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Præsidiet

PRÆSIDENTEN HAR ORDET
ke dem ind i bestyrelsesarbejdet i vore foreninger. Og vi skal som

Af Præsident Flemming Rytter

Oktober er i naturens cyklus farverig og smuk, inden man går i

adelsmærke for vor organisation fastholde omsorgen for og støtten

vinterhi. Familier med skolesøgende børn mindes om efteråret,

til vore vinterbørn. Det vil vi blive målt på i De Danske Garderfor-

når skolernes efterårsferie toner frem. Forhåbentlig tilbydes I som

eningers historiebog.

medlemmer af en garderforening indledning på en interessant for-

En nedsat arbejdsgruppe har set på 6 garderforenin-

eningssæson med mange af de aktiviteter, som I ønsker jer. Og hvis

ger (GF 02, GF 10, GF 13, GF 17, GF 18, GF 32),

ikke, så er det måske jeres egen skyld. Garderforeningers viderefø-

der har succes med bl.a. medlemstallet (AG/

relse er ikke et mål i sig selv, men de aktiviteter, der gennemføres

Succes). En undersøgelse er netop afsluttet,

i foreningerne, skal tilfredsstille jeres specifikke ønsker og først og

og der findes mange gode råd og fif, der kan

fremmest medvirke til at skabe og vedligeholde det kammeratskab,

udnyttes i andre garderforeninger.

der udspringer af en fælles oplevelse, nemlig soldatertjenesten ved

Resultatet er så interessant, at

Den Kongelige Livgarde og for vort kongehus. Os, der aldersmæs-

AG/Succes nu udvider under-

sigt er i vort livs efterår, skal fortsat tænke på de ældre vinterbørn,

søgelsen med yderligere 7 for-

og kan samtidig nyde godt af de yngre generationer af forårs- og

eninger (GF 01, GF 21, GF 29,

sommerbørn, men afgørende er, at vi efterårsbørn giver ikke alene

GF 37, GF 45, GF 50, GF 59) og
→ fortsættes side 4

plads til forårs- og sommerbørnene, men også sørger for at træk-

REDAKTØRENS KLUMME

KOM TIL KONCERT

Kære Garderkammerater

Fredag den 7. oktober kl. 19.30:
Temakoncert i Stærekassen,
”Wind Band Classics”. Billetsalg.

Med dette nummer af Garderbladet er vi kommet gennem et helt

års udgivelse med den nye struktur og design af bladet. Vi udvik-

ler løbende på bladet, og er da heller ikke helt i mål endnu. Men vi

Tirsdag den 11. oktober kl. 19.30:
Kammerkoncert i Stærekassen. Gratis.

kommer tættere på, udgivelse for udgivelse.

På præsidiemødet d. 29. august stemte præsidiet ja til en ny distri-

Fredag den 14. oktober kl. 19-22:
Kulturnat, Christiansborgs riddersal.
Adgang med Kulturpas.

butør af GBL. Aftalen træder i kraft til december. Den nye distribu-

tør reducerer vores distributionsomkostninger betragtelidt, hvilket
selvsagt er yderst glædeligt.

Tirsdag den 8. november kl. 19.30:
Lillerødhallerne i Allerød. Gratis adgang.

I samme ombæring vedtog præsidiet at geninvestere dele af bespa-

relsen i GBL. Det betyder, at vi fra og med december, når den nye
distributionsaftale træder i kraft, går fra et standard 32-siders blad

til et standard 36-siders blad. Og som en ekstra gevinst, vil GBL

DET SKER I OKTOBER

blive forsynet med et tykkere omslag, som vil øge bladets kvalitet
betydeligt.

1.
14.

At vi nu får mulighed for at udgive et større GBL, betyder naturligvis mere indhold til glæde for alle. For at sikre, at vi rammer rigtigt

med indholdet, og samtidig for at gøre erfaringer efter det første år

Åbent Hus, GDK Høvelte
Kulturnat LGK

USTABIL DISTRIBUTION

med det nye GBL, inviterer medieudvalget til en spørgeskemaundersøgelse. Med denne undersøgelse håber vi på at få læsernes

Vi har desværre oplevet en mangelfuld distribution af september
bladet, hvilket ifølge Post Danmark skyldes den administrative omlægning til Post Nord.
Har du endnu ikke modtaget dit september blad, kan du bestille et
nyt på www.garderforeningerne.dk/garderbladet under ”manglende garderblad”.

mening om bladet, så vi fremadrettet kan udgive et endnu bedre

Garderblad. Klik ind på www.garderforeningerne.dk/nyheder, hvor
spørgeskemaet ligger tilgængeligt.

God læselyst, APR-12 Andreas Dalsgaard, redaktør

De Danske Garderforeninger

Sekretariatet

Protektor: Hendes Majestæt Dronningen
Præsident: Flemming Rytter

Tlf. 33 15 52 04
Mail. sekretariatet@garderforeningerne.dk
Forretningsfører: MAJ-70 Carsten Rasmussen
Sekretær: JAN-70 Ole Andkjær Christensen
Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, 1123
København K. Mandag-fredag kl. 09.30-14.30.
Postgiro: Reg-nr. 1551 Konto 648 8919

De Danske Garderforeninger i udlandet (DGU)
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik
Præsident: MAR-86 Peter KB Diessel

www.gardershop.dk
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Præsidiet

→ fortsat fra side 3

afslutter den samlede undersøgelse i løbet af efteråret. Jeg skal ikke

foruddiskontere resultatet og de evt. initiativer, som Præsidiet vil
sætte i gang på baggrund heraf, men gode råd på hjemmesiden som
afsnit i håndbogen kunne være et resultat, et andet at opfordre til

nabohjælp fra succesrige foreninger til nødlidende naboer, ja må-

Præsidiets
Skydeudvalg

ske sågar organisatorisk samarbejde på helt frivilligt grundlag mel-

lem foreningerne. Jeg vender tilbage senere på året med udkommet
af AG/Succes.

Jeg har allerede haft et par positive møder med Den Kongelige Liv-

gardes nye chef, oberst Mads Rahbek. Vi vil fremover holde jævnlige kontaktmøder. Obersten er meget taknemmelig for den støtte,
han også i det daglige får/ser/hører fra De Danske Garderforenin-

Sommerens Garderskydninger er nu overstået. I månederne august og september var det landsskydningen på 200
m, og den 17. september var det skydningen i Vingsted,
som blev afviklet.

ger, og han kerer sig også om, hvordan vi sikrer denne støtte ikke

alene i morgen og i næste uge, men også om 2 år og om 10 år. Derfor
er jeg selvsagt i dialog med Obersten herom, og Garderbladet vil

blive holdt orienteret herom løbende, ligesom også hjemmesiden

For landsskydningen på 200 m vedkommende er alle resultater sendt ind, og er nu ved at blive gennemgået. Herefter vil resultatlisten blive udarbejdet, og om alt går vel,
vil resultatliste og individuelle præmier blive sendt til de
vindende garderforeninger inden jul. Resultatlisten vil naturligvis også blive lagt på De Danske Garderforeningers
hjemmeside under menupunktet ”Skydning”, hvor alle kan
læse den.

og FaceBook vil blive anvendt i denne sammenhæng som informationskanaler.

Arbejdsgruppe vedr. ny IT i vor organisation har nu genoptaget sit

arbejde på grundlag af den IT-strategi, vi vedtog i Skanderborg i maj
2016. Vi taler med potentielle samarbejdspartnere såvel i soldaterforeningsregi som ”lidelsesfæller” ude på det store civile marked,

hvor mange foreninger og organisationer står i nøjagtig samme

Skydningen i Vingsted var også i år en rigtig god oplevelse. Gamle gardere og tjenestegørende gardere deltog flittigt på både 50 m banerne og 200 m banerne, og der blev
skudt mange gode resultater, om end ikke alle var helt tilfredse med, hvad de skød, men sådan er skydning jo også.
Alle resultater er i skydeudvalgets hænder, og resultatlisten er udarbejdet og sendt til de deltagende foreninger.
Herudover kan resultatlisten læses på De Danske Garderforeningers hjemmeside under menupunktet ”Skydning”.

situation som os. I vil blive holdt løbende orienteret. Men en fæl-

les medlemsdatabase kommer det til at ende op med. Det er ikke
nogen raketvidenskab.

Næste måned overgiver jeg klummepennen til Leif Fokking, formand i Gl. Roskilde Garderforening, som jeg har bedt være skribent

på månedens klumme. Jeg glæder mig til at læse Leifs bidrag, som
garanteret bringer nye spændende inputs i spil.

Skydeudvalget vil gerne takke alle foreninger og gamle
gardere for deltagelse i de to skydninger.

Med garderhilsen

Flemming Rytter, Præsident

Næste skydning i regi af De Danske Garderforeninger bliver landsskydningen på 15 m i 2017, og da mange af vore
garderforeninger allerede har begyndt træning og har haft
de første skydeaftener, så kan det kun blive en spændende
landsskydning vi har i vente. Skydeudvalget ønsker alle en
god 15 m sæson.

HOLD AUG-72
Kære Garderkammerater.
Vi mødes til Årgangsparaden på Livgardens Kaserne
Søndag den 7. maj 2017 kl. 9.00 hvor vi kan fejre vores
45 års jubilæum – Vi samles til venstre for indgangen.
Nærmere vil tilgå hver enkelt mht. frokost m.m.
Vel mødt 1269 Kim P. Jørgensen - kimjoe@bd.dk

Præsidiets Skydeudvalg

Udvalg og fast personel:

Præsidiets skydeudvalg: OKT-77 Jan Stoltenborg,
Tlf. 44 44 24 73 · e-mail: stoltenborg@mail.dk
Præsidiets Bowlingudvalg: SEP-85 Henrik Agerlin,
Tlf. 28 44 12 94 · e-mail: henrik.agerlin@gmail.com
“Fødselsdagsgaven”: 004-NOV-53 Josef Jezewski,
Tlf. 43 52 02 03, e-mail: jos@mail.tele.dk, 800-JAN-65 Henning
Lajer, tlf. 23 92 76 00, e-mail: hlajer@loophole.dk

Hverveudvalget: Albert Dieckmann · Tlf. 40 44 17 13
e-mail: mandfred17@hotmail.com
Stabsmedhjælper for præsidenten: NOV-60 Steen V. Grubert,
Tlf. 30 82 28 67 · e-mail: steen.grubert@parkmail.dk
Revision: DEC-84 Michael Wienberg, Dansk Revision
Charlottenlund
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Livgarden

HVAD KAN MAN FÅ UD AF SIN TJENESTE VED
LIVGARDEN?
Mads Rahbek, oberst, chef for Den Kongelige Livgarde

Det spørgsmål er der nok lige så mange svar på, som der er læsere
af dette blad, og svaret afhænger nok en del af, hvor længe siden det
er, at man har gjort tjeneste.

Jeg har set en lille undersøgelse gennemført blandt folk i erhvervslivet, som har gjort tjeneste i Livgarden. Her var fokus på hvilke
kompetencer fra den militære tjeneste, som bringes i anvendelse i

erhvervslivet. Nogle af konklusionerne var ganske interessante og
bør give stof til eftertanke.

Seks kompetencer slår umiddelbart kraftigst ud, når man spørger,

hvilke kompetencer fra den militære tjeneste, som aktivt anvendes
i den civile karriere.

Evnen til at samarbejde og planlægge

og det er en fordel at søge job, hvor der sidder andre, som tidligere
har gjort tjeneste i forsvaret.

Hvis man som garder holder kontakt til de organisationer, der står

bag Livgarden, og hvis man som ”gammel” garder aktivt vil støtte de
unge gardere, når de bl.a. søger job, så ser jeg en meget stor styrke
i dette samspil. En styrke som på den lange bane gavner Livgarden,
for det gør det endnu mere attraktivt at gøre tjeneste i Livgarden og

bevare kontakten til regimentet via de eksisterende organisationer
efter endt tjeneste.

Den beslutning som blev truffet på Garderforeningernes repræsentantskabsmøde i år, om at arbejde frem mod en digital medlemsdatabase, er det første afgørende skridt i
retningen af et værktøj, som gør det muligt
for de unge gardere at finde de ”gamle”

Fleksibilitet og helhedsorientering
Håndtering af pres og evnen til at tage beslutninger

gardere og deres virksomheder, når de skal

Af de adspurgte var der et klart flertal, som ville tillægge det betyd-

Det sammenhold, kammerat-

ning om en jobansøger havde gjort militærtjeneste og tilegnet sig
disse kompetencer i forskellig grad. Så konklusionen må være, at

det giver en fordel som jobansøger, at have gjort tjeneste i forsvaret

i gang med jobsøgningen efter tjenesten eller den efterfølgende uddannelse.
skab og de værdier som skabes

under tjenesten i Livgarden er
værdifuldt og holder længe.
Pro Rege Et Grege

SIMONE BECH NIELSEN ER EN ILDSJÆL MED ET STORT HJERTE
Hun har startet ”Respekt, Vi tænker på dig”.
Hun laver pakker og julekort med mere, som hun sender til de udsendte danske soldater.
Lidt i stil med de pakker som de amerikanske soldater får, fra civile personer
som vil vise deres støtte til landets udsendte.
Simone gør det for egne midler, samt med den støtte/donationer hun nu kan
få. Overskuddet fra DANCON marcherne er nogle gange doneret til formålet.
Således valgte man også på OIR hold 3, at donere 14.000 til formålet. Chefen
for OIR hold 3 oberstløjtnant Kenneth Strøm, overrakte donationen på Flagdagen 05. september på Livgardens kaserne.
Det vil komme andre udsendte til gode, når de en dag modtager en lille pakke
med lidt godt fra Danmark, og en sød hilsen fra Simone.
Et så godt formål kan sikkert godt bruge noget støtte!
Skulle du have lyst dertil, enten ved at hjælpe med det praktiske, eller har
gaver/økonomiske midler du vil donere, kan du kontakte Simone på mobil:
2170 7928.
Eller finde hende på Facebook siden ”Respekt, vi tænker på dig”.

Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefonnr.: Tlf. 7283 4000
Internet: www.forsvaret.dk/lg

Garderforeningernes Forbindelsesofficer
Adjudanten, kaptajn Uffe M. Dueholm,
Garderkasernen i Høvelte.
e-mail: lg-gse03@mil.dk
Presse- og Informationsofficer
Kaptajn Bjarke Zoffmann Therkildsen
Tlf. 7283 4018, e-mail: lg-gse20@mil.dk

www.livgarden.dk
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En ”old-timer”s reflektioner over tjenesten før og nu

EN GAMMEL BEFALINGSMA
Jeg blev overført til reserven ultimo 1994 efter små 10 års
tjeneste i linjen. Siden da fulgte diverse reservetjeneste.
I starten regelmæssigt, men sidenhen mere sporadisk i
forbindelse med nedlæggelsen af mobiliseringsforsvaret
og forsvarets omstilling til internationale opgaver.

Konstabler, sergenter og officerer i et moderne og godt samarbej-

de, hvor man respekterer hinandens kompetencer. Og hvor faglige
og personlige kompetencer i visse tilfælde overskygger den gradsmæssige indplacering. Det virker godt og rigtigt for mig, som til

Af seniorsergent-R Brian K. Rützou

daglig arbejder ”udenfor hegnet” i en mindre privat håndværks-

I forbindelse med klargøring til udsendelse til OIR 4 (Irak) gennem-

NK for 32 år siden, efter at have gennemført sergentuddannelsen:

gik jeg et forløb med henblik på at blive uddannelsesmæssigt op-

dateret, samt at lære kollegerne at kende. Dette indebar halvanden

måneds fuldtidstjeneste i Høvelte. Gennem denne tjeneste fik jeg
et opdateret billede af uddannelsen og livet ved regimentet i dag,

som jeg kunne sætte i relief i forhold til hvad jeg selv oplevede for
20-30 år siden.

Mange af mine kompetencer og uddannelser var udløbet og gam-

meldags, idet hæren har udviklet sig med kvanteskridt gennem de
sidste 20 år, i takt med at man har indhentet krigserfaring. Våben,
køretøjer, taktikker, enkeltmandsfærdigheder… stort set alt har æn-

dret sig. Selve indholdet af den omfattende uddannelse skal jeg ikke
gå i dybden med her, men mere de overordnede linjer.
Åben og moderne omgangstone

Noget af det første der slår mig, er den meget åbne og venlige omgangstone, der hersker overalt på kasernen. Alle er utroligt venlige

og flinke og hjælpsomme, og spørger nysgerrigt ind til, hvad sådan
en ”gammel dreng” pludselig laver i geleddet.

virksomhed, hvor det er kompetencerne der tæller. Jeg tænker
tilbage på den modtagelse vi unge sergenter fik af kompagniets

”Husk at der er lige så stor afstand fra sergenten til officeren, som

der er fra rekrutten til sergenten!” Ikke ligefrem nogen indbydelse
til et samarbejde! - Eller til at få det bedste ud af en flok unge ivrige
befalingsmænd.

Jeg noterer mig med glæde at der også er kommet lidt mere bredde

i geleddet. Kvinder og ikke-etniske danskere blender naturligt ind,
og udfylder pladserne ligesom alle andre. Forsvaret er for længst
ud over alt det med at tale om det ene eller andet køn, herkomst

eller overbevisning. Du bliver alene bedømt på dine faglige og men-

neskelige kvalifikationer. Det er ”bedste M/K på pinden” – og det
virker godt.

Meget høj professionalisme
Kasernen bugner af dygtige og dedikerede topprofessionelle sol-

dater af alle grader. Professionalismen er virkelig høj overalt, og
er i konstant vækst og udvikling, eftersom Livgarden stiller både

enheder og personer til såvel missioner som uddannelser overalt i
verden. Alle guldkorn bliver omsat til nye og forbedrede procedu-

rer. Niveauet tåler på visse områder sammenligning med det, som
specialstyrkerne i landet besad i ”gamle dage”. De har naturligvis
også i dag udviklet sig videre.

Hvis vi i gamle dage synes vi var dygtige (og det gjorde vi), så er
det ingenting mod hvad soldaterne i de professionelle enheder ved
regimentet kan i dag. Intet under at Den Kongelige Livgarde er både

kendt og ønsket samarbejdspartner for amerikanske, engelske og

franske styrker. Regimentet arbejder ligeværdigt med udenlandske
professionelle enheder, og er kendt og respekteret for at være ”well
trained, well led and well disciplined”

Vores pensum i gamle dage var meget smallere. Og vi var gode til

det vi skulle. Men det her med at tage en dør af hængslerne, placere

den midt i kasernegården, og så bruge det meste af en dag på at
indeksercere ”at banke korrekt på – og gå ind og ud af en dør”, den
går ikke længere.

Nedslidning og stort arbejdspres
Jeg var godt nok advaret – men det kommer alligevel bag på mig i
hvor høj grad forsvaret er nedslidt og mangelfuldt i dag. Det er sim-

pelthen slidt og sparet ned til sokkeholderne. Og der er mere eller
mindre mangel på alt: Personel, køretøjer, våben og ammunition.
6

Og det kan jeg nok tillade mig at anføre på en pæn måde, uden at
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AND KRYDSER SIT SPOR
skulle opfattes som illoyal. Hvilket ligger mig fjernt.

naturligvis være plads til – for så vidt at skægget er velplejet. Re-

dag. Uden det engagement og den indsats som stort set alle medar-

garderne ”Prins Vaillant-hår” og overskæg. Det var den tids mode.

Når kabalen alligevel går nogenlunde op, skyldes det alene den

store og –netop loyale- indsats som ”dagligdagens helte” yder hver
bejdere yder hver dag, og den faglige stolthed de besidder, ville det
ikke kunne lade sig gøre.

Som følge af mange års nedskæringer og mangelsituationer, og et

krutten og garderen er altid et spejl af samfundet og tidsånden.

Prøv at se kompagnibilleder fra 60´erne og 70´erne. Der har alle
Men de var stadig gode gardere!
Afslutning

stigende aktivitetsniveau, er der mange ansatte som føler et stort

Sammenfattende konkluderer jeg med glæde, at Den Kongelige Liv-

Hvis vi ser på hvordan mængden af opgaver, som i de senere år har

at tilpasse sig tiden, i små bidder og i adstadigt tempo, som det pas-

arbejdspres. Og også nogle, som bukker under, og går ned med
stress. Ligesom vi ser det i det civile samfund.

taget til på bataljons- og kompagniniveau, er det ikke uforståeligt. I

gamle dage var det regimentet, der med egen personelsektion stod
for alt med personellet. Senere blev området sammen med andre

samlet i de såkaldt funktionelle tjenester, altså overordnede tjenester for hele forsvaret.

Disse blev siden sparet væk. Så nu er alt dette arbejde havnet på
bataljonen og i kompagniet. I dag er det kompagniet, der ansæt-

ter og afskediger, styrer arbejdstid, løn og ydelser, laver kontrakter
og uddannelsesplaner samt sender introduktionsbreve ud til nye

rekrutter. Og alt dette forbavsende nok med stort set samme bemanding som før.

Garder af sin tid
Nu var jeg tjenestegørende i en professionel enhed, men observe-

rede og hørte også lidt til uddannelsen af de værnepligtige. Og der
kan jeg berolige de ældre læsere af Garderbladet med, at alt er som

garde trives og præsterer. Og fortsat er et regiment med en stor,

gammel og flot historie, som lever videre. Men som også har evnet
ser sig en stolt gammel enhed. Og som tiltrækker og uddanner en

bred vifte af dygtige unge mennesker. Og bibringer disse færdighe-

der udover de rent militære, som de med stor glæde tager med sig
videre i livet, sammen med det ubrydelige kammeratskab.

Noget værre står det til med ”moderorganisationen”, altså forsvaret
som helhed. Dette handler alene om politik og økonomi og priori-

teter, og ligger derfor udenfor artiklens og forfatterens kompetencer. Men som selvfølgelig har afsmittende effekt nedad. Og som er
grunden til at jeg måtte nøjes med at vælge ordet ”trives” og ikke
”stortrives”.

Jeg vil gerne sige tak til alle de gardere, konstabler, befalingsmænd

samt officerer, som har taget vel imod mig, hjulpet mig under uddannelsen, samt har gjort, at jeg fra første dag følte mig hjemme og
værdsat i vort kære gamle regiment.

det skal være. Ser vi bort fra den almindelige mangelsituation, så
foregår der den samme gode rekrutuddannelse, som altid. Naturligvis tilpasset tiden.

-”Jaah, men de har ikke tid nok, og det er ikke hårdt nok, og de har
store skæg og tatoveringer!” Ja, det er rigtigt, at der ikke er samme

tid til rådighed. Uddannelsen er i dag meget komprimeret, men er
i øvrigt tilpasset unge menneskers gode motivation og hurtige ind-

læringsevne. Men rigtigt, der er ikke tid til at finpudse detaljerne på
samme måde i dag. Pensum er ganske enkelt for omfattende.

Uddannelsen er lige så hård som altid. Enhver rekrut og garder er
jo et produkt af sin tid. Og i forhold til at mange unge mennesker i

dag måske aldrig har været mødt af krav om at tage 100% ansvar
for sig selv, krav om at møde til tiden, ikke har mødt de negative
konsekvenser ved fejl og undladelser, måske aldrig har fået en ski-

deballe… så er det mit klare indtryk at de får nøjagtig den hårde
uddannelse de skal have, for at blive præget til det færdige produkt

regimentet skal levere. Selve perceptionen - oplevelsen for rekrutten er den samme – men tiden og ånden og unge menneskers baggrund er forskellig.

Og ja, nogle af dem har fuldskæg og tatoveringer. Det er en del af
tidsånden og moden blandt unge mennesker i dag. Og det skal der

www.livgarden.dk
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Markering af 10 året

10 ÅRS REUNION for livg

2 DEL foran et monument af den tidligere diktator Saddam Hussein
Patrulje på vej retur til Shaiba Log Base

Medio august blev det mekaniserede infanterikompagni fra Livgarden (Irak hold 7) samlet på Livgardens Kaserne. Sammenkomsten var en markering af 10 året for,
at kompagniet kom hjem efter 6 mdr. udsendelse til Al
Hartha lidt nord for Basra by i den sydlige del af Irak.
Af Michael Ulrich, Kaptajn. Tidligere delingsfører 2, Irak 7

Det var en udsendelse som bar præg af mange lange patruljer til

og fra Al Hartha by, opsiddet og afsiddet patruljer i de smalle og

små gader i byen, træning af irakiske soldater på gruppe- og enkeltmandsniveau, store operationer med samarbejdspartner og
irakiske enheder, alt sammen for at kunne skabe grobund for et

mere stabilt og sikkert Irak. En mission, hvor trusselbilledet dog

desværre langsomt blev forværret. Truslen fra IED’er, raketangreb
mod Sheiba Log base (lejren, hvor bla. den danske bataljonslejr lå)
og et stigende antal mindre ildoverfald på vores kolonner og patrul-

jer blev intensiveret under missionen, og som desværre resulterede
i, at kompagniet i kampene fik flere sårede soldater og endnu mere
fatalt, at konstabel Jesper ”Lillebror” Nielsen blev dræbt.

Desværre er ikke alle kommet helskinnet hjem fra missionen. Flere
kæmper stadig med de mentale sår, som de har pådraget sig under

udsendelsen. Kampe som måske bedst vindes med støtte fra professionel side og via samvær med sine soldaterkammerater.
8

www.garderforeningerne.dk

Markering af 10 året

arderkompagniet fra Irak 7
Ikke mindst derfor var det rigtig godt at kunne samle næsten 50 %
af kompagniet til social og uformel samvær under hyggelige militære rammer og få genopfrisket de mange minder fra Irak 7.

Arrangementet på Livgardens Kaserne i København var de helt rigtige rammer til at kunne få snakket og hygget sammen. Historisk

Samling var blevet åbnet for os, så vi blandt andet kunne gense flere effekter, som holdet havde doneret til Samlingen, blandt andet

delingsfører 3’s flag med skudhuller i. Veteran Centeret holdte et

foredrag om typiske efterreaktioner, hvad de kan gøre (og gør) for
veteranerne og deres pårørende der har et behov – også selvom det
er 10 år gamle ”sår” på sjælen. Begge dele var gode til at sætte tin-

gene i perspektiv og vide at støtten forsat er der til at kunne hjælpe
dem, der har et behov.

Grillmaden og øllene fra SG-messen gjorde hele arrangementet
endnu bedre.

En rigtig god og mindeværdig dag og aften. Vi kan kun anbefale andre enheder at samles og mindes de fælles oplevelser. Selv så man-

ge år efter er disse arrangementer en god defusing for soldaterne.
Faciliteterne på Livgardens Kaserne bidrager på fornemmeste vis
til den hyggelige og afslappede atmosfære, hvilket har medvirket til
en god defusing seance 10 år efter udsendelsen.

Derudover skal der lyde en stor tak til Livgarden for deres store
støtte ifm lån af faciliteter, økonomisk støtte samt velvillighed til at
bakke op om arrangementet.

Dele af kompagniet på patrulje ind mod Al Hartha
Billede af det samlede mekaniserede infanterikompagni, inkl. den litauiske deling

www.livgarden.dk
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III Bataljon indefra

REKRUT I LIVGARDEN
Af Landstalsmand Garder Madsen

Det at være Garder er noget helt specielt, eller det fik de nye rekrutter i hvert fald fortalt inden tjenesten startede d.1 august. Daniel
Meldhede og Søren Eriksen er begge draget helt fra Nordjylland, for
at aftjene værnepligten hos Den Kongelige Livgarde. Netop pga. det
helt særlige omdømme tjenestestedet har. Men efter en måned som
rekrut, lever stedet så op til deres forventninger?
”Mange tænker at Livgarden udelukkende handler om højt polerede
sko og sabler. Det passer i hvert fald ikke under rekruttiden. Vi har
grøn tjeneste de første 3 måneder, og det overrasker rigtig mange. Vi
er rigtige soldater.”
- Søren Eriksen, 1 KMP/1 DEL
Rekrutterne beretter om lange dage og nætter samt alt for korte
weekender. Tiden her i starten er det hårdeste for mange, især pga.
de mange nye indtryk og retningslinjer. De kommer tæt på hinanden, ser sider af sig selv, de ikke vidste eksisterede, og kommer ud
i uvante situationer, hvor der forventes, at de kan håndtere presset.

”Man kommer tæt på hinanden, på en helt anden måde, vi oplever
ting sammen der knytter os, og den tillid vi allerede har skabt til hinanden pga. Livgardens prøvelser, er noget helt særligt.”
- Daniel Meldhede, 1 KMP/1 DEL
10

Det er netop fællesskabet, som er en af de markante ting der definerer Garderne. Alle rekrutter har oplevet meget af det samme
siden stiftelsen i 1658, og det giver en gensidig respekt, hver gang
du møder en forhenværende Garder.
”Livgarden lærer dig, at det er fint, hvis du er hurtig og stærk, men
det vigtigste er, at vi kommer igennem udfordringerne samlet. Vi har
ikke brug for individualister, her klarer vi opgaven i fællesskab.”
- Søren Eriksen, 1 KMP/1 DEL

Og rekrutterne mærker allerede den høje standard, som alle befalingsmændene ønsker de skal leve op til. De bliver presset på ensretning under eksercits, får stillet store krav ift. påklædningen og
forventes at kunne lytte efter og huske det sagte i auditoriet, når
natten kun har medbragt et par timers søvn.
”Vi skulle sy bataljonsmærket på skulderen til perfektion, hvilket krævede at vi blev oppe det meste af natten. Det blev stadig ikke godkendt.”
- Daniel Meldhede, 1 KMP/1 DEL

www.garderforeningerne.dk
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Det sker alene af den årsag, at Premierløjtnanten ønsker deres deling, skal være den
bedste, fortæller Søren imens Daniel nikker
anerkendende. Efter kun en måned, beretter de om at være blevet mere ansvarsbevidste og struktureret, samt om en øget
produktivitet i timerne udenfor tjenestetiden.
”Vi kommer ind i et eksklusivt miljø, snart
markeret som Garder med rexmærkerne, og
får muligheden for at blive indsat skarpt som
vagt for Hendes Majestæt Dronningen. Det
er noget andet end at lege fandango nede i
Varde.”
- Daniel Meldhede, 1 KMP/1 DEL

Daniel afslutter med det sidste citat, og
kammeraten Søren griner med ham. Efter
mødet med de unge rekrutter, er der noget
som står helt klart. De to unge drenge der
startede d.1 august, er allerede godt på vej
til at blive rigtige mænd af den fineste slags.

www.livgarden.dk
www.livgarden.dk
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Dér, hvor vi holder vagt

CHRISTIANSBORG
Tredje og, i denne omgang, sidste artikel i serien om de Kongelige Slotte og Palæer, handler naturligvis om det betydningsfulde Christiansborg Slot. Stor tak til FEB-75 Jesper Asmussen
for de interessante indspark til Garderbladet.

ængstelige for Københavns stigende betydning som handelscen-

trum, og borgen, byen og dens omegn blev plyndret i 1259 af den

vendiske fyrst Jaromir (Jarmer) af Rygen. I slutningen af 1360’erne
stod kong Valdemar Atterdag overfor et stidbart sammenløb af
Mecklenburg, hansestæderne, Holsten, hertugdømmet Slesvig og

Af FEB-75 Jesper Asmussen

Absalons borg
Absalons borg var den første bygning, som lå på det sted, hvor
Christiansborg Slot findes i dag. Biskop Absalon af Roskilde opførte ifølge krønikeskriveren Saxo Grammaticus i 1167 en borg
på en lille holm i farvandet ud for den mindre by, Havn – imellem

Sjælland og Amager. Borgen bestod af en ringmur af kridtsten, som
omgav en borgplads, hvor der lå enkelte bygninger opført af tegl.

Ved Absalons død i 1201 overgik borgen til Roskilde Bispestol,
men få årtier senere begyndte en langvarig magtkamp, hvor herredømmet over borgen bølgede frem og tilbage mellem Roskildes

biskopper og kongemagten, og borgen var også flere gange under
angreb fra bl.a. det tyske hanseforbund med det stærke Lybæk i

spidsen. Under alle omstændigheder var borgen et betydeligt værn
imod middelalderens sørøvere og andre fremmede fjender, hvilke

da også med iver søgte at ødelægge den. Allerede i 1248 blev befæstningsanlægget angrebet og afbrændt af lybækkerne, som var
2

1

mange oprørske jyske stormænd. I 1367 erklærede hansaen med

Lybæk i spidsen krig, da de følte deres handel og skibsfart truet,
og de angreb derfor København i 1368 … hvilket endte med dansk

nederlag. Kong Valdemar måtte rømme Danmark for blandt andet

at skaffe sig forbundsfæller, og i mere end et år opholdt han sig ved
det nordtyske kejserhof. Inden Valdemar Atterdag drog udenlands,

udnævnte han den loyale drost, Henning Podebusk, til »Danmarks

Riges Høvedsmand«; men borgen blev brudt ned af hansestæderne,

som efter erobringen sendte et halvt hundrede stenhuggere op for
at ødelægge den – sten for sten, helt til grunden. Dronning Margrete
1. klagede i 1375 over, at borgen var helt ødelagt. Derefter er den
ikke blevet genopført i sin gamle skikkelse, men det første Københavns Slot blev anlagt på dens ruiner.
Københavns Slot

Københavns Slot var både et kongeslot og et fæstningsanlæg, der
fra 1370’erne til 1731 lå på det sted, hvor Christiansborg Slot ligger
i dag. På ruinerne af Absalons borg opførtes en ny borg, som med

tiden fik navnet Københavns Slot. Den nye borg blev bygget som

en ringborg med en voldgrav omkring og et stort solidt tårn som
indgangsparti. Københavns Slot stod i flere hundrede år, og konge
efter konge byggede om på slottet i flere forskellige stilarter. Erik

af Pommern har formentlig tilføjet Blåtårn, Christian 3. ændrede i
1550’erne kongefløjen i renæssancestil, og Christian 4. gav Blåtårn
dets store spir med de tre kroner.
Det første Christiansborg

I 1660 blev Danmark et enevældigt kongerige, og de danske konger

fandt efterhånden det middelalderlige Københavns Slot for lille og
12

for umoderne til deres magt og vælde. I 1731 blev det gammeldags
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Dér, hvor vi holder vagt

3

Københavns Slot derfor revet ned, og kong Christian 6. byggede et

kunne »gaa Commode op og ned« med de kongelige personer, når

Det første Christiansborg Slot stammer fra 1740 og er opkaldt efter

jordegods på Sjælland, og et par tusinde mand havde været beskæf-

nyt på samme plads efter tegninger af Elias David Häusser, som

også er kendt for Kommandantgården og statsfængslet i Kastellet.

kong Christian 6. Det var et firefløjet senbarok-palads med ridebane, hofteater og slotskirke – et meget stort og kostbart slot efter

europæiske forhold. Slottet rummede et hof på næsten 1.000 per-

soner og var på daværende tidspunkt det største slot i Nordeuropa
med sine 348 sale, værelser og gemakker, og i vinduerne var indsat

17.790 ruder. Desuden var der to »Machinstole« [elevatorer] som

lakajer hev og trak i snoreværket. Slottet havde kostet en anselig
sum penge, tre millioner rigsdaler, som svarede til værdien af alt

tiget på byggeriet. Samtidig med, at Christiansborg blev opført, lod

dronningen, Sophie Magdalene, bygge Hirscholm Slot i Hørsholm,
og i Jægersborg Dyrehave byggede kongen sig et lille jagtslot, Ere-

mitagen. I et halvt århundrede udfoldede der sig et storslået hofliv
på Christiansborg under de enevældige konger Christian 6., Frede-

rik 5. og Christian 7, og det er bl.a. på Christiansborg Slot, at en af
4
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danmarkshistoriens mest berømte kærlighedshistorier fandt sted,

omkommet i flammerne under deres heltemodige redningsarbej-

livlæge grev Struensee.

han sammen med kronprinsen fik ophold hos grev A.P. Bernstorff

nemlig trekantsdramaet imellem den gale konge, Christian 7., hans

unge dronning, Caroline Mathilde og hendes elsker, den ærgerrige
I 1794 udbrød der brand i Christiansborgs hovedfløj. Ulykken ind-

trådte den 26. februar 1794 om eftermiddagen, da en heftig ild
pludselig brød ud i arveprinsens gemakker, og i løbet af natten lagdes hele hovedbygningen i aske således, at kun de rygende, svær-

tede og vaklende mure stod tilbage. Halvfjerds-firs mennesker var

INFO
Borg samt Københavns Slot, dukkede op i forbindelse med
opførelsen af det nuværende Christiansborg Slot i begyndelsen
af 1900-tallet. Absalons borg bestod af en op mod fem meter høj
ringmur, som omsluttede en borggård med forskellige bygninger
opført i tegl.
Københavns Slot i 1690’erne. Blåtårns beliggenhed passer
med nutidens Christiansborg Slotstårn med Kongeporten. I baggrunden ses Børsen samt Holmens Kirke.
2

På den brolagte slotsplads til højre ses en bærestol fremført
af to mand, og inde i sidder måske en fornem dame med lang
kjole, som endelig ikke måtte slæbes hen ad de snavsede fortove.
Ved siden af til højre ses en deling soldater til fods, formentlig
slotsvagten fra Livgarden til Fods eller fra Grenaderkorpset.
Rytterne ude til venstre er Den Kongelige Livgarde til Hest, som
bestod i tiden 1661-1866. Fine kareter kører på pladsen, og
forbilledet er i det hele taget det franske Versailles.
3

Hovedindgangen til det første Christiansborg i senbarok stil
med de to kronede pavilloner. I forgrunden ses Marmorbroen
over Frederiksholms Kanal med skilderhuse i hver side, hvor
garderne var parate til at løfte bommen over vejen, når kongelige køretøjer skulle ind og ud. Marmorbroen kostede 50.600 af
de 2.700.000 rigsdaler, som det kostede at bygge hele slottet, og
88.000 rigsdaler gik til møbler). Bygningerne rundt om ridebanen er bevaret til vore dage, da de overlevede branden i 1794 og
bombardementet i 1807.

14

bragt til militærakademiet i Gjethuset på Kongens Nytorv, indtil

i Bredgade, prinsesse Louise Augusta fik husly hos grev Schimmel-

mann i samme gade, mens arveprins Frederik og hans moder, enkedronning Juliane Marie, flyttede ind på Rosenborg Slot. Ikke længe

efter købte kongen A.G. Moltkes Palæ [Christian 7.s Palæ] samt C.F.
Levetzaus Palæ [Christian 8.s Palæ], to af de fire palæer, vi i dag
kender under ét som Amalienborg Slot.)
Christiansborg Slot

Christiansborg Slot er hjemsted for Danmarks parlament, Folketin-

1

4

de. Kongefamilien spredtes bagefter i byen. Kong Christian 7. blev

get, og for højesteret samt statsministeriet. Desuden anvender Kon-

gehuset fortsat flere dele af Christiansborg, herunder de kongelige
repræsentationslokaler, slotskirken og de kongelige stalde. Det nu-

værende slot, som blev indviet i 1928, er det tredje Christiansborg i
rækken af bygninger med samme navn, og det ligger på samme sted,
hvor biskop Absalons borg blev opført i 1100-tallet. I 1416, da den

magtfulde roskildebisp Peder Jensen Lodehat døde, overtog kong
Erik af Pommern København, og så har Slotsholmen stort set siden
været hjemsted for centralmagten i riget, hvad enten den har været
udøvet af valgte konger, arvekonger eller folkevalgte politikere. Erik

af Pommern anlagde også byen Landskrona i Skåne som en helt ny
by, og han byggede det første Malmøhus lidt uden for Malmø.

Ved Helsingør anlagde han fæstningen Krogen, Kronborgs forgænger, og det var herfra, at han omkring 1425 begyndte at opkræve

told, Øresundstolden, af alle de mange skibe, som passerede igen-

nem det danske farvand, Øresund. Med en yderligere fæstning
i Helsingborg samt det såkaldte Skånemarked nede i Skanør og

Falsterbo, var København kongens magtbase i Øresundsområdet

fuldstændig. Mens det første og andet Christiansborg blev opført

af enevoldskonger, skulle det tredje Christiansborg rejses af folke-

styret efter Grundloven i 1849. Dette kan ses på facaden: 750 af
landets kommuner leverede granitblokke til sokkelpartiet, så det
er altså »folket« og ikke konger, Christiansborg hviler på. Over vin-

duerne i stueetagen er der anbragt granithoveder, som forestiller
nogle af landets fremtrædende mænd gennem tiderne.

www.garderforeningerne.dk

Musikkorpset

En reklame så stor som en husgavl i Bogense.

PUBLIKUM STOD OP
OG VIFTEDE MED DANNEBROG
I begyndelsen af august rykkede Livgardens Musikkorps
igen ud til koncert med nodestativer, instrumenter og
uniformer godt emballerede.

pyntet op af Bjarne Als fra Bering House of Flowers. Bjarne Als læste sit Blomstereventyr op ved koncerten, og Musikkorpset spillede

Af fløjtenist Katrine Kielland-Brandt

Bering Blomstervals, David M.A.P. Palmquist komponerede sidste

Turen gik først til Fredericia 6/8, der fejrede sit berømte bysbarn,

sange vakte stor begejstring. De over 500 publikummer gav flere

forfatteren Carit Etlars, 200 års fødselsdag med en festkoncert.
Carit Etlar (døbt Carl Brosbøll) er kendt for bl.a. romanen ”Gønge-

høvdingen”, men ikke mindst for at være den, der lærte folk sangen

”Dengang jeg drog afsted”, stående på rælingen af dampskibet Ægir,
akkompagneret af Den Kongelige Livgardes Musikkorps, tirsdag

den 4. april 1848 kl. 08.00 om morgenen i Københavns Havn, da
Kong Frederik VII sejlede ud til 1. Slesvigske Krig.

Regimentsmusikken i Fredericia var elsket og beundret for 200 år
siden, og nu kom vi og forsøgte et come back. En af landets ”grand

old” dirigenter, Børge Wagner, stod i spidsen for musikken på Fre-

dericia Teater, hvor den verdenskendte operasanger, Stig Fogh An-

dersen, og fløjtenist Katrine Kielland-Brandt (undertegnede), var
solister. Carit Etlar Selskabet og Musikkorpset havde arrangeret en
særlig koncert i en særlig ånd, hvor regimentsmusik og kulturminder gennem 200 år kom frem i lyset.

Dagen efter gik turen til Bogense på Nordfyn 7/8, hvor byen afholdt

sin 10. Rosenfestival. At Musikkorpset gik parade gennem Bogense,
var naturligvis et særsyn på de kanter. Senere på dagen var der stor

Blomsterkoncert i HCA boxen, en udmærket koncertsal, der var flot
Foto: Johnny Rasmussen.

år. Dirigenten Børge Wagner havde denne gang fået selskab på po-

diet af trubaduren Povl Dissing, og bl.a. Benny Andersens skønne
gange stående ovationer, og under ekstranummeret, Frederik IX’s
Honnørmarch, stod de op og viftede med deres dannebrogsflag.

Fyens Stiftstidende havde to gange på samme uge et dobbeltopslag
om Musikkorpset, både fra øvningen i Stærekassen i København og

efter koncerten i Bogense. I avisen kunne man læse formanden for

Rosenfestivalen, Jette Kærgaard, udtale: ”Tænk engang, vi taler om
Dronningens eget orkester, der rykker ud til folket, ude i provinsen,

på Nordfyn. Det var en fantastisk oplevelse. Større jubilæumsgave
kunne vi ikke få. Jeg savner ord.” Orkesterchef Eric Enstrøm blev

også interviewet til avisen og sagde bl.a.: ”Jeg kan lige så godt sige
det, som det er: jeg er imponeret. Jeg fortryder ikke et sekund, at vi
sagde ja. Rosenkulissen var helt eminent for vores march, og kon-

certen – hold da op, sikke en koncertsal. Og sikke et publikum. Vi
har kun én gang tidligere oplevet et publikum, der svingede med så

mange dannebrogsflag, og det var i Sydslesvig, da vi gav koncert for
det danske mindretal.”

Musikkorpset satser på et godt gensyn med Bogense næste år i maj
til Garderforeningernes repræsentantskabsmøde.
Rosenkoncert i Bogense. Foto: Hanne Sindberg.

www.livgardensmusikkorps.dk
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GARDERHISTORIER
Mit kompagni overgik pr. første sept. 1962. til vagttjeneste ved de
kongelige slotte og palæer, og mange af vore trængsler var hermed
en saga blot. Vi skulle ikke mere på lange marchture, vi skulle aldrig
mere kravle rundt i Tyrens Røvhul eller i det hele taget på nogen
måde stroppes igennem. Fra nu af var det rent slør, hvor vi kunne
dandere den i fine uniformer på behageligste vis. Alene tanken om
at falde ned og kravle rundt i blå uniform var så absurd, som noget
kunne være. Som en symbolsk handling havde vi puttet vores kampuniform med tilhørende feltmæssigt udstyr ned i en sæk, som der
var bundet godt og grundig for. Aldrig mere skulle vi iføre os den
stinkende fedtplettede møgsæk, som vi i det sidste års tid havde
døjet så meget sammen med.
I løbet af september og det meste af oktober vænnede vi os gradvis
mere og mere til en tilværelse uden uforudsete lidelser, en tilværelse, hvor vi altid var renvaskede og pæne i tøjet, og hvor c-rationer
var erstattet af rigtig mad, som vi spiste af rigtige tallerkener.
Og så indtraf det utænkelige. En dag sidst i oktober blev alle, der
ikke var på vagt beordret til at blive på kasserneområdet, og midt på
eftermiddagen blev alle beordret til at stille fuldt feltmæssigt. Den
stinkende sæk blev åbnet og med væmmelse trak vi i den uhumske
kampuniform med alt der dertil hørte. Min radio havde jeg afleveret, men det var der råd for, for majoren havde sørget for en mursten, der havde ca. samme vægt som radioen, så den kom han i min
venstre upat. Vi var virkelig bange for, hvad idioten nu havde gang
i, men det blev dog ikke den helt stor røvtur, som vi havde frygtet.
Vi blev stillet op to og to med gevær i hvil, og så gik det ud gennem
porten og ned ad Gothersgade. Med jævne mellemrum skiftede vi
geværet over på den anden skulder ligesom, når vi gik i vagtparaden, og således gik det, til vi var et godt stykke ude på Amager. Her

fik vi lov til at tage geværet over højre skulder, som vi plejede, når
vi var på længere gåture. Videre og videre gik det, indtil vi pludselig
marcherede ind på lufthavnsområdet. Her gjorde vi holdt, og der
blev kommanderet hvil på fortovet foran en stor bygning. Her stimlede en masse folk sammen omkring os, og flere spurgte os, om det
havde noget at gøre med Cuba, at vi var der. Ingen af os havde hørt
om Cuba, og vi var i øvrigt også pisseligeglade. Det lyder mærkeligt,
men som de gode soldater vi var, så interesserede vi os kun for at
hvile, sove, spise og at tænke på piger. Om der har været enkelte
vågne ungersvende blandt os, som også fulgte med i politik og den
slags, skal jeg lade være usagt, men jeg tror det næppe.
Efter en times hvil, gik turen hjemad, først med geværet over højre skulder og, da vi kom ind til byen så med gevær i hvil. Hjemme
på Rosenborg kasserne trådte vi af uden nogen forklaring på den
mærkelige hændelse, og vores grimme antræk kom tilbage i sækken igen. Lidt efter lidt gik det op for os, at vores tur til lufthavnen
havde noget at gøre med, at der havde været en storpolitisk krise,
og at vores major derfor sikkert havde villet afprøve, hvor lang tid
det ville tage, at få sine kampklare tropper ud til lufthavnen, for det
tilfælde, at der et eller andet sted skulle være brug for os.
Det var så vores indsats i anledning af Cubakrisen. Om vores hurtige indsats havde nogen betydning med hensyn til det faktum, at
russerne trak følehornene til sig og tredje verdenskrig blev afblæst,
skal jeg ikke kunne sige, men vi viste i hvert fald, at vi var rede til at
forsvare fædrelandet.

Har du en soldaterhistorie, du elsker at fortælle?
Send den til garderbladet@garderforeningerne.dk

#GARDERLIV
@christoffersaxmose
@christoffersaxmose
Til tider kan livet som garder være Når jeg tager ud og inspicerer
yderst udmattende... Ser frem til en mine garder-venner!
uges fri på fredag
Holder selvfølgelig 1,5
#hvisaltsåminvagtfriikkebliverind- meter distance! #garderliv
dragetigen #garderliv #yolo #savne- #jegerreserveidag
rårhus #hjemtilårhusåhåh
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Få dit billede med i
Garderbladet ved at
hashtagge det #garderliv

@sebastianjbach
Klar til Amalienborg #danishmilitary #garderliv #danishroyalguard #soilder #pudsoggejlivildskab #pudsoggejl
#garderliveterfedt

www.garderforeningerne.dk

@simen_laugesen
Another beautiful morning in
Høvelte! #Beautiful #Sunrise #LaterToday #ShootingRange #ItsGonnaBeAGoodDay
#Høveltekaserne #Denmark
#SentISengOgTidligtOp #SnartWeekend #ArmyLife #Garderliv



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:
Vakant

Hej Garder
Når du ser dette ikon:
så kan du finde mere
fra din foreninger på
www.garderforeningerne.dk.
Hvis du ikke har internet adgang,
så printer og sender vi naturligvis indlægget med posten til din
postkasse.

Brønderslev og Omegn

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

GF 70
1/7 1947

Hadsund og Omegn GF 40


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

Himmerland GF 34


4/12 1914
Formand: 433-NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75
e-mail: garder@himmerlandsgf.dk
www.himmerlandsgf.dk

Bowlingaften med damer
Mandag den 24. oktober 2016 Himmerlands
Bowling, Centervej 1, Gatten 9640 Farsø.
Vi mødes kl. 17.45. Efter en times bowling
fra kl. 18.00-19.00 (der bliver isat gul kegle)
samles vi i bowlingcafeen, hvor vi skal have
lækre spareribs og kaffe for en pris på kun
kr. 160,00 inkl. leje af sko.
www.gardershop.dk

Der bowles i to præmiegrupper en dame- og
en herrerække med præmie for hver 5 deltagere, samt når gul kegle er i spids, og alle
kegler vælter belønnes deltager med en præmie. Under kaffen vil de udsatte vinpræmier blive uddelt. Desuden stiller vi hold af 4
gardere til deltagelse i DG landsturnering i
C-rækken i 2016/17.
Vi håber, som sædvanlig på et stort fremmøde til denne bowlingaften. Du er velkommen
til at tage ledsagere med eller kun deltage i
fællesspisningen kl. 19.00.
Vil du/I med? Bindende tilmelding senest
søndag den 21. oktober 2016 kl. 18.00 til Kristian Kristensen på 2133 3566 eller på mail:
garder@himmerlandsgf.dk.
Generalforsamling nr. 102
Himmerlands Garderforening inviterer hermed alle gamle garderkollegaer til julefrokost og generalforsamling mandag den 28.
november 2016 kl. 18.00 på Ranum Kro, Vestergade 10, 9681 Ranum.
Dagsorden ifølge vore vedtægter udsendes
ultimo oktober 2016 til alle medlemmer via
mail eller brev.
Nærmere oplysninger hos bestyrelsen, tilmelding til bestyrelsen eller e-mail: garder@
himmerlandsgf.dk snarest og senest søndag
den 27. november 2016 kl. 18.00. Alle gamle.
gardere er velkommen.
MÆRKEDAGE
Følgende har på sin runde og halvrunde
fødselsdag haft besøg af 2 fra bestyrelsen:
JAN-61 Erik Bækhøj Andreasen og APR-69
Jacob Engelbrecht Jacobsen.

Hjørring og Omegn GF 56

Formand: FEB-78 Lars Zacho Rath
Fynsgade 14, 9800 Hjørring
Tlf. 23 44 07 20
e-mail: larsrath@gmail.com
www.hjgarderforening.dk

Hobro og Omegn GF 35

28/5 1915
Formand: APR-88 Claus Storgaard Nielsen
Buen 4, Gettrup, 9500 Hobro
Tlf. 40 46 03 33
e-mail: clausstorgaardnielsen@hotmail.com

Bowling aften med damer
Bestyrelsen i Hobro Garderforening bakker
op om invitationen til en hyggelig bowling
aften sammen med Himmerlands Garderforening. Husk at der kun skal 4 gardere til
et hold, for at deltage i landsturneringen i C
rækken. Bestyrelsen har aftalt med Himmerlands Garderforening at de er behjælpelige
med at videresende resultater.

Morsø

GF 44

16/7 1918
Formand: 686-SEP-64 Knud Rasmussen
Soelbergsvej 11, 7900 Nykøbing M
Tlf. 97 72 22 36
e-mail: aak.rasmussen@gmail.com

Thisted Garderforening inviterer os til
virksomhedsbesøg den 04.10.2016, kl.
19.00 hos BILA.
Hvis man vil deltage bedes dette meddelt
formanden senest 02.10. på mail: aak.rasmussen@gmail.com
3 medlemmer har aflagt Karby skytteforening et besøg. Der blev skudt på 50 m
bane og resultatet var forbavsende godt.
Der vil også være mulighed for, at skyde på
15 m bane. Der vil senere blive arrangeret
en aften med skydning. Er der på nuværende tidspunkt interesserede, bedes de kontakte formanden.

14/3 1930

Vi afholder skydning mandag den 10. oktober kl. 19.00 i den nye Fiber-hallen i Hjørring
(tidligere Vendia-hallen).
Skydningen afholder vi sammen med andre
soldaterforeninger.
Der afholdes ligeledes fællesskydning mandag den 7. november samme sted.
Skydeformand Richard Svendsen er ansvarlig arrangør.
Hjørring Garderforening er nu på facebook, og vi vil fremover bl.a. bruge facebook til information til medlemmerne og
andre interessenter.
Potentielle medlemmer, unge Gardere er
der fokus på, så venligst besøg mig på min
facebook profil så I kan blive en del af vores
Garder-venner.
FEB-78 Lars Zacho Rath



Region 1

Nordjylland

GF 10

24/3 ,1908
Formand: JAN-80 Olav Vibild
Klithagen 2, Klitgaard, 9240 Nibe
Tlf. arb. 28 14 35 01 · Tlf. priv. 98 35 01 30
e-mail: kontakt@gfnordjylland.dk
www.gfnordjylland.dk
www.facebook.com/gfnordjylland

TIRSDAG DEN 4. OKT. BOWLING MED
LEDSAGER.
Se omtale i Garderbladet for september.
MANDAG DEN 10. 0KT. KL. 19.00 BESØG
PÅ NORDJYSKE STIFTSTIDENDE/MEDIER.
GF Nordjylland har arrangeret en interessant rundvisning på Nordjyske Medier med
redaktør Flemming Kristensen. Mødested
receptionen, Langagervej 1, 9220 Aalborg
Ø. Efter rundvisningen er Nordjyske Medier
vært ved en kop kaffe i kantinen. Tilmelding
til dette arrangement er nødvendig og skal
ske senest 5. okt. til Olav Vibild tlf. 28143501
eller e-mail: kontakt@gfnordjylland.dk
www.garderkortet.dk
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Region 2

TIRSDAG DEN 11. OKT. KL. 19.30 SKYDEOG KAMMERATSKABS-AFTEN.
Skyttelauget afholder skydeaften (15 m). Det
rigtige sted at vedligeholde dine skydefærdigheder. Gl. Lindholm Skole, Nørresundby.
Tilmelding ikke nødvendig.
LØRDAG DEN 15. OKT. KL. 09.00:
GARDERJAGT i DRONNINGLUND.
Jagtlauget indbyder til Garderjagt i nærheden af Dronninglund. Indbydelse med
nærmere adresse udsendes til alle jagtinteresserede medlemmer af GF Nordjylland. Er
du interesseret så ring til kasserer Henning
Mathisen tlf: 40358005 eller sekretær
Teddie Thulstrup tlf: 40681411.
TIRSDAG DEN 25. OKT. KL. 19.30
SKYDEAFTEN MED DAMER.
Igen i år gentager vi succesen og afvikler
en skydeaften, hvor vore damer kan deltage
og prøve skydning med riffel på 15 m banen
på Gl. Lindholm Skole. Der vil være et mindre traktement, hvorfor tilmelding er nødvendig. Tilmelding til oldermand Flemming
Hassing tlf.: 98383122.
TORSDAG DEN 3. NOVEMBER KL.
18.00 GENERALFORSAMLING NR. 108 I
PAPEGØJEHAVEN.
Indkaldelse udsendes til alle medlemmer.
En dejlig aften hvor vi efter generalforsamlingen samles om det traditionsrige
torskebord eller måske dyrekølle. Oplys ved
tilmeldingen hvad du foretrækker. Husk det
er nødvendigt at tilmelde sig, enten til Olav
Vibild på telefon 2814 3501 eller email til:
kontakt@gfnordjylland.dk
Se de næste arrangementer på vor hjemmeside: www.gfnordjylland.dk
Husk vor facebookside:
www.facebook.com/gfnordjylland
Udsender automatisk besked inden næste
arrangement. Gå ind på facebooksiden og
tast på ”synes godt om” så er du med.

JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Randers By og Omegn

GF 08

1/2 1908
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


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

Onsdag d. 5. og 19. oktober kl.19.30
Skydning 15.m og kammeratskabs aften i
Sjørring Hallen.
Vi mødes på skydebanen i Sjørring hallens
kælder.
Indgang fra bagsiden af hallen.
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.

Vendsyssel

GF 43

14/5 1918
Formand: DEC-06 Peter Christensen
Knoppen 6, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
e-mail: peter@viland.dk
www.vendsysselgf.dk
www.facebook.dk/vendsysselgarderforening

Husk kammeratsskabsaften på Grønlandsvej 16, den 5. okt.

Den 3 august mødtes vi for første gang i
denne sæson til grillaften på Dybro hos
Ingrid og Vagn. Denne gang var det en lidt
speciel aften, og vel lidt vemodigt, da det
var sidste gang med Ingrid og Vagn som
værter. De har jo solgt dette pragtfulde sted,
og har købt hus i Hjørring. Det betød ikke,
humøret ikke var højt, og som Vagn sagde
med et smil om munden, var der ligeså meget kaglen i lokalet, som da han havde 5000
kyllinger der !. Slagter Anders Engen havde
igen i år grillet en pattegris og lavet salater,
så der blev gået flittig til fadene, alt imens
snakken gik lystigt. Bagefter var der stort
kagebord samt auktion over fire gamle Garderglas, Vagn havde fået fra sin far, pengene
de indbragte, blev flot doneret til foreningens kasse. Den lykkelig ejer af disse meget
specielle glas blev Maj 50 Rogers Søgaard.
Alt i alt en meget vellykket aften hvor vi kan

glæde os over, at den yngre generation også
møder op. Til slut en meget stor tak til Ingrid og Vagn for alle de gange de har stillet
lokaler til rådighed for os, vi ønsker jer alt
muligt godt i jeres nye hjem i Hjørring.

JUL-81 Peter Ulrik Sørensen

Østvendsyssel

GF 77

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

Onsdag d. 16 november 2016.
Ordinære Generalforsamling.
Der indkaldes hermed til foreningens ordinære generalforsamling i garderstuen på
Hotel Hjallerup Kro, Søndergade 1, Hjallerup kl. 18.00.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Vi mødes kl. 18.00 til spisning med efterfølgende Generalforsamling samt kammeratlig
samvær.
Pris på menu samt drikkevarer bliver sendt
ud på mail til medlemmer.
Tilmelding senest d. 9. november til formand Poul Sonne Jensen på Tlf. 2240 1478
/ 98281478 eller mail lyngdrup@mail.tele.
dk eller
Sekretær Jacob Dam Rasmussen på tlf. 2448
0186 eller mail jdamrasmussen@gmail.com
Vel Mødt.

Siden sidst.
Lørdag d. 3. september 2016
Besøg ved Museet i Hammer Bakker.
Grundet manglende tilmeldinger blev vi
desværre nødsaget til at aflyse dette spændende arrangement.
Efteråret er over os, og vi skal snart til at
genoptage skydningen igen. Datoer vil tilgå
i de kommende udgaver af Garderbladet.
Ligeledes arbejdes der på bowling i det
kommende år som vanligt. Dette vil ligeledes blive udmeldt i kommende udgaver af
Garderbladet.

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

Fødselsdag Jubilæum

GF 04
8/4 1901

VIRKSOMHEDSBESØG
Tirsdag d. 4 oktober kl. 19.00 Virksomhedsbesøg på BILA A/S Industrivej 18 7900 NYKØBING M
18

Robotfirmaet BILA er en højteknologisk
virksomhed, der beskæftiger ca. 170 engagerede medarbejdere.
Alle kompetencer er samlet hos BILA A/S og
omfatter rådgivning, konstruktion, udvikling, implementering og efterfølgende servicering af robotanlæg.
Tilmelding til Niels Godiksen 2090 7901 el
n.godiksen@mail.dk senest d 2.oktober.

Messingblæsere fra
Musikkorpset gør dagen festlig.
Ring til Jesper Hyllested. Musiker ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 2825 6500

www.garderforeningerne.dk



www.gardermarch.dk



Garderforeningerne i Midtjylland (2)
Vicepræsident: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
e-mail saabyetjele@hotmail.com
Regionsskydeleder:
JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20
e-mail lindevej.20@mail.tele.dk

Regionsbowlingleder:
APR-09 Karsten Fruergaard
Skaldehøjvej 97, 8800 Viborg
Tlf. 21 23 27 70
e-mail karstenfruergaard@hotmail.com

Hej Garder
Når du ser dette ikon:
så kan du finde mere
fra din foreninger på
www.garderforeningerne.dk.
Hvis du ikke har internet adgang,
så printer og sender vi naturligvis indlægget med posten til din
postkasse.

Herning og Omegn

GF 23

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

Fugleskydning
Lørdag den. 05-11-2016 Kl. 09.30 på Lundgårdskolen til morgenkaffe.
Efter Dame og Herre fugle er nedlagt er der
frokost.
Morgenkaffe / Skydning / Frokost. Alt dette
for 100,00 Kr.
Drikkevarer 10,00 Kr. pr, genstand
Mød nu talstærk op til nogle hyggelige timer
Sidste tilmelding d. 30-10-2016
Ole Haunstrup Andersen mail mosegaarden@hotmail.dk eller 2323 2059.
Julehygge
Husk kryds i kalenderen d. 13-12-2016
FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen

Holstebro og Omegn


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
www.garderholstebro.dk

Lemvig og Omegn

Bjerringbro og Omegn

GF 75

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

Djursland

GF 55

7/4 1929
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

Bankospil fredag den 14. oktober kl.
19.00 i Skyttehuse, Stenvad Bygade 55 8586
Ørum. Vi begynder med et bankospil om kaffe på rækken og 15. ænder på kortet fuld, vin
og chokolade på amerikansk lotteri. Efter
spillet er der kaffe og Kirstens Kage. Kom og
støt op om din garderforening, og mød garderkammerater til kammeratligt samvær.
Inviter familien med og spørg gerne en anden garder om samkørsel til Stenvad. Husk
at alle er velkommen.
Garderskydning torsdag den 27. oktober
fra kl. 18.30, vi slutter af med kaffe, kage og
hygge, også er alle velkommen.
www.gardershop.dk

Region 1
2


Formand: Uffe Sværke
Ringkøbingvej 45, 7620 Lemvig
Tlf. 52 13 55 96
e-mail: usv@skov.dk

GF 26
6/5 1912

GF 19
17/12 1910

Odder og Omegn

GF 12

5/4 1909
Formand: APR-72 Jens Peter Petersen
Smedegade 31, Ørting, 8300 Odder
Tlf. 20 32 33 18.
e-mail: garderforeningen.odder@gmail.com

Ringkøbing og Omegn

GF 39

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

Pokalskydning M/K på 15 m.:
Torsdag den 3. november 2016 kl.19.00 i
Højmark Hallens Skydekælder. Så er foreningens aktivitetsprogram for 2016 ved at
være udtømt. Det næstsidste arrangement
er anden omgang af årets to pokalskydninger på 15 m. mod Skjern GF. Her ved den sidste
skydning afgøres det, hvilken forening der
skal opbevare pokalen det næste års tid. Det
er det samlede resultat af årets to skydninger, der er gældende.
Mød talstærkt op, for meget kan indhentes
her ved den sidste skydning. Mange gange er


det antallet af skytter, der bliver afgørende
for, hvilken forening der løber af med sejren,
og det er den skytte fra den vindende forening, der har deltaget i begge skydninger
og sammenlagt har den højeste score fra
årets to skydninger der bliver pokalskytte
og får lov til at opbevare pokalen som bevis.
Men den heftige kamp om at få del i de fine
Garderglas deltager alle i. Der er otte præmier i alt, så chancerne for at skyde sig til et
Garderglas er rimelig stor. Efter skydningen
mødes vi i ”Garderstuen” til hyggeligt samvær og præmieoverrækkelse, samt Jans gode
kaffebord.
Mød nu op og deltag i det kammeratlige
samvær med andre gamle Gardere M/Kere,
alle kan deltage i skydningen uanset kvalifikationer, da vores interne regler tillader
skydning med geværstøtte.
Ringkøbing og Omegns Garderforenings
100 års jubilæum:
Tirsdag den 27. december 2016 kl. 10.30 i
Højmark Kirke og kl. 12:00 i Højmark Forsamlingshus.
Programmet for festligholdelsen af foreningens 100 års jubilæum ligger nu fast, dagen
starter med en andagt i Højmark Kirke, efterfølgende går vi over vejen til Højmark
Forsamlingshus, hvor der vil blive serveret
en festmiddag, efter middagen vil der være
kammeratligt samvær indtil sidst på eftermiddagen, hvor der er planlagt afslutning
ca. kl. 17.30.
Invitationer til jubilæumsfesten vil blive udsendt til alle foreningens medlemmer primo
oktober 2016 enten pr. mail eller
brev.
Læs om vores landskydning på
200 m på www.garderforeningerne.dk under Ringkøbing GF.

Samsø

JAN 72 Anders Bjerg

GF 09

18/3 1909
Formand: JUL-71 Vagn Aa C. Iversen
Mårup Skolegyde 10, 8305 Samsø
Tlf. 40 21 56 76
e-mail: videsign@videsign.dk

Silkeborg og Omegn


Formand: JUL-73 Ole Louring
Ballevej 20, 8600 Silkeborg
Tlf. 61 65 13 47
e-mail: ole.louring@fibermail.dk
www.silkeborg-garderforening.dk

GF 30
4/5 1913

Opgave for medlemmerne.
I skrivende stund er bestyrelsen ved at lave
programmet for året 2017, vi vil opfordre
jer medlemmer til at komme med forslag til
arrangementer, så har du et godt forslag, så
kontakt Ole Louring på mail, ole.louring@
fibermail.dk, eller på telefon 6165 1347.
Programmet udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen midt i
januar måned.
JUL-73 Ole Louring

www.garderkortet.dk
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Region 2

Skanderborg og Omegn

GF 36
4/2 1916


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

Generalforsamling
Husk generalforsamling med middag for
foreningens medlemmer torsdag den 6. oktober 2016 kl. 18.30 i Borgernes Hus, Søballevej 6A, Veng, 8660 Skanderborg.
Vicepræsident Jens Saabye Nielsen kommer
og deltager i middag og generalforsamling,
ligesom han vil uddele hæderstegn og skydepræmier.
Indbydelse vil blive tilsendt foreningens
medlemmer.
Bankospil
Husk, at vi spiller bankospil den 27. oktober
og den 24. november 2016 på Restaurant
Sølyst, Sølystvej 32, 8660 Skanderborg. Tag
gerne familie og venner med.
Der er gode præmier: ænder, ribbenstege,
kyllinger, rødvin og chokolade.
Vi hygger os i pausen med kaffe og oste-/rullepølsemadder.
Kom i god tid, så du kan vælge dine vinderplader. Skanderborg Marineforening og
Garderforeningens medlemmer opfordres til
at møde op i stort tal.
200 meter skydning i Honum
Den 1. og 8. august afholdtes 200 meter
skydning i Honum, hvor der deltog skytter
fra Garderforeningerne i Skanderborg og
Horsens.

Mail-adresse
Oplys venligst din e-mail adresse, hvis du
har en sådan.
Din Garderforening kan spare papir, kuverter og porto, hvis du oplyser din e-mail
adresse til foreningen. Hvis du har e-mail
og mailer den til brittaogasger@fibermail.
dk , modtager du materiale på den måde.
Hvis du ikke har e-mail, modtager du - som
hidtil - materiale med posten.
AUG-72 Asger Thykjær

Skive og Omegn

GF 27

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

Skjern og Omegn


Formand: FEB-69 Gunnar Jensen
Åvangen 5, 6900 Skjern
Tlf. 30 46 20 73
e-mail: gunnar.yette@hotmail.com
www.skjerngarderforening.dk

Viborg og Omegn

GF 64
12/3 1943

GF 15

25/7 1909
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.viborggarderforening.dk

Aarhus og Omegn


Formand: MAJ-77 Niels Erik Kjær
Ristrup Hovedgaard,
Ristrupvej 39, 8471 Sabro
Tlf. 86 24 10 15 - 40 27 02 38
e-mail: garderkjaer@gmail.com
www.aarhusgarderforening.dk

GF 05
26/9 1902

Skydning
Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej, Højbjerg onsdagene den 5. oktober, den 2. november og den 30. november fra kl. 19.00.
Oplysninger hos Jan Creutzberg tlf. 2778
2851, e-mail: gfaa1902@gmail.com
Fredag den 7. oktober kl. 18.30 - Keglespil i Aarhus Skøjtehal, Gøteborg Allé 9,
8200 Aarhus N.
Fredag den 4. november kl. 18.30 – Andespil i det Store selskabslokale,
Skovvangsvej 127, Aarhus N. Hele familien
er velkommen.
Pris: 50 kr. pr. voksen og 25 kr. pr. barn under 15 år for kaffebord med franskbrød og
kringle. Bindende tilmelding: Jørgen Ø. Johnsen tlf. 4075 1724 abc-telte@mail.dk
Senest d. 28. okt.
Fredag den 11. november kl. 11:00 - Mindehøjtidelighed for våbenhvilen i Første
Verdenskrig. Mindeparken, Aarhus.
Ingen tilmelding.
Fredag den 18. november kl. 18:30 – Generalforsamling, Frimurerlogen, Christiansgade, Aarhus.
Vælg mellem kogt torsk og engelsk bøf. Desserten er pandekager med is.
Pris: 100 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til spisning: Jørgen Ø.
Johnsen tlf. 4075 1724 abc-telte@mail.dk
Senest d. 4. nov.
1964 Helge Kuno Pedersen
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Garderforeningerne i Sydjylland (3)
Vicepræsident: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme.
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsskydeleder
MAR-93 Ulrik Baunsgård,
Birkebækparken 11,
7260 Sdr. Omme
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsbowlingleder:
OKT-77 Jørgen Jeppesen,
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 7620 1212
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk

Hej Garder
Når du ser dette ikon:
så kan du finde mere
fra din foreninger på
www.garderforeningerne.dk.
Hvis du ikke har internet adgang,
så printer og sender vi naturligvis indlægget med posten til din
postkasse.

Als og Sundeved


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

Esbjerg og Omegn


Formand: AUG-11 Daniel Sørensen
Torvegade 55, 6800 Varde
Tlf. 24 65 93 11
e-mail: ds-sorensen@hotmail.com

Fredericia og Omegn


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

GF 60)
12/12 1937

GF 59
31/5 1935

GF 29
28/10 1912

Haderslev

GF 57

16/5 1933
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 oktober:
Onsdag den 5. oktober kl. 10,00. kammeratskabsformiddag m/ledsager oppe i
Museums-og Garderstuen på Haderslev Kaserne.

www.gardershop.dk

Region 3

Mindeord over Niels Weber
Niels Weber er død efter svær
sygdom.
En gammel garder, for hvem De
Danske Garderforeninger og Den
Kongelige Livgarde fyldte meget i
hjertet. Han levede op til vores motto: ”En gang garder, altid garder”.
Niels sørgede for i en årrække at
sælge næsten alle bagsideannoncer
i Garderbladet. Han var idémanden
bag julegaven til de udsendte. Han
skaffede møbler til præsidentens
kontor og De Danske Garderforeningers mødelokale.
Han brugte enhver lejlighed til at
profilere De Danske Garderforeninger og skaffede med utrættelig ildhu midler til støtte for Den Kongelige Livgarde.

Niels kunne skaffe alt via sit netværk
i erhvervslivet uden tanke for personlig vinding. Og i Niels’ tanker afsøgtes
altid nye muligheder til gavn for De
Danske Garderforeninger og Den Kongelige Livgarde.

Så prøver vi en ny sæson 2016/17 i håb om
lidt bedre tilslutning end sidste år. Det er tilslutningen, der fremadrettet betinger, at disse foredrags formiddage kan fortsætte. Det
skylder vi foredragsholderne.
Vi lægger ud med et højaktuelt emne om vore
hjemsendte ”Veteraner”. Foredragsholder er
pensioneret chefsergent Steen Samuelsen v/
1. Brigade der kommer og fortæller os om”
sit frivillige arbejde med Veteranerne”. Efter
foredraget er der spørgsmål fra tilhørerne.
Herefter går vi til frokost i Haderslev Kasernes cafeteria. Velmødt til den nye sæson.

le du mod forventning ikke have modtaget
årsprogrammet, så kontakt venligst Registrator Ejvind Bomme (2328 3899) eller
Formand John de Taeje (4091 7650).

Onsdag den 19. oktober kl. 19.30- Bowlingaften for hele familien store og små. Kom og
slut op om en rigtig spændende familieaften.
Dan vil bl.a. arrangere en mini turnering
med præmier samt lidt godt til alle børn.
Denne aften skal vi gerne have en tilmelding
til Dan på telefon 60 60 68 58 elle på mail
dan-paulsen@hotmail.com senest søndag
aften den 16. oktober. Mødested Bowl and
Fun, Vinkelvej 17, 6100 Haderslev.
Onsdag den 26. oktober kl. 19.30 Skyde og
kammeratskabsaften. Igen i år samles vi
oppe på Haderslev Kasernes skydeloft. Bestyrelsen håber, at nogle af vore yngre medlemmer i år vil finde vej op på skydeloftet
og dyste med ældre garderkammerater. Der
skydes på 15 meter bane, så alle kan være
med.
Aktiviteter siden sidst:
Der har været stille omkring aktiviteterne
i Haderslev Garderforening grundet sommerferien, men nu burde alle medlemmer
have modtaget det nye program, og vi glæder os til en ny og spændende sæson. Skul

I denne stund går vore tanker til Niels
Webers hustru Gerda og familien.
Æret være Niels’ minde!

Ulrik Baunsgård, Vicepræsident region III

Horsens og Omegn

GF 03

5/10 1889
Formand: JAN-70 Jørgen Bojsen Jensen
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld
Tlf. 75 68 75 99
e-mail: joergenbojsen@turbopost.dk
www.dg-hs.dk

Kolding og Omegn
GF 06

7/8 1904
Formand: NOV-75 Ole Bork Jessen
Sjællandsvej 16, 6000 Kolding
Tlf. 75 50 52 59 / 40 26 00 59
e-mail: ole@borkjessen.dk
www.dgkolding.dk
Facebook – søg på ”Garderforeningen i Kolding”
Book en Blå time på 44 55 59 00

Kongeå-egnen

GF 73

24/7 1958
Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 60 80 92 26
e-mail: peter@lyngsgaard.com
www.kongeåegnensgarderforening.dk

Midtjydsk

GF 58

25/11 1934
Formand: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

www.garderkortet.dk
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Region 3

Ribe og Omegn


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

GF 28
18/8 1912

Sønderjydsk

GF 46

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
5. september – National Flagdag

17. september – DG Landsskydning i
Vingsted Centret ved Vejle.
Mød op denne dag – ALLE kan deltage om
man er øvet eller kun skyder en sjælden
gang, det gør ingen forskel i denne sammenhæng. Du vil møde mange tjenestegørende
og gamle gardere denne dag. Vi starter med
flaghejsning kl. 10.00.
25. oktober – Generalforsamling i
Sønderjydsk GF som i år afholdes på Den
Gamle Kro i Gråsten. Mødetid er 18.30
12. december – Grønlangkålsspisning på
Ballum Slusekro. Start kl. 18.30 og tilmelding til J. O. Dahlmann på 6175 6913.
Kære Garderkammeret
Fra tidligt forår og frem til nu har der i
foreningen været afviklet flere aktiviteter
som vi synes det var værd at berette om,
samtidig vil der i dette indlæg også være
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information om forestående arrangementer i din garderforening.

9. april – Var der deltagelse fra vores forening ved den særlige begivenhed det altid
er, når der er mindearrangement ved obelisken i Søgaard, hvor vi mindes de faldne
fra kampene den 9. april 1940.
1. maj – Var der arrangeret bustur til
den årlige Årgangsparade på Livgardens
Kaserne.

7. juni – Trekantskydning i Toftlund er en
skydekonkurrence for hold som gennemføres på skydebanen hos Toftlund Skytteforening. Arrangementet var som altid godt
besøgt og samlede omkring 30 – 35 deltagere fra de tre foreninger.
30. juni – Fugleskydning på skydebanen
ved Søgårdlejren. Deltagere var igen gardere og befalingsmænd fra vagten ved
Gråsten Slot samt medlemmer fra Sønderjydsk GF.
Efter endt skydning samles alle på Den
Gamle Kro i Gråsten, hvor Sønderjydsk GF
havde arrangeret mad og drikke til de deltagende. Hele dagens program er gratis for
garderne, og er en gave og en påskønnelse
fra os, Sønderjydsk Garderforening, til garderne og regimentet.

Varde og Omegn

GF 72

8/5 1957
Formand: NOV-90 Carsten Christensen
Tranbjergvej 16, Helle, 6800 Varde
Tlf. 40 11 30 02
e-mail: ccskovgaarden@ofir.dk
www.varde-omegns-garderforening.dk

Vejle og Omegn

GF 32

19/11 1913
Formand: JUN-83 Jens Palmelund
Søkærvej 8, 8722 Hedensted
Tlf. priv. 40 58 06 12 · arb. 75 65 06 08
e-mail: k.internet@aab-net.dk
www.garderforeningenvejle.dk

Flugtskydning
På Flugtskydningsbanerne i Rimmerslund
den 25 oktober, blev der ved rimelig tilmelding, også fra Horsens GF afholdt 4 forskellige skydninger.
Det var rigtig flot vejr til det, og da Vejle
GF var i det gode og venlige humør, lod vi
3 gardere fra Horsens GF få de første 3 plader, og det skal de have tillykke med.
1) Poul Henrik Graversen
2) Morten Søby
3) Ove Nielsen
Efter skydningen, var der meget fin grillmad til alle, efterfulgt af godt socialt samvær.

Læs en udvidet omtale om de afholdte arrangementer på www.
garderforeningerne.dk
under
Sønderjydsk GF

www.garderforeningerne.dk

Christian Lund



Mail adresser
Hvis du i k k e modtager mail fra mig, er
det fordi jeg mangler din mail adresse, derfor bedes du venligst snarest sende din til
mig.
k.internet@aab-net.dk
Mobil 24 84 48 25
www.garderforeningenvejle.dk
SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/groups/Garderforeningen

www.gardermarch.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)

Hej Garder
Når du ser dette ikon:
så kan du finde mere
fra din foreninger på
www.garderforeningerne.dk.
Hvis du ikke har internet adgang,
så printer og sender vi naturligvis indlægget med posten til din
postkasse.

Lidt fra vicepræsidenten
I Præsidiet tager vi os naturligvis
af de løbende forretninger, men
der er jo andre tiltag der arbejdes
med. Bl.a. arbejdes med at øge tilgangen til garderforeningerne. Det
sker først og fremmest via Hverveudvalget, som har kontakt til hver
indkaldt årgang. Der er ”projekt
fastholdelse” hvor vi undersøger,
hvad der skal til for at fastholde
de ny-indmeldte gardere. Og der
er årlige møder med årgangsforeningerne, hvor der er et kæmpe potentiale for medlemmer til
garderforeningerne. Der gøres et
kæmpe arbejde i Hverveudvalget,
men husk, at du som medlem af
en garderforening også har mulighed for at få garderbekendte til at
melde sig ind i din forening, ikke
mindst dine årgangskammerater.
Fortæl om jeres oplevelser i jeres
garderforening, så flest mulige bliver interesseret.
JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident

www.gardershop.dk

Assenskredsen


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

Den Fyenske


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

Region 4

GF 66
2/9 1945

GF 02
6/7 1889

Lidt fra formanden
Fanebærer søges!
Kære gardere.
Vi søger stadig efter en fanebærer i Den
Fyenske. Du vil blive instrueret af erfarne gardere og ved først kommende
fanebærekursus vil vi tilmelde dig så du
bliver godt rustet til jobbet.
Fanebæreren skal stille til nogle faste arrangementer, så som vores generalforsamling, 4. maj mindeparade i Ansgar
Anlæg, Kongeskydningen, Repræsentantskabsmøder, Valdemarsdag i Den Fyenske
Landsby, Flagdagen 5. september. Men
skulle der til et arrangement komme
forhindringer overtager reservefanebæreren. Derudover stiller vi med fanen ved
bisættelser, såfremt familien måtte ønske
det. Til nogle af arrangementerne vil du få
diæter.
Vi har en ”jobbeskrivelse” som du kan få
tilsendt og kigge i inden du bestemmer
dig. Er du interesseret i at høre nærmere,
så kontakt mig på 2073 4089 eller hgprivat2@gmail.com
JUL-71 Henrik Gattrup

15 m skydning
Tirsdag den 4. og 11. oktober skydes der med
riffel og pistol på banerne i FKS-Hallen, kl.
19.00 – Næste skydeaften er tirsdag den 1.
november samme tid og sted.
Kammeratskabsaften/Gule ærter
Torsdag den 20. oktober bydes på Gule ærter
kl. 18.30 i lokalerne Højstrupvangen 1, 5200
Odense V, lige over for Idrætshallen. Såfremt
du ikke ønsker gule ærter kan du ved tilmeldingen bestille smørrebrød. Bindende tilmelding til formanden på hgprivat2@gmail.
com eller på mobil 2073 4089 senest lørdag
den 15. oktober.
Andespil
Torsdag d. 3. november kl. 19.30 er der det
årlige Andespil på Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, Odense C for medlemmer og familier.
JUL-71 Henrik Gattrup



Faaborg-egnen

GF 22

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

Kammeratskabsaftener i den forestående
sæson er fastsat som flg.: 14. okt., 11. nov., 9.
dec., 13. jan., 10. febr., 17. marts. og 21. apr.
Vi starter alle dage kl. 18 med skydning
hvorefter vi spiser vor medbragte mad.

M.h.t. julearrangementet d. 9. dec. inviteres damerne med og efter deres skydning
spiser vi den medbragte mad og slutter aftenen med bankospil og lidt sang.
Øvrige arrangementer:
Generalforsamling d. 27. jan., Vestfyns Cup
i Assens d. 9. maj, og sommerarrangement
hos Birthe og Erik Larsen, Trunderup lørdag
d. 1. juli
MAJ-56 Henning Elnegaard-Christensen

Kerteminde og Omegn


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

GF 48
15/2 1921

Langeland

GF 24

21/10 1911
Formand: 098-JAN-63 Ove Elnegaard-Christensen
Bjergvej 6A Herslev, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 69
e-mail: iec@post11.tele.dk

Nordfyn

GF 51

5/8 1924
Formand: OKT-80 Renè Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 16 36 / 2168 9687
e-mail: dytbaat1@gmail.com
www.nordfyns-garderforening.dk
Bank: 6863 1009583

BOWLING:
Hej Gardere og koner, så tager vi fat på endnu en ny bowlingsæson i Otteruphallen.
Vi mødes den 10/10-16 lidt før kl. 19.00.
Tilmelding senest 3 hverdage før på tlf. 51
32 80 86, pga et lettere traktement, som vi
plejer ved sæsonstart.

APR-79 Niels Rasmussen

ROSENFESTIVAL:
Nordfyns Garderforening vil gerne sige tusind tak til gamle gardere og Faner fra de
forskellige Fyenske garderforeninger. Det
var et flot fremmøde og alle har fået ros fra
bestyrelsen for Rosenfestivalen, alle dem
jeg har talt med rundt omkring i Bogense,
har også set os og sagt det var et flot skue
med Orkestret forrest og så faner og til
sidst vi gamle gardere.
TUSIND TAK TIL ALLE.

OKT-80 Renè Rasmussen

www.garderkortet.dk
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Region 4

Nyborg og Omegn


Formand: 605-NOV-66 Kaj Nielsen
Teglvænget 2, 5540 Ullerslev
Tlf. 21 68 11 07
e-mail: knt2u@mail.tele.dk

GF 42
6/3 1918

Den første melding herfra skal være til jer,
som ikke så ofte kommer til tirsdags Kammeratskabs-skydning. Det kunne jo være I
syntes, at den "næsten" faste trup, er friske
gutter at være sammen med.
I oktober er der skydning/kammeratskabsaften d. 04 og d. 18 kl. 19-21.
Det er som altid muligt at købe kaffe og
ostemad. Jeg håber vi ses.
Der indkaldes til Ordinær Generalforsamling tirsdag d. 25 oktober kl. 18.00 med
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
4. Kassereren fremlægger revideret
årsregnskab
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
og øvrige medlemmer
6. Valg / genvalg af bestyrelse,
7. Årskontingent skal fastsættes
8. Eventuelt, fremsendte spørgsmål/emner vil blive behandlet
Efter generalforsamlingen serveres gule ærter af højeste kvalitet.
Der uddeles 40 - 50 - 60 års tegn.
Alt sammen foregår i Aunslev-hallen på Kertemindevej i Aunslev.
Ønsker du at deltage i spisning, er tilmelding
nødvendig til Kassereren,
Gunner Ulrik Mortensen, mail.: missulrik@
mail.dk eller tlf. 6531 6434.

Søndag den 28/8 var dagen for den årlige
IDRÆTSSKYDNING for soldaterforeningerne i området. Vi stillede 6 mand fra foreningen, og kunne nyde kaffen og rundstykkerne,som var skænket af sammenslutningen,
da det var 80 års jubilæum. Vi sluttede som
nr. 3 i hold. Individuelt blev placeringerne
for stor bane: Gert Bo nr.8, stående salon:
Ole Vagn, nr. 2, siddende salon: Ole Vagn, nr.
1. Finn M nr. 3 og Gert Bo. Nr. 4
Husk også at det er Svendborg, som lægger
baner til REG. Bowlingen i starten af januar,
nærmere bestemt 07-01-17. Så sæt kryds
i kalenderen og hjælp foreningen med at
vinde. Mere om det i de næste nr. af bladet.
JUN-85 Finn Madsen

Vestfyn

re med ledsagere var mødt frem. Der blev
spist, snakket og sunget. Traditionen tro
var der kaffe og lagkage til dessert.
Bankospil
Husk at sætte kryds i kalenderen tirsdag
den 1. november kl. 19.00. Der afholder vi
vores årlige bankospil. Det foregår i Lillebæltshallens Cafeteria. Der bliver masser
af gevinster. Husk at medbringe en gave til
lotteriet til en værdi af ca. 25 kr. Medlemmer af andre foreninger, naboer samt familie er meget velkomne, så mød op til en
hyggelig aften.
JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

GF 33

23/5 1914
Formand: 185-SEP-61 Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
e-mail: haaning@stribnet.dk

Skydning
Husk skydning på 15 m i Lillebæltshallen
hver onsdag fra kl. 18.30. Kontakt evt. Knud
på tlf. 4021 6548.

Grillaften
Stor tak til Sinne og Knud der lagde have til
en meget hyggelig grillaften en af de gode
dage midt i august. 11 fremmødte garde-

Fra Vestfyns Garderforenings Grillaften. Der
er stor koncentration ved udskæring af Sinnes flotte lagkager.

GARDERNES HUNDREDEMANDS
FORENING

NOV-66 Kaj Nielsen

Svendborg og Omegn

GF 37

6/7 1916
Formand: 017-JAN-62 Kristian Hansen
Skolebakken 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 22 43 86 57
e-mail: af-kh@ollerupmail.dk

Husk i oktober:
Skydning:
2. og 4. tirsdag, skydning på 15m. i Ollerup.
Efter skydning er der kaffe og kage.
Bowling:
Torsdage. Kunne du tænke dig at være med,
så kontakt Ole 2043 0120.

Så er CD’en med billeder fra foreningens
100 år klar til salg. Der er over 200 billeder
fra hele dagen og aftenfesten. Sælges til den
uhørte lave pris af 60.- kr. Henvendelse ved
køb til Formand Kristian tlf. 2243 8657.
Skal cd’en sendes, så kommer portoudgift
oven i.
Til jubilæet fik vi lavet noget rødvin med fin
etikette på de kan købes ved henvendelse
til Kasserer Poul 4015 9014.
24

Kunne du tænke dig at blive medlem? Kontakt Jørgen Suddergaard, formand
E-mail: j.suddergaard@newmail.dk · Mobil: 60634740
Se link under De Danske Garderforeninger

www.garderforeningerne.dk



www.gardermarch.dk



tradition for, at der serveres kogt flæsk og
medister samt en øl og en snaps til ærterne, ligesom der også vil være æbleskiver til
kaffen. Prisen for dette arrangement er kr.
200,00. Aftenen er kun for gamle gardere
uden ledsagere.
Bindende tilmelding mellem 10. og 17. oktober 2016 på tilmeldingstelefonen 4081 0040
mellem kl. 18.00 og 20.00 eller på www.garderforeningen.dk.

Garderforeningerne på
Sjælland og Øerne (5)
Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fasanvænget 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
e-mail: ole.gerner.olsen@gmail.com
Regionsbowlingleder:
179-SEP-61 Gorm Rasmussen
Plantagevej 19, 2680 Solrød Strand
Tlf: 5614 1710
e-mail: hannegorm@2senior.dk

Hej Garder
Når du ser dette ikon:
så kan du finde mere
fra din foreninger på
www.garderforeningerne.dk.
Hvis du ikke har internet adgang,
så printer og sender vi naturligvis indlægget med posten til din
postkasse.

Garderforeningen 
i København

GF 01
25/8 1885

Formand:
JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th.,
2100 København Ø
Tlf. 2371 1543
e-mail: formand@garderforeningen.dk
Kasserer og registrator:
APR-72 Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37, 2300 København S
Tlf. 4254 0906
Bank konto: 9570-4820509056
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk
www.garderforeningen.dk

Seniorfrokost
Igen i år afholder vi Seniorfrokost på Frederiksberg Slot. Der er udsendt invitationer til
medlemmer, der fylder 80 år i år eller som
er ældre. Frokosten afholdes mandag den 17.
oktober kl. 13.00.
Gule ærter
Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00 serveres
der igen gule ærter i Kantinen på Hærens
Officersskole på Frederiksberg Slot. Der er
www.gardershop.dk

Fødselsdagsreception
Torsdag den 25. august 2016 fejrede vi foreningens 131 års fødselsdag ved en reception i Sergentmessen på Livgardens Kaserne. Vejret var fint, så vi kunne være i haven.
Bestyrelsen havde håbet på flere deltagere,
men de medlemmer, der mødte op, havde
en hyggelig eftermiddag.
JAN-70 Jørn Knudsen

SKYTTELAUGET Kortdistance
Vi er nu godt i gang med den nye kortdistancesæson, hvor der er blevet skudt i en måned.
Vi har afholdt Fugleskydning og vi har kåret
den nye Fuglekonge. Nu gælder det så vore
træningsaftener, hvor vi skyder hver onsdag
på banerne i DGI-byen fra kl. 18.30. Geværer
og skydebaner er klar til træning henholdsvis onsdag d. 5., 12., 19. og 26. oktober.
Langdistance
På langdistancen mødes vi søndag den
9. og søndag den 23. oktober kl. 08.00 til
morgenkaffe på Københavns Skyttecenter i
SKAK-huset ved den store parkeringsplads
lige inden for lågen. Når kaffen er drukket
går vi på banerne og skyder.
Internet
Husker du at læse Skyttelaugets medlemsblad ”Sigtekornet” på internettet, - gå ind
på www.garderforening.dk/GSLsigtekornet.html
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt udstyr, der kan lånes på banerne,
ligesom der vil være mulighed for at få råd
og vejledning fra gamle og erfarne skytter.
Yderligere oplysninger om Skyttelauget og
dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til
kassereren på telefon 5327 9274.
OKT-77 Jan Stoltenborg

Mumiefrokosten i november foregår tirsdag den 1. november kl 1130.
Som sædvanlig i kantinen på Svanemøllen
Kaserne.
Tilmelding til: Formand SEP-66 Erik Schlüter, mail: erik.schluter@live.dk, mobil
2016 4081 eller
næstformand SEP-59 Willy Larsen mail: nygade15@dlgmail.dk, mobil 2020 0595.
Til- og afmelding kan ligeledes ske på www.
gardermumier.dk eller ”mumiefonen” 6062
3141 (telefonsvarer)
TILMELDINGSFRIST 21. OKTOBER 2016.


Region 5

Foredrags- & frokostmøde
Deltagere er alle som er medlem af en soldaterforening.
Onsdag d. 12. oktober 2016
Mødested: Hjemmeværnsgården
Skyttemarksvej 200, Næstved
Mødetid: Kl. 10.30, hvor porten åbnes.
Foredrag: Kl. 11.00, foredragsholder
Kaj Spangenberg, journalist/rejseleder
Emne:
” Tabet af de skånske lande ”
til Sveriges Krona, de fire fredstraktater,
som svenskerne ikke overholdt, uden at
Danmark gjorde det store (bortset fra
to krige).

Efter en kort ryge- og hvilepause, serveres
ca. kl. 12,45, en buffet, hertil 1 øl/vand, 1
snaps og til afslutning kaffe og fælles samvær. Dagen slutter kl. 15,00.
Deltagerpris: Kr. 85,00, der kan tilkøbes
ekstra drikkevarer til acceptable priser.
Tilmelding senest d. 5. oktober til:
Normann Hansson tlf.: 5574 8606
e mail: noha@post.tele.dk
eller på www.sscs.dk

Husk at opgive soldaternr. samt soldaterforening.

Bornholm

GF 11

20/9 1908
Formand: NOV-93 Peter Kofoed-Dam
Storegade 41, 3740 Svaneke
Tlf. 56 49 64 04 / 23 25 90 04
e-mail: svanegaard@dlgmail.dk
www.bornholmsgarderforening.dk

Fakse og Omegn


Formand: OKT-80 Michael Hansen
Rosenvænget 21, 4690 Haslev
Tlf. 41 78 50 59
e-mail: peter@pedersen.mail.dk

GF 38
13/11 1916

Generalforsamling Lørdag den 12. nov.
2016 kl. 13.00. I kælderen under den gamle
sporshal Præstøvej 1 afholdes der ordinær
generalforsamling. Dagsorden efter lovene
Denne gang afholdes det uden frokost pga.
Jubilæum.
Jubilæum
Faxe Garderforening har 100 års jubilæum.
Det afholdes Lørdag den 12 nov. kl. 18.00
på Rønnede Kro hvor foreningen blev stiftet

www.garderkortet.dk
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for 100 år siden., Bestyrelsen håber at rigtig mange af vore medlemmer med fruer vil
deltage og gøre aftenen festlig
Indbydelse og festskrift vil blive uddelt til
medlemmer og æresmedlemmer samt til vor
naboforeninger.

Falster og Østlolland

GF 14

25/7 1909
Formand: APR-82 Kent H. Andersen
Orebyvej 71, 4990 Sakskøbing
Tlf. 40 21 70 65
e-mail: kha@privat.dk

Frederiksborg Amt

GF 18
12/12 1910


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:
3. oktober, kl. 18:30: Klubaften i Sergentmessen på Garderkasernen. Læs mere i Garderbladet for september.
7. november, kl. 18:30: Kammeratskabsaften. Ved dette arrangement uddeler
vi årstegn for medlemsskab af en garderforening.
De medlemmer der, i følge foreningens oplysninger, i år skal have årstegn, modtager
i løbet af oktober måned et brev med opfordring til at deltage.
Mener du, at du i år skal have årstegn, og
ikke medio oktober har modtaget brevet
med invitationen, bedes du henvende dig til
foreningens sekretær.
Tilmelding til spisning senest onsdag, d. 28.
september hhv, 2. november til næstformand
Søren Terp, tlf.: 5154 0957.
P.S.: I bedes alle gå ind på FAG’s hjemmeside,
og læse CH/LG’s opfordring: www.frederiksborgamtsgarderforening.dk

Gl. Roskilde


Formand: JUL-69 Leif Fokking
St. Valbyvej 25A, 4000 Roskilde
Tlf. 42 41 81 22
e-mail: kontakt@dg-roskilde.dk
www.dg-roskilde.dk

GF 17
22/1 1910

Kommende arrangementer:
Bowlingsæsonen og keglesæsonen starter op
igen, og som tidligere er det onsdage i lige
uger for bowlingen start d. 5. oktober og
tirsdage i ulige uger start d. 27. september
for keglespillerne.
Torsdag d. 3. november – Andespil i Vor
Frue Sognegård kl. 19.00.
Kom og deltag i dette hyggelige arrangement, hvor der er mulighed for at vinde gode
og nyttige præmier og få en god snak over
bordet samtidig med det gode måltid der
serveres. Nærmere herom følger, tilmelding
nødvendig! På e-mail: kontakt@DG-Roskilde.dk
26

Fugleskydning
Der blev igen i år på en sommerrig dag afholdt fugleskydning i Marineforeningens
lokaliteter.
Resultatet blev som følgende;
Nedskudt af
For:
Kronen
Aug-82 Kim Wass
Lindy Onsberg
Halsen
Gurli Rye Andersen
532-51 Bent Volfing
Højre vinge
JUL-69 Leif Fokking MAJ-56 Jens
Rasmussen
Venstre vinge
822-66 Hans Bøge
Inger Rasmussen
Højre klo
822-66 Hans Bøge
Dorte Wass
Brystplade
532-51 Bent Volfing 816-63 Jørgen
Ypkendanz
(Fuglekonge)
Brystplade – damerne
Inge Fokking
Gurli Rye Andersen
(Fugledronning)
OKT-86 Flemming Haar Ehlers

Haslev og Omegn

GF 52

18/6 1924
Formand: 785-MAR-67 Niels Chr. Jørgensen
Gildringeparken 4, 4690 Haslev
Tlf. 29 85 62 49
e-mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

Bowling starter tirsdag, den 4. oktober kl.
19.00 i Haslev Bowlingcenter. Herefter bowles der hver den første tirsdag i måneden
indtil marts 2017.
Foredragsaften: Stevns GF arrangerer foredragsaften med Marcus Knuth mandag, den
24. oktober 2016. Tilmelding m.m. – se det
udsendte program.
Vinterskydning på 15 m banen i skydekælderen starter mandag, den 7. november
2016 kl. 19.00
Julefrokost: vi gentager successen med at
holde julefrokost sammen med Marineforeningen. Sæt X i kalenderen og reservér lørdag, den 28. november 2016.
Se også aktiviteterne på foreningens hjemmeside www.gf-haslev.dk

www.garderforeningerne.dk

JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen



Helsingør og Omegn

GF 41

31/1 1918
Formand: FEB-75 Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. p. 49 13 51 46 · Tlf. m. 40 42 23 91
e-mail: larsson@skorstensfejeren.dk
www.helsingoergarderforening.dk

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din lokale forening.
Kommende arrangementer: Bowling, vi
spiller første gang i sæsonen onsdag 5 okt.
Vi spiller fra kl. 18:00 i Allerød, som vi plejer.
Tilmelding til : tommyaaboe@hotmail.com

Skydning bliver først til november og det er
tirsdag 15.
Vores årlige og traditionsrige ANDESPIL,
nærmer sig. Sæt allerede nu X i kalenderen
ved fredag 4. november.
Søndag d. 21 aug. afholdt vi den årlige fugleskydning på skydebanerne ved Hellebæk.
Vi mødtes til morgenmad og en lille skarp
i strålende vejr og højt humør. Efter endt
skydning, lidt over middag, blev resultatet
som følger: Næbbet, afgående fuglekonge
Palle Westergaard, højre og venstre vinge
ved Jesper Aaboe, halen ved Bo Nielsen og
den nye fuglekonge kom til at hedde Mogens Gundersen. Udover skydning, var der
konkurrence i pistolskydning og pilekast,
her blev vinderne: Pistol, Ib Westergaard
og Pilekast, Jesper Aaboe. Festmiddag og
præmieoverækkelse, fandt sted om aftenen
på Produktionsskolen, hvor den nye fuglekonge var vært ved en lille en til kaffen.
Det var så ”heldigt” at Danmark spillede OL
finale i håndbold, så det blev også fejret til
den store guldmedalje.
Husk de digitale medier, vi har en hjemmeside og vi er også kommet på facebook.

Holbæk Amt

NOV-74 Tommy Aaboe

GF 21

24/3 1911
Formand: 652-NOV-49 Kaj Kristensen
Stenhusvej 5 B, 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 27 30
e-mail: kajkris@hotmail.com
www.holbaekamtsgarderforening.dk

BOWLING afholdes onsdag den 12. oktober i Mega Bowl, Mellemvang 5, Holbæk. Se
nærmere om arrangementet i Gardersablen.
www.gardermarch.dk



Tilmelding til Bent Pedersen på tlf. 5932
8219 eller på e-mail: karenbent@c.dk
Kammeratskabsaften afholdes onsdag den
26. oktober kl. 18.30 i Garderstuen. Der serveres: Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager med syltetøj samt kaffe med kage.
Pris kr. 125,00. Tilmelding til formanden senest den 19. oktober på tlf. 5943 2730.
NOV-81 Ole Madsen

Høje-Taastrup og Omegn

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

GF 78
29/11 1976

Aktivitetsoversigt:
Vinterskydning: Første skydeaften er mandag den 3. oktober kl. 18.30. Indbydelse er
udsendt.
Bowling: Der bowles tirsdag den 4. og den
18. oktober. Se den udsendte indbydelse om
bowlingsæsonen for de nærmere oplysninger om til- og framelding.
Jubilæumsfest: Foreningens 40 års jubilæumsfest afholdes lørdag den 26. november
2016 på Sengeløse Kro. Indbydelse udsendes
medio oktober.
National Flagdag: Garderforeningen har i
samarbejde med Høje-Taastrup Kommune
markeret flagdagen ved et samlet arrangement, der blev indledt med en andagt i Taastrup Nykirke efterfulgt af en fælles march
ad Hovedgaden til Magdas Park, hvor der i
forbindelse med mindetaler blev lagt en
krans ved æresstenen.
Bowling: Når dette skrives er det lige før
bowlingsæsonen begynder, der er kommet
tilmeldinger fra stort set alle, der deltog i
sidste sæson, så vi kan se frem til en række
af gode træningaftener.
729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Kalundborg og Omegn

GF 53

18/4 1926
Formand: 950-MAJ-66 Finn Thormod Nielsen
Lynggårdsstien 9, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 87 38 / 60 49 92 58
e-mail: lyngsti9@gmail.com

Virksomhedsbesøg
Mandag d. 10. okt. 2016 kl. 18.00- 21.00
På Kalundborg Forsyning a/s Dokhavnsvej
15, 4400 Kalundborg.
Efter rundvisningen serverer foreningen 3
stk. smørebrød + 1 øl / vand.
Det koster kr. 50 - at deltage tilmelding senest d. 4. okt. 2016. til Finn tlf. 6049 9258
eller mail: lyngsti9@gmail.com
PS. Der bowles onsdage kl. 16:00
Husk også at sætte kryds i kalenderen d.
18/11 2016 til årest julebanko
www.gardershop.dk

Korsør og omegn
GF 49

14/10 1922
Formand: MAR-83 Lars P. Moosdorf,
Kærsvej 95, 4220 Korsør
Tlf. 30 36 72 43
e-mail: elefant@youmail.dk
Køge og omegn

Region 5

Nordre Birk

GF 62
19/11 1941



GF 45

15/10 1919
Formand: SEP-85 Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. p. 28 44 12 94
e-mail: henrik.agerlin@gmail.com
www.koogf.dk

Formand: 426-NOV-61 Lars Rønne
Tlf. 45 83 02 19 · Mobil 51 76 12 00
e-mail: roenne@c.dk

Torskegilde 2016:
Arrangementet finder sted den 24. oktober.
Reserver allerede nu denne aften, til det traditionelle torskegilde i restauranten på Køge
Stadion. Den friskfangede torsk med det
hele, venter på at blive sat til livs, i selskab
med dine garderkammerater. Der kommer
også et foredrag af en interessant person.
Invitation er udsendt.

www.nordrebirksgarderforening.dk

Mandeaften den 10. oktober 2016:
Interessant foredrag i Solrød Aktivitets og
Fritidscenter med Jæger og Frømand Morten
Kvist Carl, der vil fortælle om sit aktive liv i
forsvaret. Invitation er udsendt.

Banko 2016:
Arrangementet finder sted den 21. november. Også denne aften skal reserveres til, med
ledsager, at deltage i det store årlige festlige
Bankospil, med de store præmier. Nærmere
invitation, om tid og sted, vil blive udsendt.
Bowling:
Hver onsdag i Køge Bowlingcenter, fra klokken 18.00 til 19.00.
Så er sæsonen igen startet. Dejligt at se jer
alle, til en ny sæson, friske og vel udhvilede
oven på sommerens strabadser.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon
2619 1710.
Skydning:
Opstart på ny sæson.
Første skydedag er tirsdag den 4. oktober fra
klokken 19.00.
På første skydeaften, byder vi alle nye skytter velkommen med gratis ammunition og
du kan frit låne foreningens skydemateriel.
Kom og afprøv dine evner som skytte.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 2697
7425.
Garderstuen:
Starter op igen i forbindelse med skydning.
Baren er åben med diverse drikkevarer og
små nye tiltag.

Kasserer/Registrator:
MAJ-66 Jørgen Brandhøj
Tlf. 39 56 02 32 · Mobil 42 21 16 20
e-mail: j.brandhoej@icloud.com
Næst- Skydefmd.:
256-MAJ-65 Jørgen Skov Andersen
Tlf. 45 88 66 73
e-mail: joergen@skovandersen.dk

Brønshøj, Herlev, Måløv, Kirke Værløse,
Smørum, Ledøje, Lyngby, Gentofte, Egedal,
Furesø, Rudersdal, Hørsholm og Birkerød.

Kommende arrangementer:
Nordre Birk Garderforenings 75 års Jubilæumsfest lørdag den 19. november kl.
18.00
Kære medlemmer og ledsager.
I inviteres hermed til at deltage i Nordre
Birks Garderforening jubilæumsfest, for netop på ovennævnte dato for 75 år siden blev
foreningen stiftet, og det skal naturligvis
fejres.
Jubilæumsfesten bliver afholdt på Schæffergården Ermelundsvej 105 i Jægersborg,
2820 Gentofte. Parkering: Jægersborg Alle
166.
Aftenen byder på følgende: Gardere fra Tamburkorpset vil byde os velkommen derefter
vil vi nyde Schæffergårdens velkomst. Fanen
føres ind og der serveres en treretters festmenu med vine ad libitum. Der vil være taler og uddeling af jubilæums-/fortjensttegn.
Der vil være let musik under middagen.
Det er lykkedes os at få køkkenchefen, Peter
Gerløv Feddersen fra Schæffergården, der
søndag den 13. marts 2016 vandt den eftertragtede Dining Week 2016 publikumspris
blandt 192 restauranter inklusiv to Michelin
og tre Bib Gourmand restauranter, til at kreere denne festmenu.

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

Steen Rasmussen

Møn

GF 20

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



Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

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

www.eriksen-co.dk
www.garderkortet.dk
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Menu:
Schæffergårdens velkomst
Hjemmerøget laks - dildmayo - syltede løg –
rugchips
Hvidvin: De Chansac, Sauvignon Blanc, Sydfrankrig
Kalvesteg - selleripuré - langtidsbraiserede
løg
Rødvin: Sensas, Syrah/Cabernet Sauvignon,
Sydfrankrig
Nøddemazerin med hybensorbet - sprød tuile
Portvin: Warre's Den Kongelige Livgardes
Port
Kaffe/Petit four – Cognac/Likør
Efter middagen vil der være dans ved et firemands orkester og fri bar med vin, øl og
vand.
Fanen føres ud kl. 23.55 og festen slutter.
Påklædning: Festtøj. Forenings- og hæderstegn bæres.
Med tilskud fra foreningen er prisen for dette flotte arrangement kun kr. 475/ person.
Betaling til Danske Bank Reg. nr. 9570 konto
59491191 senest 1. november.
Tilmelding til Jørgen Brandhøj inden 1.
november på tlf. 4221 1620 eller e-mail:
j.brandhoej@icloud.com med oplysning om
navn og ledsagers navn.
MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Sydsjælland

GF 07

27/10 1907
Formand: 416-NOV-67 Erik Otto Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 55 50 18 24
e-mail: HM.rev@mail.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Skyttelauget:
Vi har Pokalskydning med Marineforeningen, torsdag d. 13. oktober. Skydningen
foregår i Fladsåhallen, fra kl. 18.00 der er
efterfølgende spisning. Bindende tilmelding
til Gert Roerholt tlf. 5570 0646 eller Kurt
Truelsen tlf. 2365 4602.
Vi har indendørsskydning riffel/pistol i
Fladsåhallen, torsdag d. 3. november, kl.
19.00, der skydes på 15m..
Kl 19-20 skydes med riffel og fra kl. 20-21
skydes med pistol.
Garderstuen:
Vi har åbent i Garderstuen torsdag den 6. oktober og torsdag den 3. november fra 19.00
Ved nok tilmeldte vil der være spisning klokken 18.00 , yderlige informationer og tilmelding på 2082 7545.
Torsdag den 13. oktober klokken 11.00 afholdes formiddagsmøde i Garderstuen, der
vil blive serveret en frokost med 1 øl. 1 snaps
og kaffe, pris kr. 85,00. Alle er velkomne, tilmelding til Claus, tlf. 2082 7545, senest mandag den 11. oktober.

Nordsjælland

GF 16

3/12 1909
Formand fg.: JUN-85 Niels Anker Rasmussen
Solbærvænget 10, 3630 Jægerspris
Tlf. 21 24 43 72
e-mail: Britt-nielsrasmussen@mail.tele.dk
Facebook: Nordsjællands Garderforening
www.nsgarder.dk

Bestyrelsen:
Vi har 109 års jubilæumsfrokost i Kalbyrissalen, Hjemmeværnsgården, Skyttemarksvej 200, Næstved. Søndag d. 30. oktober kl. 13.00. Husk vores garderpiger er også
meget velkomne denne dag. Hæderstegn kan
bæres. Pris for deltagelse i frokost kr. 150,Tilmelding til formanden Erik O. Harder
Mikkelsen på tlf. 4015 1824, senest d. 23.
oktober. Der er uddeling af fortjensttegn og
årstegn.

Stevns

Se også på vores hjemmeside.
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

GF 31

20/7 1913
Formand: 415-NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8, 4672 Klippinge
Tlf. 56 56 14 00 / 40 40 84 00
e-mail: boso@privat.dk
www.stevnsgarderforening.dk

Foredrag
Næste foredrag bliver mandag den 24. OKT
2016, kl. 19.30 - med Marcus Knuth - Soldat
og Diplomat.
Kursus & Konferencecenter Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig-Stevns.
PRIS: 100,- kr. Betales v/fremmødet - inkl.
kaffe/te og kage.
Tilmelding via www.stevnsgarderforening.
dk eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem - af hensyn til disponering af antal
stole og kaffe/te + kage.
Det er et åbent arrangement – så tag gerne
din nabo med.
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Udover at der er kommet gang i både skydning og bowling, så afholdt foreningen sin
årlige fugleskydning 28. august 2016. Det
var igen på Hjemmeværnets område på
Horsedammen – og desværre for sidste
gang på dette (engang) så skønne sted.
22 friske skytter mødte op, og så gik det ellers, om ikke slag i slag, så skud efter skud,
og fuglen måtte da også ofre sit liv efter
allerede 260 skud. Fugleskydningens resultat kan du se på www.garderforeningerne.
dk under Søndre Birk.
John Bennetzen blev årets Kronprins, medens Jakob Hjorth løb med værdigheden
som årets Fuglekonge. Hjertelig tillykke til
alle præmietagerne.
Vi går nu i gang med at lede efter et nyt sted
for afholdelse af vores fugleskydning. Dem
der ikke har deltaget endnu, opfordrer vi til
at deltage. Vi har det vældig hyggeligt og vi
kan sagtens være mange flere.
NOV 68 – Fl. Martinussen

Og så vil vi gerne komme med en opfordring til de medlemmer som ikke har modtaget mails fra foreningen i løbet af 2016.
Det er fordi vi mangler dig i vores fortegnelse over mailadresse.
Derfor beder vi venligst om at du sender en
mail til nielslangstrup@youmail.dk med dit
navn og telefonnummer. Mailen bruges kun
til info fra Søndre Birk – og vil ikke kunne
ses af andre. På forhånd tak.
Nov-74 Niels Langstrup

JUL-74 Kristian Rasmussen

Søndre Birk


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

GF 61
14/6 1938

Så er det blevet efterår, og der er god gang i
aktiviteterne i Søndre Birks Garderforening;
d.v.s. både skydning og bowling. Derudover
kommer der jo også andre enkeltstående aktiviteter, f. eks. vores helt uovertrufne bankospil. Det er fredag, den 04. november 2016 i
Glostrup Hallen – og nærmere omtale følger
i novembernummeret af Garderbladet.

www.garderforeningerne.dk



Vestlolland


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

Vestsjælland

GF 50
20/1 1924

GF 13

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

www.gardermarch.dk



Garderforeningerne i Udlandet (6)
Præsident: MAR-86 Peter KB Diessel
One Renaissanca Place,
#1217, Palatine,
Illinois 60067, USA
Tlf. (847) 690-1774
Mob. 312-882-9191
Fax. (847) 881-0881
e-mail: peter@thediessels.com
www.garderforening.dk/dgu.htm

Hej Garder
Når du ser dette ikon:
så kan du finde mere
fra din foreninger på
www.garderforeningerne.dk.
Hvis du ikke har internet adgang,
så printer og sender vi naturligvis indlægget med posten til din
postkasse.

Mellemstaterne

GF 93

13/2 1943
Formand: MAR-86 Peter KB Diessel
One Renaissanca Place,#1217, Palatine, Illinois
60067, USA
Tlf. (847) 690-1774 · Mob. 312-882-9191
Fax. (847) 881-0881
e-mail: peter@thediessels.com
www.garderforeningen.com

New York

GF 91
31/5 1928


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
og klarsen@wwalliance.com

Pacific Northwest

GF 97
9/10 1968


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

Singapore

Australien

GF 98

23/10 1984
Formand: MAR-94 Jacob Michelsen Hoffmeyer
263 Wheeler Crescent, Wanniassa 2903, Australien Capital Territory, Australia
Tlf. +61 437 437 842
e-mail: jacob@hoffmeyergraphics.com

Kalifornien

GF 92

15/3 1942
Formand: 484-NOV-54 Kristian Poulsen
161 Oak Meadow Road, Sierra Madre, CA
91024-2661, USA
Tlf. 1 (626) 3553 371
e-mail: scankp1@verizon.net
www.garderforening.dk/califgf.htm

GF 100

3/3 2003
Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore
438791
Mob. +65 9066 8726
Skype/Yahoo/Hotmail: sduvier
e-mail: sduvier@hotmail.com
www.garderforening.dk/singaporegf.htm

Storbritannien


Formand: Amin Amirian
26 Egerton Gardens,
W13 8HQ, London, England
Tlf. +44 (0) 741 153 4422
e-mail: amin.amirian@gmail.com
www.garder-uk.com

GF 99
22/4 1992

Region 6

Øst Kanada

GF 96

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

Vest Kanada

GF 95

18/10 1944
Kontaktperson: FEB-71 Jan Bjerreskov
PO Box 1021, Black Diamond, AB T0L 0H0,
Canada
Tlf. (403) 808-3433
e-mail: bjerre@telusplanet.net
www.garderforening.dk/wcgf.html

NOV-51 Kurt og Gitte Christensen var værter for vores årlige picnic, som blev afholdt
lørdag d. 30. juli. Det var anden gang, vi
samledes på det smukke stutteri nær Okotoks syd for Calgary, Alberta, hvor Kurt og
Gitte bor i én af boligerne. Juli var en meget
våd måned over hele provinsen, men heldigvis viste solen sig det meste af den dag,
og vi sad udenfor hele tiden og nød den
smukke have. Ni af vores 19 medlemmer
mødte op, og med familie og venner var vi
ialt 30. Kaffen var klar omkring kl. 14, og
som sædvanligt var der lækkert hjemmebag dertil. Der var heller ikke mangel på
dejlige salater og desserter på sammenskudsbordet til aften. Alle bragte deres
eget grillkød og drikkevarer, og vi nød et
festmåltid under udhænget fra huset, da
skyerne havde trukket sig sammen sidst på
dagen. Vi fik lige taget det traditionelle foto
med fanerne, inden det begyndte at regne.
Alle drog hver til sit omkring kl. 19 efter
nok en vellykket picnic. Tusind tak til Kurt
og Gitte for jeres gæstfrihed.
FEB-71 Jan Bjerreskov

Venstre til højre: MAJ-64 Carl Bladt, JAN-73 Ivan Bohl, NOV-49 Morten V. Pedersen, JAN-58 Svend A. Storm, NOV-51 Kurt Christensen, MAJ-46
Aage Iversen, NOV-50 Svend Christiansen, FEB-78 Steffen B. Olsen, FEB-71 Jan Bjerreskov

www.gardershop.dk
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Personalia

Runde Fødselsdage (50-60-70-75-8085-90-95-100 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.

Guldbryllupbryllup

24-09 078-MAJ-61
GF 05
Hans Benfeldt Kjær og
Annie Piltoft Kjær
Holmebækvej 98
8260 Viby J.
01-10 663-JUL-62
GF 78
Niels Christian Brandt og Thora
Jernbane Ale 83
2630 Taastrup
05-11 291-JUL-66
GF 10
Tage Lee Sørensen og hustru
Metisvej 35
9210 Aalborg SØ

Fødselsdage

90 år
12-10 683-MAJ-48
GF 34
Ejvind Frederiksen
Vilstedvej 177
9670 Løgstør
01-11 696-MAJ-48
GF 15
Bent Bürger Clausen
Blåbærvej 8
9631 Gedsted
02-11 638-MAJ-48
GF 17
Svend Aage Simonsen
Dr. Margrethesvej 1
4000 Roskilde
07-11 418-MAJ-48
GF 64
Lars Agerskov Kold
Mads Degnbolsvej 11, Højmark
6940 Lem St.
85 år
13-10 454-MAJ-52
GF 38
Gunner Rasmussen
Syrenvænget 1
4653 Karise
15-10 178-MAJ-52
GF 55
Svend Lykke Andersen
Tolstrupvej 10
8500 Grenå
30

23-10

895-NOV-51
GF 31
Niels Tage Hansen
Møllehøjvej 10
4660 Store Heddinge
02-11 633-MAJ-53
GF 42
Ove Hansen
Thorsløkken 15
5800 Nyborg
07-11 351-MAJ-52
GF 45
Anker Hede Nielsen
Bygholmen 11
4623 Lille Skensved
09-11 018-MAJ-52
GF 38
Jørgen Larsen
Ebbeskovvej 7 B
4640 Faxe
80 år
12-10 390-MAJ-56
GF 11
Henry Peder Viborg
Skovgårdsvejen 18, Vestermarie
3700 Rønne
14-10 865-NOV-56
GF 46
Peter Nielsen Clausen
Brede Bygade 49
6261 Bredebro
14-10 367-NOV-55
GF 16
John Offersen Sørensen
Peter Appels Vej 13, Ganløse
3660 Stenløse
19-10 276-MAJ-56
GF 26
Svend Jensen
Hedevej 4
7540 Haderup
21-10 302-MAJ-56
GF 51
Arne Knudsen
L.A. Ringsvej 51
5230 Odense M
26-10 551-NOV-55
GF 42
Henning Møller
Grejsdalen 12
5800 Nyborg
28-10 817-JAN-57
GF 44
Ole Berner
Langkæret 10, Ø. Hvidbjerg
7970 Redsted M.
01-11 070-NOV-57
GF 45
Helge Sørensen
Klavervej 2, st. 0004
4600 Køge
02-11 206-MAJ-56
GF 62
Christian Duus Andersen
Dyrehavevej 12, 3.tv.
2930 Klampenborg
75 år
11-10 489-NOV-60
GF 07
Karsten Vagn Hansen
Hjulebækvej 30
4130 Herlufmagle
12-10 914-NOV-60
GF 07
Gunnar Laurits Petersen
Teglværksvej 21, Menstrup
4700 Næstved
12-10 505-MAR-61
GF 56
Mogens Sørensen
Lundgårdsvej 15, Uggerby
9800 Hjørring

www.garderforeningerne.dk



13-10
16-10
16-10
18-10
21-10
24-10
27-10
28-10
31-10
01-11
01-11
02-11
03-11
03-11
04-11
05-11
08-11

338-MAR-62
GF 55
Uffe Lund Sørensen
Elmevej 6
8543 Hornslet
309-MAR-62
GF 14
Søren Buxbom Andersen
Store Kirkestræde 2
4800 Nykøbing F
SEP-61
GF 46
Carl Egon Hansen
Myrpold 5, Felsted
6200 Aabenraa
681-JAN-61
GF 30
Kristian Rasmussen
Trehøjevej 31, Horn
8882 Fårvang
656-JAN-61
GF 26
Bent Sørensen
Elkærvej 11, Mejrup
7500 Holstebro
851-SEP-62
GF 33
Knud M. Søndergaard
Vestergade 39, 5560 Aarup
952-NOV-60
GF 01
Andreas Tang Sørensen
Islevhusvej 63 B
2700 Brønshøj
560-JAN-61
GF 28
Erik Østergaard Hansen
Ø. Åstrupvej 9
6752 Glebjerg
793-NOV-60
GF 35
Troels Schmidt Christensen
Nr. Onsildvej 25
9500 Hobro
845-NOV-60
GF 01
Nils Georg Bartholdy
Dalgas Boulevard 63, 2.th.
2000 Frederiksberg
793-MAR-61
GF 23
Arne Johansen
Bjørn Nørgårdsvej 5
7430 Ikast
720-MAR-61
GF 23
Henning Jensen
Niels W. Gadesvej 3
7400 Herning
678-JAN-61
GF 11
Ole Rømer
Dalslundevej 1
3700 Rønne
770-MAR-61
GF 14
Anders Christian Knudsen
Tårupskovvej 17
4850 Stubbekøbing
534-JAN-61
GF 33
Carlo Nielsen
Skolegade 3, 6870 Ølgod
452-MAJ-62
GF 42
Flemming Müller
Toldbodgade 32, 2.tv.
5800 Nyborg
887-SEP-62
GF 01
Per Brask
Søborg Hovedgade 21, 3.th.
2870 Dyssegård

www.gardermarch.dk

09-11 066-NOV-62
GF 18
Jørgen Christian Petersen
Byagervej 161
3460 Birkerød
09-11 668-JAN-61
GF 53
Jørgen Marchall Madsen
Sønderstrandsvej 33
4400 Kalundborg
70 år
12-10 563-JAN-67
GF 51
Albert Kristian Sørensen
Rørsangervænget 8
5210 Odense NV
13-10 300-JUL-66
GF 33
Bjarne Damsted
Søndergade 70
5580 Nørre Aaby
18-10 164-MAJ-66
GF 53
Finn Østervang Andersen
Kongstrupvej 12
4592 Sejrø
21-10 616-JAN-68
GF 22
Kurt Wismann Lorenzen
Damtoften 43
5600 Fåborg
30-10 700-MAR-67
GF 02
Ole Nielsen
Spangsvej 53
5210 Odense NV
31-10 922-JUN-67
GF 62
Erik Jørgensen
Plantagevej 51
2820 Gentofte
07-11 063-AUG-67
GF 55
Svenn Erik Møller
Rådmandsvej 34
8500 Grenå
08-11 189-AUG-67
GF 05
Erik Wermuth
Louis Hammerichs Vej 5, 4.th.
8200 Aarhus N
60 år
12-10 APR-79
GF 57
Preben Schmidt
Lille Vedsbølvej 1, Vedsted
6500 Vojens
17-10 JUL-78
GF 66
Tom Kristensen
Lundagervej 8
5610 Assens
18-10 OKT-77
GF 39
Søren Frederiksen
Bellisvej 6
6950 Ringkøbing
21-10 AUG-76
GF 06
Claus Sørensen
Timianvej 41
8800 Viborg
27-10 APR-76
GF 02
Christian Ole Nørregaard
Bogensevej 6
5270 Odense N
29-10 OKT-77
GF 32
Sigmund Sort
Kærvej 101
7190 Billund

www.gardershop.dk

29-10 OKT-77
GF 33
Paw Jensen
Stikkelsbærgyden 4
5592 Ejby
04-11 MAJ-77
GF 05
Jan Thomassen
J.P. Larsensvej 38 C
8220 Brabrand
04-11 MAJ-77
GF 08
Sten Christensen
Rodenlund 9, Hørning
8960 Randers SØ
06-11 OKT-77
GF 03
Mogens Sørensen
Herregårdsparken 39
8700 Horsens
09-11 JAN-77
GF 11
Holger Anker Kofod
Vang 10, 3790 Hasle
50 år
14-10 JUN-87
GF 01
Michael Clementsen
Vejlegårdsparken 16, st.tv.
2665 Vallensbæk Strand
14-10 JUN-87
GF 29
Jørgen Trier Hansen
Lærkevej 18, 7000 Fredericia
17-10 JUN-87
GF 14
Jørn Jensen
Flaarupvej 16,
4960 Holeby
17-10 JUN-87
GF10
John Bennetsen
Kongstedlundvej 6
9200 Aalborg SV
20-10 JUN-87
GF 03
Henrik Uhrskov
Mindstrupvej 7
7173 Vonge
22-10 JUN-87
GF 43
Peter Thomsen
Søndergade 207
9900 Frederikshavn
25-10 NOV-90
GF 01
Andrew Michael Starling
Pottemagerporten 38
2650 Hvidovre
25-10 JUN-87
GF 26
Karsten Kristensen
Søndergårdsvej 1, Gørding
7570 Vemb
01-11 MAJ-89
GF 18
Tom Mortensen
Bakkehegnet 1
3500 Værløse
01-11 OKT-86
GF 16
Michael Bang Larsen
Mølleengen 49
3550 Slangerup
02-11 JUN-87
GF 07
Jesper Elvang
Markildegårdsvej 1
4750 Lundby
07-11 JUN-87
GF 44
Niels Kr. Østergaard
Dråbystræde 6
7900 Nykøbing Mors


Dødsfald

904-NOV-48
GF 93
Svend Sylvest Jørgensen
335 Illinois Street,
Crystal Lake, Illinois 60014
USA
283-MAJ-49
GF 16
Knud Ove Hansen
Parkvænget 22, 0011
3200 Helsinge
485-NOV-55
GF 03
Jens Alfred Poul Petersen
Blirupvej 55, Vær
8700 Horsens
893-JUL-58
GF 60
Arne Clausen
Søvang 2
6400 Sønderborg
405-MAJ-60
GF 06
Holger Lauesen
Hvide Hus 25
6580 Vamdrup
315-MAJ-63
GF 53
Nils Sundby-Sørensen
Havtornvej 25
4400 Kalundborg
332-MAJ-63
GF 06
Niels Weber Pedersen
Elvej 14, Seest
6000 Kolding
257-MAJ-64
GF 02
Jørgen Rasmussen
Blåbærvej 4, Tørresø Strand
5450 Otterup
121-MAR-65
GF 01
Claus Hartvig Jørgensen
Gartnertoften 46
2770 Kastrup
FEB-69
GF 62
Niels-Christian Toft
Tårnfalkevej 9
3120 Dronningmølle
JUL-71
GF 10
Oluf Svendsen
Kongerslevvej 15
9293 Kongerslev
TAK

Tak til Vendsyssel Garderforening for
portvin og besøg af Erik Bøjstrup og 086
til min 80 års fødselsdag.

Hilsen 107-MAJ-56 Gunnar Thomsen

Jeg vil sige tak til Holbæk Amts Garderforening for portvin og besøg af formand Kaj
Kristensen ved min 80 års fødselsdag.

089 NOV-57 Arne Henriksen

www.garderkortet.dk
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