højen 2
6851 Janderup Vestj.
MAJ-49	
Henning Friis Møller
Blommehaverne 13
4040 Jyllinge
221-NOV-49
Aage Christian Thingsgaard
Postbox 73
5970 Ærøskøbing
695-NOV-49
Laurits Madsen
Brudelysvej 80
4600 Køge
876-NOV-49
Niels Brixen
Degnevænget 33
8830 Tjele
898-NOV-49
Gunnar Flohr Sørensen
Elletoften 32
2800 Kgs. Lyngby
205-MAJ-50
Vagn Kristensen
Thorsgårdsvej 4, Højelt
3230 Græsted
742-NOV-51
Erik Christensen
Vesterled 12
6650 Brørup
235-MAJ-52
Karl Emil Andersen
Ny Mårumvej 285
3200 Helsinge
447-MAJ-52
Ingvard Hansen
Kirketorvet 18, 2., 0006
4640 Fakse
784-MAJ-54
Harry Hansen
Erantisvej 34
8700 Horsens
JUL-59
Ejner Rask
Jelstrupvej 7
9600 Aars
436-NOV-59
Max Asbjørn Sau Madsen
Skovgårdsvænget 550
8310 Tranbjerg J.

GF 05

GF 07

GF 10

GF 98

GF 25

GF 72

GF 17

GF 47

979-SEP-63
Jørgen Nielsen
Søndervænget 27
5210 Odense NV

GF 51

TAK

Tak til Hadsund og Omegns Garderforening for
opmærksomheden og fanevagten ved 49-MAJ40 Karl Holt Nykjærs bisættelse fra Hadsund
Kirke den 6. oktober.
Familien
Hjertelig tak for deltagelse i min mand 951MAJ-55 Karl Højgaards begravelse. Tak til De
Danske Garderforeninger og til Livgardens
årgangsforening MAJ-55 for de smukke kranse.
Tak til Garderforeningen for Viborg og Omegn
for den talstærke deltagelse, den smukke krans
og fanevagten. Den bidrog til at det blev en
smuk og værdig afsked for Karl. På familiens
vegne.
Karen Højgaard
Hjerteligt tak til Faaborgegnens Gamle Gardere
for opmærksomheden på min 70-års fødselsdag og til formanden, som overbragte den
personligt på dagen. Med venlig hilsen

NOV-61 Frank Sørensen
Til Odder Garderforening v/Svend G. Nielsen.
Tak for besøget i anledning af min 75 års fødselsdag den 6. januar 2013 medbringede en
vingave. Med venlig Garderhilsen

674-MAJ-57 Holger Kofoed-Dam

GF 45

Hjertelig tak til Esbjerg og Omegns Garderforening for opmærksomheden ved min 60-års
fødselsdag.
APR-76 Jørgen Leth

GF 15

Hjertelig tak til Nordfyns Garderforening og til
Johannes Nielsen for gave og fremmøde ved
min 70 års fødselsdag.

562-JUL-63 Poul Rasmussen

GF 62

GF 18

GF 73

GF 18

GF 38

Bestyrelsen for Garderforeningen for Als og
Sundeved skal have en stor tak for en vellykket
fest i anledning af foreningens 75 års jubilæum
lørdag, den 19. jan. på Comwell Hotel Sønderborg. En personlig tak for den ære og glæde det
var at modtage De Danske Garderforeningers
hæderstegn.

130-MAJ-59 Sv. Arne Kryhlmand
Hjertelig tak til Viborg og Omegns Garderforening for blomster og deltagelse ved 876NOV-49 Niels Brixens bisættelse.

Elly Brixen
Tak til Gl. Roskilde Garderforening for gave
og besøg af Leif Fokking 4. 11. på min 85 års
fødselsdag.

716-NOV-48 Kaj Ellekjær Pedersen

GF 03

Mange tak til Vestsjællands Garderforening for
frmmøde og gave ved min 85 års fødselsdag.

530-MAJ-49 Keld Bendtsen

GF 34

Hjertelig tak til Køge og Omegns Garderforening for gave og fremmøde til min 75 års
fødselsdag.

386-SEP-59 Jørgen Andersen

GF 12

Hjertelig tak til Nordsjællands Garderforening
for gave og besøg på min 80 års fødselsdag.

312-NOV-53 Orla Sørensen

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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- Et nyt tiltag i De Danske Garderforeninger

Fakta om Garderkortet
• Garderkortet er for værnepligtige og medlemmer af
en Garderforening.
• Garderkortet er i dag udleveret til alle værnepligtige
fra hold AUG-12 og DEC-12.
• Garderkortet har samarbejdspartnere i flere byer.
• Garderkortet er fordelt til
alle medlemmer af Vestsjællands Garderforening.
• Garderkortet skal gerne
bredes ud til hele landet.
• Læs mere på:
www.garderkortet.dk

Et kort med fordele for gardere
Garderkortet er et nyt tiltag inden for De Danske Garderforeninger, men ideen om
det har alligevel et antal år på bagen. Nu er de første skridt taget for at etablere
Garderkortet, og med en fælles indsats fra alle gamle gardere skal det nok lykkes.
Garderkortet er et fordelskort, hvor værnepligtige og medlemmer af De Danske
Garderforeninger kan opnå fordele hos samarbejdspartnere, heriblandt caféer, motionscentre, webshops m.m.
Ideen bag Garderkortet er, gennem et samarbejde med lokale forretningsdrivende,
at kunne tilbyde fordele til værnepligtige og gamle gardere såvel i eget lokalområde
som på landsplan.
Arbejdet med Garderkortet er stadig i sin vorden. Flere Garderforeninger er blevet
kontaktet og alle har meddelt, at de er positive over for ideen og gerne vil deltage
aktivt med at få Garderkortet implementeret i deres lokalområde. Netop støtten fra
lokalforeningerne er vigtig, idet det jo bliver de lokale foreninger, der skal finde og
lave aftaler med forretningsdrivende i eget område.
På nuværende tidspunkt har Garderkortet ca. 50 samarbejdspartnere, men målet er,
at dette tal skal forøges kraftigt i løbet af 2013.
Garderkortet er i dag udleveret til alle værnepligtige fra indkaldelseshold AUG-12 og
DEC-12, og vil naturligvis også blive udleveret til kommende indkaldelseshold.
Sammen med Garderkortet er der etableret en hjemmeside, hvoraf alle samarbejdspartnere vil fremgå, ligesom der vil være link til den enkelte samarbejdspartner.
Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret med nye samarbejdspartnere, særlige
tilbud eller andet af interesse for Garderkortet.
Hvis du har en god ide til en samarbejdspartner, og du ønsker at vide mere om,
hvordan denne partner kan komme med i Garderkortet, så er du velkommen til
at kontakte DG Hverveudvalg ved Knud Glavind (3054 3891), Tonny Ager Søbrink
(2540 0252) eller Steen V. Grubert (3082 2867).
Hverveudvalget vil naturligvis løbende informere om udviklingen af Garderkortet.
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