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Nytårskur 2013
Det sker i 2013

Vicepræsident NOV-78 Niels Godiksen, ønskede Hendes Majestæt Dronningen,
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, Hans Kongelige Højhed Kronprinsen samt
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen, Godt Nytår.
Endvidere overbragte Vicepræsidenten en tak til Hendes Majestæt Dronningen og
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, for deltagelse i De Danske Garderforeningers
100 års jubilæum.
Ved samme lejlighed overbragte han på vegne af De Danske Garderforeninger i
udlandet Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, ønsket om et godt nytår.
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen bad vicepræsidenten om at videregive ønsket
om godt nytår til De Danske Garderforeninger i udlandet.

Hædersbevisninger i
De Danske Garderforeninger
De Danske Garderforeningers Hæderstegn

130-MAJ-59 Svend Arne Kryhlmand
Ludvig Holbergsvej 8
6400 Sønderborg

De Danske Garderforeninger
ønsker tillykke

JANUAR

Lørdag 26/1 – Forældredag, Garderkasernen, Høvelte.
FEBUAR

Fredag 1/2 – Chef-skifte parade kl.
10.30 på Livgardens Kaserne.
DG landsskydning på 15m afvikles i
egen Garderforening.

Landsskydning 2013
på 15 meter
På side 11 i Garderbladet for feb. 2013 (dette
blad) er landsskydning 2013 på 15 m omtalt.
Sekretariatet henstiller til foreningerne, at I
samtidig med, at resultaterne indberettes til
regions-skydelederne, sørger for at indbetale
25,00 kr. pr. sæt skydeskiver til DG’s girokonto
nr. 648 8919. HUSK at indbetalingen er kortart
01.
Det vil være en stor hjælp, idet Sekretariatet da
undgår at anvende unødvendig tid på at rykke
for betaling. På forhånd tak.
I ønskes alle en rigtig god skydning.
578-JUL-62 Hans-Erik Skov Nielsen
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Nr. 2 • Februar 2013 • 102. årgang: Garderbladet udgives af Præsidiet for
De Danske Garderforeninger i samarbejde med Den Kongelige Livgarde. Bladet
udsendes til medlemmerne af 69 garderforeninger i Danmark og 9 i USA, Canada,
Australien, Storbritannien og Singapore og fordeles til Livgardens tjenstgørende
personel. Garderbladet udgives i et oplag af ca. 12.600 pr. blad.
Forsidebillede: Officererne fra LG og GHR på vej til nytårskur den 3. januar.
Foto: FLVFOT.
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Et nyt kapitel
Dagene hvor dette
blad modtages er
dagene, hvor Den Kongelige Livgarde skifter
chef. Derfor er denne
lille klumme min sidste
som chef for Livgarden.
Det har været et privilegium på denne måde
at få lov til at dele mine
tanker med læserne af
Garderbladet.
Efter 7 år i chefstolen ved Livgarden er det godt at se tilbage på
det, der er opnået og også at se på, hvor Livgarden står i dag.
Jeg har som chef for Livgarden være utroligt privilegeret ved at
have gode kollegaer omkring mig. Der har været gode chefer for
enhederne og fantastiske gardere – både de vagtgående og de
internationale. Mere kan man ikke forlange som chef.
Bag al dette har jeg haft De Danske Garderforeninger, der i høj
grad har vist, at de også i handling er garden bag garden. Deres
støtte ikke mindst til vore internationale gardere har været stor
og mærkbar.
De resultater der er opnået de seneste år er derfor også resultatet
af en holdindsats, hvor alle har ydet det bedste de kunne. Men det
er også en indsats alle vi med tilknytning til Livgarden med rette
kan være stolte af.
Efter en chefperiode på 7 år er det svært at pege på én begivenhed, der var den største. Der har været rigtigt mange. Jeg
har fx set Vagtkompagniet på Den Røde Plads i Moskva. Jeg har
set Livgardens enheder i Kosovo, Irak og Afghanistan. Jeg har set
faldne soldaters pårørende i øjnene. Jeg har oplevet 9000 gardere

marchere gennem Københavns gader og efterfølgende til middag
i Bella Center, da Livgarden havde 350-års dag. Jeg har set nye
monumenter med Kartouche og Mindemonument for de gardere,
der siden 1948 er faldet i en international mission.
Meget mere kunne nævnes, men samlet set har det været fantastiske og arbejdsomme år. Tak til alle der har bakket op om
Livgarden og mig som chef.
Hvad så nu? Ja nu kommer der så et nyt og spændende kapitel.
Min efterfølger, oberst Klavs Lawes, vil møde med nye øjne, og
jeg ønsker ham held og lykke med arbejdet. Andet sted i bladet
præsenterer han sig selv.
Med det indgåede forsvarsforlig er det klart, at der kommer til at
ske ændringer. Det kommer vi selvfølgelig også til at mærke ved
Livgarden. Hvordan ved jeg ikke, for alle dele af forliget er ikke i
skrivende stund besluttet endnu. Vi kender ikke i detaljer hærens
struktur eller hvilke kaserner, der skal være fremadrettet. Vi skal
ikke holde fast i alt vi har – så kan vi jo ikke spare – men vi skal
arbejde for de løsninger, der giver mest mulig kampkraft i vores
operative enheder, samtidigt med at vi er yderst ressourcebevidste.
Tillad mig i en verden styret af regneark at genbruge en sætning
fra en tidligere klumme: ”Det er ikke alt der kan tælles der tæller
– og det er ikke alt der tæller der kan tælles”.
Tak for denne gang. Tak for med- og modspil. Pas godt på Den
Kongelige Livgarde.
Pro Rege et Grege.
Lasse Harkjær, Oberst, kammerherre
Chef for Den Kongelige Livgarde.

Fra Livgarden
Februar 2013
Ny Chef i Livgarden
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og Garderbladets kontor:
Livgardens Kaserne, Gothersgade 100,
1123 København K.
Tlf. 33 15 52 04 · Fax 33 15 51 06.
Mandag-fredag kl. 09.30-14.30.
Postgiro nr. 6 48 89 19.
Internet: www.garderforeningerne.dk
e-mail: garderforeningerne@garderforeningerne.dk
Forretningsfører: 578-JUL-62 Hans-Erik Skov Nielsen
Sekretær: JAN-70 Ole Andkjær Christensen

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

Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde, Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefonnr.: Tlf. 45 99 40 00
Internet: www.forsvaret.dk/lg
Garderforeningernes Forbindelsesofficer
Adjudanten, kaptajn H. C. N. Rørvang,
Garderkasernen i Høvelte. Hertil skal alle
henvendelser om arrangementer o.l. rettes.
e-mail: lg-gse03@mil.dk
Presse- og Informationsofficer, Kaptajn Martin Lihme
Tlf. 4599 4009, Mobil 5087 7277, e-mail: lg-gse20@mil.dk
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Kære alle gamle og nuværende Gardere

Først og fremmest vil jeg ønske alle et forsinket rigtig godt Nytår.
Jeg har nu overtaget kommandoen for Den Kongelige Livgarde
den 1. februar efter oberst, kammerherre Lasse Harkjær. Oberst
Harkjær er nu efter 7 år som chef for regimentet startet som
adjudantstabschef for Hendes Majestæt Dronningen. Der skal
lyde et stort tillykke til Lasse med det nye job og et kæmpe tak
for den måde, han har passet på vores regiment de sidste 7 år.

Støtten fra De Danske Garderforeninger er vigtig, uanset hvilken
effekt garnisoneringsplanen får. En støtte, der er helt uvurderlig,
og som betyder meget for hver enkelt, der er ansat og tjenestegørende ved regimentet. Alle medlemmer i de Danske Garderforeninger udfører et ambassadørarbejde til støtte for vores
dagligdag og især for vores almindelige respekt og omdømme i
den danske befolkning.

Jeg har nu sat mig i chefstolen og ser frem til at skulle arbejde
med de opgaver og udfordringer, som regimentet står over for i
den kommende periode. Det er i den forbindelse vigtigt at fastholde de stolte traditioner, som er kendetegnet for Den Kongelige
Livgarde og på samme tid være omstillingsparat til fremtiden.

Jeg er i mine tidligere funktioner ofte løbet ind i gamle Gardere,
som er endog meget stolte over at have forrettet tjeneste ved Den
Kongelige Livgarde. Jeg har mærket det specielle bånd, der opstår,
når man selv fortæller, at man er Garder. En gang Garder altid Garder vidner om et stærkt kammeratskab og sammenhold for livet.

Regimentet har fortsat mange alsidige og meget vigtige opgaver.
Her skal blot nævnes nogle enkelte; de nationale opgaver som bl.a.
er vagten om de kongelige slotte og palæer, der udføres døgnet
rundt, regimentets bidrag til de internationale operationer, hvor vi
netop i disse dage er ved at udsende ISAF hold 15 under ledelse af
oberst Anders Mærkedahl Pedersen, og ikke mindst uddannelsen
af de værnepligtige, der er et vigtigt aktiv for regimentet.

Der skal lyde en stor tak til De Danske Garderforeninger for den
store indsats og støtte til Den Kongelige Livgarde.
Jeg ser frem til det kommende samarbejde med såvel gamle som
nuværende Gardere. Det er et samarbejde, som jeg med stolthed
vil prioritere meget højt.
På gensyn i 2013.

Vi står nu overfor at skulle implementere det nye forsvarsforlig.
Vi kender endnu ikke alle detaljer af forliget bl.a. vedrørende den
fremtidige garnisoneringsplan, hvor Garderkasernen i Høvelte har
været truet med lukning. Jeg er sikker på, at forsvarets øverste
ledelse sammen med vores folkevalgte politikere vil træffe den for
det samlede forsvar bedste beslutning.
4
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Klavs Lawes, Oberst
Chef for Den Kongelige Livgarde
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Første dag i værnepligten
Rekrut K.K. Madsen
Hold dec. 2012

”Jeg tror vi skal herover”, kaldte en af de andre, som umiddelbart
også måtte være én der skulle aftjene værnepligt ved Den Kongelige Livgarde. Det var lastbilen der skulle hente os ved Birkerød
Station og køre os til kasernen, der var ankommet. Vi steg 15-20
mand op i ladet på lastbilen, spændte os fast til sæderne og så
var det ellers afsted til kasernen. Næsten 300 unge kommende
gardere mødte mandag d. 3. december 2012 kl. 12:00 på Frederik
III’s plads på Høvelte Kaserne. Alle med en eller anden forestilling
om hvad det var de mødte op til, og så alligevel ikke helt. Sådan
var det i hvert fald for mit vedkommende. Jeg vidste egentlig ikke
helt, hvad det var jeg gik ind til. Det viste sig også at være lidt af
en omvæltning, sådan fra den ene dag til den anden at gå fra en
civil hverdag til en militær hverdag.

Første dag gik med inddeling af folk i kompagnier og delinger,
anvisning af stuer, udlevering af udrustning, iklædning af uniform
osv., og der blev også lige taget hul på lidt eksercits - og nå ja,
så var der lige aftensmaden - den fik vi lige fire minutter til at få
slugt. - Herefter var det ud på tre geledder og stå ret. Efter introduktion til den forestående værnepligt, undervisning samt noget
eksercits om aftenen, var vi henne ved 23:00 tiden, før vi fik fri
(blev trådt af). Så var det bare i bad og så i seng -selvfølgelig først
efter vi lige havde lagt vores udleverede tøj i skabene, fået lidt
styr på vores udstyr, og så redt sengen. Så omkring 01:00 kunne
vi gå til ro.
Se, det var en lang dag, når man havde været oppe 04:30 for at
rejse til kasernen. Det var første dag som værnepligtig ved den
Kongelige Livgarde - virkelig spændende, men også lidt hård, lang
og fyldt med nye informationer og indtryk der skulle bearbejdes… i
de ca. 4 ½ timers søvn vi nu fik, indtil vi skulle op næste morgen.

www.livgarden.dk
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I lære som garder
Rekrut M. S. Madsen
Hold dec. 2012

Jeg vender mig i sengen og ser på klokken. Den er 01:24. Lige knapt
3 ½ times søvn inden vækning.
Jeg kan ikke sove og den svage snorken i den anden ende af stuen
er ikke ligefrem behjælpelig. Tankerne flyver med ekspresfart rundt
i mit forvirrede hoved. Den første dag som rekrut i Den Kongelige
Livgarde er overstået. Den abnorme forskel fra hverdagen synes
at være ufattelig. Jeg prøver slavisk at gennemgå hvad den første dag har budt på: Ankomsten på Birkerød station med en stor
flok ukendte jævnaldrene, samling på Frederik d. IIIs plads, fordeling i kompagnier og delinger, det første møde med eksercits,
udlevering af udstyr, basisteori i auditoriet, den mest stressede
aftensmad jeg nogensinde har indtaget og sidst men ikke mindst;
mønstring.
Det har i sandhed været en af de mest forvirrende og stressende dage i mit 20 årige liv, og mine tanker afledes naturligt
videre til nye bekymringer: Kan jeg virkelig gennemføre dette?
Har det seneste halve års fysiske og delvist psykiske træning
overhovedet været nok? Vil jeg komme godt ud af det med mine
nye værelseskammerater? Hvad har jeg egentligt meldt mig til?
Jeg forsøger at bryde ud af den onde cirkel ved at tage et par dybe
indåndinger og se endnu engang på klokken. Mobilen viser 01:57.
Jeg vender mig rundt, lukker øjnene og aftaler med mig selv, at det
er på tide at falde i søvn.
Jeg vågner med et sæt. Det banker voldsomt på døren. En værelseskammerat åbner. Vi skal op. Har jeg overhovedet sovet? Jeg
forsøger at erindre hvad jeg har drømt, men det er allerede langt
ude i det fjerne. En ny dag som rekrut ved Den Kongelige Livgarde
kan begynde, og den vil med stor sandsynlighed være mindst
ligeså hektisk som den foregående, og formentligt mere til. Jeg
kan mærke forventningens glæde stige i mig. Besynderligt nok
efter nattens tankespind. Nu skal jeg være garder!
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Julevagt på Marselisborg
Julemad og julestemning

Garder R. S. Hvidberg - 421506

Regentparret valgte traditionen tro at forlægge residensen til
Marselisborg slot hen over julen 2012. Derfor oprettede Den
Kongelige Livgarde, til glæde for mange jyske gardere, vagt på
slottet mellem d. 20. og 30. december.

Vagt på Marselisborg

Marselisborg-vagten er generelt en god og ”hyggelig” blå vagt.
Vagten består af en lille styrke som er den samme på alle vagter
i perioden. Man oplever normalt ikke så megen opmærksomhed
omkring vagtskifter eller vagten fra turister og lignende, men var
dog ikke den oplevelse vi gardere havde juleaftensdag. Her havde
et talstærkt publikum af familie, venner, bekendte, og ikke mindst
lokale trodset det ellers kolde december vejr for at se vagtskiftet
kl. 12.

Julevagten var noget specielt for alle os gardere, som var været
så heldige at få vagten. Selvom julen blev fejret uden familien,
betød det ikke at vi holdt jul uden julemad og julegaver. Vi var så
privilegerede at få alt hvad julebordet normalt består af, herunder
både and, flæskesteg, medister, brunede kartofler og ikke mindst
ris a la mande, naturligvis med en mandelgave. Ej at forglemme
fik vi tilmed serveret nisseøl til julemaden. Ikke nok med den fine
forkælelse i form af de mange flotte gaver og den gode julemad,
så var der også sat juletræ op i vagtstuen samt på gardergården.
Vi gardere på 3. vagthold formåede altså, trods vagten, at fejre jul
på en for os alle ny og ikke mindst mindeværdig måde, men dog
alligevel med mange af de traditioner vi havde med hjemmefra.
Fælles for os alle var, at d. 24. december på Marselisborg slot var
en rigtig god og uforglemmelig oplevelse, som ingen af os ville
have været foruden.

”Forkælede” gardere

3. vagthold var så privilegerede at have vagten d. 24. december.
Det betød for mange af garderne at julen for første gang skulle fejres uden familien. Det var derfor med blandede følelser, at garderne fra 3. vagthold stod tidligt op om morgenen d. 24. december,
for at klargøre og rengøre til denne helt særlige vagt, selvfølgelig
med samme standarder som normalt, med god puds og rengøring
i krogene. Allerede under klargøringen mærkede vi gardere forskellen på en almindelig vagt og julevagten. Her mødte en gruppe af
nuværende og gamle gardere, sammen med et pænt fremmøde
fra Aarhus Garderforening, op til æbleskiver og gløgg. De havde
medbragt flere gaver og ønskede os held og lykke, inden vi skulle
marchere ned til slottet. Disse gaver viste sig at være de første af
flere ”garder julegaver”. Da vi kom ned til vagtstuen på Marselisborg mærkede vi, at der var mange venlige sjæle som havde tænkt
på os. I vagtstuen blev vi mødt af en lang række fine gaver fra
garderforeningerne og Livgarden, julevagten på Marselisborg 11´
samt nydeligt porcelæn fra Hendes Majestæt Dronningen.

Der var også sat juletræ op i vagtstuen og på gardergården.

Vi var så privilegerede at få alt hvad julebordet normalt består af, herunder både and, flæskesteg, medister, brunede kartofler og ikke
mindst ris a la mande, naturligvis med en mandelgave. Ej at forglemme fik vi tilmed serveret nisseøl til julemaden.

www.livgarden.dk
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Nytårsvagt Amalienborg 2012-2013
Ved 13.00-tiden kom chefen for Livgarden, oberst Lasse Harkjær, forbi og ønskede os gardere et godt nytår.

GD Søren Lund, 21628738
Nytårsvagt 1 vagthold

Vi havde forud for vagten gjort os tanker om, hvordan det ville
være at stå vagt nytårsaften. Alle gardere havde meldt sig frivilligt,
og alle havde da også gjort deres bedste for at blive klar til vagten
i løbet af det foregående døgn.
Nogle af de tiltrædende Amalienborg-gardere havde forinden
været på detachement på Marselisborg, hvor de havde været
siden d. 20/12. De var kommet tilbage til Gothersgade klokken
00.30 aftenen før.
Vi var alle spændte på at komme ud at stå i geværstøtterne under
Dronningens nytårstale, især på grund af den store mediedækning, hvilket gav vores familie og venner mulighed for at se vores
vagt for en kort stund.
Mange af os forventede det helt store fyrværkerishow ude på
pladsen ved midnat, men det forholdte sig roligt på pladsen. Vi
kunne dog fornemme, at der var rigelig aktivitet rundt omkring
i byen.
Vagten startede ud som alle andre kongevagter på Amalienborg
med afmarch klokken 11.27. Vi var 18 gardere til at bestride vagten og 18 gardere som ledsagere. Fanebæreren sergent S. Pedersen
havde sin sidste vagt i vagtkompagniet. Vi var derfor interesseret i,
at det skulle blive en god sidste vagt.
Marchturen gennem København gik rigtigt godt. Der var mange
tilskuere på hele ruten, og en del gamle gardere rettede sig op for
vagtstyrken, hvilket altid er en fornøjelse at se.

Vagtskiftet forløb smertefrit og tilskuermængden var ikke faldet
i antal.
Ved 13.00-tiden kom chefen for Livgarden, oberst Lasse Harkjær,
forbi og ønskede os gardere et godt nytår. Derudover lovede han
os, at vi ville prøve noget, som vores vagtfri kolleger ikke ville
prøve - nemlig at være ædru på nytårsdag!
Humøret steg yderligere, da vi fik leveret en lagkage fra Lagkagehuset - beregnet til os. Udover dette var der også sørget for god
aftensmad til alle på vagt.
Ved 17-tiden kom vores chef, major S.P. Østergaard forbi for at
sige godt nytår. Både chefen, og vagtkommandøren, kaptajn J.T.
Lund, samt garder S.G. Lund blev interviewet på TV inden vi skulle
træde til gevær kl. 1755. Det betød meget for os at få besøg på
vagten af både Chefen for Livgarden og vores egen Chef.
Jo mere vi nærmede os klokken 18.00, jo mere spændte blev vi.
Dog kun med sommerfugle i maven og ikke af størrelsen ørn. Det
hele var jo vel at mærke indøvet et par gange, og eksercitsproceduren forløb nydeligt.
Efter Hendes Majestæt Dronningens nytårstale skete der ikke
meget mere. Medierne begyndte at pakke sammen og natten
forløb fredeligt.
Den 1. januar 2013 stod på vagt i rød galla. Denne gang var der
endnu flere tilskuere under vagtskiftet, og også dette forløb, som
det skulle.
Det var den nytårsvagt - en vagt, som vi med stolthed kan mindes
og formentlig aldrig vil glemme!
Den 1. januar 2013 stod på vagt i rød galla. Arkivfoto.
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Musik til eventyrligt nytårstaffel
Nytårsmusikken er i gang.

I Christian 7.s palæ på Amalienborg spiller Musikkorpset til taffel
i en smuk, grøn salon med bl.a. Frederik 5. og Dronning Louise
på væggene. Siden vi havde været der sidst, var smukke Louise
dog udskiftet med et imponerende maleri af Frankrigs Ludvig 15.
Salonen støder direkte op til taffelsalen. På væggen overfor os er
et flot, guldindrammet spejl, for vinduerne hænger silkeportierer
og i loftet en mageløs lysekrone. Vi er i et ægte kongeslot. Nytårstaflet er årets fineste, og ser man ind på borddækningen i en af
Europas smukkeste sale, taber man pusten. Rige guldornamenter
på vægge og loft, prægtige malerier, gyldne kandelabre og rødt
silkebetræk på stolene. Dejlige vinglas står parat til Christian 4.s
rhinskvin fra fadene i Rosenborgs kælder. Sludrer man med hoffets ansatte, skinner deres tilfredshed over det fine arrangement
tydeligt igennem.
Musikkorpset er ligeså tilfredse over at være en del af Kongehusets
traditioner. Der er selvfølgelig ikke ret meget plads, og slagtøjet
står ude på bagtrappen. Hvad der kunne virke forstyrrende under
musikken, er sådan set bare sjovt: livrister og tjenere går lige foran
os med sovsekander og fade. Når vi sender lange blikke efter den
velduftende mad, nyder de med skæve smil at bære den lige forbi
næsen på os. Hoffourer Kenneth Lysell Madsen har trods strikst
overblik altid tid til en venlig bemærkning.
Vores svenske dirigent, Andreas Hanson, fortæller, at han ofte har
dirigeret musikken ved tafler hos det svenske hof. Her spilles mere,

mens gæsterne samles, og programmet er overvejende svensk
musik. Ved det danske hof spiller vi, mens der spises, og selvom
der er meget dansk musik på programmet - H.C. Lumbye og Carl
Nielsen - har nytårsmusikken internationalt tilsnit med fx valsekongen Johan Strauss.
Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist,
Fotos: Svend Vermund, Stig Jørgensen.

Fg. musikdirigent Stig Jørgensen i samtale med dirigent
Andreas Hanson.

Ved Livgardens 350-års jubilæum blev der fremstillet en del merchandise
– heriblandt et kaffekrus. Kruset er blevet solgt siden jubilæet, men nu
må det være på tide at få et krus i en ny udformning.
Det nye krus er hvidt med Livgardens sol, og som noget nyt er der også
fremstillet et krus med De Danske Garderforeningers logo. Begge krus
sælges på www.gardershop.dk og naturligvis også på Garderforeningernes udsalgssteder ved årgangsparader, Gardens Dag o.l.
Prisen for kruset er kr. 60,Som noget nyt tilbyder gardershop at fremstille krus til Livgardens enheder og Garderforeninger. Krusene kan f.eks. have Solen på den ene side
og enhedsmærke på den anden, eller Garderforeningernes mærke på den
ene side og foreningens mærke på den anden. Minimumsantallet er 36
stk. og prisen er så kr.75,- og leveringstiden er ca. 1 uge.
Enheder og foreninger, som ønsker individuelle krus, kan skrive til info@
gardershop.dk eller ringe på 45 87 93 00.
www.livgarden.dk
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Fødselar
Kristian Martin Arnholtz, hornist i Musikkorpset, fylder 60 år
den 25. januar 2013 og bliver pensioneret efter godt 28 år i
Livgarden.
Kristian blev født i Stavanger, hvor hans norske far var
oboist i Stavanger Symfoniorkester. Hans danske mor var
koncertsangerinde. I 1957 fik
moderen ansættelse ved Det
Kgl. Operakor i København, og
Kristian og hans mor flyttede
til Virum. Kristian husker sin
barndom som en lang række
af uudslettelige indtryk på
Det Kgl. Teater, hvor han sad
i kulissen, stod på bagscenen eller var med ved kor- og
orkesterprøver som en flue på
væggen. Som stor skoledreng
fik han ofte fri fra skole for
Den 15årige Kristian spiller vald- at tage med sin mor på teahorn i de norske skove.
tret - og han elskede det. En
oplevelse fra Kuhlaus ”Elverhøj”, hvor 4 hornister spiller ”Herlig
en Sommernat”, fik den 15årige Kristian til selv at spille horn.

Musikundervisning var dog ikke noget nyt i hans liv - som 10årig
begyndte han at få klaverundervisning og ville gerne være koncertpianist. Men valdhornet vandt.
Som kun 17årig kom Kristian på konservatoriet i København. Sommeren 1972 tilbragte han med stor fornøjelse i Tivolis Harmoniorkester. Kristian spurtede gennem konservatorieuddannelsen
på bare 3 år, men sin eksamen fik han aldrig, for lige inden den
afgørende dag fik han kontrakt i Radiosymfoniorkestret. Det var i
foråret 1973. Den 20årige grønskolling fik sin ilddåb som symfonimusiker allerede den første dag under den legendarisk koleriske
dirigent Celibidache. Efter 2 fantastiske og disciplinerende år med
symfoniorkestret udløb ansættelsen, men straks fik Kristian Arnholtz tilbud om kontrakt i Radioens Underholdningsorkester, hvor
han spillede 1975-79. Herefter blev Kristian Arnholtz freelancemusiker i 4 år, nu også med indtægter fra klaverundervisning på
musikskoler.
Så kom et kontrakttilbud fra Det Kgl. Kapel om sæsonen 83-84.
Desværre var teatrets Gamle Scene under ombygning, så de
kongelige forestillinger foregik i Tivoli, og barndommens dejlige
minder fra teaterstøvet kunne ikke helt genopleves.
Den 4. maj 1984 var der hornkonkurrence i Den Kongelige Livgardes Musikkorps - og Kristian Arnholtz vandt. Det nye job krævede
andre kompetencer, end han kendte i forvejen, og ordet disciplin
fik en ny betydning. Der var stor forskel på at spille svage nuancer
inde i varmen og på at skulle trykke den af på gaden. Bogstaveligt
og mentalt en Omskiftningsmarch. Men kollegerne var flinke, og
han blev godt modtaget. Og naturligvis kunne de nye krav læres
som så meget andet.
Når Kristian Arnholtz ser tilbage på de godt 28 år i Musikkorpset,
ser han en stor, mental forandring. Folk taler meget pænere til
hinanden, forholdet til officererne er gensidigt mere respektfuldt,
og det faglige niveau i orkestret er hævet betragteligt. Kulturelt
set er det gået opad.
Privat keder den nygifte Kristian sig ikke. Dels har han 3 børn og 4
børnebørn, og dels startede han i 1994 med svæveflyvning, blev
senere svæveflyveinstruktør og tog i 2010 motorflyvecertifikat.
Som energisk pensionist planlægger han at komme ind på Kirkemusikskolen i Roskilde for at uddanne sig til organist. For kort
tid siden debuterede han som organistvikar ved en højmesse. Vi
i orkestret forestiller os, at Kristians venlige og beskedne gemyt
med de mange sjove bemærkninger altid vil følge ham. Held og
lykke fremover!

Året 2012 i tal
MUK har leveret 190 offentlige fremtrædender (174 parader, 16
offentlige koncerter).
Herudover andre parader, modtagelser, tafler, musiceringer, koncerter for indbudte, prøvedage og indøvelser.
Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist
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Særligt for gamle gardere

Præsidiets Skydeudvalg
15 M LANDSSKYDNING 2013
”Giv agt – Skytterne indtag skydestilling – Markering efter hver
skud – Der må skydes”.
De første skud i Landsskydningen på 15 m 2013 er allerede
afgivet i flere foreninger. Alle Garderforeninger har modtaget
invitation til deltagelse, og flere foreninger er allerede godt i
gang med at skyde. Har du endnu ikke skudt din Landsskydning,
så fortvivl ikke, for der kan skydes Landsskydning helt frem til
april 2013.
Som noget nyt i år er skydestillingen ændret for seniorskytterne. Efter at have spurgt alle Garderforeninger om skydestilling for seniorer er det nu besluttet, at også seniorer må skyde
med albuestøtte og rem. Det betyder, at alle deltagere i landsskydning 15 m, såvel seniorer som veteraner, nu må skyde med
albuestøtte og rem. For veteraner gælder endvidere, at de kan
vælge mellem 2 skydestillinger, - enten albuestøtte og rem,
eller geværstøtte og uden rem.
Erfaringsmæssigt er Skydeudvalget klar over, at nogle foreninger i det daglige tillader veteraner at anvende både albuestøtte
og geværstøtte, MEN denne kombination af skydestillingerne
er ikke tilladt ved Gardernes Landsskydning.

Deltagelse i Landsskydningen på 15 m kræver ikke, at man skal
kunne skyde høje resultater. Landsskydningen er en skydning
for alle gamle gardere og for alle Garderforeninger, så kontakt
din skydeudvalgsformand, og hør hvornår din forening skyder
Landsskydning på 15 m. Skydeudvalget vil naturligvis gerne
se alle gamle gardere som deltagere i Landsskydningen på 15
m, men det er nok ret så optimistisk. Vi håber dog på en bred
tilslutning fra alle Garderforeninger, og at Du kommer en tur på
skydebanen og deltager.
Skydeudvalget skal opfordre til, at Landsskydningen ses som
et foreningsarrangement, hvor medlemmerne får lejlighed til
at dyste mod hinanden med skydning som aktivitet. Landsskydningen kan også være en sjov lejlighed til at udfordre en
gammel garderkammerat, og så se hvem der stadig har mest
fat i ”det med at skyde med gevær”. Foreninger der ikke har
skydning som et fast programpunkt opfordres til at lave et
foreningsarrangement i løbet af februar eller marts, hvor man
mødes til en hyggelig aften på skydebanen.
Slut op om skydning i De Danske Garderforeninger – en fælles
aktivitet på tværs af foreningerne.


Præsidiets Skydeudvalg

Hold MAJ-63
Indkaldelse til 50 års jubilæum

MAJ-73
40 års jubilæum

Udvalget er i fuld gang med forberedelserne.
Er du ikke kontaktet enten ved mail eller
brev, kontakt da 431 Ole Høgh på mail:

Søndag 5. maj på Livgardens Kaserne.
Mødetid kl. 9.30. Efter paraden frokost.
Henvendelse:
Keld W Jensen, tlf. 2071 4066
mail. KWJensen@os.dk

koph@stofanet.dk / tlf. 9812 8732.
Eller 305 Bjørn Hansen på mail
subj@webspeed.dk / tlf. 4731 2463 / 2463
3227
305 Bjørn Hansen

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

11

Nordjylland (I)

2-13

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

Jubilarer fra Himmerlands Garderforening.

Brønderslev og Omegn

(1/7 1947 – GF 70)

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

Hadsund og Omegn

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

TORSDAG, DEN 14/2 KL. 19:30 AFHOLDES
SKYDE-/KAMMERATSKABSAFTEN
For at højne det kammeratlige samvær afholdes
skydeaften med indlagt rafling og kortspil.
Sted: Hadsund Skytteforenings 15m indendørs
skydebane i Hadsund-Hallerne.
Det er ikke nødvendigt at melde sig 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

Indbydelse til Familie- og Landsskydning 2013
mandag den 11. februar kl. 19.00.
Alle gardere i Himmerlands GF med familie og
børn, små som store, indbydes hermed til familie- og landsskydning. Det sker som sædvanlig på
Aars Skytteforenings skydebaner under Østermarkskolen. Indgang ved SFO’en. Der skydes
20 gældende skud til både familieskydning og
landsskydning samt 5 prøveskud. Bagefter er det
muligt at skyde på festskiver. Aftenen afsluttes
med kaffebord og madder samt præmieuddeling.
Det er muligt at træne på Aars Skytteforenings
baner i januar og februar måned, hver torsdag
fra kl. 19.30 til 21.00. Patronsalget stopper kl.
20.00.
Generalforsamling nr. 98
30 af foreningens medlemmer lod sig friste
af kombinationen med tag-selv-bord og jule-
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hygge. Kasserer Henning Madsen fremlagde
regnskabet, der viste et lille overskud. Kontingentet blev uændret for 2013 til kr. 300,00
med henblik på foreningens 100 års jubilæum i 2014. Skydningen kastede også i år en
Himmerlands-pokal af sig. Det var vanen tro veteranerne der igen glimrede ved at hjemføre
pokalen til Garderforeningen. Holdet bestod af
Egon Svenstrup, Jørgen Beck Jørgensen og Ernst
Klysner. Formand Kjeld Sørensen genvalgtes.
Henning Madsen og Ole Haarbo blev begge
genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev Mogens
Dalsgaard. Som suppleanter valgtes Peter Jensen og Mikkel Elmlund. Son revisor genvalgtes
Jesper Jespersen og nyvalgtes Mikkel Elmlund.
Som revisor suppleant valgtes Peter Mortensen. Seks medlemmer fik overrakt hæderstegn.
Jens Rubek 60 års jubilar, Jens Kr. Dalsgaard og
Per Nørgaard fik begge overrakt 50 års-tegnet,
Henning Madsen modtog 40 års-tegnet og
endelig 25 års-tegnet til henholdsvis Ejnar Rask
og Kjeld Sørensen. Garderforeningen havde
den glæde at udnævne 615-JAN-61 Jens Kr.
Dalsgaard til foreningens æresmedlem. Efter
Generalforsamlingen kom foreningens medlem NOV-81 Per Bach Laursen med et indlæg
under overskriften ”Fra Livgarden og Lundgården til Viceborgmester i Vesthimmerlands
Kommune”.

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

Husk det er den 4. februar kl.19.00 vi afholder
skydning i Vendiahallen.
Vi har denne aften inviteret Forsvarsbrødrene
samt Flyvevåbnets soldaterforening og håber på
stort fremmøde, både for at have en hyggelig
aften sammen med vore gæster, men også for at
få lidt øvelse i skydningen inden vi afholder landsskydning. Tilmelding forinden af hensyn til indkøb
af brød til Jens Jørgen Holt senest 2. februar, han

har tlf. 9892 9435 mail hedebonden@mail.dk
mobil 2945 5612.
Vi sluttede året af med julehygge hos Judith og
562-JAN-68 Hans Ole Back Nielsen på Vester
Borup, hvor vi var 25. som havde en dejlig
aften med god julemad og banko, hvor der var
spænding lige til det sidste, om hvem der havde
held i spil.
Som det er blevet oplyst i Garderbladet, er
der et forsøg i gang med at læse Garderbladet elektronisk. En beslutning der blev truffet
på det seneste repræsentantskabsmøde, en
forsøgsordning som løber over 6 måneder. Vi
i bestyrelsen, vil meget gerne høre fra medlemmerne, giv os en tilbagemelding, om man
ønsker fremover at modtage bladet som det
altid har været, eller det gerne må være elektronisk, håber rigtig mange vil melde tilbage til
undertegnede med et svar, så vi fra bestyrelsen
har noget at gå videre med.
Ved udsendelse af programmet for første halvdel af 2013 lige før jul har vi skrevet foreningens
bankkonto på, til indbetaling af kontingent,
som vi håber, bliver vel modtaget og brugt.
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

OBS! OBS! OBS!
Den årlige generalforsamling afholdes den
07.03.2013 på KFUM.
Forslag til vedtægtsændringer, kontingentindbetalingskort samt dagsorden iflg. lovene er
udsendt til alle medlemmer.
Husk tilmelding til formanden, senest 28.02.2013,
tlf. 9772 2236 eller mail: sokr73@morsoe.dk

686-SEP-64 Knud Rasmussen

www.ok.dk · www.jef.dk · www.veteranhjem.dk
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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. FEBRUAR KL. 19.30 KATTESKYDNING
På Gl. Lindholm Skole arrangerer Skyttelauget
den årlige katteskydning, der altid er en hyggelig og munter skydeaften sammen med andre
gardere. I aftenens løb bliver den nye Kattekonge
udnævnt. Tilmelding ikke nødvendig.
TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 19.30 TRÆNINGSSKYDNING
På Gl. Lindholm Skole er der træningsskydning.
Hvis du har lyst til at forbedre din skydning,
kan det anbefales at komme til disse træningsskydninger. Man kommer og træner sin skydefærdighed. Der er også mulighed for at købe en
øl eller sodavand - før eller efter skydetræningen.
Tilmelding ikke nødvendig.
ONSDAG DEN 27. FEBRUAR KL. 19.00 VIRKSOMHEDSBESØG PÅ HYDREMA I STØVRING
Dette års virksomhedsbesøg bliver som annonceret på virksomheden Hydrema, Gl. Kirkevej 16,
9530 Støvring. Der er indkørsel til parkeringsplads
fra hovedvej 180. Vi vil få en rundvisning på virksomheden, der ikke blot fremstiller store entrepenør maskiner, men også fra tid til anden udstyr
til landbaseret minerydning. Vi ser frem til en
spændende aften på Hydrema. Der er tilmelding
hos Olav Vibild på tlf. 9835 0130 / 2814 3501.
Tilmelding senest Søndag den 24-02-2013.
TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.30 SKYTTELAUGETS SKYDEAFTEN
På Gl. Lindholm Skole arrangerer Skyttelauget
skydeaften med rafling og kortspil. En dejlig og

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

Leverandør til Ordenskapitlet – Grundlagt 1830

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

hyggelig aften, hvor det specielle garderkammeratskab opleves på bedste vis. Alle Garderforeningens medlemmer er meget velkomne til
disse hyggelige skyde-aftener. Tilmelding ikke
nødvendig.
JULESAMMENKOMST
Tirsdag den 4. december 2012 havde vi vor traditionelle julesammenkomst i Papegøjehaven,
hvor vi spillede gavespil om ikke blot 12 dejlige
ænder men også om 4 store købmandspakker, med alt hvad der hører til en hyggelig jul.
Derudover kunne vi også i år spille om alle de
dejlige gaver, som firmaer og medlemmer gavmildt havde begavet Garderforeningen med.
En stor tak til alle de gavmilde medlemmer og
firmaer.
I aftenens løb blev der også gaver nok til et
amerikansk lotteri, og mange af de ca. 100
deltagere gik ikke hjem uden en eller anden
gevinst.
En dejlig og hyggelig aften hvor der også var
tænkt på børnene, idet der blev uddelt flødeboller til alle deltagende børn.
En aften som varmt kan anbefales til os gardere
og vore familier.

KONSTITUERING
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen
på vort første bestyrelsesmøde, afholdt 17.
december, konstitueret sig således:
Formand: Olav Vibild
Næstformand: Jens Rye-Andersen
Kasserer og registrator:
Søren Thomassen
Sekretær: Niels Chr. Thygesen
JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Randers By og Omegn

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

Thisted Amt

(8/4 1901 – GF 04)

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

Lørdag 2. februar 2013 – kok for en dag
Kl. 14.00 for gamle gardere og deres ledsagere.
Vi starter med fælles kaffe, hvorefter mændene
går i køkkenet, og for pigerne vil der være et særskilt arrangement.
Madaften for foreningens medlemmer med samlever, hvor mændene forkæler deres kvinder,
med finere madlavning som de selv tilbereder,
under kyndig vejledning af en professionel kok.
Arrangementet afholdes på Restaurant Pynten i
Hanstholm Pris ca. 200,- kr. pr. person.
Tilmelding til Niels Godiksen på 2090 7901 el.
n.godiksen@mail.dk senest d. 28. januar 2013.
Onsdag d. 6. og 20. feb. kl.19.30
Skydning og kammeratskabsaften i Sjørring
Hallen. Vi håber at se dig til et par hyggelige
timer.
8. marts 2013 kl. 19.00.
Generalforsamling afholdes på Østerild kro.
Dagsorden ifølge vedtægter. Menuen er kogt
torsk.
Tilmelding til Niels Godiksen på 2090 7901 el.
n.godiksen@mail.dk senest d. 4. marts 2013.

Fra årets Himmerlandsskydning en skydning mellem alle GF hjemmehørende i Himmerland.

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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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 februar er der kammeratskabsaften på Grønlandsvej 16 i Frederikshavn kl. 19.00.
I løbet af februar vil vi prøve at afholde en bowlingaften sammen med nogle af naboforeningerne.
Har du lyst til at prøve dine evner på banen eller
blot snakke med nogle andre gardere, så hold dig
ikke tilbage – tidspunkt og sted vil blive oplyst på
hjemmesiden samt ved tilmeldning.
Det kan ske til Jimmy på 2024 9051. eller til Erik
på 9848 2578.
5. december var det årets sidste kammeratskabsaften på Grønlandsvej. Her var 12 mødt
op for at hygge sig med kortspil og lidt skydning.
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 februar samt fredag d. 8. marts
2013 – Bowling
Der bowles fredag d. 8. februar, samt fredag d.
8. marts 2013. Begge dage bowles der kl. 19.00
med efterfølgende spisning kl. 20.00.
Tilmelding senest 2 dage før til:
Jonni Olesen på tlf. 2149 5187 / 9828 2196 eller
mail johnni-mette@stofanet.dk eller Jacob Dam
Rasmussen på tlf. 2448 0186 eller mail jdr@
stofanet.dk
Onsdag d. 13. februar samt onsdag d. 13.
marts 2013 – Skydning.
Foreningen genoptager skydning. Denne gang
foregår det under Vodskov skole. Der skydes
onsdag d. 13. februar samt 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
Følgende har på sin runde eller halvrunde fødselsdag fået besøg af en fra bestyrelsen:
Viggo Høj Nielsen, Jerslev
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
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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

De 23 deltagere skulle således igennem en del
drabelige dueller før fugleskydningen kunne
afsluttes, og resultatet gøres op:
Fugledronning: Karin Pedersen
Skyttedronning: Jytte Vestergaard
Fuglekonge: Per Vestergaard
Skyttekonge: Ole Andersen

Regionsbowlingleder:
Vacant

Bjerringbro og Omegn

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

Djursland

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

Landsskydning på 15m bane i Stenvad.
Hver torsdag fra 19.00 til 21.00 i skyttehuset,
Stenvad Bygade 55.
JAN-59 Søren Bøystrup eller NOV-52 Børge Hansen vil være tilstede på banen.
Torsdag den 7. februar vil Garderforeningen være
vært ved kaffe og kage.
NOV-99 Peter Maj

Herning og Omegn

(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

SÅ SKYDER VI IGEN
Efter en veloverstået juleferie er vi igen klar på
skydebanen, og vi har stadig plads til flere!
Hver tirsdag kl. 19.00 på Lundgårdskolen i Tjørring. Yderligere oplysninger får du ved Ole Andersen, tlf. 9716 1959.
GENERALFORSAMLING
Garderforeningen for Herning og Omegns generalforsamling afholdes torsdag den 7. marts 2013
kl. 18.30 i Sportscenter Herning i Holing. Derfor
sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Dagsorden m.v. bliver fremsendt i Mini-Garderbladet. Menuen bliver der under alle omstændigheder ikke ændret på – du kan fortsat vælge
mellem gule ærter eller karbonader.
FUGLESKYDNING
Årets fugleskydning blev gennemført til nogle
fantastisk flotte fugle som Arne havde fabrikeret til lejligheden. De flotte farver gjorde det
dog ikke lettere at få ram på pladerne, så det
blev en virkelig udfordrende skydning!

Årets Fugledronning Karin Pedersen og Fuglekonge Per Vestergaard.
Husk også: Vi er stadig interesseret i at høre
fra dig, hvis du er fået e-mail, eller evt. skiftet
e-mail adresse.
JUL-78 Søren M. Dieckmann

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

Reminder
Skydning, kortspil og kammeratligt samvær på
banerne under Mejrup skole.
Mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00.
Tilmelding senest den 18. februar.
Tilmelding til skydeleder Allan Kjældsen, tlf. 2872
2800 eller mail: brosfan@hotmail.com
Tilmeldingsfrist bedes overholdt
Hans Tinggaard

Lemvig og Omegn

(17/12 1910 – GF 19)

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

Generalforsamling i Lemvig og Omegns Garderforening, torsdag den 6. december 2012
blev afholdt i Marinestuen, Havnen 68, Lemvig.
20 gamle gardere mødte op til en hyggelig
aften, hvor vi nød den gode mad, som bestod
af kogt torsk og stegt ål.
Punkt 1. Valg af dirigent: Johannes Laursen
Punkt 2. Beretning ved formand Ole Nicolaisen
Punkt 3. Regnskab ved Svend Erik Rosengaard
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Punkt 4. Valg af formand: Ole Nicolaisen blev
genvalgt
Punkt 5. Valg til bestyrelse: John Jensen og Uffe
Sværke blev genvalgt
Punkt 6. Valg af suppleant til bestyrelse: Kjeld
Nørremark blev genvalgt
Punkt 7. Valg af revisor: Arne Nørremark blev
genvalgt og nyvalgt blev Vilhelm Jensen, da
Niels Lauridsen ikke ønskede genvalg.
Punkt 8. Valg af suppleant til revisor: Kjeld Nørremark blev genvalgt
Punkt 9. Valg af fanebærer: Vilhelm Jensen blev
genvalgt
Punkt 10. Valg af reservefanebærer: Kjeld Vang
Jensen blev genvalgt
Punkt 11. Uddeling af årsgangstegn: Daniel Eiler
og Ole Nicolaisen 25 års tegn. Vilhelm Jensen
10 års tegn.
Punkt 12. Evt.: Ole Louring fortalte om sit
arbejde i Præsidiet bl.a. om, at Garderbladet bliver mere moderne fremover i form af
elektronisk udseende. De der stadig ønsker
Garderbladet i ”den gamle form” kan stadig
vælge af få dette. Desuden fortalte han om,
at Repræsentantskabsmødet i Silkeborg i juni
2013 bliver i en anden form : Morgenandagt og
derefter marchtur gennem byen. Mødet afslutter dagen med en herrefrokost.
Godt Nytår ønskes alle medlemmer.
125-NOV-62 Christian Bugge Nygaard

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

Ringkøbing og Omegn

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

Husk! Husk!
Familiebowling M/K samt børn
Fredag den 15. februar 2013 kl. 18.45 prc. mødes
vi til årets første omgang familiebowling ved
Beach-Bowl, Lodbergsvej 36, Søndervig, 6950
Ringkøbing. Efter lodtrækning til banerne, bowler
vi en time, efterfølgende er der spisning og præmieuddeling. Der er præmier i form af garderglas
til deltagerne på de to mest scorende hold, samt
til de to bowlere m/k der har præsteret den største fremgang i forhold til sidste omgang familiebowling, her er præmien en flaske rødvin til hver.
Husk tilmelding, det er meget vigtig på grund
af reservering af baner, senest søndag den 10.
februar til Karl Aage Christensen tlf. 9738 1085,
e-mail: amoka73@gmail.com
Generalforsamling
Mandag den 18. februar 2013 kl. 19.00 afholdes den årlige generalforsamling i ”Garderstuen”

OMRÅDEMESTERSKAB – 2013
REGION II – 15 m. skydning
Med Garderforeningen for Silkeborg og Omegn som arrangør, indbydes herved alle medlemmer
af Garderforeningerne i område Midtjylland til ovennævnte skydning, der afholdes som følger:
Tid:

Lørdag den 2. marts 2013. kl. 10:00 til ca. 13:00
Der skydes efterhånden som man ankommer.
Samlet mesterskab for de bedste deltagere i klasse A, B og Veteran.
Efter skydningen vil der kunne købes kaffe og franskbrød m. pålæg
øl / vand kan købes hele dagen

Sted:

Skydebanen Skyttehuset Ansvej 108, 8600 Silkeborg

Våben:

Der skydes kun med de fremlagte våben

Skudantal:

Prøveskud, samt 20 gældende skud, med ét skud til hver skive

Indskud:

50,- kr. pr. skytte

Klasseinddeling: Klasse A: Deltagere der ikke kan skyde i nedenfor nævnte klasser
Klasse B: Deltagere der er fyldt 55 år i 2012 eller tidligere
Veteran: Deltagere der er fyldt 65 år i 2012 eller tidligere
Alle har mulighed for at benytte enten gevær- eller albuestøtte
Præmie:

I forhold til deltagelse

Tilmelding til skydning såvel som frokost, skal ske til din egen foreningsskydeleder senest:
Lørdag den 23. februar 2013.
Trop nu op til en dyst på skydebanen og få dig en hyggelig formiddag, samtidig kan du måske
få dig en god snak med dine Garderkammerater.
Skydeleder
Niels Leth
2030 4211
E-mail: ndleth@energimail.dk
Højmark Forsamlingshus. Vi vil traditionen tro
indlede aftenen med spisning, menuen vil være
gule ærter med tilbehør og pandekager med is,
efter spisningen afvikles generalforsamlingen,
hvor dagsordenen vil være i henhold til vedtægterne.
De Danske Garderforeningers Præsident Jan Brun
Andersen, er inviteret som gæst ved generalforsamlingen, han vil sikkert give os et indblik i dagligdagen ved De Danske Garderforeninger samt
orientere os om hvor De Danske Garderforeninger er på vej hen og måske lidt om Den Kongelige
Livgarders status i det nye forsvarsforlig.
Områdemesterskab - Regionsskydning 15 m
Lørdag den 2. marts 2013 kl. 10.00 til ca. 13.00
skydes der områdemesterskab på 15 m i Region
II. Skydningen foregår på skydebanen i Skyttehuset, Ansvej 108, 8600 Silkeborg.
Foreningens medlemmer inviteres til at deltage
i ovennævnte skydning. Læs nærmere om skydningen ovenfor. Tilmelding skal ske til Skydeleder Michael Nissen tlf. 8161 3475, e-mail:
ml.nissen@privat.dk

Regionskydeleder
Anders Bjerg
9738 1820 - 5176 9891
E-mail: lindevej.20@mail.tele.dk

Samsø

(18/3 1908 – GF 09)

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

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

Husk bowlingaften ved Bowl’n’Fun, Brokbjergvej, Silkeborg onsdag den 6. februar 2013 kl.
19.00 med efterfølgende spisning og hyggeligt
samvær.
Tilmelding senest den 2. februar 2013 til Ole
Louring, tlf. 8680 2110 / 6165 1347.
Den 12. februar kl. 18.00 er der generalforsamling i Lunden, Silkeborg. Efter generalforsamlingen er der fælles spisning i Lunden.
Tilmelding senest den 7. februar 2013 til Ole
Louring, tlf. 8680 2110 / 6165 1347.

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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Den 21. februar fælles skydning med de andre
soldaterforeninger i Skyttecentret, Ansvej, Silkeborg.
Tilmelding senest 17. februar til skydeleder Niels
Leth, tlf. 2030 4211.
Den 2. mar. Skyttecentret Landsskydning 15m
kl. 10.00. Regionsskydning 15 m.
Kom og deltag i disse skydninger på 15.m.
Tilmelding senest den 28. februar til skydeleder
Niels Leth, tlf. 2030 4211.
Husk bowlingaften ved Bowl’n’Fun, Brokbjergvej, Silkeborg onsdag den 6. marts 2013 kl. 19.00
med efterfølgende spisning og hyggeligt samvær.
Tilmelding senest den 2. marts 2013 til Ole Louring, tlf. 8680 2110 / 6165 1347.
NOV-71 Keld Blokager

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

Vi starter 2013 med en række tilbud, som vi håber
I vil bakke op om.
Torsdag d. 7. feb. generalforsamling.
Se omtale i Garderbladets jan. nr.
Onsdag d. 27. feb. kl. 19.00. Landsskydning
15 m.
Vi mødes på Skive Kaserne. (Skydekælderen ved
UMAK.)
Ved ankomst henvendelse i hovedvagten.
Efter skydningen er der kammeratskabsaften på
køreskolen med kaffe og ”en lille en”.
Af hensyn til traktement tilmelding til undertegnede senest mandag d. 26. feb. Leif Jakobsen tlf.
4117 8364. Mail jakobsenmek@sol.dk
Torsdag d. 21. marts kl. 18.45 Buffet og Bowling.
Bow´n Fun. Sdr. Boulevard 15, Skive.
Tilmelding senest fredag d. 15 marts til Jørgen
Kjeldsen tlf: 4157 3142. el Tage Larsen tlf: 9756
8154 / 4016 8154.
Godt nytår til alle vore medlemmer.
OKT-77 Leif Jakobsen

Skanderborg og Omegn
Formand: AUG-72 Asger Thykjær
Hadrupvej 65, Vedslet, 8732 Hovedgård
Tlf. 21 66 65 59
e-mail: brittaogasger@fibermail.dk
www.skanderborg-garderforening.dk
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(4/2 1916 – GF 36)

Skjern og Omegn

(12/3 1943 – GF 64)

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

Familiebowling
Der var mødt i alt 14 personer til familiebowling søndag den 9. december 2012 i Skjern
Bowlingcenter.
Den bedste bowler på det vindende hold blev
Lisbeth Rets med 320 point medens Bernt
Bugge og Gunnar Jensen måtte nøjes med
henholdsvis 276 point og 214 point.
Der var cognacglas, ølglas og snapseglas til de
glade vindere.
Ved bowling i december er der tradition for en
god frokost, som vi af hensyn til finanskrisen,
som får skyld for meget, afvikler i privat regi.
Tak til Lone og Bernt Bugge for afholdelse af
dette års julefrokost.
Det var en rigtig hyggelig dag for os, som
deltog.
FEB-69 Gunnar Jensen

Viborg og Omegn

(25/7 1909 – GF 15)

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

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

gerne ægtefællen/kæresten med. Pris: 150 kr./
pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til: Knud Boye Nielsen, tlf.
6176 7170. E-mail: knudboye@gmail.com senest
den 1. februar.
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.
I december mødtes vi i selskabslokalet på Skovvejen 127 og ønskede hinanden glædelig jul.
Per Bundgård serverede, sammen med Svend
Aage Petersen, nogle meget lækre rejemadder efterfulgt af et hårdtslående glas gløgg og
æbleskiver, kaffe og kringle. Desuden havde
Jørgen Vejbøl lavet velsmagende mandelrand
serveret med is. Efter kaffe og cognac fik vi
ordnet verdenssituationen over en øl. Vi havde
en rigtig hyggelig aften.
Ligeledes fulgte mange af foreningens medlemmer den gode tradition at møde op på
Gardergården den 24. december for at ønske
garderne glædelig jul. Garderne serverede et
glas gløgg og brunkager, og fra foreningen var
der julegaver til vagtdetachementet.
JUL-64 Helge Kuno Pedersen

Mesterkokken Jørgen Vejbøl, her med mandelrand i massevis, er en flittig mand i køkkenet.

AUG-82 Jørn Bech

Aarhus og Omegn

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

Onsdagene den 30. januar og 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 7. februar kl. 18.30 er der BOWLING i Aarhus Bowlinghal, Eckersbergsgade
13-15, Aarhus.
Vi konkurrerer i år om ekstra flotte præmier, som
uddeles under den efterfølgende spisning. Tag
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Garderforeningerne i Sydjylland (3)

Esbjerg og Omegn

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

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

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

Generalforsamling
Husk at møde op til generalforsamling og vær
med til at støtte op om din Garderforening.
Indkaldelse samt indbetalingskort er udsendt, så
betal venligst til tiden, så sparer du kassereren for
at sende en rykker ud og foreningen for penge til
forsendelse.

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

(31/5 1935 – GF 59)

374-MAJ-64 Viggo Jensen

Fredericia og Omegn



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
Generalforsamling torsdag den 28. februar
2013 kl. 18.30
Generalforsamlingen afholdes igen i år på Vollerup Kro. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag
der ønskes behandlet, skal indgives skriftligt til
formanden senest 4 dage inden generalforsamlingen.
Mød op til denne hyggelige aften, hvor der traditionen tro vil blive serveret Eisbein mit Sauerkraut. Der kan mod bestilling også serveres
Wienerschnitzel.
Bindende tilmelding foretages til formanden
senest mandag den 18. februar 2013, gerne på
ovenstående mailadresse, telefonnummer eller
alternativt på mobil 3032 0605.
Husk også, at har du en mailadresse og et mobilnummer, som Garderforeningen må kontakte dig
på, kan disse meddeles til Mogens Dankert på
dankert@privat.dk. Har du skiftet mailadresse,
modtager vi også gerne den nye, idet vi fortsat
har nogle registreret, hvor posten kommer retur
– enten på grund af forkert mailadresse eller
fyldt mailbox.
Årets Fastelavnsskydning foregår tirsdag den
12. februar 2013 kl. 18.30 på banen i Svenstrup
og vi håber igen på en stor deltagelse.
Bowling foregår den første tirsdag i hver måned
kl. 18.45 i Sønderborg, hvor der stadig er plads til
ekstra deltagere. Mød op og få nogle hyggelige
timer og kammeratligt samvær.
Kontingentopkrævningen udsendes snart og
de, som endnu ikke har fået tilmeldt betalingen
til fremtidig automatisk betaling, opfordres til
at tilmelde betalingen til PBS. Dette vil lette
kassererens arbejde en del og du slipper for et
FI-indbetalingskort med posten.
På gensyn til generalforsamlingen.
JUL-88 Mogens Dankert

(28/10 1912 – GF 29)

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

Haderslev

(16/5 1933 – GF 57)

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

Aktiviteter i februar
Onsdag d. 6. februar kl. 19.30 ”Kulturaften”.
Dagens Kammeratskabsformiddag er slået sammen med aftenens ”Kulturarrangement” der
afholdes i ”Gottorpsalen”.
Aftenens foredragsholder er Alex Bødiker, der er
kendt for en lang række spændende aktiviteter,
blandt andet som medlem af den musikalske og
morsomme trio ”Willy’s Kaffeklub”, stadionspeaker ved Superligaen Sønderjyskes kampe, speaker
ved Kløften Festival samt mangfoldige andre
spændende aktiviteter, som regel med udgangspunkt i det sønderjyske miljø, specielt centreret
omkring Haderslev – og det er i sidstnævnte
rolle, at Alex vil afholde et spændende foredrag
inkl. fotos baseret på en tidsrejse omkring sin
barndom og opvækst i Haderslev, men krydret
med tilbageblik og henvisninger til såvel den
internationale som nationale historie. Kom med
på en humoristisk og spændende tidsrejse og få
et interessant indblik i en udvikling, hvor mange
af os har været og fortsat er en del af.
Onsdag den 13. februar kl. 19.30.
Skyde og kammeratskabsaften. Instruktør JUL98 Dan Paulsen.
Onsdag den 27. februar kl. 19.30.
Skyde og Kammeratskabsaften. Instruktør
MAJ-66 Jørgen Søndergaard.
Siden sidst
I årets sidste måned blev der afholdt først julebanko og dernæst juleskydning, begge arrangementer var åbne for hele familien, hvilket rigtig
mange af foreningens medlemmer glædeligvis
benyttede sig af.

Ved julebanko kunne foreningen glæde sig over
stort set ”fuldt hus”, og da rigtig mange og
flotte præmier var blevet gavmildt sponsoreret,
var der mange glade og fornøjede vindere, der
kunne drage hjem med såvel ænder, vildt, gode
flasker og meget andet godt til julebordet.
Hjertelig tak til vore sponsorer og tak til vores
ukuelige og humoristiske opråber Olaf Henningsen for en fornøjelig aften.
Juleskydningen var også pænt besøgt, trods den
tilstundende juletravlhed, og skytterne lod sig
ikke gå på at julestressen, idet ikke færre en 6
skytter kunne notere sig toppoint, så der måtte
en yderligere runde til, inden Ole Jensen kunne
bemægtige sig 1. præmien, en julesnaps.
Godt klaret, Ole.
Efter skydningen var foreningen vært ved en
gang smørrebrød, og det blev en hyggelig og
fornøjelig optakt til julen.
Kontingent indbetaling for 2013
Der er desværre nogle af vore garderkammerater, som endnu ikke er på BetalingsService, og
dermed har glemt, at sidste frist for indbetaling
var den 31. januar 2013. Kammerater der ikke
er tilmeldt BetalingsService har fået tilsendt
et indbetalingskort, men har I også fået det
ekspederet til betaling? Nogle må have det
liggende endnu. Se lige efter om det skulle
være Dig. Såfremt det er tilfældet, da anmoder
kassereren om Din indbetaling med det første.
Dermed undgår Du, at få en alvorlig rykker,
pålagt rykkergebyr, fra ham.
JUL-90 Mikael Ridstrøm Lauritzen

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.dghorsensogomegn.dk

Kolding og Omegn

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

Book en Blå time på 44 55 59 00

Garder familietur til Fleggaard
I samarbejde med Fleggaard og bestyrelsesmedlem Nicko Rasmussen Olesen, der er ansat hos
Fleggaard) invitereres alle medlemmer med ledsager til at deltage:
Hvornår: Lørdag den 23.2.2013
Hvor: Fleggaard, Industriweg 27, 1. sal (ovenpå
butikken), Harrislee
Mødetidspunkt: Kl. 10.00 Ved personaleindgangen på den vestlige side af bygningen.
Pris kr.: 0,00

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

17

Sydjylland (III)

2-13

Tilmelding: Nicko Rasmussen Olesen
Mail: nsr@fleggaard.dk
Mobil: 2889 3857
Senest: Tirsdag den 12.2.
Nicko vil fortælle om Fleggaard og historien
Fleggaard, der vil blive arrangeret en kort rundgang på Fleggaard Harrislee’s lagre osv. Efterfølgende bliver der naturligvis mulighed for indkøb
hos Fleggaard.
Fleggaard vil ved gennemgangen være vært ved
en sodavand.
På gensyn!
Nicko Rasmussen Olesen, Fleggaard & Garderforeningen

Kongeå-egnen

(24/7 1958 – GF 73)

Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 75 38 92 26
e-mail: vig@lyngsgaard.com
www.kongeåegnensgarderforening.dk

Midtjydsk

(25/11 1934 – GF 58)
Formand: FEB-78 Bo Ringholm Andersen
Skovbrynet 155, 7330 Brande
Tlf. 20 89 20 84
e-mail: bo.ringholm@hotmail.com · garder@nollund.dk

Ribe og Omegn

(18/8 1912 – GF 28)

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

HUSK – virksomhedsbesøg d. 5. februar kl.
19,30 hos GANTECH, Industrivej 72, 6760 Ribe.
Mailadresser
Det kan ikke passe, der må være flere af jer der
har en mailadresse, derfor send den til hpjribe@
hpjribe.dk, herved kan vi orientere uden at
belaste portokontoen.
118-NOV-63 H.P. Jepsen

Sønderjydsk

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

Varde og Omegn

(8/5 1957 – GF 72)

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

Generalforsamling i Varde og Omegns Garderforening
Varde og Omegns Garderforening, afholder deres
årlige generalforsamling på Skovlund Kro, onsdag d.. 20 marts 2013. kl. 18.30.
Der startes med spisning, derefter generalforsamling, med dagorden i henhold til vedtægter.
Dagsorden vil blive post-omdelt ultimo januar
2013.
Tilmelding kan ske, direkte til formanden på tlf.
4011 3002 eller via vores hjemmeside www.
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varde-omegns-garderforening.dk senest mandag 18. marts 2013.
Bestyrelsen

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

Bowling den 21. feb. 2013
”Bowl’n’Fun Vejle”, Enghavevej 9, 7100 Vejle.
Mødetidspunkt: kl. 17.30
Pris incl. mad og sko: kr. 154,00
Børn u/12 – halv pris
Dessert og kaffe kan bestilles
Kun Sko kr. 15.00
Ved bestilling skal der indbetales til Middelfart Sparekasse på Reg. nr. 1682 Konto nr.:
3224031482, husk at opgive navn og antal
voksne / børn. Sidste frist for tilmelding den 14.
februar kl. 16.00.
Jule-banko
Det årlige Jule-banko spil blev torsdag aften
afviklet med et meget fint fremmøde, men
selvfølgelig møder man stærkt op, når der til
bankospillet er 12 fine ænder og fra Hedensted
VVS dertil hørende sponsoreret rødvin.
Efter banko var der kaffe med lun kringle,
som kunne nydes imens der blev solgt lodder
til amerikansk lotteri til i alt 100 meget fine
præmier, mange helt oppe i kr. 500,00, rødvin,
whisky, cognac, el parkometre, kyllinger og
meget meget mere.
Der skal lyde en rigtig stor tak til alle sponsorerne, som dermed giver et fint skub til
økonomien i forbindelse med vores 100 års
Jubilæum.
Hedensted VVS, XL-Byg Vejle, Middelfart Sparekasse Vindinggård, ”Ørumgaard”, Danske
Bank, Vindinggård, Tøjeksperten Buch, Vejle,
Mosquito cykelcenter Vindinggård, Super Brugsen Vindinggård, Expert Mølholm Radio A/S
Vindinggård, Frisør Lyhne, Tegllund, Østjysk
Bank, Jens Jørn Vemmelund, Super Spar, XLBYG-Vejle Trælast, Vejle Brand, Nørremarkens
Herrefrisør, Salon Chilli, Mølholm Salonen,
Nordea Vejle, Maskinfabrikken Bredal A/S, Vejle
El-Service, Føtex Havnen Vejle, Erling Møbler
A/S Vejle, SMC-Biler Vejle A/S, Trædballe Skov
& Have Service, Frøs Herred Sparekasse Vejle,
Mac Nab Vejle, Vindinggård Mad & Vin, Nelson
Garden Vinding, Mølle Bageren, DK AUTOMOBILER Vejle.
MAIL ADRESSER
Til alle jer der ikke modtager en mail fra mig,
kan årsagen jo være, at du enten har fået en ny
mail adr, eller at du har ændret den gamle, så
derfor, send venligst din mail adr. til mig.
Kai Hansen

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

Garderforeningerne på Fyn (4)
Vicepræsident: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S.
Tlf. p. 2073 4089
e-mail: hgprivat2@gmail.com
Regionsskydeleder:
FEB-81 Sendy Alstrøm,
Bækkevej 9, Heden,
5750 Ringe
Tlf. 6266 1989
e-mail: sehal@pc.dk
Regionsbowlingleder:
NOV-75 Ole Vagn Jensen,
Galdbjerg Kohavevej 21
5874 Hesselager
Tlf. 6224 1250
Regionsudvalg:
OKT-80 René Rasmussen, dytbaat@mail.tele.dk
(Nordfyns Garderforening)
FEB-81 Sendy Alstrøm, sehal@pc.dk
(Den Fyenske Garderforening)

Lidt fra vicepræsidenten
Kære gardere. Som Præsidenten
orienterede om i december-nummeret, så er GARDERBLADET nu
på De Danske Garderforeningers
hjemmeside www.garderforeningerne.dk og mange af jer har sikkert været inde og se hvordan
det ser ud og fungerer. På vores
formandsmøder i marts skal vi
bl.a. drøfte Garderbladet i elektronisk form, og også på repræsentantskabsmødet i Silkeborg i
juni vil det blive drøftet. Jeg vil
derfor opfordre jer til at prøve at
”bladre” det elektroniske Garderblad igennem, og se hvordan det
fungerer. Er det betjeningsvenligt?
Er det nemt at forstørre en artikel? Er det et godt supplement til
det trykte eksemplar? Hvad synes
I om ideen med Garderbladet på
nettet? Der er helt sikkert flere
spørgsmål som er interessante at
høre svar på, og jeg vil bede jer
give jeres mening til kende til jeres
formænd. I første omgang i løbet
af februar, så jeres formænd har
et godt grundlag til drøftelsen på
formandsmødet d. 5. marts, men
også gerne i tiden derefter, hvor
det kommer op på repræsentantskabsmødet.
God læselyst.
JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident,
Region IV

Fyn (IV)

Assenskredsen

(2/9 1945 – GF 66)

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

Nærmere omkring de enkelte arrangementer vil fremgå af kommende garderblade og
e-mails.

derstuen til den månedlige kammeratskabsaften.
Aftenen indledes med et interessant indlæg. På
gensyn i GILDEHUSET, Allégade 61, Odense C.

JUL-78 Tom Kristensen

Lands- og Regionsbowling lørdag, den 16.
februar 2013 kl. 09.30 i Otterup Bowling- og
Idrætscenter, Stadionvej 50, 5450 Otterup. Hvert
hold består af 4 bowlere, ligesom de foregående
år. Efter bowling serveres der biksemad. Pris for
arrangementet kr. 225,00.
Sidste øjebliks tilmelding: Ring eller send en mail
til formanden Tom Kristensen på telefon nr. 6471
2370 /mail: tomkristensen@privat.dk
Marts: den 7. marts 2013 afholdes der regionsskydning på 15 m i Særslev Skytteforenings
lokaler, Østergade 24 B. Særslev. Det er Assenskredsens Garderforening, der har værtsrollen.
Tilmelding senest den 24.02.2013 til skydeudvalgsformanden Kim Lorentzen på tlf. 40791238
eller til formanden. Særskilt tilmeldingsblanket
vil blive udsendt til de deltagende foreninger.

Den Fyenske

(6/7 1889 – GF 02)

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

Lidt fra formanden
Februar er i vores forening ensbetydende med
generalforsamling. Udover de punkter vi ifølge
vore love skal have på dagsordenen, er det
ikke fordi vi i gennem tiderne har haft mange
store sager til behandling, men det er på generalforsamlingen, at I hver især kan gøre jeres
indflydelse gældende, og jo flere der møder op,
jo større slagkraft er der, i de beslutninger der
tages. Indkaldelsen til generalforsamlingen er
lige rundt om hjørnet. Vel mødt.
JUl-71 Henrik Gattrup

April: Vi satser på at kunne afholde et spændende foredrag.

Skydning
Tirsdag den 5. og 12. februar kl. 19.00 skydes der
på 15 m banerne med RIFFEL og PISTOL i FKSHallen på Tranehøjen 5 i Dyrup – Næste skydeaften tirsdag den 5. marts – samme tid og sted.

Maj: den 14. maj 2013 afholdes Bryggeriet Vestfyen Cup – skydning på 50 m

Kammeratskabsaften
Torsdag den 21. februar kl. 19.30 mødes vi i Gar-

Generalforsamling afholdes fredag, den 15.
marts 2013

Generalforsamling
Torsdag den 28. februar kl. 18.30 prc. afholder foreningen ordinær generalforsamling på
Restaurant Næsbyhoved Skov med spisning, hvor
vi traditionen tro, vil få serveret KOGT TORSK og
PANDEKAGER med IS. Såfremt du ikke ønsker
kogt torsk, kan anden menu serveres efter aftale.
Efter spisningen generalforsamling ca kl. 21.00.
Nærmere herom tilsendes.
Regionsskydning
Torsdag den 7. marts kl. 18.00 – REGIONSSKYDNING på 15 m banerne i Særslev Skytteforenings
lokaler på Nordfyn. Årets vært er Assenskredsens
GF. Tilmelding til vor skydeudvalgsformand Sendy Alstrøm på tlf. 6266 1989 – senest mandag
den 25. februar.
Julefrokost
Torsdag den 20. december deltog 32 gl. gardere
i årets julefrokost i Garderstuen. Aftenen bød
på en lækker menu, bestående af mange hjemmelavede retter, fremstillet af vore to køkkenkrigere FEB-81 Sendy Alstrøm og 369-NOV-67
Nils Broe – EN STOR TAK TIL JER TO SKAL DER
LYDE, FOR DET STORE ARBEJDE I UDFØRER

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

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

Kr.

225,-

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

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

Vi specialfremstiller efter ønske
Emblemer/pins & Jubilæumsnåle

Samlet normalpris kr. 437,50

TILBUDSPRIS... kun kr.

Kr.

107,50

Stort udvalg af
garderartikler
online på

325,-

www.jef.dk

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

Leverandør til De Danske Garderforeninger gennem 40 år!

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

Jydsk Emblem Fabrik A/S
Sofienlystvej 6-8 · DK-8340 Malling
+45 7027 4111 · www.jef.dk
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I GARDERSTUEN FOR OS MEDLEMMER. – Ja,
det siger jo sig selv, at der var en rigtig god
stemning aftenen igennem, og ikke mindst
om de 3 Amerikanske Lotterier, hvor især 122NOV-62 Stig Palmvig var så heldig at løbe med
2 flasker LINIE AQUAVIT. VI I BESTYRELSEN
SIGER JER ALLE TAK FOR EN DEJLIG AFTEN I
GARDERSTUEN, SAMT TAK FOR JERES GODE
DELTAGELSE I 2012.
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.
8. februar. Vi starter skydningen kl. 18.00, herefter spisning af medbragt mad.
Bemærk venligst at kammeratskabsaftenen i marts er flyttet til fredag d. 15. marts
(bemærk den ændrede dato) for denne næstsidste skydning og at fredag d. 13. april bliver sidste
skydning
Mød op, så vi kan få nogle gode timer sammen.
Regionsskydning i Særslev Skytteforenings lokaler
torsdag d. 1.marts. Der arrangeres fælleskørsel.
Det samme for Bryggeriet Vestfyns Cup d. 8. maj
i Assens. På glædeligt gensyn.

Vort julearrangement var som sædvanlig en
hyggelig og vellykket aften med god deltagelse.
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

Husk: Generalforsamling onsdag den 20. marts
2013 kl. 18.30 i Aktivhuset, Vestergade, Kerteminde. Der bliver serveret gule ærter. Menuen
samt drikkevarer betales på stedet.
Tilmelding senest 16. marts 2013 hos Steen
Danielsen på e-mail: sd@bidro.dk eller mobil:
4016 2864.

Langeland

(21/10 1911 – GF 24)

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

Nordfyn

(5/8 1924 – GF 51)

Formand: MAJ-70 Torben Steen Nielsen
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 Otterupbowlingcenter mandag

GARDERNES HUNDREDEMANDS
FORENING

d. 11/2-13 kl. 19.00. Tilmelding til APR-79 Niels
Thor Rasmussen på tlf. 6487 1105 senest 3 dage
før.
APR-79 Niels Thor Rasmussen
Skydning
Husk der skydes i Særslev Skytteforening torsdag
d. 14/2-13 kl 18.30. Efter skydning vil der være et
foredrag med en tidligere legionær, mød op, alle
er velkomne. Tilmelding til OKT-80 René Rasmussen på tlf. 2168 9687 senest 3 dage før.
OKT-80 René 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

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 februar
Skydning: 2. og 4. tirsdag 15 m. skydning i Ollerup fra kl. 19.00, det er også nu, du skal komme
og deltage, og få skudt Landsskydningen, der er
skiver til det og har vi ikke nok bestiller vi gerne
flere. Husk tilmelding til Regionsskydning 7/3,
seneste tilmelding er d.26/2.
Bowling: torsdage i ulige uger, kun for dem
som er tilmeldt turneringen, ellers kontakt Ole
Vagn 6224 1250. 16/2 Regionsbowling I Otterup
hallen mødetid senest 09.30 tilmeldingen er bindende og efter bowling er der biksemad, samlet
pris er 225,- præmier til nr. 1, 2 og 3.
Virksomhedsbesøg
6/2 Tenax sild Nyborg Tåsingevej 10 kl. 18.00, der
starter rundvisningen så mødetid senest 17.45.
Betalingsfrist for kontingent til foreningen er
01/03-2013.
Der udsendes kun 1 rykker og derefter bliver i
meldt ud og kan først blive medlem igen når
skyldigt kontingent er betalt Jf. vedtægterne.
JUN-85 Finn Madsen

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 Lillebæltshallen i Middelfart. Husk årets landsskydning på 15
m. Kontakt evt. Knud på 6440 6548.
JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

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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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

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

Sjælland og Øerne (V)

men, og orienteret om de flotte præmier, var
de i alt 90 personer klar til de 11 spil, som blev
afviklet. I pausen blev der serveret kaffe og
juleboller.

Garderforeningerne på
Sjælland og Øerne (5)
Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fansanvænget 94, 2791 Dragør.
Tlf. 2525 5002 · e-mail: jens.crone@gmail.com
Regionsskydeleder:
096-SEP-68 Ole Olsen,
Morænevej 19,
3550 Slangerup
Tlf. 4733 3298
ole.gerner.olsen@gmail.com

Præmierne blev godt fordelt blandt de fremmødte. Efter bankospillet var der Kinesisk lotteri. Også her var der mange spændende
gevinster. Til sidst kunne næstformanden sige
tak for i aften og ønske alle de tilstedeværende
en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

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

Formandsmøde
Husk formandsmøde den 2.3.2013
i restauranten, Glostrup Idrætspark. Forslag til behandling fremsendes til regionsrådsformanden/
GF Kontoret senest den 20 februar.

Besøg hos vagterne Juleaften
Traditionen tro var tre mand fra bestyrelsen
rundt med julegaver til vagterne på Livgardens
Kaserne, Kastellet, Amalienborg Slot, Frederiksberg Slot og Garderkasernen i Høvelte.
Nedenfor ses vi overrække julegaver til vagten
på Amalienborg Slot.
863-NOV-64 Henning Lind Jans

keringsplads og begynder dagen med en kop
morgenkaffe. Efter kaffen går vi på banerne, hvor
vi prøver lykken.
Skyttelauget råder over geværer og andet udstyr,
ligesom vi har gamle og erfarne skytter, der altid
er klar med råd og vejledning. Du skal altså bare
møde frem på enten kort- eller langdistancen, og
så kan du komme til at skyde. Yderligere information om Skyttelauget kan fås ved henvendelse til
formanden på telefon 4444 2473.
OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Formand SEP-59 Ove Rygaard tlf.: 4914 1845,
e-mail: over@post.tele.dk
Næstformand SEP-59 Jørn Mouritsen tlf.: 4465
2860, e-mail: mouritsen@cso.dk
Tilmelding og framelding til næste måneds
Mumiemøde kan ske via www.gardermumier.dk
eller via 6062 3141.
Næste ordinære Mumiemøde er: Tirsdag den 5.
februar 2013 kl. 11.30 på Livgardens Kaserne.
SEP-59 Ove Rygaard

Bornholm
Garderforeningen 
i København

(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

(25/8 1885 – GF 01)

Fakse og Omegn
SKYTTELAUGET
BANKO
Skyttelaugets Banko-aften afholdes onsdag d.
06. februar på Frederiksberg Slot. Dørene til
bankosalen åbnes allerede kl. 18.10, således
at alle kan nå at få købt plader og finde en god
bankoplads inden første nummer råbes op præcis
kl. 18.35. Præmiebordet vil også i år bugne af
dejlige gevinster, der blot venter på at blive afsat
til ihærdige bankospillere.

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

Generalforsamling
Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.00 afholdes
den 128. årlige generalforsamling i teorilokalet
på Livgardens Kaserne. I henhold til foreningens love § 26, skal forslag fra medlemmer,
der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
indgives skriftligt til formanden senest den 15.
februar 2013.

KORTDISTANCE
Årets Landsskydning på 15 m er nu godt i gang.
Skydeskiverne er modtaget og ligger klar til at
blive fyldt med huller. Det eneste der mangler
nu er, at Du lægger vejen forbi skydebanen og
skyder Din Landsskydning. Vi skyder onsdag d.
13, 20. og 27. februar fra kl. 18.30 på banerne på
Carlsberg-Tuborg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej
68. Kom og vær med, og se om du ikke stadig kan
ramme med et gevær. Råd og vejledning gives på
banerne, såfremt du er en smule rusten, det vigtigste er, at du deltager i landsskydningen.

Julebanko
Torsdag den 11. december 2012 blev det årlige
bankospil afholdt i kantinen på Frederiksberg
Slot. Efter at formanden havde budt velkom-

LANGDISTANCE
Der skydes på Kalvebod henholdsvis søndag d.
3. og søndag d. 17. februar. Begge dage mødes
vi kl. 08.00 i ”SKAK-huset” ved den store par-

Foreningen afholder ingen aktivitet i februar
måned.

(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

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. februar kl. 20.00 generalforsamling j.fr.
vedtægterne i Sergentmessen på Garderkasernen
i Høvelte. Kl. 18.30 starter aftenen med at lægge
en krans ved monumentet for Livgardens faldne,
herefter er der, forud for generalforsamlingen,
spisning.
De der ønsker at deltage i kranselægningen,
bedes indfinde sig på kasernen i god tid forinden.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal, j.fr. foreningens vedtægter, skriftligt
være formanden i hænde senest otte dage forinden; d.v.s. senest d. 27. januar.

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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4. marts kl. 18.30 Klubaften i Sergentmessen
på Garderkasernen i Høvelte.
Tilmelding til spisning til næstformand 473-NOV59 Ole Meinung, tlf. 4817 2097 senest onsdag, d.
30. januar, hhv. onsdag, d. 27. februar.
HUSK, at tilmelding til deltagelse alene i generalforsamlingen ikke er påkrævet; men at stemmeret ved generalforsamlingen fordrer, at kontingentet er betalt.
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

Bowling
I februar og marts 2013 har vi banerne i Roskilde
Bowlingcenter, Ros Have 16, Roskilde (ved siden
af Jysk) på følgende dage:
Onsdage den 6. og 20. februar og ligeledes den
6. og 20. marts. Alle dagene fra kl. 19.00 og prisen er kr. 50,- pr. deltager pr. aften.
Husk tilmelding til Hans Bøge på tlf. 4656 1399,
mobil 2156 3199 eller Mail: hansboege@mail.
dk
Generalforsamling
Årets generalforsamling er fastsat til tirsdag den
6. marts 2013, kl. 18.00 i Restaurant ”Håndværkeren”, Hersegade 9, Roskilde. Nærmere følger.

Juleafslutningen for vore bowlingentusiaster
blev meget vellykket. 20 medlemmer havde
tilmeldt sig og efter kraftanstrengelserne på
banen, blev der serveret en dejlig julefrokost
med sild og alt det lune. Der var rigeligt og
maden var meget veltillavet. Da Bowlingcentret lukkede kl. 20.00 kunne vi ønske hinanden
en glædelig jul og godt nytår med ønske om
igen at kunne mødes til både sportslig og kammeratlig samvær i det nye år.
60 års jubilæumstegn
Jens Chr. Juulsgaard Andersen er et af vore ældste medlemmer og har på et tidspunkt været
med i bestyrelsesarbejdet. Tillykke til Jens Chr.
SEP-68 Erik Rye Andersen

Haslev og Omegn

(18/6 1924 – GF 52)

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

Helsingør og Omegn

(31/1 1918 – GF 41)

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

Holbæk Amt

(24/3 1911 – GF 21)

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

SKYDNING PÅ 15 METER BANE afholdes torsdag den 7. februar fra kl. 19,00 til kl. 21,00 i
Vallekilde-Hørve Fritidscenter i Hørve. Se om
tilmelding i udsendte program eller foreningens
hjemmeside.
BOWLING afholdes onsdag den 13. februar, hvor
vi igen mødes kl. 18,45 i Mega Bowl, Mellemvang
5, Holbæk. Pris for bowling og kaffe kr. 65,00.
Tilmelding til Bent Pedersen på tlf. 59 32 82 19
eller e-mail: karenbent@c.dk, således at der bliver reserveret baner nok.

436-NOV-46 Jens Chr. Juulsgaard Andersen.
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GENERALFORSAMLING afholdes onsdag den
27. februar i Garderstuen kl. 20.00.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt fremsendt til formanden senest 8 dage før.
På valg er:
Bestyrelsen: Kaj Kristensen, Jens Kristensen, Ole
Holst, Flemming Møller Knudsen.
Suppleanter: Palle Valentin Arildsen, Victor Grauballe Mogensen.
Revisor: Svend Aage Thøgersen. Fanebærer: Svend
Aage Thøgersen. Reservefanebærer: Ole Holst.
Før generalforsamlingen samles vi kl. 18,00 om
”Stort lækkert koldt bord med lune retter”. Pris

inkl. snaps ad.lib. samt kaffe med kransekage
kr. 150,00. Tilmelding til spisning senest den 20.
februar til Kaj Kristensen på tlf. nr. 5943 2730.
NOV-81 Ole Madsen

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

Aktiviteter
Bowling hver anden tirsdag i Glostrup Bowlingcenter. I februar den 5. og 19.
Vinterskydning hver den første mandag i måneden, dvs. den 4. februar.
Generalforsamling afholdes torsdag den 28.
februar i Restaurant ”Stopuret”, Taastrup. Indkaldelse udsendes.
Garderforeningen afholdt sit traditionsrige
julebanko søndag den 2. december 2012 i
Hjemmeværnets lokaler i Taastrup. Der deltog
ca. 40 medlemmer med pårørende og venner
til dette traditionelle ”julearrangement” med
bankospil, lotteri og servering af gløgg og
æbleskiver, og hvor der også var tid til at synge
et par julesalmer. Igen i år kunne de aktive og
engagerede deltagere bringe mange fine præmier i form af ænder, flæskestege og en enkelt
gås med hjem som en god afslutning på hele
vores aktivitetsprogram for 2012.
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

Generalforsamling
Foreningen afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 19. februar 2013 kl. 18.30 på Kalundborg Vandrerhjem, Stadion Allé 5, Kalundborg.
Du bedes tilmelde dig til Finn Nielsen, tlf. 5950
8738, Hans Knudsen, tlf. 5950 8607, eller undertegnede, tlf. 5951 6789 eller e-mail: castbak@
ka-net.dk – senest tirsdag den 12. februar 2013.
789-SEP-63 Palle Castbak

Korsør og omegn

(14/10 1922 – GF 49)

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



(15/10 1919 – GF 45)
Køge og omegn
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

Kommende arrangementer
Februar
Mandeaften med whiskysmagning hos Braunstein i Køge. Invitation er udsendt.

www.ok.dk · www.jef.dk · www.veteranhjem.dk
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Marts
Generalforsamling 2013, den 18.marts. Nærmere vil tilgå.

Et andet plus ved at betale via betalingsservice
er den kendsgerning, at vi undgår at skulle
eftersende girokort, fordi man har glemt at
meddele adresseforandring til foreningen.

Juleafslutning bowling-skydning
Arrangementet fandt sted i Garderstuen den
11. december 2012.
Bordene var veldækkede og de dejlige platter
stod køligt og ventede på at blive sat til livs,
men først skulle der være skydning for par
M/K. Mændene uden støtte og derfor var det
damerne, der trak pointene hjem.
Efter spisningen og under kaffen blev resultaterne kendt og præmierne uddelt.
De bedste var Hanne og Jørgen (se billede). Vi
ønsker tillykke.
Derefter gik snakken flittigt ved bordene og vi
siger tak for en hyggelig aften til bowling- og
skydeafdelingen.
Flere billeder fra arrangementet ligger på vor
hjemmeside www.koogf.dk.
Kassereren informerer:
Som alle vil have bemærket, er opkrævningerne for kontingent vedr. 2013 nu udsendt til
betaling senest 31/1 2013. Denne frist bedes
overholdt.
På tilbagerapporteringen fra NETS kan jeg se,
at 92 af vore medlemmer er tilmeldt betalingsservice.
Jeg kan også se, at 107 stadig modtager manuelle opkrævninger i form af girokort, der er
meget dyre for foreningen at få ekspederet.
Der skal derfor her lyde en kraftig opfordring
til, at få betalingerne tilsluttet betalingsservice,
således at fremtidige opkrævninger kan ske
automatisk via den enkeltes bankkonto.
Oplysninger til oprettelse af betalingerne står
på de udsendte girokort.

Carsten Rasmussen, kasserer og registrator

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

Bowling
Der er den 27. januar afholdt Regionsmesterskaber i Glostrup. Nærmere om resultaterne i
næste nummer.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon
5614 1710.

Nordre Birk

Skydning
Vort firmandshold er godt i gang med Regionsskydningen og vi har skudt hos os selv og i
Greve. Vi holder os væk fra bundpladsen og ser
frem til skydningerne i 2013. Skydeformand Kaj
Larsen, telefon 5665 8023.

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

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.
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

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

(19/11 1941 – GF 62)

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
Skydning
Skydningen fortsætter i februar måned med skydning mandag den 4, hvor vores piger/damer er
velkommen. Derefter fortsætter vi med skydningerne mandage i lige uger fra kl 17.00 til 19.00
på skydebanerne under Rundforbi Svømmehal
på Egebækvej i Nærum. Der er fri parkering på
P pladsen overfor på Egebækvej. Vores piger/
damer er velkommen til at deltage på den første
skydedag i hver måned.
Mandag den 27 maj er der afslutning på vinterens skydninger, og her skyder vi om pokalerne.
Efterfølgende er der spisning i Garderstuen på
Sorgenfri Slot.
Mandag den 11. marts er det vores tur til at
afholde Trekantskydning, og vi inviterer Søndre
Birk og Garderforeningen i København. Efterfølgende er der spisning i Garderstuen på Sorgenfri
Slot. Alle er velkommen til alle skydningerne.


256-MAJ- 65 Jørgen Skov Andersen

26. 02. 13 kl. 18.00 Generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden og regnskab udsendes i

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
www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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slutningen af januar 2013. Sæt allerede nu dagen
af og mød op.
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 04. 12. 12 afholdt vi vor traditionelle
julestue. Det var som sædvanligt et velbesøgt
arrangement. Vi hyggede os sammen med vore
familier, drak juleglögg og spiste æbleskiver og
snakken gik. Vi fik ønsket hinanden en glædelig
jul samt et godt nytår.
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
Betalingsservice – Vi vil også opfordre alle til
at tilmelde kontingentindbetalingen til BS.
Det sparer kassereren for arbejde og foreningen
penge.
515-AUG-67 John Lange

Nordsjælland

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

Kalender
Generalforsamling onsdag d. 20. marts 2013 i
”El-værket”, Frederikssund.

dit medlemsnr. (det står bag på Garderbladet).
PBS-nr.04498747, Debitorgruppen er nr.001.
Har du problemer, så ring til kassereren på
tlf.3630 3536, han vil meget gerne hjælpe.
683-MAJ-54 Georg Rossing

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.

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

Sydsjælland

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

Skyttelauget og Garderstuen har følgende
arrangementer:
Torsdag den 7. februar, kl. 18.00, Pokalskydning
i Fladsåhallen.
Konkurrenceskydning mellem følgende foreninger, Fakse, Haslev, Stevns og Sydsjælland.
Der skydes på 15 m. Vi har efterfølgende spisning
i Fladsåhallen.
Bindende tilmelding til Gert Roerholt tlf. 2193
0956 eller 5570 0646.
Der er efterfølgende mod aftale åbent i Garderstuen fra kl. 19.30. Almindelig Garderstueaften.
Der er mulighed for spisning i Garderstuen, tilmelding på tlf. 20827545.
Torsdag den 21. februar, kl. 19.00, har vi skydning
i Fladsåhallen.
Der skydes på 15 m. Landsskydning kan afvikles.
Dette er en skydning som afholdes i samarbejde
med Pionerforeningen, vi er gæster hos dem.
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.
55761402, senest den 28. februar.
Torsdag den 7. marts, kl. 19.00, har vi skydning i
Fladsåhallen. Der skydes på 15 m. Landsskydning
kan afvikles.

JUL-74 Kristian Rasmussen

Søndre Birk

Kommende arrangementer
Mandag den 4.2.2013 kammeratskabsaften i
Glostrup Gl. Præstegård. Vi begynder spisningen
kl. 18.30. Laks med dessert og diverse underholdning af os selv. Efterfølgende spiller nogle
kort, og andre hygger sig i gemytligt lag. Sidste
tilmeldingsdato er onsdag den 30.1, men I kan
nok lige nå at melde jer til hos Jakob Hjort på
2166 5633 og Niels Langstrup på 4033 4172.
Tilmeldingen er bindende.
Torsdag den 21.3 afholdes vor årlige generalforsamling i Glostruphallens Restaurant. Nærmere i næste nr. af GB.
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
Onsdag den 5. december var årets sidste aften
i skydekælderen. Vanen tro havde Lis og Jakob
sørget for gløgg og æbleskiver samt masser af
julehygge med blomster og lys. Efter dommer
Jan Willmarst’s optælling var vi klar til præmieuddeling. Hos pigerne løb Aase Magnus

Kontingentbetaling
Kontingentbetaling har de senere år foregået
via NETS og 159 medlemmer har fulgt bestyrelsens opfordring om, at tilmelde kontingentbetalingen til Betalingsservice. Det er billigere for foreningen og så letter det kassererens
arbejde betydeligt. Så tak for det.
Samtidig vil vi stærkt opfordre de sidste medlemmer, til at tilmelde kontingentbetalingen
til Betalingsservice nu. Det kan gøres på vores
hjemmeside eller på Netbanken. Du skal bruge
dit CPR-Nr., din banks reg.nr. og dit kontonr.,
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(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

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

De ”heldige” vindere fra Sdr. Birks GF.

DGU (6)

sen med anden, Lis Hjort med de 2 rødvin og
Renate Ludvigsen snuppede en flaske rødvin.
Hos mændene tog Lars Andersson anden, Niels
Langstrup 2 rødvin og Jakob Hjort tog en flaske
rødvin som nummer 3. Undertegnede løb i al
beskedenhed med en stor æske chokolade ved
at vinde ekstraskydningen. Der var trøstpræmier til ”sjokkerne” og vi havde en rigtig hyggelig
aften. Det betaler sig at møde op denne aften,
da der stort set er præmier til alle. Skydeudvalget siger tak for et godt 2012. Vi ser frem til
skydningen mod marinen den 30. januar.

NOV-74 Niels Langstrup, MAJ-70 Jens Crone

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

Vestlolland

(20/1 1924 – GF 50)

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

Vestsjælland

(23/5 1909 – GF 13)
Formand: 779-SEP-63 Knud Glavind
Møllevænget 20, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. p. 58 54 85 91 · mobil 30 54 38 91
e-mail: dgglavind@dbmail.dk
www.garderforening.dk/vsgf.html

Generalforsamling
Mandag den 18. februar 2013, afholder vi vores

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

Den 13. december holdt Garderforeningen i
UK deres årlige, traditionsrige julefrokost. I
år var 21 fremmødt på restaurant Madsen i
South Kensington, og igen i år var der rigelige

årlige generalforsamling, i Garderstuen, Nygade
5, 4200 Slagelse.
Vi starter kl. 18.00 med spisning af vores generalforsamlings menu, gule ærter med valgflæsk, og
ca. kl 20.00 starter vi selve generalforsamlingen.
Efter spisning vil der blive uddelt hæderstegn til
vores jubilerende medlemmer.
På valg i år er Knud Glavind, Henrik Dahl Sørensen, Henning Hansen og Torben Gudmundsen.
Tilmelding senest den 14 februar 2013, på tlf.
3054 3891, aften 5854 8591, Knud, eller e mail:
dgglavind@dbmail.dk
779-SEP-63 Knud Glavind

mængder dansk julemad, Tuborg julebryg og
snaps. Frokosten startede kl. 12.30, og varede
indtil vi blev bedt om at forlade restauranten
ved 19:30-tiden, da vores bord skulle bruges
til middagsgæster. Alle de fremmødte gardere
iførte sig før frokosten det nye garderslips som
foreningen i UK har fået lavet, og selskabet var
således særdeles stiligt påklædt. Billedet viser
Garderbordet på restaurant Madsen.
JUL-80 Anders M. Hansen

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

(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

Pacific Northwest

(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

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
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2-13

80 år
27-02

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.

Guldbryllup
19-02 688-MAJ-58
Kurt Olesen og fru Eleonora
26 Renwick Street
Flagstaff Hill 5159 S.A.
Australia

04-03

04-03

05-03

06-03
75 år
10-02

12-02
GF 98
15-02

Fødselsdage
95 år
27-02

90 år
14-02

85 år
16-02

24-02

02-03
05-03

05-03
06-03

07-03

26

19-02

17-JAN-39
Sigfred Valdemar Bøggild
Danmarksgade 11 D, 1, 0003
7500 Holstebro

GF 26

369-JUL-45
Erik Jensen
Gyrstinge Bygade 42
4100 Ringsted

GF 25

21-02
23-02

24-02

820-MAJ-49
GF 01
Axel Petersson
Skottegården 14, 2. mf.
2770 Kastrup
643-MAJ-48
GF 16
Ove K. Nielsen
Rådhusvænget 4, 1. th.
3600 Frederikssund
111-MAJ-56
GF 53
Andreas Mehlsen Laustsen
Brandsbjerg 17, 4400 Kalundborg
859-NOV-48
GF 16
Jørgen Nielsen
Kvinderupvej 2, Kvinderup
3550 Slangerup
342-MAJ-49
GF 66
Lars Hansen
Uglebjergvej 12, 5560 Aarup
956-MAJ-49
GF 05
Svend Aage Petersen
Skovvangsvej 127
8200 Aarhus N
1288-NOV-48
GF 18
Preben E. Linnemann Eich
Nygårdspark 7, 3520 Farum

27-02

01-03
06-03

07-03

70 år
11-02
15-02

17-02
570-MAJ-53
Ove H. Pærgaard Pedersen
Klintholmvej 46, Vormark
5874 Hesselager
910-NOV-53
Johannes Andersen Slot
Glatved Strandvej 21
8444 Balle
480-MAJ-52
Peter Jarl Jørgensen
Château De Haux
F-33550 Haux, Frankrig
431-NOV-54
Stefan Balslev
Olgasvej 1 C, 3. th.
2950 Vedbæk
697-MAJ-53
Holger Dahl
Kajerødvej 20, 3460 Birkerød
129-NOV-57
Preben Svanekiær
Kløvermarken 19
2680 Solrød Strand
131-NOV-57
Niels Finn Hansen
Stendiget 35, 2630 Taastrup
055-SEP-58
Jørgen Sverker Nilsson
Opnæsgård 83, 1. tv.
2970 Hørsholm
416-JAN-58
Hans Rasmussen
Toftegårdsvej 16, 3520 Farum
970-SEP-58
Børge Lentz
Duevej 6, 4671 Strøby
161-NOV-57
Erik Madsen Bebe
Bebegården, Grøftebjergvej 2
Søfælde, 5750 Ringe
897-SEP-57
Poul Bruun Hansen
Lauritz Larsens Vej 5
4780 Stege
046-NOV-57
Peder Holme Villadsen
Vorrevej 33, Vorre
8541 Skødstrup
423-JAN-58
Hans Peter Lauritzen
Fuglesøvej 12, 6500 Vojens
666-MAJ-58
½Ebbe Klein
Gislumvej 37, 1. 0018
9600 Aars
346-JAN-58
Niels Jørgen Ravn
Egtvedvej 108, Bølling
6040 Egtved
042-JAN-64
Bruno Emil Nielsen
Doravej 40, 9280 Storvorde
181-JAN-62
Svend Rasmussen
Arkildsdal 113, 3.
9400 Nørresundby

GF 37
21-02
GF 55
21-02
GF 62
23-02
GF 62
23-02
GF 01

24-02

GF 45

25-02

GF 78

26-02

GF 61

27-02
28-02

GF 18
01-03
GF 45
GF 22

01-03

GF 20

01-03
01-03

GF 05
04-03
GF 57
GF 34

07-03

GF 06

60 år
13-02
15-02

GF 10

16-02

GF 10

19-02

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

139-MAR-64
GF 10
Jørgen Nørgaard Frederiksen
Kvisten 86, 9260 Gistrup
863-NOV-64
GF 01
Henning Lind Jans
Skodsborg Strandvej 117 B, 2. th.
2942 Skodsborg
442-MAJ-62
GF 10
Henning Madsen
Ågade 17, 9280 Storvorde
460-MAJ-63
GF 78
Leif Østergaard Jensen
Humlehegnet 15, st. tv.
2630 Taastrup
545-JUL-64
GF 62
Erik Krogh
Ellehøj 4, 2900 Hellerup
042-JAN-62
GF 01
Asger C. Schmidt
Allerød Have 1. st. tv.
3450 Allerød
122-NOV-62
GF 02
Stig Henning Palmvig
Skovmærkevej 16
5220 Odense SØ
JAN-62
GF 29
Erik Andersen
Nederager 5, 7120 Vejle Øst
257-MAJ-64
GF 02
Jørgen Rasmussen
Blåbærvej 4, 5450 Otterup
538-JUL-63
GF 01
Torben Kirchmann
Torvegade 5 B, 3730 Nexø
164-JAN-63
GF 13
Niels Christian Wiese
Valbygårdsvej 90
4200 Slagelse
684-JUL-62
GF 15
Frede Østrup
Markedsdalen 34
9620 Aalestrup
558-MAJ-62
GF 16
Bent Viggo Hansen
Bøgevej 3, 3630 Jægerspris
685-JUL-62
GF 28
Henning Bjerre Lauridsen
Hillerupvej 78, Hillerup
6760 Ribe
678-SEP-64
GF 78
Kurt Hartvig
Taastrup Have 29, 1. th.
2630 Taastrup
683-SEP-63
GF 02
Henning Vagn Jørgensen
Søparken 70, 5260 Odense S
JAN-73
GF 01
Hans Peitersen
JUL-73
GF 10
Henrik Winther Larsen
Marielystvej 2, 9380 Vestbjerg
OKT-73
GF 46
Albert H. Callesen
Rebbølvej 32, 6392 Bolderslev
APR-72
GF 01
Anders Mogensen
Ringertoften 32, 3. tv.
2400 København NV

DG Personalia

19-02

19-02

21-02

23-02
24-02

26-02

26-02
27-02

28-02
02-03
02-03
05-03
05-03

09-03

50 år
10-02
10-02

13-02
18-02

24-02

JAN-72
GF 46
Per Stjerne Damgaard
Møllevænget 6, Hostrupskov
6200 Aabenraa
JUL-73
GF 91
Palle Christensen
188 East 64th Street Unit 3103
New York, NY 10065, USA
JAN-74
GF 18
Karsten Nielsen
Unholtvej 8, Kregme
3300 Frederiksværk
JAN-73
GF 01
John Jørgensen
Nældebjerg Alle 35, 2670 Greve
FEB-75
GF 05
Ole Willy List M. Erichsen
Tousvej 26 A, st. th.
8230 Åbyhøj
NOV-75
GF 14
Jens Chr. Friis Thorsen
Nykøbingvej 127
4850 Stubbekøbing
APR-72
GF 61
Svend Larsen
Branstrupvej 99, 2610 Rødovre
FEB-75
GF 60
Peter Lausten Hansen
Skansebakken 2
6400 Sønderborg
MAJ-80
GF 18
John Theil Münster
Eventyrhaven 8, 3460 Birkerød
JAN-74
GF 37
Karl-Erik Larsen
Heldagervej 31, 5700 Svendborg
JAN-73
GF 10
Karl Ejnar Bach
Hagensvej 8, 9530 Støvring
MAJ-73
GF 33
Jens Jørgen Hansen
Mørkesgyden 1, 5466 Asperup
FEB-74
GF 46
Hans Peter Asmussen
Pebersmarkvej 31
6372 Bylderup-Bov
MAJ-73
GF 24
Niels-Peter Madsen
Hine Møllevej 12
5900 Rudkøbing
JAN-83
GF 06
Claus Bjerregaard Nielsen
Enebærparken 78, 6000 Kolding
DEC-83
GF 15
Morten Kjær Jeppesen
Arildsvej 26, Gråmose
7442 Engesvang
DEC-83
GF 07
Henrik Otto Føhn Jørgensen
Bolbrovej 30, 4700 Næstved
JUN-85
GF 18
Hans Christian Rasmussen
Damhøjvej 3, Duemosegård
3540 Lynge
JAN-83
GF 05
Hans-Henrik Ditlev
Lyngshøjgaard, Lyngåvej 36
Svejstrup Lyngå, 8370 Hadsten

24-02
27-02
01-03
02-03

04-03
04-03
06-03

07-03
08-03
09-03

AUG-82
GF 18
Lars Henrik Hansen
Skansevej 67, 3400 Hillerød
SEP-83
GF 78
Morten Gelardi Hoffmann-Timmol
Frøhaven 24, 2630 Taastrup
SEP-85
GF 21
Henrik Winther
Stenbjergparken 5, 4573 Højby
NOV-81
GF 99
Axel Johan Bernstorff
Rua Das Faias 913
Costa Da Guia 2750-790 Cascais
Portugal
JUN-83
GF 02
Bent Rosenholm
Rødhøjsvej 56, 5772 Kværndrup
MAR-84
GF 30
Lars Kjær Rasmussen
Ege Alle 213, 8600 Silkeborg
DEC-83
GF 19
Klaus Pedersen
Vestermøllevej 6 B, Fjaltring
7620 Lemvig
MAR-84
GF 23
Flemming Nielsen
Bjørn Nørgårdsvej 4, 7430 Ikast
DEC-83
GF 11
Carsten Møller Nielsen
Malerstræde 1, 3790 Hasle
JAN-80
GF 01
Steffen Mads Carlsen
Lyngerupvej 49
3630 Jægerspris

Dødsfald

186-NOV-42
Albert Rasmussen
Højmarksvej 12
2600 Glostrup
84-JUL-45
Svend Aage Jørgensen
Rosengårds Alle 52 A, 0107
7100 Vejle
682-NOV-45
Vagn Holck Andersen
Vedbæk Strandvej 487 B
2950 Vedbæk
504-NOV-46
Erik Hjerup Rasmussen
Årestrupsvej 19
5230 Odense M
704-NOV-46
Svend Gervig
Klaus Berentsensvej 20
5471 Søndersø
804-NOV-54
Torben Andersen
Birkevej 4, Tuse
4300 Holbæk
951-MAJ-55
Karl Højgaard
Sct. Mogensgade 10 A, st. th.
8800 Viborg
847-JUL-57
Erik Janum
Nyvangsvej 7
9981 Jerup

GF 22

GF 32

GF 01

GF 02

046-SEP-58
Ole Rasmus Jørgensen
Drosselvej 4
4130 Viby Sj.
987-SEP-63
Erik K. Skjøtt
Bukkeballevej 51 A
2960 Rungsted Kyst
024-MAR-65
Bent Langkjær Iversen
Peter Holst Vej 7
7130 Juelsminde
FEB-74
Frede Laustsen
Grønnedal 178
7600 Struer

GF 17

GF 62

GF 03

GF 26

TAK

Hjertelig tak til Haderslev Garderforeningen for
gave og fremmøde ved min 75 års fødselsdag.

751-JUL-57 Aksel Skovgaard Larsen
Tak til Holstebro Garderforening for besøg og
en flaske vin på min fødselsdag.

1037-NOV-48 Søren Haislund
Familien siger tak til Holbæk Amts Garderforening for opmærksomheden i forbindelse med
804-NOV-54 Torben Andersens begravelse
den 22. december 2012.

Edith Andersen
Mange tak til Garderforeningen for Svendborg
og Omegn for venlig deltagelse ved vor kære
far og bror Hans Pærgaard Jensens bisættelse i
Hesselager Kirke. En særlig tak til fanevagterne
Ole Vagn Jensen og Poul Jacobsen.

Maria og Anders, Lona og Lars.
Stor tak til Køge og Omegns Garderforening for
det fine fremmøde ved min 70 års fødselsdag.
Ligeledes stor tak til Årgangsforeningen ved
431-MAJ-63 Ole, for det fine telegram.

318-MAJ-63 Stoffer
Herfra skal lyde en hjertelig tak til Samsø Garderforening samt Carsten Buchardt for fremmøde - og overrækkelse af lidt god ”helsedrik”
til ganen i anledning af min 75-års fødselsdag
d. 23/11 2012.

385-MAJ-56 Herman Eckhardt

GF 51
Hjertelig tak til Sydsjællands Garderforening for
fremmøde og gave til min 70 års fødselsdag.

709-SEP-64 Hans Jørgen Eriksen
GF 21

GF 15

GF 43

Hjertelig tak til Køge og Omegns Garderforening, for den flotte gavekurv vi modtog i
anledning af vores guldbryllup den 16. december.
Hanne Agerlin Rasmussen og
179-SEP-61 Gorm Rasmussen
Hjertelig tak til Morsø Garderforening samt til
formanden for venligt fremmøde på min 60
års fødselsdag. Samtidig siger jeg tak for den
dejlige flaske portvin.

MAJ-73 Hans Søndergård Larsen
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Tank billigt
og støt
De Danske
Garderforeninger

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

