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PRÆSIDENTEN HAR ORDET
Marts er i henhold til visse kalendere den sidste vintermåned.

Hvad der ikke har været fokus på i ”Arbejdsgruppe ”Succes”” er,

behov for at snyde mig selv og vintergækker, erantis og andre

har på vores hjemmeside og ”DG Debatforum” frarådet at køre

I min optik er det den første forårsmåned. Af fødsel er jeg ikke
optimist, snarere kedelig realist. Så derfor har jeg ind imellem

små løgblomster som forårsbebudere snarere end konstatering af
den sidste regn og slud. En løbetur rundt i og omkring Kastellet i
København har sikret mig en smuk og positiv oplevelse.

I dette nummer af Garderbladet vil jeg koncentrere mig om vores

evne til at tage sig af nye medlemmer rundt i garderforeningerne.

Med fare for at generalisere har jeg et par budskaber og bønner til
os alle. Først og fremmest skal jeg atter henlede opmærksomhe-

den på vores hjemmeside, hvor der over ”kasserne” på rulletekst
findes ”Arbejdsgruppe ”Succes” afrapportering”, der indeholder

mange gode råd til bestyrelser, der gerne vil have lidt vejledning

og gode fif til, hvordan en forening også kan drives og trives, også
med unge medlemmer.

hvordan vi tager imod nye medlemmer til et første foreningsar-

rangement. Lars Rønne, formand for Nordre Birks Garderforening,
videre med gule ærter og fedt flæsk som velkomst til nye og yngre
medlemmer.

Redaktøren af Garderbladet har netop åbnet en ny debat på ”DG
Debatforum”, hvor gammel garder HOLD JUN 68 Jens Berg har
sendt mig et brev, som vi har fået lov til af Jens
at offentliggøre. Heraf fremgår, at Jens har
meldt sig ud efter at have modtaget sit 40
års tegn. Jeg og Jens ønsker selvsagt ikke
at hænge nogen forening ud. Jeg går
alene efter det principielle. Jens
beskriver sine kvaler i forbin-

delse med talrige foreningsskift.
Intet effektivt og systematisk
medlemskartotek med deraf
→ fortsættes på side 4

MÅNEDSKALENDER MARTS

Meddelelse fra redaktionen

3.

Kontingentparade på LGK med
march til rådhuset

4.

Formandsmøde Region II

6.

Formandsmøde Region I

7.

Formandsmøde Region III

9.

Formandsmøde Region IV

11.

Formandsmøde Region V

15.

GF Kaliforniens 75 års jubilæum

22.

Dronningeparade

27.

Hjemsendelsesparade (Hold AUG 16)

Garderbladets dobbeltnummer forskydes fra maj/juni til
august/september. Denne forskydning skyldes regimentets
udfordring i at skabe indhold til september udgivelsen, der
bringer indhold fra den ferieramte juli-periode.
Med denne ændring håber vi, at vi kan imødegå ”agurke-nyheds” perioden og dermed fortsat sikre interessant og relevant indhold i Garderbladet.
Foreningerne skal således være opmærksomme på, at efterårsprogrammer mv. allerede skal være redaktionen i hænde
d. 1. juli, samt at 1. halvår nu bringer en ekstra udgivelse i juni
måned. Redaktionen
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Fortsat fra side 4
følgende manglende mulighed for tildeling af æresbevisninger mv.

selvfølgelig op til generalforsamling, men ak og ve`, ingen kontakte-

Her må jeg give Jens 100 % ret. Et medlemssystem, der baserer sig

de mig, så jeg kunne sidde for mig selv, for alle var jo samlet i deres

”Arbejdsgruppe IT” med at finde et nyt system i forlængelse af den

Prøv lige, hver for sig, at være ærlige og se jer selv i spejlet. Er jeg

Jens Berg fortsætter: ”Ved lidt ransagelse i bestyrelsen, og med den

arbejde lidt videre med sagen og få suppleret råd og vejledningen

på over 60 forskellige systemer (= antal garderforeninger) uden

”gruppe”.”

i Skanderborg i maj 2016 vedtagne IT-strategi.

og Jens Berg helt galt afmarcherede, eller er der meget eller lidt

automatisk synkronisering, er dømt til undergang. Derfor arbejder

erfaring jeg bragte med ind i 34 Himmerland, konkluderede vi, at

vi var for ringe til at tage hånd om især nye medlemmer. Bl.a. kan

nævnes for ringe velkomst af nye unge medlemmer, og især når et
nyt medlem eller et medlem, man ikke tidligere har set, møder op,
så har alle nok sig i selv og den ”gruppe” de er vant til at snakke
med, og alle glemmer den nye, der så står tilbage og ikke føler sig
velkommen og slet ikke velset. Derfor besluttede vi i foreningen, at
når et nyt medlem mødte op, valgte vi straks to af ”de gamle” til at
byde velkommen og i det hele taget tage sig af vedkommende.
Det lykkedes til dels for os at fastholde dem der kom, så de mødte
op igen. Det som jeg her har beskrevet, har jeg lige været udsat for,
da jeg er flyttet fra Himmerland og til det midtjyske. Her mødte jeg

om snakken. Jeg tror nok, at jeg vil lade ”Arbejdsgruppe ”Succes””

på vor hjemmeside. Det der her er berørt, er ikke raketvidenskab.
Det er godt kammeratskab, omsat til virkelighed.

Husk formandsmøde-runden rundt i regionerne står for døren

primo marts 2017, startende med Region 2 lørdag den 4. marts og
sluttende med Region 5 lørdag den 11. marts. Kom, deltag og vær

med til at styre udviklingen. Og giv mig tørt på, hvis jeg hér og ved
andre lejligheder er gået over stregen.
Med Garderhilsen

Flemming Rytter

Præsident for De Danske Garderforeninger

DE HURTIGE NYHEDER
Nye sergenter
Chefen for Livgarden oberst Mads
Rahbek modtog d. 23. januar 7 nye
sergenter. Han talte til dem om de
krav der sættes til de værnepligtige, og de afledte krav til dem som
sergenter. Mandskabsbehandling,
korrekt opførsel, styr på sig selv og
sine stumper, den markante fokus på
den operative bevogtningsopgave ved
slottene og omkring kongehuset.
De 7 unge sergenter får en meget meget travl tjeneste den kommende tid.

Åbent Hus
Temperaturen havde lige akkurat
sneget sig op over frysepunktet på
den sidste lørdag i januar måned,
hvor Livgarden åbnede porten
for pårørende og interesserede.
Åbent Hus for hold DEC-16 blev
et velbesøgt arrangement, hvor
de besøgende som sædvandlig
kunne smage feltrationer, få en tur
i PMV´erne og se militær modeopvisning.
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Udsendelsesparade
Fredag d. 20. januar blev der
gennemført udsendelsesparade for
Operation Inherent Resolve Hold
5 på Garderkasernen i Høvelte.
Holdet er opstillet i rammen af II/
LG under ledelse af oberstløjtnant
Henrik Hvilsom. På holdet er der
udover soldater fra Livgarden også
soldater fra andre regimenter,
myndigheder samt fra de baltiske
lande.



LIVGARDEN

KAN VI TILTRÆKKE OG
FASTHOLDE DE UNGE?
Forleden holdt jeg et foredrag om Livgarden til et fællesmøde

børnefamilier, er kampen om fritiden meget hård, og derfor skal

og lang frakke i raskt trav, så jeg tænkte, at de nok var de rette at

studerer eller er under uddannelse, så et kontingent er svært at få

mellem tre garderforeninger. Jeg havde lidt svært ved at finde mødelokalet, men spottede et par ældre herrer med rank ryg, kasket
følge. Det var de.

Aftenen forløb med god styring og orden på forberedelserne. Der

var ildsjæle, som gjorde en indsats for at andre skulle have en god

aften. Først var der spisning, og det var helt tydeligt, at selv om det
var tre forskellige foreninger, så var der masser af hygge og kammeratskab, og snakken gik som til en familiekomsammen. Man

kunne mærke, at mange havde kendt hinanden i en hel del år, og

de fulgte aktivt med i hinandens liv: Børn og børnebørn, ferierne,

køb og salg af hus, sommerhus og seljbåd og mange andre emner.

Det er vel netop det kammeratskab samt det sociale sammenhold,
som kendetegner garderforeningerne. Det kendetegner også en
bestemt generation af danskere, nemlig dem, som vil foreningslivet og mødet med andre mennesker uden for hjemmet, da de

ikke længere har hjemmeboende børn og en fuld arbejdsuge på
arbejdsmarkedet.

de have noget tilbage for den tid, de investerer i et fysisk fremmøde. Underholdning er ikke nok. De unge har ingen penge, mens de
plads til i økonomien.

Hvad er det så de unge vil have? Tja det er svært at svare på, men
jeg har dog samlet nogle emner sammen igennem min snak med
nogle af garderne.

De unge vil gerne have muligheder for fordele, som andre ikke har.
De vil gerne holde den elektroniske kontakt med deres kammerater og kunne følge dem og komme i kontakt med dem, når det er

relevant. De vil gerne have fordele af at have været i Livgarden. Det
kunne være adgang til medlemsdata, så de kan se, hvor i uddannelsesmiljøerne og erhvervslivet, der sidder gardere, så de kan

komme i kontakt med dem for at få fordele af selv at være garder.

→ fortsættes på side 9

Når jeg så ud over publikum, var det også meget klart, at jeg nok

var blandt de yngste i salen, hvis ikke den yngste. Det var en rigtig
hyggelig aften med mange gode spørgsmål til, hvordan jeg ser
Livgarden og vores uddannelse og opgaveløsning i fremtiden.

På vejen hjem kom jeg til at tænke på, hvordan vi tilsikrer, at der er
medlemmer i garderforeningerne eller Gardernetværk om 5-10-

20 år, hvis der ikke er en aktiv medlemstilgang af yngre medlem-

mer og hvis de, der er, ikke deltager så meget i arrangementerne.

Hvad er det, som skal få de unge gardere til at holde kontakten til

regimentet i de første 10 år, efter de har gjort tjeneste ved Livgarden?

Hvis vi ser lidt på, hvad der har betydning for de unge i dag, så er

der ikke mange sammenfald med, hvad der sker til sådan et arrangement i Garderforeningerne eller Gardernetværk i dag. De unge

er ikke geografisk stabile. De flytter rundt efter deres uddannelser
og jobmulighederne, så en lokal foreningstilknytning er ikke lige
dem. De unge har langt størstedelen af deres sociale kontakt og

omgangskreds på de elektroniske medier, og de mødes sjældent til
fysiske arrangementer. De kommunikerer langt mere på de sociale
netværk. Hvis de skal mødes med nogen, skal det være nogen på
deres egen alder. Når de bliver ældre og har erhvervskarriere og
Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Tlf. 4599 4000

DG Forbindelsesofficer
Adjudanten
Kaptajn Uffe M. Dueholm,
lg-gse03@mil.dk

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige
Livgarde

Presse- og Informationsofficer
Kaptajn Bjarke Z. Therkildsen
Tlf. 7283 4018
lg-gse20@mil.dk
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UDDANNELSEN VED LIVGARDEN

Opdatering af Garderuddannelsen i Høvelte

Udvikling af uddannelse - også ved Livgardens værnepligtsenheder - er en helt nødvendig og naturlig proces for at holde sig skarp og relevant. Nogen gange sker denne udvikling
i lidt større spring, og et sådant ganske stort spring er p.t. i
gang på Garderkasernen i Høvelte.
Baggrunden skal primært findes i et ændret og efterhånden
konsolideret trusselsbillede i Danmark, som kalder på en øget
bevidsthed om - og fokus på den operative del af vagttjenesten.
Tyngdeforlægningen medfører, at uddannelsen til at bestride de
operative vagtopgaver nu entydigt er omdrejningspunktet for de
fire måneders tjeneste, den enkelte værnepligtige har på Garderkasernen forud for, at denne som garder overføres til Vagtkompagniet, og står på sin post med en skarp opgave ved de kongelige
slotte og palæer.
Et meget tydeligt signal i den retning er, at der med hold august
2016 er indført en egentlig operativ certificering af hvert hold
gardere. Certificeringen er sammen med den traditionelle vagtinspektion og de såkaldte blå vagtskydninger chefen for Livgardens
kontrol forud for overgangen til tjeneste i Vagtkompagniet.
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Tyngdeforlægningen betyder ikke, at den ceremonielle ”blå” del
og den ”grønne” del er afskaffet – tværtimod; eksercits er fortsat en vigtig og stor del af uddannelsen. Det betyder primært, at
de operative dele af vagttjenesten i et tæt samarbejde mellem
Vagtkompagniet og 3. Livgardebataljon synliggøres endnu mere,
nøje evalueres og beskrives og herefter integreres i uddannelsen.
GARDERBLADET

Ligeledes betyder det, at de hidtidige ”grønne” dele af uddannelsen gentænkes, så de pædagogisk får et endnu tydeligere afsæt
i - og adresse til vagtopgaverne.

Ved uddannelsesenhederne har man således lagt hovederne i blød,
og er i gang med et ganske krævende arbejde med at identificere
og justere indholdet af uddannelsen. Dette gælder både udvælgelse og tilpasning af fag og lektioner og ikke mindst pædagogik, så
der i et opdateret ”blå-grønt” lys bliver en bevidst og tydelig rød
tråd fra dag 1 til dag 120.
Det er helt åbenlyst krævende for en ung værnepligtig – efter kun
fire måneders tjeneste - at skulle kunne veksle mellem på den ene
side at være en brik i den nøjagtige disciplin som værdig eksercits
og traditionen fordrer, og på den anden side at tænke og handle
selvstændigt – herunder hurtigt at afvige fra eksercitsen og disciplineringen – når en given situation kalder på det.

Dagligdagen på de kongelige slotte og palæer viser, at det er nødvendigt. Konkret betyder det også, at der lægges vægt på, at identificerede færdigheder og kompetencer, som garderen skal besidde,
skal indlæres så dybt, at garderen i en konkret situation ikke er i
tvivl om sine rygmarvs-reaktioner. Garderen skal kunne enkle ting
rigtig godt og sikkert, hvad enten vi taler eksercits, observationsog meldetjeneste, nærkamp eller signalprocedurer, og han skal på
posten være skarp i sine observationer, erkendelse af behov for
handling og endelige reaktioner.

En Garder skal selvfølgelig ultimativt kunne
neutralisere og fastholde en person.
Search af køretøj er basalt for en vagtsoldat.
Her trænes på en ”slidt” bilmodel.
Mod, samarbejde og fysisk udfoldelse er grundpiller i soldatervirket – ikke mindst som Garder.
Adgangskontrol er elementært for vagttjenesten,
her øves denne del under feltforhold i en af lejrene
i øvelsesterrænet.

GARDERBLADET 
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UDDANNELSEN VED LIVGARDEN

M. YASSIN

En stor fordel ved
uddannelsen er, at der er stor
seriøsitet blandt soldaterne
TEKST: M. YASSIN

Da jeg i starten af min værnepligt skulle træffe et valg
omkring, hvorvidt Forsvaret var noget, som jeg skulle starte
en karriere inden for eller ej, var der mange ting, der talte for
og imod. Jeg har altid været en person med et stort behov
for udfordringer i livet, og derfor var der flere ting, der talte
for end imod.

Teorien i uddannelsen er mere dybdegående end forventet. Ek-

Mine forventninger til uddannelsen var en smule skeptisk med

der er stor seriøsitet blandt soldaterne, da alle er der af egen fri

hensyn til, om jeg ville blive udfordret nok, da jeg altid har været
en mand med behov for fart over feltet. Men efter jeg havde fået

uddannelsen anbefalet af flere, besluttede jeg mig for at give det
en chance.

Min oplevelse som konstabelelev frem for værnepligtig adskiller
sig ved, at der bliver sat en del større krav til den enkelte soldat,

samtidig med at der er langt mere frihed under ansvar. En dag som
konstabelelev kan eksempelvis starte med løb fra morgenstunden
efterfulgt af en lang march med tung oppakning. På trods af frostgrader kan man ikke slippe udenom, at skulle i vandet.
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sempelvis da jeg skulle have den første radiotjenesteundervisning,
hvor jeg blev overrasket over, hvor meget stof og viden der er bag.
Generelt er der langt mere praksis bag teorien, og man får mulighed for at komme i dybden. En stor fordel ved uddannelsen er, at

vilje, og uddanner sig derfor på samme grundlag. Man møder mange inspirerende kollegaer i Forsvaret med forskellige kompetencer
og færdigheder inden for hvert enkelt fag.

Jeg ser frem mod en masse nye og lærerige oplevelser, som jeg kan
tage med, når jeg har afsluttet HRU. Der er ingen tvivl om, at den

resterende uddannelse vil byde på mange både hårde udfordrin-

ger, men mindst lige så mange succesoplevelser, som vil være med
til at forme mig til min fremtidige karriere inden for Forsvaret.

LIVGARDEN
Fortsat fra side 5
Det kunne være muligheden for at finde ud af, hvem der læser på

man måske gerne vil deltage i: Åbent hus, årgangsparader, eller

for at finde ud af, hvem i erhvervslivet, der er gamle gardere, så de

interessant, hvis der var et sted, hvor man kunne se billederne fra

et studie, for at kunne kontakte dem for at høre om studiet, eller
hvordan man finder studieboliger. Det kunne være muligheden

kan sende jobansøgninger til virksomheder, hvor der sidder gamle

gardere. Det kunne give dem den fordel, at deres ansøgning faktisk
blev læst, og de måske kom til samtale.

Det kunne også være adgang til medlemsdata, så man kan finde
gamle kammerater og genoptage kontakten, måske kunne man
samle årgangsforeningerne elektronisk i dette forum.

Det er også relevant at have et forum eller en forbindelse, hvor
man kan få informationer fra regimentet om, hvordan det går

ved regimentet, og hvornår regimentet afholder aktiviteter, som

andre aktiviteter eller informationer om Garderforeningerne eller
Gardernetværks arrangementer. Sluttelig kunne det også være

ens egen tid som soldat. Men en ting er tydeligt i de unge generationer: Der er langt mellem ildsjælene, der vil gøre en indsats for

andre, så det med at få nogen til at drive disse tiltag, bliver svært,
hvis de skal findes iblandt de unge. Hvordan de skitserede udfor-

dringer løses, har jeg ikke et enstydigt svar på, men jeg håber, at I
vil tænke over det og drøfte det i foreningerne, så vi kan få igangsat en indsats for at tiltrække og fastholde de unge.
Pro Rege Et Grege

Oberst Mads Rahbek

Chef for Den Kongelige Livgarde

Oberst Kammerherre Mads Rahbek berettede
Den 26. januar havde 3 naboforeninger igen indkaldt til en fælles

og ærlig taler, der fortalte om tiden før og nu. Trusselsbilledet har

sig sammen.

er i højsædet og det er der fokus på under garderens uddannelse til

kammeratskabsaften. Det er efterhånden ved at udvikle sig til en
fast tradition, hvor medlemmer på tværs af foreningerne hygger

Vi havde til denne lejlighed fået CH/LG, Oberst Kammerherre Mads
Rahbek til at fortælle lidt om sig selv, vejen mod chefposten, hvor

er III/LG i dag, og nogle af de vigtige opgaver de står overfor i dag.

Vi var mange forventningsfulde deltagere, der havde fundet vej til
dette arrangement, som indledtes med en kort velkomst til Mads

Rahbek, hvorefter vi gik over til spisning. Undervejs i arrangemen-

tet sendte vi indsamlingsbøssen rundt til et før annonceret formål,
LG’s Veteranarbejde. Aftenens overskud på kr. 1933,00 er overført
til Sekretariatet, der indsætter beløbet på LG Veterankonto.

Efter kaffen fik Obersten ordet, og vi fik alle det indtryk, at han

fandt sig godt til rette i vort selskab. Det var en afslappet, veloplagt

virkeligt ændret sig, så den unge garder af i dag får en helt ander-

ledes uddannelse end i vor tid. Det sikkerhedsmæssige perspektiv

vagttjeneste, når vore gardere bevæger sig gennem byen og går vagt
omkring vore slotte og palæer. Det var rigtigt spændende at høre

på. Efterfølgende var spørgelysten da også stor og Obersten svarede
beredvilligt og uden omsvøb på de mange kvalificerede spørgsmål.
Vi takkede pænt Obersten for, at han kunne afse tid i en meget
travl hverdag. Som Obersten sagde, så var han glad for, at tre

foreninger kunne samles om et sådant arrangement og opfordrede
da også andre foreninger til at gøre det samme. Det kunne give lidt
luft i en overbooket kalender.

Vi fik rigtig mange positive responser fra aftenens deltagere, så

vi må vel konstatere, at vort arrangement igen har været en stor
succes. Vi prøver at gentage successen igen til næste år.

Formændene i Høje Taastrup GF – Gl. Roskilde GF
og Søndre Birks GF.

GARDERBLADET 
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VANDRESTØVLER OG VARM KAKAO

Bataljonsmarch
ved 2/LG
TEKST: SG N.K. KNUDSEN, MEKINFGF, 1/II/LG

Jeg har været ansat ved 2/LG siden august 2016, og i den
relativt korte periode, har det været tydeligt for mig at se,
at vigtigheden af en sammentømret, informeret og dygtig
enhed er noget BTN vægter højt. Indtil videre er det kommet
til udtryk igennem 79-timer (bataljonschef-timer, red.), BTN
fødselsdag, foredrag om udrustning, foredrag om Falklands-krigen, to BTN-march, mm.
BTN-march er en god mulighed for at flade organisationshierarki-

et lidt ud, og for at tale på tværs af BTN, for både nye og gamle. Det
er nogle gode timer, hvor dem der sidder meget på kontorerne får
mulighed for at komme ud og teste gensynsglæden ved at have en

halvtung rygsæk og et par slidte vandrestøvler på, og dem der ofte
er ude kan vise, hvor nemt det er at klappe sådan en tur af.

Netop sådan en march har vi lige gået, og når solen står højt, og
temperaturen ligger lige omkring frysepunktet, er det perfekte

forhold for en super tur. Forrige tur var der nogle flere tilmeldte,
79 (bataljonschefen, red.) gik selv forrest, og tempoet var højt.
I dag var vi grundet 2/II forestående udsendelse lidt færre, til

gengæld vagte den indlagte kakao-pause stor glæde blandt de
fremmødte.

Tak for en god tur.
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VANDRESTØVLER OG VARM KAKAO

”

Dem der ofte er ude,
kan vise, hvor nemt
det er at klappe
sådan en tur af
GARDERBLADET 
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MUSIKKORPSET

Det frivillige arbejde, ingen opdager
- undtagen, hvis det manglede
TEKST OG FOTO: KATRINE KIELLAND-BRANDT

Den Kongelige Livgardes Musikkorps er et ensemble med store

regnskabet. At kunne betale med dankort og mobilepay er også

fessionelle harmoniorkester, som det ene af tre tilbageværende

ker, der har ribbet en blomsterhandler og sætter blomsterne op.

forventninger til den fremragende indsats, med høje musikalske
ambitioner og stor faglig stolthed. Som Danmarks eneste pro-

militærorkestre, tager vi vores arbejde alvorligt. Kampen om en
fast stilling som musiker er intens, og med ca. 28 stillinger på

landsplan som fx fløjtenist, holder man godt fast i sit job, hvis man
først har kvalificeret sig til det. Udvælgelsen er elitær. Enhver kan
se og høre, hvis noget går rigtig galt, det er ikke kun forbeholdt
fagfolk. Tingene skal bare være i orden.

Hvorfor skriver jeg alt dette? – fordi mange af vores optrædener
er afhængige af frivilligt arbejde. Det aner folk ikke, og det er da

også ligegyldigt. Og dog – det vidner nemlig om en enorm loyalitet
overfor arbejdspladsen og overfor kollegerne. Det er de frivillige

ildsjæle, jeg ønsker at fremhæve her. Musikkorpsets driftsbudget

er nemlig ikke stort nok til, at vi kan fremstå så tjekkede og professionelle, som vi selv ønsker, hvis ikke nogen gjorde noget ekstra.

Folk kommer fx til koncert i Stærekassen. I foyeren har en musiker
stillet en kæmpemæssig transparent af Stabstambouren frem. I

garderoberne står flinke folk parat til at tage ens overtøj – gratis.
Det er folk fra Musikkorpsets støtteforening, Livgardens Musik-

korps’ Venner. ”Vennerne” deler også programmer ud, viser folk på
plads, og nogen assisterer endda den lovpligtige brandvagt. Der er
ca. 12 venner på arbejde sådan en koncertaften – for deres og for

vores fornøjelses skyld. Venneforeningens formand er en kollegas
hustru, Anne Marie Brammer.

Baren, der er åben før koncerten og i pausen, styres af musikerne
selv. Vi har selv indhentet alkoholtilladelse, selv købt og slæbt
flasker og chipsposer, og vi står bag disken og servicerer folk

sammen med Vennerne, mens der noteres flittigt ned til momsPlakater hænges op af Flemming og Martin
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musikernes arrangement, det er der jo ikke bare af sig selv. Hvis

der skal være blomsterpynt på scenekanten, er det ofte en musiNår vi går hjem, får vi alle en blomst med.

Hvor køber man billet? – på www.livgardensmusikkorps.dk, der

i årevis har været kørt af undertegnede ganske frivilligt. Ligesom
artiklerne til dette blad er skrevet gratis, fordi det forekommer

som et vigtigt vindue ud til en stor interessegruppe. Pressemeddelelser, programnoter og koncertprogrammer er også blevet til på

samme måde (der pt. er erstattet af en specialordning for mig, så
jeg er godt tilfreds!).

Musikken, der spilles ved en koncert – hvem vælger den? – også

frivillige fra orkestret, der har ladet sig vælge til Programudvalget.
Programudvalget mødes inden almindelig tjeneste i nodearkivet

og fastlægger, hvad der skal spilles hvornår. For hver taffel/koncert
er der måske to møder. (Men Musikdirigenten bestemmer, hvilke
marcher der spilles på parader o. lign.).

Og så er der kammerkoncerterne. De står intetsteds på vores tje-

nesteplan og planlægges af eget initiativ og med frivillige musikere, der con amore har lyst at spille kammermusik med hinanden.

Disse koncerter støttes af Musikkorpsets Koncertfond, som vi kol-

lektivt donerer vores honorar til, hvis vi spiller fx udenbys. Fonden
bruges til at bekoste bl.a. dirigenter, som budgettet ikke kan bære.
Hvordan kan alt dette finde sted? – joh, der er et godt arbejdskli-

ma, og uden at male alt lyserødt, er langt de fleste af den mening,

at man bliver i godt humør af at gå på arbejde. Vi synes alle, det er
vigtigt, hvordan vi fremstår udadtil, og at vi musikfagligt ligger på
linje med landets andre orkestre. Så det var egentlig bare det, jeg
ville sige!

MUSIKKORPSET

Det islandske TAFFEL
TEKST OG FOTO: KATRINE KIELLAND-BRANDT

At spille taffelmusik til de kongelige tafler er et århundredegammelt privilegium, Livgardens musikere har. Planlægningen af programmet er altid omgærdet med en god blanding
ærefrygt, morskab og spænding. Hvad kan vi nu finde i
skattekisten (nodearkivet)?
Programmet kom til at være:
J.P.E. Hartmann: Gudernes Indtogsmarch fra Trymskviden
G. Donizetti: Ouverture til operaen ”Regimentets Datter”
H.C. Lumbye: Nordlys Vals
V. Nielsen: 2 Islandske Melodier
Sebastian: Så blidt til stede
R. Lindebro: Nordens Faner March
G.H.M. Rodriguez: La Cumparsita

Musikdirigent David M.A.P. Palmquist havde fået den islandske
ridderorden, Falkeordenen. Til lykke til David!

H.C. Lumbye: Mary Galop

Sebastians ”Så blidt til stede” fra musicalen Cyrano kom på pro-

islandske taffel. Det første musikstykke, Thrymskviden, kommer

på euphonium spillede melodistemmen smukt og rørende.

Alle stykkerne har en særlig begrundelse for at blive valgt til dette
fra den nordiske mytologi, komponeret af danske Hartmann i

1868. Thrym er konge af Jotunn. Han er betaget af den skønne
gudinde, Freja. For at afpresse guderne til at give sig Freja til

hustru, stjæler han Thors hammer, Mjølner. Thrymskviden er

historien om, hvordan Thor og Loke forklæder sig som Freja for at
få Mjølner tilbage, og affæren ender ikke godt for Thrym.

Donizettis fejende flotte Ouverture til operaen ”Regimentets

Datter” fra 1840 er nok mest valgt på grund af titlen, men operaen
har været opført i Norden siden 1845, da H.C. Andersens håbløse
kærlighed, Jenny Lind, sang titelpartiet i Stockholm.

Lumbyes ”Nordlys Vals” var et must, idet der ikke er noget taffel-

program uden HC. Lumbye, som H.M. Dronningen sætter stor pris
på. Island er om noget sted nordlysets land, og i piccolofløjten
kommer der gnistrende lysglimt op mod den farvede himmel.

De to islandske sange, som Valdemar Nielsen (musikdirigent i

Livgarden 1905-22) har arrangeret, blev gravet frem fra arkivets
gemmer. Den første sang (for orkester) starter dybt og mørkt og

enstemmigt, der går næsten et minut, før der kommer en andenstemme på. Den udvikler sig lidt, men ikke meget, det er virkelig

den dybe, vintermørke, islandske folkesjæl, vi har her. Da sangen

var færdig, sad vi alle helt stille og kiggede ned. Vi frygtede, at gæsterne ville lægge kniv og gaffel, al samtale forstumme og mørket
sænke sig over taflet...... Men det skete tilsyneladende ikke. Den

anden sang var kun en anelse mere levende. Men de klang utrolig
smukt. De kan noget, de islændinge.

grammet for også at spille noget nyt dansk. Vi er jo ikke et muse-

umsorkester – tværtimod højst levende og nutidige. Steffen Mærsk
Richard Lindebros march, Nordens Faner, er på grund af titlen et

oplagt valg. Den handler om nordisk sammenhold og er komponeret i krigens skygge i 1941.

Og mens vi var i den nyere afdeling, tog vi lige en tango af Rodrigues. Gæsterne skulle jo mærke, de var kommet sydpå!

Næsten som sædvanligt sluttede taffelmusikken med en lynhurtig

Lumbye-ting. Mary Galop er enormt god, men også så svær, at den

faktisk blev brugt som konkurrence-stof, da vi for nylig ansatte nye
klarinettister. Her afsløres det, om man får sine pølsefingre med

sig! Da Musikkorpset i 2004 indspillede en Bryllups CD i samarbejde med Ugebladet Søndag i anledning af Kronprinsparrets bryllup,

havde man om morgenen på en af optagedagene fundet denne navnemæssigt meget passende galop i arkivet. Så blev der lige rå-øvet
i en vis fart, og vi indspillede faktisk Mary Galop senere på dagen!
Her slutter beretningen fra et kongeligt statsbesøg-taffel.

KOM TIL KONCERT
Fredag den 5. maj kl. 19.30, Stærekassen. Temakoncert med ac-

cordeon-virtuosen Bjarke Mogensen og stjerne-dirigenten Gior-

dano Bellincampi. Billetsalg via www.livgardensmusikkorps.dk
GARDERBLADET 
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ET KIG PÅ UNIFORMEN

ET KIG PÅ UNIFORMEN

Et globalt universalt
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Uniformerne for de enkelte europæiske hære var i de
følgende århundreder vidt forskellige i deres design
og udformning. Og det var helt bevidst, at hver hær

gjorde en dyd ud af at have sit helt eget særkende. Det

gjaldt i særdeleshed også farvevalget, og indtil 1914 var
uniformerne mildt sagt særdeles farverige. De fleste

russiske tropper havde meget mørkegrønne uniformer, det
tyske infanteri bar preussisk blå, i Bayern var uniformen
lyseblå, det britiske infanteri beholdt deres dybrøde

tunikaer til parader, mens hovedparten af de franske

regimenter havde røde bukser med mørke eller lyseblå
tunikaer.

Livgardens Vagtkompagni er selv et glimrende et eksempel

herpå. Bjørneskindshuen der blev indført i 1805, de lyseblå
bukser fra 1822 og den mørkeblå våbenfrakke fra 1848 har

siden været kendetegnende for Den Kongelige Livgarde som
”blå vagtmæssig”, og i øvrigt nok det, den civile dansker
bedst kender Livgarden for.*

FRA FARVER TIL GRÅT I GRÅT
Med den Første Verdenskrig var det slut med at bruge

penge på farverige og dyre tekstiler til uniformer for alle
rækker i de forskelige hære.

Under den Anden Verdenskrig var farverne på de fleste

uniformer varierende nuancer af khaki, grå og brun. Snittet

og designet af de forskellige hæres uniformer var dog stadig
så markant forskellige, at det var nemt at skelne venner fra
fjender. En sovjetisk soldat kunne uden større problemer

skelnes fra sin tyske modstander alene på omridset og selv
i røg og damp.

DANSKE UNIFORMER
Fra den Anden Verdenskrig og helt op til 1984 var de

danske uniformer ensfarvede. Det blev der lavet om på med
indførslen af uniformssystemet, M/84.

Forsvarets Forskningstjeneste (FOFT) havde i

samarbejde med Hærens Materielkommando udviklet et

sløringsmønster, der var tilpasset danske grønne miljøer, til
nyt kampuniformssystem, M/84. M/84 var baseret på det

tyske Flecktarn-mønster. Hvor Flecktarn har fem farver, fik
M/84 derimod kun tre farver, (grøn, lys grøn og sort). Der
blev også udviklet en ørkenudgave af uniformssystemet,
M/01, der var sandfarvet, grøn og mellembrun.
* afsnit tilføjet af redaktionen.
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ET KIG PÅ UNIFORMEN
NYE UNIFORMER I 2011
Det var i 2011, at Forsvaret besluttede, at danske soldater
fremover kun skal bære én slags uniform. Indtil da havde

soldaterne både haft den lette M/01-uniform, en medium M/84uniform med den klassiske grøn-sorte skovsløring og en let
uniform M/01 i ørkensløring.

Den nye uniform, kaldet M/11, er kendetegnet ved en helt ny type
sløringsmønster, MTS (multiterrænsløring). Det er oprindeligt

udviklet til amerikanske specialstyrker, og mønsteret skal give

effektiv sløring i 80 pct. af kendte terrænformer, bjerge, ørkener,
byer og frodige bevoksninger.

Fra at have flere forskellige uniformer har man nu fået ét

system med en let og en tung udgave af uniformen. Det betyder
naturligvis, at Forsvaret fremover kan spare penge på denne
konto.

MISTER VI DE PSYKOLOGISKE FORDELE?

de lokale parter i missionsområdet.

Dette skel bliver vasket ud med den nye uniform, fordi

lokalbefolkningen får svært ved at skelne de forskellige nationers
soldater fra hinanden. Dermed mister man den fordel at være

synlig dansk, når man taler med lokale magthavere og stammer.
Man risikerer også, at danske soldater kommer til at mærke

harmen fra lokalbefolkningen i forbindelse med episoder begået

af soldater fra andre lande, som da en amerikansk oversergent gik
amok og dræbte 17 civile i en uforklarlig blodrus.

Kun fremtiden vil vise, om kritikerne får ret. Men efter som flere
engelske og canadiske soldater også bruger den amerikanske

uniform i dag, er det sikkert, at soldater fra forskellige nationer

umiddelbart vil blive opfattet som en mere samlet international
enhed frem for en samling af nationale enheder.

Det er, som indledningsvis nævnt, nu slut med at kunne skille sig

De tre uniformer er henholdvis en dansk,
en amerikansk og en britisk uniform.
Ensartetheden er tydelig.

Kritikerne tager udgangspunkt i det positive omdømme, danske

Kilde: Krigeren.dk - Wikiwand.com - Armyrecognition.com

tydeligt ud som dansk soldat (der er godt nok et Dannebrogsflag

på den ene skulder), og det har afstedkommet flere diskussioner.

soldater har, når de opererer på internationale missioner, og hvor
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Stor besøgsfremgang for Livgardens Museum
Livgardens Museum, som er en del af Livgardens
Historiske Samling, oplever i øjeblikket en stor
besøgsfremgang.
I weekenden (28.-29. januar) besøgte mere end 130 gæster

museet i åbningstiden, som er lørdage og søndage fra 11.30-15.00.
Det er godt 100 flere besøgende end normalt for en tilsvarende

januar-weekend. Den forøgede interesse for Livgardens Museum
kan bl.a. søges forklaret i det nye Guidekorps, som siden sidste
efterårsferie har bidraget til at give de besøgende en bedre
museumsoplevelse.

Rosteføreren for Guidekorpset, Ole Thureholm, udtaler om den

frivillige guidetjeneste: ”Det er en spændende og berigende tjeneste,
hvor vi glæder de besøgende og de tjenestegørende gardere samt
hjælper vores gamle regiment”. Hvis man er gammel garder og
måtte være interesseret i at indtræde i Guidekorpset kan Ole
Thureholm kontaktes pr. mail; ole.thureholm@gmail.com

Livgardens Museum, som findes på Livgardens Kaserne, kan

besøges lørdage og søndage fra kl. 11.30-15.00. Der er gratis
adgang. Adressen er: Gothersgade 100, 1123 Kbh. K.

Piranha IIIC ankommer til Livgarden
Nyt år - nyt grej! Kompagniet har fået et par hårde julegaver
i form af 12 stk. Piranha IIIC. 2/I/Den Kongelige Livgarde

skifter fra at være et panserinfanterikompagni til at være et

mekaniseret infanterikompagni, så vi har sagt farvel til vores
infanterikampkøretøjer. Det første kvartal af 2017 byder

således på omskoling af besætninger samt montering af STAVS

på Piranha'en (STAbiliseret VåbenStation) med 12,7mm tungt

maskingevær. Over hele linjen er der nye erfaringer, der skal gøres
med nye køretøjer, og vi glæder os til at komme i gang!

Følg med på Facebook, hvor vi i den nærmeste fremtid vil bringe
nyt om overgangen fra panserinfanteri til mekaniseret infanteri.
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LÆSERNES SIDER

GARDERMINDER
GAMMEL GARDER NOV-57 KORPORAL PETERSEN
Hukommelse, med manglende forståelse.
Vores rekruttid var presset og derfor havde befalingsmændene
indskudt et gevær til hver skydestand som så ca. 15 mand skød
med. Uheldigt for mig, der skulle rengøre mit gevær medens andre
15 slap. Nu kunne jeg ikke ramme med mit gevær, og jeg sagde
højt, det kan jeg ikke forstå, dette hørte Eigtved, der her hos os,
havde os som sine første drenge, hvorfor han står os nær. I øvrigt
mødte jeg hans ledelse igen i dækningstyrken som Korporal hos
P.K. Larsen inden jeg derfra blev Gasa soldat. Jeg forklarede at
andre kunne ramme med geværet, men ikke mig. Eigtved faldt ned
ved min side og konkludere, at jeg rykkede skuddet af.
Nuvel, vi skulle lære en masse remser uden ad, det meste var til
Amalienborgvagten bl.a. noget med gennem centrum af bagerste
sigte over forkanten af forreste sigte og til retningspunktet. En tilfældig dag tænkte jeg over hvad det egentlig betød. Så jeg flyttede
sigtet fra underkanten af bagerste sigte og til
centrum. Jeg havde jo skut for lavt måske
Har du
et mind
i jorden. En skønne dag passede skydesoldate
e fra
rtiden,
befalingsmanden mig op og spurgte
so
bare els
ker at f m du
hvad der var sket, jeg havde forbedo
Eller m
åske en rtælle?
håndfu
ret min skydning med 100 pladser.
Billede
ld
r fra ”d
engang
Det kunne jeg ikke forklare ham, jeg
”?
Send d
et til
var
flov og turde heller ikke. Men sigarder
bladet
garder
@
den
har
jeg da haft glæde af skydning
forenin
gerne.d
og
her
lokalt,
syd for grænsen, var jeg
k
et år den bedste og medvirkede til, at vi

i Landsskydning, som hold fik bronze, men nu er det grå stær der
bestemmer resultatet.

Sandholmvagt.
Som rekrutter skulle vi fra Sjælsmark klare vagten i Sandholmlejren, medens hele dækningsstyrken var på manøvre. Jeg stod
og frøs på den første vagt, medens dækningsstyrken netop kom
hjem. En anden rekrut, der var udtaget til telefontjeneste, havde
fået til opgave at betjene Lejrens telefoncentral. Det magtede han
naturligvis ikke. Nu er jeg født og opvokset på Hyllinge Telefoncentral, så jeg henledte vagtkommandørens opmærksomhed på
dette, så jeg kom i den varme stol som tilsigtet. Men nu var det
bare sådan, at ingen i Sandholmlejren vidste hvilket nummer de
ringede til. De bad bare om f.eks. kostforplejningen, så fik de den
forbindelse. Nu var der så kun for mig at læse teksten over numrene, var det 39 ja så havde jeg læst 38 tekster forgæves, det tog
tid og de nylige hjemkomne havde meget at ringe om. Spurgte jeg
dem om nummeret, som de ikke kendte, fik jeg at vide, at jeg ikke
skulle være fræk, jeg skulle bare give dem mekanikerværkstedet,
eller hvad det nu var. Operationsofficeren havde førsteret. Men alle
ledninger ud af huset var optaget. Han var oppe at køre og skreg
efter mit nummer. Jeg svarede ”Allerød 64”. jeg kommer ned og
arresterer dem. Garderrekrut 340080. Så blev der ikke sagt mere.
10 minutter efter blev jeg afløst af en mat. Jeg afventede forgæves
en arrestation eller en undskyldning. Men havde da den glæde, at
være til overs på vagtholdet, resten af dagen.

#GARDERLIV
@that_danishgirl
Selv når man ikke tænker over
det, så er der andre som ser op
til en. Hvem ved, måske bliver
lille Lilje selv Rekrut ved Den
Kongelige Livgarde en dag
#proregeetgrege #denkongeligelivgarde #garderliv
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@magnus_nicholaisen
De gamle kom på besøg #garderliv #parents #livgarden
#høvelte

Få dit billede
med i Garderbladet
med #garderliv

@oblach
Så er der kun 2 måneder tilbage
i Den Kongelige Livgarde #snartfri #garderliv #DenKongeligeLivgarde #forsvaret #GarderBlach

@frederikklitvad
Thinking back to Sunday 13 November and the Remembrance
Parade at Whitehall, it was truly
an honour to attend this parade
and show respect to the fallen
Pro Rege et Grege #garderliv

LÆSERNES SIDER

OPSLAGSTAVLEN
Kære medlemmer af
garderforeningerne,

og
Jeg er 20 år, bosat i Nordsjælland
på
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pt. tjenstgørende
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har
S,
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til
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ned. Min plan er at spare pen
yde
og
,
måned i udlandet i Juli måned
har alfrivilligt arbejde i Tanzania. Jeg
15, og
tid haft deltidsjob siden jeg fyldte
nasiarbejdet ved siden af en 3 årig gym
eral uddannelse, STX. Jeg har erhvervs
i
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ked
flas
som
faring fra både job
og
der
rbej
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sem
supermarket, samt kas
ke
ræk
g
lan
en
e
været med til at opsætt
. Fykoncerter med firmaet Livenation
måder.
en
ing
sisk arbejde afskrækker på

Hej Garder

Søger du b
olig? Brug
opslagstavlen
til at sprede
bu
skabet. Mås
ke en gamm del
garder har
et tilbud til
dig.

Hej Garder

sdrivende? Så
Er du erhverv
Opslagstavlen
kan du bruge
næste medtil at finde din
arbejder.
OPSL AGS

TAVLEN
Søger du jo
b, bolig, lære
- eller
praktiskpla
ds? Måske ti
lbyder
du endda et?
Brug
Garderblad
ets opslagst
avle, og
udnyt netvæ
rket af gam
le
gardere.
Vi bringer d
it opslag
helt grati
Skriv til gard s.
erbladet@
garderfore
ningerne.d
k

!
Jeg håber i kan hjælpe mig derude
6
kontakt mig på telefon: 2163 349
Email: Johanskaerbaek@gmail.com

GARDEN BAG GARDEN
HOLDNING, ANSVAR, SAMMENHOLD
PRO REGE ET GREGE – FOR KONGE OG FOLK.
GARDER SØREN GYRUP LUND
Ansvar
At have ansvar har givet mig meget og lært mig meget. Noget så
simpelt som, at få den ære og ansvar at være ”Oscar” var en opgave,
der gav en ansvar og en form for anerkendelse der gav lyst til mere. Med tiden
som vagtgående garder som PFG,
NSVAR
A
,
var der jo også helt klart opgaver
G
IN
N
LD
O
H
LD…
O
med stort ansvar. At have
H
EN
M
M
SA
&
m vi
so
ansvar for mig går hånd i hånd
r,
ie
rd
væ
Det er de
udadtil.
e
med at udøve holdning. Det
ll
æ
rt
fo
at
forsøger
entlig i
eg
r
er i bund og grund lige meget,
de
r
ge
lig
Men hvad
r spurgt en
ha
hvilken opgave der er givet,
i
V
r?
ie
rd
disse væ
e om,
men løses denne opgave med
række garder
e betyder
god holdning og med ansvar for
hvad værdiern
denne opgave, giver det kun godt
for dem.
igen.

Sammenhold
Det jeg savner mest ved min tid i Livgarden som værnepligtig og
vagtgående er uden tvivl sammenholdet. Tiden i Høvelte med
mine stuekammerater på 126, er da også noget man ser tilbage
på med glæde. Det har selvfølgelig også krævet sammenhold, at
klare det igennem feltture og rex-turen, men bare det at på en fridag eller ø-dag (de få af dem uden eksercits) at gå ned af gangene
på Livgardens Kaserne og spørge om nogle skulle med ud. Det er
da uden tvivl noget jeg savner. Heldigvis ser jeg ofte, ja snart hver
dag nogle af kammeraterne fra tiden som garder.

GARDERBLADET 
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REGION 1

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

Bestyrelsesmedlem og bowlingleder NOV–
75 Kristian K. Kristensen.
Bestyrelsesmedlem og fanebærer APR – 2
Rasmus Høgh Nørskov.
Se mere på www.himmerlandsgf.dk
BESØG OS PÅ:
www.himmerlandsgf.dk
Facebook gruppe - Facebook
Og se billeder af jubilarer 2016

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

Der afholdes landsskydning i Fiberhallen
i Hjørring mandag den 13. marts kl. 19.00.
Til landsskydning inviteres ligeledes andre
soldaterforeninger.
Vendelboskydning afholdes i Fiberhallen i
Hjørring mandag den 20. marts kl. 19.00.
Alle garderforeninger i Vendsyssel inviteres
til dette arrangement.
Tilmelding til begge arrangementer skal ske
til skydeformand Richard Svendsen tuppi40@hotmail.com eller tlf. 30 13 07 82.
FEB-78 Lars Zacho Rath

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

Hadsund og Omegn GF 40

Morsø

Himmerland GF 34

Nordjylland

Konstituering
Efter generalforsamling har bestyrelsen på
vort første møde den 31. januar 2017 konstitueret sig således: Formand og golfleder
NOV-61 Kjeld Sørensen.
Næstformand, sekretær og fanebærer APR76 Ole Harbo.
Kasserer JUL-92 Peter Ø. Mortensen.
Registrator SEP- 89 Mikkel Elmlund.
Skydeleder JAN-90 Mogens Dalsgaard.

TIRSDAG DEN 14. MARTS KL. 19.30
SKYTTELAUGETS SKYDEAFTEN.
På Gl. Lindholm Skole arrangerer Skyttelauget skydeaften med rafling og kortspil. En
dejlig og hyggelig aften, hvor det specielle
garderkammeratskab opleves på bedste vis.
Alle Garderforeningens medlemmer er meget velkomne til disse hyggelige skydeaftener. Tilmelding ikke nødvendig.


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

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
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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

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

Garder Præmiebowling Region 1
Tid: Mandag den
13. marts 2017
kl. 18.00
Sted: Aars Bowlingcenter, Hjortkærsvej 1, 9600 Aars
Vi mødes kl. 17.30.
Efter en times bowling
fra kl. 18.00-19.00 (der bliver
isat gul kegle) samles vi til fællesspisning, hvor vi skal have Bøf og kaffe for
en pris på kun kr. 150,00 inkl. leje af
sko.
Der bowles i to præmierækker (en
dame- og herre række) med præmie
for hver 5 deltager i 2 spil og en holdturnering, hvor de 4 bedste væltede
kegler fra hver forening i 2 spil tæller
med, samt når gul kegle er i spids, og
alle kegler vælter belønnes deltager
med en præmie, Under kaffen vil de
udsatte vinpræmier blive uddelt.
Der er mulighed for at tage en ledsager med. Vi håber på et stort fremmøde til denne bowlingaften.
Vil du/I foreningen med? Bindende tilmelding senest den 6. marts 2017 kl.
18.00 på mail: regionsbowlingleder@
himmerlandsgf.dk eller NOV-61 Kjeld
Sørensen SMS/mobil 2174 7775 .

GARDERBOWLING REGION 1
Tid: Mandag den 13. marts 2017 kl. 18.00
Sted: Aars Bowlingcenter, Hjortkærsvej 1,
9600 Aars
Vi mødes kl. 17.30. Efter en times bowling
fra kl. 18.00-19.00 (der bliver isat gul kegle)
samles vi til fællesspisning, hvor vi skal have
Bøf og kaffe for en pris på kun kr. 150,00 inkl.
leje af sko. Der er mulighed for, at tage en
ledsager med. Vi håber på et stort fremmøde
til denne bowlingaften. Vil du med? Bindende tilmelding senest den 6. marts 2017 kl.
18.00 på mail:
regionsbowlingleder@himmerlandsgf.dk
eller tlf: Olav Vibild 2814 3501.
TIRSDAG DEN 28. MARTS KL. 19.30 TRÆNINGSSKYDNING.
Skyttelauget arrangerer i vinterens løb en
række træningsaftener, hvor medlemmerne
af GF Nordjylland kan forbedre deres skydefærdigheder. Aftenen er koncentreret omkring skydetræning. Der vil være instruktør
til stede. Tilmelding ikke nødvendig, du skal
blot møde op til skydetræning.

REGION 1

15/1 Jagt hos Jens Martin Dietz.
GARDERJAGT
Søndag den 15/1 afholdt Jagtlauget årets
første jagt hos vort medlem Jens Martin Dietz. En dejlig dag, hvor vi så mere end 12
stk. råvildt, adskillige fasaner og en skovdue. På vildtparaden var kun skovduen repræsenteret. En helt igennem hyggelig jagt,
der sluttede med Norsk bål og pølser mv.
Et par Norske gæster arrangerede bålet. De
2 jagtværter Jens Martin og Kurt blev naturligvis begavet med hver en flaske Garder
portvin.
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

Besøg på BioNutria Park Randers
Torsdag den 23. marts kl. 19.00.
Foreningen har fået mulighed for at komme
ind bag kulisserne på fodboldklubben Randers FC`s hjemmebane.
Det er et stadion med 10300 tilskuerpladser.
Gødningsproducenten BioNutria købte i
2015 navnerettighederne til stadion og firmaet er efter rundvisningen vært ved en kop
kaffe i VIP-logen og salgs- og produktchef
Jens Bach Andersen vil fortælle om firmaet
og dets produkter.
Adressen er Parkboulevarden 31 – der er
indgang fra Vestre Boulevard.
Deltagelse er gratis. Tilmelding til formanden eller kasserer Leif Bodilsen Kaldahl inden den 17. marts. Vel mødt.
Søren Dam Kjeldsen

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. 8. og d. 22. marts kl.19.30
Landskydning på 15 meter og kammeratskabs aften i Sjørring Hallen.
Vi mødes på skydebanen i Sjørring hallens
kælder. Indgang fra bagsiden af hallen.
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.
Fredag d. 10. marts kl. 18.30 Generalforsamling.
Generalforamlingen afholdes på Thisted
Bryghus. Bryggerivej 10. Thisted
Dagsorden ifølge vedtægter.
Menu: Gule ærter, is, pandekager og kaffe
med småkager pris ca 125.- kr.
Hæderstegn bæres. Tilmelding senest d. 5.
marts til Niels Godiksen på 2090 7901 el. n.
godiksen@mail.dk

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

Den 4 januar var vi samlet til kammeratskabsaften på Grøndlandsvej for at ønske
hinanden godt nytår. Det gode fremmøde
var selvfølgelig medvirkende til at aftenen
på sædvanlig vis forløb med højt humør
og megen snak. Skydefærdighederne blev
også afprøvet denne aften, da de første
medlemmer skød til landsskydningen, og
selv om skiverne ikke bliver større med
årene, var der vist rimelig tilfredshed med
resultatet hos skytterne. Desværre måtte vi
aflyse årets Skagen tur med damer grundet
for lille tilmelding. Vi vil i bestyrelse prøve at finde en anden måde at lave denne

tur på, idet vi gerne vil lave noget for vore
medlemmer i det høje nord, så vi også tilgodeser dem. Bestyrelsen er også begyndt
at gøre sig nogle tanker omkring næste års
100 års jubilæum, vi hører gerne hvis nogle
medlemmer har ideer og forslag til denne
store begivenhed. Når dette læses, har vi
haft vores årlige makrelaften. Mere herom i
næste nummer.

Østvendsyssel

JUL-82 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

Bowling.
Der bowles fredag d. 3 marts 2017. Denne
gang bliver det i Hals Hotel & Bowlingcenter. Der bowles kl. 18.00 med efterfølgende
spisning kl. 19.00. Vær venligst opmærksom
på at tilmeldingen er bindende.
Tilmelding senest fredag d. 24 februar til:
Johnni Olesen på tlf. 2149 5187 eller mail
johnni-mette@stofanet.dk eller Jacob Dam
Rasmussen på tlf. 2448 0186 eller mail
jdamrasmussen@gmail.com. Vel mødt.
Skydning. Tirsdag d. 21. marts 2017
Så er det sidste skydning inden Vendelboskydningen. Så mød op til nogle hyggelige
timer, og få finjusteret sigtekornet.
Skydningen foregår i Vodskov Skytteforenings nye lokaler. Disse findes på Vodskovvej 103. (Ved rundkørslen nord for Vodskov)
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
Bestyrelsen arbejder på et spændende arrangement til foråret. Se meget mere om
dette i de kommende Garderblade.
NOV-98 Jacob Dam Rasmussen
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REGION 2

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

Generalforsamling
Afholdes tirsdag, den 14. marts, kl. 19:00,
hos vinduesfabrikken Cetonia, Hedemølle
industrivej 1. Indkaldelse med dagsorden er
udsendt ultimo februar.
Husk også skydning:
Vi skyder hver onsdag aften, fra kl. 19 - 21,
på Bjerringbrohallens skydebaner.
Tirsdag, den 10. januar havde vi den årlige
bowlingdyst mod Viborg garderforening
på Bowl´n´Fun i Viborg. Vi kunne desværre
kun stille med 4 bowlere mod Viborgs 12
spillere. Vi samledes kl. 18.30 til den veldækkede buffet ved The Grill og kl. 20 gik
vi i gang med dysten. Der var opstillet 4
hold, og der var udsat 1 flaske vin til bedste mand på hvert hold. Sidste år var vi fra
Bjerringbro så ubeskedne at løbe med dem
alle. I år var præmiefordelingen mere proportional, da Viborg opnåede 3 førstepladser og vi en enkelt. Vinderne blev Henrik
Tovgaard, Ole Mortensen, Jørn Nielsen og
Christian Olesen.
Kontingentopkrævning er udsendt via PBS
i februar måned. Kontingentet er på 300
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kr. Husk at tilmelde jer til Betalingsservice,
hvis I ikke allerede har gjort det, da det vil
lette betalingen fremover for begge parter.
Vi vil også gerne spare porto, så husk at
give besked ved ændring af din e-mail
adresse eller sende den til perdalgaard53@
gmail.com, hvis du endnu ikke har gjort det.

Djursland

FEB-74 Per Dalgaard

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

Landsskydning 2017
Kom til garderskydning og hygge i Skyttehuset Stenvad Bygade 55 hver torsdag fra kl.
18.30. Torsdag den 16. marts er der kaffe og
Kirstens kagebord med gardersnak, prøv at
få en garder ven med. Alle er velkommen,
også kun til kaffen og kagen.

Herning og Omegn

JAN-63 Chr. Brøgger

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

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

Foreningen har med ledsagere været på
Virksomhedsbesøg på den nye Politigård i
Holstebro med rundvisning af politidirektør Jens Kaasgaard. Foreningen, med 29
medlemmer og ledsagere, blev budt velkommen i hovedindgangen.
Politidirektøren orienterede om byggeriet
og kunsten i aulaen. Bl.a. en figur der viste
den betjent, der legede med en flygtning
pige på motorvejen.
Kaasgaard orienterede om politiets daglige
arbejde, og efter en rundvisning i dele af

bygningen med fremvisning af bl.a. modtagelse-af-tilbageholdte celler, afhøringslokale og kommandocentral ved større
katastrofer og indsættelser, fortalte den
vagthavende politikommissær om dagens
arbejde og oversigtskort. Derefter var foreningen vært ved en ostemad og Midt-&
Vestjyllands Politi ved kaffe og småkager.
963-MAJ-64 Jørgen Christensen

Lemvig og Omegn


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

GF 19
17/12 1910

Odder og Omegn

GF 12

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

Ringkøbing og Omegn

GF 39

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

Husk Landsskydning/pokalskydning M/K
Torsdag den 6. april 2017 kl.19:00 Højmark
Hallens skydekælder, Adelvej 41, Højmark,
6940 Lem St.

REGION 2
Vi har valgt at fusionere Pokalskydningen
M/K og Landsskydningen på 15 m.
Skydningen vil foregå på den måde, at de
der vil deltage i DGs Landsskydning på 15
m. afgiver 20 skud, resultatet af de 10 første
afgivne skud vil herefter blive brugt i pokalskydningen, denne skydning er delt op i to
afdelinger, hvor resultatet til efteråret bliver
lagt sammen med skydningen om foråret,
for at vinde vandrepokalen skal man tilhøre
den forening, der vinder pokalen, have deltaget i begge skydninger, og have sammenlagt
det højeste samlede resultat. Men der er Garderglas som præmie ved begge skydninger,
en første og anden præmier i alle rækker.
Prøv nu at møde op og deltag i skydningen,
da propositionerne i Landsskydningen blev
ændret for få år siden, skal seniorerne ikke
benytte fritstående skydestilling længere.
Derved er mulighederne for at skyde sig til et
godt resultat blevet væsentlig forøget og alt
andet lige gjort det meget sjovere at deltage.
Efter skydningen mødes vi til hyggeligt samvær, samt Jans gode kaffebord i ”Garderstuen”.
Tilmelding senest mandag den 3. april til
Skydeleder Michael Nissen på 8161 3475
eller ml.nissen@privat.dk eller formand Anders Bjerg på 5176 9891 eller lindevej.20@
dlgtele.dk

Samsø

Virksomhedsbesøg/sommerudflugt M/K.
Skjern og Omegns Garderforening og Ringkøbing og Omegns Garderforening inviterer
hermed de to foreningers medlemmer med
pårørende til virksomhedsbesøg i Ringkøbing Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3,
Skjern, lørdag den 22. april 2017 kl. 10.00.
Efter en omfattende til- og ombygning er
Ringkøbing-Skjern Kulturcenter blevet til er
større virksomhed, hvor der dagligt færdes
et utal af brugere og tilskuere.
For at få driften til at løbe rundt og for at
tilrettelægge og afvikle dagligdagen og arrangementer kræver det planlægning og
handling.
Vi har lavet en aftale med Kulturcentrets direktør Dorthe Marie Siersbæk om at komme
på virksomhedsbesøg. Vi får mulighed for at
komme ind bag facaden, og vi vil blive orienteret om Kulturcentrets mange aktiviteter.
Vi forventer at afslutte formiddagen med
et lettere traktement ca. kl. 12.00. Pris ca.
100,00 kr.
Af hensyn til forplejning bedes tilmelding ske
senest den 18. april 2017 til Ryan Faurby,
mobil: 2142 2026 eller email: ryan@dennronn97.dk eller Gunnar Jensen, mobil: 3046
2073 eller email:
gunnar.yette@hotmail.com

Skjern og Omegn

JAN-72 Anders Bjerg

GF 09

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

Silkeborg og Omegn


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

GF 30
4/5 1913

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

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

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

Pokalskydning den 6. april 2017 i Højmark
Hallen. Gl. Gardere med ledsager indbydes til at deltage i pokalskydning for såvel
damer som herrer mellem Ringkøbing og
Skjern Garderforeninger på 15 meter baner.
Det foregår torsdag den 6. april 2017, kl.
19.00, på skydebanerne i Højmark Hallen.
Herrerne har mulighed for samme aften at
deltage i Landsskydning på 15 meter bane.
Efter skydningen er der kaffe, pålægsmadder og husets fantastiske æblekage.
Kom og hjælp din forening og deltag i efterfølgende socialt samvær.
Virksomhedsbesøg lørdag den 22. april
2017, kl. 10.00. Skjern og Omegns Garderforening indbyder medlemmer med ledsager fra Garderforeningerne Ringkøbing og
Omegn samt Skjern og Omegn til virksomhedsbesøg i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter,
Ranunkelvej 1-3, Skjern, lørdag den 22. april
2017, kl. 10.00.
Se nærmere under Ringkøbing GF.
FEB-69 Gunnar Jensen

Viborg og Omegn

GF 15

25/7 1909
Formand: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 · Mobil 40 37 34 32
e-mail: saabyetjele@hotmail.com
www.viborggarderforening.dk

Tirsdag d. 7. marts. Bowling kl. 18.30 i Bowl´n Fun, Tingvej 7, Viborg. Denne aften tager
vi damerne med. Senest tilmelding til Karsten d. 3. marts.
AUG-82 Jørn Bech
Kranselægning på Rindsholm Kro Gl. Århusvej 323, 8800 Viborg. Tor. d. 8. juni 2017
klokken 18.30. Vi starter i Mindelunden med
kranselægning. Vi tage Fanerne med. Klokken 19.00 er der spisning (dagens ret) m 1
øl/vand. Efter spisning er der foredrag med
Søren Gade. Der vil også blive serveret kaffe/
the med med æblekage. For at deltage denne
aften er prisen 225.- kroner. Der er plads til
max. 70 personer. Så det er først til mølle.
Tilmelding senest den 10. maj på mail, derefter sender jeg konto nummer så der kan
betales.(Kvittering giver adgang).
JUL-73 Jens Saabye

Bowling mod Bjerringbro
Tirsdag d. 10. januar havde vi vores traditionelle bowling dyst med Bjerringbro som
værter. I år kunne vi stille med 12 mand og
Bjerringbro stillede med 4 mand. Vi startede med noget dejlig mad, inden vi skulle
ned og spille, for så at slutte af med kaffe og
småkager. Vi husker jo nok sidste år, der gik
det ikke helt så godt, så vi havde noget vi
skulle have rettet op på. Om folk kunne huske hvad der skete sidste år ved jeg ikke??
I år fik vi skovlen under Bjerringbro, men
ikke uden kamp. Nogen gav sig så meget,
at de næsten blev et med kuglen. Der var i
hvert fald en der lå og rodede rundt på gulvet på et tidspunkt, og vi nævner ikke navne. Vi sluttede aftenen af med 3 sejre og en
enkelt til Bjerringbro. Det gik godt i år må
vi sige. Vi glæder os til næste år hvor vi er
værter. Tak til alle der mødte op. En særlig
tak skal der lyde til de unge mennesker der
var mødt op. Det var dejligt med et par repræsentanter fra den (meget) yngre generation. Tak for en god og sjov aften.
APR-09 Karsten Fruergaard

Aarhus og Omegn


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

GF 05
26/9 1902

Skydning
Næste skydeaften på 15 m salonbanerne
under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej,
GARDERBLADET 
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REGION 3
Højbjerg er onsdag den 8. marts fra kl. 19.00.
Nærmere oplysninger om skydning hos Jan
Creutzberg tlf. 2778 2851,
e-mail: gfaa1902@gmail.com

re. Pris: 150kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding: Jørgen Ø. Johnsen 4075
1724. E-mail: abc-telte@mail.dk
Senest d. 16. marts

Torsdag den 16. marts kl. 18.00 spisning
med foredrag på ”Restaurant Kohalen”, Jægergaardsgade 154, Aarhus.
Velkommen til en aften med stegt flæsk ad
libitum, skummende øl og højstemt kammeratligt samvær. Per Bundgård har bestilt et
spændende foredrag. Pris: 100 kr./pers. Excl.
drikkevarer. Bindende tilmelding til: Per
Bundgård tlf. 8698 8600. E-mail: perbundgaardblikkenslagerfirma@hotmail.com senest den 9. marts.

I år var det de smukke lokaler i Frimurerlogen, Christiansgade, Aarhus, der var rammen om årets første spisning og uddeling
af hæderstegn. Vi var ca. 60 deltagere i
spisningen. I alt var 44 jubilarer inviteret
til arrangementet, og heraf mødte de 22.
De øvrige jubilarer vil kunne modtage deres hæderstegn ved en senere lejlighed. Vi
indledte aftenen med en lækker treretters
middag, og i en pause mellem hovedretten

Onsdag d. 5. april kl. 18.00 besøger vi Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5, Aarhus c.
Rundvisning i den historiske bygning med
guide efterfulgt af buffet tilberedt af udsøgte
økologiske råvarer, hjemmebag og kaffe som
vor bedstemor lavede det. Hvis tiden tillader
det, går vi bagefter rundt om hjørnet til Besættelsesmuseet, hvor vi får en rundvisning.
Tag gerne en ledsager med. Max 40 deltageGarderforeningerne 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

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

GF 60)
12/12 1937

Generalforsamling torsdag den 16. marts
2017 kl. 18.30. Vi nærmer os hastigt årets
generalforsamling, der igen afholdes på Vollerup Kro med dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet, skal indgives skriftligt til formanden senest 4 dage
inden generalforsamlingen.
Mød op til denne hyggelige aften, hvor der
igen vil blive serveret Eisbein med Sauerkraut. Der kan mod bestilling også serveres
Wienerschnitzel. Bindende tilmelding foretages til formanden senest tirsdag den 7.
24
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og desserten overrakte 1979 Per Bundgård
Sørensen og 1964 Helge Kuno Pedersen
hæderstegn til de fremmødte jubilarer.
En lidt usædvanlig detalje var det, at det
normalt friske og ungdommelige bestyrelsesmedlem og fanebærer Per Bundgård
nok må have følt alderen tynge lidt, da han
blandt 10 års jubilarerne overrakte det relevante hæderstegn til sin søn Morten.
På www.garderforeningerne.dk
kan du læse en udvidet omtale
samt finde en oversigt over årets
jubilarer.

1964 Helge Kuno Pedersen

Garderforeningens formand og næstformand fik overrakt 40 års tegnet af Per Bundgård.

Fredericia og Omegn

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.
marts 2017, gerne på ovenstående mailadresse eller sms til mobil 4011 4827.
På glædeligt gensyn til generalforsamlingen.
Bowling foregår den første tirsdag i hver
måned kl. 18.45 i Sønderborg – første gang
i oktober måned, hvor der stadig er plads til
ekstra deltagere. Mød op og få nogle hyggelige timer og kammeratligt samvær.
Kontingentopkrævningen udsendes snart
og de, som endnu ikke har fået tilmeldt
betalingen til automatisk betaling (PBS),
opfordres til at gøre dette, da det vil lette
kassererens arbejde og du samtidig slipper
for at modtage et FI-indbetalingskort med
posten.
JUL-88 Mogens Dankert

Esbjerg og Omegn


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

GF 59
31/5 1935


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 29
28/10 1912

Haderslev

GF 57

16/5 1933
Formand: JUL-71 John de Taeje
Nederbyvænget 414, 6100 Haderslev
Tlf. 74 53 16 88 / 40 91 76 50
e-mail: detaeje@post4.tele.dk
www.haderslevgarderforening.dk

Aktiviteter i marts 2017
Torsdag den 9. marts 2017 kl. 18.30: Generalforsamling i Parolesalen på Haderslev
Kaserne. (Uden ledsager). Som sædvanligt
er menuen gule ærter med det hele samt til
slut en ostemad. Således styrket overgår vi
til årets ordinære generalforsamling jf. den
udsendte indbydelse.
Husk tilmelding af hensyn til madbestilling..
Vel mødt!
Onsdag den 22. marts er der skydeaften,
ligeså 29. marts begge dage kl. 19.30 på
Skydeloftet på Haderslev Kaserne. Sidstnævnte dato er sidste skydeaften for i år,
derfor byder foreningen på et par stykker
smørrebrød efter skydningen.
Siden sidst:
Skydeaften den 11. jan 2017 ”Nytårsparole” blev afviklet samarbejde med HPRD
(Foreningen af Reserve personel), idet vi

REGION 3
”delte” skydebanen. En god og hyggelig aften, hvor vi fik ønsket hinanden godt nytår
i gode venners lag.

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

Blå Fest i Horsens lørdag d. 11. marts
Alle foreningens medlemmer opfordres til at
deltage i fejringen af de nye gardere. Der er
samling ved Banegården kl. 11.
Generalforsamling tor. d. 16. marts kl. 19
Der er generalforsamling på Restaurant Oasen, Dagnæs. Efterfølgende er der spisning –
tilmelding senest d. 10. marts.
Landsskydning på 15 meter.
Har du endnu ikke skudt landsskydning på
15 meter i Glud, kan det endnu nås. Kig forbi
hver tirsdag mellem kl. 19-21 eller kontakt
DEC-2001 Jacob Hanquist Petersen, mobil
2095 8144. 
DEC-2001 Jacob Hanquist Petersen

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”

Aktiviteter
Sejltur med marinehjemmeværnets båd,
MVH 812 Herkules: Den 20. april planlægges
der en tur gennem Kolding fjord og ud i Lillebælt med Herkules. Ud over den flotte tur
gennem Kolding fjord, vil vi også få en rundvisning på båden og få fortalt om bådens opgaver. Kaptajnen har inviteret og oplyser at
der kun er plads til et begrænset antal passagerer, så pladserne vil blive fordelt efter
”først til mølle” princippet. Mere om turen i
næste nummer.
Skydning: Skydelederen oplyser, at der i
marts skydes på Kolding-Bramdrup Skytteforenings 15m baner på Platinvej 6 i Kolding. Vi mødes hver torsdag mellem kl. 19
og 21. Yderligere oplysninger kan fås ved at
kontakte skydelederen Andreas Jacobsen på
tlf. 2197 0603.
Generalforsamling
Der har den 27. februar været afholdt generalforsamling på Bramdrupdam Kro. Ud
over generalforsamlingen fik deltagerne en
hyggelig aften med de traditionsrige gule
ærter med tilbehør. Referat fra mødet vil
blive bragt i næste nummer.

Kongeå-egnen

GF 73
24/7 1958


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

Kongeå-Egnens G.F. har generalforsamling onsdag d. 22 Marts 2017 kl. 18.30 på
Markedsrestaurationen , Markedsvej 7 i Brørup. Dagsorden sendes ud pr. e-mail
Nærmere tilgår medlemmerne.
843-52-II J. E. Fonnesbæk

Midtjydsk

GF 58

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

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

Der afholdes skydning på Vittenbergskolen, Haulundvej 3, 6760 Ribe, torsdage, til og
med 10/3. 2017. Pris for deltagelse er kr. 30,inkl. Ammunition og kaffe.
Husk også landsskydning! Landsskydningen skal være afviklet inden 10. april.
Programmet for de kommende arrangementer: Vi arbejder med en tur til Tirpitz
museet ved Oksbøl og en gentagelse af fisketuren på Lillebælt.
118-NOV-63 18 H.P. Jepsen

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

Til medlemmerne i Sønderjydsk Garderforening.
Vi har følgende arrangementer som vi lige
vil gøre opmærksom på:
9. april deltager Sønderjydsk GF som altid
ved kranselæggelsen i Søgård, det er klokken
10. Efterfølgende er der kaffe i kantinen ved
Søgårdlejren.
7. maj er der årgangsparade på Livgardens
kaserne i Gothersgade. Vi prøver endnu engang at arrangere bustur derover, så man
kan deltage i paraden og efterfølgende gå
ud og få en frokost. Til busturen derover vil
vi servere kaffe og rundstykker samt en lille
skarp. Prisen er ikke fastlagt endnu, frokosten i KBH er for egen regning, men vi bestiller bord et sted, der ikke er for dyrt. Det

vil også være muligt for medlemmer af andre foreninger at deltage på turen, da der
er flere steder vi kan samle op. Nærmere
beskrivelse af turen og opsamlingssteder
kan ses på www.sonderjydskgarderforening.
dk, men I er meget velkomne til at melde til
allerede nu.
6. juni er der traditionen tro trekantsskydning mellem de tre Garderforeninger
i Sønderjylland, det foregår hos Toftlund
Skytteklub, Ejnar Friis Vej, 6520 Toftlund.
Skydningen afsluttes med en let frokost. Tilmelding ved Erik Rindom på tlf. 2739 5416
eller fam.rindom@grambynet.dk
Programmet og kontingentopkrævningen
er sendt ud for et stykke tid siden, dels som
mail og dels som almindelig post. Programmet kan også ses på foreningens hjemmeside.
Kontingentopkrævningen sendes ud via
NETS i januar måned, en stor del har tilmeldt betalingen til PBS, det letter arbejdet
med registreringen meget. Skulle du ikke
have tilmeldt din betaling til PBS endnu, så
vil jeg opfordre dig til at gøre det.
Hvis du ikke har betalt dit kontingent endnu, så bedes du gøre det omgående.
På foreningens vegne

Varde og Omegn

Christian Lund

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 omegnes garderforening, afholder
deres årlige generalforsamling på Billum
kro tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 18.30.
Dagsorden i henhold til foreningsvedtægter.
Tilmelding til formanden Carsten Christensen på tlf. 4011 3002. Eller via E-mail. varde-omegns-garderforening.dk senest tirsdag d. 21. marts 2017
Husk hæderstegn bæres denne aften

Vejle og Omegn

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.internet38@gmail.com
www.garderforeningenvejle.dk

NYTÅRSPAROLE
Fredag den 20. januar afholdt vi en velbesøgt og hyggelig ”nytårsparole” på Hjemmeværnsgården i Vejle. Mad og drikke i ønskede
mængder blev nydt i de hyggelige omgivelser. Der var god stemning og bestyrelsen forventer at gentage arrangementet næste år.
GARDERBLADET 
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REGION 4
15 mtr SKYDNING
Afholdes i år lørdag den 11. marts kl. 13.00
i Hældagerhallen, Nørremarksvej 157 7120
Vejle Ø Hallen/Skydebanerne er åbne fra kl.
13.00 til 16.00.
Jeg ved godt at det er i god tid, men så er der
ingen undskyldning for ikke at få sat et kryds
i kalenderen inden pladsen er optaget. Da I
har aftjent Jeres værnepligt ved Livgarden,
må I også kunne skyde, derfor mød nu op.
MAIL ADRESSER
Kære gardere, jeg får en hel del mail retur,
hvis I ikke jævnlig modtager mail fra mig,
om hvad der sker i din Garderforening, så
send venligst en mail til mig til: k.internet38@gmail.com
238 NOV. 55 Kai,


k.internet38@gmail.com, Mobil 2484 4825

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)

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

Skydning:
Landsskydning på 15-m afholdes i perioden
fra nu og indtil 01. april 2017.
Skydningen kan foretages på egen skydebane. Der skydes mandage- og onsdage aftener
i Arena Assens. Hjælp gives af skytteforeningens medlemmer, hvis du har behov. Du skal
betale for patroner og så skal du betale et
indskud på kr. 25,00 til DDG. Indskuddet skal
du betale til skydeudvalgsformanden Kim
Lorentzen, der kan træffes på telefon 4079
1238.
Du kan også vælge at deltage i Regionsskydningen og så lade den tælle som dit landsskydningsresultat.
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Lidt fra vicepræsidenten
Marts er den måned hvor der er det
årlige ordinære formandsmøde i
regionen. Mødet holdes blandt regionens garderforeninger, og Formandsmødet er måske ikke det helt
rette ord, for det er absolut ikke kun
for garderforeningernes formænd.
Vicepræsidenten indkalder til formandsmødet, og de enkelte garderforeninger vælger, hvem der deltager fra foreningen. DG’s Præsident
og Forretningsfører deltager også,
og ofte er DG’s Kommunikationsansvarlige eller Hverveudvalgets formand inviteret.
Vicepræsidenten afgiver sin beretning om, hvad der er sket på
regionsplan i året der er gået, og
Præsidenten og Forretningsføreren
orienterer ligeledes. Som regel er
der et eller flere emner, som garderforeninger er forhåndsorienteret
om, og som skal drøftes igennem
inden det kommende repræsentantskabsmøde. I årets løb kan der være
emner som kræver en fællesdrøftelse, og så indkaldes til et regionsrådsmøde/formandsmøde. Vi har
nogle gange gjort det digitalt, hvor
vicepræsidenten får input som han
kan tage med til præsidiemøderne.
På formandsmøderne vælges vicepræsidenten/regionsrådsformanden og skydeudvalgsformanden i
ulige år, og bowlingudvalgsformanden i lige år.
JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident

Regionsskydning 2017 på 15-m distancen
afholdes torsdag, d. 16. marts 2017
Kl. 18,15. i Bullerup Skyttehus, Mølledammen 18, 5320 Agedrup. Det er Kerteminde
GF, der har værtsrollen. Denne skydning - hovedskydningen kan anvendes som din landsskydning, se ovenstående. Pris pr. deltager
vil være kr. 125,00 - Tilmelding snarest muligt til skydeudvalgsformanden Kim Lorentzen på telefon 40791238 eller til formanden
på telefon 22993712, så kan vi arrangere
fællestransport til Bullerup.
Generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling,
fredag, d. 17. marts 2017. kl. 18.00.
Generalforsamlingen finder - ligesom sidste
år, sted i Ebberup-Hallernes Cafeteria, Skolevej 7, 5631 Ebberup.

Den 7/1 2017 havde vi Regionsbowling på Fyn med deltagelse af 4 foreninger, tak til alle der deltog.
Det var en hyggelig formiddag og der
blev bowlet flittigt.
Resultaterne blev som følger:
Regionsmestre blev Nordfyn Garderforening hold 1 med 1070 point
Spillernavne. Herluf Hansen, Ejner
Schmidt, Heine Buhl og Kenneth Dalager
Svendborg Garderforening hold 1 med
1029 point
Spillernavne Gert Bo Lauridsen, Poul J.
Jacobsen, Finn H. Madsen og Ole Vagn
Jensen.
Assens Garderforening med 977 point
Spillernavne Jørgen H. Madsen, Frits
Jacobsen, Leif Jessen og Kim Lorentzen
Individuelle resultater.
Regionsmester Ole Vagn Jensen Svendborg garderforening med 327 point
Kenneth Dalager Nordfyn Garderforening med 314 point
Finn Madsen Den Fynske Garderforening med 303 point

Dagsorden iflg. lovene. Forslag, som ønskes
behandlet på generalforsamlingen skal
være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. Invitér din hustru,
samlever med til årets generalforsamling.
Emblemer og hæderstegn bæres. Efter generalforsamlingen serveres der kogt torsk
eller wienerschnitzel. Tilmelding senest den
11. marts 2017 på telefon 22993712 eller til
næstformand Arne Jull Madsen på telefon
64741494. Tilmeldingsfristen bedes venligst
overholdt af hensyn til madbestillingen.
Du kan læse om vores deltagelse i regionsbowling på www.
garderforeningerne.dk
under
Assens GF

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

Kommende begivenheder
Der er ikke Garderstue, i stedet ses vi til
højdepunktet i garderforeningen i marts:
virksomhedsbesøg med ledsager på TV 2,
hvor vi skal have rundvisning af Karin Cruz
Forstrøm. Det er tirsdag den 21. marts kl.

REGION 4


18.45, ved hovedindgangen. Tilmeld dig hos
formanden på 2073 4089 eller hgprivat2@
gmail.com inden d. 17 marts.
Der bliver også rig mulighed for at skyde.
Nemlig 15m skydning tirsdag den 7. & 14. i
FKS hallen kl. 19 & regionsskydning torsdag
den 16. marts kl. 18.30 i Bullerup. For regionsskydningen, venligst tilmelding til Sendy
Alstrøm på sehal@pc.dk eller 3070 1959
Og endelig, så er der gang i præcision med
de noget større kugler. Torsdag den 23.
marts er der bowling. Tilmelding til Poul
Agertoft på 2081 4272 eller poul.agertoft@
post.tele.dk
I januar har der været to gange 15 meter
skydning, kammeratskabsaften i den Fyenske og endelig har 6 gamle gardere været
ude at bowle, en aften hvor Finn Madsen
løb af med sejren.
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

Kommende begivenheder:
9. marts: Formandsmøde i Nyborg
16. marts: Regionsskydning i Kerteminde
17. marts: Kammeratsskabsaften kl. 18 med
skydning og spisning af medbragt mad
Generalforsamlingen d. 27. jan. havde samlet 23 medlemmer og Erik Juul Andersen
blev valgt til dirigent. I sin beretning kom
formanden bl.a. ind på bestyrelsens (høje)
gennemsnitsalder og appellerede til at yngre medlemmer ville tage over.
På den nationale flagdag for vore udsendte soldater d. 5. september deltog vi med
fane, både ved et arrangement i Faaborg og
senere på dagen på Koldkrigsmuseum Langelandsfort.
Ligeledes deltog vi med fane ved dronningebesøget på Langeland d. 8. sept.
Herefter gennemgik kassereren regnskabet som godkendtes og fungerende skydeudvalgsformand Henning Jønsson de flotte
resultater, som er opnået ved 200m skydningen, og som er omtalt i Garderbladet for
februar. Samtlige valg til formand, bestyrelse og udvalg var genvalg.
Under eventuelt overrakte formanden
- 60 års tegn til Kaj Rasmussen
- 10 års tegn til Søren Dam og Henning Elnegaard-Christensen
Kassereren opfordrede til, at huske betaling af kontingent og oplyse sin e-mail
adresse med henblik på at spare porto.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at udbringe et trefoldigt leve for
vor forening.
282-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

Vi afholder årlig generalforsamling d. 22
mar. 2017 kl. 18.30 i Aktivhuset, Kerteminde.
Vi afholder Regionsskydning i Bullerup d.
16 marts 2017, med start fra kl. 18.15.
Vi har afholdt Nytårsskydning med følgende resultater :
Senior: NOV-90 Gorm Eriksen 171 p.
Veteran 1: JAN-80 Steen Danielsen 187 p
MAJ-80 lars Bo jørgensen 184 p
APR-75 Jørgen Hansen 152 p.
Veteran 2: MAJ-63 Arne Hansen 192 p
JAN-63 Villy Gervig 177 p
SEP-57 Erling F. Andersen 176 p.
Festskydning: Lars Bo Jørgensen.
Vi var 12 gl. gardere samlet til skydning, m.
efterfølgende silde/oste bord, - endnu en
hyggelig aften med gode historier fra dengang, - tak til de fremmødte.

Langeland

JAN-Steen Danielsen

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


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

GF 51
5/8 1924

Bowling. Otterup Bowlingcenter mandag
den 13/3-2017. Tilmelding til Niels Thor
Rasmussen på tlf. 5132 8086.
Skydning. Den 16/3-2017 kl. 18.30: Bemærk
ændret dato. Tilmelding til Renè Rasmussen
på tlf. 2168 9687.
Husk generalforsamling den 3/3-2017 kl.
18.00. Tilmelding på tlf. 2168 9687 hvis man
gerne vil med.
Din mail-adresse! Din kasserer i foreningen har et meget stort ønske som jeg håber du vil være med til at opfylde.
Det drejer sig om opkrævning af det årlige
kontingent for 2017 og i tiden fremover.

På vores hjemmeside har det været muligt i
et par år at indberette sin mail-adresse.
I januar kvartal vil jeg sende en påmindelse om at overføre årets kontingent til vores
bankkonto (se i bladet). Så undgår jeg at
postsende alt for mange indbetalingskort.
Betaling af kontingent sker jo også personligt på de annoncerede skydeaftener ligesom en del af jer betaler via bankoverførsel
stort set uden opfordring.
Det er rigtig godt! Men vi skal være mange
flere til at gøre opkrævningen mere smidig.
Så ind på hjemmesiden og indberette!
Til dig der ikke er på nettet. Du vil modtage
en postsendt opkrævning, hvis du ikke forinden 31. marts hvert år via din bank har
overført beløbet til foreningen.
PS: Hvis du ikke ønsker at indberette på en
fælles liste, så send din mail-adresse til mig
på garderne.nordfynsgf@gmail.com
MAJ-70 Benny Ohlsen

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

Regionsskydning v/Kerteminde Garderforening 16-03-2016 fra kl. 18.00-22.00 på skydebanen i Bullerup. Det ville glæde en gammel Skytteformand, om der kunne blive god
tilslutning fra vores Garderforening. Har du
lyst, så er tilmelding til Kaj 2168 1107.
Det kan kun blive en hyggelig aften sammen
med gamle Gardere fra hele Fyn, det er kun
æren der står på spil.
Det er her i marts du kan skyde Landsskydning på hjemmebane i Aunslev Hallen tirsdag d. 07-03 og tirsdag d. 21-03 kl. 19 - 21.00
Skytte eller ej, kom og vær en del af det gode
selskab, som altid slutter vi med kaffe og en
ostemad, håber vi ses.
Er du en af dem, der har fået ny mail adresse, så må den gerne sendes til foreningens
registrator på mail:. knt2u@mail.tele.dk

605-NOV-66 Kaj Nielsen

Svendborg og Omegn

GF 37

6/7 1916
Formand: Michael Hedehøj Bielefeldt
Stationsvej 78, 5771 Stenstrup
Tlf. 60 22 16 72
e-mail: mhbielefeldt@gmail.com

Husk i Marts! Sidste frist for overførsel af
kontingent til foreningen Husk at påføre
Navn så kassereren ved hvor kontingent og
evt. gavebidrag kommer fra.
23. marts er der Bowling for holdet
GARDERBLADET 
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REGION 5
14. og 28. er der Skydning 15 m. Ollerup
fra kl. 19.00 der er også kaffe og kage, så
kom nu ud og skyd Landsskydning, vi har
plads til alle som vil deltage.
16. Regionsskydning 15m. det er Kerteminde som arrangerer, og vi skal skyde i Bullerup. Tilmelding til Ole på 2043 0120 eller
Finn på 4032 3438, der vil blive mulighed for
fælleskørsel. Kontakt bestyrelsen .
Læs om vores Regionsbowling
og besøg i Odd Fellow Logen på
www.garderforeningerne.dk

JUN-85 Finn Madsen
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:
Vacant

Regionsskydning 15M
2017
Så er det igen tid til den årlige Regionsskydning på 15M.
Jeg håber at se rigtig mange igen i år.
I år er det Frederiksborg Amts Garderforening der afholder skydningen.
Skydningen afvikles: SØNDAG 19/32017 KL 09:00
Der spises morgenmad fra kl 09:00
og derefter er der skydning.
Dagen afsluttes med frokost og præmie uddeling.
Skydebanen ligger på Marienlyst
Skolen
Odinsvej 4F, 3600 Frederikssund
HUSK: Madpakke
HUSK: Der kan skydes Landsskydning på dagen.
Evt. Spørgsmål kan rettes til:
Regionsskydeleder Reg.V
Ole Olsen, Tlf. 29903298
På gensyn i Frederikssund.
28
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Vestfyn

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
Der er nu klar til Landsskydningen 15 m, så
det er bare med at møde frem. Vi skyder hver
onsdag fra kl. 18.00 til kl. 20.00 i kælderen
under Lillebæltshallerne i Middelfart. Der
er rifler til rådighed. Hvis du har spørgsmål

så ring til skydeudvalgsformand Knud Warming på tlf. 4021 6548.
Husk regionsskydning
Se info. omkring regionsskydning andet sted
i bladet. Det er en sjov aften sammen med
tidligere gardere fra hele Fyn. Tilmelding til
Knud Warning på tlf. 4021 6548.
Kontingentopkrævning
Hvis du fortsat ønsker at være medlem af
Garderforeningen og modtage Garderbladet, er det vigtigt, at du husker at betale
kontingentet.

JUl-90 Henrik Skovgaard Larsen

Et arrangement med
CH/LG i Høvelte
3. april 2017 kl. 18.30
I samarbejde med de 4 nordsjællandske foreninger, arrangerer Frederiksborg Amts GF. et foredrag med Chef
for Livgarden Oberst Kammerherre
Mads Rahbæk i sergentmessen på
Garderkasernen i Høvelte.
Obersten vil fortælle om sin vej mod
chefstillingen for Den kongelige
Livgarde, om nye udfordringer, terrortrusler m. m. for den vagtgående
garder og hvad vores regiment står
overfor i dag. Derudover vil han også
komme ind på samarbejdet med garderforeningerne, så det skal nok blive rigtigt spændene.
Fordi arrangementet foregår på Garderkasernen, skal man være meget
præcis ved tilmeldingen, med angivelse af, hvem det er, der kommer –
ellers kommer I ikke ind forbi vagten.
Arrangementet starter kl. 18:30 med
spisning, og deltagelse heri koster
100 kr.(Der betales ved indgangen)
ekskl. drikkevarer, som kan købes i
messen til rimelige priser.
Tilmelding skal ske senest onsdag,
d. 29. marts til Søren Terp mailto:
s.terp@pc.dk. Tlf.: 5154 0957.
Tilmeldingen er efter denne dato
bindende: Dvs. at har man meldt sig
til, og alligevel ikke møder op, skal
der betales for den bestilte mad.
På gensyn i Høvelte.
Formændene i Frederiksborg Amts
GF. – Nordre Birks GF. - Helsingør GF.
– Nordsjællands GF.

Foredragsmøde - og frokost
Onsdag d. 8. marts 2017, på Hjemmeværnsgården, Skyttemarksvej 200, Næstved, porten åbnes kl. 10,30, herefter
registrering og betaling.
Foredrag kl. 11.00, ved SOS Børnebyen.
Emne: SOS børnebyerne arbejde kloden
rundt, film fra flere af deres arbejdssteder.
Ca. kl. 12,30-12,45, en kort pause og
herefter serveres en frokost, med de
sædvanlige drikkevarer samt kaffe.
Deltagerpris med frokosten er kun kr.
85,00.
Der kan købes ekstra drikkevarer til favorable priser. Husk, du må godt invitere
en gæst med på denne dag. Tilmelding
absolut senest d. 4. marts 2017.
Til Normann Hansson telefon: 55748606
– eller e mail: noha@post.tele.dk og
www.sscs.dk/arrangementer

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

REGION 5



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

Generalforsamling og Hæderstegntildeling. Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 24. marts 2017 kl.
19.00. Dagsorden ifølge foreningens love. I
øvrigt henvises til tidligere udsendt nyhedsbrev og hjemmesiden.
Inden generalforsamlingen vil der være uddeling af hæderstegn til 10, 25, 40, 50 og 60
års jubilarer. Jubilarerne har fået tilsendt
særskilt indbydelse. Men du skal som jubilar
huske at melde dig til formanden.
Sidste frist for tilmelding til spisning efter
generalforsamlingen tirsdag den 7. marts
2017 via foreningens hjemmeside eller på
tilmeldingstelefonen 4081 0040 mellem kl.
18.00 og 20.00 . 
JAN-70 Jørn Knudsen
SKYTTELAUGET Kortdistance
Skydeprogrammet for marts byder på træning og naturligvis på landsskydning i hele
måneden. Banerne er klar onsdag den 1., 8.,
15. og 29. marts fra kl. 18.30 i DGI Byen.

Landsskydning på 15 m er i fuld gang, og
vi skal naturligvis have så mange deltagere
med som muligt, så find en onsdag, hvor du
kan komme en tur på skydebanen og være
med.
Bankoaften
Årets Bankoaften er for 2017 planlagt til
onsdag den 22. marts. Dørene til bankohallerne slås op kl. 18.30 og præcis kl. 19.00 vil
aftenens første nummer blive råbt op. Der
spilles vanen tro på Frederiksberg Slot. Sæt
aftenen af til deltagelse i denne bankoaften.
Send en mail til formanden på stoltenborg@
mail.dk for deltagelse, idet vi skal opgive
deltagernavne til slottes vagt. Tilmelding
senest 20. marts.

Langdistance. På langdistancen skydes
der søndag den 5. og 19. marts. Vi mødes i
SKAK-huset ved den store parkeringsplads
kl. 08.00 til morgenkaffe, og når den er drukket går vi på banerne.
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt udstyr, der kan lånes på banerne,
ligesom der vil være mulighed for at få råd
og vejledning fra gamle og erfarne skytter.
Yderligere oplysninger om Skyttelauget og
dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til
formanden på telefon 4444 2473 eller stoltenborg@mail.dk. 
OKT-77 Jan Stoltenborg
Mumiernes møde i marts finder sted tirsdag
den 7. marts kl 1130 på Svanemøllens Kaserne. Tilmelding senest tirsdag den 28. februar
til enten formanden Erik Schlüter SEP/66:
Mail erik.schluter@live.dk eller
Næstformanden Willy Larsen SEP/59: Mail
willy339@hotmail.com eller
Mumiefonen 6062 3141.
Generalforsamling afholdes den 4. april kl.
1100 i Kantinen på Svanemøllens Kaserne.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

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

Bornholms Garderforening indkalder til
ordinær generalforsamling for 2017, mandag den 20. marts 2017, kl. 18.00 i Nylars
forsamlingshus, Kirkevej 6, Nylars, 3720
Åkirkeby. Efter et godt ”herremåltid” efterfulgt af kaffe á kr. 140,00 kr. + drikkelse, afholder vi den årlige generalforsamling.
Jubilæumstegn gives i år til:
Ralph Peter Pedersen, MAJ-90 25 år
Knud Aage Rasmussen 930-JAN-63 50 år
I er særligt velkomne denne aften. Tilmelding til generalforsamlingen, senest fredag
den, 10. marts 2017 til:
Formand Peter Kofoed-Dam tlf. 2325 9004 mail adr.: svanegaard@dlgmail.dk
Næstformand Steffen Mauritsen tlf. 5695
6659 - mail adr.: smauritsen@mail.dk
Vel mødt!
NOV-93 Peter Kofoed-Dam

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

Fugleskydning: Haslev, Sydsjællands og
Faxe Garderforeninger Afholder fugleskydning på Skydebanen på Bakkedal skydecenter lørdag den 10-6-2017.

Mød op til en hyggelig dag hvor hele familien
kan deltage. Mere om arrangementet senere
Faxe og omegns Garderforening er kommet
på facebook. Klik ind og skriv Faxe og omegns Garderforening

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

Skydning.
Du kan nå det endnu - vinterskydning er i
Kettinge Hallen følgende datoer i marts 2/3,
16/3 og 30/3. 2017. Fugleskydning afvikles på Skydebanen i Marrebæk den 11. juni
2017 kl. 09.30.
Kontingent
Der er stadig nogle der mangler at betale
kontingent - få det nu på plads."
Generalforsamling 2016
Referat fra generalforsamlingen
kan ses på De Danske Garderforeningers hjemmeside under
lokalforeninger.

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:
6. marts, 2017, kl. 18:30: Klubaften i Sergentmessen på Garderkasernen.
3. april, 2017, kl. 18:30: Klubaften i Sergentmessen på Garderkasernen. Denne aften har
vi den store glæde, at CH/LG OB Mads Rahbek besøger os.
Vi får også besøg af vore naboer, idet Helsingør, Nordsjælland (Frederikssund) og
Nordre Birk garderforeninger også er inviterede. Tilmelding til spisning senest onsdag,
d. 1. marts og onsdag, d. 29. marts til næstformand Søren Terp, tlf.: 5154 0957/
mailto:s.terp@pc.dk.
DEC-19 Steen M. Munk

Gl. Roskilde


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

GF 17
22/1 1910

Kommende arrangementer:
16. marts – Generalforsamling kl. 18.00
Sted: Florentz Brasserie og Cafe, Algade 13
(Hotel Prindsen)
GARDERBLADET  29

REGION 5
Dagsorden:
1. Åbning af generalforsamlingen
2. Valg af dirigent
3. Valg af to stemmetællere
4. Beretning
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg:
a) formand for et år ad gangen
b) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
ad gangen
c) 1 bestyrelsessuppleant for 1 år ad
gangen
d) 1 revisor for 2 år ad gangen
e) 1 revisorsuppleant for 1 år ad
gangen
f) fanebærer og 1 faneløjtnant for 1
år ad gangen
Genvalg kan finde sted.
9. Eventuelt
Også denne gang vil der være et indslag for
vores ledsager, medens de gamle gardere afholder den ordinære generalforsamling.
Indslaget har overskriften: "Gentleman! - en
skøn og givende livsform". Foredraget er ved
Henrik Greve Holstein, det bliver ikke kedeligt!
kl. 19.00 middag
Buffet ved den efterfølgende middag vil
være: Varmrøget laks med rejer hertil urtecreme
Langtidsstegt Kalvecuvette
Pestomarineret unghanebryst
Små saltbagte kartofler
Kold kartoffelsalat med løvstikke
Salat efter kokkens valg, Rødvinssauce
Hertil hjemmebagt flutes og kryddersmør
Dessert, Citronfromage i nye ”klæder”

Prisen for denne begivenhedsrige aften er
230,- kr. pr. deltager, efter et betydeligt tilskud fra foreningens side. Der er indgang til
aftenens generalforsamling fra gården bag
hotellet.
Bowling: Marts: 8. og 22., April: 5. og 19
Kegler: Marts: 14. og 28., April: 11. og 25.
Sidste dag for begges vedkommende er der
spisning og hyggeligt samvær.
Fællesmøde d. 26. januar Læs om arrangementet på side 9.
OKT-86 Flemming Haar Ehlers

Haslev og Omegn

GF 52

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

Helsingør og Omegn

GF 41
31/1 1918


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

Kære Garderkammerat.
Herved, lidt nyt fra din lokale Garderforening.
Kommende arrangementer: Bowling, vi
spiller sidste gang i indeværende sæson d.
1. marts, som sædvanlig i Allerød kl. 18.00.
Tilmelding til tommyaaboe@hotmail.com
eller 2229 0003
Skydning: d. 14. marts kl. 19.00 på skydebanerne ved Sommariva.
Generalforsamling: d. 28 februar. Husk at
du er meget velkommen til at deltage, selv-

GARDERNES HUNDREDEMANDS FORENING

om du bare kommer til Generalforsamlingen, det er jo der du kan gøre din indflydelse
gældende.
Husk også både facebook og vores hjemmeside... Pbv. 
NOV-74 Tommy Aaboe

Holbæk Amt

GF 21

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

Bowling. Afholdes onsdag den 8. marts i
Mega Bowl, Mellemvang 5, Holbæk kl. 18.45.
Se nærmere om arrangementet i GARDERSABLEN eller på hjemmesiden
Tilmelding til Bent Pedersen på tlf. nr. 5932
8219 eller på e-mail: karenbent@c.dk.
MUSEUMSBESØG
Søndag den 2. april besøger vi Egholm Museum i Kirke Hyllinge.
Museet har en samling antikke våben helt
tilbage fra 1600 tallet og frem til 2. verdenskrig.
Endvidere er der en udstilling fra perioden
1940-1945, en udstilling om Livgarden,
Livgarden til hest samt gardehusarerne. Endelig er der en samling jagtvåben samt en
udstilling fra det vilde vesten.
Vi mødes kl. 13.00 på parkeringspladsen foran Garderstuen.
Så fylder vi bilerne op og kører samlet til Egholm Museum.
Besøget er for medlemmer samt ægtefæller.
Pris kr. 100,00 der inkluderer entre samt
kaffe og kage.
Tilmelding til Kaj Kristensen på tlf. 5943
2730 senest den 25. marts.

Høje-Taastrup og Omegn

Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
Tlf. 40 21 05 35
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

GF 78
29/11 1976

Kommende aktiviteter: Skydning: Ordinær
skydeaften mandag den 6. marts. Den 3.
april er der skydeafslutning med spisning.
Indbydelse udsendes senere i marts.
Bowling: Ordinær bowlingaften tirsdag den
14. marts og tirsdag den 28. marts.

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
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Fællesmøde. De 3 naboforeninger (Høje
Taastrup, Søndre Birk og Gl. Roskilde Amts
garderforeninger) havde inviteret til fællesmøde i Taastrup, hvor chefen for Livgarden Oberst, Kammerherre Mads Rahbek
fortalte om sin baggrund og sine visioner


for vagtstyrken ved Livgarden. Se yderligere omtale side 9.

Skydning. Årets traditionelle nytårsskydning med efterfølgende frokost blev afholdt
søn. d. 8. jan. i skydekælderen, hvor de fremmødte gamle gardere skød “blindskydning”
(skiven er i lukket kuvert) – her kan alle deltage. Præmierne efter skydningen blev overrakt af skydelederen under frokosten i Garderstuen. Ved frokosten blev den medbragte
madpakke indtaget og hjulpet ned med en
række nytårsskål efterfulgt af hyggeligt socialt samvær resten af eftermiddagen.

Bowling Så er regionsmesterskabet overstået, og i skrivende stund kendes resultatet
ikke, men det kommer senere. Bowlinglederen planlægger ved sæsonafslutningen
ultimo april, på samme måde som sidste år,
at arrangere et stort stævne, ved at invitere
alle garderforeninger i regionen til et 9-pins
stævne, men nærmere vil tilgå de respektive
bowlingledere i løbet af marts måned.
Generalforsamling. Referat fra årets generalforsamling, der blev afholdt den 8.
februar på Sengeløse Kro, følger i et senere
nummer af Garderbladet og kan i øvrigt ses
på vores hjemmeside.

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

Generalforsamling 2017
Arrangementet bliver afholdt den 13. marts
2017. Ordinær generalforsamling efter foreningens vedtægter, bliver afholdt den 13.
marts klokken 18.30 på Sun-Park i Køge.
Indkaldelse er udsendt og tilgængelig på vores hjemmeside www.koogf.dk
Bowling: Ny bowlingformand.
Bowlerne valgte den 4. januar ny bowlingformand. Det blev Steen. Tillykke med
hvervet. Vi bowler stadig hver onsdag fra

18.00-19.00 i Køge Bowlingcenter. Bowlingformand Steen Rasmussen 28 85 90 28.
Skydning. Vi skyder hver tirsdag fra klokken
1900-2100. Vi kan stadig være flere, så mød
op. Du er meget velkommen. Skydeformand
Svend Valhlgren telefon 5614 5361.
Garderstuen. Har åbent sammen med skydning, hver tirsdag fra klokken 19.00 -21.00
og Stoffer er klar bag baren, med nye tiltag/
ideer/opskrifter.
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

Nordre Birk


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.

Søndag den 19. marts - kl. 13.00
FROKOSTMØDE
IT-sikkerhed - aktuelle IT farer ved brug af
pc, tablet og mobil.
Kære Gardere
Du indbydes herved til et spændende frokostmøde med foredrag af edb-sikkerheds
ekspert Peter Flittner der har 25 års erfaring med IT fra forskellige internationale
selskabet. Senest som IT direktør i en globalt
førende online udbyder af software til video
overvågning. Han vil fortælle om den nye
tidsalders IT farer/trusler.
Ofte kan det dog lyde meget mere kompliceret, end det behøver at være. I denne præsentation gives en introduktion til diverse
computervira (malware) samt hacking, herunder gode råd til hvordan vi sikrer os bedst
muligt mod disse IT-trusler.

REGION 5

Program
Velkomst ved formand Lars Rønne
Foredrag – ca. 45 min. - afhængig af spørgelysten. Uddeling af Foreningstegn til nye
medlemmer. Uddeling af Ærestegn til de
medlemmer der har haft rundt jubilæum
Spisning – Kammeratligt samvær og orientering om foreningen. Der bydes på foredrag
samt 3. stk. luksus smørrebrød, en øl og en
snaps, kaffe/kage for kun 100.- kr.
Alle foreningens øvrige medlemmer er naturligvis også velkomne til frokostmødet i:
Cafe Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte. Søndag d. 19. marts 2017 kl. 13.00
Af hensyn til arrangementet er tilmelding
nødvendig til Hans Larsen e-mail hans.
vera@mit.bolignet.dk tlf. 4588 5118 el. til
Jørgen Skov Andersen
e-mail Joergen@skovandersen.dk tlf. 4588
6673 senest mandag den 13.03.17.
3. april 2017 kl. 18.30
Kære Garderkammerater
De 4 nordsjællandske foreninger er gået
sammen om et møde i Sergentmessen på
Garderkasernen i Høvelte hvor Chef for Livgarden Oberst Mads Rahbek besøger os. Arrangementet starter kl. 18.30 med spisning,
og deltagelse heri koster 100 kr. Tilmelding
skal ske senest onsdag, d. 29. marts til Søren
Terp mailto:s.terp@pc.dk. Tlf.: 5154 0957 og
Jørgen Skov Andersen joergen@skovandersen.dk tlf. 4588 6673.
Fordi arrangementet foregår på Garderkasernen, må vi bede jer om at være meget
præcise ved tilmeldingen med angivelse af,
hvem I er, ellers kommer I ikke forbi vagten.
Skydningen i marts måned er den 6 marts,
hvor vores damer også skyder samt den 20.
Den 3. april aflyses skydningen, i stedet skyder vi den 27. april.
NOV-61 Lars Rønne

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

Nordsjælland

GF 16

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

Til kalenderen. Onsdag d. 15/3 2017 kl.
18.30 afholdes generalforsamling på Pedersholm.
GARDERBLADET 

31

REGION 5
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

Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 31. marts 2017, kl. 18.00 på Traktørstedet Højeruplund. Indkaldelsen er udsendt
pr. mail og/eller brev til medlemmerne.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før.
Læs mere på www.stevnsgarderforening.dk
Tilmelding via hjemmesiden eller til et bestyrelsesmedlem senest den 15. marts 2017.
Kontingent for 2017 er udsendt til medlemmerne pr. mail og/eller brev. Betalingsfrist
er den 15. marts 2017. Anfør venligst navn
ved indbetaling/bankoverførsel.
Har du ikke modtaget mail eller brev, bedes
du kontakte et medlem af bestyrelsen.
Vel mødt til generalforsamlingen
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 indendørs skydning på 15m i Fladsåhallen torsdag d. 2. marts kl 18.00-21.00.
Det er sammen med Pionerforeningen, og
landsskydning kan afvikles.
Vi har indendørs skydning med Riffel og Pistol i Fladså hallen torsdag d. 16. marts kl.
19.00. Der skydes på 15m. Vi skyder først
med riffel, landsskydning kan afvikles. Der
afsluttes med pistol skydning ca. kl. 20-21.00.
Aktivitetsudvalget:
Vores bowling er ved at gå i stå, er der nogen frivillige der melder sig, og har lyst til
at være med til at få dette til at køre igen,

så tag kontakt til Theodor Graversen helst
på tlf. 4054 2665 eller Mogens Rasmussen
2562 6428. Tidligere havde vi en dyst mod
GHR. Men interessen har været svingende fra
begge sider!
Garderstuen:
Torsdag d. 2. marts, er der åbent i garderstuen kl. 19.00, ved eventuel deltagelse i spisning så husk tilmelding til Claus 2082 7545,
senest 3-4 dage før.
Vi afholder formandsmøde for region V, her
i vores lokaler, lørdag d. 11. marts. Det er os
der står som værter, er der nogen som har
lyst til at give en hånd med, så ring til Claus
tlf. 2082 7545.
Lørdag d. 8. april kl. 13.00 har vi generalforsamling i Kalbyrissalen, ved Garderstuen.
Nærmere tilgår.
JUL-74 Kristian Rasmussen

Søndre Birk


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

GF 61
14/6 1938

Kommende arrangementer
Vi gør endnu engang opmærksom på at vi
fredag den 31. marts 2017 afholder vor årlige generalforsamling i Glostrup Hallens
Restaurant – og i år gør vi det på en helt ny
måde!
Vi begynder kl. 18.30 med Generalforsamlingen – og dagsorden efter vedtægterne. Når
denne er afsluttet, efter uddeling af hæderstegn m.v., så samles vi omkring vores fælles
spisning. Klokken er så ca. 20.00. – og vores
menu er skipperlabskovs med tilbehør +
1 øl/vand og 1 snaps til den favorable pris
af kr. 120,00. Du kan også vælge 3 stk. flot
uspecificeret smørrebrød med drikkevarer
som ovenfor til kr. 100,00. Efterfølgende serveres kaffe med småkager.

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

Alle medlemmer er velkomne, og de der ønsker at deltage i fællesspisningen, skal af
hensyn til kuvertbestilling tilmelde sig til
Jakob Hjorth på Mo. 2166 5633 eller til Jens
Crone på Mo 2525 5002 og senest den 26.
marts.
Ved tilmeldingen, der er bindende, skal
menuønske oplyses. Der betales kontant ved
indgangen.
10 – 60 års jubilarer får en personlig indkaldelse, så de kan modtage generalforsamlingens hyldest.
Bowling. Der bowles fortsat i marts og april.
Vor bowlingformand, Jakob Hjort siger, at
der er plads til flere. Kontakt Jakob på 2166
5633 hvis du vil høre mere herom.
Skydning. Sæsonen går på hæld, men der
er træningsskydning med damer onsdag
01.3.2017, 8.3.2017 er der fastelavnsskydning og Trekantsskydning onsdag den
15.3.2017, hvor GFKbh. er vært. Skyttelauget
holder afslutningsaften 5.4.2017 – nærmere
i næste nummer af Garderbladet.
Fælles for alle arrangementer er, at de også
fremgår af foreningens hjemmeside www.
sbg.dk. Og alle arrangementer er for alle foreningens medlemmer – og vi har altid plads
til flere.
MAJ-70 Jens Crone

Afholdte arrangementer
Torsdag 26.1.2017 afholdt vi, sammen med
vore naboforeninger en kammeratskabsaften med foredrag af CH/LG Oberst Kammerherre Mads Rahbek. Det blev en rigtig
god aften for alle deltagerne. Referat af aftenen fremgår på side 9.
Læs om vores M/K Pokalskydning på www.garderforeningerne.dk under Søndre Birk GF.

NOV-74 Niels Langstrup

Vestlolland


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

Vestsjælland

GF 50
20/1 1924

GF 13

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



Garderforeningerne i Udlandet (6)

Mellemstaterne

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.garderforeningerne.dk/dgu

New York

Australien

GF 98

23/10 1984
Formand: MAR-94 Jacob Michelsen Hoffmeyer
46 Devenport Street, Lyons 2606, ACT, Australia
Tlf. +61 437 437 842
e-mail: jacob@hoffmeyergraphics.com

Kalifornien

GF 92

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

Storbritannien


Formand: Amin Amirian
Tlf. +44 (0) 741 153 4422
e-mail: amin.amirian@gmail.com
www.garder-uk.com

GF 99
22/4 1992

Julefrokost i DGS – 2016
Torsdag den 8. december 2016 afholdte
Den Danske Garderforening i Storbritannien den årlige julefrokost i Den Danske
Kirke i London. Julefrokosten er et populært arrangement blandt medlemmerne,
og kirken er et perfekt sted at afholde det,

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
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

REGION 6

Singapore

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

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


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 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

da det er nærmest umuligt og meget dyrt at
finde lokaler i byen, hvor man kan leje både
lokale og køkken for en dag.
Vi havde fornøjelsen af, at den nye præst
Flemming Kloster Poulsen kom forbi for
at hilse på de gamle gardere og fortalte
ydermere et par sjove historier. Derudover
havde vi igen i år glæden af at vores nu faste kok, Thomas Walbom, igen fløj ind fra
Danmark med sin kone Helle og lavede en
fantastik julefrokostmenu til alle de fremmødte.

De fantastiske faciliteter, fremragende julemad kombineret med de små 35 veloplagte
medlemmer og gæster gjorde julefrokosten
til endnu en kæmpe succes. Maden, øllen,
snapsen og anekdoterne fra gamle dage
tilgik i løbet af eftermiddagen og aftenen i
rigelige mænger!
Alle involverede i dette års julefrokost takkes, og vi glæder os allerede til næste års
event.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til julefrokosten den 7. december 2017.

Pacific Northwest

GF 97
9/10 1968

GARDERBLADET  33

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.

Diamantbryllup

25-03 NOV-57
Jørgen Cederby og frue
Mælkeurtvej 3
4760 Vordingborg

GF 07

Guldbryllup

18-02 786-JAN-67
GF 01
Flemming Gerlow og fru Bente
Lyngevej 204
3450 Allerød
25-03 118-NOV-63
GF 28
Hans Peter Jepsen og fru Kamma
25-03 822-MAR-66
GF 17 og 78
Hans Bøge Nielsen og fru Jonna
Sletteager 24
2640 Hedehusene

Fødselsdage

90 år
29-03 636-NOV-48
GF 01
Mogens Christiansen
Knardrup Bygade 16
3660 Stenløse
85 år
14-03 NOV-53
GF 62
Vagn Andersen
Ulrikkenborg Allé 72
2800 Kongens Lyngby
17-03 NOV-52
GF 18
Ruben Madsen
Mikkelborg Park 11, 1.tv.
2970 Hørsholm
20-03 041-MAJ-52
GF 96
Bent Hansen
700 Harmony Road
North Unit 68
Oshava, ON L1K 1S2, Canada
23-03 795-NOV-52
GF 50
Bent Jacobsen
Nørredalsvej 15, 4900 Nakskov
24-03 519-NOV-55
GF 08
Niels Jensen
Karetmagervej 12
8920 Randers NV
31-03 641-MAJ-53
GF 01
Palle Millung
Carl Plougs Vej 1, 2.th.
1913 Frederiksberg C
09-04 331-NOV-53
GF 04
Peder Wehl
Landlystparken 3, 7700 Thisted
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09-04 658-NOV-52
GF 15
Tage Andersen
Rønnebakken 1, 8620 Kjellerup
80 år
10-03 382-MAJ-56
GF 18
Kurt Ove Olsen
Løvvænget 2 A, 3100 Hornbæk
12-03 428-MAR-57
GF 07
Preben Mølgaard
Rønhave Parkvej 17
4736 Karrebæksminde
13-03 813-NOV-56
GF 60
Frede Christian Ihle
Mågevej 16, 6300 Gråsten
18-03 384-JAN-58
GF 02
Poul Rasmus Fjord Isaksen
Vestergade 70, 5000 Odense C
18-03 892-NOV-56
GF 46
Jørgen From-Eriksen
Sdr. Hostrup Bygade 44
6200 Aabenraa
19-03 415-MAR-57
GF 58
Egon Hansen
Sjællandsgade 1 B, 2.tv.
7200 Grindsted
23-03 450-MAR-57
GF 18
Bent Egon Hansen
Skovledet 158, 3400 Hillerød
26-03 413-SEP-59
GF 07
Kjeld Bent Kühler Karstensen
Liljevej 13, 4684 Holmegaard
26-03 655-MAJ-57
GF 57
Aage Frandsen Gram
Stadion Allé 2, 6500 Vojens
28-03 462-MAR-58
GF 18
Aage Stenhøj Jørgensen
Tvedsagervej 1, 3400 Hillerød
31-03 416-MAR-57
GF 32
Johan Schultz
Esbern Snares Vej 53, 7100 Vejle
31-03 IFG
GF 41
Jørgen Svaneberg
Bygmarken 11, 3060 Espergærde
01-04 569-MAJ-57
GF 17
Aage Hedegaard
Bregnevej 24, 4000 Roskilde
02-04 857-MAR-59
GF 01
Thorkild Johansen
Sjællandsgade 15, 1.tv.
4100 Ringsted
75 år
10-03 431-MAJ-63
GF 43
Ole Høgh
Hasserisgade 14, 1.tv.
9000 Aalborg
14-03 901-MAJ-61
GF 03
Per Svendsen
Saxofonvej 3, 8700 Horsens
14-03 MAJ-61
GF 17
Poul Larsen
Bonderosevej 20
4000 Roskilde
15-03 004-JAN-64
GF 06
Niels Gejl
Grøndalsvej 44, 6000 Kolding
15-03 869-SEP-63
GF 50
Henning Ole Andreasen
Louisevænget 28, 4900 Nakskov
17-03 451-NOV-61
GF 14
Hans Henrik Jensen
Søvænget 2, 4771 Kalvehave
17-03 121-MAJ-61
GF 21
Steffen Trier
Gudmindrupvej 3, 4573 Højby
18-03 326-SEP-61
GF 16
Niels Frølich Nilsson
Bøllemosevej 20, Uvelse
3550 Slangerup
19-03 800-MAR-61
GF 34
Niels Peter Steffensen
Stenildhøjvej 50 B, 9600 Aars

24-03 816-NOV-60
GF 32
Peder Karlskov
Vejlevej 44, 7182 Bredsten
25-03 539-JAN-61
GF 01
Willy Reinhold Eliasen
Baneringen 29, 3660 Stenløse
25-03 953-NOV-60
GF 38
Erik Henning Hansen
Stavnstrupvej 79, 4640 Faxe
31-03 267-SEP-61
GF 52
Ove Arne Sørensen
Fruedalsvej 16 B, 4682 Tureby
01-04 032-MAJ-61
GF 07
Willy Jørgensen
Masnedøvej 26 B
4760 Vordingborg
01-04 105-MAJ-61
GF 27
Per Bregendahl
Violvej 161, 7800 Skive
02-04 099-MAJ-61
GF 13
Per Sveistrup
Blæsingevej 28, 4200 Slagelse
05-04		
GF 01
Hans Erik Grimskud
Åstadryggen 13
1396 Billingstad, Norge
07-04 484-NOV-61
GF 14
Jørgen Hansen
Gråpilevej 1 B, 4873 Væggerløse
70 år
11-03 530-NOV-66
GF 07
Finn Foss Hansen
Over Vindingevej 69
4760 Vordingborg
11-03 231-NOV-67
GF 53
Niels Ebbe Johansen
Kystvejen 38 C
4400 Kalundborg
15-03 393-NOV-67
GF 14
Torben Laursen
Højgårdsgade 7, 4800 Nykøbing F
15-03 640-MAR-67
GF 18
Søren Leth Nielsen
Aggebo Skovvej 2, 3230 Græsted
15-03 841-JUN-67
GF 40
John Jensen
Kystvejen 196, 9560 Hadsund
16-03 918-JUN-67
GF 15
Orla Sølager
Mellemvej 5, 8800 Viborg
16-03 417-JAN-68
GF 27
Hans Hovgaard
Hirsevænget 8, 7870 Roslev
18-03 040-AUG-67
GF 22
Steen Thomsen
Priorensgade 12, 5600 Fåborg
21-03 NOV-71
GF 57
Ole Madsen
Engvej 14, 6240 Løgumkloster
23-03 400-JAN-67
GF 51
Kurt Henning Eriksen
Pedersmindevej 24, 5485 Skamby
25-03 609-NOV-66
GF 72
Bo Hagsten
Granvænget 5, 6840 Oksbøl
26-03 910-JUN-67
GF 01
Jan Kvisgaard
Karolinelunden 38, 4690 Haslev
30-03 JAN-67
GF 17
Per Helbæk
Enggårdsvej 4, Kirke Sonnerup
4060 Kirke Såby
31-03 919-JUN-67
GF 18
Niels Jørgen Hæsum Pedersen
Brunebjerg 8, 3400 Hillerød
02-04 957-JUN-67
GF 08
Hans Kjærulff Christensen
Engtoften 23, 8920 Randers NV
02-04 MAR-68
GF 29
Per Lauritzen
Blåkjærsvej 10, 7000 Fredericia

09-04 896-JUN-67
GF 32
Per Højland Petersen
Bøgelundvej 88, 7323 Give
60 år
10-03 NOV-78
GF 15
Erik W. Ricken
Helgolanderstrasse 2-10
2370 Rendsburg, Tyskland
11-03 JUL-78
GF 15
John Cramer Christiansen
Kildebakken 42, 8800 Viborg
11-03 OKT-77
GF 28
Ole Ravn
Vester Vedstedvej 39, 6760 Ribe
12-03 FEB-78
GF 50
Leif Søren Frandsen
Saltøvej 65, 4700 Næstved
12-03 OKT-77
GF 46
Christian Debel Jacobsen
Mølleparken 117
6240 Løgumkloster
18-03 MAJ-77
GF 72
Flemming Thorø
Adelvej 18, 6823 Ansager
19-03 APR-79
GF 05
Per Bundgaard Sørensen
Nørregade 7, 8382 Hinnerup
22-03 NOV-78
GF 05
Ulrik Qvist
Skæring Strandvej 4, 8250 Egå
26-03 NOV-75
GF 61
Finn Carsten Parelius
Tornekrogen 61, 3500 Værløse
28-03 MAJ-77
GF 31
Erling Pedersen
Duevej 25, 3550 Slangerup
29-03 MAJ-77
GF 30
Per Bruhn Linneberg
Højbovej 6, 8600 Silkeborg
30-03 MAJ-77
GF 42
Peter Ernlund Fuglsang
Kogsbøllevej 39, 5800 Nyborg
05-04 MAJ-77
GF 23
Jan Thorup Kristensen
Tove Ditlevsens Vej 66
7430 Ikast
05-04 JAN-77
GF 05
Jan Jensen
Janus La Cours Gade 12
8000 Aarhus C
50 år
15-03 OKT-87
GF 51
Erik Vestergaard Hansen
Melbyvej 4, 5400 Bogense
18-03 SEP-88
GF 02
Henrik Svane
Dybdevej 14, 5200 Odense V
21-03 SEP-88
GF 08
Henning Jensen
Ydervangen 35
8920 Randers NV
21-03 JUN-87
GF 39
Henrik Johansen
Søndervang 1, 6971 Spjald
26-03 APR-88
GF 16
Henning Appeldorn Nielsen
Maglegårdsvej 301
3480 Fredensborg
29-03 JUN-87
GF 64
Mads A. Madsen
Ejstrupvej 9, 6900 Skjern
29-03 APR-88
GF 05
Torben Eskildsen
Asmusgårdsvej 42, 8520 Lystrup
31-03 JUL-86
GF 26
Svend Nørgaard Sørensen
H.C. Lumbyes Vej 8
7500 Holstebro
01-04 JAN-89
GF 10
Jens Martin Dietz
Hedevej 97, 9430 Vadum

03-04 OKT-87
GF 01
Henrik Stenstrup Nielsen
Frederiksstadsgade 13, 2.tv.
1667 København V
09-04 APR-88
GF 01
Jesper Elnegaard
Degneholmen 1, 3540 Lynge

Dødsfald

334-NOV-38
GF 50
Erik Petersen
Højreby Husevej 1
4920 Søllested
540-NOV-47
GF 33
Magnus Hansen
Åbakkevej 2 F
5464 Brenderup Fyn
685-NOV-49
GF 17
Knud Andersen
Skovlyst 65, Himmelev
4000 Roskilde
631-NOV-50
GF 62
Hans Chr. Hansen
Strandlund 105
2920 Charlottenlund
238-MAJ-51
GF 30
Jørgen Kylling
Kragelund Møllevej 30
8600 Silkeborg
479-MAJ-51
GF 15
Niels Thougaard
Kirkelund 9, Løvel
8830 Tjele
691-NOV-52
GF 06
Niels Ove Gundersen
Alpedalsvej 52, 6000 Kolding
829-NOV-52
GF 61
Lavrits Snor
Knudslundvej 11, 2605 Brøndby
618-MAJ-54
GF 50
Johannes Andreas Svendsen
Svingelsvej 19
4900 Nakskov
700-MAJ-54
GF 41
Kjeld Fuglsbjerg
Hestetangsvej 30 C
3520 Farum
280-NOV-54
GF 19
Jens Carl Knudsen Troldborg
Grønningen 39
7620 Lemvig
140-NOV-57
GF 01
Jørgen Steen Jensen
Snorrebakken 15, 2770 Kastrup
506-MAR-58
GF 05
Knud Henning Mortensen
Tilst Vestervej 17
8381 Tilst
268-JUL-59
GF 57
Laurits Møller
Naffet 33 A, 6100 Haderslev
429-SEP-59
GF 17
Hans Werny Nielsen
Købmandsgården 54
4130 Viby Sj.
368-SEP-61
GF 45
Bjarne Lang Jørgensen
Verums-Hørlinge 1520
293 91 Osby, Sverige
115-JAN-64
GF17
Erling Ravn Jensen
Charlottegårdsvej 21
2640 Hedehusene
MAJ-70	
GF 49
Søren Vedel Olsen
Banevej 15, 4220 Korsør
JUL-71	
GF 17
Steffen Aare Olsen
Sandalsparken 103, 2.
3660 Stenløse

DEC-71	
Carl Otto Johansen
Lindevej 7
7323 Give
NOV-81	
Willy Pedersen
Jacob Severins Vej 88
9370 Hals

GF 32
GF 77

TAK

Tak til Gl. Roskilde Amts Garderforening
for den fine vingave. Jeg ønsker alle gamle
gardere et godt nytår.

Hilsen 851-NOV-56 Ove Andersen

En stor tak til Køge Garderforening for
fremmøde og gave ved min 75 års fødselsdag.

054 MAJ-61 Erik Sørensen
Til Holbæk Amts Garderforening
Mange tak for fremmøde ved formand Kaj
Kristensen og gave i forbindelse med min
60 års fødselsdag. Med garder hilsen
 JAN-77 Garder Frank Berendt Schmidt

Vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved min 50 års fødselsdag den 9 Januar. Venlig garderhilsen

Torben Kaasgaard hold september 88

Tak til præsident Kammerherre oberst
Flemming Rytter, for hilsen telegram til
min 90 års fødselsdag.
Og tak til Thisted amts Garderforening for
fremmødet og gave. Med garderhilsen
 97-MAJ-48 Anders P. Knudsen Pedersen
Jeg vil gerne takke Holbæk Amts Garderforening for deres hilsen i anledning af
mit og Junes guldbryllup. Hilsen

314-JUL-66 Svend Stenhøj
Tak til oberst Rytter for det flotte håndskrevne brev, samt tak til repræsentanten
fra Herning Garderforening, i andledningen af min 90 års fødselsdag.

684-MAJ-48 Kristian Jespersen

Tak til Sønder Birk Garderforening for
hyggeligt Julebesøg.

905-MAJ-54 Poul-Erik Nielsen

Stor tak til Gl. Roskilde Amts Garderforening for de dejlige flasker rødvin i anledning af min 70 års fødselsdag. Endvidere
tak for besøget, der glædede mig meget.

OKT-70 Eskil Holm
Der skal lyde en stor tak til Herning og
Omegn Garderforening ved besøg ved min
60 års fødselsdag og med tak for 2 flasker
Garder – vin. Med venlig hilsen

JAN-77 Kristian Wester Petersen
Tak til præsident oberst Rytter for det
flotte håndskrevne telegram, jeg modtog
i anledning af min 90 års fødselsdag d. 2512 2016. På grund af sygdom, måtte besøget fra den lokale Garderforening udsættes. Det vil jeg glæde mig til på et senere
tidspunkt. Med venlig hilsen
 689-NOV-47 Jørgen Kristian Fruergaard
Hjertelig tak til Assenskredsens Garderforening for fremmødet og vingaven ved
min 75 års fødselsdag.

205-JAN-62 Ankjær Stenskrog
GARDERBLADET 
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Nordre Birk 75 år
Præsidiets
Skydeudvalg

Den 19. november fejrede Nordre Birk sit
75 års jubilæum på Schæffergården i Gentofte.
Vi har samlet et lille udpluk af billeder fra aftenen.

Landsskydning 15 m
Alle gamle gardere bør skyde landsskydning, så det skal du
vel også….

Gardernes Landsskydning på 15 m er nu godt i gang.

Mange gamle gardere har allerede været på skydebanen og
gjort deres bedste, og mange yderligere har forhåbentlig
sat sig for at ville skyde landsskydning15 m i år.

Har du ikke skudt din Landsskydning endnu, så fortvivl
ikke. Der er stadig tid hertil, idet Landsskydningen kan
skydes i hele marts måned og frem til og med 10. april.
Det er Skydeudvalgets håb, at vi i år får rigtig mange

gamle gardere på skydebanen, og at vi får alle foreninger

repræsenteret. Brug Landsskydningen til at samles og få en
hyggelig aften sammen. Slut op om Landsskydningen – en
fælles aktivitet på tværs af foreningerne.

Med Garderhilsen, Præsidiets Skydeudvalg

Hold NOV-52

Hold MAJ-63 - KOM MENS DU KAN

Vort 65 års jubilæum markeres søndag den 7. maj 2017 ved
deltagelse i årgangsparaden på Rosenborg Eksercerplads, hvor vi
skal være på plads kl. 09.30. Efterfølgende afholdes frokost hos Kai
Dige Bach i Herlev. Udførligt program med tilmelding fremsendes
til foreningens medlemmer, men reserver allerede nu dagen.
Kristian Krogsgaard og undertegnede står for arrangementet.
Med garderhilsen, Klaus Kammer, Formand

Vi fejrer vort “54” garderjubilæum 6. - 7. maj og vær bl.a. med til
en hyggelig frokost efter Årgangsparaden. Med garderhilsen
305/Bjørn telf. 4731 4442 mail: subj@live.dk eller
431/Ole telf. 9813 8732 mail: kohp@stofanet.dk

Hold MAR-67

Invitation til 85 gamle gardere til afholdelse af vores 50 årsjubilæumsfest, er nu udsendt.
Skulle du ikke havde fået din invitation eller om du kender en fra
dit kompagni, der heller ikke har fået.
Bedes I skrive til undertegnede, snarest.
Årgangsformand Ib Kristensen 771.
E-mail ib.kristensen@private.dk., Tlf. 2248 6602

Hold JUN-67 - 50 års jubilæum

Årgangsparade søndag den 7. maj 2017 på Livgardens Kaserne
Der arrangeres frokost efter paraden.
Giv venligst besked, hvis I er interesseret i at deltage.
Med venlig hilsen 734900 Klaus Christensen - Tlf. 2125 8596 e-mail: jetteogklaus@webspeed.dk

Hold JAN-77 - 40-års jubilæet

søndag d. 7. maj 2017 i Gothersgade. Nærmere program vedr. både
lørdag og søndag fås ved henvendelse til årgangsformanden.
Jørgen Ø. Johnsen, abc-telte@mail.dk, mob 4075 1724.

