GARDERBLADET
DECEMBER 2016

”MUSIKSOLDATERNE”
– TILBAGE TIL KONGEVAGTEN

Indhold

MÅNEDENS HISTORISKE ARTIKEL SER TILBAGE PÅ EN AF
DE YDERST SJÆLDNE PERIODER, HVOR LIVGARDEN HAR
MÅTTE OVERLADE VAGTEN.

12

MUSIKKORPSET
Det er sæson for Kongevagter, og Musikkorpset
har travlt. Læs mere om
det på side 10.

10

SÆSONOPSTART FOR
REGIONSBOWLING
NÆRMER SIG MED HASTIGE
SKRIDT. LÆS OM BEGYNDELSEN
PÅ SIDE 15.

15

LÆS HVAD DER HAR
RØRT SIG VED
REGIMENTET
SIDEN SIDST.

Indhold

Garderbladet

Forsiden

3

Præsidiet

5

Om Gardere

Deadline: 1. december til Garderbladet januar
Redaktør: APR-12 Andreas Dalsgaard, +45 51 91 85 65
garderbladet@garderforeningerne.dk
Grafisk produktion: Kandrups Bogtrykkeri A/S
ISSN 0903-9422 · Henvendelser vedr. manglende
Garderblade sker til Sekretariatet, 33 15 52 04.
Password til digitalt garderblad: gevaer1

“Musikkorpset
forlader Frederik d. 3’s plads
efter medaljeparade ved
Åbent Hus d. 6.
oktober”

21 Garderforeningerne
30 Personalia
32 Bagsiden
2

VI NÆRMER OS ÅRSSKIFTET.
DERFOR SER GARDERBLADET
TILBAGE PÅ DET SNART
FORGANGNE ÅR.

www.garderforeningerne.dk



www.gardermarch.dk

16
6



Præsidiet

PRÆSIDENTEN HAR ORDET
ser. Det vil vi meget snart kaste os over, og I vil blive holdt oriente-

Af Præsident Flemming Rytter

Juletiden er for de fleste en dejlig og hyggelig højtid midt i den mør-

rede om processen løbende.

ke vinter. For andre giver julen og nytåret anledning til at mindes og

I ved, at det ligger mig meget på sinde, at flest mulige garderfor-

få repeteret savn. Og juletiden er for atter andre en ensom periode.

eninger er repræsenterede på vore repræsentantskabsmøder. Jeg

I hverdagens travlhed fortrænges ensomheden ofte af overfyldte

kan ikke tvinge nogen, men mit mandat som Præsident over for

kalendere og stress og jag. Når juleroen sænker sig, så bliver det

omgivelserne er efter min opfattelse stærkt afhængig af, at der

pludseligt helt åbenbart for ensomme, at ro ikke altid er let at leve

er liv og sunde diskussioner i organisationen. En af de helt synli-

med. Jeg minder om, at ”garderånden” også og ikke mindst drejer

ge indikatorer herpå er deltagelsen i repræsentantskabsmøderne.

sig om kammeratskab. Så i garderforeningerne er jeg sikker på, at

Jeg har skrevet rundt til de foreninger, der ikke var til stede, og fra

mange lægger sig dette på sinde, og ikke alene sender kammerater

de fleste fået svar tilbage. Jeg skal være den første til at indrømme,

med et usikkert og spinkelt netværk omkring sig en tanke, men må-

at der selvfølgelig kan være grunde til, at en garderforening rent

ske også lige slår vejen forbi disse måske ældre og måske ensomme

undtagelsesvis ikke er repræsenteret, men flere år i træk finder jeg

på en visit eller et telefonkald.

uheldigt. Det er gratis at deltage i selve repræsentantskabsmødet

Arbejdsgruppe Succes har nu afsluttet sit arbejde og afrapporteret

og holde prisen på resten af arrangementet i ave. En gennemgående

til Præsidiet. De involverede garderforeninger er tillige direkte ori-

besvarelse fra de ikke mødte garderforeninger er, at ”formanden

enteret. Præsidiet vil nu drage omsorg for, at de gode og snedige

ikke kunne, og at han ikke kunne få andre til at delta-

råd bliver lagt på vores hjemmeside.

ge”. Den slags argumenter tyder på svigtende

Der er nedsat en formel arbejdsgruppe, Arbejdsgruppe Årgangs-

loyalitet inden for bestyrelsen.

struktur (AG/ÅRG), der skal tilsikre en bedre og mere effektiv

Som en udløber af den halvkomiske sag om

hvervning i årgangsstrukturen. Vi har forsøgt at løbe dette projekt i

Kongeligt Priviligerede Landevejskroers

gang over temmelig lang tid uden held. Nu forsøger vi igen med så-

anvendelse af den lukkede kon-

vel prøvede og rutinerede kræfter samt mere ungdommelige kræf-

gekrone har Kulturministeriet

ter, hvor ”plejer” endnu ikke er etableret som en fast begrænsende

nu udsendt en bekendtgørelse,

faktor i hjernen. Vi skal simpelt hen have nogle flere medlemmer

der regulerer anvendelsen af

fra årgangsstrukturen, men det får vi ikke uden service, hjælpsom-

den lukkede kongekrone i for-

hed og støtte til alle årgangsforeningernes formænd og –bestyrel-

eningers og organisationers
→ fortsættes side 4
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Præsidiet

→ fortsat fra side 3

logoer, brevpapir mv. Jeg fik ved en fejl sendt en igangsætning i gang

til alle garderforeninger til indberetning til Kulturministeriet. Der

Præsidiets
Skydeudvalg

var medsendt noget materiale, der ikke var relevant for garderforeningerne. Jeg beklager dybt, og fejlen var alene min. Nu er sagen

i rette hænder. Vicepræsident Henrik Gattrup tager sig nu af sagen
i første omgang. Garderforeningerne skal derfor ikke foretage sig
yderligere, før Henrik Gattrup vender tilbage. Han vil som en slags

prøvesag få godkendt DG-mærket. Afhængig af, hvordan det går, og
om vi overhovedet skal involvere garderforeningerne, vil Henrik

Endnu et år er ved at slutte, og endnu en gang kan vi se
tilbage på et år, hvor der har været god aktivitet på skydebanerne. For nogle foreninger har skydningen været en
fast del af foreningens aktiviteter, mens skydning for andre mest har været knyttet op på landsskydningerne.

Gattrup evt. vende tilbage.

Som I alle ved har vi nu på andet år gennemført Gardermarch sam-

men med Den Kongelige Livgarde og Gardernetværk, senest 25.

september 2016 (se forsiden af Garderbladet, november 2016).

Om ikke så længe begynder et nyt år, og dermed er det
igen tiden for Landsskydning på 15 m. Landsskydning på
15 m kan skydes i perioden fra januar og frem til april, så
alle bør have mulighed for at kunne deltage. Skydningen
kan skydes på hjemmebane, så det eneste du skal gøre, er
at møde frem til en skydeaften i din garderforening.

Jeg og Præsidiet havde et kontaktmøde med Gardernetværk fredag
den 4. november 2016 for at drøfte fælles udfordringer (bl. a. medlemstilgang og fastholdelse af unge). Vi aftalte med Gardernetværk,

at vi fremover holder 2 kontaktmøder (DG og Gardernetværk) om
året i forbindelse med den i forvejen løbende planlægning af Gardermarch. Her vil vi kunne orientere hinanden om større arrange-

Skydeudvalget skal opfordre alle gamle gardere til at slutte op bag Landsskydningen på 15 m, og til at lægge vejen
forbi skydebanen for at prøve, om ikke det stadig er muligt
at ramme pletten. Husk, at ved deltagelse i Landsskydningen er det vigtigste ikke resultatet, men at være med,
og derved få en god aften i den lokale garderforening og
samtidig vise opbakning til en fælles aktivitet i regi af De
Danske Garderforeninger.

menter og i øvrigt koordinere vor indsats og støtte til Den Kongelige Livgarde.

Jeg ønsker alle medlemmer og jeres familie en fredfyldt og god jul.

Mange af os tænker også i julemåneden på de gardere, der er ud-

sendt i international militær tjeneste, og som følge heraf ikke kan

fejre jul sammen med deres kære. Vi i De Danske Garderforeninger
nøjes imidlertid ikke med at sende disse gardere en venlig tanke. Vi

Skydeudvalget vil til slut ønske alle foreninger og garderskytter en glædelig jul og et godt nytår. Tak for Jeres deltagelse i året der snart er forbi, og på gensyn på skydebanerne i 2017.

sørger også for, at alle gardere under fremmede himmelstrøg får en
julegave. Ja også de gardere, der er på vagt juleaften ved de kongelige slotte og palæer, får også en julegave.
Rigtig god jul.

Præsidiets Skydeudvalg

Med garderhilsen

Flemming Rytter, Præsident

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: DEC-12 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

NYT KONCEPT TIL UDDANNELSEN
Mads Rahbek, oberst, chef for Den Kongelige Livgarde

Som jeg nævnte i mit sidste indlæg, så har Hærens Taktiske Inspektør (HTI) været på besøg ved Livgarden mhp. at inspicere vagttjenesten. Det er altid sundt at få et sæt friske øjne udefra til at se

på den praksis, som over årene, for os ved regimentet, er blevet en

selvfølge, og rapporten fra HTI har således været med til at belyse
nogle muligheder og udviklingsområder, som vi måske ikke selv ville have tænkt over.

På baggrund af HTI rapporten og på baggrund af mine egne obser-

vationer, har jeg derfor udfærdiget nye direktiver til cheferne for
både III Livgardebataljon og Vagtkompagniet.

Direktiverne har til formål at flytte tyngden i uddannelsen af garderne i retning af en mere operativ end ceremoniel opgaveløsning.

Garderne skal stadigvæk kunne marchere i takt og gennemføre
et kongevagtskifte på Amalienborg, men hvor der tidligere var

en skarpere uddannelsesmæssig opdeling mellem den blå og den
grønne tjeneste, altså mellem vagttjeneste og felttjeneste, så er det

min hensigt, at grænsen mellem hvad der er blå tjeneste, og hvad

der er grøn tjeneste, bliver mere udvisket. Det er de samme færdigheder og holdninger, som ligger til grund for opgaveløsningen.

Ved at udviske denne grænse skal det således gerne blive nemmere,
for den enkelte garder, at overføre sine tillærte færdigheder fra tjenesten i felten til tjenesten på slotspladsen. Med andre ord så skal

det gerne blive mere naturligt for den vagtgående garder at reagere
som kampsoldat på en evt. trussel, også selvom der ikke er en hjelm
men en bjørneskindshue på hovedet. Evnen til at observere, detek-

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

tere og reagere som vagtgående garder er blevet uhyre vigtig i det
normalbillede, vi har omkring vagterne i dag.

Denne forskydning i uddannelsen vil også betyde en justering af

disponeringen af tid i løbet af uddannelsen. Hvis vi vil bruge mere
tid på at skærpe gardernes operative færdigheder, så må det givet-

vis blive på bekostning af noget andet. Hvordan denne ændrede
disponering skal se ud, er noget af det, vi skal arbejde med at finde
den optimale løsning på over de kommende måneder. For vi skal
stadigvæk kunne levere den ceremonielle del af vagttjenesten, som
er så kendetegnende for vores regiment.

Men det er af afgørende betydning for mig, at vi sætter garderne

endnu bedre i stand til at tage vare på sig selv og på hinanden, når
de står på deres post. Trusselsbilledet i samfundet har ændret sig i

løbet af de sidste 10-15 år, og derfor må vi erkende, at der i dag er
brug for at sammensætte uddannelsen af vores soldater lidt anderledes end tidligere.

Decemberindkaldelsen er det første hold, som
skal uddannes efter det nye koncept. Når
de møder, så er julen jo lige om hjørnet,

og inden vi får set os om, så starter 2017.
Derfor vil jeg benytte lejligheden til at sige

jer tak for den opbakning og støtte I viser
Livgarden og mig. I og jeres familier ønskes en god jul og et
godt nytår.

Pro Rege Et Grege

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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Nyt fra Regimentet

EN UVENTET GLÆDE
For nylig havde chefen for Livgarden oberst Mads Rahbek, den

NY NK VED II/LG

og Oberstløjtnant Henrik Hvilsom, chef for II/LG fik sig en ge-

Major Søren Schwartz Møller er tiltrådt som næstkommande-

glæde at kunne tildele to oberstløjtnanter Ridderkorset.

Oberstløjtnant Lars Nygaard, chef for III/LG (HBU bataljonen)
valdig overraskelse.

De var nemlig under andet påskud, blevet narret til møde i officersmessen på Garderkasernen.

Her ventede deres pårørende og kolleger.

rende i II/ LG. Søren blev udnævnt til major af chefen for 2
BDE, general J. Garly.

NYE SERGENTER VED REGIMENTET
Nye sergenter er tilgået Livgarden. Det er tidligere konstabler, der
har modtaget en afkortet sergent uddannelse. De har jo naturligvis
ikke samme behov for den fulde uddannelse, da deres basale militære færdigheder er i top.

6

Chefen for Livgarden oberst Mads Rahbek modtog dem, og ønskede
tillykke med udnævnelserne og den gennemførte uddannelse.

www.garderforeningerne.dk

Nyt fra Regimentet

ÅBENT HUS PÅ GDK
Åbent Hus på Garderkasernen i oktober var en rigtig god
oplevelse for de mange besøgende. De flotte rammer var

som vanligt skabt af III/LG, der blev godt hjulpet på vej af
et fantastisk efterårsvejr.

Vejret viste sig nemlig fra sin bedste side, og de mange

gæster fik set og prøvet lidt af det, der er soldaternes
hverdag. Man fristes til at sige ”som sædvanlig” – var der

især travlhed i boden, hvor de besøgende kunne forsøge
sig med feltrationerne.

De mange rekrutter fik vist hele familien, hvilke vilkår de
arbejder under. En styrke fra Vagtkompagniet fremviste

en Kongevagt, så familien kunne se hvad, slutmålet er for
deres unge mennesker.

Vanen tro var DG ”tungt” repræsenteret med Gardershoppen, Hverveudvalget, Bowling og MC´erne. Selvom det

egentlig er junior-bowling samt de yngste, der få en tur
på motorcyklen, giver tilstedeværelsen altid anledning til
en god gardersnak, når ”far er gammel garder”.

I forbindelse med dagen gennemførtes den sidste medal-

jeparade for Veteraner udsendt mellem 1948 og 2009.
Samtidig med at chefen for Livgarden oberst Mads Rah-

bek overrakte medaljerne, fik han sig en snak med de

fremmødte veteraner om deres udsendelse og tjeneste.
Mange har interessante historier at fortælle, og oplevelser der har formet dem som mennesker bagefter.

www.livgarden.dk
www.livgarden.dk
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På vej i Vagtkompagniet

Vagtuddannelseskomp
Af KN D.M. Jacobsen – CH/VTUDDKMP.

rende høje – særligt på den ceremonielle del. Med de seneste års

Felttjenesten blev afsluttet med en velgennemført REX-tur og 1. og

hændelser og trusselsbillede i Europa, såvel som Danmark, reduce-

2. Kompagni er nu slået sammen til Vagtuddannelseskompagniet

res kravene til den enkelte vagtsoldat og garderens operative fær-

(VTUDDKMP). Det er her, de nyudnævnte gardere inddeles i de tre

digheder sig næppe - nærmere tværtimod. Derfor er målsætningen

vagthold og her gennemfører den resterende del af vagtuddannel-

- fortsat at uddanne vagtsoldater af høj kvalitet - som både beher-

sen - og retter fokus mod vagttjenesten om den kongelige familie.

sker den ceremonielle og operative del af vagttjenesten, men med

Tidligere gardere mindes nok en periode, der var hård og lang - og

tyngde på det operative. Det ubetingede krav er: Vi må aldrig svigte.

hvor der blev pudset og ekserceret rundt - fra tidlig morgen til sen

Den ceremonielle del øves som altid. De gamle kampeksercitser

aften. Enkelte af de lange dage er fastholdt, dog har indhold og fo-

indlæres og som altid, er der ingen slinger i valsen. Garderne øver

kus ændret sig igennem årene. Der har altid påhvilet et stort ansvar

sammen med befalingsmænd og officerer - Kongevagt på Frederik

på den enkelte garder - og kravene har ligeledes altid været tilsva-

8
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På vej i Vagtkompagniet

agniet FORMERET!
gårde. III/LG har fået opstilles fire permanente skilderhuse i bataljonsgården, endda med skilderkapper, således at skilderhuse
og skilderkapper kan efterses. Uniformerne presses og der pudses og gejles forsat på den blå vagtudrustning, hvor spejlbillede og dybde stadig
er påkrævet. Den ceremonielle del af
uddannelsen, kontrolleres og certificeres af CH / LG ved en vagtinspektion - som ligger
ved uddannelsens
afslutning.

Den operative del, sætter den enkelte garder og befalingsmand, i
stand til at løse den egentlige vagttjeneste samt håndtere de situ-

ationer, som måtte forekomme. Garderne skal kunne observere

og reagere i alle situationer, både som enkeltmand og i rammen af
vagtstyrken - og de udpegede post for gevær (PFG) og befalingsmændene - skal kunne indsætte alarmpatruljer og vagtstyrken af-

hængig af situationen. Foruden de teoretiske lektioner, gennem-

føres en lang række lektioner og handlebaner – hvor garderne
bl.a. uddannes i nærkamp - med og uden våben, skydninger i Blå

vagtmæssig og handlebaner, hvor forhold som post og alarmpatrul-

jer indøves. Nærkampstræningen styrker gardernes robusthed og

giver garderne værktøjer til at afværge trusler, hvor anvendelse af

deres våben ikke findes nødvendigt. Skydningerne i vagtuniformen,
påsat bajonet og forhøjet puls, giver garderne en fornemmelse og

rutine i anvendelse af deres våben. VTUDDKMP deltager ligeledes i
III/LG store vagtøvelse, hvor både Politi, Hjemmeværn og Vagtkom-

pagni deltager, og hvor forskellige scenarier øves. Den operative del

af uddannelsen, kontrolleres og certificeres som noget nyt af CH /

LG ved en certificeringsøvelse, hvor gardernes operative færdigheder kontrolleres.

Forhåbentligt bliver garderne certificeret – således de kan overtage
vagten om den kongelige familie i slutningen af november og dermed afløse hold APR 16 efter en velgennemført vagtperiode.

www.livgarden.dk
www.livgarden.dk
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Musikkorpset

Dronningens fødselsdag 2013. Foto: Olav Vibild.

AT VÆRE MUSIKSOLDAT
Hele 2 år uden de berømte vinterparader gennem Dronningens København – kongeriget er af lave! Men fra december genopstår vagtparadesæsonen. Denne artikel
handler om at gå vagtparade.
Af fløjtenist Katrine Kielland-Brandt

At renoveringen af taget på Amalienborg har indflydelse på mange

musikeres arbejdsliv, lyder umiddelbart sært. Men i vintrene 201415 og 2015-16 var H.M. Dronningens københavner-hjem, Chr. 9.s
palæ, ubeboeligt pga. de omfattende reparationer. Og når der ingen

dronning er på slottet, er der heller ikke de gængse vagtparader
med musik. Så ændres Musikkorpsets arbejdsopgaver. Har Musik-

korpset savnet paraderne? – Ja, det har vi. Men nu flytter H.M. Dronningen ind på Amalienborg, og paradesæsonen vender tilbage. Man

kan selvfølgelig sige mangt og meget om de vagtparader, og noget
af det bliver sagt her.

Da undertegnede blev ansat i Musikkorpset i 1999, var min nærmeste medspiller en fantastisk musiker, der kort efter skulle pensi-

oneres efter 36 år. Det var Erling Jensen, der spillede piccolofløjte.
Erling blev ansat i 1963 – det var før, jeg blev født. Han kaldte mig

”bedstefars lille tryllefløjte” – og det kunne jeg ikke stå for, så jeg

kaldte til gengæld ham for ”onkel Erling”. Det blev ikke til mere end
et halvt år med onkel Erling, før end hans pensionsdag oprandt

9.9.99. Og hvilket halvt år! Når vi spillede Christian 9’s Revue-March
henad Købmagergade, sang han af fuld hals i stedet for at spille: ”Jeg

går af, jeg går af, jeg går med fuld pensiooooon”. Han fik mig også til
at høvle en masse hurtige noder af helt alene på et sted i musikken,
hvor alle andre end jeg vidste, at de ikke skulle spilles – han råbte

gennem larmen: ”fløjtesolo”, og jeg gav den gas, mens alle andre gri-

nede. At man også fik al den opbakning og venlighed, man kunne
ønske sig, hører med til historien. Når vi en regnvejrsdag kom til

pausen i vagtparaden på Amalienborg og rystede bjørnen som en
våd hund, sagde han med glimt i øjet: ”sådan er det at være mu-

siksoldat”. Så smilede vi lidt, for det var nemt at smile med Erling

Jensen. Vellidt af alle var han. Erling Jensen døde efter nogen tids
sygdom d. 12. maj 2016. Han bliver husket med glæde.

Vagtparaden i Kolonnaden 2010 (foto: Simone Aaberg Kern) og 1937 (Chr. X’s 25 års regeringsjubilæum. Foto: Sven Türck).
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Musikkorpset

Kongevagt 1895. Stabshornblæser Vater yderst t.v. STTAMB Abel. Foto fra Mogens Gaardbo.

Et mørkt kapitel for musikerne var perioden efter Frederik IX’s død

på paraden. Han sagde det ikke uden stolthed efter at have set en

husker, at der var vagtparade 7 dage om ugen i 2½ år. Det var utro-

og nej. Det kan som regel lade sig gøre at spille noget, man kan gå

i 1972, hvor H.M. Dronning Ingrid boede fast på Amalienborg. En

pensioneret kollega, tubaisten Arne Svendsen (ansat 1966 – 2006),
ligt belastende at blive ved og ved og aldrig have fri. Den lille en-

klave, Musikkorpset udgjorde, gik snart hinanden på nerverne, og
tålmodigheden var totalt opbrugt og stemningen i bund. Var nogen

syge, kom der ingen assistenter, så musikken har tilmed lydt utilfredsstillende med de manglende stemmer. I omklædningsrummet
skulle der ingenting til, før der blev råbt meget højt. Disse tilstande

affødte forhandlinger med Forsvarsministeriet, og en ugentlig fridag blev indført. Da de 2½ år var omme, og Dronning Ingrid flyttet

til Fredensborg, havde Musikkorpset 180 fridage til gode. Den slags
er gudskelov historie. Den ugentlig fridag i paradesæsonen findes

stadig, og der kommer assistenter, hvis nogen er syge, så musikken
kan lyde tilfredsstillende. Musikkorpset er i dag en glimrende arbejdsplads med spændende udfordringer.

Regnvejr… En tredje pensioneret kollega, klarinettisten Jørgen

Sandberg, kaldte en særlig grum regnvejrsdag Musikkorpset for
”Danmarks eneste Amfibieorkester”, for vi var næsten druknet
Garden i sne, 1950erne. T.v. MUD Kai Nielsen.
Forrest STTAMB Leo Sevel.

tubaist hælde 2 liter vand ud af sit store instrument. Kan det lade

sig gøre at spille musik med instrumentet fuldt af vand? – Både ja

i takt til, men ligefrem at spille koncert på Slotspladsen, når man

ikke ved, om instrumentet vil være så venligt at spille den rigtige

tone pga. regnvand udefra og kondensvand indefra – så sætter man
al rimelig musiketik og værdighed over styr. Derfor aflyses koncertnumrene i tilfælde af regn. Og hvis det er frostvejr, er der også lagt

forhindringer ud, for så fryser instrumenternes bevægelige dele
fast, og man kan ikke skifte tone.

Nå. Men når det så er sagt – så er det en fest at gå gennem byen

med fuld musik forrest i vagtparaden. Gardernes opgave er at passe på Dronningen, og musikerne bidrager til at gøre ceremoniellet

omkring vagtskiftet fuldendt og passende værdigt. Når man har
så velfungerende et kongedømme og så rig en kultur omkring det,

som vi har, så skal det også være ”med det hele”. I en tid, hvor de

professionelle ambitioner er tårnhøje både inden for militæret og
inden for kulturen – to størrelser, der ses forenet i Musikkorpset

–, er det særdeles vigtigt at vise omverdenen, at vi både kan og vil.

Vi vedkender os kulturarven og er samtidig tilmeldt det moderne,

toptrimmede samfund. Kanon eller kanon? Om der er tryk på første
eller anden stavelse – det er os begge dele.

Musikkorpset har haft sine bekymringer for, at folk skulle glemme
os i de to år uden paradesæson. Men helt glemme – nej, vel? Den

glæde og overraskelse, man ser i folks ansigter, når vagtparaden
kommer gående, er en stor opmuntring. Hver eneste paradedag bli-

ver vi fotograferet hundreder af gange af københavnere og turister,
der ikke fatter deres held at møde paraden. Siden fotografiets opfindelse har vagtparaden været et yndet objekt, og der findes mange stemningsfulde, historiske fotos.

Fra 12. december kan Musikkorpset opleves i levende
live ved vagtskiftet lørdag – torsdag (fredage samt jule- og
vinterferie undtaget).

www.livgarden.dk
www.livgardensmusikkorps.dk
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Historiske Artikler: Politivagten

Amalienborg Slotsplads
Mig bekendt er det kun ved to lejligheder, siden den kongelige familie i 1794 begyndte at anvende Amalienborg
Slot som residens, sket, at Den Kongelige Livgarde ikke
har varetaget vagten ved dette slot. Senest var det i forbindelse med fejringen af Livgardens 300 års fødselsdag
i 1958, hvor Søværnet for en enkelt dag havde overtaget
vagten. Første gang var det langt alvorligere begivenheder.
Af JUL-72 Steffen Rasmussen

Første gang var det, som sagt, langt alvorligere begivenheder, der
gjorde, at Livgarden ikke var i stand til at bestride vagten. Det var

nemlig i perioden fra 29. august 1943, hvor den tyske besættelsesmagt satte det danske militær ud af spillet og til kong Christian X’s

misbilligelse posterede tyske tropper på Sorgenfri og Amalienborg
slot. Tyskerne accepterede dog gennem forhandlinger at overlade
bevogtningen af den kongelige familie til det danske politi den 6.oktober 1943. Politivagten fortsatte frem til efter befrielsen, hvor Livgarden den 10. juni 1945 under stor bevågenhed fra befolkningen
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atter overtog opgaven med bevogtning af den danske kongefamilie.

I den periode, hvor Politivagten var oprettet, skete der imidlertid

den dramatiske begivenhed, at tyskerne den 19. september 1944
ved en falsk luftalarm satte det danske politi ud af spillet. Dette hav-

de også betydning for Politivagten på Amalienborg, og det er disse
begivenheder jeg vil gengive her.
Baggrund

Som allerede nævnt, havde tyskerne efter overfaldet på det danske militær den 29. august 1943 – hvor Livgarden var i kamp på
Sorgenfri Slot – posteret tyske tropper ved Sorgenfri og på Ama-

lienborg. Efter 5 uger lykkedes det at overtale tyskerne til, at det
danske politi kunne oprette en Kongevagt, som kunne varetage bevogtningen af den kongelige familie.

I 1944 steg antallet af sabotagehandlinger mod tyske installatio-

ner i Danmark voldsomt, og besættelsesmagten var ikke tilfreds
med den indsats, som det danske politi gjorde for at begrænse og få

opklaret disse sabotager. Derfor besluttede man ved en hemmelig
aktion – operation Möwe – at sætte politiet (som på dette tidspunkt

www.garderforeningerne.dk

den 19.september 1944
var det eneste lovlige bevæbnede korps i Danmark) ud af spillet.

Mange civile borgere hjalp med at få slotspladsen afspærret med

neret; senere blev mange af disse sendt i fangenskab i koncentrati-

placeret langs gaderne frem til slotspladsen . Den samlede styrke af

Dette skete ved en falsk luftalarm kl. 11:00, den 19. september
1944. Her blev mange tjenstgørende politifolk arresteret og interonslejre i Tyskland.

Kampen på Amalienborg
Det var naturligvis også tyskernes hensigt, at politiets Kongevagt

på Amalienborg skulle afvæbnes; men her gjorde de regning uden
vært.

På grund af de tiltagende uroligheder i landet havde man vurderet,

at den kongelige familie var bedst sikret ved at opholde sig i København, og kong Christian X og dronning Alexandrine havde derfor i

sensommeren taget ophold på Amalienborg og var også til stede på
slottet den 19. september 1944.

Via oplysninger fra civile borgere var Kongevagten blevet under-

rettet om tyskernes besættelse af politistationerne i København,

og i samråd med kongens adjudant – kaptajn Henningsen fra Den
Kongelige Livgarde – blev der udsat ekstra poster på slotspladsen.

sandsække og brosten på tværs af adgangsvejene. Disse barrikader
kunne samtidig fungere som dækning for de politifolk, der nu blev
Kongevagten var på 56 mand.

Klokken 12:10 var man klar til kamp.

Ca. kl. 12:15 observeredes de første tyske tropper, som fra Toldbodgade svingede ind i Amaliegade med kurs mod slotspladsen. Ca. 75
m fra de permanente afspærringer, som bestod af spanske ryttere
og pigtråd, rykkede tyskerne frem langs husmurene og forsøgte at

klippe pigtråden over, mens de afgav enkelte skud mod slotspladsen.

Den politikommissær, der havde kommandoen, gav nu ordre til
at åbne ild, og tyskernes angreb blev slået tilbage efter en kraftig

skudveksling. Tyskerne søgte dækning i trappeopgangene og fort-

satte beskydningen. Kort tid efter fik de assistance fra et marinedetachement og kampene fortsatte. Også dette angreb blev slået
tilbage.

www.livgarden.dk
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Kongevagten blev også beskudt fra Frederiksgade og Sankt Annæ
Plads, og politiet besvarede ilden fra disse retninger.

Efter nogen tid observeredes en tysk kanonbåd, der lagde til ved

Larsens Plads (nu Amaliehaven). Kanonbåden havde rettet sit skyts
direkte mod residenspalæet. Mandskabet på kanonbåden blev også
beskudt af politifolkene posteret på slotspladsen.

Kl. ca. 14:45 gav Kongen ordre til at kampene skulle indstilles. På

dansk side blev palæforvalteren, 3 politibetjente og en civil såret.
På tysk side var der tale om adskillige dræbte; der nævnes op imod
20 faldne.

Den resterende tid for politiets Kongevagt frem til 10. juni
1945
Efter kampene den 19. september 1944 anerkendte tyskerne, at

kongen måtte beholde sin vagt. Denne blev hurtigt udvidet til et
samlet antal på 250 mand, hvoraf 80 var på vagt ad gangen.

I dag kan man i Toldbodgade se et skudhul i muren på bygningerne

i forbindelse med residenspalæet, og der er opsat en mindeplade,
som fortæller, at skudhullet stammer fra kampene den 19. september 1944.

INFO
Materiale til denne
artikel er et udpluk af bogen ”På
vagt for kongen”,
skrevet af Frank
Zorn, som selv
indgik i politiets
Kongevagt under
besættelsen.
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Garderaktiviteter

BOWLING I DG REGI
Hvad – Det har da ikke noget med vores tid i Livgarden at
gøre! Hører det overhovedet til i De Danske Garderforeninger – er det ikke bare til fest fredag aften med høj
musik og burgere? Det er jo kun noget for de ”unge”…!
Af Henrik Agerlin, formand præsidiets bowlingudvalg

Mange var skeptiske, da vi i starten af dette årtusinde startede bowling op som en aktivitet under
DG. En aktivitet, som i første omgang var et forsøg

på at fange lidt yngre gardere og for at få dem til

at blive en del af DG-familien. Der blev lavet flere

gode initiativer og spilleplaner, og langsomt vandt det

indpas i DG. Først som en aktivitet man selv tog hånd om lokalt og

sendte resultater til de regionsansvarlige, og senere tilpasset de
regler, som man kender fra Bowling klubberne.

Aldersgruppen på deltagere er dog ikke de yngste – det viser sig,
at det typisk er gardere mellem 50-70 år i gennemsnit, der bowler
i DG.

I dag finder vi mange foreninger, i fire ud af fem regioner, som er
meget aktive. Specielt på Sjælland har man i den grad taget bowlingen til sig. Efter nogle år med regionsturnering i forskellige byer,

gav det mening også at invitere kærester/piger/konerne – garderpigerne med, når der var bowling i den lokale forening. På Sjælland

fandt man senere ud af, at de også ville konkurrere med/mod hin-

anden – så de blev inviteret med til regionsturneringen og fik deres
egen sideløbende turnering. Flere regioner har de sidste år fuldt
med og har nu også sideløbende turneringer for garderpigerne.

GARDERNES HUNDREDEMANDS
FORENING

På landsplan har vi de sidste år haft deltagelse af omkring 25 hold – hold med hver

4 spillere – altså 100 aktive deltagere i
DG Bowling turneringen. Derudover er
der flere foreninger, som spiller bowling
i løbet af året, men som endnu ikke har
fundet lysten til at deltage.

DG Bowling spilles fra september til og

med marts måned – og som udgangspunkt skal regionsturneringen være
spillet inden formandsmøderne – så man
kan hylde regionsvinderen. På det senere
Repræsentantskabsmøde uddeles så van-

drepokaler til Landsvinderne i de foreløbig 3 rækker der spilles.

Skulle du nu være blevet nysgerrig og

gerne vil vide, om der findes bowling i

dit nærområde – så tag kontakt til den
regionsansvarlige bowlingleder – dem

finder du under hver region, bagerst i
garderbladet. Du er også velkomne til at

kontakte undertegnede på mail: henrik.
agerlin@gmail.com – så vil jeg hjælpe.

Husk, Bowling er for alle på alle niveauer – om du aldrig har prøvet det før eller

om du spiller i klub – så har vi plads til
netop dig!

REGIONSBOWLING 2017
Kære Garderforeninger
I inviteres hermed til en ny og spændende bowlingsæson i DG regi.

Med afsæt i den forgangne sæsons succes, med hold fordelt på en

A-række, B- række og en C-række, er jeg sikker på, at deltagerantallet
igen vil stige.

Regionsformændene for Bowling gør et stort arbejde for, at Regionsturneringen i første kvartal skal blive en succes – så sørg nu for at
bakke dem op!

Vær opmærksom på informationer fra Jeres regionsformand, når der
annonceres omkring Regionsturnering på mail og i Garderbladet.

Skulle der være foreninger, som endnu ikke har været med, er de meget velkomne til at kontakte regionsformændene eller undertegnede
for råd og vejledning.
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

Det gælder om at være med i kammeratskabet, at få nogle hyggelige
aftner i godt selskab og derigennem udbrede bowlingspillet.
Med håb om en god sæson – på gensyn i bowlinghallerne.
Henrik Agerlin, Landsformand
www.livgarden.dk



15

MAJ

365 foreningsdage

ÅRET DER GIK

Årgangsparade

Årsskiftet nærmer sig med hastige skridt, og vi kan snart se tilbage på et begivenhedsrigt året 2016. Vi har samlet et udpluk af de største begivenheder, som vi har
været gennem i år. Rigtig god fornøjelse.

JANUAR

Garderudveksling i Sverige

Svendbo

Ny chef ved regimentet
Medaljeparade

JUL

FEBRUAR

Repræsentantskabsmøde
Skanderborg Garderforening 100 år

JUNI

Kalundborg Garderforening 90 år

MARTS

Gardens Dag

APRIL
Nyt Lydstudie
Dronningeparade
Medaljeparade. D. 30. januar afholdtes medaljeparade på Garderkasernen. Her uddeltes Forsvarets Medalje for International Tjeneste
1948 – 2009 til over 400 fremmødte veteraner.
Skanderborg Garderforening 100 år. Den 4. februar kunne Skanderborg Garderforening fejre 100 års fødselsdag. Derfor var det også
Skanderborg, som i år lagde rammerne for Repræsentantskabsmødet.
Dronningeparade. Den 9. marts afholdtes årets første Dronningeparade, hvor Dronningens ur blev uddelt.

Nyt Lydstudie. Med økonomisk støtte fra DG kunne Tambourkorpset
indrette et, i lang tid tiltrængt, lydstudie.
Kalundborg Garderforening 90 år

Ny chef ved regimentet. Den 29. april kunne oberst Mads Rahbek råbe
de famøse ord ”Jeg har kommandoen”, og dermed overtage kommandoen over regimentet.
16

Årgangsparade. Traditionen tro afholdtes årgangsparaden d. 1. søndag i maj i strålende solskinsvejr. En smuk dag med over 1.300 fremmødte gamle gardere.
Garderudveksling i Sverige

Repræsentantskabsmøde. På kanten af Skanderborgs idylliske bøgeskov afholdtes årets Repræsentantskabsmøde.

Gardens Dag. Den 4. juni åbnede Garderkasernen portene for offentligheden til Gardens Dag, hvor interesserede kunne opleve regimentet
indefra.
Garderudveksling i KBH

Årsdagsparade. Livgardens Årsdagsparade blev gennemført på en
smuk og solrig fredag, hvor udvalgt personel blev hædret og fanerne
luftet.

www.garderforeningerne.dk

Gard

365 foreningsdage

National Flagdag

Ny bataljonschef ved III LG

SEPTEMBER

Nordre Birk 100 år

Dronningeparade

DECEMBER

Vingsted Skydning

org Garderforening 100 år

LI
Uddeling af julegaver til vagten

Fakse Garderforening 100 år
Årsdagsparade

Gardermarch

NOVEMBER

OKTOBER

Ringkøbing Garderforening 100 år

derudveksling i KBH

Kulturnat på LGK
Genåbning af Livgardens Museum

Svendborg Garderforening 100 år. Svendborg Garderforening fejre- Kulturnat på LGK. Selvom kulturnatten var kold og blæsende, havde
de sin 100 års fødselsdag med pomp og pragt. March gennem byen og Livgardens Kaserne besøg af over 11.000 børn og voksne, der endelig
kunne opleve kasernen indefra.
gallafest gjorde milepælen uforglemmelig.
Ny bataljonschef ved III LG. Den 1. september overtog Oberstløjtnant Genåbning af Livgardens Museum. På grund af forhøjet sikkerhed,
Lars Nygaard kommandoen over Livgardens III bataljon efter oberst- har Livgardens Museum været lukket for offentligheden. Men med
hjælp fra DG medlemmer, som nu indgår som et guidekorps, kunne Livløjtnant Jan Stoltenborg.
gardens
Museum genåbne for offentligheden i oktober måned.
National Flagdag. Den Nationale Flagdag blev igen i år markeret over
Fakse
Garderforening 100 år
.
Vingsted Skydning. Vingsted lagde endnu engang rammerne omkring Dronningeparade. Årets sidste Dronningeparade blev gennemført
årets største skydearrangement – Vingsted Skydningen. Et fantastisk medio november, hvor Dronningens ur blev uddelt.
arrangement, der kommer igen i 2017.
Nordre Birk 100 år . Med en stor gallafest på Schæffergården i Jægershele landet. Langt de fleste steder med tilstedeværelse af DG faner.

Gardermarch. Ved årets Gardermarch marcherede over 900 soldater borg fejrede Nordre Birks Garderforening sin 100 års dag.
og civile 8, 18 eller 30 kilometer i Livgardens øvelsesterræn. Og så kun- Uddeling af julegaver til vagten
ne marchen i år overrække 25.000 kroner til Livgardens veteranarbejRingkøbing Garderforening 100 år
de.
www.livgarden.dk
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Garderhistorier

GARDERHISTORIER
Hr. Præsident, hjertelig tak for den venlige hilsen ved min 90 års dag.
Du skriver, at du tænker, hvordan tiden så ud, da jeg var garder, jeg
vil fortælle min oplevelse af julen 1948.
Jeg var tildelt nytårsorlov og en stuekammerat juleorlov, han ville
imidlertid hellere hjem til nytår, så vi byttede i sidste øjeblik, og jeg
fik meget travlt med at nå et tog nord på – jeg skulle til Skagen.
Det var et rædsomt vejr med snestorm, og med nogen forsinkelse
nåede vi Aalborg, hvor vi grundet sne skulle videre med rutebil. Jeg
var eneste soldat i selskabet, og da jeg tilmed var garder, blev jeg
nærmest forkælet, efter at en medpassager havde berettet om Livgardens indsats under besættelsen. Man delte madpakker og drikkevarer med mig.
Omsider nåede vi til Frederikshavn. Til min ærgrelse måtte jeg konstatere, at Skagensbanen ikke kørte før næste dag. Efter en tur ned
gennem byen, hvor alt åndede af en fredelig julenat, besluttede jeg,
at gå ind på politistationen. Her åndede fred og ro. I vagtstuen lå
på hver sin briks de 2 vagthavende og sov. Jeg spiste lidt rester fra

det opdækkede julebord, og gik ud i forkontoret og lagde mig på en
bænk, hvor jeg straks faldt i søvn til næste morgen, hvor afløsningen kom.
Jeg blev vækket ved samtalen i det tilstødende rum, hvor de spurgte, hvad det var for en soldat, der lå derude og sov. De svarede, at
det kendte de ikke noget til.
Efter at jeg havde fortalt min historie, blev jeg trakteret med morgenkaffe og rundstykker. Jeg sagde, at jeg skulle skynde mig at nå
toget, hvortil den ene betjent siger til den anden: Vi kører ham sgu
da hjem, han er da garder.
Der var stor opstandelse i min hjemby, da det rygtedes, at jeg var
ankommet i politibil juledags morgen.
Den juleaften mindes jeg hvert år. Det var en jul, jeg aldrig glemmer.
Glædelig jul 696-MAJ-48 Bent Clausen

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

LIVGARDENS
MEMES
Meme er et socialt fænomen på
internettet, der spredes viralt på
de sociale medier.
Livgardens Memes på Facebook,
har venligst lånt Garderbladet
udvalgte memes.
Tak for lån!

#GARDERLIV
@lennartkure
At blive garder, og en overstået
rex-tur! Det er lige mig #garderliv #rextur #enganggarderaltidgarder #nemt #denkongeligelivgarde

18

@emilkamper_
Ses på den anden side
#rex #garderliv

www.garderforeningerne.dk

Få dit billede med i
Garderbladet ved at
hashtagge det #garderliv

@militaerfoto
Rexturen: Vi nærmer os det sidste
døgn. Og kampgejsten er stadig høj
hos drengene. #livgarden #garderliv #militær #kompagnifoto #ifelten #gejst #højthumør
#dag3 #rextur #snartfærdig #militærfoto



@profeten__magnus
I mandags tog vi afsted som rekrutter. I går kom vi hjem som
gardere #REX #garderliv

www.gardermarch.dk



Garderforeningerne i Nordjylland (1)
Vicepræsident: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. priv. 9798 1767 /a. 2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk
Regionsskydeleder:
APR-88 Glenn K. Andersen
Vorupørvej 228, 7700 Thisted
Tlf. mob. 2517 4374
Fax: 9797 5007
e-mail: gkn@cimbria.com

Regionsbowlingleder (fungerende):
433-NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 2174 7775
e-mail: garder@himmerlandsgf.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.

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

BOWLING AFTEN
Den 24. oktober 2016 afholdte Himmerlands Garderforening bowlingaften
i Himmerlands Golf og Spa Resort i Gatten, der bowlede 6 Gardere og 5 ledsagere, der blev væltet ialt 2195 kegler.
Efter spisning af meget lækre spareribs,
hvor der deltog 2 Gardere mere, var der uddeling at vin til 1. og 2. plads hos herrerne
og 1. plads hos damerne samt til gul kegle.
Hos herrerne. Nr. 1. JUN-85 Tommy Jensen med 321 væltede kegler, Nr 2. JAN90 Mogens Dalsgaard med 249 væltede kegler og hos damerne .Nr 1. blev
Lisbeth Nielsen med 184 væltede kegler,

www.gardershop.dk

(gift med MAJ-54 Poul Arne Nielsen.)
Væltede gul kegle i strike. JAN-61 Jens Kristian Dalsgaard med 1 og JUN-85 Tommy
Jensen med 1.
Himmerlands GF deltager med 1 hold i De
danske Garderforeningers landsturnering
2016-2017 i C-rækken med et hold på 4
gardere.
Holdet til landstuneringen bestod af juni.
85 Tommy Jensen med 321 væltede kegler,
JAN-90 Mogens Dalsgaard med 249 væltede kegler, JAN-61 Jens Kristian Dalsgaard
med 242 væltede kegler, NOV-61 Kjeld Sørensen med 222 væltede kegler, ialt 1034
væltede kegler.
MÆRKEDAGE
Følgende har på sin runde fødselsdag haft
besøg af vor æresmedlem:
MAJ-48 Ejvind Frederiksen.
Julen 2016
Bestyrelsen i Himmerlands Garderforening
ønsker alle medlemmer og deres familie en
rigtig glædelig jul og et godt nytår 2017. Vi
ses i det nye år.

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

14/3 1930

Julefrokost 2016
Husk tilmelding til årets julefrokost og tag
kone, kæreste eller samlever med.
Julesammenkomsten holdes onsdag den 7.
december kl. 18.00 på Vester Borupsvej 20,
Tårs.
Menuen er den traditionelle julemenu med
bl.a. grønlangkål, ris a`la mande m.m med
efterfølgende kaffe.
Prisen er 130 kr., og derudover kan der købes øl, vand og snaps til rimelige priser.
Vi spiller herefter banko og husk i den forbindelse at medbringe en pakke til ca. 40 kr.
Tilmelding til Ole Back på mail oleback@
hotmail.com eller tlf. 2485 6655.
Hjørring Garderforening deltog med fanebærer Hans Jørgen Krogh og vores smukke
fane ved Vitskøl Kloster Kirke på den Nationale flagdag den 5. september 2016.
Husk vores invitation til julefrokosten den
7. december 2016, som ligeledes kan ses på
vores facebook.
Ønsker du yderligere information om Hjørring Garderforening, vores love, oversigt
over bestyrelsen mv. kan du ligeledes få det
på vores facebook.
Der er på nuværende tidspunkt over 30
medlemmer i vores lukkede Garder-gruppe.
Skriv til mig og bliv medlem af den lukkede
Garder-gruppe.
Lars Zacho Rath



Region 1

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

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

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 6. DECEMBER KL. 19.00 JULESAMMENKOMST I PAPEGØJEHAVEN I
AALBORGHALLEN.
En aften for hele familien. Vi har vort traditionelle ande- og gavespil med overraskelser.
I får alle de bankoplader, I kan overse, dog
max. 6 pr. spiller, for kun 40,- kr. pr. deltager,
børn under 13 år spiller grats. Vi er naturligvis taknemmelige for gaver fra vore medlemmer, og derudover udlover GFN 5 flotte
julekurve (til en værdi ca. kr. 300,- pr. stk.)
og naturligvis 10 dejlige store ænder, rødvin,
kaffe og andre overraskelser. I pausen kan
der købes kaffe mv.
Tilmelding ikke nødvendig. Snyd ikke dig
selv og familien for denne dejlige aften.
TIRSDAG DEN 10. JAN. KL. 19.30 SKYDEOG KAMMERATSKABS-AFTEN
Skyttelauget afholder skydeaften på 15 m.
Det rigtige sted at vedligeholde dine skydefærdigheder. Gl. Lindholm Skole, Nørresundby. Tilmelding ikke nødvendig. Alle medlemmer af GF Nordjylland kan frit tilmelde sig
Skyttelauget. Ingen yderligere kontingent.
TORSDAG DEN 12. JAN. KL. 19:00 NYTÅRSGUDSTJENESTE I BUDOLFI KIRKE.
Alle gardere er meget velkomne til at deltage i Aalborg & Nørresundby garnisoners
samt soldaterforeningers og Hjemmeværnets fælles nyt-årsgudstjeneste. En flot og
god start på det nye år.
DAMESKYDEAFTEN:
Den 25/10 afholdt Skyttelauget vor efterhånden traditionelle Dameskydeaften,
hvor vore koner eller kærester også kan
dyste på skydebanen.
Vinder af den individuelle skydning damer:
1. Charlotte Thulstrup, 2. Lis Thygesen, 3.
Ragnhild Krogh. Herrer: 1. Teddie Thulstrup, 2. Allan Krogh, 3. Egon Lyngby. Aftenen sluttede med fælles spisning, smørrebrød og småkager. En hyggelig aften, som
gerne må gentages næste år.

www.garderkortet.dk
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Region 1

”Juletræet på besøg
hilser os fra eg og bøg
med besked derude fra,
at det lysner dag for dag”
Denne strofe minder os om, at juletræet
har familie i skoven, som allerede nu er klar
til forårets komme”.
RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT OG
LYKKELIGT NYTÅR.
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

GF 04
8/4 1901

Onsdag d. 14. december kl.19.30
Skydning 15.m og jule afslutning 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, vi slutter af med gløgg og æbleskiver.
Du og din familie ønskes en glædelig jul
samt et godt nytår. Ønskes af bestyrelsen i
Thisted Amts Garderforening

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 årets sidste kammeratsskabsaften
på Grøndlandsvej den 7. december.

Den 5. oktober var vi atter samlet til kammeratsskabsaften på Grøndlandsvej. Denne aften måtte selv hærdede mandfolk
sidde tæt, for oliebeholderen til fyret var
tom, og derfor bankede pingvinerne næ-

sten på døren. Det hjalp dog en hel del, da
den gode snak kom i gang, og varmen steg
vanen tro et par grader, da silden kom på
bordet med det obligatoriske tilbehør!. Så
som sædvanlig en rigtig hyggelige aften, det
kolde indslag til trods. Den 19. oktober gik
turen så til Skagen og de gule ærter. Os der
kommer syd for Aalbæk, må nok til at lægge os lidt i selen, for der var flest Skawboer
denne aften, så næste år må vi sørge for at
være i flertal til denne altid hyggelige aften
for at undgå mobning fra det nordligste af
Danmark. I næste nummer vil du kunne
læse nærmere om dette års julefrokost og
kammeratsaften.

Østvendsyssel

JUL-81 Peter Ulrik Sørensen

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

Skydning.
Tirsdag d. 31. januar, tirsdag d. 21. februar
samt tirsdag d. 21. marts 2017.
Foreningen genoptager skydning, så vi forhåbentlig kan gentage de flotte resultater
fra sidste år. Denne gang foregår det i Vodskov Skytteforenings nye lokaler. Disse findes
på Vodskovvej 103 (ved rundkørslen nord for
Vodskov).
Der skydes tirsdag d. 31. januar, tirsdag d.
21. februar samt tirsdag d. 21. marts. Skydningen starter kl. 19.00.
Pris for skydning: 20 kr. i startgebyr samt 1
kr. pr. skud.
Tilmelding senest 2 dage før til:
Carsten Christensen på tlf. 2252 3245 eller
Jacob Dam Rasmussen på tlf. 2448 0186 eller mail jdamrasmussen@gmail.com.
Følgende har på sin runde fødselsdag fået
besøg af et bestyrelsesmedlem: Per Niels
Christensen samt Niels Jørgen Jensen.
Bestyrelsen vil hermed ønske alle medlemmer, samt deres familie en rigtig god jul,
samt et godt og lykkebringende nytår. Vi
ses i det nye år.

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

TEL.-FAX +45 33 12 82 53
DK-2000 FREDERIKSBERG
POSTGIRO NR: 102 30 71
DRONNING OLGAS VEJ 9, ST
DANSKE BANK 3015-127201
CVR. NR.: 89 69 70 18
E-MAIL: mwm@mwmorch.dk
w w w. o r d e n s b a a n d . d k
KONGELIG HOFLEVERANDØR

Leverandør til Ordenskapitlet – Grundlagt 1830

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

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

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

Bowling
Herning Bowlinghal Fyrrevej 6
Opstart
Onsdag d. 11-01-2017 kl. 19.00
Onsdag d. 25-01-2017 kl. 19.00
Onsdag d. 08-02-2017 kl. 19.00
Onsdag d. 22-02-2017 kl. 19.00
Mød op og få nogle hyggelige timer, husk det
er for hele familien.
Ingen tilmelding
Kontakt person Bjarne Albæk mobil 2286
7949 mail bjarnealbak@gmail.com

FEB- Carsten Ingemann Klinch Pedersen



www.gardermarch.dk



Holstebro og Omegn


Formand: SEP-89 Søren Graagaard
Tokkesdal Lund
Lindeborgvej 12, 7560 Hjerm
Tlf. a. 40 37 26 26
e-mail: soerengtl@hotmail.com
www.garderholstebro.dk

GF 26
6/5 1912

HUSK: Familie skydning 5. december på
Mejrup skole. Efter skydning er der æbleskiver, Glögg og fælles hygge i skolekøkkenet.
Den 6. oktober afholdte foreningen årets
ordinære generalforsamling i Sergent
messen på JDR. Formand Søren Lund bød
velkommen. Herefter blev der udbragt et
nifoldigt leve for vor Dronning, og kongesangen blev sunget. Der var i årets løb 2
af vore medlemmer afgået ved døden som
blev mindet ved et minuts stilhed. Uddeling
af hæderstegn til
10 års tegn til: Johnnas Hestbæk.
25 års tegn til: Birger Primdahl.
40 års tegn til: Jens Haunstrup Kjeldsen,
Niels Primdal Nielsen, Peter Jeppe Tronhjem
Regnskabet viste et mindre overskud og
blev godkendt. Genvalg til bestyrelsen, suppleanter, fanebærer samt revisor.
Følg med på Hjemmesiden ang. skydedatoer.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer med
familie
En rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår
Du kan læse et udvidet referat
på www.garderforeningerne.dk
under Holstebro GF.

Lemvig og Omegn


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

Region 2

rigt set en del vildt derudover. Så en rigtig
fin jagt, blev det til. Tak til Jytte og FEB-78
Svend Erik Rosengård for, at vi måtte bruge
deres jorde til jagten endnu engang.
Vi sluttede jagten med at køre hjem til Dorte Sværke og Anne-Lise Sværke i Nr. Romby,
hvor der var gang i køkkenet. Der var flere
gl. Gardere mødt op for, at smage på de traditionsrige Gule ærter med tilbehør. Retten
stod dog ikke øverst på alles ynglingsmenu,
især ikke hos de yngste, kommende Gardere. De fleste smagte dog på suppen uden
protest. Der var blomster og rosende ord til
de to damer for den gode middag, hvilket
de fortjente. Endnu engang tak for hjælpen.
Vi vil gerne fra Lemvig og omegns garderforening ønske alle en glædelig jul og et
godt nytår. 
MAR-92 Uffe Sværke

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 19
17/12 1910

Husk Generalforsamling.
Torsdag d. 1. december 2016.
Generalforsamlingen afholdes på Restaurant Marina i Lemvig kl. 18:30.
Menuen er som den plejer: Kogt torsk eller
stegte ål.
Tilmelding senest d. 24. november til:
Uffe Sværke: 5213 5596 eller Ole Nicolajsen:
2142 5018.
Årets Garderjagt med Gule ærter.
Ifølge vores tradition, har vi atter afholdt en
Garderjagt for ”gamle”, nuværende og kommende Gardere. Der var en pæn tilmelding,
både til jagten eller til de efterfølgende
”Gule ærter”. Efterårsvejret viste sig heldigvis fra sin milde side og vi fik travet en tur,
og skabt appetit til de gule ærter. Som det
kan ses på billedet var der også gevinst. Der
blev skudt to harer af henholdsvis MAR-67
Gustav Madsen og Christian. Der blev i øv-

www.gardershop.dk

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

Husk! Husk!
Ringkøbing og Omegns Garderforeningens
100 års Jubilæumsfest.
Tirsdag den 27. december 2016 fra kl. 10.30
til kl. ca. 17.30. Jubilæumsdagen starter med
en andagt i Højmark Kirke kl. 10.30, efterfølgende bliver der serveret festmiddag i Højmark Forsamlingshus kl. 12.00.
Alle medlemmer har forhåbentlig modtaget
en skriftlig invitation til jubilæet enten pr.
mail eller brev.
Bestyrelsen håber I vil tage godt imod invitationen og vil bidrage til at gøre foreningens
jubilæum til et vellykket arrangement.
Tilmelding senest den 1. december 2016
til Ryan Faurby, mobil nr. 2142 2026 eller
ryan@dennronn97.dk
Bestyrelsen i Ringkøbing og Omegns Garderforening vil gerne ønske alle vore medlemmer og deres familie, samt bladets læsere en glædelig Jul samt et lykkebringende
Nytår.
JAN-72 Anders Bjerg


Samsø

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

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

Foreningen har afholdt generalforsamling
d. 6. oktober 2016 i Borgernes Hus i Veng.
Genvalg til formand Asger Thykjær, bestyrelsesmedlemmer Jørn Bech Nielsen og
Bjørn Nils Ebbesen, suppleanter Per Gram
Krugstrup Pedersen og Per Munk Rasmussen og Nils Ebbesen som Fanebære.
Hans Vedersø Andersen blev genvalgt som
revisor og nyvalg til Peter Madsen. Peter
Ganshorn Nielsen blev valgt som revisor
suppleant. Kontingent fastholdt på 275 kr.
pr. år. 10 års tegn til DEC-05 Bo Michael Jessen. 25 års tegn til MAR-91 Dennis Winther,
MAR-91 Per Munk Rossen, NOV-90 Torben
Jacobsen, MAR-91 Peter Jeppesen
50 års tegn til 683-JAN-66 Jørn Bech Nielsen 70 års tegn til 539-JUL-45 Bent Dalgaard. Uddeling af æresbrev til 1307-NOV48 Erik Kristian Rasmussen
Du kan læse et udvidet referat
af generalforsamlingen på www.
garderforeningerne.dk
under
Skanderborg GF.

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

Glædelig jul og godt nytår. Garderforeningen siger hermed tak for fremmøde ved
vores arrangementer i det forgangne år og
håber på jeres opbakning til foreningens
arbejde i det kommende år.
I og jeres familier ønskes hermed Glædelig
jul og godt nytår.
AUG-72 Asger Thykjær

www.garderkortet.dk
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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

GF 64
12/3 1943

Indbydelse til 100 års jubilæum i Ringkøbing og Omegns Garderforening.
Ringkøbing og Omegns Garderforening har
100 års jubilæum tirsdag den 27. december
2016. Hjertelig tillykke med jubilæet og tak
for godt samarbejde.
Skjern og Omegns Garderforening blev stiftet i 1943 som ”barn” af Ringkøbing og Omegns Garderforening, og idet de 2 foreninger
i mange år har haft et fantastisk godt samarbejde, inviteres alle medlemmer med ledsager fra Skjern og Omegns Garderforening
til at deltage i dette jubilæumsarrangement,
som foregår i Højmark Forsamlingshus
tirsdag den 27. december 2016, kl. 10.30
til 17.30. Indbydelsen er udsendt til alle
medlemmer med ledsager. Tilmelding som
anført i indbydelsen. Eventuelle yderligere
oplysninger hos undertegnede på tlf. 3046
2073.
FEB-69 Gunnar Jensen

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

Foreningen ønsker alle medlemmer og deres familier en god jul og et Godt Nytår.

Aarhus og Omegn

Familiebowling og julefrokost.
Skjern og Omegns Garderforening indbyder
til familiebowling i Skjern Bowlingcenter
søndag den 4. december 2016, kl. 11.00.
Traditionen tro afsluttes årets sidste bowling med en lettere frokost samme dag kl.
12.15. Tilmelding til bowling og julefrokost
senest den 1. december 2016 til Gunnar Jensen, tlf. 3046 2073 eller pr. e-mail til gunnar.
yette@hotmail.com.

Viborg og Omegn

adresser på flyttede medlemmer. I år har
det været et pænt stort beløb som Orla har
brugt mange timer på at få i kassen, og der
er desværre stadig en del tilbage.
Vi vil derfor opfordre vore medlemmer til
at tilmelde kontingent betaling til betalingsservice og huske at melde adresse ændring. Nye e-mail adresser og telefonnumre
vil vi også meget gerne have.

GF 15
25/7 1909


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
De næste skydeaftener på 15 m salonbanerne under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej, Højbjerg er onsdagene den 30. november, den 11. januar og den 8. februar fra kl.
19.00. Nærmere oplysninger om skydning
hos Jan Creutzberg tlf. 2778 2851, e-mail:
gfaa1902@gmail.com
Torsdag den 1. december kl. 19.00 – Julegløgg i Selskabslokalet, Skovvangsvej 127,
Aarhus N.
Vi ønsker hinanden en glædelig jul. Hyggesnak, kortspil og kammeratligt samvær.
Overnissen serverer kraftig gløgg, æbleskiver og kaffe. Pris: 70 kr./pers.
Bindende tilmelding til: Per Bundgård, tlf.
8698 8600 e-mail: perbundgaardblikkenslagerfirma@hotmail.com Senest den 25. november.
Fredag den 2. december kl. 11:00 - Mindehøjtidelighed for jernbanesabotørerne
fra Langaa-gruppen, på Skæring Hede ved
mindestenen. Arrangør: Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger. Ingen tilmelding.
Lørdag den 24. december kl. 10:45 – Glædelig jul på Gardergården. Vi ønsker de
tjenestgørende gardere på Marselisborgvagten en glædelig jul. Der serveres gløgg
og godter. Glem juletravlheden og kom til et
par hyggelige timer og følg gerne vagten til
afløsning. NB: Kun for medlemmer.

Generalforsamling
Torsdag d. 9. februar Kl. 17.45 afholdes
generalforsamling. Igen i år afholdes generalforsamlingen i ”Paradiset” Kasernevej 9,
Bygning 7. Kl. 18.00 er der spisning. Selve
generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Husk tilmelding til formand Jens Saabye tlf.
86 67 34 32/40 37 34 32 senest d. 31. januar
Mail: saabyetjele@hotmail.com

Torsdag den 5. januar kl. 18.30 er der
spisning og uddeling af hæderstegn i frimurerlogen, Christiansgade, Aarhus.
Der uddeles hæderstegn under spisningen.
Alle fremmødte bedes bære deres hæderstegn. Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding: Jørgen Ø. Johnsen tlf.
4075 1724. E-mail: abc-telte@mail.dk senest den 22. december

Til orientering
Foreningens kasserer bruger hvert år meget tid på at inddrive kontingenter og finde

Læs om vores Keglespil på www.
garderforeningerne.dk
under
Aarhus GF 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

KOMMENDE AKTIVITETER
Søndag d. 4. december - Foreningens årlige Juletræstur for hele familien med børn
og børnebørn, hvor vi hugger juletræer og
slutter med julefrokost - Husk julemanden
kigger forbi.
Onsdag d. 7. december - Julebowling afsluttende med gløgg og æbleskiver.
I 2017 fortsætter vi med bowling første
onsdag i måneden og skydning hver onsdag.
HUSK at kontingent for 2017 skal være betalt senest d. 15. december.
Se yderligere informationer i GarderNyt og
på www.garder-fredericia.dk

OKT-77 Jørgen Jeppesen

www.gardermarch.dk



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

Kommende aktiviteter: Ons. d. 30. nov.
kl. 19.00 i Gottorpsalen på Haderslev
Kaserne, er det jo, hvor vi afholder vort store
familielottospil. Bestyrelsen håber på rigtig
stort fremmøde denne aften af vore medlemmer, med børn, børnebørn, bedsteforældre
samt gode venner, der spilles om mange
spændende præmier og et indlagt børnespil.
Ons. d. 7. dec. kl. 10.00: Kammeratskabsformiddag m/ledsager i Museumsog Garderstuen på Haderslev Kaserne.
Denne formiddag kan vi glæde os til et spændende foredrag af Haderslev Kommunes tidligere
socialdirektør-/kommunaldirektør
Jens Kaptajn der vi fortælle om Haderslevs
udvikling fra 1993/1999 – 2005, og hvordan
han ser Haderslevs udvikling i fremtiden.
Ons. d. 14. dec. kl. 19.30 på skyttecenteret, Fjordagervej 44, 6100 Haderslev .
Denne aften afvikler vi vor årlige juleskydning og julehygge sammen med vore damer,
afsluttende med smørrebrød og præmieoverrækkelse. Også i år er der specielle juleskiver, men også helt andre våben, der nok
skal sætte jer på prøve. Vel mødt!
Siden sidst: Så er onsdagsaktiviteterne
med spændende og interessante foredrag,
skydningen og de øvrige aktiviteter startet
op, og vi håber selvfølgelig på, at medlemmerne vil finde tid og lejlighed i kalenderen
til at møde op og deltage – desværre måtte
vi erkende, at det er svært at samle medlemmer til aktiviteter i efterårsferien, så
vi måtte beklageligvis aflyse vores familiebowling pga. for få tilmeldte. Hermed er
første halvdel af denne sæsons aktiviteter
afviklet og bestyrelsen ønsker alle vore
medlemmer med familie en rigtig glædelig
jul samt et godt og lykkebringende nytår og
et på gensyn i det nye år. JUL-71 John de Taeje

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

www.gardershop.dk

Region 3

Kongeå-egnen

Vejle og Omegn

Midtjydsk

JULEBANKO PÅ HOTEL HEDEGÅRDEN
TOR. DEN 8. DECEMBER 2016 KL. 19.30

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

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

Ribe og Omegn


Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
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

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

Varde og omegns Garderforening havde d.
24. august 2016 deres sommerudflugt, som
gik til Sig fiskeri.
Fiskermester Preben Meyer fortalte hvordan man opdrætter fisk. Efter rundvisning
var der spisning på Næsbjerghus. Derefter
var der kammeratlig samvær.
Lørdag d. 17. sep. Deltog 3 mand fra Varde og omegns garderforening til skydning
i Vingsted
Torsdag d. 22. sep. Afholdt Varde og omegns garderforening deres årlige ålespisning på Lyne kro.
11 gammel gardere deltog. Efter spisning
var der kammeratlig samvær. 
Bestyrelsen

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

Så er det igen tiden, hvor garderforeningens
store bankospil for hele familien løber af stablen! Som sædvanlig: flotte præmier, ænder,
vin og kaffe. Amerikansk lotteri i pausen,
med de sædvanlige flotte gevinster.
Velkommen til alle ”gamle” gardere med familie og venner på Hotel Hedegården
Med venlig julehilsen Kai Hansen
NB! For de der gerne vil have kaffe og 4 æbleskiver, kr. 60.00 er der tilmelding til:
Kai Hansen:
Mail: k.internet@aab-net.dk eller mobil
2484 4825 Senest den 5.12.2016 kl. 18.00.
Indkaldelse til Garderforeningens Nytårsparole 2017!
Kald det bare ”rettidig omhu” når vi siger
at julen nærmer sig, men vi ved af erfaring
at der skal planlægges i god tid, hvad angår
den herlige højtid. Derfor håber vi meget på,
at du allerede nu vil reservere tid i kalenderen til Julefrokosten / Nytårsparolen 2017 i
DIN Garderforening – vel mødt!
Tidspunkt: 20. januar 2017 kl. 18:00
Sted: Auditoriet 1. sal, Hjemmeværnsgården,
Niels Finsensvej 4, 7100 Vejle
Pris: 50 kr. Mad og drikke af det gode mærke
”ad libitum” og hyggeligt samvær med
gamle gardere til den beskedne pris (næsten gratis) -- kr. 50.00 alt inklusiv.. Tilmelding /Afregning til konto: reg.nr. 1682
- 3224031482 S.U.: Senest 15. januar 2017
NB! Der er endnu plads til nogle stykker
MAIL ADRESSER
Med lidt teknisk snilde og håndkraft, skulle
vi så ikke lige tage og få de sidste få medlemmer med på mail listen.
Tænk på, at på den måde er I hele tiden løbende orienteret om, hvad der foregår i din
Garderforening.
238-NOV-55 Kai, k.internet@aab-net.dk

Mobil 2484 4825

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


www.garderkortet.dk
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Region 4

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. 3070 1959
e-mail: sehal@pc.dk

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

Regionsudvalg: OKT-80 René Rasmussen,
dytbaat1@gmail.com
(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.

Assenskredsen


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

GF 66
2/9 1945

Kommende aktiviteter/arrangementer i
perioden januar til maj 2017:
Januar: Regionsbowling – lørdag, d. 7. januar 2017 i Bowl´n fun, Nyborgvej 4, 5700
Svendborg – mødetid kl. 09.30. Hvert hold
består af 4 bowlere. Ligesom de foregående
år, skal vi gi´ de andre foreninger kamp til
stregen. Efter bowling serveres der Brunch
m. kaffe/the og is til dessert. Pris pr. person
kr. 270,00. Sæt X i din kalender og ring eller
send en mail til formanden Tom Kristensen
på telefon 2299 3712 - mail: tomkristensen@privat.dk – frist for tilmelding/betaling 17.12.2016, da tilmelding skal ske samlet til den arrangerende forening Svendborg.
Marts: Regionsskydning
Nærmere information vil fremgå af kommende garderblade.
Generalforsamling 2017. Endelig dato vil
fremgå af kommende garderblade.
(der satses på 17.03.2017)
Maj: Bryggeriet Vestfyen Cup – skydning
på 50 m. afholdes tirsdag, den 9. maj 2017.
Nærmere omkring arrangementet vil fremgå af kommende garderblade.
24

Lidt fra vicepræsidenten
I oktober var der hvervemøde på
Høvelte Kaserne, og det medførte
at nogle garderforeninger i regionen fik nye medlemmer. Tillykke
med det og velkommen til jer unge
gardere.
Det er således, at når en garderforening får et nyt medlem fra et hvervemøde, så indgår det nye medlem
naturligvis i garderforeningen og
kan deltage i alle aktiviteter.
Økonomisk er de nye medlemmer
kontingentfri indtil de afslutter
deres værnepligt i Livgarden, og
det betyder, at de indgår i medlemsstatistikken, men garderforeningen vil ikke blive opkrævet
DG-afgift for 1. halvår af 2017. Når
de nyhvervede medlemmer hjemsendes i løbet af marts, slutter
kontingentfriheden, og så kan garderforeningen sende opkrævning
på kontingent, og til juli skal man
så betale DG-afgift for 2. halvår af
2017. Kontingentfriheden belaster
altså ikke den enkelte garderforening økonomisk.
Julen nærmer sig, og jeg vil benytte lejligheden til at ønske jer alle
og jeres familier en rigtig god jul
og et godt nytår.

JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident

Repræsentantskabsmøde 2017 vil blive afholdt i Bogense den 19. 20. og 21. maj 2017,
da Nordfyns GF har påtaget sig værtsrollen.
Vi må kunne deltage talstærkt, da det er så
tæt på ”vores baghave”, så sæt X i din kalender og tilmeld dig, så vi efterfølgende kan
arrangere kørsel til Bogense.
Nærmere omkring arrangementet vil fremgå af kommende garderblade.
God jul. Bestyrelsen for Assenskredsens Garderforening ønsker alle vores medlemmer
med familier en rigtig glædelig jul.
JUL-78 Tom Kristensen

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

GF 02
6/7 1889

Lidt fra formanden
I oktober fik vi 17 nye medlemmer fra hvervemødet i Høvelte. Når I læser dette, har de
unge gardere gennemført Rex-turen og er
på vej i Vagtkompagniet. Vi i Den Fyenske
Garderforening ønsker jer alle velkommen.

www.garderforeningerne.dk



Lands- Regions
bowling
Region IV
Foreningen inviteres hermed til
Lands- Regionsbowling 2017
Lørdag den 7/1 – 2017 i Bowl´n
fun Nyborgvej 4 5700 Svendborg
Mødetid 09.30 og bowling fra kl.
10.00 til 12.00. Efter bowling er
der bestilt Brunch med kaffe/
the og også is til dessert.
Prisen er kun kr. 270,- pr. person, Drikkevarer for egen regning.
Der er bestilt 8 baner i 2 timer.
Der spilles 2 på hinanden følgende serier med baneskift mellem serier. Og begge serier er
tællende, holdet består af 4 spillere og der må max være 2 licens
spiller på hvert hold.
Af hensyn til arrangementet er
der bindende tilmelding og betaling senest den 18/12- 2016.

HUSK TILBAGEMELDING!!

Også hvis I ikke ønsker at deltage.
Tilmelding til Ole Vagn Jensen
Galbjerg kohavevej 21. Hesselager TLF. 6224 1250 / 2043
0120
E-mail Fam.Jensen21@hotmail.
com indeholdende: Foreningsnavn, deltagernavn og årgang.
Samlet indbetaling fra foreningen til Svendborg Garderforening REG. 2680 Konto nr.
8980473083 MRK. Bowling.
Skal vi ikke se om vi kan få så
mange foreninger som muligt
til at deltage i arrangementet og
det er naturligvis også muligt at
have fruen, hustruen, kæresten,
damen eller den bedre halvdel
med og stille med et Damehold
eller 2.
Der er præmier til de 3 bedste
hold.
Med håb om at se så mange foreninger som muligt til Regionsbowling 2017. Vel Mødt
NOV-75 Ole Vagn Jensen
Regionsbowling leder Region IV

www.gardermarch.dk



I de næste 4 måneder har I jo travlt med
vagttjeneste ved de kongelige slotte og palæer. Julen nærmer sig, og nogle af jer skal
på vagt juleaften og nytårsaften. Men det er
nu egentlig også en oplevelse der er værd
at tage med.
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at ønske jer medlemmer i Den Fyenske Garderforening og jeres familier en rigtig god jul
og et godt nytår.
JUL-71 Henrik Gattrup

Kommende begivenheder:
Den 6. december kl. 19 er der mulighed for
at skyde årets sidste skydning, samt være
med til juleafslutning. For spisning til juleafslutning kræver det tilmelding til Jørgen
Larsen på 2178 1506.
Den 15. december kl. 18.30 gælder det den
store Julefrokost. Her er der som vanligt lækkert julemad og det kræver tilmelding til formand Henrik Gattrup på hgprivat2@gmail.
com eller mobil 20 73 40 89.
Den 3. & 10. januar er der atter 15 meter
skydning med riffel og pistol i FKS hallen.
Afholdte begivenheder
I oktober har vi afholdt 2 gange 15 meter
skydninger.

Den 20. oktober spiste vi de traditionsrige
gule ærter. Det var en hyggelig aften med
god mad og gode historier.
Den fyenske har fået opfrisket hjemmesiden www.denfyenske.dk. Kig inden for, der
er blandt andet filmen fra Vingsteds Garderskydning.
Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et
godt nytår.
JUL-86 Christian Tvede

Faaborg-egnen

GF 22

27/8 1911
Formand: 253-NOV-67 Lars Styrbæk Frost
Nørregade 7, 5600 Faaborg
Tlf. 40 11 45 29
e-mail: frostfaaborg@stofanet.dk

Fredag d. 9 december kl.18.30 afholder
vi, traditionen tro, juleafslutning med
damerne i skydelokalerne på Telemarken.
Vi håber, at vi som sædvanlig får en hyggelig
aften med damernes skydning, spisning af
medbragt mad, bankospil m.m.
Næste kammeratskabsaften bliver fre. d.
13. jan. og derefter 10. febr. , 17. marts, og
21. april.
Husk også generalforsamlingen d. 27 jan.
kl. 18.30.
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

www.gardershop.dk

Region 4

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: Husk der bowles i Otterup Bowlingcenter Mandag den 12/12-16. Efter
bowlingen vil der være lidt julehygge, derfor
tilmelding til Niels Thor Rasmussen på tlf 51
32 80 86 senest 3 dage før.

APR-79 Niels Thor Rasmussen

SKYDNING: Husk der skydes 15 m i Særslev
Skytteforening torsdag den 8/12-16. Efter
skydningen er der suppe og lotteri, derfor
tilmelding til Renè Rasmussen på tlf 2168
9687 senest 3 dage før.  OKT-80 Renè Rasmussen

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

I det nye år starter skydningen igen tirsdag d. 10-01-2017 kl. 19-21.00.
Afslutningen på første halvdel af denne vinters skydning fejres med en festskydning,
hvor vi inviterer damerne med. Der er præmier til de bedste ”heldigste” skytter. Efter
skydningen er der fælles spisning, hvor menuen er sild, måske en dram, højt smørebrød,
ostemad og kaffe. Jeg håber I har lyst at deltage, det plejer ikke at være dyrt.
Vedr. spisning er tilmelding nødvendig til
Skydeudvalgsformanden 2168 1107.
Alt sammen foregår i Aunslev Hallen d. 0612-2016 kl. 18.00-22.00.
Generalforsamlingen er som altid afholdt i oktober.
Der var 4 fra bestyrelsen på valg, de blev
heldigvis genvalgt. Tillykke med det.
Kan I alle have en rigtig god jul.

605 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 DEC. Skydning 15m.
13/12 Juleskydning for hele familien, efter skydning er der Gløgg og æbleskiver, kaffe/the og en småkage – og måske også lidt
lotteri, hvem ved?


Tilmelding af hensyn til arrangementet til
Ole 2043 0120 eller Finn 4032 3438 senest
fredag 9/12.
Fællesskydning: i Brændeskov 24. jan.
2017 mellem Brændeskov, Hesselager og
SVB GF. kl. 19.00.
Fællesskydning: i Hesselager 22/2 kl.
19.00 Brændeskov, Hesselager og SVB GF.
Bowling:
HUSK DER ER REGIONS BOWLING den 7/1
2017 i Svendborg kl. 0930. Kom nu ud af
busken og tilmeld jer til Ole 2043 0120 eller
Finn 4032 3438. Vi skulle gerne kunne stille
1 damehold og 2 herrehold. Alle kan være
med, så hold jer ikke tilbage.
Den 16/2 2017 har vi fået lov til at deltage
i et møde i ODD FELLOW logen. Det er med
damer og garder påklædning eller andet
pænt tøj. Der er indgang til logen ved badmintonhallen i Dronningemaen – den lige
over for Naturama. Mødetid er 18.30, da mødet starter kl. 19.00. Bindende tilmelding til
Ole 2043 0120 eller Finn 4032 3438 senest
den 3/2.
Garderforeningen for Svendborg og Omegn
vil ønske alle medlemmer med familie en
rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende Nytår, med tak til alle der var med
til at fejre foreningens 100 års dag og hjælp
gennem hele året.
Har du husket at købe CD med billeder fra
100 års dagen ellers henvend dig til bestyrelsen. Pris kun 60,- og evt. porto hvis den
skal sendes. Glædelig jul og godt nytår.

Vestfyn

JUN-85 Finn Madsen

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
Vi skyder hver onsdag på skydebanen i Lillebæltshallen fra kl. 18.30. Der er også plads
til dig. Kontakt eventuelt Knud på 4021
6548.
Bankospil
Tirsdag d. 1. november blev vores store
årlige bankospil afholdt. Det var en rigtig
hyggelig aften med omkring 110 deltagere.
De fleste spillere havde medbragt gaver
til det amerikanske lotteri. Vi spillede om
40 ænder, en masse sidegevinster og flere
overraskelser undervejs. Der var derfor
ikke mange, der gik tomhændet hjem den
aften.
En stor tak for hjælpen til Klaus og Inge fordi de igen i år var behjælpelige med alt det
praktiske ved bankospillet!
Vi ses til Bankospil igen til næste år.
Vestfyns Garderforening ønsker alle gamle,
såvel som nye gardere med familier en rigtig glædelig jul. JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

www.garderkortet.dk
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Region 5

Du kan læse om vores Seniorfrokost og den årlige aften med
gule ærter på www.garderforeningerne.dk under Garderforeningen i København.

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: 2629 1710
e-mail: gormhanne@outlook.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

Bankospil Vi erindrer om, at årets store
bankospil finder sted i Cafeteriet på Hærens
Officersskole på Frederiksberg Slot tirsdag
den 6. december 2016 kl. 19.00. Tilmeldingsfristen er overskredet.
Bestyrelsen ønsker foreningens medlemmer og deres familier en glædelig jul og et
godt nytår. Vi håber at se jer til arrangementer i 2017. Bestyrelsen arbejder på at
få sat et interessant program sammen til
forårets møder.
JAN-70 Jørn Knudsen
26

SKYTTELAUGET Kortdistance
Juleafslutning. Julen står næsten for døren,
og dermed er det ved at være tid for Skyttelaugets juleafslutning på kortdistancen.
Onsdag d. 7. december er der julesamling,
hvor der bydes på juleskydning, julespisning, julegaver og julehumør. Deltagelse i
juleskydningen er for alle, men deltagelse i
julespisningen kræver tilmelding ikke senere
end 4. december. Skydningen finder sted på
banerne i DGI byen, mens spisningen finder
sted på Frederiksberg Slot. Juleafslutning
begynder kl. 18.30, så kom og vær med, men husk tilmelding til julespisning, enten
på skydebanerne, på telefon til kassereren,
Ole Rasmussen, på telefon 5327 9274 eller
mail til John Nielsen viskum20@gmail.com
Skydeaften. Ons. d. 14, og 21. dec. vil skydebanen være åben for almindelig træning.
Banerne vil være klar fra kl. 18.30. Alle dage
mødes vi på banerne i DGI byen. Første skydedag i det nye år vil være ons. d. 4. jan. 2017.
Langdistance
Også på langdistancen afholdes der juleafslutning, og det sker på Kalvebod på Københavns Skyttecenter søndag den 4. december.
Vi mødes kl. 08.30 i SKAK-huset på den store
parkeringsplads, og herefter går det slag i
slag med morgenkaffe, juleskydning og julemiddag. Kom og vær med. Tilmelding til
spisning skal ske ikke senere end 30. november til John Nielsen på telefon 3252 2268 eller mail viskum20@gmail.com
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 4444 2473.
Gardermumierne
Mumiefrokosten i december foregår som
sædvanlig på Svanemøllen Kaserne
Tirsdag den 6. december kl. 11.30
Husk at medbringe ”julehyggen”. Tilmeldingsfrist er senest den 29. november 2016.
Formand Erik Schlüter SEP-66, mobil: 2016
4081, email: erik.schluter@live.dk
Næstformand Willy Larsen SEP-59, mobil:
2020 0595, email: nygade15@dlgmail.dk
Tilmelding og framelding til næste måneds
Mumiemøde kan ske via www.gardermumier.dk eller via 6062 3141.

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

www.garderforeningerne.dk



Foredrags- & frokostmøde
Onsdag d. 14. december 2016, på
Hjemmeværnsgården, Skyttemarksvej
200, Næstved, porten åbnes kl. 10,30.
Foredrag kl. 11,00 ved Kaptajnløjtnant
Alex Kynde.
”Kort info om flådens vagt i Nordatlanten”
”Kampen mod moderne pirater i det indiske ocean”.
Ca. kl. 12.30, serveres en Julefrokost
buffet m/lunt, 1 øl/vand – 1 snaps – kaffe
og franske vafler, samvær.
Deltager pris i julefrokosten er kun kr.
100,00, der kan købes flere drikkevarer
til favør pris.
Tilmelding senest d. 9.december 2016, til
Normann Hansson e-mail: noha@post.
tele.dk eller telefon: 5574 8606, samt
www.sscs.dk / arrangementer.
Husk at opgive soldaterforening.
Ret til ændringer forbeholdes.
Med garder hilsen
GD 266554 – TKMP – novb -1955 IV

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

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:
5. december, kl. 18.30: Julefrokost i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte.
9. januar 2017, kl. 18:30: Nytårstorsk i
Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte.
Tilmelding til spisning senest onsdag, d. 30.
november hhv. onsdag, d. 21. december til
næstformand Søren Terp, tlf.: 5154 0957.
DEC-83 Steen M. Munk

www.gardermarch.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

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

Generalforsamling: I henhold til vedtægterne afholdes der ordinær generalforsamling mandag, den 16. januar 2017. Forslag,
der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde
senest 15. december 2016.
Nærmere oplysninger om generalforsamlingen vil tilgå medlemmerne ultimo 2016.
NB. Hvis du har en mailadresse, bedes du
gå ind på foreningens hjemmeside i punktet ”Information” og tilmelde dig mailinglisten.

Foreningens aktiviteter beskrives på www.
gf-haslev.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 Garderforening.
Kommende arrangementer: Bowling, vi
spiller 7. december i Allerød, som sædvanligt
kl. 18.00. Kom i god tid. Tilmelding til tommyaaboe@hotmail.com eller 2229 0003.
Skydning: Er endnu ikke fastlagt for december, men følg hjemmesiden.
Andespillet er her ved deadline, endnu ikke
afholdt, men vil blive omtalt i næste nummer.
Følg foreningen både på hjemmesiden og
facebook.
Bestyrelsen ønsker vores medlemmer med
familie en glædelig jul...

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

Glædelig jul. Bestyrelsen ønsker alle medlemmer med familie en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår. 652-NOV-49 Kaj Kristensen

www.gardershop.dk

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

Efteråret/vinteren 2016/2017:
Bowling: Tirsdag den 13. (julebowling med
spisning). Første bowlingsaften i det nye år
bliver tirsdag den 3. januar 2017.
Vinterskydning: Mandag den 5. december
er der ordinær skydeaften. Nytårsskydning
er søndag den 8. januar 2017. Indbydelse
bliver udsendt. Første ordinære skydeaften
i det nye år er mandag den 2. januar 2017.
Julebanko afholdes søndag den 4. december.
Indbydelse er udsendt.
Bowling:
Så er første halvdel af sæsonen næsten
gået, og der er efterårsafslutning tirsdag
den 13. december. Denne aften vil der blive spillet 9-pins kegler med præmier til
tilfældigt placerede spillere, så alle har en
chance for at gå hjem med en præmie. Efter spillet er der hyggeligt samvær i restauranten. I skrivende stund kendes prisen for
dette arrangement endnu ikke, men der vil
senere blive udsendt separat indbydelse.
Deltager du normalt ikke i vores bowling,
men gerne vil være med til lidt sjov og hygge, så kan du kontakte bowlinglederen på
skcb@privat.dk og måske bliver du ”bidt”
af spillet og hyggen.
Bestyrelsen ønsker en god jul til alle medlemmerne og deres familier.
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

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

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

Juleafslutning skydning/bowling
Arrangementet finder sted 13. december
klokken 18.00. Der er dømt julestemning i
Garderstuen og M/K skydning på skydebanen, når skydning/bowling holder juleafslutning. Støt op og meld jer til, enten hos
Carsten/Svend eller Gorm.


Region 5

Bowling: Vi bowler hver onsdag fra 18.0019.00 i Køge Bowlingcenter. Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 2629 1710.
Skydning: Skytterne har valgt ny skydeformand i stedet for Kaj Larsen, som ønskede
at stoppe. Vi takker Kaj for det store arbejde, han har lagt i vor skydeafdeling. Ny
formand er Svend Vahlgren, som vi ønsker
tillykke med jobbet. Skydeformand Svend
Valhlgren telefon 5614 5361.
Garderstuen: Er startet op igen sammen
med skydning, hver tirsdag fra klokken
19.00-21.00 og vor nye bartender ”Stoffer”
står klar bag baren, med nye spændende tiltag. Den afholdte konkurrence om et
navn til baren, er nu afgjort. Med stort flertal blev det ”Bundstykket”. Vi glæder os til,
at se navnet sat op.
Mandeaften. Arrangementet fandt sted 10.
oktober. Billeder på vor hjemmeside www.
koogf.dk
Torskegilde 2016. Arrangementet fandt
sted 24. oktober. Billeder på vor
hjemmeside www.koogf.dk
Og så kan du læse om begge arrangementer på www.garderforeningerne.dk under Køge GF.

Meddelelse fra kassereren:
Vi nærmer os tiden for opkrævning af
medlemskontingent. Opkrævningen udsendes fra Betalingsservice/NETS, enten
som postering på betalingsoversigten for
Januar 2017, hvis du allerede har tilmeldt
betalingen eller som et girokort. Er du en
af dem, der får et girokort, vil jeg anbefale,
at du opretter en betalingstilladelse på din
bankkonto, således, at du undgår girokortet fremover. Du skal dog bruge girokortet i
2017. De oplysninger, der skal bruges i forbindelse med oprettelsen, står på girokortet.
Carsten Rasmussen
Glædelig jul:
Bestyrelsen ønsker alle i vor forening, samt
familie en glædelig jul og et godt nytår.

Hjemmesiden:
Husk at besøge den på www.koogf.dk , hvor
der er opdaterede nyheder fra foreningen,
samt billeder fra afholdte arrangementer,
nye som gamle og især fra besøg hos vore
fødselarer.
Steen Rasmussen

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

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

www.eriksen-co.dk
www.garderkortet.dk
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Region 5

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

Nordre Birk



Generalforsamlingen afholdes tirsdag den
21 februar 2017, reserver datoen.

GF 62

19/11 1941

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

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

www.nordrebirksgarderforening.dk

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

Kommende arrangementer: Julestuen er
i år tirsdag den 6. december kl 19.00. Vi drikker Gløgg, spiser æbleskiver og julehygger.
Mødet foregår i Garderstuen på Sorgenfri
Slot. Hele familien er meget velkommen.
Tirsdag den 24. januar kl. 18,30 har vi
igen det hyggelige årlige Bankospil. Bankospillet afholdes på Cafè Ny Holte Port,
Øverødvej 19, 2840 Holte. Alle medlemmer
og gl. gardere med familie og venner er meget velkommen. Der vil som sædvanlig være
mange flotte præmier og chancen for at gå
hjem med èn eller flere gevinster er derfor
meget stor. Prisen for at deltage er kun 40
kr. for 3 spilleplader, og der kan naturligvis
købes ekstra plader. Klokken 18.30 serveres
èt stykke med sild, 2 stk lækkert smørrebrød
samt ost og èn øl, èn snaps og kaffe. Prisen
for mad og drikke er kun 100 kr. Kan I spise
mere kan der bestilles ekstra smørrebrød til
kun 20 kr pr stk. Hank op i familien og vennerne og deltag i dette flotte arrangement.
Trædrejeren håber der bliver tid til at lave
et par ting til lotteriet. Tilmelding er nødvendig og skal ske senest 14. januar til Hans
Larsen på 4588 5118 mail: hans.vera@mit.
bolignet.dk eller Jørgen Skov Andersen på
4588 6673 eller mail til: joergen@skovandersen.dk
Kom i god tid til en hyggelig Bankoaften.
Mandag den 9. januar er første skydedag
i 2017 og da det er første skydedag i januar, er vores damer velkommen. Der skydes
derefter mandage i lige uger altså hver 14
28

dag. Alt skydning er flyttet hjem til vores nye
elektroniske skydebaner i kælderen under
Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 53, 2800 Kongens Lyngby.

Nordsjælland

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

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

Til kalenderen: Vi har reserveret lokale til
vores nytårskur d. 28/1 2017, så sæt allerede
nu kryds i kalenderen.
Generalforsamling:
Har du lyst til at deltage i arbejdet i bestyrelse, er du meget velkommen til at tilkendegive dette allerede nu. Som det ser ud nu,
bliver der i forbindelse med generalforsamlingen en ledig plads i bestyrelsen.

Stevns

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

HUSK skydedage på Hotherskolen i Hårlev: 2016: 07 DEC - 21 DEC + Juleafslutning
og Spisning
2017: 04 JAN - 18 JAN - 01 FEB - 15 FEB - 01
MAR - 15 MAR - 29 MAR/Afslutning + Spisning og sammen med FAXE GF
Har du spørgsmål til skydningerne – så kan
du altid kontakte: Skydeleder & Bestyrelsesmedlem: MAJ-73, Leif Larsen, Drosselvænget
23, 4671 Strøby, tlf. 4182 0032. leif@stevnsgarderforening.dk
Marcus Knuth som udsendt for Danmark
Marcus Knuth kunne en mandag aften fastholde sit publikum med indlevelse og saglig
fortællelyst, da Stevns Garderforening havde inviteret til foredrag på Kursuscenter
Klinten. Der var ca. 70 fremmødte gl. gardere og øvrige interesserede.
Den 40-årige grevesøn og tidligere udsendte officer fra Gardehusarregimentet tog udgangspunkt i sin bog ”Soldat og Diplomat,
mine tre år i Afghanistan”, hvor tab blev en
del af hverdagen og hvor lejren flød med
våben og feltrationer. Første del var beskrivelsen af indsatsen udsendt som officer og
tjenestegørende leder for kampsoldater
fra Den Kgl. Livgarde. Der var beskrivelser
af kritiske situationer, hvor træfningerne
med fjenden var intense og desværre med
tab. Marcus Knuth kunne sagligt sætte ord
på den komplekse sammensætning af re-

www.garderforeningerne.dk



ligionsstridigheder og kampe, der præger
det brogede landkort i Afghanistan, Irak,
Iran og Syrien. Man fik indsigt i de forhold,
koalitionens parter skulle håndtere og forstå – samtidig med nærkampene mod en
næsten usynlig fjende i Al-Qaeda og senere
det fremstormende Islamisk Stat. Den fred,
der skulle vindes til fordel for lokalbefolkningen, kunne være dyrt købt men nødvendig. Desværre kunne Marcus sammenfatte,
at flere af de områder, hvor han gjorde en
indsats for brønde, skoler, kvindesyn, små
samfund mm. I dag må anses for tabt til oprørere og undertrykkelse. Den anden del af
foredraget var målrettet hans udsendelse
som diplomat og de mere fredelige forhold
i Kabul, hvor støvede lejre, projektiler og
vejsidebomber var afløst af jakkesæt og
forhandlinger. Tilhørende blev slutteligt
grundigt orienteret om, hvordan Islamisk
Stat kunne indtage de nordlige dele af Irak
og Syrien, og hvordan indsatsen netop nu
skal forsøge at standse et middelalderligt kalifat i et i forvejen uroligt hjørne af
Mellemøsten. Aftenen blev krydret med et
maleri af Kersti Runland, Strøby Egede, der
netop har udstillet et maleri om krigen i Afghanistan på Frederiksberg Slot/ Hærens
Officersskole.
NOV-78 Lars Juel Clement

Sydsjælland

GF 07

27/10 1907
Formand: 416-NOV-67 Erik Otto Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 40 15 18 24
e-mail: HM.rev@mail.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Skyttelauget: Vi har juleskydning og pokalskydning for Hovgaards mindepokal,
torsdag d. 1. december kl. 18.00, med efterfølgende spisning i Garderstuen. Bindende
tilmelding til Kurt Truelsen tlf. 2365 4602.
Garderstuen: Garderstuen er åben torsdag
d. 1. dec. iflg. aftale fra kl. 19.00, spisning
mod tilmelding tlf. 2082 7545.
Vi har afholdt et lille hyggeligt og vellykket,
frokostmøde i garderstuen, torsdag den
13. oktober, vi fik en times underholdende
foredrag af Flemming Buhl, omkring hans
tid i livgarden , og efterfølgende som chauffør ved kongehuset, og ja historierne dem
gik man glip af, hvis man ikke var blandt de
12 fremmødte. Vi holder frokostmøde igen
i januar, husk at tilmelde.
Bestyrelsen: Der var stiftelsesarrangement 109 år, på programmet søndag d. 30.
okt. Der kom kun 8 tilmeldinger inden for
tidsfrist, og 2 efterfølgende. Det var flest
bestyrelses- og udvalgsmedlemmer og så
2 hæderstegnsmodtagere. Vi måtte aflyse
brunch mm. Hæderstegn vil blive uddelt
ved først kommende generalforsamling i
foråret. Vi har dog ved besøg på hjemadres-

www.gardermarch.dk



sen tildelt John Erik Søe Jensen, De Danske
Soldaterforeningers Landsråds fortjeneste
tegn i sølv, for mange års godt arbejde for
SGF, ved Skyttelaug og Garderstue.
Den samlede bestyrelse og udvalgene ønsker en god jul, og et godt nytår. Vi takker
for deltagelsen i vores arrangementer i
2016. Vi håber at se endnu flere til vores
arrangementer til næste år.
Aktivitetsudvalget:
Tak til deltagere og sponsorer ved vores årlige andespil tirsdag d. 15. november.
Se også på vores hjemmeside. www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Søndre Birk

JUL-74 Kristian Rasmussen


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

Kommende arrangement: CH/LG, Oberst
Mads Rahbek kommer til Taastrup, Torsdag den 26. januar 2017, kl. 18.00 i Restauranten - ved Taastrup Idræts Haller, Parkvej
78, 2630 Taastrup. Oberst Mads Rahbek vil
fortælle om sin vej mod chefstillingen for Den
Kongelige Livgarde, hvilke udfordringer den
vagtgående garder og vort regiment står

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.

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

www.gardershop.dk

overfor i dag og hvor CH/LG gerne vil bringe vort regiment hen i morgen. Vi begynder
aftenen med fælles spisning, en lækker buffet
efterfulgt af kaffe/te og småkager, som ved
vore tidligere arrangementer. Vi kender ikke
p.t. helt indholdet, dog forsikrer vi jer om, at
det bliver lige så lækkert som tidligere, og
der skal jo også være plads til overraskelser.
Pris pr. deltager kr. 150,- Sidste og bindende
tilmeldingsdato er torsdag den 19. januar.
Vand, øl og vin skal købes separat. Eventuelt overskud går til veteranarbejdet. Reserver dagen nu, for her har du muligheden for
at invitere din ledsager med til en hyggelig,
spændende og informativ aften. Tilmelding
foretages til Jens Crone på jens.crone@
gmail.com eller på Mo. 25255002. På gensyn
i Taastrup.
Formændene i Høje Taastrup og Omegns GF,
Gl. Roskilde Amts GF og Søndre Birks GF.
Kære garderkammerater samt pårørende.
Selv om året ikke er slut, og der stadig
mangler 3-4 uger til jul og nytår, så er det
nu, at jeg har lejlighed til at sige tak til alle
der bakker op om vor forening og vort foreningsliv. Bestyrelsen og jeg vil hermed ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt
og lyst nytår. Vi håber, at I også vil støtte op
om os i vores arbejde for foreningen i 2017.
Formanden.

Region 5

Vestlolland


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

Vestsjælland

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

Husk at reservere mandag den 20. februar
hvor vi afholder foreningens Generalforsamling, Mere herom senere.
Husk også at lørdag den 31. december 2016,
holder vi status i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse mellem kl. 12.00 til ca. 14.00. Vi skåler
sammen på et godt nytår og herefter er optællingen af lageret forhåbentligt nemmere.
Vi ønsker alle medlemmer og Jeres familier en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår,
med tak for Jeres støtte til Garderbevægelsen og i særdeleshed over for Vestsjællands
Garderforening i det forløbne år.
Vi håber i 2017 på mange hyggelige stunder sammen.
779-SEP-63 Knud Glavind

Kalifornien

Singapore

Mellemstaterne

Storbritannien

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 93

13/2 1943
Formand: MAR-86 Peter KB Diessel
831 W.Cornell Avenue, 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



GF 50
20/1 1924

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


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

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

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

www.garderkortet.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

27-03 822-MAR-66
GF 17 og GF 78
Hans Bøge Nielsen og Jonna

Fødselsdage

95 år
17-12 229-MAJ-42
GF 98
Aage Olaf Zachariassen
Blue Cross Room 10,
19 Bardine Rd.
Mooroolbark, 3138 Victoria
Australia
90 år
10-12 334-NOV-47
GF 43
Orla Jensen
Strandgården 13
9300 Sæby
20-12 97-MAJ-48
GF 04
And. Peter Knudsen Pedersen
Rosenvænget 19
5752 Snedsted
25-12 689-NOV-47
GF 27
Jørgen Kristian Fruergaard
Kjeldgårdsvej 5
7870 Roslev
06-01 123-MAJ-48
GF 07
Kaj F. Petersen
Teatergade 3, 3. 0008
4700 Næstved
09-01 269-NOV-49
GF 01
Verner S. Hemmingsen
Nygårdsvej 35, 0219
2750 Ballerup
85 år
16-12 828-NOV-53
GF 05
Børge Mikkelsen
Rødkløvervej 4, 2.tv.
8200 Aarhus N
28-12 613-NOV-52
GF 34
Oluf Bach
Gråbølle 4
9640 Farsø
01-01 443-NOV-53
GF 10
Søren Pallesen
Pilevej 56
9575 Terndrup
30

04-01 308-NOV-53
GF 23
Tage Edvard Korsholm
Kirkevænget 6, Herborg
6920 Videbæk
80 år
10-12 755-JUN-57
GF 62
Ole Rasmussen
Vestbirk Allé 44
2770 Kastrup
16-12 IFG
GF 01
K.-E. Albrektsen
Trondhjemsgade 4, st.tv.
2100 København Ø
17-12 901-NOV-56
GF 50
Helge Pugerup Rasmussen
Bygaden 58
4983 Dannemare
22-12 597-NOV-55
GF 24
Carl-Otto Nielsen
Haverne 19
5900 Rudkøbing
26-12 851-NOV-56
GF 17
Ove Andersen
Sct. Peders Stræde 2, 3.
4000 Roskilde
27-12 266-MAJ-56
GF 14
Rasmus Ketill Lejre
Havnsøvej 6
4840 Nørre Alslev
28-12 578-NOV-55
GF 41
Palle Westergaard Christensen
Sauntesvej 42
3100 Hornbæk
28-12 743-MAJ-58
GF 62
Bjarne Tonny Svendsen
Kildebakkegårds Allé 170, 1.th.
2860 Søborg
03-01 473-MAR-57
GF 21
Charley Larsen
Vibevej 11, 4532 Gislinge
04-01 503-MAR-57
GF 17
Leon Mathiesen
Horsekilden 12, Svogerslev
4000 Roskilde
75 år
13-12 291-SEP-61
GF 23
Per Olaf Poulsen
Rossinisvej 11, 7400 Herning
15-12 723-MAR-61
GF 57
Andreas Nørregaard
Jomfrustien 38, 2.th.
6100 Haderslev
16-12 588-JAN-61
GF 27
Jørgen Pedersen Slot
Ingemannsvej 7, 7800 Skive
17-12 772-NOV-60
GF 05
Gert Leo Jensen
Rugmarken 96, 8520 Lystrup
17-12 929-NOV-60
GF 06
Jens Christian Larsen
Nørresø Allé 131
6040 Egtved
17-12 748-NOV-64
GF 17
Poul Chr. Breusch Larsen
Guldborgvej 14, Veddelev
4000 Roskilde
18-12 852-NOV-60
GF 27
Knud Kr. Dyhrberg
Violvej 151, 7800 Skive
22-12 951-NOV-60
GF 01
Mogens Villiam Møller
Bystævneparken 30, 1. 0103
2700 Brønshøj

www.garderforeningerne.dk



24-12 828-MAR-61
GF 37
Poul Juul Jakobsen
H.C. Ørstedsvej 72
5700 Svendborg
26-12 364-SEP-61
GF 01
Bjørn Vinge
Mogens Heerings Vej 5
4560 Vig
29-12 661-JAN-61
GF 04
Anton Børge Kirk Jensen
Fuglhøjgårdsvej 1, Koldby
7752 Snedsted
07-01 IFG
GF 61
Jens Peter Smørum
Folesletten 39, 2950 Vedbæk
08-01 499-SEP-65
GF 01
Jens Chr. Stenholt-Jacobsen
Harpevej 6, st., 2730 Herlev
09-01 855-MAR-61
GF 43
Hans Ole Nielsen
Tislumvej 465, 9870 Sindal
70 år
13-12 543-NOV-66
GF 07
Bent Gøtzhe Nielsen
Bygårdsvej 2
4733 Tappernøje
16-12 087-AUG-67
GF 19
Jan Moeskjær Pedersen
Vester Lemtorp 21, 7620 Lemvig
19-12 875-JUN-67
GF 01
Palle Lyng Jensen
Søborg Hovedgade 200, 2. 1201
2860 Søborg
22-12 SEP-66
GF 08
Jens Johannesen
Allingkærvej 11, Ø. Alling
8963 Auning
22-12 062-AUG-67
GF 01
Jens Munkgaard Høding
Hasselhaven 87, 2600 Glostrup
29-12 NOV-66
GF 13
Peter Vilholt Johannesen
Bispegården 54, 4100 Ringsted
31-12 383-SEP-66
GF 50
Torben Buchardt Jensen
Rødbyvej 35, 4970 Rødby
02-01 008-JUN-67
GF 06
Søren Finn Larsen
Haderslevvej 157
6000 Kolding
02-01 OKT-70
GF 17
Eskil Holm
Mårhaven 3, 4000 Roskilde
03-01 568-JAN-67
GF 16
Jørgen Aagaard
Snerlevej 3, 3600 Frederikssund
03-01 472-JAN-67
GF 58
Ivar Christian Thisgaard
Saturnvej 21, 8723 Løsning
03-01 JAN-67
GF 15
Kaj Steen Mylius Rasmussen
Nørre Søbyvej 16, 7850 Stoholm J.
04-01 247-SEP-68
GF 05
Gert René Larsen
Fiskegårdsvej 1, 8544 Mørke
04-01 416-NOV-67
GF 07
Erik Otto Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted
4160 Herlufmagle
09-01 JUL-70
GF 62
Niels-Erik Ottesen Hansen
Fortunfortvej 1
2800 Kongens Lyngby

www.gardermarch.dk

60 år
11-12 JUL-78
GF 31
Carsten Petersen
Plantagevej 11, 4652 Hårlev
13-12 MAJ-77
GF 04
Jens Balsby
Under Bakken 33, 7950 Erslev
18-12 FEB-78
GF 18
Tom Damgaard
Meløsevej 36, 3320 Skævinge
18-12 MAJ-77
GF 50
Palle Christensen
Svingelsvej 28, 4900 Nakskov
20-12 NOV-78
GF 66
Carl-Aage Arnoldus
Fasanvænget 20, 5610 Assens
20-12 OKT-77
GF 23
Bjarne Håkon Albæk
Bassumgårdsvej 14
7400 Herning
21-12 MAJ-77
GF 53
Jens Juul-Olsen
Mullerup Strandvej 15 B
4200 Slagelse
22-12 FEB-78
GF 51
Niels Erik Andersen
Bredgade 91, 5485 Skamby
23-12 MAJ-77
GF 20
Hans Kurt Bosen Larsen
Søvænget 7, 4780 Stege
02-01 JAN-77
GF 13
Knud Rosenstrøm Andersen
Lindevej 13, 4180 Sorø
02-01 OKT-77
GF 29
Jørgen Jeppesen
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
03-01 OKT-77
GF 33
Fritz Sørensen
Strandvejen 52 C, 5500 Middelfart
08-01 JAN-80
GF 13
Kern Lærkholm Petersen
Ørstedvej 59, 4130 Viby Sj.
08-01 JAN-77
GF 77
Arne Houmann-Christensen
Elisabeth Billes Vej 70
9300 Sæby
50 år
19-12 JUN-87
GF 39
Anders Ginteberg
Nordmarken 5, 6940 Lem St.
20-12 APR-87
GF 66
Jan E. Gitz
Skovvænget 34, 5874 Hesselager
21-12 APR-86
GF 05
Jan Karsten Creutsberg
Vester Ringgade 158, 1.tv.
8000 Aarhus C
22-12 APR-87
GF 45
Ronald G. Nielsen
Salbyvej 164, 4600 Køge
23-12 JUN-87
GF 32
Klaus H.G. Frederiksen
Rismarkvej 2, 7323 Give
24-12 JUN-87
GF 04
Vagn Futtrup
Fayes Allé 11, 7700 Thisted
28-12 OKT-87
GF 05
Bo Mølgaard Jespersen
Saturnvej 2, 8881 Thorsø
06-01 OKT-87
GF 06
Peter Skov Schelde
Hjortøvænget 16, Skærbæk
7000 Fredericia

www.gardershop.dk

06-01 OKT-87
Peter Ingemann Nielsen
Provstejorden 12, 2.th.
9000 Aalborg
08-01 JUN-87
Per Slot Agesen
Hasselvej 7
4040 Jyllinge
09-01 SEP-88
Torben Kaasgaard
Ribevej 38, Skrydstrup
6500 Vojens
09-01 FEB-84
Lars Petersen
Bredgade 69 A, 4.
1260 København K

Dødsfald

GF 10
GF 17
GF 57
GF 01

29-JUL-45
GF 31
Svend Erik Pedersen
Kløvervej 19
4653 Karise
926-NOV-45
GF 55
Børge Georg Bonnevie
Anemonevej 22
8500 Grenå
53-MAJ-46
GF 62
Niels Chr. Niels-Christiansen
Sennepsmarken 1, st. 0105
2830 Virum
54-MAJ-46
GF 46
Karl Kristoffer Juhl
Højskolelunden 1 b
6630 Rødding
47-MAJ-50
GF 03
Niels Harald Mouritsen
Søndergade 41, 0003
8740 Brædstrup
318-NOV-50
GF 01
Erik Jørgensen
Platanvej 14, 4.th.
1810 Frederiksberg C
250-MAJ-51
GF 01
Kaj Erik Sørensen
Brydes Allé 32, 4. 0406
2300 København S
993-MAJ-54
GF 53
Arne Peer Jensen
Ole Lundsvej 9
4400 Kalundborg
500-NOV-54
GF 01
Peder Rousing
Olsbæk Strandvej 32
2670 Greve Strand
871-JAN-57
GF 18
Egon Peter Thomsen
Fasanvænget 141
2980 Kokkedal
907-SEP-57
GF 32
Bent Thomsen
Gammel Vejlevej 29 B
8721 Daugaard
166-JAN-62
GF 50
Ole Krøjer Hansen
Rosmarksvej 13
4900 Nakskov
469-SEP-66
GF 35
Jørgen Ross
Hobrovej 385
8900 Randers


922-JUN-68
GF 57
Erik Norman Berg
Kelstrupvej 87
6100 Haderslev
FEB-69	
GF 01
Allan Damgaard Iversen
Calle de La Paloma 109
288229 Villanueva del Pardillo
Madrid, Spanien
APR-69	
GF 46
Anders Christian Sørensen
Kirketoften 18, Kværs
6300 Gråsten
OKT-77	
GF 15
Jens Nielsen
Nørreheden 3
9500 Hobro
FEB-78	
GF 20
Peter Wøldike Schmith
Æblevænget 18 A
4700 Næstved
TAK

En forsinket men stor tak til kongeåegnens garderforening for vin og besøg af
formanden Peter Vig ved min 85 års fødselsdag, det glædede mig meget.
 251-MAJ-52 Børge Bruun Johannessen.
Tak til Stevns GF for besøg og gave, i anledning af min 70 års fødselsdag.
747-MAR-67 Hans A. Hansen
Kære Garderkammerater.
Hjertelig tak for jeres opmærksomhed ved
min 90 års fødselsdag den 25/8 2016.
De bedste hilsener og tak fra

679-NOV-49 Henrik Jørn Henriksen

Jeg vil herigennem sige tak til Sydsjællands Garderforening 07, for fremmøde af
formand Erik H. M. og næstform. Claus C.J.
I anledning af min 60 års fødselsdag, og
tak for glassene som de medbragte.
Venlig garderhilsen

JAN-77 Mogens Gert Roerholt
Tak til Sydsjællands Garderforening for
fremmøde og en flaske vin ved min 75 års
fødselsdag. Hilsen

914 NOV-60 Gunnar Petersen

Tak til Sydsjællands Garderforening for
besøg at bestyrelsen samt tildeling af fortjenesttegn, det glædede mig meget.

799-JAN-57 John- Erik Søe-Jensen1
Hjertelig tak til Garderforeningen Djursland for den smukke og højtidelige fanevagt ved 926-NOV-45 Børge Bonnevies
bisættelse. En stor tak for deltagelse fra
Bjerringbro og Omegns Garderforening,
samt tak for de smukke blomster fra Garderforeningerne og gamle gardere.
På familiens vegne

JUL-75 Heine Bonnevie
www.garderkortet.dk
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