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PRÆSIDIET

PRÆSIDENTEN HAR ORDET
Nu er det forår og de fleste blomster er eller vil springe ud meget

snart. Den bedste årstid står for døren. Nyd det og vis jeres omgivelser et smil eller 2, flere gange dagligt.

Jeg mødte en garder fra hold AUG 16, der blev hjemsendt med

udgangen af marts 2017. Han sad undtagelsesvist på en bænk på
Livgardens Kaserne og nød solen. Jeg satte mig ved siden af med

hans tilladelse, og forklarede, hvem jeg var. Jeg viste ham mit blå

militære ID-kort (pensionist) og han spurgte, om jeg så var oppe

fra ”pensionisterne i ”tårnet” (øverst i Midterpavillionen) og smilte
høfligt og undvigende, fordi han nok følte, at han var gået lidt tæt

på. Det afkræftede jeg på det bestemteste, og vi fik en længere god
snak. Nu kommunikerer vi efterfølgende næsten hver dag. Men på
bænken på Livgardens Kaserne følte jeg anledning til at fortælle,

hvad vi også gør ud over at drive De Danske Garderforeninger. Og
jeg understregede, at langt hovedparten af det, vi giver, tages fra
de fonde, som De Danske Garderforeninger kan trække på.

Hvor end øjet rækker på Den Kongelige Livgardes 2 kaserner, så

På Livgardens fødselsdag udsender DG sammen med Livgarden en
gave til de i international tjeneste udsendte gardere og det samme
sker til jul, hvor også de, der er på vagt juleaften ved de kongelige
slotte og palæer, får gaver fra DG.

Dronningen uddeler til hvert hold ”Dronningens Ur” til den bedste
soldat og kammerat. Dette smukke link mellem Hendes Majestæt
Dronningen og de gardere, der passer på Majestæten og hendes
familie, er muliggjort af DG.

DG sørger også for et sæt manchetknapper til månedens garder.
DG har foræret Tambour-korpset et komplet lydstudium.

Og som seneste skud på stammen har DG sørget for, at Gardersalen har kunnet åbne på Café Palermo kun et par hundrede meter
fra Livgarden Kaserne.

I virkeligheden er det kun vor egen fantasi, der sætter begrænsning for, hvad DG kan udrette for vort gamle regiment.
Dette håber jeg ikke opfattes som en ”selv-

lyser smukke ting op, som Garderstatuen på Livgardens Kaserne

fed” fremhævelse af DG, men snarere som

nen på Livgardens Kaserne, alt sammen doneret af DG.

present.

(300 år), Feltgarderen på Garderkasernen i Høvelte, Buste af FR.

III på Livgardens Kaserne og Kartouchen øverst på MidterpavillioPå Garderkasernen i Høvelte har vi hjulpet med til etableringen

af mindemonumentet og vi har givet alle de mindeplader, der er
opsat omkring mindemonumentet.

DG donerer hjemkomstarrangementer for hjemkommende kontingenter fra Livgarden fra internationale missioner.

DG donerer tillige en række gaver årligt til værdigt trængende
gamle garderkammerater.

MÅNEDSKALENDER MAJ

6.

Præsidiemøde DG Livgardens Kaserne

7.

Årgangsparade Livgardens Kaserne

8.

GF for Varde og Omegn 60 års jubilæum

19.-21.
26.

Repræsentantskabsmøde

HKH Kronprins Frederik fødselsdag 49 år

en kort repetition af, hvad DG også gør og
bedriver for dem, der ikke lige har dette
Til fædre og mødre af nye

gardere, forær jeres søn eller
datter et DG medlemskab for
2 år.

Med Garderhilsen

Flemming Rytter

Præsident for De Danske Garderforeninger

Manglende Garderblad
DG

DG

Har du oplevet, at et Garderblad udebliver? Nu kan du fejlmelde direkte til distributøren på www.garderforeningerne.dk/
garderbladet, eller ved at kontakte vores distributør på 6680
5655. Lad os hjælpe hinanden! Hører du om medlemmer, der
mangler et Garderblad, hjælp os da med at udbrede denne
information. Hvis der ikke fejlmeldes på Garderbladet, har vi
ikke mulighed for at udbedre problemet. 
Redaktionen

Opdatering af password til det
digitale Garderblad

Den 15. maj opdaterer vi koden til det digitale Garderblad.
Fra og med den 15. skal du anvende følgende kode:
gammelgarder
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LIVGARDEN

CHEFEN HAR ORDET
Jeg bliver tit spurgt, hvad man kan få ud af at aftjene sin værne-

Og pludseligt snakker vi samme sprog, fyldt med forkortelser, som

kollega, hvis søn netop nu har afsluttet sin tjeneste i Livgarden.

skal huske at få gejlet, spist, sovet og samtidig holde kontakten med

resten af familien ikke forstår.

pligt i Den Kongelige Livgarde. Det kan beskrives på mange måder.

Men en af de bedste jeg er stødt på, er denne fra en gammel ven og

Frivagterne er fyldt med sund stress meget af tiden, da han hele tiden

En soldaterfars betragtninger.

sætter sig fast i sindet, hvor meget man egentligt kan nå på en dag.

Jeg er selv tidligere oversergent både i Flyvevåbnet og i Hæren, on/

os herhjemme, og jeg kan fint huske, hvordan det er, og hvordan det

off gennem 25 år. Jeg har været en del rundt i Forsvaret, primært

Hele min søns tankegang om hvad han egentligt kan, er ændret

Jydske Dragonregiments opklaringsbataljon, men aldrig i Livgarden.

markant, og det vil helt sikkert føre ham over nogle stejle skrænter

Jeg har gennem tiden uddannet en del folk, og der igennem også

senere i livet.

modtaget soldater fra andre regimenter og har altid kunnet se en

Min stolthed ved at se min søn på en kongevagt, gav mig en dejlig

positiv forskel, når de kom fra Livgarden.

følelse i kroppen, nu vidste jeg at han ville blive moppet af kamme-

Da min søn ville i kamptropperne og kiggede mod mit regiment

raterne, der havde valgt andre regimenter, med ord som Tinsoldat,

Jydske Dragonregiment, forslog jeg ham i stedet at søge Livgarden,

Paradekriger. Og kun fordi de godt ved, at de ikke selv gennemførte

mest fordi han så kunne prøve noget helt andet end sin far. Jeg synes

den hårdeste og bedste værnepligt.

selv, at uddannelsen er blevet for kort og for overfladisk i forhold

Med venlig hilsen En soldaterfar.

til min tid, så muligheden for en god hård Hærens Basisuddannelse

Hvis vi i Livgarden kan være med til at skabe den udvikling i de

(HBU) og specielt vagtkompagniet efterfølgende - og den store ople-

unge gardere, som beskrives ovenfor, og vi samtidig løser vores

velse det er at gå vagt ved de kongelige slotte og palæer.

kerneopgave, så finder jeg, at vi for alvor skaber noget sam-

Den kendte disciplin, der følger med den specielle tjeneste, var også

fundsnyttigt foruden at passe vagttjenesten og hverve til forsva-

et emne, vi talte en del om, og at det ville give ham mere selvtillid,

rets uddannelser.

og også det at komme i den specielle klub for tidligere gardere, som
man ikke ser ved andre regimenter. Den bemærkning, der gjorde

Pro Rege Et Grege

udfaldet, var nok, at jeg sluttede de gode råd af med at sige: ”Men
Livgarden er en hård tur knægt, og jeg ved ikke, om du kan klare
det!!” Dagen efter havde han ansøgt.
Nu mangler han 4 uger af tjenesten i vagtkompagniet, og vi har fået
en helt anden knægt ud af det. Stoltheden lyser langt ud af ham, og
han nyder at sætte mig ind i forholdene og tjenesten ved Livgarden,
og det gør han grundigt, fordi som han siger: ”Det her aner du jo
ikke noget om, far”, og dermed bekræfter han mig i, at det var det
rigtige valg, han tog, og måske også de rigtige råd, jeg gav ham. Vi
har fået en søn, der nu har sine egne specielle oplevelser, og som ikke
bare har gået i fars fodspor.
Livgardens basisuddannelse har lært min søn kunsten at følge trop,
indpasse sig, og følge en udstukket kurs betingelsesløst.
Vagtkompagniet har så lært ham, hvad det vil sige at have et selvstændigt reelt ansvar, og stå på egne ben.
Min søn har udviklet sig rigtig meget i sin tid hos Livgarden. Han
kunne måske have nået det samme ved et andet regiment, bare ikke
på den korte tid værnepligten tager der.
Det kan tydeligt mærkes på min søn, at han har fundet noget, som
han virkelig brænder for. Livgarden har givet ham et kæmpe selvtillids boost, som virkelig kan mærkes på ham.
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KONTINGENTPARADE

”EN SOLID OG FORBILLEDLIG INDSATS”
TEKST OG FOTO: PRESSEOFFICER THOMAS H. REIMANN

Det var ordene fra generalmajor H.C. Mathiesen, chef for
Hærstaben, da han holdt tale til soldater, netop hjemvendt
fra henholdsvis Irak og Afghanistan.
  

235 soldater deltog i kontingentparaden, der blev holdt på Livgardens Kaserne i København den 3. marts. Størsteparten udgjorde

hold 4 fra Operation Inherent Resolve, som er træningsmissionen
i Irak, mens de resterende havde været udsendt til Afghanistan i
Resolute Support Mission på hold 5.

Med et stort antal pårørende som vidner, kunne chefen for Den
Kongelige Livgarde, oberst og kammerherre Mads Rahbek,

inspicere paraden før han holdt en kort tale og ønskede soldater
velkommen hjem. Herefter blev medaljerne til soldaterne fra

Operataion Inherent Resolve uddelt. De hjemvendte soldater fra

Resolute Support Mission havde allerede modtaget deres medaljer.

Efter udleveringen af medajler, ankom chefen for hærstaben,

generalmajor H.C. Mathiesen og formanden for Forsvarsudvalget,
Rasmus Jarlov og inspicerede paraden.

Efter inspektionen talte generalmajor H.C. Mathiesen til soldaterne
og roste dem for deres indsats. Han takkede endvidere for samar-

bejdet med Estland og Litauen, som havde soldater med på holdet.
Så fik formanden for Forsvarsudvalget, Rasmus Jarlov ordet og

talte om den indsats, som soldaterne havde ydet i Irak og Afghanistan, for at skabe sikkerhed og stabilitet i de to lande.

Efter talerne var der en reception for soldaterne og deres pårørende, inden paraden samledes igen og marcherede til Københavns

Rådhus, hvor Københavns Borgerrepræsentation, med borgmester
Pia Allerslev i spidsen, var vært for soldaterne og bød på rådhuspandekager.

Paraden blev holdt på Livgardens Kaserne.
Medaljer sættes på soldaterne fra Operation
Inherent Resolve, hold 4.
Chef for Hærstaben, generalmajor H.C. Mathiesen inspicerer paraden.
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OPERATION INHERENT RESOLVE

Ros til den danske
træningsindsats
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OPERATION INHERENT RESOLVE
TEKST & FOTO: PRESSEOFFICER JEANETTE SERRITZLEV

Der er godt gang i træningen på Al Asad Air Base, hvor OIR
5 både underviser enheder fra Iraqi Army og Border Guard
Police.
I midten af marts var der parade for de omkring 300 mand fra
den irakiske bataljon fra Border Guard Police, som det danske

træningsbidrag har undervist. Det var således afslutningen af hold
5’s første ”eget” hold, som danskerne har været ansvarlige for.

Men det danske bidrag har trænet mere end det. Selve træningsbidraget indgår i et BPC: Buiding Partnership Capacity. Det er

danskerne, der er i spidsen for BPC ved Task Force Al Asad. Ud

over danskerne indgår der britiske træningsteams og lokalansatte

tolke. Danskerne og briterne er hver især ansvarlige for forskellige
enheder, men der trækkes på ressourcer på tværs.

De danske trænere høster stor ros for den træning, de leverer, og

ikke mindst for den måde, som de møder irakerne på. Det er ikke
kun de irakiske soldater, der har bemærket, at danskerne gør det

på en særlig måde. I løbet af de par måneder, som OIR 5 har været

i missionen, har der været mange besøg på højt niveau for at overvære den danske træning. ”Andre steder foregår meget af undervis-

ningen i et klasselokale. I giver irakerne et våben i hånden og træner
med dem på jorden,” siger oberst Fridriksson, som er chef for Task
Force Al Asad.

At danskerne møder irakerne med respekt og i øjenhøjde, var også
noget, som de danske politikere bemærkede, da forsvarsminister
Claus Hjort Frederiksen sammen med partilederne Mette Frede-

riksen, Kristian Thulesen Dahl og Morten Østergaard besøgte OIR

5 i marts. ”Den high-five, I giver på vej hjem fra træningen, er jo den,
der gør en stor del af forskellen,” sagde Mette Frederiksen blandt

andet i en kort tale til soldaterne, som hver af politikerne holdt. ”I

er enormt dygtige, og vi skal nok huske at sige det derhjemme, så de
pårørende kan høre det.”

Det danske infanteritraeningst eam med det kompagni, som teamet
har undervist.
Foto: Presseofficer Jeanette Serritzlev
DANCON OIR hold 5 er opstillet af II Livgarden og består af knap 150
mand, som er udsendt i perioden februar til august 2017. Ud over
træningsbidraget består DANCON af en sikringsdeling, et efterretningselement og et nationalt støtteteam (NST), som dækker alt fra
militærpoliti over sanitet til mekanikere og feltpræst.
Selve træningsbidraget indgår i et dansk ledet BPC; Building Partner
Capacity, som også har britiske trænere. Siden missionens opstart 01.
januar 2015 har BPC ved Task Force Al Asad trænet mere end 7.000
irakiske soldater. Samlet har koalitionsstyrkerne i rammen af Operation Inherent Resolve trænet omkring 90.000 irakiske soldater.
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SKUD FRA AL ASAD AIRBASE
Forsvarsministeren holder tale for soldaterne
Forsvarsministeren på besøg på Al Asad Air Base
Hvert træningsteam uddelte diplomer til det kompagni, de selv har trænet. Her er det det danske
infanteritræningsteam
Diplomerne modtages med glæde og stolthed
FOTOS: PRESSEOFFICER JEANETTE SERRITZLEV

8

GARDERBLADET

OPERATION INHERENT RESOLVE

Forsvarsministeren på
besøg hos de danske
soldater i Irak
TEKST & FOTO: PRESSEOFFICER JEANETTE SERRITZLEV

I marts besøgte forsvarsministeren DANCON OIR 5 på Al
Asad Air Base i den irakiske Anbarprovins. Det var anden
gang for Claus Hjort Frederiksen, men første gang i rollen
som forsvarsminister. Ud over ministeren deltog Mette Frederiksen, Kristian Thulesen Dahl og Morten Østergaard.
Søndag den 19. marts besøgte forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen for første gang det danske bidrag på Al Asad Air Base.

Det var dog Claus Hjort Frederiksens andet besøg på basen. Sidste

De fire politikere mødtes også med den amerikanske chef for Task
Force Al Asad, som talte anerkendende om danskernes indsats;

noget, som ministeren bemærkede. ”Overalt, hvor man kommer,

hører man kun rosende ord om den danske indsats. Det gælder også
til vores møde med den amerikanske chef for Task Force Al Asad her
i dag,” sagde Claus Hjort Frederiksen i sin tale til soldaterne. ”Som
politiker er det jo en fornøjelse at høre, at det, som vi bidrager med,
og som I yder, bliver så positivt modtaget.”

år deltog han som finansminister sammen med den daværende

”Jeg tror på, at det har noget at gøre med den måde, som I griber

I løbet af de ca. 16 timer på Al Asad Air Base besøgte delegationen

utroligt glad for, at jeg sammen med mine kolleger har kunnet finde

forsvarsminister.

opgaven an på. Det, at I bliver opfattet af irakerne som ligeværdige,

træningsfaciliterne og overværede træning i våbenbetjening. Det

et fælles tidspunkt for at besøge jer og ved selvsyn at høre om jeres

blev også til et besøg hos de danske specialstyrker samt ved det

danske radarbidrag fra Flyvevåbnet, som også holder til på Al Asad
Air Base.

er en del af baggrunden for jeres succes,” sagde ministeren. ”Jeg er
erfaringer og udfordringer,” sagde forsvarsministeren.

GARDERBLADET 

9

III BATALJON

MIN ANDEN REX
– MEN NU MED
VINKLER
TEKST: AUG-12 CHRISTIAN WEIS BJERRUM
FOTO: APR-12 SIMON CASPERSEN

Jeg husker onsdag den 1. august 2012 som var det i går. En solskinsdag, hvor jeg klokken 11 ankom til Høvelte kaserne, klar til at starte 8
måneders værnepligt. Fyldt med spænding, ærefrygt og en god portion
sommerfugle i maven. Knap havde jeg gået ind af porten, da jeg mødte
min første sergent; ”Få den taske i venstre hånd og kom væk fra Hendes
Majestæts græsplæne.”
Starten på 8 måneder der på mange måder ændrede den person jeg var, til den
jeg er i dag. Værnepligten er utvivlsomt en af de vigtigste opdragelsesinstituti-

oner i Danmark, hvor unge mænd og kvinder får noget holdning, men i forhold
til andre regimenter, banker Den Kongelige Livgarde det ind med syvtommer

søm. Gardere er et stolt folkefærd, og vi er især gode til at huske vores egen tid,

vores egen Rextur og vores egen udførsel af eksercits hårdere, længere, koldere,
vådere og bedre. Når jeg tænker tilbage på tiden som værnepligtig, kommer der
mange minder frem. Gode tider, hvor man trods for lidt søvn, stadig fik et kækt

smil fra sine kollegaer, hårde tider hvor man lærte om sammenhold og korpsånd,

og minder som hverken bringer glæde eller sorger, men stof til eftertanke. Denne
artikel skal ikke være en nostalgisk tidslinje for mine minder, men jeg ved, at

hvis man sætter sig nu, og tænker tilbage, vil egne oplevelser kommer væltende
ind.

Mandag den 23. januar 2017, næsten 4 år efter jeg var blevet aftrådt til civilt,

trådte jeg ind på Garderkasernen Høvelte igen. Denne gang med en Bachelor fra

CBS og 6 måneder på Sergentskolen i Varde, men stadig med mindst ligeså mange sommerfugle i maven. Jeg havde søgt Officersvejen, og skulle nu tilbringe 2

måneder i praktik som sergent ved det regiment, der havde betydet så meget for

mig. Denne gang var jeg på den anden side af tæppet, og gennem de måneder jeg
var i praktik, fik jeg oplevet alt det, man som værnepligtig aldrig opdagede, der

skulle til for at holde maskineriet kørende. Første gang jeg skulle stille mig foran
rekrutterne, ville jeg have byttet alt, hvad jeg har ejet, for at tage på Rextur i

stedet. Jeg havde forbedret min præsentation 20 gange, og alligevel følte jeg mig
fuldstændig uforberedt. Jeg kunne selv huske, hvor meget respekt jeg havde for

mine befalingsmænd, og de forventninger jeg havde til dem, og nu skulle jeg stå
foran 44 mand og være deres rollemodel. Præsentationen blev på ingen måde

som planlagt, men tilfreds det var jeg, og hul på bylden var der kommet. Foran

mig var der nu en masse arbejde med en masse unge mennesker, hvem jeg skulle
10

gøre klar til deres store eksamen.
GARDERBLADET

III BATALJON

”

Rexturen har mange hørt
om, men det er dog et fåtal
der har gennemført den.
Rygterne har dog altid gjort,
at denne kontroløvelse har
haft særlig status.
GARDERBLADET 
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III BATALJON
GODMORGEN REKRUTTER
Rexturen for hold DEC 16 skulle til at begynde. Jeg kunne selv

huske, hvordan jeg havde stået på den anden side af geleddet for

mere end 4 år siden. Spændt som en flitsbue, lykkelig som et lille
barn Juleaften, skræmt som skulle man til Torskegilde hos Skat

eller værre – som hvis man havde mistet sit tiskudsmagasin, og

fyldt med ærefrygt over turen, der gennem tiden næsten har fået
mytologisk status.

Rexturen har mange hørt om, men det er dog et fåtal der har

gennemført den. Rygterne har dog altid gjort, at denne kontrolø-

velse har haft særlig status. Under udarbejdelsen af dette indslag
opdagede jeg, at der var 5 gange så mange sider på Google om

Rexturen ”råd, vejledning etc” end vores øverste chef Generalen,
hvilket siger noget om Rexturens betydning.

Transformationen fra rekrut til Garder er noget alle værnepligtige

ved Den Kongelige Livgarde drømmer om, og selv nu, hvor jeg stod
på den anden side sammen med Befalingsmændene og Officerer-

ne, så vidste jeg, at vi alle stadig bar vor rexmærke på brystet, når

man havde sin daglige gang på Garnisonen. Jeg skulle nu for første
gang føre en gruppe igennem en Rextur, og selvom jeg vidste, at
jeg havde fået de bedst mulige forudsætninger for dette af Ser-

gentskolen, og råd fra mine kollegaer, så havde jeg dog også min

portion ærefrygt for denne øvelse. Jeg kunne huske, hvordan jeg

dengang så min gruppefører som et fyrtårn, når tingene så sortest
ud, og nu var det min tur til at sige ”Følg mig”, når tingene gjorde
mest ondt.

Rexturen bød traditionen tro på Vandpassage, hundepatruljer, an-

greb på objekt og kilometer på kilometer med fuld oppakning, der
allerede satte spor på anden dagen blandt de første rekrutter. In-

gen går, hvad der nærmer sig 100 km, uden at blive påvirket, men
som fører forventes overskuddet, der sørger for at alle kommer

med. Mentalt og fysisk overskud var en forventning, og nu skulle
man være en rollemodel hvert sekund, og sørge for at alle fulgte
ens ordre. Rekrutterne skulle hele tiden have fornemmelsen af

uvished over, hvad den næste opgave kunne være, samtidigt med
trygheden ved at sergenten passede på dem. Jeg kunne tydeligt

mærke, som dagene skred frem, at jo trættere rekrutterne blev, jo
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mere havde de brug for en fører med overskud. Denne oplevelse

gav mig kun fornyet respekt for min gamle gruppefører, der ligeså
dengang havde været der til alle tider for vores gruppe. Jeg skulle
ikke miste én mand, og mine kompetencer blev også testet på

denne tur. Da Garderkassernen langsomt begyndte at dukke op

i horisonten den sidste dag, havde alle været, og mange var ude

i rød zone, og her skulle rekrutterne sættes på den sidste udfordring; Indpassagebanen. Med opmuntrende ord, skub i ryggen,

slæben af bårer og rekrutter fik befalingsmændene alle mand ind
over mållinjen.

GODDAG GARDERE
Endnu en Rextur var afsluttet og tranformationen til Garder var

fuldent. Jeg havde ikke tabt nogen på turen og kunne med hævet

brystkassen bekræfte, at jeg havde gjort mit til den 358 år gamle
tradition om at værne om Den kongelige Livgardes normer og

værdier. Denne dag fik jeg dog et minde for livet, som beviste for

mig, at det havde været al forberedelsen værd. En træt, våd og til
tider meget presset Garder, der rettede sig op, som hans krop nu
en gang tillod det på dette tidspunkt, og sagde ”Tak, jeg var ikke
kommet igennem uden dig.”

Den kongelige Livgarde er et regiment med en lang historie og

mange traditioner. Selvom praktikken kun var på 2 måneder, nå-

ede jeg at få et indblik i, hvordan de dagligt, 365 dage om året ud-

danner rekrutter til Gardere, så de kan passe på Hendes Majestæt

Dronningen. Det er en tung arv, der løftes af befalingsmændene og
officererne, der alle gør sit til at uddanne de bedste Gardere. Jeg

var stolt den dag jeg blev Garder, men jeg var mindst ligeså stolt,

da jeg kunne se rekrutterne med deres velfortjente Rexmærker på
skuldrene.

”En gang Garder, altid Garder” – Et nyt hold Gardere er nu klar til
at udføre deres pligt, som så mange andre før dem har gjort det.

Og jeg vil ligeså fortsætte min uddannelse efter to måneder som
Sergent ved Den Kongelige Livgarde, der lærte mig, hvor meget

det kræver at uddanne rekrutterne, så de på knap 4 måneder kan

udføre en skarp operativ opgave i København. Som Sergent er man
rollemodel hver dag, og derfor kræver den opgave noget af alt fast
personel, da denne opgave aldrig nogen sinde kan sættes på hold.

LIVGARDENS SLAG OG KRIGE

Livgarden i Treårskrigen
1848-1850
DEL 2
TEKST: KASPER KOLD PEDERSEN

I slutningen af marts 1849 afmarcherer Livgarden fra København og stiger på den nyanlagte jernbanestrækning (den
første i Danmark i øvrigt) til Roskilde, for der at fortsætte til
fods gennem Sjælland og Fyn, hvorfra man skulle overføres
til Als, som del af et dansk flankekorps.
Stemningen på damplokomotivet kan tænkes at have været

en smule mere afdæmpet end ved afrejsen året forinden. Med

udsigten til at skulle i kamp mod ikke blot de slesvig-holstenske
oprørere, men også mod deres allierede tyske forbundstropper,
virkede udfaldet af konflikten faretruende uforudsigeligt.

MISLYKKEDE FREDSFORHANDLINGER – KRIGEN BRYDER
LØS IGEN
Efteråret og vinteren 1848/1849 var forløbet uden

krigshandlinger mellem Danmark og oprørerne i Slesvig og
Holsten, mens diplomatiske forhandlinger havde stået på,

dog uden at nå et nævneværdigt resultat. Grundet det tyske

forbunds indtrædelse i konflikten på slesvig-holstenernes side var
magtbalancen tippet til fordel for oprørerne, og meget tydede på

at Danmark var afhængig af udenlandsk indblanding i konflikten
for at få hertugdømmerne tilbage på danske hænder.

Den 2. april 1849 udløb våbenhvilen, som havde varet syv

måneder. Samme dag satte det danske flankekorps sig i bevægelse
over Alssund. Livgarden, som bestod af ca. 600 mand inklusive

officerer, menige og spillemænd, fik i første omgang til opgave at

gå i stilling omkring Lundsgaard mellem Avnbøl og Vester Sottrup,
samt at etablere en række observationsposter i området, som

støtte for de danske fortropper. Danskerne forventede nemlig at

de tyske forbundstropper inden længe ville gå i offensiven, hvilket
ganske rigtigt skete den 6. april. Om eftermiddagen indtog tyske
styrker byerne Avnbøl og Ullerup, efter de danske forposter var

blevet drevet tilbage. Efter i et godt stykke tid at have observeret
kampene i Avnbøl og Ullerup fra deres stilling lidt derfra, fik

Garden omsider ordre til at understøtte et dansk modangreb på
Avnbøl. Historien går, at ordren kom en smule bag på garderne,
der havde ventet temmelig længe på at modtage instrukser, og

eftersom mændene netop havde tilberedt flæsk og ærter i store

kogekedler, som de derfor meget nødig ville efterlade, hjalp man

hinanden med at bære de skvulpende kedler, mens det gik fremad
mod fjenden.

Sønderborg under krigen – 1849. Til venstre ses en patrulje
på fire gardere.

GARDERBLADET 
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TRÆFNINGEN VED AVNBØL
Da Garden nåede udkanten af byen, indledte den i fællesskab med
et dansk kompagni samt et reservejægerkorps et stormløb med

fældet bajonet. Angrebet blev samtidig dækket af et kompagni af

Gardens dygtigste skytter. Tyskerne forsøgte naturligvis at bremse

den danske fremrykning, men det mislykkedes blandt andet takket
være dækningen fra Gardens skytter. Modangrebet på byen var
en succes, som drev tyskerne ud med minimale danske tab. Fra

Garden var det kun garder nr. 153 af 3. kompagni Ole Ludvigsen

Hvedstrup som faldt i forbindelse med stormløbet, efter han var
blevet truffet i halsen af en tysk kugle.

På trods af en nogenlunde dansk succes på landjorden i disse første
dage af krigshandlingerne i 1849, så indtraf der på samme tid en
militær fiasko i Egernførde Fjord, som skabte uenighed i toppen
af den danske militærledelse, hvorfor flankekorpset, herunder

Livgarden, igen blev beordret tilbage til Als. For Livgarden udviklede
1849 sig imidlertid efter omstændighederne relativt roligt, da man
efter kampen ved Avnbøl fortrinsvist opholdt sig på Als, hvor det
daglige soldaterliv kun blev brudt af meddelelser om godt eller

dårligt nyt fra andre dele af fronten, samt af de lejlighedsvise tyske
artilleribombardementer fra Dybbøl.

KATASTROFEN I EGERNFØRDE FJORD
Danmarks trumfkort i krigen var flåden, hvis styrke tyskerne
på ingen måde kunne matche, og som i dette andet felttog

var tiltænkt en langt større rolle end året før. Danske skibe

gennemførte flere steder i Østersøen og Nordsøen en stram

blokade af de nordtyske havne, som efterhånden som foråret og

sommeren gik, udviklede sig til en alvorlig gene for den nordtyske
handel. Flådestyrken som deltog i 1849, bestod af et linjeskib,
seks fregatter, fem korvetter, fem hjuldampere samt et antal

mindre fartøjer (såsom kanonbåde). Desuden rådede danskerne

24 punds Kugelkanon
Var den mest anvendte kuglekanon under
Treårskrigen. Kanonen tilhører våbensystemet
1834, og hører således til blandt de glatløbede våbensystemer, der naturligt nok blev det
ypperste, der blev fremstillet på området.
Under belejringen i 1849 var fæstningsanlægget i Fredericia forsynet med 10 stk 24 punds
kuglekanoner. Angriberne rådede over 9. Denne
kanontype blev anvendt til bekæmpelse af kanonstillinger og for angribernes vedkommende
til ødelæggelse af anløbsbroerne på Fredericias østside, som var fæstningens livsnerve til
omverdenen.
Katastrofen i Eckernførde fjorden. På billedet
ses Christian VII der sprænges i luft under bombardement af det prøjsiske kystbatteri.
14
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over en transportflåde med kapacitet til at overføre 12-14.000

mand på én gang. Dominansen til søs udgjorde en operativ fordel
for den danske hær, som til dels opvejede tyskernes talmæssige
overlegenhed på landjorden. Det var derfor en alvorlig streg i
regningen, da man mistede to af flådens nyeste orlogsskibe i
Egernførde Fjord den 5. april.

Med under affæren er en Sergent Bruun fra Livgarden, som
befinder sig ombord på linjeskibet Christian VIII, hvor han

overværer katastrofen fra nærmeste hold. Operationen var
efter planen tænkt som en afledningsmanøvre, der skulle

tage opmærksomhed væk fra danske troppekoncentrationer
andetsteds, samtidig med at man ville sætte en række tyske

kystbatterier i området ud af spillet. Desværre går nedkæmpelsen
af kystbatterierne i fjorden langt fra som ventet, og vindretningen
gør det beklageligvis særdeles vanskeligt for de danske skibe
at manøvrere og sejle tilbage ud af fjorden igen. Efter massiv
beskydning fra de tyske batterier, ender det derfor med at

Christian VII eksploderer, og fregatten Gefion bliver efterfølgende

LIVGARDENS SLAG OG KRIGE
tvunget til at overgive sig. Mere end 230 danskere dør under

zar, som bestemt ikke var nogen varm fortaler for nationale

fire døde og 14 sårede! Sergenten fra Livgarden slipper relativt

byer der lå langt inde i selve det danske rige. Rusland krævede på

ildkampen i fjorden, næsten 100 er sårede og yderligere 1000

tilfangetages. Slesvig-holstenernes tab er til sammenligning blot
nådigt fra katastrofen med en såret hånd.

TILBAGETOGET GENNEM JYLLAND

Strategisk ændrede episoden dog ikke meget, Danmark var

stadig overlegen til søs. Men sejren gav Slesvig-holstenerne et

moralsk rygstød (nogle ville måske sige overmod), som bevirkede
at de valgte at gå længere nordpå i Jylland og indtage Kolding.
Her kom det den 23. april til voldsomme kampe mellem to

meget jævnbyrdige modstandere, da den danske hær forsøgte

at generobre byen fra slesvig-holstenernes hovedstyrke, hvilket
man lykkedes med kortvarigt, men desværre ikke var i stand til

at holde i længere tid, hvorfor danskerne var tvunget til at trække
sig ud af byen igen. Tabstallene var 650 på dansk side og 400

på tysk. Dernæst lå vejen åben for tyskerne til at gå længere op

i Jylland, eftersom den danske hær indledte et tilbagetog helt til

Mols – ja faktisk kæmpedes der så langt nordpå som nær Aarhus,
hvor en dansk dragonstyrke tørnede sammen med et prøjsisk

husarregiment. Det danske tilbagetog var dog ikke nogen vild flugt
uden en bagtanke, da det var en del af en militær strategi, der gik

selvstændighedskrav, mente at slesvig-holstenerne var gået alt for
vidt i deres løsrivelseskamp ved selv at gå i offensiven og indtage
den baggrund at Prøjsen trak sine styrker ud af konflikten med

Danmark, samtidig med at man sejlede en flåde ind i dansk farvand
for at signalere sin støtte til den danske konge. Den 6. juni, dagen

efter at Frederik VII havde underskrevet Danmarks første grundlov,
vandt den danske hær i et forbilledligt samarbejde med flåden en
hårdt tiltrængt sejr over den slesvig-holstenske hær i det blodige

slag ved Fredericia. Dette slag afgjorde dog ikke noget endegyldigt
– tværtimod var Danmark igen tilbage på en lidt mere stejl

diplomatisk holdning opmundret af denne nye sejr, mens tyskerne
var ivrige efter at revanchere nederlaget.

Allerede inden slaget ved Fredericia havde det diplomatiske pres
fra Storbritannien og Rusland dog tvunget tyskerne tilbage til

forhandlingsbordet. Forhandlingerne endte med indgåelsen af en
ny våbenhvile 10. juli, som ingen af de stridende parter var rigtig
tilfredse med, og som blot skulle vise sig at blive et nyt pusterum
inden krigens tredje og afgørende fase.

ud på at trække sig langt tilbage gennem Jylland, med henblik på

at få de talmæssigt overlegne tyske tropper til at stå så spredt som
muligt, hvilket man faktisk lykkedes med. Den militære situation

var således først på sommeren 1849 den, at de slesvig-holstenske
styrker og deres tyske allierede stod ved henholdsvis Helgenæs

på Mols, omkring Fredericia (som man belejrede) og ved Dybbøl.

Derfor kunne danskerne nu udnytte flåden til at rokkere rundt på
sine styrker og koncentrere dem ved en af disse tre fronter, mens
de tyske styrker til sammenligning var relativt fastlåst på land.
Diplomatisk pres fra udlandet.

I København var man dog efterhånden ved at have fået nok af
modgangen på slagmarken, og den danske regering forsøgte

at komme tilbage til forhandlingsbordet. I første omgang var

4
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3
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tyskerne dog ikke til at snakke med, men snart begyndte andre

europæiske stormagter at blande sig i striden. Navnlig den russiske
1
Den danske strategiske retræte fra Kolding over Aarhus til
Helgenæs
Danske forskansninger
1

Livgardens modangreb mod Avnbøl d. 6. april 1849

2

Katastrofen i Egernførde Fjord d. 5. april der førte til tabet af to
af flådens nyeste orlogsskibe

3

Den 23. april udspillede sig voldsomme kampe i Kolding, hvorpå
de danske styrker trak sig norpå mod Aarhus

4

Tæt ved Aarhus tørnede en dansk dragonstyrke sammen med et
prøjsisk husarregiment

5

Den 6. juni bryder de danske styrker belejringen af Fredericia i et
blodigt slag

2
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LÆSERNES SIDER

OPSLAGSTAVLEN

OPSL AGS

TAVLEN
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ds? Måske ti
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helt grati
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garderfore
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k

Foredrag tilbydes

vidt forUndertegnede tilbyder mere end 100
seret i at se
skellige foredrag. Hvis du er interes
din mailadmine foredragstilbud, så send mig
resse.
Venlig hilsen
GD 696276-1-66 Mogens Larsen
.dk
Mail: mogens.k.larsen@skolekom
ning
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der
Gar
ds
llan
Medlem af Vestsjæ
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Få dit billede
med i Garderbladet
med #garderliv

@goldenlion_dk
The Royal Guard in red this
morning #royalguard #livgarden
#garderliv

@anded222
En gang garder, altid garder!
#holdaug16 #snartcivil #garderliv #hvaskallivetnubringe?
#farvelogtakforaltlivgarden

@frederik_vigen
Klar til første gang #garderliv

@morten_gylling
Skål!! #blåfest #denkongeligelivgarde #garder #garderliv
#success #skål #fest #garderlivet. Credit: Militærfoto.dk

@mathiaskenting
På plads i lufthavnen, hvor hendes majestæt dronningen, samt
kongeparret af Belgien blev
modtaget. #livgarden #garderliv
#sidstevagt #bedste8måneder #royalguards #belgium
#BELDK2017

@mikkellillemark
Sidste nat man kan nyde, at
sove på denne kaserne som
værnepligtig i Livgarden. Tiden
her har budt på mange styrkende oplevelser. #8måneder #livgarden #værnepligt #garderliv
#holdning #pudsoggejl

@tronier93
De 8 måneder lakker mod
enden - 1 uge tilbage med vagt
ved Den Kongelige Livgarde!
#amalienborg #denkongeligelivgarde #vagtkompagniet
#etnytkapitel #takforengodtid
#rex #garderliv

@casperbering
Slutter på toppen #livgardenstambourkorps #garderliv
#detspiller #operahuset #kommertilatsavnedet #tambourlivet
#denkongeligelivgarde
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MUSIKKORPSET

Vi elsker Stærekassen
TEKST: KATRINE KIELLAND-BRANDT, FLØJTENIST

Stærekassen er kommet i mediernes søgelys, da skuespiller
Flemming Jensen undrede sig over, at huset ikke udlejes til
fx teaterforestillinger. Radioprogrammet ”Efterforskerne”
har taget sagen op.
DRs journalister fra P1 har flere gange været på besøg hos

Musikkorpset både i Stærekassen og på Livgardens Kaserne, hvor
de er blevet modtaget med åbenhed af Musikkorpset. Debatten
handler om vores behov for Stærekassen, huslejen, publikums
adgang samt udlejningsmuligheder.

Livgardens Musikkorps, der jo som bekendt består af

højtuddannede musikere, Danmarks eneste professionelle

harmoniorkester, er lykkelige for at have til huse i Stærekassen.

Efter års nomadetilværelse uden fast øvelokale var det en befrielse
at få et tilholdssted, som er helt vores eget. Det har vi behov for
til orkesterprøver, alm. øvning og koncerter. Det er meget dyrt,

risikabelt og besværligt at skulle flytte Musikkorpsets inventar og
instrumenter, og vi vil gerne undgå slitage på de kostbare ting.

Stærekassen, som oprindeligt er konstrueret både til orkesterbrug
og scenekunst, var et fantastisk forslag som musisk bolig for

Dronningens orkester fra overborgmester Frank Jensen, dengang
vi virkelig var husvilde. Det var så synd, at det dejlige hus stod

næsten tomt i årene efter Skuespilhusets indvielse. Så ja tak: Vi

ville gerne flytte ind! Forsvaret har nu en uopsigelig kontrakt indtil
2024. Akustisk passer salen et harmoniorkester fortræffeligt. Vi
er dét orkester i Danmark, der bedst kan udnytte netop denne

sals ret korte efterklang. Betydningen af gåafstand til Kasernen

betyder også meget, idet vi så kan nå at lave orkesterprøve inden
vagtparadetid. Huset bruges desuden flittigt til musikernes egen

øvning. Forsvarsministeriets Etablissementsstyrelse og Styrelsen
for Slotte og Kulturejendomme følger udviklingen og bakker
Musikkorpsets brug af bygningen fuldt op. Vi håber, den lidt

sensationsprægede debatlyst ebber ud, så vi fortsat kan arbejde
for vores kulturbærende institution.

Musikkorpset glæder sig over at kunne invitere folk ind i det

smukke hus til koncerter, hvor der ofte er mulighed for omvisning
i det kunstfyldte hus først. Blandt kunstværkerne skal man ikke

glemme HKH Prinsens skulptur, dedikeret til Musikkorpset i 2016
for at fejre vores overtagelse af Stærekassen, der hermed fik et

kongeligt stempel. Vi håber at se rigtig mange publikummer til
koncert i Stærekassen.

STATSBESØG FRA BELGIEN
Tirsdag den 28. marts var Musikkorpset på færde både årle og
silde. Kl. 07.15 stod vi klar til inspektion på Eksercerpladsen i

rød galla, nypudsede og nypressede. Derpå fulgte modtagelse af
det belgiske kongepar i lufthavnen. Om aftenen var vi spilleklar
kl. 20.20 på Christiansborg Slot, hvor vi kunne se ned på det
Bjarke Mogensen

FORÅRSKONCERT 5. MAJ KL. 19.30 I STÆREKASSEN
Mød stjernedirigenten Giordano Bellincampi og den unge virtuos
på accordeon, Bjarke Mogensen. Hans magiske accordeon er

koncertens omdrejningspunkt. Oplev sprudlende toner af bl.a.

tangoens argentinske mester, Astor Piazzolla, og sjældent hørte

værker for orkester af russiske Dmitri Shostakovich og tyske Paul
Hindemith. En festlig, italiensk march bliver det også til. Oplev

desuden solisten udfolde sig i et nyt værk af den danske, Oscarnominerede filmkomponist, Niklas Schmidt. Velkommen til en

festlig aften i det smukke hus. Billetprisen inkluderer garderobe
og program. Der er mulighed for at købe drikkevarer i baren.
Køb billet på www.livgardensmusikkorps.dk
18
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imponerende bord og de festklædte gæster mellem de mange

numre i taffelmusikken. Musikdirigent David M.A.P. Palmquist
dirigerede. Kl. 23.10 kunne vi køre tilbage til Kasernen og

klæde om for at tage hjem og sove. En humørfyldt og flot aften.
D.M. Dronning Margrethe og Belgiens kong Philippe skridter
fronten af, mens Musikkorpset spiller. Foto: Olav Vibild.

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

Åbningstider
maj: Onsdage
og søndage
kl. 13 - 17.
Entre: Voksne
kr. 40,-. Børn
og unge u/18
år gratis.
Der kan købes kaffe og kage kr. 25,00.
Hjemmeside: www.dansk-nutidsmusum.dk

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

Hej Garder
Når du ser Ikonet til
højre, kan du finde
mere indhold fra din
forening på
www.garderforeningerne.dk

Brønderslev og Omegn

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

GF 70
1/7 1947

Hadsund og Omegn GF 40


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

Garderforeningen for Hadsund og Omegn afholder generalforsamling torsdag
den 18. maj 2017 kl. 19.00 i "Marinestuen",
Bådsstræde i Hadsund kl. 19.00. Dagsorden
i.h.t. vedtægter. Oplæg fra bestyrelsen om
arrangement i forbindelse med 100 års jubilæum den 29. december 2017.
788-SEP-62 Niels Vestergaard

Himmerland GF 34


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

Besøg vor Garderudstilling Hos Dansk
Nutidsmuseum, Støberivej 8, 9600 Aars
Tid: Maj måned 2017

Bowling aften i Aars Bowling center 13/3
2017
Der var 18 til bowling og 20 til spisning,
der var besøg af 2 Gardere fra Hadsund
og Omegns Garderforening, sep. 62 Niels
Vestergaard og nov. 93 Lasse Krogh. Der
blev lavet 2 hold af Gardere til DG landsturnering i C rækken, et hold bestående
af Gardere fra Himmerland og et kombinations hold med 2 Gardere fra Himmerland
og Hadsund, de 2 hold væltede til sammen
1892 kegler.
Læs en udvidet beretning og
de endelige resultater på
www.garderforeningerne.dk
under Himmerland GF.
MÆRKEDAGE
Følgende har på sin halvrunde fødselsdag
haft besøg af 2 fra bestyrelsen:
MAR-61 Niels Peter Steffensen.
Læs om Gardergolf på
www.garderforeningerne.dk
under Himmerland GF

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

Referat fra ordinær generalforsamling
onsdag den 22. marts 2017.
Formandens beretning blev godkendt.
Kassereren gennemgik regnskab og budget
som herefter blev godkendt.
Forslag til vedtægtsændringer.
Forslag til redaktionelle ændringer blev
godkendt.

GARDERGOLF –
REGION 1
For alle golfspillende
gardere.
Forårets Garder Golf match
arrangeres af Himmerlands GF.
Sted: Sebber Kloster Golfbane: Bjerregaardsvej 23, 9240 Nibe.
Tid: Torsdag den 25. maj 2017 kl. 9.30
med løbende start.
Green-fee: SNG kr. 200 øvrige kr. 400.
Match-fee kr. 20 excl. mad
Præmier: Der dystes om Himmerlands GF jubilæums vandrepokal som
JUL-65 Orla Andersen skal forsvare.
Desuden er der præmier for hver 5
deltagere. Endvidere er der præmie
til den der kommer tættest på hul i et
slag på green på alle par 3 huller.
Efter matchen er der fællesspisning.
Præmieoverrækkelse under kaffen.
Vi håber, som sædvanlig på et stort
fremmøde til denne golfdag i Sebber
Kloster. Der er mulighed for at tage
en ledsager med.
Vil du med? Bindende tilmelding med
oplysning om DGU nr. og handicap senest tirsdag den 21. maj 2017 kl. 18.00
til garder@himmerlandsgf.dk eller
NOV-61 Kjeld Sørensen mobil/SMS
2174 7775.
Derudover blev tegningsreglerne ændret
således at formanden og kassereren kan
disponere vedrørende de driftsmæssige
betalinger.
Det blev godkendt, at kontingentet vedrørende 2018 stiger til 350 kr., således der
bliver flere midler til aktiviteter til gavn for
medlemmerne.
Bestyrelsen har nu følgende sammensætning:
Lars Zacho Rath (formand)
Erling Gludsted (næstformand)
Hans Ole Back (kasserer)
Richardt Svendsen (skydeformand)
Hans Jørgen Krogh (fanebærer)
Mads Høngaard (bestyrelsesmedlem)
Poul Sloth (bestyrelsesmedlem)
Valg af suppleant, Svend Hjorth blev valgt.
Valg af revisor, Hans Henrik Færch og Bent
Mikkelsen blev valgt.
Valg af fanebærer, Hans Jørgen Krogh blev
valgt.
Du kan læse et udvidet referat
på www.garderforeningerne.dk
under Hjørring GF
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REGION 1
Hobro og Omegn GF 35


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

Morsø

GF 44

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

Generalforsamling afholdt 09.03 med 11
fremmødte.
Hans S. Larsen, 05-73 blev valgt som dirigent. Formanden takkede for sin udnævnelse til æresmedlem. Når ikke medlemmerne ønsker højere aktivitetsniveau må
man formode, at der er tilfredshed med,
hvorledes foreningen kører. MG havde søgt
FR VIII´s mindelegat til N.V.K´s enke, og formanden kunne i august måned overrække
hende en check på kr. 1.000, som blev modtaget med stor glæde. Medlemstallet var
63. Regnskabet, hvor der ikke var restanter,
så fornuftigt ud. Hvorledes fejringen af 100
års jubilæet i 2018 skal foregå, begynder at
tage form.
Genvalg til bestyrelsen. SEP-64 Knud Rasmussen formand/kasserer/sekretær, AUG67 Niels R.F. Dige næstformand, OKT-80
Mads Vejle fanebærer, MAJ-73 Hans Søndergaard Larsen, APR-79 Bjarne Larsen.
Læs en udvidet beretning på
www.garderforeningerne.dk
under Morsø GF

Nordjylland

GF 10

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

TIRSDAG DEN 2. MAJ KL. 19.30
JAGTLAUGETS GENERALFORSAMLING.
Jagtlauget afholder den årlige generalforsamling. Alle jagtinteresserede GF-medlemmer er meget velkomne. Der udsendes
skriftlig indkaldelse til alle medlemmer
af jagtlauget. Husk alle jagtinteresserede
GF-medlemmer har adgang til frit medlemskab af Jagtlauget.
FREDAG DEN 5. MAJ KL. 18.30
Skyttelauget afholder den årlige generalforsamling. Afslutning på vinterens skydninger
med præmieoverrækkelse. Indbydelse ud20
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Blå Fest modtagelse i Aalborg 11. marts 2017
2. kmp. III LG.
sendes til alle aktive medlemmer af Skyttelauget. Husk alle medlemmer af GFN har
adgang til frit medlemsskab af Skyttelauget.
KRISTI HIMMELFARTSDAG DEN 25. MAJ
KL. 9.30 GARDERGOLF REGION 1
Himmerlands GF og Region 1 arrangerer
forårets GarderGolfdag. Golfturneringen er
for medlemmer af GF i hele region 1 og naturligvis ledsagere. I år går turen til Sebber
Kloster Golfklub, Bjerregaardsvej 23, 9240
Nibe. Du skal have et officielt handicap under DGU (Dansk Golf Union) for at deltage.
Der vil blive arrangeret fælles spisning efter
turneringen. Vi glæder os til at møde Gardere, der spiller golf, og vi er sikre på, at vi
får en rigtig hyggelig dag på Sebber Kloster Golfklubs flotte baner. Så vel mødt til
alle golfspillerne. Husk at oplyse handicap
og DGU medlemsnummer ved tilmelding så
holdene kan registreres i GOLFBOX. Betaling
af sædvanlig SNG greenfee ved ankomst.
Deltagergebyr betales ved spisningen efter
golfrunden. Tilmelding kan ske til formanden for Himmerlands GF Kjeld Sørensen tlf.
2174 7775, e-mail: garder@himmerlandsgf.
dk eller til kontakt@gfnordjylland.dk.
ONSDAG D. 31. MAJ KL. 19:00
BESØG KONGERSLEV KALK
GFN besøger Kongerslev Kalk, Vildmosevej
13, 9293 Kongerslev, hvor der produceres
kalk til mange formål indenfor industri,
landbrug og havebrug. Benyt lejligheden til
at se en spændende og moderne virksomhed.
Tilmelding til Olav Vibild på tlf. 2814 3501
eller email: kontakt@gmail.com
Hvis du vil følge GF Nordjylland på facebook så gå ind på:
www.facebook.com/gfnordjylland
og klik på ”synes godt om” så følger du begivenheder i GF Nordjylland automatisk.

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

4. maj på Overgaard Gods.
Kom til den traditionsrige markering af
befrielsesaftenen. Vi mødes ved Flemming
Junckers mindesten kl. 19.00.
Her er tidligere biskop over Aarhus Stift
Kjeld Holm taler og Mariager Kammerkor
medvirker.
Hjemmeværnskompagni Hvidsten forestår
kranselægningen.
Derpå mødes vi i Tårnsalen til kaffebord,
som Udbyneder Borgerforening står for. Pris
100 kr. Ingen tilmelding.
Den 18. maj er der igen Krolf og grillaften.
Det foregår i Østby, Østbyvej 2, Lystrup, 8961
Allingåbro, hvor Maren-Marie og Børge Rasmussen igen stiller hus og bane til rådighed
for en munter og lærerig aften. Pris 100 kr
for krolf, pølser og kaffe. Øl og vand kan købes. Tilmelding før 11. maj til formanden eller kassereren.
Besøg på ”Brænderiet Enghaven”
Inden sommerferien slutter vi med et besøg
på ”Brænderiet Enghaven”, Amtsvejen 133
Mellerup, 8930 Randers NØ. Anne-Marie
og Erik Moestrup vil fortælle om og vise os
deres landbrug og brænderi. Måske får vi
en smagsprøve på gardersnapsen, som er et
af de mange spritprodukter de fremstiller.
Foreningen er vært ved kaffen den aften. Tilmelding til formanden eller kassereren før 1.
juni.
Kasserer Leif Bodilsen: a.l.bodilsen@gmail.
com, eller tlf 8646 6234 - 5174 3652

Vel mødt til tre spændende arrangementer
i din forening.
Søren Dam Kjeldsen

REGION 1
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

Generalforsamlingen d. 10 marts blev afholdt på Thisted Bryghus, startede med
spisning hvor til, vi smagte på det lokale
gode øl.
Generalforsamlingen valgte SEP-68 Per
Rask til dirigent, konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og gav ordet til
formanden NOV-78 Niels Godiksen som
aflagde beretning, han startede med at
mindes 265-MAJ-43 Mogens Vestergaard,
297-NOV-47 Chr. Larsen og 214-MAJ-47
Thomas Houmark, hvor vi deltog med fane,
og de blev alle over 90 år.
Æret være deres minde.
Antallet af medlemmer stiger i DG, ikke
meget, men den går ikke tilbage mere, vi
kan godt prale lidt her i Thisted Amts Garderforening, vi har haft en fremgang på 14
medlemmer regnet fra januar til januar + 4
nye siden nytår, og DG har haft en samlet
fremgang på 12 medlemmer. Hvad skulle
de gøre uden os?
Apropos nye medlemmer, så er der i år 5
af de nye hjemsendte, som har takket ja
til invitationen til at deltage i vores generalforsamling, det er vi meget glade for, vi
trænger til nyt blod og en af jer modtog
Dronningens ur i november måned, Ruben
Dige fra Frøstrup.
Formanden takkede bestyrelsen for godt
mod og medspil, det forgangne år.
AUG-79 Jens L. Dahlgaard oplæste regnskabet, som viste et overskud på knap 2.700 kr.
og en samlet formue på den pæne side af
100.000 kr.
Efterfølgende var der debat om IT strategien og Garden bag Garden, hvor APR-79
Torben Karlshøj ikke delte formandens
betragtninger. Formanden blev bedt om at
komme med beskrivelse af posten som vicepræsident i DG.
Der var genvalg til APR-88 Glenn Andersen,
AUG-79 Jens L. Dahlgaard og APR-79 Erik
M. Nielsen.
Læs et udvidet referat på
www.garderforeningerne.dk
under Thisted GF

Vendsyssel

GF 43
14/5 1918


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

Husk stiftelsesfest den 10 maj.
Den 1. marts afholdt vi denne sæsons sidste
kammeratskabsaften på Grøndlandsvej. Den
sidste den 5. april, er jo på Sæby Planteskole. Aftenen forløb som sædvanlig godt med
højt humør og snak. Vi kan glæde os over, vi
denne sæson endnu engang har haft et flot
fremmøde, noget mange andre foreninger
misunder os. Det gode humør denne aften
blev ikke mindre af, at Menu i Skagen havde
haft gyldne dråber på tilbud, hvilket de også
lod vi andre få glæde af. Vore medlemmer fra
Skagen har været meget flittige denne sæson
til at møde op, det er flot, når man tænker på
den lange tur, de har at køre. Den 20. marts
stillede vi med 2 hold til Vendelbopokalskydning i Hjørring. Hjørring Garderforening
havde lavet et meget fint arrangement i de
ny renoverede lokaler i Fiberhallen, stor tak
til dem herfra. Når dette læses har vi også afholdt generalforsamling, hvor vi håber mange vil møde op. Mere herom i næste nummer.

Østvendsyssel

JUL-81 Peter Ulrik Sørensen.

GF 77

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

Guidet rundtur omkring Aalborghus Slot.
Oplev en spændende guidet tur omkring Aalborghus Slot.

Aalborghus Slot blev bygget efter Grevens
fejde i 1500 tallet - Danmarks sidste borgerkrig. Det blev aldrig den fæstning, det
var tiltænkt, men bolig for lensmanden. Vi
besøger også slottets fangekælder, hvor bl.a.
Aalborgs heksebande sad fanget, samt området omkring slottet, det vi kalder "Fruebyen", bydelen, hvor bønderne staldede ind,
når de skulle handle i byen. Det var også her,
de kom med deres korn, som blev opbevaret
på slottet, inden det blev solgt til Norge. Vi
ser her på byens ældste kunstværk, portalen
ved Vor Frue Kirke. Vi går tilbage via Hjelmerstald, langs Østerå, som var stedet med
de store købmandsgårde, og slutter ved
Toldboden.
Efterfølgende vil der være mulighed for en
fælles frokost på Isidor Henius. (dansk smørrebrød). Se eventuelt hoshenius.com. Dette
er dog egenbetaling. Giv besked ved tilmelding om man deltager til spisning grundet
bordbestilling.
Skynd jer at melde jer til, da der kun er plads
til 25 personer. Tilmeldingen er bindende.
Vi mødes ved Aalborghus Slot lørdag d. 6
maj kl. 10.00. Pris 60 kr. pr person for guidet
rundvisning.
Seneste bindende tilmelding tirsdag d. 2 maj
til: Jacob Dam Rasmussen på mail: jdamrasmussen@gmail.com eller tlf: 2448 0186.
Siden sidst…
…Er der bowlet og skudt.
Læs mere om det på
www.garderforeningerne.dk
under Østvendsyssel.

Følgende har fået besøg på sin runde fødselsdag af bestyrelsen: Peer Nørregaard.

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

GARDERNES HUNDREDEMANDS FORENING

MAJ-77 Per Sørensen

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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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 Ikonet til
højre, kan du finde
mere indhold fra din
forening på
www.garderforeningerne.dk

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

Tirsdag d. 14. marts afholdtes generalforsamling hos Cetonia A/S.
Formanden berettede om årets aktiviteter,
herunder H.M. Dronning Margrethes besøg
på Hedeselskabet i Viborg i anledning af
deres 150 års jubilæum, hvor foreningen
stillede med fanen samt fanebærer og faneløjtnant (Ole og Carsten). Senere på året
var der igen Dronningebesøg. Denne gang
i Favrskov kommune, også her stillede vi
med fanen. Foreningen deltog også sam-

men med garderne fra Viborg i firkantsskydningen mellem Forsvarsbrødrene, De
Blå Baretter, Garderne og Prinsens.
FEB-74 Per Dalgaard gennemgik regnskabet, der viste et lille overskud på 253 kr.
Kontingentet for 2018 fastsattes til uændret til 300 kr. inklusiv de 10 kr. der forlods
er øremærket til Julegavefonden. Ole Fisker
Andersen blev genvalgt som formand. Der
var genvalg af 987-MAJ-66 Ivan Hovgaard
og 107-NOV-55 Carsten Bomholt til bestyrelsen. Der var desuden genvalg til MAJ-89
Michael Hjort som suppleant og 752-MAJ58 Arne Norup som revisor.
Som afslutning kunne formanden overrække 60 års bjælke til 107-NOV-55 Carsten
Bomholt samt 50 års tegn til 987-MAJ-66
Ivan Hovgaard.
FEB-74 Per Dalgaard

Djursland

GF 55

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

Tirsdag den 9. maj kl. 11.00 er der faneparade ved det Gamle Rådhus i Ebeltoft
for at mindes slaget ved Helgoland i 1864.
Herfra er der march gennem byen til Fregatten JYLLAND med søværnets tambourkorps i
spidsen. Alle er velkommen til turen gennem
Ebeltoft by, og til at se opvisningen ved Jylland af tambourkorpset.
Chr. Brøgger

Herning og Omegn

GF 23

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

Generalforsamling
Vi startede med fanen ind, derefter mindedes vi vores afdøde i løbet af året 394-MAJ56 Kresten Søndergaard, 119-MAJ-50 Poul
Børge Olesen, 311-NOV-50 Poul Sønder-

Fra venstre formand JUN-68 Ole Fisker Andersen, 107-NOV-55 Carsten Bomholt og 987-MAJ66 Ivan Hovgaard.
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gård, 684-MAJ-48 Emil Kristian Jespersen
og 875-NOV-51 Otto Lauridsen.
ÆRET VÆRET DERES MINDE.
Der deltog 39 til vores årlige generalforsamling, der blev serveret gule ærter med
tilbehør eller karbonader, en rigtig god
aften der forløb stille og rolig. Sara, vores
første kvindelige medlem, holdt et flot foredrag om livet ved Den Kongelige Livgarde,
hvor hun viste billeder. Der var genvalg til
bestyrelsen Formand Carsten Ingemann
Klinch Pedersen. Næstformand Holger
Østergaard. Kasserer & Fanebærer Claus
Eegholm. Skyttelaug Ole Haunstrup Andersen. Aktiviteter Arne Johansen. Bowling &
Fanebærer Bjarne Albæk. Facebook & Fotomand Morten Frank Mogensen.
Uddeling af hæderstegn 10 år, Peter Møller
Andersen. 25 år, Jacob Nørlund Gregersen
og Jens Kilde. 40 år, Bjarne Håkon Albæk,
Claus Eegholm, Jan Thorup Kristensen,
Jens-Erik Lorentsen, Preben Lundtofte,
Gunnar Madsen og Poul Henrik Tranberg.
50 år, Leo Troels Gjørret, Per Kempel og
Olaf Hornshøj Siggaard. 60 år, Egon Andersen, Christian Møller Lauridsen og Erik
Vestergaard. 70 år Holger Søndergaard Jensen.
Jeg vil gerne sige tak til vores to æresmedlemmer der mødte op denne aften Erik Vestergaard og Hans Willy Østergaard.
Skydeafslutning
Damernes pokal Jytte Vestergaard med 96
point. Morskabsskydning for herre med
seksløber blev Steen Lillegård.
Derefter smørrebrød vand/øl og en lille en,
kaffe og småkager, en hyggelig aften.
Sæt kryds i kalenderen støt din garderforening, husk det er for hele familien.
Vinsmagning 11-10-2017 kl. 19.00 Fugleskydning 18-11-2017 kl. 09.30 Julehygge
12-12-2017 kl. 19.00.
På bestyrelsens vegne vil jeg ønske dig og
din familie en rigtig god sommer.

FEB – Carsten Ingemann Klinch Pedersen

REGION 2
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

Lemvig og Omegn


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

GF 26
6/5 1912

Giv Agt!

Til samtlige Garderforeninger i Danmark

GF 19
17/12 1910

Lørdag d. 9 september 2017 arrangerer Samsø
Garderforening et spændende guided besøg hos
det nye Sea War Museum i Thyborøn. Alle
gardere med ledsager er velkommen. Turen går
også omkring Jyllands Akvariet, der rummer et
rigt udvalg af fiskene fra Nordsøen samt DKs
største model af en Kaskelothval på 15m.

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! Husk! - Gardernes Vandskiløb
Lørdag den 26. aug. 2017, kl. 11:00 til 14:00
ved Kabelpark Aqua Sports Zone, Vandskibanen, Gytjevej 15, 6960 Hvide Sande.
I samarbejde med De Danske Garderforeninger gentager foreningen de senere års succes
med at invitere, alle nuværende og tidligere
Gardere til ”Gardernes Vandskiløb”, det er et
landsdækkende arrangement på Vandskibanen i Hvide Sande, og alle aldersklasser må
meget gerne deltage. Da De Danske Garderforeninger giver et økonomisk tilskud til arrangementet, er prisen for deltagelse 100,00
kr. pr. deltager, heri er inkluderet brug af
banen i 3 timer, leje af våddragt og ski, samt
en menu fra grillen. Der vil være mulighed
for at købe drikkevarer i Estrup´z cafeteria.
P.s. Der må ikke medbringes mad og drikkevarer på Aqua Sports Zones område.
Man kan også bare komme og overvære de
mange stunts fra ringside, det koster ingenting.
Tilmelding senest søn. den 13 aug. 2017 til
Formand Anders Bjerg tlf. 9738 1820, mobil
5176 9891, e-mail: lindevej.20@dlgtele.dk

JAN 72 Anders Bjerg

Sea War Museum Jutland
Sea War Museum Jutland er et internationalt
museum, der fortæller om søkrigen i Nordsøen
under 1. Verdensskrig. Museets mange
renoverede vragfund, danner baggrund for et
stort antal personlige skæbnefortællinger, bl.a.
historien om verdenshistoriens største søslag.
Den tyske Højsø Flåde og den Britiske Grand
Fleet tørnede sammen den 31. maj og 1. juni
1916 - 25 krigsskibe blev sænket, og 8645
søfolk omkom. I klitten udenfor museet er der
mulighed for at besøge Mindeparken for
Jyllandsslaget.

Jyllands Akvariet
Kom indenfor i Jyllands Akvariets maritime
univers af oplevelser fra Nordsøen. Stryg en haj
over hovedet, klap en rokke på ryggen og få de
fantastiske fortællinger om udstillingen der
rummer alt fra en fullsize model af en stor
Kaskelothval og til Tiskeyngel fra Lim Tjorden.
Efter besøget kommer I med på en guided
rundvisning på Danmarks mest moderne
Tiskeauktion. Her sælges al Tisk over internettet
til hele Europa.

Starttidspunkt kl. 10.00: Pris pr. deltager kr
275,- ekskl. transport
Prisen inkluderer: Indgangsbillet og guided tur
i Sea War Museum, indgangsbillet og guided tur
i Jyllands Akvariet / besøg på Thyborøn
Fiskeriauktion samt en frokost sandwich,
hvortil der kan købes drikkevarer.
Bindende tilmelding senest d. 17 juli til
Samsø Garderforening Vagn A.C. Iversen tlf:
4021 5676 mail: videsign@videsign.dk

Samsø

GF 09

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

Generalforsamling i Samsø Garderforening d. 22. marts 2017 kl 18.30 i Medborgerhuset.
Formanden Vagn Iversen bød velkommen
til garderne. Efterfølgende blev Holger
Bertelsen valgt til dirigent. Holger konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt
annonceret og at dagsorden var fremsendt
til garderne.
Formanden indledte sin beretning med at
udtale mindeord om Prins Ricard’s liv og
levned. Generalforsamlingen afholdt efterfølgende et minuts stilhed.
Kassereren:
Der er skiftet bank fra Danske Bank til Jyske
Bank. 20 Gardere har indbetalt 6000,00.
Der er sket betaling til De Danske Garderforeninger. Der har været udgifter til landsskydningen. Saldo i Jyske Bank: 4411,51.
Der var indkommet et forslag fra Niels Henrik Nielsen om det var muligt at få Livgardens Musikkorps på besøg, formanden havde undersøgt økonomien i et sådant besøg
som ville løbe op i 90 til 100tkr. Så lige nu
bliver det ikke aktuelt.
Kontingentet bliver uændret 300,00.
Vagn A.C. Iversen blev genvalgt til bestyrelsen og som formand. Holger Berthelsen
takkede af som revisor, og opgaven overtages af Niels Henrik Nielsen.
10 Gardere spiste gule ærter som afslutning på en hyggelig aften.
Du kan læse et udvidet referat
på www.garderforeningerne.dk
under Samsø GF

Silkeborg og Omegn


Formand: MAJ-89 Jacob Nørgaard
Sølystvej 118, 8600 Silkeborg
Tlf. 20 60 66 33
e-mail: jakobnorgaard@yahoo.com
www.silkeborg-garderforening.dk

Jørn C Nissen

GF 30
4/5 1913

Husk Kranselægningen den 4. maj kl.
16.30 på Vestre Kirkegård.
Onsdag den 17. maj kl 18.00 Vandretur.
Vi mødes ved Bygma, Nørrevænget, hvorfra vi samlet kører til startstedet. Medbring
drikkevarer, vi sørger for sandwiches.
GARDERBLADET 
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REGION 2
Tilmelding til formanden Jakob Nørgaard,
jakobnorgaard@yahoo.com – mobil 2060
6633 eller Erik Tjener eriktjener@gmail.
com – mobil 3048 8425.
NOV-71 Erik Tjener

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

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

Onsdag d. 17. maj
Virksomhedsbesøg hos Asmild Plantecenter,
Randersvej 76, 8800 Viborg. Arrangementet
starter kl. 19. Vi får en rundvisning på plantecentret med efterfølgende kaffe og brød.
På aftenen kan planter mv. købes med 10%
rabat.
AUG-82 Jørn Bech

Skive og Omegn

GF 27

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

Skjern og Omegn


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

GF 64
12/3 1943

Afholdt virksomhedsbesøg og generalforsamling.
Den 7. februar 2017 var vi på virksomhedsbesøg på Skjern Tekniske Skole, Skolebyen
5, Skjern.
Samme aften og sted blev der afholdt generalforsamling. Referat er udsendt til foreningens medlemmer.
Ved generalforsamlingen blev der tildelt 2
stk. 50 års jubilæumstegn til:
MAR-61 Ove Skyttegaard-Nielsen og MAJ64 Ernst Clausager Sørensen.

FEB-69 Gunnar Jensen

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

Torsdag den 4. juli Detachementsskydning
Vi starter den årlige skydning, mellem tjenestegørende og gamle gardere, kl. 14:00.
Vi mødes på Gardergården og kører til Vester Eng.
Deltag i nogle hyggelige timers samvær med
skydning, spisning på Gardergården
og afsluttende tappenstreg kl. 22:00.
Bindende tilmelding: Senest d. 19. juni
Jan Creutzberg 2778 2851
gfaa1902@gmail.com
Torsdag den 16. marts spistes der stegt
flæsk på restaurant Kohalen
Arrangementet blev afviklet i de hyggelige
lokaler, hvor det også blev til et foredrag af
73 Garder Frank Nielsen, der fortalte om
transport af FN soldater og udbringning af
nødhjælp i kriseområder. Der blev selvfølgelig også tid til en fortælling fra tiden ved
Den Kongelige Livgarde.

Garderforeningerne i Sydjylland (3)
Vicepræsident: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme.
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsskydeleder
MAR-93 Ulrik Baunsgård,
Birkebækparken 11,
7260 Sdr. Omme
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsbowlingleder:
OKT-77 Jørgen Jeppesen,
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 7620 1212
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk

Hej Garder
Når du ser Ikonet til
højre, kan du finde
mere indhold fra din
forening på
www.garderforeningerne.dk

Als og Sundeved


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

Esbjerg og Omegn


Formand: AUG-11 Daniel Sørensen
Rottarpvej 2D, 6855 Outrup
Tlf. 24 65 93 11
e-mail: ds-sorensen@hotmail.com

Fredericia og Omegn


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

GF 60)
12/12 1937

GF 59
31/5 1935

GF 29
28/10 1912

Haderslev

Fotos viser tildeling af 2 stk. 50 års jubilæumstegn ved Generalforsamlingen den 7.
februar 2017. Set fra venstre MAR-61 Ove
Skyttegaard-Nielsen og MAR-64 Ernst Clausager Sørensen.
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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

Fra venstre ses Jarl Udsen, Per Bundgård
(arrangementsansvarlig) og Martin Udsen.

Aktiviteter i maj 2017
Torsdag den 4. maj 2017 afholdes den stemningsfulde lysfest, der i de seneste år har
tiltrukket henimod 10.000 deltagere på
Haderslev Kaserne, der overværer lysshow,
hører frihedsbudskabet og de officielle taler.

REGION 3
Mød op for at markere din støtte til Forsvaret.
Fredag den 5. maj 2017 formiddag afholdes mindegudstjeneste i Haderslev Domkirke, og om eftermiddagen er der mindehøjtidelighed på Skamlingsbanken, hvor
Haderslev Garderforening deltager med
fane, og lægger en buket til minde om de
faldne modstandsfolk.
Lørdag den 6. maj 2017 kl. 10:00 på Skyttecenteret, Fjordagervej 44, 6100 Haderslev, afvikles den traditionelle Fugleskydning. Mød op (Husk madpakken) og vær med
til en hyggelig og som regel ganske spændende skydning, hvor alle medlemmer er med i
lodtrækning om præmier – men det sjoveste
er nu afgjort at være med, så vel mødt.
Og så håber vi, at de, der endnu ikke har
haft lejlighed til at deltage i et Repræsentantskabsmøde, har husket at tilmelde sig til
nogle oplevelsesrige dage i Bogense i weekenden 19. – 21. maj 2017.
Læs mere i april-nr. af Garderbladet.
Siden sidst
Torsdag den 9. marts 2017 kl. 18.30: Generalforsamling i Parolesalen på Haderslev
Kaserne blev afviklet jf. de gamle hæderkronede traditioner, desværre lidt i hård
konkurrence med andre arrangementer og
generalforsamlinger, så vi var ikke helt det
samme antal som vanligt, men vi, der var
mødt frem, havde en god og hyggelig aften.
Du kan læse meget mere om
generalforsamlingen samt om
vores skydeaften på www.garderforeningerne.dk under Haderslev GF.

JUL-71 John de Taeje

Horsens og Omegn

GF 03

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

Mindehøjtidelighed torsdag d. 4. maj kl.
19.00 i Klosterkirken. Husk tilmelding.

Manneturen den 15. juni bliver en jubilæumstur til Bygholm Landbrugsskole. Det
skal fejres at der i 75 år har været holdt
mannetur med madpakker osv. om sommeren. Husk tilmelding til Jørgen 2029 5885
eller Jacob 2095 8144.
Garderforeningen efterlyser e-mail adresser. Med den seneste ”serviceopdatering”
fra Postens side, er det dyrt og langsommeligt for foreningen at benytte denne tjeneste. Derfor bedes de medlemmer som har
(og bruger) email venligst kontakte Jacobhanquist@hotmail.com. De som ikke har
email vil stadig modtage post, men med
nogen forsinkelse. Bestyrelsen håber på
velvillighed fra medlemmerne.
Landsskydningen i år er gået godt. Der har
været stor tilslutning – hele 55 landsskydninger blev det til. Især var tilslutningen
stor fra de yngre, og hold NOV-81 stillede
med hele 8 deltagere. Stor tak til alle for
opbakning. Nu venter blot resultatlisten fra
Landsskydeudvalget.

DEC-01 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”
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 GF generalf. Afholdt 2203-2017 i Brørup
Dirigenten Frank Hansen gav ordet til form.
Peter Vig som aflagde beretning for året
2016. Vi er i dag 42 medl. en tilbagegang
fra sidst. Vi har haft 2 bowling aftener, samt
skydning i Oksbøl lejren, hvor vi fik afprøvet de forskellige våben.
Foreningen deltog på Vejen Open by night
fredag d. 28. april, formålet med aftenen er
på denne måde, at tegne nye medlemmer.

Husk at melde hvis i får ny E-Mail adresse - kontingent vil fortsat være kr. 275.00
i 2018. Form. ønskede forslag til vor kommende 60 års jubilæum. Kass. SV.Å,Thoning
fremlagde regnskab, som blev godkendt.
Form. Peter Vig modtog genvalg, tak til Peter, valgt til bestyrelsen: genvalgt blev Søren
Willadsen,-Jens-Jacob Vig,- Jona Tidemann.
Genvalgt til supp.: Jørgen Christensen, Arne
Refsing,- Genvalgt til revisor: Peter Gejl.- ny
valgt til supp.; Henning Guldbrand. Form.
Tildelte 10 års jubilæumstegn til Jens-Jacob
Vig, 25 års tegn til Jørgen Christensen og
Henning Guldbrand,-- 50 års tegn til Børge B, Johannessen. Vicepr. Ulrik Baunsgård
tildelte garderf.`s hæderstegn til Bjarne Sørensen, en fornem tildeling—vicepr, havde
et indlæg om sit arbejde. En tak til vicepr.
Alle takkede for deres tegn. Børge B.Johannessen og Henning Guldbrand takkede for
besøget til deres fødselsdage. Peter Vig
sluttede generalf. Med tak til bestyrelsen
for arbejdet i 2016.

Midtjydsk

843-52-II J.E.Fonnesbæk

GF 58

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

Ribe og Omegn


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

GF 28
18/8 1912

Sønderjydsk

GF 46

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

Kære medlemmer af Sønderjysk Garderforening.
Nu har i muligheden for at være med til, at
bestemme arrangementer i foreningen.
Vi vil gerne høre fra jer, hvilke typer arrangementer, i gerne ser foreningen skal
arrangere.
Vi har derfor lavet et spørgeskema, I kan
udfylde, således vi kan følge med i hvad der
har størst interesse for jer.
Gå derfor ind på www.sonderjydskgarderforening.dk - tryk på “Program 2017” - Tryk
på “Spørgeskema."
Herefter viderestilles du til spørgeskemaet.
Tak for hjælpen, vi glæder os til at se hvad
det fører til.
Bestyrelsen

GARDERBLADET 
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REGION 4
Varde og Omegn

GF 72

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

Næste aktivitet er Tirsdag d. 6. juni 2017,
hvor der er byvandring i Ribe tilmelding til
formanden Carsten Christensen 4011 3002.

Tirsdag d. 28. marts 2017 havde Varde og
Omegns Garderforening, deres årlige generalforsamling. Generalforsamling blev
afholdt på Billum kro. Generalforsamlingen
blev afholdt i henhold til forenings vedtægter. 25 gl. gardere var mødt frem til generalforsamling. Der var genvalg til de bestyrelses medlemmer, som var på valg. Carsten
Christensen og Torben Vestkær Pedersen.
Efter generalforsamling var der kammeratlig samvær og uddeling af hæderstegn.
Bestyrelsen

Vejle og Omegn

GF 32

19/11 1913
Formand: JUN-83 Jens Palmelund
Søkærvej 8, 8722 Hedensted
Tlf. priv. 40 58 06 12 · arb. 75 65 06 08
e-mail: k.internet38@gmail.com
www.garderforeningenvejle.dk

Kære Garderkammerat lige en reminder:
Fugleskydning, lørdag d. 10. juni 2017 i
Skyttehushaven, Vejle, kl. 10.00.
Skydekort: a kr. 20.00 pr. kan købes ved indbetaling: konto Reg. 1682 3224031482
Familie og venner – er som sædvanlig meget
velkommen, og alle uanset erfaring og evner
kan deltage i skydningen. Af hensyn til bestilling af mad & drilke er tilmelding en betingelse for at deltage i frokosten.
NB! Gardere skal købe mindst 2, & ikke
gardere mindst 3 stk. Skydekort for at deltage i Frokosten. Jeg skal bruge navne på
alle deltagere såvel til skydning som frokosten. Er der ikke plads på Netbank, så send
mig en mail. Sidste frist for tilmelding til
Frokost er den 31. maj 2016. Gå ikke glip af
denne traditionsrige dag for gamle Gardere.
Tilmelding Kai Hansen: 2484 4825/ mail:
k.internet38@gmail.com
HUSK!
Du er ikke færdig med at melde flytning,
før du har kontaktet din Garderforening eller Garderforeningernes kontor.
(Postvæsenet gør det IKKE)
SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/groups/Garderforeningen/

238-NOV-55 Kai, k.internet38@gmail.com
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Mobil 2484 4825

GARDERBLADET

Garderforeningerne på Fyn (4)
Vicepræsident: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S.
Tlf. p. 2073 4089
e-mail: hgprivat2@gmail.com
Regionsskydeleder:
FEB-81 Sendy Alstrøm,
Bækkevej 9, Heden, 5750 Ringe
Tlf. 3070 1959
e-mail: sehal@pc.dk

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

Regionsudvalg: OKT-80 René Rasmussen,
dytbaat1@gmail.com
(Nordfyns Garderforening)
FEB-81 Sendy Alstrøm, sehal@pc.dk
(Den Fyenske Garderforening)

Hej Garder
Når du ser Ikonet til
højre, kan du finde
mere indhold fra din
forening på
www.garderforeningerne.dk

Lidt fra vicepræsidenten
Generalforsamlingen er den
højeste myndighed i vores garderforeninger, og derfor er det
vigtigt at møde frem til denne for
på demokratisk vis at påvirke den
enkelte forenings fremtid.
På samme måde er repræsentantskabsmødet højeste myndighed i
De Danske Garderforeninger, og
også her er det vigtigt at alle garderforeninger er repræsenteret.
I henhold til fællesvedtægterne
har hver garderforening et antal
stemmer, som de delegerede for
den enkelte råder over. Det er
således muligt at én delegeret garder fra hver forening møder frem,
men der skulle efter min mening
gerne være nogle stykker fra hver
forening, der føler interesse for,
at DG udvikler sig på demokratisk
vis. Som jeg tidligere har nævnt
så er repræsentantskabsmødet
åbent for alle garderforeningernes
medlemmer.

JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident

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
Bryggeriet Vestfyen Cup 2017 afholdes tirsdag, d. 9. maj. Der skydes på Assens Skytteforenings baner. Skydningen starter kl.
18. Tilmeldingsfristen er overskredet, men
kontakt straks skydeudvalgsformand K. Lorentzen på tlf. 4079 1238 eller formanden
på tlf. 2299 3712, hvis du gerne vil deltage,
så finder vi en løsning. Mød talrigt op, så arrangementet kan gennemføres bedst muligt.
Generalforsamling/referat
Generalforsamling nr. 72 blev afholdt 17.
marts i Ebberup Hallernes Cafeteria i Ebberup. 37 personer deltog. Som dirigent
valgtes Ole Gundersen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og dermed beslutningsdygtigt.
Formanden Tom Kristensen konstaterede
i bestyrelsens beretning, at foreningen har
82 medlemmer – en fremgang på 3 medlemmer siden sidste generalforsamling.
Foreningens aktiviteter blev gennemgået.
Formanden takkede bestyrelsen for godt
samarbejde - også tak til Assens Marineforening og Assens Skytteforening. Beretningen blev godkendt.
Dirigenten gav ordet videre til kasserer, Leif
Jessen, der gennemgik regnskabet, som gav
et overskud på knap kr. 3.000,00. Regnskabet blev godkendt. Dirigenten gik videre til valghandlingerne iflg. vedtægterne.
Genvalg til formanden Tom Kristensen, og
genvalg til Kim Lorentzen og Arne Kempf.
Øvrige valg var også genvalg. Ingen forslag
til behandling under pkt. 9 så dirigenten
takkede for god ro og orden, og gav derpå
ordet videre til formanden, der afsluttede
årets generalforsamling ved sammen med
deltagerne, at udbringe et leve for vores
garderforening.
Efter mødet blev der serveret kogt torsk eller wienerschnitzel. Inden kaffen blev serveret gav Truels Schultz et meget levende
og orienterede foredrag omkring diabetes.
Truels er landsformand for diabetesforeningen i Danmark. Ved kaffebordet blev
der uddelt jubilæumstegn. 25-års tegn til
Truels Schultz. Desuden vingave til 60-års
jubilar Jørgen Henning Madsen og vingave
til 65-års jubilar Lars Hansen.
En god generalforsamling i Ebberup kunne
afsluttes og humøret og kammeratskabet
var i top.
JUL-78 Tom Kristensen

REGION 4
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 arrangementer
Mindeparade i Ansgar Anlæg
Torsdag d. 4. maj kl. 19.00 er der mindeparade i Ansgar Anlæg, Se dagspressen.
Årgangsparade
Søndag d. 7. maj kl. 9.50 på Livgardens Kaserne. Porten åbner kl. 8.00. Se andet sted i
bladet.
Skydning Vestfyn-Cup
Tirsdag d. 9. maj er anden tirsdag i maj, og
så er der Bryggeriet Vestfyn-Cup med 50 m
skydning og fest skydning. Tilmelding til
Sendy. Se også under Assens.
Gardergolf
Fredag d. 19. maj kl. 12.30 spilles der Gardergolf på H.C. Andersen Golf, Bogense.
Repræsentantskabsmøde i Bogense
Repræsentantskabsmøde lørdag d. 20. maj
kl. 8.30 Fane opstilling ved Bogense Kirke
kl. 9.00 Morgenandagt
kl. 9.45 opstilling til parade
kl. 11.15 Repræsentantskabsmøde på Bogense Hotel.
Husk at alle kan deltage i Repræsentantskabsmødet. Vil du med til Herrefrokost så
tilmeld dig snarrest. Se tidligere garderblade. Men du kan også komme med egen madpakke.
Gardergolf i juni
Fredag d. 2. juni kl. 12.30 spilles der Gardergolf på Vestfyns Golfklub, i Glamsbjerg.
Kongeskydning i juli
Torsdag d. 8. juni skal vi dyste i skydediscipliner m.v. til Kongeskydning i Bullerup på
Mølledammen 18. Man kan indskrive sig i
tidsrummet 16.00-18.00.
Tag madpakken med, som nydes under
hyggeligt samvær, præmieoverrækkelse og
garderhistorier. Øl, vand og snaps købes til
rimelige priser. Ingen tilmelding.
Afholdte arrangementer
Virksomhedsbesøg på TV2
35 gardere og ledsagere var musestille da
vi var i TV2’s Nyhedsstudie og overværede
at Cecilie Beck afviklede dagens kl. 19-Nyhederne. Et meget spændende og interessant besøg med snak med kendte fra TV2,
og om vejrudsigten var bedst i TV2, DR1
eller ”den norske vejrhjemmeside Yr”. Et
virkeligt godt besøg takket være Jørgen
Larsen. 
JUL-71 Henrik Gattrup

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:
7. maj, årgangsparade, Gothersgade.

Vestfyns cup, 50m skydning, i Assens d. 9.
maj kl.18.
Repræsentantskabsmøde i Bogense d. 1921 maj, udførligt program kan ses i garderbladet for feb.
Kr. Himmelfartsdag d. 25 maj lægger vi
blomster på krigergravene i den gl. Faaborg
kommune. Vi starter på torvet kl. 10 og kører til Horne og Faldsled kirkegård, mindestenen på sundet og gl. og ny ass. kirkegård
i Faaborg.
Sommerfest afholdes hos Birthe og Erik
Larsen,Trunderupvej 65, Haarby, lørdag
d.8. juli kl.17.30. Tilmelding til Lars Frost tlf.
4011 4529 senest 3 dage før.
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

Foreningen har afholdt generalforsamling
den 22. marts 2017, hvor 17 gamle gardere
var samlet. Formanden, JAN-80 Steen Danielsen, kunne i sin beretning meddele, at vi
p.t. er 49 medlemmer.
Vores forening og Marineforeningen i
Kerteminde har kontaktet Kerteminde
Kommune for at foreslå et arrangement i
forbindelse med flagdagen for Danmarks
udsendte den 5. september.
Højtideligheden indebærer blandt andet
en march gennem byen og taler. Kommunen ser positivt på dette og vender tilbage
vedrørende et arrangement.
Skydeudvalgsformanden, ligeledes Steen
Danielsen, berettede om den nyligt afholdte regionsskydning i Bullerup, hvor vi var
værter. En skuffelse var det, at Faaborg-egnens Gamle Gardere havde meldt afbud til
denne skydning. Vi var 41 skytter, heraf ni
fra Kerteminde.
Regnskabet blev forelagt af NOV-90 Mogens P. Larsen, kasserer, som viste et overskud pr. 31. december 2016 på kr. 4.692,74.
Kontingentet på kr. 300,00 forbliver uændret. Til bestyrelsen blev JAN-75 Jørgen
Hansen, 891-JAN-57 Klavs Jessen og NOV90 Mogens P. Larsen genvalgt.

Regionsskydning på Fyn
Torsdag den 16. marts afholdt
Garderforeningen for Kerteminde
og omegn regionsskydningen, og
traditionelt havde de valgt, at den
skulle afholdes i Bullerup skyttehus.
I alt var vi desværre kun 41 gamle Gardere, idet 2 foreninger ikke
kunne stille skytter. Dette forhold
håber vi ikke gentager sig til næste
år, hvor det er Den Fyenske GF der
står for arrangementet. Allerede
nu kan det røbes at stedet i 2018
igen bliver Bullerup og datoen er
den 1. marts.

Aftenens resultater:
Bedste seniorhold (Svendborg):
Jens A.H. Larsen, Carsten A.H. Larsen, Finn Madsen.
Bedste seniorskytte uden for hold:
Sendy Alstrøm (Den Fyenske), med
Leif Jessen (Assens) på andenpladsen.
Bedste seniorskytte af alle: Sendy
Alstrøm (Den Fyenske).
Bedste veteran 1 hold (Svendborg): Ole Vagn Jensen, Carl Erik
Larsen, Jens Fisker.
Bedste veteran 1 skytte: Lars Bo
Jørgensen (Kerteminde).
Bedste veteran 2 hold (Vestfyn):
Anders Mikkelsen, Knud Warming,
Peter Hvenegaard.
Bedste veteran 2 skytte: Anders
Mikkelsen (Vestfyn).
Derudover var der pokal til den
forening der havde flest deltagere,
hvilket blev Svendborg.

Efter den gældende skydning var
der festskydning, hvor en del af os
mente at overdommerne var meget nøjeregnende.
Herefter var der kaffe med
ostemadder, og snakken gik lystigt.
Der var selvfølgeligt også amerikansk lotteri, så også mindre heldige skytter kunne få præmier med
hjem.
Vel mødt til næste år
Regionsskydeleder
Sendy Alstrøm

GARDERBLADET 
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REGION 4
APR-08 Ulrik Kjær Gervig blev genvalgt til
skydeudvalget. Som bilagskontrollanter
blev 550-NOV-59 Jørgen M. Danielsen og
773-NOV-64 Jørgen Brendstrup genvalgt.
NOV-90 Mogens P. Larsen fik overrakt 25
års tegnet. Efter navneopråb ved 201-NOV55 Frederik P. Møller og gardersnak var en
fin aften slut.
891-JAN-57 Klavs Jessen

Langeland

GF 24

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

Nordfyn

GF 51

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

Repræsentantskabsmødet i Bogense den
20/5-2017.
Husk der er koncert med Den Kongelige Livgardes Musikkorps i HCA Boxen Fredag den
19/5-2017 klokken 17.00-19.00.
Alle er velkomne til andagt i Skt. Nikolaj Kirke i Bogense Lørdag den 20/5-2017 kl 9.00,
derefter stiller vi op til parade ved Bogense
Rådhus og marcherer igennem Bogense by
med Musikkorps og Tambouer kl. 10.00.
Er der nogen om vil hjælpe til med praktiske ting fredag eftermiddag/aften og lørdag
formiddag så ring til OKT-80 Renè Rasmussen tlf 2168 9687.
Nordfyns Garderforening havde Generalforsamling den 3/3-2017. MAR-58 Hans
Kristian Grøn blev valgt som dirigent. Alle
rejste sig for at mindes vore afdøde gardere
NOV- 52 Aksel Rasmussen og MAR-61 Bent
Dysemark Knudsen Æret være deres minde.
Formanden aflagde sin beretning uden
spørgsmål dertil, kassereren aflagde sin
beretning og vi fastholdte vores kontingent. Valg af bestyrelse MAJ-70 Benny Ohl-

sen, MAJ-70 Jørgen Rasmussen og OKT-80
Renè Rasmussen blev genvalgt, samtidig
sagde vi farvel til APR-79 Niels Thor Rasmussen som ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen af personlige årsager. Tusind tak
til Niels for hans store arbejde ikke mindst
med bowlingen.
Skydeudvalget blev genvalgt og fortsætter
uændret, til slut blev der overrakt jubilæumstegn og skydepræmier til de gardere
der havde jubilæum og vundet landsskydning i 2016. Efter generalforsamlingen var
der spisning som startede med et nifoldigt
hurra for hendes majestæt Dronningen, alt
i alt en dejlig og hyggelig aften.
Se hele referatet og billeder
på vores hjemmeside
nordfyns-garderforening.dk
eller på linket her i bladet.
OKT-80 Renè Rasmussen

Nyborg og Omegn


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

GF 42
6/3 1918

Så er vintersæsonen overstået, og det har
været sjovt og rart at mødes med gamle
gardere, som altid er i godt humør. Til de
der går glip af al det sjove, kan jeg fortælle, at vi havde en rigtig god aften i Bullerup
Skytte-hus, hvor Kerteminde Garderforening afviklede Regionsskydning. Vi kunne
dog ikke vinde nogle pokaler, men jeg mener, at det var tæt på. Derimod så vandt vi
en god del af det Amerikanske Lotteri.
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer.
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 Maj
1. maj skydning 200 m. Rødskebølle fra kl.
19.00 Bodøvej 32 SVB, derefter hver mandag
fra kl. 19.00.

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

9. maj 50 m. Assens (Bryggeriet Vestfyns
cup) endnu ikke tilmeldte så omgående til
Ole 2043 0120 fælleskørsel. Kontakt bestyrelsen.
25. maj march til krigergravene kontakt
Poul 4015 9014 eller Ole 2043 0120 det tager et par timer arrangementet.
1. juni Besøg på Skjoldemose Gods, mødetid 1845 på godset. Efter rundvisning er det
muligt at købe pølser og øl/vand til godsets
priser ved Gorilla park. Tilmelding til Ole
2043 0120 plads til max 30 pers og tilmelding ved først til mølle.
Den 16. marts deltog foreningen i den årlige regionsskydning som i år var arrangeret
af Kerteminde, vi hjemtog 3 ud af 8 pokaler,
og så var der også et par gevinster i festskydning samt en del på Amr. Lotteri.
En god aften hvor snakken og drillerierne
gik hånd i hånd.
Den 23. marts var der afslutning på bowling og der sluttede foreningen på en flot 3.
plads for hold.

Vestfyn

JUN-85 Finn Madsen

GF 33

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

Generalforsamling
Dette års generalforsamling bliver afholdt
tirsdag den 2. maj kl 19.00 i Ejby Hallen,
Halvej 5 i Ejby. På generalforsamlingen
overrækkes jubilæumstegn til følgende medlemmer:
60 års: Anders Mikkelsen, Ejby, Carl Aage
Nielsen, Middelfart
50 års: Bjarne damsted, Nr. Åby, Børge Andersen, Fredericia, Henning J. Fredsøe, Ejby
40 års: Ejgild Jacobsen, Tommerup, Paw Jensen, Ejby, Helge Pedersen, Middelfart, Fritz
Sørensen, Middelfart
25 års: Klaus H. Hansen, Middelfart, Niels H.
Sørensen, Middelfart
10 års: Knud Warming, Middelfart
Efter generalforsamlingen serveres der en
anretning. Jeres damer er meget velkomne
til at deltage i arrangementet. Tilmelding til
Ole på på tlf. 4025 1988 senest d. 25. april.
Skydning
Nu er der mulighed for at skyde på 50 m i
maj og juni hver mandag fra kl. 18.30 på
skydebanen ved Søbadet i Middelfart. Hvis
du har spørgsmål så ring til skydeudvalgsformand Knud Warming på tlf. 4021 6548.
JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen


Efter rundvisningen bevæger vi os til Restaurant Løjtehus, Løjtegårdsvej 67, 2770
Kastrup, hvor vi spiser dagens ret, der er
stegt flæsk med persillesovs.
Bindende tilmelding via hjemmesiden eller
på tlf. 4081 0040 mellem den 2. og den 9.
maj 2017 mellem kl. 18.00 og 20.00..
Tilmelding efter først til mølle princippet,
max. antal deltagere udgør 50 personer.
Rundvisning og stegt flæsk med persillesovs
150 kr. pr. person. Ledsagere er velkomne.

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. 2990 3298
e-mail: ole.gerner.olsen@gmail.com
Regionsbowlingleder:
Svend Clausen-Beck
Søndertoften 86, 2630 Taastrup
Tlf. 43 99 66 90

Bestyrelsen

Hej Garder
Når du ser Ikonet til
højre, kan du finde
mere indhold fra din
forening på
www.garderforeningerne.dk

Garderforeningen 
i København

GF 01
25/8 1885

Hæderstegn og generalforsamling
Tirsdag den 14. marts afholdte vi tildeling
af jubilæumstegn og generalforsamling.
Der blev uddelt jubilæumstegn til 10, 25,
40, 50 og 60 års tegn.
Efter tildelingen afholdt vi generalforsamling. Efter valg af dirigent fremlagde
formanden beretningen, og kassereren
gennemgik regnskabet. Begge dele blev
godkendt. Kontingentet blev fastsat uændret til 350,00 kr. Alle de på valg bestyrelsesmedlemmer og revisorer blev genvalgt,
dog var der nyvalg til revisorsuppleanten,
der nu er APR-69 Ole Amstrup. Efter nogle
indlæg under Eventuelt afsluttede formanden generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen var der spisning
i Cafeteriet, og snakken gik livligt.
Referat fra generalforsamlingen og billeder fra hele aftenen kan ses på foreningens
hjemmeside.
JAN-70 Jørn Knudsen

Formand:
JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th.,
2100 København Ø
Tlf. 2371 1543
e-mail: formand@garderforeningen.dk

Fire nye honorære medlemmer.
14 medlemmer af Oslo og Akershus Gardistforening har besøgt Garderforeningen
i København i anledning af udnævnelse af
fire honorære medlemmer af OAGF.

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

Rundvisning i Vilhelm Lauritzen terminalen i Københavns Lufthavn
Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 18.30 får vi en
rundvisning i Vilhelm Lauritzen terminalen
i Københavns Lufthavn. Terminalen, der senest var i brug ved det belgiske kongepars
besøg i Danmark, har en spændende historie. Den får vi fortalt, ligesom vi ser forskellige af de lokaliteter, som terminalen rummer.
Adressen er: Vilhelm Lauritzen Alle 1, 2770
Kastrup.

På billedet ses fra venstre tidligere formand
NOV-64 Henning Lind Jans, formand for
Oslo og Akershus Gardistforening Hans-Erik
Grimsrud, vores formand JAN-70 Jørn Knudsen, næstformand i Norges Gardistforbund
Egil Nilsen og SEP-58 Peter Horsten. Også
Garderforeningens mangeårige formand
MAJ 52 K. E. Andresen blev udnævnt. Han
kunne desværre ikke være til stede.

REGION 5

Foredrags - og frokostmøde
Deltagere - medlemmer af soldaterårgangs- og veteranforeninger.
Onsdag d. 10. maj 2017, på Hjemmeværnsgården, Skyttemarksvej 200,
Næstved, porten åbnes kl. 10.30, herefter registrering og betaling.
Foredragsholder: Chef Hjemmeværnet Sydjælland & Lolland-Falster

Emne:
Officer i det internationale danske
forsvar 1992 – 2015,
Slut kolde krig – FN’s fredsbevarende
indsats på Balkan & Afghanistan m.m.
Ca. kl. 12.30-12.45, en kort pause og
herefter serveres en frokost m.m.
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. 3. maj
2017. Til Normann Hansson telefon:
5574 8606 –
eller e mail: noha@post.tele.dk og
www.sscs.dk/arrangementer, ret til
ændring forbeholdes.
Med garder hilsen
GD 266554 – TKMP – NOV – 1955
SKYTTELAUGET
Nu går det for alvor løs på langdistancen,
hvor der skydes på Københavns Skyttecenter på Kalvebod, og alle er velkommen til at
være med.
Programmet for maj og juni byder indtil videre på skydning således:
Søndag 14. maj Træning kl. 08.00
Søndag 28. maj Træning kl. 08.00
Søndag 11. juni Træning kl. 08.00
Skulle der dukke mere op, vil formanden udsende mail herom.
Alle dage mødes vi i ”SKAK-huset” på den
store parkeringsplads lige efter opkørslen
til skyttecentret kl 0800. Søndag morgen
begynder vi naturligvis dagen med en kop
frisklavet morgenkaffe. Herefter vil vi gå på
banerne, og ser hvad vi kan præstere.
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt udstyr, der kan lånes på banerne,
GARDERBLADET  29

REGION 5
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 mail
stoltenborg@mail.dk.  OKT-77 Jan Stoltenborg

Mumierne afholder ordinært frokostmøde
tirsdag den 2. maj 2017 kl. 11.30 i kantinen
Svanemøllens Kaserne.
Tilmelding til: Formanden SEP-66 Erik
Schlüter - mail: erik.schluter@live.dk, eller
kassereren MAJ-63 Freddy Wilson - mail:
freddywilson@outlook.dk eller Mumiefonen
6062 3141 (dette er en telefonsvarer, vent
med at give din besked til du har hørt tonen).
Tilmelding senest tirsdag den 25. april af
hensyn til madbestilling - dette gælder også
for evt. afbud.
Bemærk: Junimødet foregår den 13. juni
pga i Pinsen og grundlovsdag.

Bornholm

GF 11

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

Fakse og Omegn


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

GF 38
13/11 1916

Falster og Østlolland

GF 14

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

Frederiksborg Amt

GF 18

12/12 1910
Formand: MAR-92 Kim Olsen
Vinkelvej 37, 3540 Lynge
Tlf. 48 16 01 96 / 21 46 10 11
e-mail: cdc-ko@mail.dk
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk

Kommende arrangementer:
1. maj, kl. 17.15: Fugleskydning. Igen i år
afholdes fugleskydningen i Frederikssund på
Strandvangen 13.
Undervejs gør vi holdt og spiser smørrebrød:
Tilmelding til spisning senest onsdag, d.
26. april til bestyrelsesmedlem Jørgen Chr.
Petersen, tlf.: 2651 2910.
Tag godt imod fugleskydningskortsælgerne
når de kommer rundt. Og køb nu mange
kort!!! Det er en meget stor indsats, jeres
bestyrelse og tilkaldte hjælpere gør, for at nå
rundt til jer alle.
DEC-83 Steen M. Munk
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Gl. Roskilde


GF 17
22/1 1910

blev alt fulgt op af rosende ord fra den afgående formand og øvrige taler fra de indbudte. Særligt skal ses overrækkelsen af
fortjenstmedalje som ses på billedet.
OKT-86 Flemming Haar Ehlers

Haslev og Omegn
Formand: Bjarne C. Jensen
Løvkærsvej 6, 4040 Jyllinge
Tlf. 61 60 65 49
Registrator: Tommy Hansen
Bakkedraget 64, 4000 Roskilde
Kasserer: Heino Larsen
Søvang 30, 4000 Roskilde
e-mail: kontakt@dg-roskilde.dk
www.dg-roskilde.dk

Kommende arrangementer:
4. maj markeres Danmarks befrielse på
Stændertorvet i Roskilde, ved mindestenen
for faldne frihedskæmpere.
10. juni Garderfrokost i Roskilde Marineforenings lokaler på Elisagårdsvej nr. 10, nærmere herom tilgår, se venligst hjemmesiden.
15. juni markeres Valdermarsdag ved Roskilde Domkirke, nærmere herom tilgår, se
venligst hjemmesiden.
Generalforsamling 16. marts 2017
Denne fandt sted på Florentz Brasserie og
Cafe, Algade 13 (Hotel Prindsen) i Roskilde. Det var en usædvanlig begivenhedsrig
aften, med næsten rekordstort antal deltagere og i fornemme rammer i ”Guldaldersalen”. Der blev først afholdt ordinær generalforsamling for garderne, og hér kom der
udskiftning i bestyrelsen. Ét formandsskifte, én udtrædelse og én indtrædelse, således at bestyrelsen er som følger;
Formand: Bjarne C. Jensen
Næstformand: Leif Fokking
Sekretær: Flemming Haar Ehlers
Kasserer: Heino Larsen
Bestyrelsesmedlem: Kim Wass
Bestyrelsessuppleant: Morten L. Lindgaard
Damerne underholdtes af vores gæst, Henrik greve Holstein og det var ikke kedeligt.
Foreningens nye protokol, der afløste den
gamle 108 årige blev begge lagt frem til
åsyn.
Herefter fulgte en formidabel buffet som
tidligere annonceret, der var overrækkelse
af h.h.v. tegn for fortjeneste og hæder, samt
tilkendegivelser for soldater jubilæum. Hér

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

Fugleskydning i Fakse sammen med Fakse
GF og Sydsjællands GF lørdag, den 10. juni
2017. Program for arrangementet udsendes.
Kontakt eventuelt skydeleder Hassan Clausen for yderligere oplysninger.
Sommertur til Ejbybunkeren lør., den 24.
juni 2017. Turen vil foregå i privatbil – samkørsel aftales på dagen. Særskilt indbydelse
udsendes. Men reservér allerede datoen nu.
Se øvrige aktiviteter på foreningens hjemmeside www.gf-haslev.dk
JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen

Helsingør og Omegn

GF 41

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

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din forening.
Kommende arrangementer:
12. juni arrangerer vi en ølsmagning i
”Skibsklarergaarden” Nærmere vil tilgå.
27. august afholder vi Fugleskydning.
1. oktober er der Gardermarch, vi prøver
at lave et fællesarrangement for vores forening, nærmere vil tilgå.
3. november afholder vi andespil.
Herudover byder efterår og vinter både på
skydning og bowling.
11 marts var foreningen repræsenteret ved
formandsmødet hos Sydsj. GF.
30 marts var foreningen repræsenteret ved
hjemsendelsesparaden i Høvelte.
Husk at klik ind på vores hjemmeside, du
kan også gå på facebook og følge foreningen. 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

Generalforsamling blev afholdt den 22. februar i Garderstuen.
Efter en lækker spisning gik vi i gang med
generalforsamlingen.
Såvel formandens beretning samt kassererens regnskab blev godkendt.
Alle valg var genvalg, Som ny suppleant
samt reservefanebærer valgtes juni 1983
Jens Torben Pedersen.
Der blev uddelt 40 årstegn til MAJ-57 Hans
Walther, NOV-59 Kjeld Ilsøe samt MAJ-64
Henning Hansen.
652-NOV-49 Kaj Kristensen

Skydning. Skydesæsonen sluttede mandag
den 3. april med fællesspisning og præmieoverrækkelse.

Såvel Bowlingleder som Skydeleder og hele
bestyrelsen ønsker alle tak for et fint fremmøde til vores arrangementer.
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

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

De næste arrangementer er på nuværende tidspunkt:
En sommertur til Køge søndag den 18. juni
2017, hvor vi dels skal se Køge Maritime Modelbyggerlaug, og vi får en lille byvandring i
Køge under kyndig ledelse af Henning Lajer
og Kai E. Nielsen. Invitation kommer senere.
Fugleskydning søndag den 10. september
2017. Invitation kommer senere.
Om de kommende arrangementer henvises
til vores hjemmeside.
Bowling
Bowlingsæsonen sluttede tirsdag den 25.
april, og de forskellige spillere er blevet
hædret for deres indsats og placering (vin,
medaljer og individuel pokal). Vi håber, at
se alle igen, når vi starter den nye sæson,
men nærmere herom senere.

Generalforsamling 2017
Arrangementet blev afholdt den 13. marts.
Den ordinære generalforsamling afholdtes
i restauranten på Sun-Park i Køge.
De Danske Garderforeningers Præsident
var inviteret, og var med til at overrække
hæderstegn, bl.a. et sjældent 70 års tegn
til vort Æresmedlem Harald Hansen. Efterfølgende holdt Flemming Rytter et interessant foredrag, om sin tid i forsvaret og om
sin tid som Chef Livgarden.
Formandens beretning, referat samt billeder findes på hjemmesiden under www.koogf.dk. Galleri- Generalforsamlinger 2017.
Formandsmøde Region V 2017 i Næstved:
Arrangementet fandt sted lørdag den 11.
marts.
Hjemmeværnsgården i Næstved lagde lokaler til mødet, hvor 60 medlemmer fra 20
Garderforeninger var mødt op. Godt konstruktivt møde hvor der blev orienteret om
DG`s fastholdelsesstrategi for ny medlemmer såvel som gamle, ved brug af forskellige værktøjer bl.a. årgangsforeningerne. Der
blev også orienteret om Garderbladets nye
udformning og indhold.

Bowling: Sæsonen er nu slut.
Tak for en god sæson med gode resultater
både ude og hjemme. God sommer og vi ses
til ny sæson til efteråret

Bowlingformand Steen Rasmussen 2985 9028.

REGION 5

Skydning
Arrangementet blev afholdt den 19. marts
2017.
Skytter fra skydelavet deltog i regionsskydningen i Frederikssund. Vi var oppe mod
kvalificeret modstand med resultater omkring de 198 point.
Sven-Erik fik dog en fin 4. plads tillykke.

Skydeformand Svend Valhlgren telefon 6128 5361.

Garderstuen
Garderstuen og ”Bundstykket” har sommerlukket og åbent igen sammen med
skydning til efteråret.

Møn

GF 20

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

Nordre Birk


GF 62
19/11 1941

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

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

www.nordrebirksgarderforening.dk

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

Kommende arrangementer:
Fredag den 5. maj fra kl. 14.00. Vinsmagning. Kom til gratis vinsmagning hos Philipson Wine, der lige nu har nogle stærke tilbud
på kvalitetsvine. Der er vine fra alle de store
vinlande. Italien – Frankrig – Spanien – Portugal – Australien - Chile osv. Vinene vi skal
smage, ligger i et prisleje hvor alle kan være
med, fra kr. 49.95 til ---- pr. fl. v/12 flasker.
– Her har man jo lov til at slå sig sammen
om en kasse eller to. Smagningen finder sted
i Philipsons showroom i Kokkedal.
Der er ikke tilmelding. Sted: Kokkedal Industripark 10. - 2980 Kokkedal.
GARDERBLADET 
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REGION 5
Skydning i Maj måned: I maj måned holder
vi skydning den 1. maj, hvor vores damer
skyder med. Derefter har vi en normal skydeaften den 15. maj. Den 29. maj er den sidste
skydedag i foråret, så derfor holder vi skydeafslutning med præmier og spisning med
medbragt mad, som nydes i Garderstuen på
Sorgenfri slot sammen med vores damer. Der
er herefter ingen skydninger før første skydedag i efteråret mandag den 4. september.
Afholdte arrangementer:
Forkostmødet søndag 19/3 med et meget
aktuelt emne på dagsorden: Cyberkriminalitet – Hacking, samt uddeling af årgangstegn. Foreningen havde et interessant
besøg af Peter H. Flittner - IT direktør i en
globalt førende online udbyder af software
til video overvågning, heraf alene med 600
ansatte i Danmark.

Læs meget mere om arrangementet på www.garderforeningerne.dk under Nordre Birk GF
God sommer,

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

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

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

Generalforsamlingen blev afholdt den
31. marts på Traktørstedet Højeruplund.
30 gamle gardere deltog. JAN-73, Hans Jørgen Løje blev valgt som dirigent.

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

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

www.eriksen-co.dk
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Formanden bad forsamlingen rejse sig for
at mindes fire gamle gardere, der er gået til
Ryes Brigade siden sidste generalforsamling: JUL-45, Svend Erik Pedersen, NOV-51,
Ejvind Bjerre, NOV-56, Bendt Buch Jensen,
MAJ-62, Jørgen Gebhard - Æret være Deres
minde.
Formandsberetningen omhandlede bl.a.
årets faste arrangementer samt, at der har
været 17 besøg i anledning af medlemmers
mærkedage. Fra seneste formandsmøde
anførtes det, at rekrutteringen af nye medlemmer gennem årgangsforeningerne intensiveres.
Mange af garderforeningernes medlemmer
(helt op til 80%), er medlem på grund af
Garderbladet. Han så gerne at foreningsstoffet blev prioriteret højere, og det forhold, at vores indlæg ofte bliver beskåret
og henvist til vores hjemmeside, mente han
ikke er holdbart. Omdelingen af Garderbladet er ændret, og kommer ikke mere med
PostNord.
Et medlem bemærkede det uheldige i, at
når Garderbladet blev omdelt sammen
med reklamer, kunne der ske utilsigtet udsmidning af Garderbladet!
Endvidere var der flere forsinkelser og/eller udeblivelser.
Der blev rettet en tak til bestyrelsen for
godt samarbejde i årets løb. Tak til vores
medlemmer for fin modtagelse ved besøg
og en særlig tak til alle jer som trofast støtter og bakker op om Stevns Garderforening.
Der er 105 medlemmer i Stevns GF.
Skydelederen MAJ 73-Leif Larsen afgav
ligeledes beretning – se denne på vores
hjemmeside.
NOV-78, Hans Henrik Thyssen fremlagde regnskabet med et overskud på kr.
4.200,60. Regnskabet blev godkendt. Kontingentet er uændret kr. 300,-.
Efter valghandlingen består bestyrelsen af:
NOV-67 Søren Sørensen (genvalgt), FEB69 Preben Rasmussen (genvalgt), NOV-78
Hans Henrik Thyssen, MAJ-73 Leif Larsen
og AUG-07 Ruben Lykke Pedersen(nyvalgt).
Formanden takkede afgående bestyrelsesmedlem NOV-78, Lars Juel Clement, for
dennes arbejde i bestyrelsen. Herefter kunne der aftrædes til henholdsvis Gule Ærter
og/eller Wienerschnitzel samt godt samvær og sjove indlæg/sange. Efter spisningen overraktes der 40-års jubilæumstegn
til JAN-63, John Nielsen.
Læs hele referatet på
www.stevnsgarderforening.dk
– og husk nu Fugleskydningen
den 10. juni 2017.
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 afholder i år vores fugleskydning lørdag
den 10. juni. Det er som tidligere sammen
med Fakse og Haslev GF, på Faxe GF skydebane.
Vi starter kl. 9.00 med at hejse flaget. Det er
for gamle gardere samt deres familie og venner, husk at pakke frokostkurven.
Nærmere tilgår med fugleskydnings program.
Aktivitetsudvalget:
Vores sommertur er i år søndag d. 28. maj,
og går til Zen Garden, Bakkevej 27, Vedde,
4295 Stenlille. Vi kører selv med afgang fra
P pladsen ved garderstuen kl. 13.30. Se års
program.
Man kan selv have madkurv og kaffe med.
Eller man kan forudbestille kaffe med hjemmebag inkl. entre for kr. 120,-. Forudbestilles
senest søndag d. 14. maj. Kristian Rasmussen
tlf. 2559 1410.
Der er så egen hjemkørsel ca. kl. 17.30. Men
der er også mulighed for selv at have grillmad og tilbehør med, til aftensmaden, så
griller vi i fællesskab, Garderforeningen sørger for grill og grillkul, sig til omkring dette
ved tilmelding.
Ved for få tilmeldte tages forbehold for aflysning, af sidste punkt.
Bestyrelsen:
Lørdag d. 8. april havde vi generalforsamling, se referat på hjemmesiden.
NB! Næste ordinære bestyrelsesmøde med
udvalgene og besøgsudvalg er tirsdag d. 30.
maj, kl. 20.00.
NB! Vores 110 års jubilæums fest er flyttet
1 dag, til nu, fredag d. 27. oktober, nærmere
i næste nummer af Garderbladet.

Garderstuen:
Garderstue aften torsdag d. 11. maj, kl
19.00 til 22.00. Såfremt der er tilmeldinger, er der også spisning fra kl. 18.00. Tilmelding til Claus, på 2082 7545, senest d.
8. maj.
Halo! Halo! Måske Claus serverer varme
hveder hvis der kommer tilmeldinger!
prøv at ring!
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

Afholdte arrangementer.
Fredag, den 31. marts 2017 afholdt foreningen sin 80. generalforsamling hvor der

deltog i alt 35 Gamle Gardere. Referat af
generalforsamlingen følger i Garderbladet
i juni 2017.
Under spisningen blev 2 af foreningens
medlemmer, FEB-69, Jan Philip Willmarst
og NOV-74 Niels Langstrup Pedersen, til
deres store overraskelse kaldt frem foran
forsamlingen. Årsagen var, at de begge var
indstillet til, og havde fået godkendt indstillingerne til Danske Soldaterforenings

REGION 6

Landsråds Fortjensttegn i Sølv.
Tegnet blev overrakt af Landsrådssekretæren fra DSL – der i øvrigt er kasserer og
registrator i vores egen forening.

Vestlolland


Formand: 671-NOV-65 Jens Høyer
Strandvej 5, 4900 Nakskov
Tlf. 23 25 73 06
e-mail: strandvej05@gmail.com

GF 50
20/1 1924

Vestsjælland

GF 13

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

Lerdueskydning.
Onsdag den 31. maj 2017 kl. 18.00 mødes vi
til Lerdueskydning på Ole Lorentzens marker på Nykøbing Landevej 13, følg skiltene.
Igen har Hans Henrik, Troels og Per sørget
for både ”duer” og kastemaskine, så det er
bare at møde op.
Jesper har taget grill og pølser og drikkevare
med. Vi ses på Nykøbing Landevej 13.
Jesper Truelsen

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

Hej Garder
Når du ser Ikonet til
højre, kan du finde
mere indhold fra din
forening på
www.garderforeningerne.dk

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

Mellemstaterne

GF 93

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

New York

GF 91

31/5 1928
Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
1241 Hulls Highway, Southport, CT 06890, USA
Tlf. USA 203 259-0767
e-mail: new_york_garderforening@hotmail.com
og klarsen@wwalliance.com

Pacific Northwest

GF 97
9/10 1968


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

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

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

Vest Kanada

GF 95

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

Øst Kanada

GF 96

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

Runde Fødselsdage (50-60-70-75-8085-90-95-100 år) udskrives månedligt
fra DGs edb-anlæg og bringes automatisk i Garderbladet. Fødselsdagene
nævnes fra den 10. i måneden til den
9. i følgende måned alternativt for to
måneder af gangen. Normalt nævnes
soldaternummer, indkaldelsesmåned,
indkaldelsesår samt garderforeningsnummer. Meddelelse til Garderbladets
kontor er kun nødvendig, hvis dagen
ikke ønskes nævnt. Guld-, Sølv- og
alm. bryllupper m. m. skal anmeldes
til Garderbladets kontor via den lokale garderforening. Husk soldaternummer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale
garderforening eller direkte til Garderbladets kontor.

Krondiamantbryllup

27-04 290-NOV-49
GF 24
Verner Pihl Hansen og fru Else
Lejbøllevej 48
5953 Tranekær

Guldbryllup

06-05 018-MAJ-66
GF 57
Flemming Nybro og Margith
Aastrupvej 53 G
6100 Haderslev
13-05 JUL-57
GF 07
Ebbe Frederiksen og frue
Spurvevænget 20
4700 Næstved
20-05 464-MAJ-63
GF 12
Leo Piltoft Nielsen og fru Elly
Mosbjergvej 6, Gangsted
8732 Hovedgård
01-07 522-JAN-68
GF 12
Christen Lundgaard Laursen
og fru Anette
Kystvejen 101, Rude Strand
8300 Odder

Fødselsdage

90 år
13-05 816-NOV-48
Johannes Jensen
Stationsvej 7, st.
8581 Nimtofte
15-05 1307-NOV-48
Erik Kristian Rasmussen
Vestervej 5, 0008
8362 Hørning
23-05 681-MAJ-49
Henning Ulstrup Nielsen
Dortheavej 6, Sundby
4800 Nykøbing
27-05 863-NOV-48
Jens Larsen
Kringelhedevej 45, Voerså
9300 Sæby
28-05 631-NOV-48
Jakob Steenberg Jeppesen
Lergårdsvej 5, Vejleby
4050 Skibby
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GF 55
GF 36
GF 14
GF 77
GF 16

85 år
13-05 021-NOV-52
GF 01
Torben Nielsen
Emil Slomanns Vej 2, 4.tv.
2000 Frederiksberg
13-05 489-NOV-53
GF 15
Eigild Lars Korshøj
Spangsbjerg Have 45
8800 Viborg
14-05 385-NOV-53
GF 23
Axel Bakkegaard Olesen
Åparken 5
7280 Sønder–Felding
30-05 495-MAJ-52
GF 05
Fritz Bak
Sletterhagevej 33, st.tv.
8240 Risskov
01-06 426-MAJ-53
GF 66
Martin Bang
Hovvej 30, Håre, 5591 Gelsted
04-06 491-MAJ-53
GF 10
Jørgen Ustrup
Lundby Bygade 3
9260 Gistrup
04-06 858-NOV-52
GF 66
Jørgen Henning Madsen
Bystævnevej 18
5610 Assens
80 år
12-05 MAJ-55
GF 10
Kurt Wildt
Dikevej 22
9210 Aalborg SØ
13-05 969-SEP-57
GF 18
Per Sauerberg Udsen
Stenbækgårdsvej 213
3480 Fredensborg
16-05 867-NOV-56
GF 32
Johannes Lynge Jørgensen
Strandvejen 3
7080 Børkop
22-05 859-SEP-57
GF 45
Sven-Erik Sjøtlow
Marmorvej 3
4673 Rødvig Stevns
24-05 534-MAR-57
GF 56
Tage Visholm Vaihøj
Egely 9
9830 Tårs
30-05 541-MAR-57
GF 07
Jørgen Dalsgaard Andersen
Hjortevænget 14, Nyråd
4760 Vordingborg
07-06 724-JUL-57
GF 02
Knud Erik Olesen
Læssøegade 165, st.
5230 Odense M
09-06 480-MAR-57
GF 05
Christian Bentsen Laursen
Åbyvej 25, 2.tv.
8230 Åbyhøj
75 år
10-05 710-MAR-61
GF 72
Hugo Toft
Rosenvænget 13, 6800 Varde
12-05 928-NOV-60
GF 38
Finn Bjarne Larsen
Kastanievej 1
4640 Faxe
13-05
GF 57
Flemming Lyhne
Nørskovgårdvej 15
6100 Haderslev

15-05 389-SEP-61
GF 45
Niels Henning Weng Rasmussen
Stenlandsvej 46, Vindinge
4000 Roskilde
16-05 057-MAJ-61
GF 06
Elmar Andersen
Klintevej 7
6000 Kolding
16-05 625-SEP-64
GF 06
Peter Georg Nielsen
Alpedalsvej 7 K
6000 Kolding
18-05 593-JUL-62
GF 60
Ole Balle Pedersen
Bojskovvej 32 A
6400 Sønderborg
19-05 872-SEP-63
GF 45
Jens Kragballe
Snebærvej 5, Ølsemagle
4600 Køge
21-05 309-MAJ-63
GF 01
Steen Finn Pedersen
Stockholmsgade 35, 2.
2100 København Ø
21-05 542-MAJ-62
GF 01
Hans Christensen
Bryrupvej 47
2770 Kastrup
26-05 829-MAR-61
GF 60
Frede Hansen
Damengen 8, Ulkebøl
6400 Sønderborg
26-05 841-MAR-61
GF 60
Hans Ejnar Hansen
Tinggårdvej 10
6400 Sønderborg
01-06 129-NOV-62
GF 11
Otto Rye
Parkvej 4
3740 Svaneke
02-06 078-MAJ-61
GF 05
Hans Benfeldt Kjær
Holmbækvej 98
8260 Viby J.
04-06 641-JUL-62
GF 21
Preben Senniksen
Bygvænget 8
4550 Asnæs
05-06 227-SEP-61
GF 20
Preben Bjerregaard
Kastanievej 8
4780 Stege
06-06 961-MAJ-61
GF 11
Flemming Munch Kofoed
Pederskær Hovedgade 6
3720 Aakirkeby
70 år
13-05 497-JAN-67
GF 23
Christian Rask
Lupintoften 20
7430 Ikast
14-05 519-NOV-66
GF 23
Christian Ole Christiansen
Sønder Allé 9, Snejbjerg
7400 Herning
14-05 347-NOV-67
GF 55
Knud Erik Lindberg
Edourd Suensonsgade 6, 5. N
8200 Aarhus N
15-05 413-JAN-67
GF 18
Peter Andreas Stendevad
Søkrogvej 78, Ramløse
3200 Helsinge

20-05 JUN-67
GF 18
Henrik Søndergaard Hansen
Bryggerengen 42
3200 Helsinge
27-05 506-JAN-68
GF 60
Jørgen Rahbæk Andersen
Slesvigvej 11, Dybbøl
6400 Sønderborg
28-05 973-JUN-67
GF 01
Bjarne Møller
Pagteroldvej 27
2650 Hvidovre
29-05 743-MAR-67
GF 06
Hans Jørgen Andersen
Markdannersvej 25, Andst
6600 Vejen
30-05 JUN-68
GF 45
Peter Christoffersen
Egøjevej 99
4600 Køge
31-05 570-JAN-68
GF 40
Preben Grøn
Højbakken 5
9560 Hadsund
01-06 819-JUN-67
GF 56
Hans Henrik Færch
Lokesvej 4
9800 Hjørring
04-06 520-JAN-67
GF 61
Leif Jønson
Islevbrovej 47 E
2610 Rødovre
05-06 015-AUG-67
GF 13
Erling Skovdal
Sverigesvej 2
4270 Høng
07-06 598-JAN-67
GF 17
Jens Rasmussen
Askevej 15, Ejby Strand
4070 Kirke Hyllinge
60 år
11-05 MAJ-77
GF 17
Leif Christian Nørregaard
Hejreskovvej 24
4173 Fjenneslev
13-05 MAJ-80
GF 26
John Frederik Rasmussen
Lærkenborgvej 18
7850 Stoholm Jylland
15-05 FEB-78
GF 64
Bernt Bugge Nielsen
Amagervænget 15
6900 Skjern
23-05 JUL-75
GF 53
Niels Peter Thorsen Lorentzen
Kystvejen 10 A
4400 Kalundborg
24-05 OKT-77
GF 57
Egon Schmidt
Kirkegårds Allé 3. 1.
6070 Christiansfeld
25-05 JUL-77
GF 37
Tonni Jensen
Bontvedvej 17 A
5700 Svendborg
28-05 JUL-78
GF 48
Hans Torben Hansen
Næsset 77
5330 Munkebo
29-05 NOV-78
GF 32
Erik Rønnow Andersen
Syrenvej 39
7100 Vejle

29-05 OKT-77
GF 64
Finn Erenskjold
Lundevej 29
6900 Skjern
02-06 MAJ-77
GF 57
Peter Andresen Nissen
Kirkegade 32, Hjordkær
6230 Rødekro
02-06 JAN-77
GF 73
Jørgen Engelbreth
Sakskærvej 78, Orten
6800 Varde
04-06 FEB-78
GF 03
Lars Nesbjerg
Bygholm Parkvej 75
8700 Horsens
09-06 OKT-77
GF 14
Ebbe Lander
Møllevej 70
4872 Idestrup
50 år
10-05 SEP-88
GF 05
Carsten Ebdrup
Blåbærhaven 49
8520 Lystrup
11-05 DEC-87
GF 19
Keld Nørremark
Birkekærvej 1
5870 Ølgod
11-05 MAJ-89
GF 73
Jørgen Christensen
Okslundvej 54, Lindknud
6650 Brørum
17-05 OKT-87
GF 26
Thorbjørn Hamann Pedersen
Gudenåvej 86
7400 Herning
18-05 JUL-88
GF 26
Claus Winkler
Ågade Syd 56
8620 Kjellerup
18-05 JAN-89
GF 43
Henrik Larsen
Spicavej 5, Kilden
9900 Frederikshavn
23-05 SEP-88
GF 04
Jens Kristensen
Nørre Mølle 11
7700 Thisted
25-05 JUL-88
GF 04
Søren Gramstrup
Kobberøvej 9, Gettrup
7760 Hurup Thy
27-05 OKT-87
GF 06
Tommy Meyer
Læssøesgade 53
6000 Kolding
28-05 JUL-86
GF 45
Kim Steen Vilstad
Bastebjerg 52
2690 Karlslunde
06-06 OKT-86
GF 19
Niels Kristensen
Glarbjergvej 38, Lomberg
7620 Lemvig
06-06 AUG-08
GF 18
Karsten B.P. van Noortwijk
Fuglesangsvej 50
3460 Birkerød

Dødsfald

649-NOV-52
Svend Thomsen
Bakkesvinget 33
6340 Kruså
063-NOV-55
Carl-Peder Jørgensen
Klipperen 62
6710 Esbjerg V
765-NOV-56
Nils Dyhrberg-Christensen
Tjørnelunds Allé 30
2500 Valby
607-MAJ-57
Børge Brøbech Bøss
Baldersvej 13
9700 Brønderslev
MAJ-62	
Jørgen Gebhard
Holmen 1, Magleby
4660 Store Heddinge

GF 60
GF 59
GF 01
GF 70
GF 31

TAK

Tak til Vendsyssel Garderforening for besøg og gave ved min 75 års fødselsdag.
Også stor tak for hilsner fra Årgangsforeningen hold MAJ-63 samt garderkammerater. Besøget, gaver og hilsner glædede
mig meget. Med garderhilsen

431-MAJ-63 Ole Høgh
Hjertelig tak til Viborg og omegn’s Garderforening for besøg og vingave til min 75
år’s fødselsdag. Med venlig hilsen

941-MAJ-61 Tage Madsen
Tak til Frederiksborg Amts Garderforening for fremmøde ved min 80 års fødselsdag.

382-MAJ-56 Kurt Olsen

En stor Tak til Frederiksborg Amts Garderforening for fremmøde af formand
Kim Olsen og Ole Olsen og vingave ved
min 75 års års fødselsdag den 4. marts.

932-MAJ-61 Hardy Ege

Hjertelig tak til Regionsrådet, Reg. V, v/
Jens Crone, Gl. Roskilde Amts Garderforening og Høje-Tåstrup og Omegns Garderforening for venlig opmærksomhed i
anledning af vort guldbryllup. Med venlig
hilsen.
822-MAR-66, Hans Bøge Nielsen og Jonna

Få din takkehilsen trykt
i Garderbladet
Vi trykker din hilsen for kr. 75,00.
Send din takkehilsen til garderbladet@garderforeningerne.dk
(mærk med emnet ”tak”).
Når annoncen af trykt, vil du modtage en regning fra Sekretariatet.
GARDERBLADET 
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Præsidiets
Årsberetning
2016/2017
Årsberetningen er frigivet, og kan nu
læses på www.garderforeningerne.dk/
praesidiet/aarsberetning/

Du kan også tilgå årsberetningen direkte
ved at scanne nedenstående QR kode.

De Danske Garderforeningers Hæderstegn
366-NOV-55 Ole Charles Rasmussen
JUL-78 Bjarne Holm Sørensen

De Danske Garderforeninger ønsker tillykke

Årgang JAN-77
Vi mødes til 40-års jubilæet
Søndag d. 7. maj 2017 kl. 09:30 i Gothersgade.
Nærmere program vedr. både lørdag og søndag fås ved
henvendelse til årgangsformanden.
Jørgen Ø. Johnsen, abc-telte@mail.dk, mob 4075 1724

Præsidiets
Skydeudvalg
Landsskydning 15 m
Landsskydningen på 15 m for i år er nu overstået. Næsten
alle skiver er returneret til regionskydelederne, der lige
nu er i gang med at se på skudhuller, vurdere pointværdi,
og tælle point. Den færdige resultatliste vil være klar til
uddeling til repræsentantskabsmødet, hvor også pokaler
og individuelle præmier at blive udleveret til foreningerne. Resultatlisten vil naturligvis også være at finde på DG
hjemmeside under menupunktet Skydning. Skydeudvalget
vil gerne ønske tillykke med de mange flotte resultater, og
takke for deltagelse i Landsskydningen på 15 m i 2017.

Landsskydning 200 m
Næste udfordring på skydebanerne bliver på den lidt længere distance i forbindelse med Landsskydning på 200 m.
Som sædvanlig skydes denne skydning i månederne august
og september. Skydningen kan skydes på hjemmebane,
men den også kan skydes i Vingsted. Skydeudvalget vil i
løbet af juli måned udsende skydekort og information om
skydningen til alle garderforeninger.

Vingsted
Lørdag den 23. september åbnes skydebanerne i Vingsted
på ny for alle gamle gardere. Præsidiets Skydeudvalg vil
herved gerne invitere alle til en hyggelig og spændende dag
for gamle gardere, vore garderpiger og børn, hvor alle vil
kunne få lejlighed til at komme en tur på skydebanen. Der
vil være åbent på både 200 m banerne og på 50 m banerne,
så der vil også være en skydning for dig.
Også i år vil ammunitionen være gratis, så hvorfor ikke
gøre brug af dette tilbud og deltage. Husk at din skydning
i Vingsted også kan tælle som Landsskydning 200 m. Kom
og vær med, og benyt dig af muligheden for at mødes med
garderkammerater fra hele landet og måske samtidig
skyde din landsskydning på 200 m. Der vil blive informeret
nærmere om arrangementet i Vingsted i Garderbladet.

På gensyn på skydebanerne. Slut op om skydning i De
Danske Garderforeninger – en fælles aktivitet på tværs af
lokale garderforeninger.

Præsidiets Skydeudvalg

