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PRÆSIDIET

PRÆSIDENTEN HAR ORDET
Sommeren er over os. Tivolis blomster lyser op midt i hovedsta-

Senere i år må vi regne med, at forsvarsforligsforhandlingerne

geri og ca. 1000 andre byggeprojekter i hovedstaden hober sig op,

opmærksomheden rettet mod disse forhandlinger. Garderbladet

den, og byens øvrige smukke blomsterarrangementer i parker og

på torve forsøger at tage konkurrencen op med Tivoli. Metro-byg-

og betyder flere steder, at blomsterne forsvinder mellem containere, skurvogne og asfalt.

Under årgangsparaden 7. maj 2017 oplevede deltagerne startskuddet på De Danske Garderforeningers (DG) kampagne i

årgangsstrukturen for at få flere medlemmer. Dysten mellem
årgangene blev skudt i gang ved den lejlighed og præmier er

udlovet til de årgange, der hverver flest nye medlemmer i perio-

den fra årgangsparaden og et par måneder frem. I kan følge med i

status omkring dysten på DG hjemmeside. DG kommunikationsansvarlige, Andreas Dalsgaard, har også fået produceret et antal nye
garderplakater, skabt af en af vore kendte plakatdesignere. Værdi

195 kr. Og de, der meldte sig ind 7. maj på Livgardens Kaserne, fik
en plakat.

så småt går i gang. DG kommunikationsansvarlige og redaktør
af Garderbladet vil, i lighed med januar-nummeret 2017, have
skal ikke være partipolitisk og således ikke kaste sig ud i eks.

garnisoneringsplaner, men DG skal være mere end blot apoli-

tisk. DG ønsker at medvirke til et styrket dansk forsvar gennem
oplysning og debat. Uanset begreber som Gud,
Konge og Fædreland er gået lidt af mode, så
ønsker DG at værne om de værdier, som
vi som samfundsborgere, blandt andet
under aftjening af værnepligt, ønsker
at kæmpe for og bevare. Hvis

forsvarsforligsdrøftelserne ud-

vikler sig ugunstigt, vil jeg ikke
afvise, at vi som organisation

må ty til læserbrevs-indlæg og/
eller andre demokratiske tiltag.
→ fortsættes på side 4
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PRÆSIDIET
Fortsat fra side 4
Og sluttelig en kort status omkring Café Palermo og dennes

ham over på debatsiderne på DG hjemmeside og dermed nyttig-

Gamle gardere, grupperet som bestyrelser, årgange, forenings-

garderforening som i DG. Når jeg drister mig til at nævne, at den

Gardersal. Vedr. baggrund henviser jeg til min klumme i maj

2017-nummeret. Gardersalen er kommet helt fantastisk fra start.
arrangement mv., står i kø for at komme til. Det er mit håb, at

Gardersalen må blive det link mellem tjenstgørende unge gardere
fra Vagtkompagniet og os andre gamle gardere i DG, således at

kammeratskab etableres i Gardersalen mellem tjenstgørende unge
gardere og os knap så unge. Dermed får en af vores grundpiller i
DG, kammeratskabet, en ny og aktuel dimension.

Jeg berettede i maj-nummeret af Garderbladet om min forbin-

delse til og samtaler med en hjemsendt garder fra HOLD AUG 16.
Vi kommunikerer fortsat. Han har opgivet mig på facebook, og

debatten føres nu på det ”oldnordiske” medie, som e-mailen efter

hans opfattelse er. På nogle områder er han, lad os i anonymitetens
hellige navn kalde ham X, skarp og kritisk over for sin samtid og
også DG. Jeg vil forsøge at få X til at opgive sin anonymitet og få

gøre hans ofte klare og konstruktive idéer og synspunkter. X synes
f.eks., at der skal etableres en alderskvotering såvel i den enkelte
enkelte garderforening er selvstændig og selv fastlægger sine

vedtægter, så vrisser X og anfører, at det jo er selvdestruktivt. Når

jeg anfører over for X, at ”de gamle mænds” dominans ind imellem
skyldes, at ingen yngre byder sig til, hvilket er begyndelsen til den
onde spiral. Så lyder der et brag hos X, idet han knalder låget på

sin computer ned og dermed afbryder Skype-forbindelsen til mig.
2 min. senere får jeg en SMS med ”Undskyld, men du taler som en
politisk pladespiller”.

Jeg ønsker alle en god sommer.
Med garderhilsen

Flemming Rytter

Præsident for De Danske Garderforeninger

DE HURTIGE NYHEDER
Udnævnelse af
ny myndighedsbefalingsmand
Pr. 1. april blev SSG Lars Risdahl
udnævnt til Den Kongelige Livgardes
Myndighedsbefalingsmand. Lars kommer fra II/LG, hvor han har fungeret
som administrationsbefalingsmand i
over 16 år. Lars Risdahl har været ansat ved Den Kongelige Livgarde siden
sin start i Forsvaret.

Udsendt til Estland
Flere personer fra Den Kongelige
Livgarde er allerede udsendt til
Estland. En af dem er Michael, der
er seniorsergent og siden august
2016 har arbejdet ved NATO Force
Integration Unit. Som den eneste
dansker i NATO Force Integration
Unit (NFIU), er Michael ansat i en
sektion på otte medarbejdere fra
seks forskellige nationer.
Læs mere på www.livgarden.dk
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Årgangsparade
Søndag d. 7. maj afholdtes
årgangsparade på Livgardens
Kaserne i Gothersgade.
Over 1600 gamle gardere var
mødt frem for at fejre jubilæum.
Tillykke til jubilarerne.



LIVGARDEN

VI HAR BRUG FOR STØTTEN
Ved den Kongelige Livgarde har vi en støtte i de gamle gardere,

Det, at de tidligere gardere holder fokus på at støtte Den Konge-

har i Livgarden. Når jeg ser på den støtte vi får, og har fået gennem

bruges til. Der bliver mindre og mindre råderum, og derfor stiger

som er ganske unik. Jeg har svært ved at forestille mig, at der er
andre, som har en så stor opbakning fra gamle soldater, som vi

tiderne, fordi gamle gardere har bidraget til gavn for Livgarden, til
gavn for Livgardens faste personel og ikke mindst de nye gardere, så er det ganske imponerende. Præsidenten listede i sidste

nummer af Garderbladet, som jo bestemt også er til glæde og gavn
for os, der til daglig færdes i Livgarden, en lang række projekter,

som er blevet til, eller som fortsat kan gennemføres, fordi I gamle
gardere har støttet op omkring den Kongelige Livgarde gennem
garderforeningerne.

lige Livgarde, er utroligt vigtigt. Alle ved, at der i den offentlige

forvaltning er ganske bestemte regler for, hvad skattekronerne kan

behovet for støtten fra de tidligere gardere. Når jeg til et garderforeningsarrangement hører, ”Vi sender lige skålen rundt, og det som
kommer i den, går til Livgardens veteranarbejde”, eller når der fra
Garderforeningerne kan sendes gaver til de udsendte soldater i
Irak, ja så bliver jeg som regimentschef glad og stolt.
Pro Rege et Grege

Jeg har i løbet af det seneste år holdt foredrag om situationen i
Livgarden for en hel del garderforeninger. De fleste gange har

flere foreninger slået sig sammen og fyldt salen, hvilket jeg synes

er en rigtig god ide, for at nå rundt til samtlige foreninger, er ikke
praktisk muligt.

På aftenerne, hvor jeg holder foredrag, møder jeg en meget stor

forståelse for og ankerkendelse af den situation, som den moderne
garder står i, når han passer vagten i disse tider, der er præget

af terror i Europa. Og jeg møder en respekt for de professionelle
soldater fra Livgarden, som løser opgaverne i de internationale

missioner. Jeg mærker tydeligt en interesse for Livgarden af i dag

og naturligvis en stor interesse for at fortælle om, hvordan Livgarden var en gang.

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige
Livgarde

Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Tlf. 4599 4000

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

Presse- og Informationsofficer
Thomas Helbro Reimann
Tlf. 4193 3642
lg-gse10@mil.dk
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OPERATION INHERENT RESOLVE

Forsvarschefen besøgte
Al Asad Air Base
TEKST: PRESSEOFFICER JEANETTE SERRITZLEV

I april var der endnu et VIP-besøg i Camp Havoc på Al Asad
Air Base. Denne gang var det den ny forsvarschef, Bjørn
Bisserup, der besøgte de danske soldater. Med ham var også
chefen for Hærstaben, generalmajor H. C. Mathiesen, som
benyttede lejligheden til at anerkende en særlig indsats til
to soldater fra hold 5.
Det har været en travl weekend i Camp Havoc. Det danske og

britiske træningsbidrag har samlet omkring 600 irakiske soldater

under uddannelse. Fredag var der DANCON-march, og fredag aften
ankom forsvarschefen sammen med blandt chefen for Hærstaben,
generalmajor H.C. Mathiesen.

Den nye forsvarschef tiltrådte i januar og var på sit første besøg
hos danske soldater i international tjeneste. Følget havde også
besøgt de danske soldater under Resolute Support i Kabul og
FC indgraverer sit navn i ruden på Kuffen.
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været i de arabiske emirater, hvor en del af det danske radarbidrag
er placeret.

Som afslutning på besøget samledes hele DANCON for at høre
forsvarschefens tale til soldaterne. Herefter fulgte chefen for

Hærstaben, som benyttede besøget til at vise sin anerkendelse til
to personer. Forud for besøget var DANCON bedt om at indstille

personel til at modtage chefen for Hærstabens mønt. De udvalgte
personer var ikke selv klar over det, og overraskelsen hos begge
var da også stor.

Til gengæld var der ikke overraskelse at mærke blandt resten af
soldaterne i DANCON, for de to er begge kendt som dedikerede

personer, der har stor ærekærhed over for deres arbejde, og som
begge er både opmærksomme og gode kolleger.

Et meget stort tillykke skal der derfor lyde til Jamil, der er civil tolk
i tolkeelementet, og Laurence, der er seniorsergent og uddannel-

sesbefalingsmand i BPC. Det er en velfortjent anerkendelse til jer
begge.

OPERATION INHERENT RESOLVE

Chefen for DANCON, oberstløjtnant Henrik Hvilsom
fortæller forsvarschefen om træningen.
Seniorsergent Laurence fra II Bataljon ved Den
Kgl. Livgarde modtog chefen for Hærstabens mønt
under dennes besøg på Al Asad Air Base lørdag
den 22. april 2017. Laurence er fra Skotland og har
været otte år i den danske hær. Når Laurence står
for noget, ved alle, at det er i orden. Og ve den, som
ikke selv har styr på stumperne, når seniorsergenten
kontrollerer. J. Laurence er et kendt og vellidt ansigt
i hele DANCON.
Forsvarschefen taler med en af de danske trænere,
korporal Nicolaj fra Ingeniørregimentet.
Chefen for Hærstaben overværer træning af enheden for den irakiske hær. Her taler han med kaptajnerne Henrik (t.v.) og Tore fra BPC.
Chefen for Hærstaben læser motivationen for tildelingen af sin mønt til Jamil op for hele DANCON.
Jamil er civil tolk og indgår i tolkeelementet. Han
bidrager flere steder i DANCON, hvor han alle steder
er værdsat. Det skyldes både, at han går dedikeret
til sit arbejde, at han altid er en, man kan regne med
som kollega.
FOTOS: PRESSEOFFICER JEANETTE SERRITZLEV
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STABSTAMBOUREN

Stabstambouren får
RIDDERKORSET
TEKST: OLIVER SCHMIDT

Den 1. januar i år overrakte chefen for adjudantstaben, Lasse Harkjær Ridderkorset til Stabstambouren, Søren Rønløv.
Ridderkorset blev tildelt for ekstraordinær tjeneste, men bag
overrækkelsen ligger en usædvanlig historie.
EN UVENTET NYHED
30 grader og strålende solskin. Søren Rønløv er på decemberferie

i Ægypten. Han har fødderne dyppet i Rødehavet og slapper af. Da
han ser på sin telefon, bemærker han, at der er flere ubesvarede

opkald. De er alle sammen fra den tidligere stabstambour, Jan Je-

richau. Søren undrer sig over opkaldene, for Jan plejer sjældent at

ringe, og især ikke flere gange i træk. Søren sender ham en besked,
hvor han spørger, hvad det handler om. Han får en ganske kort
besked tilbage. Der står blot:

”Tillykke med det. Jeg er stolt af dig!”

Søren har ingen idé om, hvad det handler om og sender en besked,
hvori der står:

”Tillykke med hvad?”

Herefter forklarer Jan så, at der står i Politiken, at Søren er blevet
tildelt intet mindre end Ridderkorset.

Søren bliver noget så fortumlet over denne besked. Hvordan kan

der stå i Politiken, at han har fået tildelt Ridderkorset? Han ved vel
bedre end nogle andre, at han ikke har modtaget ridderkors.

Søren lægger stykkerne sammen og tænker, at der nok er en fra

Hofmarskallatet, der har været lidt for hurtig til at fortælle Politiken, at han skal have Ridderkorset.
8
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Vi træder ind i det nye år, og den 1. januar skal musikkorpset gå

parade i rød gallauniform for at markere det nye år. Inden de går
paraden er korpset, traditionen tro, blevet inviteret på et glas

champagne i midterpavallionen af Chef Livgarden. Ekstraordinært
er adjudantstabschefen også med til denne ceremoni, og lige så
snart Søren ser det, ved han godt, hvad klokken er slået. Herfra

prøver han så, efter absolut bedste evne, at lade som om han intet
ved om, hvad der skal ske.

Søren fik overrakt Ridderkorset af adjudantstabschefen, og selvom
han vidste på forhånd, at han ville få det, så var de store følelser
ægte, da han fik det.

RIDDERKORSET ER EN HOLDPRÆSTATION
Det første man bemærker, når man taler med Søren om musikkorpset, er, at han stråler af stolthed over korpset og dets præstation.
”Korpsets niveau er kun vokset mens jeg har været her, og det
bliver ved med at blive bedre!” – Siger Søren.

Han mener, at uden dem var han aldrig blevet tildelt ridderkorset.
Han mener faktisk i så høj grad, at Ridderkorset er til hele musik-

korpset, at da han besøgte Hendes Majestæt for at takke, så sagde
han til hende:

”Jeg tillader mig at tro på, at dette er en anerkendelse af hele
musikkorpset”.

Dermed kan han nu, hver eneste dag, bærer anerkendelsen af hele
hans korps på sit bryst.

STABSTAMBOUREN

”

Jeg tillader mig at
tro på, at dette er
en anerkendelse af
hele musikkorpset.

GARDERBLADET 
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HVAD ER DER ELLERS AT OPNÅ?
Søren ser det som et af højdepunkterne i hans karriere at have

tabt.”, siger Søren.

” Jooh nu lakker min kariere jo mod enden, for jeg kan gå om seks

På Trods af at Søren elsker sit arbejde og har fået tildelt én af de

Musikkorpset herinde som det er. Også langt ud i fremtiden. Jeg

som musiker, og gad egentlig ikke være chef for korpset. Han vur-

modtaget Ridderkorset, og efter en så stor anerkendelse er man
tilbøjelig til at spørge: Hvad er der tilbage at opnå?

år. Jeg har ikke noget mål om at nå højere herinde, for jeg kan ikke
komme højere op. Mit største ønske er, at vi får lov til at bevare

ønsker at Forsvaret bliver ved med at værne om det her fantastiske
musikkorps. Men for mig er det største, jeg nu skal nå, at finde en

Hvem er stabstambouren
Stabstambouren er frontfiguren for hele musikkorpset, og har ansvaret for, at vagtparaderne bliver
korrekt gennemført.
Han er selv musiker på samme niveau som resten af
korpset, og er uddannet fra musikkonservatoriet. Det
er ham, der går forrest og leder alle paraderne, hvor
musikkorpset er med.
Praktisk er han den ansvarlige for, at alle musikerne
ser ud som de skal. Han sørger for, at bukser er presset, frakker er affnugget og bjørne er redt. I denne
sammenhæng har han samme rolle som Inspektionshavende har for de vagtgående gardere.
10
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I VIRKELIGHEDEN VILLE JEG SLET IKKE VÆRE
STABSTAMBOUR
største udmærkelser, som man kan få, så ville han egentlig slet

ikke have været stabstambour. Han var fint tilfreds med sin stilling
derede, at det ikke skulle være ham, der gik og var efter alle sine
kollegaer og sige:

”Du har ikke presset dine bukser! Stram dig an!”

Han frygtede at det kunne ødelægge kollegaskabet, hvis han var
den ansvarlige.

Men da dagen kom, hvor der skulle ansættes en ny stabstambour,
så vidste han, at alle dem der søgte stillingen, kom lige fra gaden
og hverken havde paradeerfaring eller Livgarderånd.

”Jeg tænkte på musikkorpset og hvad der var bedst for det, så det
ikke var et eller andet fjols, der kom udefra som søgte stillingen.

Jeg ville hellere have, at det var en fra egne rækker, der skulle lede
Korpset.”
Der var ikke meget at rafle om efter, at han havde søgt stillingen,

for den tidligere Stabstambour, Jan Jerichau var ikke i tvivl om, at
kun Søren Rønløv var af den rette støbning.

”OK” PÅ PENSION

EN INSTITUTION TAKKER AF
TEKST OG FOTO: PRESSEOFFICER THOMAS HELBRO REIMANN

Fredag den 31. marts kunne Den Kongelige Livgardes myndighedsbefalingsmand O. K. Poulsen træde af til pension.
I forbindelse med O. K. Poulsens afskedsreception fik chefen for
Garnisonsstøtteelementet, major Christian Wiggers ordet:

”Du om nogen, har på alle baner ydet en enorm indsats for regimentet, for befalingmandskorpset, og for forsvarets som helhed!”
Herefter kunne major Christian Wiggers overrække Den Kongelige
Livgardes Skjold som en anerkendelse for O. K. Poulsen store ar-

bejde for Garnisonsstøtteelementet og for Den Kongelige Livgarde.
Flere taler fulgte, hvorefter oberst Mads Rahbek tog ordet og holdt
en kort tale.

Her kunne obersten overrække Livgardens sabel til O. K. Poulsen,
førend Livgardens Tambourkorps blev kaldt ind.

Efter alle kunstens regler skulle O.K. spilles ud af Livgarden, hvilket Tambourerne gjorde på bedste vis.

Den Kongelige Livgarde ønsker hermed O.K. held og lykke med
fremtiden og tak for din indsats.

O.K. Poulsen har modtaget Den Kongelige Livgardes skjold
for sin indsats.

GARDERBLADET 
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LIVGARDENS SLAG OG KRIGE

Livgarden i Treårskrigen
1848-1850
DEL 3
TEKST: KASPER KOLD PEDERSEN

Livgarden blev ved Isted længe holdt i reserve sammen med
en række andre danske bataljoner, hvilket bestemt ikke huede garderne, som ifølge overleveringen ”brændte af Begærlighed efter at ile deres tapre Kammerater til Hjælp for at
faa Lejlighed til at vise, at ogsaa de var beredte til at ofre Liv
og Blod”. Op ad formiddagen blev reserven dog efterhånden
kaldt frem. Ved middagstid, efter længe at have hørt slagets
gang på afstand, blev garderne som sidste og afgørende led
i det danske hovedangreb beordret frem til fronten for at
storme de tyske artilleristillinger, der spærrede den danske
fremrykning ved den nordlige udkant af Isted skov.
”Garden og 4de Forstærkningsbataljon ere udsete til at foretage
det sidste Angreb paa Fjendens Stilling, lykkes det, ere vi i
Slesvig i Aften!” – Oberst von Irminger, chef for den danske 6.
Infanteribrigade, 25. juli 1850.

DANMARK FÅR FRIE HÆNDER I SLESVIG
I starten af juni 1850 befinder Livgarden sig i omegnen af Horsens,
i fuld gang med eksercitser med henblik på det forestående felttog.
Borgerkrigen raser stadig i Slesvig-Holsten, hvor en tysksindet
oprørsregering fortsat insisterer på løsrivelse fra Danmark.

Få dage tidligere havde man kunne læse nyheden om at Danmark

havde underskrevet en fredsaftale i Berlin med Prøjsen. Prøjserne
var udsat for et stærkt diplomatisk pres fra blandt andet Rusland
og Storbritannien, som forsøgte at holde den fremadstormende

tyske stat i ave. Aftalen var et slag i ansigtet på oprørerne i SlesvigHolsten – året før havde tusindvis af prøjsiske soldater stået

skulder ved skulder på slagmarken med dem, men nu måtte man
indstille sig på at kæmpe videre alene.

Danmark havde i maj måned igangsat en fuld mobilisering, og

forberedte derfor netop nu en offensiv involverende over 40.000

mand med henblik på at bringe Slesvig tilbage på danske hænder.
Oprørshæren, tællende næsten 30.000 mand, var dog langt fra
12
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for i 1848. Den var langt mere veltrænet og veludstyret, takket

være sine tyske allierede, og med erfaring fra de to foregående års
hårde kampe. Desuden havde slesvig-holstenerne netop hyret en
prøjsisk general som øverste chef for sine tropper.

Efter en måneds tid i Horsens marcherer Garden sydpå mod

Flensborg, som del af den danske hærs 1. Division. Marchen på

40 kilometer om dagen i den støvede sommervarme har givetvis
ikke været nogen søndagstur for de svedende gardere under

bjørneskindshuerne. Efter flere ugers streng march når man dog
til Flensborg, samlingsstedet for de to danske divisioner inden

det forestående sammenstød med oprørshæren, der stod bag sine
forskansninger ved Isted.

BLODBADET PÅ ISTED HEDE
Antalsmæssigt er slaget ved Isted 25. juli det største slag i

Danmarks historie, og samtidig et af de største nogensinde

udkæmpet på nordisk grund. Det er sidste gang i historien, at man
ser hele den danske hær stående samlet til ét afgørende slag mod
en ligeværdig modstander.

Numerisk var den danske hær ganske vist de tysksindede

oprøreres en kende overlegen, men til gengæld var man som

den angribende part også mere udsat, mens oprørerne havde

en fordel ved at sidde i en stærk forsvarsstilling ved Isted. Flere
udenlandske militære eksperter så faktisk slesvig-holstenernes

hær som den stærkeste af de to, på baggrund af en angiveligt mere
erfaren hærledelse, bedre udrustning og militær uddannelse.

Disciplinen og moralen i den danske hær blev dog anset for at
være noget bedre end hos modstanderen.

Om morgenen den 25. juli siler regnen omsider ned på soldaterne
efter en længere periode med hedebølge, og omdanner det

kvælende støv til et fedtet pløre. Kombineret med en tæt krudtrøg
fra de bragende kanoner, skaber regnen også en markant nedsat
sigtbarhed fra slagets begyndelse. Dette bevirker blandt andet
at den prøjsiske general von Wilisens stort anlagte plan om at
indlede en samlet modoffensiv bogstaveligt talt regner væk.

Operationen fungerer nemlig ikke så effektivt i praksis, som

LIVGARDENS SLAG OG KRIGE

Wilisen ellers havde planlagt det på skrivebordet, idet den

Ved middagstid, efter at have kunnet høre slagets gang på

optimalt, og bliver i stedet indledt ganske ujævnt langs fronten,

artilleristillinger, der stadig spærrede den danske fremrykning ved

afhænger af et signalsystem af antændte bavner, hvilket kræver
relativt god sigtbarhed. Derfor koordineres modangrebet ikke

hvilket medfører en manglende gennemslagskraft og intensitet for
afgørende at kunne sende den danske hær på retræte.

På trods af dette, havde oprørshæren i perioder en vis succes flere
steder langs frontlinjen – nærliggende er det især at fremhæve

den 3. Infanteribrigade under den westfalske general Ulrich von
der Horst, som indhyllet i tåge lykkedes med at overraske den

danske 2. Division under general Schleppegrell og ramme dem i
flanken. Under angrebet faldt general Schleppegrell selv, hvilket

afstand, blev garderne som sidste og afgørende led i det danske
hovedangreb beordret frem til fronten for at storme de tyske
den nordlige udkant af Isted skov.

Fremrykningen gik i første omgang gennem et sumpet

lyngområde, hvor garderne måtte hoppe og springe mellem

lavningerne i terrænet for at undgå fjendens kugler. Garder nr.

90 Jens Voldby af 4. kompagni beskriver fremrykningen gennem
lyngen således:

” (…) vi [blev] af vores elskede kaptajn Axel Thortsen

skabte yderligere bestyrtelse i de danske rækker, som for en stund

anmodet om at passe nøje på fjendens batterier oppe ved

I stedet kunne den danske hær sidst på formiddagen begynde at

komme susende, og den må I træde til side for (…) og der

overvejelser og omhyggeligt udtænkte angrebsplaner om at omgå

enten til højre eller venstre for at lade kuglerne passere. Så

gik tilbage. Kort efter indsattes forstærkninger i form af en dansk

Isted skov. Han sagde: Når I passer på, kan de ikke skyde

forberede sig på det afgørende angreb på de slesvig-holstenske

faldt ikke en mand, skønt vi stod der i ca. 3 kvarter, og

fjenden, så kom slagets udfald i bund og grund til at handle mere

kom vi ud i kæde og ned over mosen og op efter skoven.”

reservestyrke, som bidrog til at afværge den lurende katastrofe.

os; der kommer først et glimt, så et knald, og så ser I kuglen

stillinger. For på trods af de to hærledelsers mange strategiske

kuglerne pløjede lyngheden mellem os, ja vi måtte ofte træde

om mod og offervilje, end krigslist.

GARDERBLADET 
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Næppe alle kom dog så uskadt igennem, som garder Voldby

således ofte kæmpende i en sådan formation mod en gruppe af

billede af krigens gru og ødelæggelse. Foran dem var et fladt

Det tyske kavaleri mistede hurtigt momentum i deres fremstød,

fremstiller det. Men efter således at være nået nogenlunde

helskindet ud af lyngmosen, mødte der mændene et voldsomt
hedelandskab overstrøet med døde og sårede soldater, der lå

mellem kuldkastede vågne og dyngevis af døde heste. En tysk
artilleristilling, placeret ganske tæt ved resterne af Isted Kro,

havde her haft held til at holde den danske fremrykning i skak

indtil videre. Efter et kort hvil, mens danske kanoner indledte et
voldsomt bombardement af de tyske stillinger for at gøre dem

møre, blev der givet ordre til at igangsætte fremrykningen med

fældet bajonet. På trods af de voldsomme scener på heden foran

dem, var stemningen blandt garderne præget af en nærmest bizar
eufori, da man stormede frem under høje hurraråb.

Efter 200 meters intenst løb med kuglerne flyvende om ørene

ude i det åbne landskab, forcerede man tyskernes forskansninger
og kom ind på livet af de fjendtlige artillerister, som febrilsk

forsøgte at forsvare deres kanoner fra at falde i danske hænder.

Garderne lykkedes med at fravriste fjenden tre 6-punds kanoner,
men med det samme forsøgte en eskadron af tyske dragoner at

generobre dem ved et dristigt udfald. Gardens kommandør, oberst
Johan Kirchhoff, gav derfor omgående mændene ordre til at tage

opstilling i tæt lukkede kredse. Der var tale om en karré-formation
med front til alle sider, der var en velkendt taktik til at imødegå
kavaleriangreb. I afbildninger af slaget portrætteres Garden

14

GARDERBLADET

fremadstormende fjendtlige dragoner.

takket være gardernes koncentrerede geværild fra de tætte

formationer, som gjorde et kraftigt indhug i dragonernes rækker.
Kort efter afbrød de derfor helt forsøget på at tilbageerobre

de tabte kanoner, hvorefter garderne, i selskab med et andet

dansk infanterikompagni, et stykke tid optog forfølgelsen af den
medtagede fjende.

Slesvig-holstenernes hær var slået, og retirerede tilbage mod

Slesvig, som snart efter blev rømmet. I løbet af efteråret ebbede
kampene ud, som krigens afslutning nærmede sig.

Udfaldet af slaget ved Isted kom i høj grad ned til infanteriet.

Selvom en enkelt afgørende faktor er svær præcist at finde frem
til, så taler meget for, at danskernes overlegne reservestyrke,
(herunder blandt andet Livgarden,) som kunne indsættes

efterhånden som slaget trak ud, blev afgørende. Derudover havde
det danske infanteris kampånd, offervilje, samt større militær

erfaring end modpartens tropper formentlig også indflydelse på
udfaldet.

Garden modtog stor ros for sin indsats. Brigadechef Irminger
fremhævede således særligt Garden og dens kommandør:

LIVGARDENS SLAG OG KRIGE
”Oberstløjtnant Kirchhoff [Livgardens kommandør, red.],
der ved Angrebet paa Højderne ved Isted med besindig
Uforfærdethed førte sin Bataillon til Angreb og derved
bidrog til det heldige Udfald. Brigaden kan overhovedet kun
fremhæve den Dygtighed og Takt, hvormed denne brave
Officer kommanderer det hans Anførsel antroede skønne
Korps.”
Kommandøren nåede dog ikke at opleve freden sænke sig for
alvor, i efteråret blev han alvorligt syg med det, man dengang
omtalte som ”Brystvattersot” (vand i lungerne), og døde i

november 1850, til stor sorg for garderne som havde tjent under
ham gennem de tre krigsår.

Da slaget ved Isted var overstået, havde danskerne lidt et tabstal

på 3615, mens tallet på slesvig-holstensk side lød på 2808. Næsten
en tiendedel af soldaterne der deltog, blev derfor enten såret eller
dræbt denne dag. Livgarden havde 14 døde og 58 sårede, hvoraf

næsten halvdelen blev varigt invalideret. De faldne blev begravet
i en fællesgrav på Flensborg kirkegård, hvor man 13 år senere
rejste den sidenhen så omstridte skulptur Istedløven, af H.W.

Bissen. Efter nederlaget i 1864 blev skulpturen bragt til Berlin

af prøjserne, som en slags krigsbytte. Efter 2. Verdenskrig blev

løven dog transporteret til Danmark af det amerikanske militær,

og fik en plads foran Tøjhusmuseet på Slotsholmen i København.

Efter forespørgsel fra Flensborg byråd, blev løven endelig i 2011
tilbageført til sin oprindelige plads på Flensborg kirkegård, hvor
den i dag står.

KRIGENS AFSLUTNING - EN SEJR, MEN SAMTIDIG KIMEN
TIL NY KONFLIKT
Sejren ved Isted, som reelt afgjorde krigen til danskernes fordel,
fik i samtiden enorm betydning for den danske selvforståelse
– og ikke mindst betydning for den skæbnesvangre nationale

selvovervurdering, som på mange måder førte til katastrofen i

1864. Midt i begejstringen over at have budt de mægtige tyske

naboer i syd trods, og tilmed vundet den tre år lange tvist med

dem, glemte mange de egentlige årsager, der lå til grund for den
danske sejr. Uden det diplomatiske pres på Prøjsen fra de andre
europæiske stormagter, navnlig fra Rusland, som fik Prøjsen til
at opgive sit engagement i konflikten med underskrivelsen af

fredsaftalen med Danmark 2 måneder inden Isted, ville krigen

ikke have kunnet vindes. De danske soldater, som udkæmpede
slagene ved Dybbøl, Fredericia, Isted og andre steder under
Treårskrigen, blev i befolkningen et vigtigt symbol på den

nyvundne nationale stolthed, i form af den nærmest mytologiske

idé om ”Den tapre landsoldat”. Vel havde de danske soldater stået

sin prøve under Treårskrigen med bravur, men forventningerne til

sin egen militære formåen blev efterfølgende blæst voldsomt ud af
proportioner.

GARDERBLADET 
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MUSIKKORPSET

Fleksibelt musikkorps
TEKST: KATRINE KIELLAND-BRANDT, FLØJTENIST

Et helt orkester på 36 mand, Livgardens Musikkorps med
fuldt udtræk, er superflot. Det fylder også en hel del og
lyder temmelig højt. Hvilket som regel er meningen. Men
nogen gange er det på sin plads at vælge en mere diskret
løsning, og her har vi vores ensembler på mellem 5 og 9
mand, der snildt kan rykke ud. Fleksibilitet er i alles interesse, og her kommer lidt om, hvad vores ensembler fx laver:
Messingensemblet på 5 mand (Lars Uhrenfeldt, trompet –

Lars Ejlif Hansen, trompet – Martin Cholewa, horn – Flemming

Welander, basun – Christian Bay, tuba) har som seneste opgave

spillet til H.H. Prins Felix’ konfirmation i Fredensborg Slotskirke
den 1. april. Her spillede de Niels W. Gades ”I Østen Stiger

Solen Op”, ”Anemonesangen” fra Ronja Røverdatter af Sebastian
og ”Trumpet Tune” af Henry Purcell. Messingensemblet har
ofte været i brug ved kirkelige handlinger og spillede også i

Domkirken ved Kronprinsparrets bryllup i 2004. De er jævnligt
med H.M. Dronningen på statsbesøg i udlandet, hvor der er

brug for repræsentative, danske indslag. Det er simpelt hen for
dyrt og pladskrævende at få hele orkestret med. Der er altid
tale om koncentrerede rejser med liden spildtid og stramt

Blæserkvintetten er også på 5 mand m/k. Den består af Utrilla

Gudiksen - fløjte, Radi Radev - obo, Thomas Lund Jensen - klarinet,
Carsten Smith Nielsen - horn og Kirsten Thomsen – fagot, en

klassisk instrumentsammensætning. Sidste år spillede de på
Christiansborg Slot til Kongehusets modtagelse af de danske
atleter fra årets Olympiade. Et andet vellykket arrangement

var indvielsen af Årstidshaven i Fredensborg Slotshave 16. sep.

2016. Musikken spillede forskellige steder i haven til gæsternes

fornøjelse, og et andet af Livgardens ensembler, Christian den 9.

Ensemblet, var også med her. I år har Blæserkvintetten været med
til H.K.H. Prins Henriks nytårskur 27. januar for repræsentanter

for sine mange protektioner på Christiansborg. Og senest spillede
de på Amalienborg ved statsrådsmiddagen, der blev afholdt i en

mindre sal, hvortil der hører en særlig repos en halv etage oppe,

som i gamle dage er bygget til musikken. Imidlertid løb kvintetten
ind i et akustikproblem, for lyden havde svært ved at trænge ned i
salen, og de måtte spille af alle kræfter og var godt blæst igennem
bagefter. Tidligere tiders musikinstrumenter sagde ikke nær så
meget, som de moderne gør, så hvordan har det lydt dengang?

program. Ikke desto mindre byder rejserne på store oplevelser.
Messingensemblet har fx været med i Kina, Mexico, Bahrain og
Grækenland.
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Messingensemblet. Foto: Elisabeth Rihn.

MUSIKKORPSET

KONCERTER i JUNI
5. juni kl. 18 – 22: Kgs. Have
14. juni kl. 19: Kastellet, Kbh.
15. juni kl. 19: Aastrup Kloster
22. juni kl. 19.30: Stærekassen
Læs mere på www.livgardensmusikkorps.dk

Christian den 9. Ensemblet er på 9 musikere: messingblæsere

og slagtøj. De spiller på originale instrumenter fra 1800tallet for
at opnå et historisk lydbillede. Ensemblets mest spektakulære

optrædener har været i udlandet, hvor de i sommeren 2015 gav
koncert på Chateau de Caïx , og i sommeren 2016 var de H.M.
Dronningens fødselsdagsoverraskelse i Grækenland til H.M.

Dronning Anne Marie på hendes runde dag. På billedet ses fra

venstre: David M.A.P. Palmquist, Andras Olsen, Bjarne Rasmussen,
Thomas Bruun, Søren Rønløv, Regentparret, Tom Højlund, Stig
Blæserkvintetten på Fredensborg, sep. 2016.
Foto: Martin Kejser.

Sønderriis, Lars Uhrenfeldt, Lars Ejlif Hansen.

Og så har jeg endda ikke nævnt Livgardens Dance Band på 7

mand, der spiller inciterende danserytmer. Både prinsesser og

officersfruer har svinget sig på de bonede gulve til deres musik.
Regentparret og Christian 9. Ensemblet på Chateau de Caïx,
2015. Arkivfoto.

Mere om det en anden gang.

GARDERBLADET 
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OPSLAGSTAVLEN

OPSL AGS

Hej Garder

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

Hej Garder

Søger du bolig?
Brug opslagstavlen til at
sprede budskabet. Måske en
gammel
garder har et tilb
ud til dig.

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

Få dit billede
med i Garderbladet
med #garderliv

@martinlindhardt
2 uger med på bykamp er overstået. Her er 2 DEL ved at rense
en bygning fra 1. sal og ned #urbanwarfare #garderliv

@thomasgk_
Bedste deling i felten - 1.
deling #denkongeligelivgarde
#semperprimus #garderliv

@bycarstenfrid
Tilbage i trøjen #livgarden #denmark #forsvaret#garderliv

@bycarstenfrid
Aftrådt #København #garderliv #livgarden #denmark #forsvaret #weekend

@oliversimbold
Tillykke med de 77 år Hendes
Majestæt Dronning Margrethe
II. Et lille tb til sidste års fødselsdag, hvor jeg var så heldig at
være faneholder  #GarderLiv

@denkongeligelivgarde
Vagtskifte på Fredensborg Slot
#fredensborgslot #garderliv
#værdatkæmpefor #proregeetgrege #enganggarderaltidgarder #denkongeligelivgarde #royallifeguards

@livgardens.tambour-

@casperdesvil
Today I threw off the Official
Opening of ”Gardersalen” with no
else than 35 of my old comrades
from the military. It was so much
fun having them up there for the
first time and they loved it. I’m
proud and happy that 4 months
of meetings and work has payed
off. #garderliv #palermo

GARDERBLADET

korps
Pause-kreds #livgardenstambourkorps #livgarden #bjørnebanden #garderliv
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GARDERMINDER
GAMMEL GARDER NOV-57 SVEN AAGE
Sommeren 1955 havde Den Kgl. Livgarde to lette rekrut kompagnier
under uddannelse i Jægersprislejren.

Mandskabet var indkvarteret i røde træbarakker, under ret
primitive forhold. Én deling pr. barak, fælles vaske- og toiletrum.
Heldigvis var det en sommer med meget fint vejr – ingen regn. Ingen

tørring af tøj og udrustning, pudsning var, stort set, indskrænket til
aftørring af støv.

Kompagnichef var Kl. Hagen med næstkommanderende Prlt.

Ved et andet lørdags eftersyn efterser jeg
toiletgrej. Da 803 fremviser en stor flot

og veludrustet toilettaske siger jeg : ”Den

bruger De da ikke 803”, også denne gang

kom svaret promte: ”Næj, Hr. sergent den

Har du
e
soldate t minde fra
rtiden,
som du
bare els
k
Eller m er at fortælle
?
åske en
h
Billede
r fra ”d åndfuld
e
Send d ngang”?
et til
garder
blade
garder
forenin t@
gerne.d
k

hår a kun te å vis’ frem å lørda’e”. Også denne

gang skynder jeg mig videre, mens jeg prøver at
holde masken.

Honnens de Lichtenberg. Selv var jeg som Sergent delingsfører
for støttedelingen. Rekrutterne gennemgik en hård og barsk
uddannelse, men alt blev taget ”I strakt arm” og med godt humør.

En af rekrutterne med nr. 803 var en bragende god soldat, men det
kneb lidt med personlig soignering samt vedligehold af udrustning.
Under et lørdags eftersyn i barakken efterser jeg sengeredning. En

af sengene havde ikke tæppet strammet ordentligt op, så jeg siger

til ejermanden: ” 803 er et Dem der ligger der? ”Svaret kom promte:
”Næj , Hr. Sergent, a stoer hier !

Juni Quizzen
Har du styr på dine palæer?
Klik ind på nedenstående link, og match navnet
på palæerne med nummeret på billedet.

Alle rigtige svar deltager i lodtrækningen om en
original Emilie Arved Plakat.

www.garderforeningerne.dk/juni-quiz
1

2

3

4

Om plakaten

Gardershoppens nyeste skud på
produkt-stammen er en garderplakat, tegnet af designeren Emilie
Arved. Plakaten er inspireret af
et skud fra Amalienborg, hvor en
garder anråber en besøgende, der
kommer for tæt på palæet.
Plakaten kan købes på
www.gardershop.dk eller direkte
hos Knud Glavind på
tlf.: 3054 3891 /
mail: dgglavind@dbmail.dk.
til kr. 195,00
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REDAKTIONEN ANBEFALER

Redaktionen anbefaler
Sensommeren og efteråret er igen i år en periode fyldt med
spændende, landsdækkende arrangementer. Vi har samlet
tre nøglearrangementer, som du ikke vil gå glip af i år.
GARDERNES VANDSKILØB 2017 I HVIDE SANDE
LØRDAG D. 26. AUGUST
Ringkøbing og Omegns Garderforening inviterer, i samarbejde

med DG, alle nuværende, unge såvel som gamle gardere fra hele

landet til at deltage i Gardernes Vandskiløb, der løber af stablen
ved Kabelparken i Hvide Sande. Traditionen tro, vil der blive
serveret en barbecue menu fra grillen som en del af prisen.

Kom og deltag i sommerens helt store oplevelse sammen med dine

Gardernes Vandskiløb i Hvide Sande

Garderkammerater, lørdag d. 26. august kl. 11 – 14 i Kabelpark

Tilmelding senest søndag d. 13. august til Anders Bjerg på tlf.:

som inkluderer leje af våddragt og ski samt en barbecue menu fra

PPS. Der må ikke nydes medbragt mad og drikke på Kabelparkens

Aqua Sports Zone, Gytjevej 15, 6960 Hvide Sande.

Prisen for dette storslåede arrangement er beskedne 100,00 kr.,
grillen.

5176 9891 eller mail: lindevej.20@dlgtele.dk.

PS. Husk at medbringe badetøj og håndklæde.
område.

VINGSTED SKYDNING 2017
LØRDAG D. 23. SEPTEMBER
Skydebanerne er bestilt, og nu venter de bare på, at skydningerne går i gang under den årlige garderskydning i Vingsted.

Igen i år vil der være gratis ammunition på såvel 200 m banerne som 50 m banerne, så hvorfor ikke tage imod dette tilbud?
Reservér datoen allerede nu, så du kan sikre dig selv en

Vingsted Skydning 2017

uforglemmelig oplevelse med dine soldaterkammerater på
skydebanerne i Vingsted.

På www.garderforeningerne.dk/nyheder kan du se eller gense
vores film om Vingsted, der fortæller vidt og bredt om, hvad
årets største skydearrangement går ud på.

GARDERMARCH 2017
SØNDAG D. 1. OKTOBER
For tredje år i træk arrangerer DG, i samarbejde med
Gardernetværk og Den Kongelige Livgarde, Gardermarch.
Gardermarch er en familiemarch, og man kan derfor
vælge mellem at gå ruter på ca. 8, 17 og 30 km. Alle tre
ruter går gennem det velkendte øvelsesterræn.
Marchen udgår fra Garderkasernen i Høvelte, med fælles
afmarch klokken 08:00, hvor tambourkorpset går i
spidsen med fuld musik på den første kilometer.
Gardermarch støtter Livgardens Veteranarbejde, og
som marchgænger er du med til at støtte veteranerne.
I 2016 kunne Gardermarch overrække 25.000 kroner til
Livgarden takket være de mange deltagere. Vi ses!
Køb din billet allerede nu på www.gardermarch.dk
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Gardermarch på Garderkasernen

NYT FRA DG

Præsidiets Skydeudvalg
Sommerferien står for døren, og med den bliver der forhåbentligt god mulighed for at samle kræfter og lade op til de
kommende skydninger blandt gamle gardere.

Landsskydning på 200 m.
Landsskydning på 200 m skydes i august og september.
Skydningen kan skydes på hjemmebane, men den kan selvfølgelig også skydes i Vingsted.
Skydeudvalget skal igen opfordre til, at Landsskydning 200
m bruges som et foreningsarrangement, hvor man samles i
rammen af foreningen til et par hyggelige timer på skydebanen. Målet med Landsskydningen er primært, at vi som gamle
gardere mødes til et hyggeligt lokalt arrangement, men at vi
samtidig dyster med og mod garderkammerater over hele
landet.

Landsskydningen er en skydning for gamle gardere og mellem
gamle gardere, så alle kan være med.

Vingsted
Den årlige garderskydning i Vingsted afholdes lørdag den 23.
september 2017. Skydebanerne er bestilt, og nu venter de bare
på, at skydningerne går i gang.
Også i år vil der være gratis ammunition på såvel 200 m banerne som 50 m banerne, så hvorfor ikke tage imod dette tilbud.
Husk her, at din skydning på 200 m også kan tælle med som
landsskydning, hvorved du kan slå to fluer med et smæk.
Nu er det så op til alle at få sat et stort kryds i kalenderen, for
vi skal gerne have en stor tilslutning til begge skydninger. Skydeudvalget håber naturligvis på stor deltagelse for både gamle
gardere og for garderforeninger.


Præsidiets Skydeudvalg

HAR
HAR
DUDU
BESØGT
BESØGT
GARDERSALEN
GARDERSALEN
PÅPÅ
KULTORVET?
KULTORVET?
SOM
SOM
GAMMEL
GAMMEL
GARDER,
GARDER,
KAN
KAN
DUDU
OPNÅ
OPNÅ
ENEN
LANG
LANG
RÆKKE
RÆKKE
BESPARELSER
BESPARELSER
PÅPÅ
MAD
MAD
OGOG
DRIKKE.
DRIKKE.
HUSK
HUSK
ATAT
VISE
VISE
DIT
DIT
GARDERKORT,
GARDERKORT,
INDEN
INDEN
DUDU
BESTILLER
BESTILLER
BRUNCH
BRUNCH
– 69,00
– 69,00
KR.
KR.
2 COCKTAILS
2 COCKTAILS
– 79,00
– 79,00
KR.
KR.
STOR
STOR
FADØL
FADØL
– 35,00
– 35,00
KR.
KR.
30%
30%
PÅ PÅ
á LA
á LA
CARTE
CARTE
– ALLE
– ALLE
UGENS
UGENS
DAGE
DAGE

GARDERKORTET
Bestil dit Garderkort i dag!
Kontakt Knud Glavind på mail:
dgglavind@dbmail.dk
eller tlf. 30 54 38 91

GARDERBLADET 
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REGION 1

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

Efterår 2017 besøg på det nye Rådhus i Aars.
24. okt. bowlingaften Aars Bowlingcenter.
4. dec. generalforsamling nr. 103 og julefrokost med ledsagere på Hornum Kro.

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

Forår 2018 Virksomhedsbesøg Rokkedahl
kylling Kølby. Sæt et stort X i kalenderen på
ovennævnte dage.
Besøg vor Garderudstilling hos Dansk Nutidsmuseum, Støberivej 8, 9600 Aars. Tid:
Fra nu til 21. juni 2017. Åbningstider: 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

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

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

Kommende arangementer: Garder Sommertræf Fodboldgolf/Grillaften
Sted: Løgstør Fodboldgolf, Engelstrupvej 20,
9670 Løgstør.
Tid: Mandag den 26. juni 2017 kl. 18.00 med
løbende start 9 huller.
Efter Fodboldgolf er der fællesspisning på
Mølgaard, hvor JAN-61 Peter Jensen vil grille
for os i JAN-90 Mogens Dalsgaards opvarmede værksted på Mølgaardsvej 5, Vindblæs.
Du er velkommen til at tage ledsager med
eller kun deltage i fællesspisningen kl. ca.
19.30 på Mølgaard. Pris kr. 100,00 incl. mad
22
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og kaffe/the, men excl. drikkevarer som kan
købes. Vi håber son sædvanlig på et stort fremmøde til dette sommertræf for gl. gardere.
Tilmelding på mail garder@himmerlandsgf.
dk eller NOV-61 Kjeld Sørensen SMS/mobil
2174 7775 senest søndag den 25. juni 2017
kl. 18.00.

MÆRKEDAGE
Følgende har på sin runde fødselsdag haft
besøg af 2 fra bestyrelsen:
OKT-87 Claus Schnedler Nissen

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

Hobro og Omegn GF 35

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

Morsø

GF 44

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

Nordjylland

GF 10

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

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 e-mail: kontakt@gfnordjylland.dk
Torsdag den 8. juni kl. 19.00 introdukrionsaften for nye medlemmer - Odd Fellow Palæet, Boulevarden 20 c, Aalborg
Vi vil gerne som Garderforening præsentere,
”what´s in it for me” hvad man som medlem
kan forvente af aktiviteter og informationer
fra din lokale garderforening GF Nordjylland. Men samtidig vil vi også meget gerne
lytte til eventuelle ønsker om nye aktiviteter/netværk. Der vil blive sendt en særlig
e-mail invitation til alle nyere medlemmer af
GF Nordjylland. Tilmelding til Olav Vibild på
tlf. 2814 3501 eller på e-mail til kontakt@
gfnordjylland.dk
Tors. d. 15. juni kl. 19.00 Valdemarsdag:
GF Nordjyllands fane samt mange andre faner deltager i Danmarkssamfundets arrangement På Gl. Torv. Efter overrækkelse af de
forskellige faner er der fælles march gennem
byen til Budolfi Kirke, hvor der afholdes en
meget stemningsfyldt festgudstjeneste. Nærmere om arrangementet vil fremkomme i
dagspressen.
Flyvestation Aalborg
6/4 Besøgte GFN Flyvestation Aalborg, hvor
sergenterne Emil og Anders viste rundt,
hvor vi så redningshelikopter, Hercules og
Challenger flyene. En dejlig aften, der sluttede med kaffe og kage, samt en interessant
præsentation omkring Flyvevåbnets organisation og udsendelser. Stor tak til Emil og
Anders.
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

Besøg på ”Brænderiet Enghaven”
Inden sommerferien slutter vi den 8. juni
kl. 19.00 af 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

REGION 2
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.
God sommer
Søren Dam Kjeldsen

OKTOBERFEST med ledsager.
fredag d. 6. okt. kl. 18, Nilles Kro, Sabro.
Festen er et fælles arrangement mellem garderforeningerne i Samsø, Djursland, Odder,
Skanderborg, Randers og Aarhus.
Pris kr. 275,- pr. person excl. drikkevarer.
Max. 130 prs.
Påklædning: fri, men pæn - evt. lederhosen.
Mulighed for overnatning til rabatpris.
Se yderligere under Region II i Garderbladet
eller på: www.aarhusgarderforening.dk
Tilmelding og betaling senest 1. sept. til Sparekassen Kronjylland, Reg.nr. 9319
Kontonr. 3255614923
Husk at anføre navn.

Thisted Amt


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

GF 04
8/4 1901

Onsdag d. 7. juni kl 18.00 Sommergrill og
besøg på Bunker museum i Hanstholm

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

Vi mødes på Hjemmværnsgården på Molervej 19 i Hanstholm, hvor vi er klar ved grillen. Efter spisning kl. 19.30 får vi en rundvisning med guide i Bunker museet, derefter
afsluttes aftenen med kaffe. HUSK. Medbring
selv bord, stol, service og kaffe. Pris pr person max 150,00 kr incl. ad lib. mad, drikke og
Bunker museum. Børn ½ pris.
Tilmelding senest d. 4. juni til Niels Godiksen
på 2090 7901 el n.godiksen@mail.dk

Vendsyssel

GF 43

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

April måned bød på 2 arrangementer i foreningen. Den 5. april, undskylder for datoen var forkert her i garderbladet, var vi på
besøg hos Nejsiglund, Sæby Planteskole. Vi
mødte op hos deres gartneri i Hørby, hvor
vi fik et virkelig godt indblik i, hvordan dagligdagen former sig på et gartneri. Dernæst
kørte vi til deres væksthus og forretning i
Sæby, hvor enhver med lidt haveinteresse
nemt kunne lade sig friste, og især da der
denne aften blev givet procenter til de af
os, der skulle have noget med til haven. Vi

REGIONSBOWLING.

Den årlige Regionsbowling er afholdt i Viborg og opbakningen var i top, måske grundet Viborgs centrale beliggenhed. I år var
vi hele fem hold fra henholdsvis Bjerringbro, Herning, Aarhus og Viborg. Vi startede
med lidt introduktion til dagens program,
samt lidt opvarmning inden den endelige turnering. Startskuddet blev affyret og
efter ca halvanden times intens bowling
kamp, blev det tid til proviantering. En herlig buffet med tilhørende kaffe og kage var
tiltrængt ovenpå kampen. Herefter fulgte præmieuddeling til de tre bedste hold.

sluttede af med pålægskagemand, og Sæby
Planteskole var vært med drikkevarer. En
stor tak skal lyde til Lars og Erik, fordi de
åbnede døren for os, og gav et meget spændende indblik i gartneriets arbejde og historie.

Den 26. april var det så tid for årets generalforsamling, der igen i år blev afholdt på
Frederikshavn Flådestation. Der må godt
være lidt flere tilmeldt næste år, men generalforsamlingen forløb godt og foreningen
har en sund økonomi, hvilket ikke er uvæsentligt forud for næste års 100 års jubilæum, der givet vil tære på reserverne. Nyvalg
til bestyrelsen blev JAN-70 Jens Bertelsen,
der erstatter JUL-81 Peter Ulrik Sørensen.
Desuden blev MAJ-73 Erik Pedersen udnævnt til æresmedlem. Stort tillykke endnu
engang til Erik med udnævnelsen, og endnu
engang tak for det store arbejde du lægger
i foreningen. Sæsonens sidste arrangement
er 99 års stiftelsesfest der afholdes den 10.
maj.
JUL-81 Peter Ulrik Sørensen

Østvendsyssel

GF 77

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

3. pladsen gik til Viborg
2. pladsen gik til Aarhus
1. pladsen, samt vandrepkal, gik til Hernings hold 1

En stor tak til alle som i år mødte op til arrangementet og tak for en rigtig hyggelig dag.
Jeg ser med stor forventning frem til
næste års turnering den 24/2-2018.
Med venlig hilsen
Regionsbowlingleder Region II
Karsten Fruergaard

Hej Garder
Når du ser Ikonet til
højre, kan du finde
mere indhold fra din
forening på
www.garderforeningerne.dk
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REGION 2

OKTOBER

FEST
Seks garderforeninger i Østjylland er gået i
samarbejde om
OKTOBERFEST
Fredag d. 6. okt. Kl. 18

Garderforeningerne Samsø - Djursland – Odder
og Omegn – Skanderborg og Omegn – Randers
og Omegn, samt Aarhus og Omegn inviterer til
OKTOBERFEST med ledsager på
Nilles Kro, Hadstenvej 209, 8471 Sabro.

PROGRAM
Kl. 18:00, Festmiddag bestående af en lækker
”oktoberbuffet”, dessert og kaffe.
Kl. 20:00, Randers Politiorkester spiller og
underholder.
Kl. 22:00, Multikunstneren STEVE HART laver
trylleri for voksne og motion for
lattermusklerne.
Ingen ved, hvornår festen slutter, men vi har
fået tilbudt rabatpris på overnatning på kroen.
Pris for buffet, dessert, kaffe, underholdning:
kr. 275,- pr. person ekskl. Drikkevarer.

Tilmelding til OKTOBERFESTEN:
Samsø tlf. 4021 5676,
Djursland tlf. 5150 1429,
Odder tlf. 2032 3318,
Skanderborg tlf. 2166 6559,
Randers tlf. 8647 3009,
Aarhus tlf. 4075 1724.
Tilmelding og betaling skal ske til din lokale
forening senest d. 1. september.
Bemærk max. 130 personer.

Bjerringbro og Omegn

GF 75

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

Djursland

GF 55

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

Grillaften fredag den 9. juni hos Berit og
DEC-83 Peder Byskov kl. 18.00. Vi besøger
dem på Havhusevej 1, 8961 Allingåbro, her
vil vi få nogle hyggelige timer sammen med
medlemmers familie. Af hensyn til indkøb af
kød m.m. er der tilmelding til NOV-91 Nils
Skov Pedersen på 5150 1429 eller nielsskov27@hotmail.com eller til JAN-63 Chr.
Brøgger 8633 6027 eller broeggerskovly@
mail.dk senest den 5. juni. Der kan købes
drikkevarer, medbring selv tilbehør til kødet,
tallerken og bestik. Er vejret som det plejer,
går vi en tur til stranden, tilbage igen er der
kaffe og kage til alle. Husk at alle er velkommen med familie.
Jan-63 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

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
RANDERS
POLITIORKESTER


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

GF 26
6/5 1912

GF 19
17/12 1910

Odder og Omegn

Overnatning m. morgenmad: Dobbeltvær. kr. 750,- og
enkeltvær. kr. 650,-. Bestilling foretages individuelt på tlf.
8694 8899, nævn ”garderforening/oktoberfest”.
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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

OKTOBERFEST med ledsager fredag d. 6.
okt. kl. 18, Nilles Kro, Sabro.
Festen er arrangeret af Garderforeningerne:

Samsø – Djursland - Odder – Skanderborg –
Randers samt Aarhus
Oktoberfestmenu pris kr. 275,- pr. person
excl. drikkevarer. Max. 130 prs.
Påklædning: fri, evt. lederhosen.
Mulighed for overnatning til Garderpris.
Se yderligere under Region II i Garderbladet eller på: www.aarhusgarderforening.dk
eller kontakt 2032 3318. Tilmelding og betaling senest: 1. sept. til Nordea Bank, Reg.
nr. 2500, Kontonr. 6445460336.
Husk at anføre navn.
APR-72 Jens Peter Petersen

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

Gardernes Vandskiløb
Husk Gardernes Vandskiløb d. 26. august i
Hvide Sande. Se yderligere information i maj
bladet eller andet steds i bladet.

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

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

GF 30
4/5 1913

Husk besøget på Thisted Bryghus lørdag
den 17. juni 2017.
Afgang fra Bygma, Nørrevænget kl. 10.
Thisted er kendt for mange forskellige fremstillinger af øl og vand. Der er rundvisning
efterfulgt af smagsprøver ad libitum samt
spisning. Pris kr. 170.
Bindende tilmelding senest den 9. juni til formanden Jakob Nørgaard, jakobnorgaard@
yahoo.com – mobil 2060 6633 eller Erik
Tjener eriktjener@gmail.com – mobil 3048
8425.
Aflysning:
Sejlturen med Hjejlebådene den 15. august
2017 er vi desværre nødt til at aflyse.
Det er i Regattaugen og Hjejleselskabet skal
selv disponere over båden den aften.

NOV-71 Erik Tjener

REGION 2
Skanderborg og Omegn

GF 36
4/2 1916


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

OKTOBERFEST – indbydelse til fredag den
6. oktober kl. 18.00
Oktoberfest – Gardere med ledsager på Nilles Kro, Sabro.
Festen er arrangeret af Garderforeningerne
Samsø, Djursland, Odder, Skanderborg, Randers og Aarhus.
Oktoberfestmenu. Prisen er 275 kr. pr. person, excl. drikkevarer. Max. 130 personer.
Påklædning: Fri – eventuelt Lederhosen.
Mulighed for overnatning til Garderpris.
Se yderligere under Region II, Aarhus og Omegn, på www.aarhusgarderforening.dk eller
kontakt tlf.nr. 2166 6559.
Tilmelding og betaling senest 1. september
til Sparekassen Kronjylland, Reg. nr. 6191,
Konto nr. 9040200875.
Husk at anføre deltagernavn(e)
Virksomhedsbesøg på den økologiske
gård, Troldgaarden i Vedslet den 25. april
Garderforeningerne Odder og Skanderborg
afholdt virksomhedsbesøg på Troldgaarden den 25. april, hvor Philip, kendt fra
TV-programmerne ”De unge landmænd”
og ”Hjem til gården” fortalte om at drive
en økologisk gård med får og grise. Philip
viste rundt, først i rummene, hvor der blev
produceret forskellige spegepølser, medisterpølser m.v. Derefter i stalden med fårene, som nyligt havde fået lam – og der var
mange nyligt fødte lam.
Vi var ude ved én af markerne med de løsgående grise, hvor Philip fortalte om den
gamle race – sortbrogede. De havde lige
fået et læs gulerødder.
Det var bidende koldt og regnfuldt den aften, så det var dejligt at komme ind i drivhuset, hvor der var tørt og lidt varmere.
Her fik hver især serveret en tallerken med
æggekage, medisterpølse, leverpostej og
diverse spegepølser, som var lavet af egen
produktion. Hertil kold kartoffelsalat, brød
og smør. Det var en meget interessant og
hyggelig aften.
Chef Livgarden, Oberst Mads Rahbek i
Horsens
Den 19. april havde Garderforeningerne
Horsens, Vejle, Odder og Skanderborg besøg af Chef Livgarden, Oberst Mads Rahbek, som holdt et godt foredrag om livet
hos Livgarden. Læs mere under Region III,
Horsens og Omegn i Garderbladet.
AUG-72 Asger Thykjær

Skive og Omegn

GF 27

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

Skjern og Omegn


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

GF 64
12/3 1943

Familiebowling.
Søndag den 11. juni 2017, kl. 11.00, har
Skjern og Omegns Garderforening familiebowling i Skjern Bowlingcenter. Vi afslutter
bowling med en frokost eller måske grillparty kl. 12.15. Tilmelding senest den 7. juni
2017 til Gunnar Jensen, tlf. 3046 2073. Vi ses!
FEB-69 Gunnar Jensen

Viborg og Omegn

GF 15

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

Tirsdag d. 13. juni Fugleskydning.
Bemærk i år foregår skydningen hos Viborg
Skytte Forening, Finderupvej 50, 8800 Viborg. Selve fugleskydningen starter kl. 19.00.
De medlemmer, der ønsker det, er meget velkomne til at medbringe madkurv, kaffekurv
og møde op kl. 18. Der er så fælles spisning
inden skydningen. Efter skydningen er der
præmie overrækkelse.

Aarhus og Omegn

AUG-82 Jørn Bech


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
OKTOBERFEST med ledsager.
fredag d. 6. okt. kl. 18 Nilles Kro, Sabro.
Festen er et fælles arrangement mellem garderforeningerne i Samsø, Djursland, Odder,
Skanderborg, Randers og Aarhus.
Pris kr. 275,- pr. person excl. drikkevarer.
Max. 130 prs.
Påklædning: fri, men pæn - evt. lederhosen.
Mulighed for overnatning til rabatpris.
Se yderligere under Region II i Garderbladet
eller på: www.garderforeningerne.dk
www.aarhusgarderforening.dk
Facebook under foreningsnavn.
Tilmelding til J.Ø. Johnsen, mail: abc-telte@
mail.dk, Tlf. 4075 1724 og betaling senest
1. sept. til Jyske Bank, Reg.nr. 7840
Kontonr. 1934853
Husk at anføre navn.
Onsdag den 5. april, besøg på Kvindemuseet.
Over 40 medlemmer og deres familie på
besøg på Kvindemuseet, hvor vi af en velformulerende pige fik en fin gennemgang
af den historiske bygning ved Aarhus
Domkirke, hvor museet er beliggende,
samt en fyldestgørende historie om kvindebevægelsen fra start til i dag. Da rundvisningen med guide var slut efter ca. en
time, havde vi selv mulighed for at kigge
på den flotte udstilling inden vi i den hyggelige restaurant indtog en meget velsmagende buffet, tilberedt af udsøgte økologiske råvarer efterfulgt af kaffe og kage.
Aftenen sluttede af med en særdeles interessant rundvisning i Besættelsesmuseet,
der er beliggende i samme bygnings kælder. Her fik vi af bl.a. en 90 årig inspektør
fra Den gamle By fortalt i detaljer om de 5
onde år under 2. verdenskrig. Det var en
meget vellykket aften i gode venners selskab.

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra
Musikkorpset gør dagen festlig.
Ring til Jesper Hyllested. Musiker ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 2825 6500
GARDERBLADET 
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Garderforeningerne i Sydjylland (3)
Vicepræsident: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme.
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsskydeleder
MAR-93 Ulrik Baunsgård,
Birkebækparken 11,
7260 Sdr. Omme
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsbowlingleder:
OKT-77 Jørgen Jeppesen,
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 7620 1212
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk

Fællesforedraget i Horsens d. 19. april
Garderforeningerne i Vejle, Skanderborg, Odder og Horsens havde - i bedste garderstil - arrangeret et foredrag med Livgardens Chef, Oberst Mads Rahbek, onsdag d. 19. april på Scandic Bygholm Park. Fremmødet var henved 100 som kom
fra 8 Garderforeninger på tværs af regioner. Stemningen var god lige fra starten
og efter spisningen blev aftenens foredragsholder overladt scenen. Det blev til et
par ganske interessante timer som fik de gamle gardere til at reflekter over Livgardens position i dag. Mange deltagere husker særligt deres egen hårde tjans,
men måtte under foredraget nok også sande at tjenesten i dag er mindst ligeså
krævende for de unge gardere. Garderforeningerne i Vejle, Skanderborg, Odder
og Horsens takker CH/LG for et spændende og interessant foredrag.

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

GF 57

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

Aktiviteter i juni 2017.
Tirsdag den 6. juni 2017 fra kl. 18.00: Trekant skydning på 100 meter bane – i år
er den flyttet fra Toftlund Skydebane til
Døstrup, Landevejen 77 A, 6780 Skærbæk.
Ud over dette er alt, som det plejer, dvs. god
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forplejning samt hyggelig stemning i gode
kammeraters selskab.
Der er mulighed for en evt. træningsaften,
kontakt Skydeudvalgsformand Ole Jensen.
Husk tilmelding til OJ (4028 8212) af hensyn
til madbestilling. Vel mødt!
Mandag den 12. juni kl.: 19:00 afholder vi
den traditionelle ”Mannetur”, som afslutter
årets program, og hvor der uddeles præmier
og pokaler. Turen går i år til Tyrstrupgaard
med garder N.E. Schultz Petersen som vært,
og vi glæder os til en interessant og spændende aften med fortællinger og tilbageblik
på Tyrstrupgaards lange historie.
Husk madpakken og vel mødt.
Siden sidst:
Såvel skydeaftener som kammeratskabsformiddagene er nu afsluttet for i år, og
igen i år var det lykkedes for foreningens
æresmedlem og tidligere mangeårig formand Laurids Mink, at få sammensat et
interessant og spændende program med
stribevis af gode foredragsholdere og indlæg. Tak til Laurids for en flot indsats – og
vi glæder os allerede til næste år.
Foreningen deltog med Fanen i arrangementet omkring 9. april, hvor foreningen
ærede de faldne soldater med en mindebuket, samt ved arrangementet omkring den
23. april, Slaget ved Kolding.

Horsens og Omegn

GF 03

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

Kolding og Omegn
GF 06

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

Den 20. april havde foreningen arrangeret
en tur med marinehjemmeværnsbåden
Herkules. Fartøjsføreren Jan Andreasen,
foreningens kasserer, havde inviteret 12
af foreningens medlemmer med på en tur
ud gennem Kolding fjord, syd om Fænø,
under den gamle Lillebæltsbro og retur til
Kolding. Der var kun plads til et begrænset antal, da der skal være redningsudstyr
og plads til alle i redningsflåden, hvis det
skulle blive nødvendigt. Efter udlevering
og tilpasning af redningsveste, var der en
sikkerhedsgennemgang af båden, så alle
kendte til nødudgange, samlingspunkt osv.
Under turen havde vi adgang til broen og
maskinrummet, og ude midt i fjorden blev
gummibåden sat i søen, og blev sendt på

REGION 4
øvelsestur. På østsiden af Fænø mødte vi
marinehjemmeværnsbåden fra Fredericia,
og der blev udført et par manøvrer sammen. På vej tilbage til Kolding i skumringen
blev gummibåden samlet op, og da resten
af turen foregik i mørke, var det tid til kaffe
og medbragt kage. Det var en dejlig om end
frisk tur og Marinehjemmeværnet i Kolding
skal have mange tak for at tage os med.
Skydelederen oplyser at skydetræningen
foregår i Vingsted i maj og juni måned. Skydetider og datoer vil tilgå pr. mail.

Kongeå-egnen

GF 73

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

Midtjydsk

GF 58

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

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

Vejle og Omegn

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)

Lidt fra vicepræsidenten
Når jeg skriver dette indlæg, så har
det været et noget koldt forår, og
solen titter lidt beklemt frem en
gang imellem, men sommeren må
da komme. Aktiviteterne i garderforeninger er ved at klinge af. Dog
er der nogle garderforeninger der
har traditionelle årlige sommerture eller grill arrangementer.
Jeg vil ønske jer alle og jeres familier en rigtig god og solrig sommer.

Assenskredsen

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


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

Vicepræsident: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S.
Tlf. p. 2073 4089
e-mail: hgprivat2@gmail.com

JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident

Sønderjydsk

Varde og Omegn

Garderforeningerne på Fyn (4)

GF 72
8/5 1957

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


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

Den Fyenske


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

GF 66
2/9 1945

GF 02
6/7 1889

Lidt fra formanden
Vi har nu haft den sidste garderstue i Skt.
Georgs Gildernes hus på Højstrupvangen
1. Næste gang vi mødes til garderstue, er
det 3. torsdag i september i Toldbodgade 5
ved siden af Marcipanfabrikken. I vil høre
nærmere om det, men inden det, kommer
sommeren, og jeg vil benytte lejligheden til
at ønske jer alle og jeres familier en rigtig
god sommer.

Kommende arrangementer
Gardergolf
Fredag d. 2. juni kl. 12.30 spilles der Gardergolf på Vestfyns Golfklub, i Glamsbjerg
Kongeskydning
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.
Valdemarsdag i Den Fynske Landsby
Torsdag d. 15. juni kl. 19.00 er det Valdemarsdag som fejres med musik og optræden.
Traditionen tro stiller vi med et fanekommando.
Afholdte arrangementer
Sidste Garderstue hos Skt. Georgs Gilderne
Den traditionelle garderstue med brunkål
blev aflyst da der kun var 6 tilmeldinger.
Det var sidste garderstue i Skt. Georgs Gildernes dejlige lokaler og derfor blev der
afholdt almindelig Garderstue i stedet for.
Helt almindelig var det dog ikke, idet vore
sublime messefolk serverede jordbærtærte
og cognac som en festlig afsked med lokalerne.
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

Som tidligere meddelt afsluttes sæsonen
med sommerfest hos Birthe og Erik Larsen,
Haarby lørdag d. 8. juli kl. 17.30. Tilmelding
til Lars Frost tlf. 4011 4529 senest 3 dage før.
Sæsonens sidste kammeratskabsaften blev
afviklet fredag d. 21. april med ialt 22 deltagere. Efter skydning og spisning af vor
medbragte mad underholdt Henning Dam
og frue med lysbilleder og fortælling om
deres rejse på motorcykel rundt i det sydlige Japan. Et spændende indslag om landets
natur og kultur, hyppige jordskælv og ikke
mindst afslutningen på 2. verdenskrig.
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

GARDERBLADET 
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REGION 4
Langeland

GF 24

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

Referat af generalforsamling i Langelands
Garderforening, afholdt tirsdag den 28.
marts 2017 kl. 18:30 i garderstuen, Illebøllevej 23, 5900 Rudkøbing.
Formandens beretning.
Formanden oplyste, at der i årets løb var
afholdt 2 bestyrelsesmøder. Der havde i
året ikke været afholdt skydning, og i øvrigt ingen aktiviteter i foreningen. Det var
dog formandens mening, at der igen skulle
indkaldes til skydning evt. en sommerskydning, som der blev talt om på formandsmødet sidste år. Der var i De Danske Garderforeninger afholdt repræsentantskabsmøde i
Skanderborg, hvor der desværre ikke var
deltagelse herfra.
Formanden var blevet kontaktet af Danmarksforeningen, som ønskede at stifte
en lokalforening på Langeland, og der var
på et møde blevet udpeget en bestyrelse i
lokalforeningen, hvor Ove også var blevet
formand.
Formanden og Bjarne Larsen havde for
nylig deltaget i dette års formandsmøde i
Avnslevhallen i Nyborg.
Knud Rabølle stillede spørgsmål om hvad
der blev gjort for at hverve nye medlemmer til de lokale garderforeninger rundt
om i landet.
Formanden oplyste, at der blev arrangeret
hvervekampagner ved hver hjemsendelse.
Keld Marcussen efterlyste større aktivitet i
den lokale garderforening, evt. i samarbejde med Fåborg og Svendborg. Han efterlyste igen – en fyldestgørende adresseliste
over samtlige medlemmer i Langelands
Garderforening, med navn, årgang, adresse,
telefon og evt. mailadresser.
Formanden tog det til efterretning og oplyste, at der havde bestyrelsen lidt at arbejde
med.
Formanden beretning blev godkendt.
Kasserer, Claes Hansen fremlagde årets
regnskab, der viste et overskud på 1.616,40
kr., og en samlet formue på i alt 29.217,64
kr.
Fastsættelse at kontingent.
Kassereren foreslog at kontingentet forblev
uændret på 300,- kr.
Valg til bestyrelse m.m.
Claes Hansen blev genvalgt til bestyrelsen.
Peter Skov ønskede ikke genvalg, og i stedet
blev valgt Jacob Kromann til bestyrelsen.
Bjarne Larsen blev genvalgt til bestyrelsen.
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Knud Rabølle Knudsen blev genvalgt til revisor.
Carl Erik Sander blev valgt til reservefanebærer.
Tildeling af hæderstegn.
Ove Elnegaard-Christensen blev tildelt 50års hæderstegn.
Christian Erik Vinther-Nielsen, blev tildelt
60-års hæderstegn.
Eventuelt.
Formanden tog ordet og oplyste, at vedr.
den pokal som var givet i gave i anledning
af Langelands Garderforenings 100 års jubilæum nu var en vandrepokal, som gives
til et medlem som i årets løb har gjort en
god indsats i garderforeningen.
Pokalen var sidste år givet til Bent Nielsen
for mange års god og tro tjeneste i Garderforeningen.
Formanden efterlyste en tilkendegivelse af
hvordan tildelingen af vandrepokalen skulle foregå fremover.
Niels Peter Madsen foreslog, at vandrepokalen blev overdraget / udleveret på generalforsamlingen.
Du kan læse en udvidet beretning på www.garderforeningerne.dk under Langelands GF

Straks efter jeg fik denne besked, sendte jeg
mail ud. Tak for den gode tilmelding. Nogle turde dog ikke tilmelde sig, da udsigten
til at skulle stå/gå i 2 – 3 timer, ville være
for meget for de gamle ben. Jeg kunne dog
se, at flere af jer var kvikke nok til at møde
med en klapstol.
Jeg har modtaget et par forslag til fælles
udflugt, hvilket jeg nok skal gøre noget ved.
Håber I alle må få en god sommer.

Nordfyn

Den 25/4 var der afslutning på 15m i Ollerup, hvor der var mødt 25 mand op, og vi
startede med den medbragte madkurv. Det
gode humør var højt. Efter spisning gik vi
på banerne, og fik klaret afslutnings skydningerne med gode resultater. Så blev kaffen serveret og tiden til uddeling af diverse
pokaler, som var opnået gennem året. Aftenen sluttede med et lotteri, hvor et af vores
medlemmer havde været så generøs at donere ekstra præmier. Stor tak til Jens SPAR
købmand. En rigtig god aften var slut og de
næste skydninger bliver udendørs.

Peter Skov


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

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 51
5/8 1924

GF 42
6/3 1918

Ved afslutningen på vinterhalvårets Kammeratskabs/skytteaften d. 4. april, var der
tæt kamp om at skyde sig til pokalen. Det
blev Flemming Müller, der med imponerende 195 point, igen i år fik den fine pokal.
Tillykke med det.
Jeg vil gerne takke de modige damer, som
gør os den glæde at deltage i festlighederne. Vi har jo som bekendt en pokal udelukkende for damer, og den tog Anna Mortensen med hjem. På denne aften var Anne i
hopla, da hun også vandt festskydningen.
Nyborg Kommune har genoptaget en gammel tradition om at markere d. 4. maj.

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 juni/juli
Torsdag d. 1.juni Besøg på Skjoldemose
Gods. Mødetid kl. 17,45 og ikke som skrevet i
sidste blad. Vi mødes på godset, og bliver vist
rundt, og slutter af i gorillapark med pølser
mm. Mad og drikke er til Godsets priser, og
dem kender vi ikke i skrivende stund. Arrangementet forventes at vare et par timer.
Skydning 200m. alle mandage fra kl. 19.00
på banerne i Rødskebølle.

JUN-85 Finn Madsen

Vestfyn

GF 33

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

Skydning
Der er mulighed for at skyde på 50 m i 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


formerer vi om forskellige arrangementer,
tilmeldingsfrister, tilbud på koncerter med
Den kongelige livgardes Musikkorps med
meget mere.

Garderforeningerne på
Sjælland og Øerne (5)
Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fasanvænget 94, 2791 Dragør.
Tlf. 2525 5002
e-mail: jens.crone@gmail.com

Besøg på Politimuseet
Garderforeningen er ejer af et maleri ”Den
første vagtparade efter befrielsen”, men vi
har ikke noget sted at udstille dette maleri
af Knud Raaschou-Nielsen. Derfor besluttede bestyrelsen at udlåne det til Politimuseet, da det viser tiltrædende vagt fra Livgarden og politiets afgående vagt. Den 18. april
mødte 20 gamle gardere og ledsagere op i
Politimuseet til en overdragelse af maleriet og en rundvisning i museet. Formanden
fortalte kort om maleriet og overdrog det
til museet. Derefter fik vi en spændende
rundvisning med til tider lidt makabre historier. Efter besøget spiste vi på Burger &
Bun. Det blev en hyggelig aften.

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

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

Garderforeningen 
i København

REGION 5

GF 01
25/8 1885

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

Sommeren nærmer sig, og vi har ikke flere arrangementer inden sommerferien.
Bestyrelsen er i fuld gang med at tilrettelægge efterårets arrangementer. Det første
bliver markeringen af foreningens 132 års
fødselsdag den 25. august 2017, men mere
herom i juliudgaven af Garderbladet.

Modtager du ikke vort nyhedsbrev er det
fordi vi ikke har din mailadresse. Send din
mailadresse til vor kasserer (kasserer@
garderforeningen.dk). I nyhedsbrevet in-

SKYTTELAUGET Langdistance
Det er sommer, og der skydes kun på langdistancen. Der er reserveret skydebaner
til søndag den 11. juni, hvor vi mødes i
SKAK-huset ved den store parkeringsplads
kl. 08.00 til morgenkaffe. Herefter vil der
være skydning på 200 m banerne.
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt udstyr, der kan lånes på banerne,
ligesom der vil være mulighed for at få råd
og vejledning fra gamle og erfarne skytter.
Yderligere oplysninger om Skyttelauget og
dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til
formanden på telefon 4444 2473 eller stoltenborg@mail.dk. 
OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Frokostmødet i juni kommer til at foregå
den 13. juni kl. 11.30. Som sædvanlig på Svanemøllens Kaserne i kantinen.
Tilmelding til mødet skal ske til
Formanden SEP/66 Erik Schlüter mail: erik.
schluter@live.dk
Næstformanden JAN/68 Frants Peter Olsen
mail: frants.peter.olsen@gmail.com eller
Mumiefonen 6062 3141 der er åben fra
den 22. maj til 28. maj. HUSK AT VENTE PÅ
KLARTONEN INDEN DU STARTER DIN BESKED.
Der er intet møde i juli måned. Næste møde
er sommerudflugten den 1. august.
GarderMumiernes sommerudflugt i 2017
Tirsdag den 1. august går turen til de smukke midtsjællandske landskaber, hvor vi skal
besøge Ledreborg Slot. Vi vil få en fin rundvisning på slottet. Herefter kører vi til Tølløse, hvor der i private omgivelser er anrettet
en god frokost med alt, hvad dertil hører,
samt musik og bægerklang. De tilmeldte deltagere mødes kl. 08.45 ved busholdepladser-

Foredrags - og frokostmøde
Deltagere er medlemmer af soldater- årgangs- veteranforeninger og
forsvarsbrødre.
Onsdag d. 14. juni 2017, på Hjemmeværnsgården, Skyttemarksvej 200,
Næstved, porten åbnes kl. 10,30, herefter registrering og betaling.

Foredragsholder: Feltpræst/sognepræst Jesper Svendsen, Holsted Kirke i
Næstved.

Emne : Tidligere feltpræst ved Den kgl.
Livgarde, udsendt 2004-2005-20112012-2013 til Balkan samt 2008-2009
til Afghanistan, fortæller om sit virke
som feltpræst for danske kamptropper
især Afghanistan, men også fra Balkantiden, og om hvordan hverdagen forløber som feltpræst blandt udsendte
soldater.
Ca. kl. 12,30-12,45, en kort pause og
herefter serveres en frokost m/drikkevarer og kaffe, deltagerprisen er kun kr.
85,00. Der kan købes ekstra drikkevarer til favorable priser.
Husk, du må godt invitere/tilmelde
en gæst med på denne dag.

Tilmelding absolut senest d. 7. juni
2017. Til : Normann Hansson telefon:
55748606 – eller e mail: noha@post.
tele.dk og www.sscs.dk/arrangementer,
ret til ændring forbeholdes.
Med garder hilsen
GD 266554 – TKMP – NOV – 1955
ne på Lyshøjgårdsvej ved Valby Station.
Sidste frist for bindende tilmelding til sommerudflugten er tirsdag den 13. juni ved
GarderMumiernes ordinære møde. Deltagerafgiften er 250 kr.
Der blev afholdt generalforsamling den 4.
april og her blev den fremtidige bestyrelse sammensat som flg. Formand/-sanger
SEP-66 Erik Schlüter, Næstformand og ref.
JAN-68 Frants Peter Olsen, Kasserer MAJ63 Freddy Wilson, JUL- 65 Kurt Tommy Andersen (KT), SEP-66 Jørn Juhl.
Som suppleant FEB-69 Ole Halberg.

SEP-59 Peter Lind Jans
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Bornholm


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 11
20/9 1908

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

Arrangementsomtale:
Mandag, d. 4. april: F.A.G. havde den ære og
glæde, at være vært for de nordsjællandske
garderforeningers velkomst til LG’s ny chef
OB Mads Rahbek: Vi var omtrent 60 deltagere i Sergentmessen på Garderkasernen i
Høvelte: Udover F.A.G., var Nordsjællands
GF, Helsingør GF og Nordre Birk GF repræsenterede.
Obersten fortalte kort om sin karriere op
til, at han blev CH/LG.
Herefter fortalte obersten meget om, hvordan han gerne ser den moderne garder:
Den moderne garder skal være klædt på til
den aktuelle terrortrussel. Obersten er ikke
i tvivl om, at vi også her i landet vil blive
ramt af terroren: Det er ikke et spørgsmål
om, at vi bliver ramt, men om hvornår det
sker!

Hele uddannelsen er nu lagt om til, at den
enkelte garder skal lære at udse en trussel,
således at man tidligt kan nå at agere.
Obersten var også inde på, hvor væsentligt
det er, at have baglandet i orden: Under
en udsendelse oplevede obersten, at hans
soldater fik gaver fra garderforeningerne,
mens soldater fra andre regimenter ikke fik
noget: Det er noget, der varmer, og det gør,
at man ved man er værdsat!
Mandag, d. 1. maj: Afholdtes fugleskydningen. Knapt 45 gardere og pårørende deltog.
Efter en sej venstre vinge nåede vi frem til
at kunne udpege den ny fuglekonge: Fuglekongen 2017 er AUG-72 Flemming Madsen
ved kronprins Michael W. Sørensen.
De øvrige resultater kan ses på foreningens
hjemmeside:
frederiksborgamtsgarderforening.dk.
DEC-83 Steen M. Munk

Aftrædende fuglekonge, DEC-1983 Steen M.
Mnnk, træder med formand MAR-1992 Kim
D. Olsen frem mod de antrådte gardere.

Gl. Roskilde


GF 17
22/1 1910

Formand: JAN-70 Bjarne C. Jensen
Løvkærsvej 6, 4040 Jyllinge
Tlf. 61 60 65 49
Registrator: JAN-59 Tommy Hansen
Bakkedraget 64, 4000 Roskilde
Kasserer: JUL-69 Heino Larsen
Søvang 30, 4000 Roskilde
e-mail: kontakt@dg-roskilde.dk
www.dg-roskilde.dk

CH/LG OB Mads Rahbek besøger garderforeningerne i Nordsjælland på Garderkasernen i Høvelte.
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Kommende arrangementer:
10. juni Garderfrokost som tidligere nævnt
i Marineforeningens lokaler i Roskilde. Menuen er formandens berømte stegte ål ad
libitum, med kartofler og persillesovs. Prisen

er kun kr. 110,- og bindende tilmelding er til
formanden på g.roskilde.g@gmail.com senest 1. juni.
15. juni Valdemarsdagens markering i
Roskilde Domkirke. Gl. Roskilde Amts Garderforening repræsenterer sig som vanligt,
de deltagende gardere fremmøder med ret
til at bære hæders- jubilæumstegn. Det vil
være glædeligt at se så mange som muligt,
tag endelig familien med også.
7. august koncert i Roskilde Kloster kl.
18.30. Som tidligere er der lagt op til en forrygende oplevelse med Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Da det er en udendørsoplevelse, bør man overveje at tage egen
klapstol med og evt. tøj i.f.t. vejrets lune.
19. august fugleskydning i Marineforenings
lokaler, Elisagårdsvej nr. 10 i Roskilde. Kom
som du er, tag gerne konen eller kæresten
med, det plejer at blive en fornøjelig dag
med sjove oplevelser og efterfølgende god
bespisning.
Se nærmere om div. arrangementer på hjemmesiden www.dg-roskilde.dk
Der har været sidste, og afsluttende dag
for h.h.v. bowling og kegler. På kegleholdet
blev årsresultatet således, at JUN-87, Morten Lindegaard blev årets topscorer med et
gennemsnit for hele sæsonen på 204, efterfulgt af 822-MAR 66, Hans Bøge Nielsen
og MAJ-77, Leif Nørregaard, begge med et
snit på 197. Der blev spillet om æren som
henholdsvis Keglekonge og Kegledronning:
822-MAR-66, Hans Bøge Nielsen blev keglekonge og Jonna Nielsen blev kegledronning. Der blev efterfølgende spilleseancen,
trakteret med flot buffet i begge tilfælde.
Hvis man har lyst til at deltage i den kommende sæson, kontakter man Hans Bøge
Nielsen på hansboege@gmail.com eller
2156 3199.
Bestyrelsen henstiller foreningens medlemmer til at udmelde, såfremt man ændrer mailadresse, bopælsadresse, tlf.nr.
eller navn. Dette for bedre at kunne målrette information omkring de forskellige
aktiviteter i foreningen og registrering af
medlemmers anciennitet, tak.

OKT-86 Flemming Haar Ehlers

Haslev og Omegn

GF 52

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

Fugleskydning i Fakse sammen med Fakse
GF og Sydsjællands GF lørdag, den 10. juni

REGION 5


2017. 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. Afgang fra parkeringspladsen ved Haslev Bibliotek kl. 09.45.
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 lokale forening.
Kommende arrangementer:
Ølsmagning d. 12. juni. Måske er der stadig
plads, henvendelse til kassereren.
Fugleskydning d. 27. august, med efterfølgende middag, nærmere tilgår.
Forsvarets dag d. 16. september, frokostbilletter via kassereren, nærmere tilgår.
Gardermarch d. 1. oktober, vi prøver at lave
en fællestur, nærmere tilgår.
Andespil d. 3. november.
Skydning og bowling starter vi op i oktober,
datoer vil komme når vi nærmer os.
Husk at du altid kan gå ind på vores udmærkede hjemmeside, hvor du kan se seneste
nyt, billeder, og andre praktiske oplysninger. Du kan også deltage med kommentarer
på vores facebook side. P.b.v.
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

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

Sommerudflugt finder sted søndag den 18.
juni 2017. Indbydelse er sendt ud.
Fugleskydningen afholdes søndag den 10.
september 2017.
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

Fugleskydning
Årets fugleskydning foregår søndag den 18.
juni 2017 kl. 10.00 hos Søren Jensen, Kallerupvej 248.
Kl. 8.30 henter vi afgående fuglekonge Lars
Jeppesen, Kalundborgvej 39, 4591 Føllenslev.
Efter skydningen er der præmieuddeling og
fællesspisning af den medbragte frokost hos
Karsten Jensen, Kallerupvej 45. Vore damer
og børn er meget velkomne til at deltage i
frokosten. Foreningen sørger for drikkevarer
til de sædvanlige populære garderpriser.
Skydekort á 10 kr. købes hos bestyrelsens
medlemmer. Tilmelding til bestyrelsen senest onsdag den 14. juni.
JUN-85 Karsten Jensen

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

Skovtur 2017:
Arrangementet er planlagt til lørdag eller
søndag uge 35 eller uge 37 i september.
Der er gang i planlægningen af årets skovtur, for alle medlemmer med ledsager. Afhængig af hvilket arrangement det munder
ud i, fastsættes datoen snarest.
Reserver allerede nu dagene.
Vi kommer hurtigt tilbage med det spændende udflugtsmål og eksakt dato for turen.
Bowling: Venskabsbowling i Taastrup den
25. april: 9 bowlere var med, da vi mødtes
med vennerne fra Kalundborg- Sdr. Birk og
Taastrup GF og spillede 9-pins. Vi hyggede
os på banerne og spiste efterfølgende i restauranten.
Sæsonafslutning i Bowlingcenteret den 26.
april: Der var rød kegle og top stemning, da
bowlerne afsluttede sæsonen og hyggede
sig efterfølgende, med buffet i cafeteriet.
Der blev uddelt præmier, samt Anton og
Antonette. Knud blev Antonmodtager og
Else blev Antonettemodtager. Tllykke.
Se billeder på www.koogf.dk

Første bowlingdag i den nye sæson bliver
den 6. september.

Bowlingformand Steen Rasmussen 2985 9028.

Skydning: Fugleskydning 2017 er planlagt
til den 12. august. Svansbjerg Skyttecenter
lægger baner til fugleskydningen igen i år.
Nærmere om arrangementet vil tilgå.
Skydeformand Svend Valhlgren telefon
6128 5361.

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

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

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.

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
GARDERBLADET 

31

REGION 5
Nordsjælland

GF 16

3/12 1909
Formand fg.: NOV-75 Bo Toft Rasmussen
Hvedemarken 21, 3550 Slangerup
Tlf. 27 26 49 01
e-mail: bo@botoft.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

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

Bestyrelsen:
Lørdag d. 8. april havde vi generalforsamling, se fyldigt referat på hjemmesiden.
Her blev der tildelt 60 års tegn til garder
010-NOV-53, Aage Halling. Se billedet nederst
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

Kære garderkammerater. Til orientering
kan jeg meddele, at årets fugleskydning afholdes lørdag den 26. aug. 2017. Den kommer til at foregå i Glostrup Bypark, hvor
Glostrup Fugleskydningsselskab har været
så venlige, at vi kan låne deres faciliteter. Så
meget kan jeg løfte om dagen, at vi påtænker spisning mm. kommer til at foregå i den
hyggelige Glostrup Gl. Præstegård. Nærmere
herom i GB august nummer.

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 er tilgået med fugleskydnings program. Man kan godt møde op på selve dagen,
kl. 9.00 uden tilmelding mv. og deltage. Man
kan også komme i løbet af dagen og ”snuse”
til hvordan sådan en fugleskydning foregår.
NB! Næste ordinære bestyrelsesmøde med
udvalgene og besøgsudvalg er tirsdag d. 30.
maj, kl. 20.00.
NB ! Vores 110 års jubilæums fest er flyttet
en dag, til nu, fredag d. 27. oktober, nærmere
her i Garderbladet efter sommerferien.
Garderstuen:
Garderstue aften torsdag d. 8. juni, 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. 5. juni.
Vi har ingen møder i juli og august måned.
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vor kasserer for foreningens finanser ligesom Dennis Østerholt redegjorde for skyttelavets regnskab. Samtlige beretninger
og regnskaber blev enstemmigt godkendt.
Kontingentet for 2018 er uforandret kr.
320,Det blev til genvalg af formand samt de 4
bestyrelsesmedlemmer: Flemming Martinussen, Dennis Østerholt, Niels Langstrup
og Jan Willmarst. Genvalg af Jakob Hjorth
til fanebærer og Flemming Martinussen
som foreningsmedlem i Hjælpefondets bestyrelse. Under eventuelt diskuterede vi
kort årsagen til, at vor forening i kun meget
ringe grad modtog nytilkomne hvervede
medlemmer. Det fik bestyrelsen til opgave
at erbejde på til næste generalforsamling.
Herefter gik vi over til uddeling af jubilæumstegn, hvor formanden takkede hæderstegnsmodtagerne for et trofast og mangeårigt medlemskab i vor forening samt
støtte til garderbevægelsen. Afslutningsvis
takkede formanden vor dirigent Knud Basballe for en godt ledet generalforsamling,

Modtagere af jubilæumstegn. Bagerst fra v.: Flemming Martinussen (40), Fanebærer Jakob
Hjorth, Thomas Fuglsang (10), Christian Markussen (25), Toni Schumann (40), Garder James
Becker årg. 2016 modtog 50 års tegnet p.v.a. onkel Frants Lasse Becker bosiddende i USA, Jens
Erik Vangsaae (40). Forrest fra v. John Bennetsen (40), Formanden, Poul Erik Nielsen (50).
Generalforsamling
Den 31. marts afholdt vi vor 80. ordinære
generalforsamling i Glostruphallens Restaurant. Som vanligt bød formanden velkommen til de fremmødte og særligt til
vore æresmedlemmer. Fanen førtes ind og
inden vi gik over til den udleverede dagsorden mindedes vi i ærbødighed vore afdøde
kammerater, afsluttet med et ”Æret være
deres minde”. Som det sig byder, når gamle
gardere er samlet, udtalte vi samlet et ”Gud
bevare Dronningen”.
Som første punkt til dagsorden valgtes vort
æresmedlem Knud Basballe til dirigent der
konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling. Formanden aflagde herefter beretning for Forening og Hjælpefond.
Niels Langstrup og Jakob Hjorth aflagde
beretning for henholdsvis årets skyde- og
bowlingaktiviteter. Herefter redegjorde

vor bestyrelse for et godt udført arbejde i
2015 samt generalforsamlingen for en rigtig god stemning, hvorefter vi gik over til
spisning. Under spisning modtog Jan Willmarst og Niels Langstrup DSL hæderstegn
som omtalt i GB maj nummer.

Vestlolland

MAJ-70 Jens Crone


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

Vestsjælland

GF 50
20/1 1924

GF 13

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



Garderforeningerne i Udlandet (6)
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

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

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

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

Nyt fra Kalifornien.
Igen i år fejrede vi Hendes Majestæts fødselsdag ved det Danske Kultur Center i Yorba Linda, Kalifornien.
Festen var meget special denne gang,
idet KG samtidig fejrede 75 års Jubilæum.

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

Storbritannien

REGION 6


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

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

Øst Kanada

Grundlagt af Kongelig Operasanger Lauritz
Melchior, som ankom til New York i 1936
og blev medlem af deres forening som var
oprettet I 1931, som den første forening I
udlandet.
Han boede I Los Angeles om vinteren og
mødte mange unge danske mænd, hvoraf
mange var forhenværende gardere.
Så 15. marts 1942 var begyndelsen. LM var
den person som startede DGU, og var dens
første præsident, efterfulgt af Chris Castenskiold, inden vi blev en del af DG.
Vores forening var meget stolt over at modtage et Fanebånd fra DG. Den blev sat på i
forbindelse med paraden, af Æres Konsul

for Los Angeles, Torben Åskov.
Vores Parade ved festen har i så mange år
fundet sted til kommandoen fra Chris Castenskiold. Dog var han ikke I stand til at
deltage i år, så vi fik det arrangeret at Kenneth Olsen, formand for PNW., fløj ned fra
Seattle.
I Blå uniform var det meget festlig at se
Stars and Stripes og Dannebrog blive ført
ind under hans kommando.
En meget vellykket frokost med 85 gæster,
elegant, men afslappet, hvor folk som kommer langvejs fra, nød en ekstra kop kaffe
eller en kold øl på patioen inden de kørte.

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

484-NOV-54 Kristian Poulsen
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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.

Guldbryllup

13-05 566-SEP-65
GF 17
Birthe og Mogens Fl. Nielsen
Garboparken 60
4550 Asnæs
24-06 703-SEP-64
GF 04
Martin Jensen og fru Kirsten
Dalen 21 Nors
7700 Thisted

Sølvbryllup

06-06 454 SEP-66
GF 01
Erik Schlüter og hustru Gerda 		
Ashby
Brødregårdsvej 23
2980 Kokkedal

Fødselsdage

90 år
13-06 850-NOV-48
Aage Erik Hardon
Bogensevej 87
5560 Aarup
25-06 454-MAJ-48
Henry P. Lohfert
Korsvang 78, 1. 0002
5610 Assens
03-07 896-NOV-48
Jens Meldgaard Madsen
Gavnøvej 3
8930 Randers NØ
85 år
18-06 544-MAJ-52
Poul Erik Dam Mikkelsen
Østre Allé 39 B
3250 Gilleleje
20-06 219-MAJ-52
Peter Mortensen
Manøvej 44 A, 3. 0001
4700 Næstved
20-06 472-MAJ-53
Kaj H. Ladefoged
Agerøvej 25, 7960 Karby
25-06 602-NOV-53
Erik Christian Rosengaard
Ærtebjerggårdvej 56
5270 Odense N

34
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GF 02
GF 66
GF 08
GF 18
GF 07
GF 44

GF 02

26-06 627-NOV-52
GF 10
Hans Hansen
Skalvej 10, 9240 Nibe
01-07 468-MAJ-53
GF 05
Niels Gadegaard
Vestervang 7, 1. 0712
8000 Aarhus C
04-07 985-NOV-52
GF 50
Jørgen G. Philipsen Bay
Arningevej 36, 4900 Nakskov
04-07 865-MAJ-54
GF 05
Preben Albert Bentzen
Sletterhagevej 63, st.th.
8240 Risskov
07-07 541-NOV-52
GF 11
Hans Hansen
Bredegadevej 46 A
3782 Klemensker
80 år
22-06 505-MAR-57
GF 03
Jørgen Fischer
Kokborgvej 3, 7130 Juelsminde
22-06 314-MAJ-56
GF 07
Henning Christensen
Hovedvejen 56, 4733 Tappernøje
25-06 532-JUL-60
GF 02
Ryman Rasmussen
Storkenhøjvej 169, 5400 Bogense
03-07 620-MAJ-57
GF 11
Viggo Kofoed
Kuleborgvej 29, 3720 Aakirkeby
04-07 640-MAJ-57
GF 46
Ove Jepsen
Ravsted Hovedgade 26
6372 Bylderup-Bov
05-07 951-SEP-58
GF 16
Poul Erik Christensen
Yorkvej 4, 3650 Ølstykke
06-07 516-MAR-57
GF 03
Poul Mogens Poulsen
Konsul Jensnes Gade 16, 2.th.
8700 Horsens
08-07 300-JAN-58
GF 01
Per Preben-Andersen
Engelsborgvej 55
2800 Kongens Lyngby
08-07 890-SEP-57
GF 08
Egon Krogh Jørgensen
Sjællandsgade 44, 2.th.
8900 Randers
75 år
11-06 983-MAJ-61
GF 12
Svend Adolf Gøricke Nielsen
Gosmervej 115, 8300 Odder
12-06 JAN-62
GF 17
Henning Jaquet
Ringstedvej 6, st., 4000 Roskilde
12-06 562-JAN-63
GF 98
Finn Helge Fjording
Unit 1, 19 Riverdale Road
S.A. 5064 Myrtle Bank, Australia
16-06 478-MAJ-63
GF 18
Poul Erik Nielsen
Kildevænget 44, 3320 Skævinge
19-06 923-NOV-60
GF 14
Povl Høier
Nykøbingvej 237
4800 Nykøbing F
19-06 571-JAN-61
GF 42
Gunner Ras Hansen
Gryagervej 40
5884 Gudme

20-06 007-NOV-63
GF 14
Ivar Chr. Holten Castenschiold
Ny Kirstinebergvej 23
4800 Nykøbing F
20-06 047-MAJ-61
GF 31
Hans Martin Rasmussen
Spjellerupvej 25, st., 4653 Karise
20-06 633-JAN-61
GF 44
Kresten Poulsen Møller
Vendbjergvej 3, 7950 Erslev
23-06 237-JAN-62
GF 02
Otto Madsen
Stengårdsvej 10, 5260 Odense S
23-06 842-NOV-60
GF 06
Henry Waldemar Baumann
Drosselvej 32, 6000 Kolding
23-06 706-SEP-63
GF 62
Ulrik Thon
Strandvejen 660 A
2930 Klampenborg
25-06 607-JUL-62
GF 66
Poul Anders Pedersen
Turupvej 145, 5620 Glamsbjerg
30-06 006-MAJ-61
GF 16
Poul Bent Henriksen
Vinderød Skov 23
3300 Frederiksværk
03-07 112-JAN-62
GF 31
Ib Lykke Pedersen
Lykkebækvej 8, 4672 Klippinge
05-07 759-SEP-63
GF 61
Palle Skou Rasmussen
Grønager 7, 2670 Greve Strand
08-07 382-MAR-62
GF 16
Jørgen Weinholdt Christensen
Strandvænget 8
3600 Frederikssund
09-07 014-JAN-62
GF 10
Erik Bøjlund Andersen
Bygmestervej 1, 9240 Nibe
70 år
10-06 555-JAN-67
GF 57
Peter Aarøe
Ørby 29, 6100 Haderslev
14-06 889-JUN-68
GF 98
Sven-Erik Laiving
18 Frederic Street, Helena Valley
Perth, West Australia 6056
15-06 360-NOV-67
GF 07
Sten Johansen
Overdrevsvej 6
4660 Store Heddinge
16-06 457-NOV-68
GF 07
Hans Christian Nielsen
Knopurtvej 3, 4750 Lundby
16-06 580-JAN-67
GF 70
Ole Pedersen
Løthvej 130. 9700 Brønderslev
18-06 247-NOV-67
GF 45
Max Jensen
Liljevej 3, 4600 Køge
18-06 APR-69
GF 01
Ole Amstrup
Steenwinkelsvej 13, 2.tv.
1966 Frederiksberg C
19-06 MAJ-67
GF 04
Erik Grønbæk Jensen
Oddesundvej 273
7760 Hurup Thy
21-06 634-MAR-67
GF 21
Gert Bay
Bøgevej 12, 4591 Føllenslev

25-06 630-JAN-68
GF 23
Philip Ørndrup
Sunds Hovedgade 7, 7451 Sunds
27-06 702-MAR-67
GF 59
Jens Andreas Pedersen
Ivigtutvej 25, 6715 Esbjerg N
28-06 141-AUG-67
GF 62
Morten Larsen
Bernstorffsvej 87, 2900 Hellerup
29-06 739-MAR-67
GF 03
Jørn Winther Nielsen
Kærsholmvej 4, 8732 Hovedgård
29-06 740-MAR-67
GF 12
Preben Grundtmann Mortensen
Gyllingvej 37, 8300 Odder
01-07 JUL-69
GF 01
Hans Chr. Højgaard Nielsen
Tuse Skovvej 6
4300 Holbæk
05-07 091-AUG-67
GF 03
Hans Henrik Houmann
Vintenvej 38, 8700 Horsens
05-07 174-AUG-67
GF 32
Karl Ove Poulsen
Doritshave 12, 6040 Egtved
60 år
10-06 OKT-77
GF 49
Vagn Feld Pedersen
Havrevænget 12, 4220 Korsør
14-06 FEB-78
GF 59
Benny Hedegaard
Umanakvej 34, 6715 Esbjerg N
20-06 OKT-77
GF 21
Kai Fr. V. Ahlefeldt-Laurvig
Møntergade 16, 3.
1116 København K
20-06 MAJ-77
GF 37
Poul Erik Andersen
Eskærvej 39, 5700 Svendborg
21-06 OKT-77
GF 05
Herluf Dose Christensen
Engdalsvej 67 A, 3.tv.
8220 Brabrand
22-06 OKT-77
GF 10
Jens Christian Skyth Henriksen
Øster Hornumvej 32
9530 Støvring
29-06 FEB-78
GF 07
Thomas Heinrich Schomann
Hammerichsvej 16
4760 Vordingborg
30-06 OKT-77
GF 19
Steen Graversgaard
Danmarksgade 1 B, 7620 Lemvig
04-07 OKT-77
GF 10
Allan Laursen
Porsborgvej 55, 9530 Støvring
06-07 OKT-77
GF 10
Axel Spandet Lottrup
Tagskæget 39, 9380 Vestbjerg
08-07 MAJ-77
GF 10
Gunnar Sloth
Skovshoved 3, 9370 Hals
08-07 NOV-80
GF 46
Ingolf Karl Schauer
Vestergade 4 A, 6200 Aabenraa
08-07 MAJ-77
GF 51
Tom Jørgensen
Rosenlunden 28, 5471 Søndersø
09-07 JAN-80
GF 72
Kurt Jessen
Egevej 9, Oved, 6800 Varde

50 år
11-06 APR-87
GF 31
Stig Weiendorph Pedersen
Orehøjvej 2
4660 Store Heddinge
13-06 JAN-89
GF 11
Henrik Hoffensitz
Bøgerenden 8
3730 Nexø
13-06 APR-87
GF 26
Max Bering
Harald Damtofts Vej 147
7500 Holstebro
18-06 APR-88
GF 35
Claus Storgaard Nielsen
Buen 4
9500 Hobro
19-06 APR-88
GF 02
Ib Kirkeby Poulsen
Skibhusvej 169, 3.tv.
5000 Odense C
19-06 MAJ-89
GF 34
Sten Andersen
Thyrasvej 3, 9640 Farsø
19-06 OKT-87
GF 16
Jens Brogaard
Lille Solbakken 1
3600 Frederikssund
29-06 SEP-88
GF 01
Søren Nielsen
Tanavej 34, 2770 Kastrup
30-06 APR-88
GF 21
Søren Brieghel
N V E 3, 1., 4520 Svinninge
03-07 MAJ-89
GF 56
Jesper Baadsgaard Christiansen
Primulavej 74, 9800 Hjørring
07-07 APR-87
GF 32
Anders Bull Jensen
Overgårdsvej 32
7120 Vejle Øst

Dødsfald

84-MAJ-38
Erik Randorff Hegnhøj
Edith Rodes Vej 11, 2.
2200 København N
693-NOV-49
Ole Kai Nielsen
Sønderbakken 2
9240 Nibe
022-NOV-53
Richard Bach
Glentevej 3
7760 Hurup Thy
661-JAN-61
Anton Børge Kirk Jensen
Fuglhøjgårdsvej 1
7752 Snedsted
792-NOV-64
Hans Henrik Gunnermann
P.B. 207
N-9915 Kirkenes, Norge
623-NOV-65
Jørgen Olsen
Kobjældevej 12
4480 Store Fuglede
JUL-71
Teddie Thulstrup
Blåbærvej 4
9560 Hadsund

GF 62
GF 10
GF 04
GF 04
GF 62

TAK

Jeg vil gerne takke Nordfyns Garderforening for rødvin her til min 70 års fødselsdag.

734-400 JAN-67 K. Eriksen

Stor tak til Vestsjællands garderforening
for den fine portvin i anledning af min 85
års fødselsdag.

905-NOV-52 Poul F Rasmussen

Stor tak til Vestlollands Garderforening v.
Jens Høyer for fremmøde og gave i anledning af min 60 års fødselsdag.
Venlig hilsen.

FEB-78 Leif Søren Frandsen
Tak til Nordsjællands Garderforening for
fremmøde og portvin til min 75 årsdag,
hvilket glædede mig meget.
Med venlig hilsen

934-SEP-63 Erik Stig Jakobsen

Tak til Garderforeningen for Helsingør og
Omegn for opmærksomheden ved min 70
års fødselsdag den 10. april.

230-NOV-67 Per Bech Andersen

En stor tak til Vejle og omegns Garderforening, for fremmøde og vin gave i anledning, af min 75 års fødselsdag d. 24/3.

816-NOV-60 Peder Karlskov
I forbindelse med min afholdte 70-års fødselsdag sender jeg hermed en stor TAK til
Sydsjællands Garderforening for fremmøde med fanekommando samt gaver. Endvidere en stor tak til øvrige fremmødte
gardere, hvor bl.a. Haslev Garderforening
og Stevns Garderforening mødte og lykønskede.

Erik O. Harder Mikkelsen

Tak til Himmerlands Garderforening for
portvinsgave og besøg af Kjeld og Kristian
i anledning af min 75 års fødselsdag..

800-MAR-61 Niels Peter Steffensen
Hjertelig tak til Kammerherre Oberst
Flemming Rytter for et flot telegram og
hilsen på 90 min års fødselsdag, og en tak
for pæn hilsen fra Garderforeningen i København.

636-NOV-48 Mogens Christiansen

Få din takkehilsen trykt
i Garderbladet

GF 53

Vi trykker din hilsen for kr. 75,00.
Send din takkehilsen til garderbladet@garderforeningerne.dk (mærk
med emnet ”tak”).

GF 40

Når annoncen af trykt, vil du modtage en regning fra Sekretariatet.
GARDERBLADET 
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