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HOLD AUG-17 HAR GENNEMFØRT REXTUREN.
SE DE INTENSE BILLEDER FRA ØVELSEN.

KULTUR NATTEN
Kulturnatten den 11.
oktober blev en succesfuld
og detaljeret fremvisning
af regimentet for
offentligheden.
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UNDER ÅRETS KULTURNAT
SPILLEDE MUSIKKORPSET PÅ
CHRISTIANSBORG.
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FORSIDEN
Julestemning
på Livgardens
Kaserne.
Glædelig jul.

LIVGARDEN FÅR OVERRAKT ET
HISTORISK KLENODIE EFTER
”MALERI-HISTORIEN”
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PRÆSIDIET



PRÆSIDENTEN HAR ORDET
Så er det jul igen, og julen varer indtil påske …… . Julen har mange

I november har vi gennemført de traditionelle årgangsformands-

varer helt til påske. December og julen er også modsætningernes

Årgangsdysten (en konkurrence mellem årgangene om i perio-

lyse øjeblikke i en ellers mørk årstid. Og vi bliver stopfodrede med
den kommercielle side af julen. Derfor er det godt, at julen ikke

måned. Jeg beder alle jer medlemmer og jeres familier om, i almin-

delig garderånd, at tænke på de kammerater, som har det svært, og
for hvem julen også er ensomhed.

Vi har 1. oktober gennemført Gardermarch 2017 med stor succes.
Samarbejdet herom mellem os, Gardernetværk og Den Kongelige
Livgarde, er tilsyneladende en stabil samarbejdsgruppering. Og
med glæde kunne Jens Crone, DG vicepræsident for Sjælland og

Øerne, overdrage en check på denne gang 35.000 kr. til Livgardens
fortsatte veteranarbejde. Oberstløjtnant Lars Nygaard, Chef for
III/Den Kongelige Livgarde, modtog checken på vegne af regi-

mentet. Og den 25. oktober gennemførte vi en debriefing, hvor vi
i enighed, samarbejdspartnerne imellem, besluttede også i 2018
at gennemføre Gardermarch den 30. september. Vi nåede denne

gang op på en marchdeltagelse på ca. 1100 marchgængere, en klar
fremgang i forhold til 2016 på flere hundrede.

møder (et i Fredericia 29. oktober og et på Livgardens Kaserne

5. november). Synd at der ikke var større deltagelse i Fredericia.
den fra årgangsparaden 7. maj til august 2017 at tegne flest nye

medlemmer) er blevet afsluttet, og jeg havde den glæde at kunne

uddele de udlovede vinderpræmier. Vinderårgangen blev OKT 77.
Herudover delte HOLD JAN 77 og HOLD JAN 80 andenpladsen.

Derfor fik begge hold den udlovede pris for andenpladsen. Et stort
tillykke til de pågældende årgange og ikke mindst deres aktive
årgangsformænd. De vindende årgange kan bruge pengene til
årgangs- eller jubilæumsarrangementer som de
nu finder bedst. Vi har med årgangsdysten
fået et formidabelt rygstød til medlems-

tallet. Resultatet kan afstedkomme, at en
gentagelse kunne blive aktuel i 2018. En
simpel beregning af prisen for
årgangsdysten holdt op mod

forøgede kontingentbetalinger
er vel relevante pejlemærker

omkring en sådan beslutning.
→ fortsættes på side 16
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22.

Julegudstjeneste Garnisonskirken

24.

Uddeling af julegaver til vagten

29.

Hadsund og Omegn 100 års jubilæum
GARDERBLADET 

3

LIVGARDEN

CHEFEN HAR ORDET
Når I læser denne klumme, har vi formodentlig fået et nyt for-

professionelle bataljon (I/LG), som måske skal indeholde Hærens

det gav anledning til både håb og bekymring.

regimenterne i takt med nedlæggelsen af tjenestegrenscentrene.

svarsforlig. Sådan skrev jeg i sidste klumme, men vi fik ikke noget
forlig inden bladet udkom, men vi fik regeringens forligsoplæg, og
Vi fik meget profilering ved forsvarsministerens præsentation
af regeringens udspil til forsvarsforlig, hvor det blev nævnt, at
man ønskede det 4. vagthold til Den Kongelige Livgarde. Hvis

udmeldingen om det 4. vagthold til Livgarden holder, betyder det,
at der skal indkaldes og uddannes flere gardere ved Livgarden,

og at der foruden de nuværende tre vagthold vil være et ekstra

vagthold, der er i beredskab en uge af gangen m.h.p. at løse alle

de opdukkende opgaver samt bevogtningsopgaver i København,
og kunne forstærke vores egne vagter efter behov. Jeg håber, at

forslaget holder igennem forligsforhandlingerne, og mener, at det

er en blåstempling af den vagttjeneste, vi udfører, og den operative
fokusering, vi har arbejdet på det sidste år.

På den positive side er der desuden tegn på, at regimentscheferne

nu får større opgaver og ansvar, hvad angår personellet og bemandingen for alle enheder på kasernen. Samtidig med en forventet

centralisering af nogle af de administrative funktioner på hele kasernen, uanset brigadetilhørsforhold, så vil det styrke regimentschefsfunktionen på den enkelte kaserne og gavne karriere- og

Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) og dele af de gamle ”kampsko-

leelementer” fra Hærens Kamp og Ildstøttecenter, som flyttes ud til
Jeg kunne ønske, at man overvejede en løsning, hvor HBU og HRU
blev samlet i en bataljon under Livgarden, så vi uddannede og

leverede soldater/enheder enten til Vagtkompagniet eller til den

professionelle bataljon I/LG. Det ville give et rigtigt godt udannelsesmiljø og gode karrieremuligheder samt aflaste den professionelle bataljon med ikke operative opgaver.

Så om det bliver et godt eller et skidt forlig for Livgarden, går

der nok noget tid, før vi har et klart overblik over. Jeg tror, at vi

kommer et godt stykke ind i 2018, før vi får et klart billede af de
detaljerede konsekvenser for Livgarden og dens enheder.

Jeg vil benytte årets sidste klumme til at ønske jer alle og jeres

familier en god jul og et godt nytår og sige en særlig tak til dem,

der har ydet en indsats for Livgarden i årets løb. Den indsats har vi
brug for.

Pro Rege et Grege
Mads Rahbek

tjenesteplanlægning for personellet på kasernen. Hvordan hænger

det sammen med tankerne om, at Livgarden måske underlægges 2.
brigade på niveau med de andre bataljoner? Det kan jeg ikke lige
gennemskue.

På den negative side er der en række uafklarede spørgsmål, som

ikke var en særlig synlig del af forligsoplægget, da de stammer fra
budgetanalysen.

Får vi lov at overleve som et selvstændigt regiment eller bliver vi
underlagt 2. brigade og dermed endnu et administrativt led, der

fjerner os længere fra forsvarets og hærens øverste ledelse, netop
som vi måske får nye opgaver, som kræver endnu tættere sam-

arbejde med Værnsfælles Forsvarskommando og andre eksterne
samarbejdspartnere på højere niveauer?

Hvilke bataljoner får lov at overleve ved Livgarden og hvordan

vil de i fremtiden se ud? Der er meget, der peger på, at kadreba-

taljonerne i hæren skal nedlægges. Det kan betyde, at de fleste af
normerne flyttes over i et uddannelsesstøtteelement under den
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Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Tlf. 7283 4000

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige
Livgarde

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

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

VALDEMAR EDUARD LEMVIGH VENDER HJEM

Fra venstre Oberst Mads Rahbek, Jacob Lemvigh,
Hold OKT-87 samt Eric Lerdrup Bourgois foran
maleriet på sin nye plads i Chef Livgardens kontor
på Livgardens Kaserne.

Gl. garder DONERER maleri til Livgarden
TEKST OG FOTOS: THOMAS H. REIMANN, PRESSEOFFICER.

Vores forsøg på at sikre os Paul Fischers maleri ”Kongens Fødselsdag”, der for nylig var udbudt på auktion, har nu givet en flot
bonus.

Historien om vores indsats fik Jacob Lemvigh, Hold OKT 1987, til
at overveje, hvad der skulle ske med maleriet af hans tipoldefar;
oberst og chef Livgarde (1897-1905) Valdemar Eduard Lemvigh.
”Jeg har solgt min ejendom og hverken mine børn eller jeg selv har
plads til det store maleri”, fortæller Jacob om maleriet, der måler
knap 1 gange 2 meter. Og Jacob fortsætter ”Jeg blev inspireret af
Livgardens kamp for at sikre sig Paul Fischers maleri, og som gl.
garder var det derfor naturligt at donere billedet til Den Kongelige
Livgarde, hvor det hører hjemme”.
Da Eric Lerdrup Bourgois, historisk leder ved Den Kongelige
Livgarde, modtog henvendelsen fra Jacob Lemvigh, reagerede han
med det samme og var, husker Jacob Lemvigh ”yderst begejstret”.
For Eric Lerdrup Bourgois viste det nemlig, at anstrengelserne
vedrørende Paul Fischers maleri har effekt.

”Vi har formået at signalere i offentligheden, at Den Kongelige Livgarde naturligvis kærer sig om sin egen men også dansk kulturarv”,
fortæller Eric Lerdrup Bourgois og fortsætter ”hvilket har overbevist Jacob Lemvigh om, at maleriet af hans forfader skulle tilbage til
Livgarden, hvor det hører hjemme – så det er bare helt fantastisk!”
For Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, er
donationen et væsentlig bidrag til Den Kongelige Livgardes historie og samling:

”I Livgarden er der ikke tradition for at få lavet ”chef-malerier”, men
her ser det ud til, at Valdemar Eduard Lemvigh har tænkt anderledes” forklarer oberst Mads Rahbek, der har fundet en flot plads
i sit kontor på Livgardens Kaserne, hvorfra oberst Lemvigh kan
holde øje med den nuværende og kommende chefer.

Valdemar Eduard Lemvigh (1845-1916):
1862 udnævnt til sekondløjtnant i Fodfolket
1864 deltager – med 20. bataljon – i fægtningerne
ved Bustrup og Frørup, i forsvaret af Fredericia og i 8.
Brigades modangreb ved Dybbøl (18. april) hvorunder
han bliver såret.
1867 udnævnt til premierløjtnant i Fodfolket
1871-1878 lærer ved Officersskolen
1878 påbegynder tjenesten ved Livgarden
1880 udnævnt til kaptajn
1892 afgår fra Livgarden for at blive chef for 22. bataljon i Helsingør.
1897 tilbage ved Livgarden som chef for Forstærkningsbataljonen (i dag II LG)
1897 udnævnt til oberst og chef for Livgarden
1905 udnævnt til generalmajor og generalinspektør
for Fodfolket og senere medlem af Overkrigsretten.
1913 Afsked fra Hæren (pension)
GARDERBLADET 
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REXTUR

REXTUR
Torsdag den 26. oktober kunne Hold AUG 2017 marchere
ind gennem porten til Garderkasernen efter en udmattende
REX-tur.
Holdet havde stort set ingen søvn eller mad fået og stillet over
for fysisk hårde opgaver, var det nogen udmattede rekrutter, der
kunne slutte Rex-turen af ved bygning 40.

Rekrutterne fik senere på dagen deres velfortjente REX mærker og
kan nu kalde sig gardere.
Nu venter en måneds intensiv træning i vagttjeneste, før end de
skifter med Hold APR ved månedsskiftet.

Presseofficer Thomas H. Reimann var ude på Rexturen og tog disse
billeder fra øvelsen.
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REXTUR
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KULTURNAT

Kulturnat
NYT KONCEPT VIRKEDE
FOR LIVGARDEN OG PUBLIKUM
Fredag den 13. oktober var der Kulturnat i København, hvor
Livgardens Kaserne dannede rammen om en stor totalforsvarsudstilling.
Evalueringen efter sidste kulturnat havde sat tankerne i gang i Den

Kongelige Livgarde, hvor et nyt koncept blev afprøvet ved dette års
kulturnat.

- Vi ønskede at lave en fortælling for publikum, hvor publikum faktisk fulgte et normalt tjenesteforløb som garder, forklarer projektofficer Thomas H. Reimann om konceptet.

LG samlede alle deres enheder langs plænen foran Midterpavil-

lonen, startende med III/LG og sluttende med Danske Garderforeninger og Gardernetværk.

Undervejs lavede Tambourkorpset og Vagtkompagniet tre tattoos
på plænen, som trak en masse tilskuere til hver gang.

Dertil kom to trommekoncerter med Tambourkorpset, der blev
afholdt på balkonen på Midterpavillonen.

- Selv om vi i år kun havde omkring 8.000 tilskuere i løbet af aftenen,
så blev det nye koncept vel modtaget også af de andre udstillere,
som roste initiativet, slutter Thomas H. Reimann af med.
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MUSIKKORPSET

NÅR KULTUREN GÅR HEN OG BLIVER POPULÆR
TEKST OG FARVEFOTO: KATRINE KIELLAND-BRANDT, FLØJTENIST.
HISTORISKE FOTOGRAFIER SAMT OPLYSNINGER: MOGENS GAARDBO.

Kulturnatten på Christiansborg bliver altid en festlig aften. Musik-

korpset spiller i riddersalen med den flotteste baggrund, man kan
tænke sig: Bjørn Nørgaards fantastiske gobeliner med Danmarks-

historien som tema. Ved et kongeligt taffel sidder vi dog ikke nede
i salen blandt gæsterne, men oppe på galleriet med fløjdørene på
vid gab. Men en aften som denne kommer publikum helt tæt på

musikerne, og nogle læser med i noderne over skulderen, andre
er mere betagede af at se, hvilke store mængder luft, der går til

fx at spille tuba. Musikdirigent David M.A.P. Palmquist dirigerede
musikken, der var godt blandet i genre og stil. På billederne ses
veloplagte musikere, der snart skal spille.

HISTORISK KULTUR: På facebook verserer der i denne tid en del historiske fotografier af Livgardens Musikkorps fra Mogens Gaardbos righoldige samling. Billederne har været flittigt kommenteret. Dette billede forestiller Musikkorpset i 1919. Der findes flere lignende fotografier med Musikkorpset siddende i græsset på plænen ved eksercérpladsen ved Rosenborg. Når man tænker på, hvor pernittengryn man er
i dag mht. pressefolder, pletter på uniformen etc., er det ret vildt, at de sidder på den måde – i det lange græs. Stabstambour Løvgreen, der
ses helt t.v. i billedet, har heller ikke just nypressede bukser. Stabshornblæser Valdemar Nielsen ses siddende lige bag stortrommen.
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Livgardens Musikkorps og stabshornblæser Valdemar Nielsen på Hvidøre i 1907. Hvidøre blev opført i 1871-72 som sommervilla for legationsråd F.C. Bruun. Bygningen blev i 1906 købt af Christian den IX’s døtre, dronning Alexandra af England og kejserinde Dagmar af Rusland.
Sidstnævnte måtte efter revolutionen flygte fra Rusland, og hun boede - efter en kort tid på Amalienborg - på Hvidøre til sin død i 1926.
Fotografiet er taget af kejserinde Dagmar og skænket til Musikkorpset.

Disse træfigurer af Den Kongelige Livgardes Musikkorps er købt
på auktion i 2014 af musikdirigent David M.A.P. Palmquist. Også
her er både stabstambour Lauritz Peter L. Løvgreen (virkede

1907-29) og yderst t.v. med dirigentpinden Valdemar Nielsen (virkede 1905-22) med. Figurerne er fra 1912-13. Livgarden og dens

musikere var utroligt populære – og er det vel stadig? Et farverigt
og festligt indslag i det københavnske gadebillede som populær

kultur. At Garden blev lavet til træfigurer, måske til en heldig lille
dreng, hvem ved? – er ikke sært. Og stabshornblæseren – i dag

kalder vi ham musikdirigent – var også populær hos damerne! Så

populær, at der blev lavet en vise om ham: ”Valde Valde Valdemar”
med tekst af Axel Andreasen & Johannes Dam. Stabstambouren

er sandelig også med i visen, der blev brugt i forestillingen ”Rødt

og Hvidt” på Scala Teater i København 1915. Den er simpelthen så
sjov, og her kommer et enkelt vers med omkvæd:

Klingeklinge, vagtparaden med trommer og horn
trækker flot igennem gaden, se tambourmajor’n,
han får kønne pigers hilsen fra vindu’rne sendt,
men jeg syn’s nu bedst om Nielsen, den søde dirigent.

omkvæd:

Valde, Valde, Valdemar,

Valde, Valde, Valdemar,

pi’ernes egen Valde.

alt får du mig til.

Altid straks parat jeg var,

Valde, du ka, skalte,

hvis du på mig kaldte.

du ka’ valte, som du vil.

Livgardens Musikkorps og stabshornblæser Valdemar Nielsen i feltuniform 1921 i Sorgenfri Slotspark. Her spillede man endnu i ”kreds”,
dvs. at koncertopstillingen er en cirkel med dirigenten i midten. I 1922 tiltræder Dyring og ændrer opstillingen til en ’hestesko’. Ikke desto
mindre kommanderes der i dag stadig ”kreds”, når musikerne skal musicere udendørs.

GARDERBLADET 
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Få dit billede
med i Garderbladet
med #garderliv

@sarahplannthin
#vihardetfedt #garderliv #rexincoming #gardernesdag2017 #vildesteoplevelser

@emiljarppi
Feltsvinene #mili #livgarden#killin #getin #soldier #garderliv

@sorenlystlund
Dagens gejling vel-overstået,
klar til vagt! #garderliv#livgarden #gejling #godpuds

@livgardenstambourkorps
De sidste forberedelser er i gang
#tambourkorpset #denkongeligelivgarde #royallifeguard #bjørnebanden #garderliv

@livgardenstambourkorps
Trommeshow på kasernen #tambourkorpset #denkongeligelivgarde #royallifeguard #bjørnebanden #garderliv

@monicabthomsen
Just like the good old
days. #amalienborg #proregeetgrege #enganggarderaltidgarder #denkongeligelivgarde #garderliv

@carstenfrid
Another day at the Office
#royalguard #queensguard #garderliv #livgarden #denkongeligelivgarde #forsvaret #denmark #copenhagen

@jeppe_valentin
Feltsvinene fra fjerde gruppe
klarede sig igennem Rex og er nu
gardere! #proregeetgrege #nilsupra #garderliv #feltsvin #voksenspejderlejr

@daddyactual
Imens du har ligget og sovet i
nat har Livgardens rekrutter
været igang med 3. nat på deres
REX-tur, desværre for dem lå
HVK-Rødovre klar i skoven med
patruljer klar til at jagte dem og
gøre livet surt. #livgarden #garderliv #hjv #værdatkæmpefor
#militarylife #gammelgarder

@denkongeligelivgarde
Rex-tur hold AUG 2017. Udmattelse men gennemført tur og
snart garder
Tillykke til alle i III/LG for et
flot resultat. #proregeetgrege #garderliv #gardernetværk #gardermarch #rextur
#holdaug2017

@m.friisdk
”There are no secrets to success.
It’s the result of hard work, and
learning from failure.”
- Colin Powell #royalguard #garderliv #amalienborg #livgarden

@militaerfoto
Nogen gange må man bare
erkende nederlaget når man
prøver at trænge igennem gardernes adgangskontrol. Billedet
her er fra Kontrolmarchen
torsdagen før rexturen.
#armylife #forsvaret #garderliv
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GARDERMINDER
En lille historie fra min tid ved Den Kongelige Livgarde. Det var hen

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
til at komme op på slottet i den fine stue

var en tømrer i blandt vagtholdet. Jeg røg op af stolen med er klart

stjernen lige kunne gå fri af loftet. Oplevelsen mindes jeg hver jul.

GAMMEL GARDER NOV-66 KAJ NIELSEN

mod jul, 1967. Jeg var med på vagtholdet hos Arveprins Knud på

Sorgenfri Slot. Der kom en forespørgsel ned til vagtstuen, om der
”HER”. Derpå blev jeg kommanderet til at udvælge 2 medhjælpere

og sætte fod på juletræet. Det var et stort

træ, og ordren gik på at tilpasse højden, så
Kan I alle have en rigtig god jul.

OKTOBERFEST
Fredag d. 6. okt. 2017 på Nilles Kro ved Sabro.
Garderforeningerne Samsø - Djursland – Odder og Omegn – Skanderborg og Omegn – Randers og Omegn, samt Aarhus og Omegn

startede i foråret 2017 et samarbejde om at holde OKTOBERFEST

med ledsager. Arrangementet var ment som et samarbejde mellem
flere garderforeninger, for at styrke sammenholdet og kammeratskabet på tværs af foreningsgrænserne.

75 unge og gamle gardere
fandt vej til festlighederne på kroen, hvor nogle

mødte op i ”oktoberfesttøjet”. Kromanden og hans

køkkenchef serverede en
lækker oktoberfestbuffet
med skummende fadøl i

store krus i den hyggelige

krosal, hvor vi senere blev
underholdt af et energisk

Randers Politiorkester, samt af Jyllands sjoveste komiker og tryllekunstner, Steve Hart. Der blev desuden holdt taler af formændene
for Aarhus og Randers, samt vicepræcidenten for region 2.

Flere overnattede på kroen og mødtes igen til morgenserveringen.
Alle var enige om, at festen var en succes og opfordrede til, at vi

fremover skulle samarbejde om lignende arrangement på tværs af
foreningsgrænserne.

Jørgen Ø. Johnsen, n.fm. Aarhus

GARDERBLADET 
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Denne besøgsvirksomhed sker som deltagelse i den stedlige gar-

til dåd!

denne aktivitet. Vi har besøgt Nyborg og Omegns Garderforening

Og mon så ikke, at også enkelte ”sovende” årgange kan vækkes op
Jeg har i skrivende stund ikke noget klart billede af, hvordan

Den Kongelige Livgarde slipper igennem det forsvarsforlig, som

må antages at blive indgået inden nytår. Men jeg kan forsikre, at
enhver tænkelig indsats er gjort for at sikre vort regiment det

bedste udgangspunkt for opgaveløsningen i den kommende for-

ligsperiode, af mig og andre i vor organisation. Når der foreligger

et forsvarsforlig, vil vi lægge Livgarde-relevante oplysninger ud på
vor hjemmeside.

Jeg har indledt en besøgsrunde hos nogle garderforeninger, som
har ytret ønske om besøg og drøftelse af ting af fælles interesse.

derforenings bestyrelsesmøde. Den stedlige vicepræsident er også
med. Min stabshjælper, Steen V. Grubert, hjælper mig med at styre
og senest Korsør og Omegns Garderforening samt Holbæk Amts

Garderforening. Jeg finder denne virksomhed værdifuld. Dels bli-

ver jeg klogere hver gang. Og dels er det mit indtryk, at der også af

drøftelserne udspringer en gensidig positiv forståelse for og bedre
indsigt i vor organisations arbejdsvilkår og sammenhængskraft.
Sluttelig vil jeg ønske alle jer medlemmer og jeres familier en

varm, god, hyggelig og fredelig jul 2017 med tak for indsatsen i det
nu snart forgangne år.

Flemming Rytter

Præsident for De Danske Garderforeninger

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

Om ikke så længe begynder et nyt år, og dermed er det
igen tid for Landsskydning på 15 m. Landsskydning på
15 m kan skydes i perioden fra januar og frem til april, så
alle bør have mulighed for at kunne deltage. Skydningen
kan skydes på hjemmebane, så det eneste du skal gøre,
er at møde frem til en skydeaften i din garderforening.
Skydeudvalget skal opfordre alle gamle gardere til at
slutte op bag Landsskydningen på 15 m, og til at lægge
vejen forbi skydebanen for at prøve, om ikke det stadig
er muligt at ramme pletten. Husk, at ved deltagelse i
Landsskydningen er det vigtigste ikke resultatet, men
at være med, og derved få en god aften i den lokale
garderforening og samtidig vise opbakning til en fælles
aktivitet i regi af De Danske Garderforeninger.

Skydeudvalget vil til slut ønske alle foreninger og
garderskytter en glædelig jul og et godt nytår. Tak for
Jeres deltagelse i året der snart er forbi, og på gensyn på
skydebanerne i 2018.
Præsidiets Skydeudvalg
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50 års jubilæum 2018
November 1968 har jubilæum
Søndag den 6. maj 2018 er der årgangsparade og vi skal fejre
vort jubilæum. Jeg har ikke ret mange mailadresser så du må
gerne give en melding, hvor du bedes oplyse om du er interesseret, navn, nr., og kontaktmuligheder (mail og telefon).
Garderhilsen 778452 Peter Müller, mail: 54822250@mail.dk

EFTERLYSNING
Er du gammel garder fra hold JUN-85
Så er det tiden vi får stiftet vores årgangsforening. Så vil du
ikke nok hjælpe, så vi kan blive en bestyrelse og sammen
finde alle dem som var indkaldt i JUN-85 i Sandholmlejeren
det drejer sig om 2 KMP i alt ca. 450 mand. Der er kun 3 år til
vi har 35 års jubilæum og det kunne være sjovt, hvis vi kunne
samle mange til paraden og efterfølgende til en fest et sted og
fejre det. Men det kræver en bestyrelse først.
Med venlig hilsen
JUN-85 Finn Madsen, Årgangsformand

NYT FRA DG

Livgardens Museum har brug for dig!
Livgardens Museum, på Livgardens Kaserne i København, holder
åbent hver weekend, lørdag og søndage fra kl. 11.30 til 15.00,

fordi ca. 20 gamle gardere i Guidekorpset hjælper Vagtkompagniet
med at føre tilsyn i museet, og derudover hjælper med at formidle
Livgardens historie til de mange besøgende.

En guide har en 4-timers vagt gennemsnitligt en gang om måne-

den - efter nærmere aftale med Rosteføreren. Kravene er, at du, om
nødvendigt, kan stå/gå i 4 timer. Det er en fordel, hvis du kan lidt
engelsk, da der er en del turister, der besøger museet.

Vi har brug for et par guider mere fra nytår. Har du lyst til at være
med, så send en mail til Rostefører Ole Thureholm på mailadres-

sen ole.thureholm@gmail.com med oplysning om navn og telefonnummer. Så bliver du kontaktet.

Guidetjenesten er ulønnet men giver adgang til sociale og særlige
oplevelser i rammen af Guidekorpset.

To glade guider på vagt i Livgardens Museum.

Årgange
hædret
Søndag d. 29. oktober blev de tre vindende

årgange af Årgangsdysten 2017 hædret med
velfortjente præmier. Hold OKT-77 modtog
førstepræmien på kr. 6.000 efter at have

hvervet 18 medlemmer fra årgangen til DG.
På en delt andenplads modtog hold JAN-77

og JAN-80 hver kr. 5.000 for at have hvervet

12 nye medlemmer til DG. Præmierne udbetales som støtte til årgangsarrangementer.
De Danske Garderforeninger retter her en

stor tak for indsatsen til de tre årgange, der
med største garderånd, passioneret deltog
i dysten. Vi håber, at præmierne danner
grundlag for storslåede arrangementer.

GARDERBLADET 
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HOLDNING, ANSVAR, SAMMENHOLD
TEKST: APR-12 ANDREAS DALSGAARD

Hvad er De Danske Garderforeninger?
Nogle vil sige ”foreningsliv”, andre
”skydning” – og alt for mange: ”gamle
mænd og gule ærter”. Den sang har de
fleste hørt blive sunget. En sang der
gør det vanskelligt at overbevise den
unge garder om relevansen i DG. Derfor har vi introduceret tre nye værdier,
der i fremtiden skal danne grundlag
for fortællingen om DG.
Det er altid med en vis portion spænding

og glæde, at man ser frem til den årlige år-

gangsparade. Paraden er dét arrangement,
der samler absolut flest gamle gardere fra
hele landet, og er dermed en fantastisk
lejlighed til at møde bekendtskaber fra
nær og fjern.

Årets parade i maj oversteg alle forvent-

ninger, og stadfæstede endnu engang det

tætte bånd der eksisterer mellem gardere

og Livgarden. At over 1600 gamle gardere
samles for at markere båndet til regimentet og fejre jubilæet, afspejler netop dét,
der binder alle gamle gardere sammen.

Selvom der er gået 5, 10, 25 – ja sågar 50

og 60 år, så har Livgarden en særlig plads
i gamle garder-hjerter, og det er helt specielt at overvære som en 5-års jubilar.

Den betydning regimentet med tiden får
for mænd og kvinder, der har tjent ved

Livgarden, afspejles med syvtommer søm
under Årgangsparaden. I 4 geledder stod
i år over 1600 gamle gardere i alle aldre
for at fejre og mindes en epoke af livet,

der i det store regnskab ikke tæller mange

procenter, men som i sindet karakteriserer
mere end noget andet.

Gamle gardere er en hel speciel del af
befolkningen, som udefrakommende

måske ikke altid helt forstår. Men hvordan
skulle man også det? Hvordan skulle man
forstå udmattelsen efter en Rextur, eller
trætheden og kulden der går gennem

marv og ben klokken 03:45 på Amalien-

borg, hvis man aldrig har været inden for
hegnet?

Det manglende kendskab til garderens

Sammenhold som et værdiggrundlag taler

derforeninger. Gamle gardere er en særlig

kan matches af nogen anden soldateror-

tjeneste, er måske netop dét, der binder

gamle gardere sammen i De Danske Gargruppe med en fælles fortid, der bedst

forstås i eget selskab. Og derfor mødes

gamle gardere i foreninger for at dyrke det
fællesskab, der hverken deles eller forstås
blandt venner og familie.

Holdning, Ansvar & Sammenhold
I sidste ende kan alle gamle gardere ref-

erere til en håndfuld værdier, der danner

næsten for sig selv. 10.500 medlemmer

signalerer et særligt sammenhold, der ikke
ganisation. Om end man aktivt praktiserer
sammenholdet i foreningen, eller blot

bidrager til sammenholdet i et passivt

medlemskab, så er alle medlemmer med

til at styrke sammenholdet blandt gamle
gardere. Derfor mener vi, at De Danske
Garderforeninger er sammenhold.

grundlag for de fleste fortællinger om

Den nye sang

ning – ”Garder-holdning”. Der forekommer

om De Danske Garderforeninger. Ved at

tiden ved regimentet. Et gennemgående

Det er med udgangspunkt i Holdning, An-

naturligvis mange satiriske udlægninger

stadfæste tre centrale værdier, forsøger vi

mantra for Livgarden er garderens hold-

af Garder-holdning, men det ændrer ikke

det faktum, at Garder-holdning omkranser
garderens pligtfølelse, disciplin og kam-

meratskab. Det karakteriserer en garder,

og derfor mener vi, at De Danske Garderforeninger er holdning.

Når vi taler om ansvar, taler vi om den

opgave, samtlige gamle gardere har været
med til at løfte. Ansvaret for sikkerheden

omkring Kongefamiliens slotte og palæer.
Gamle gardere har i generationer stolt

løftet en vigtig sikkerhedsmæssig opgave,
der om noget kendetegner regimentet.

Selvom verden ændres og sikkerhedssituationen i samtiden forværres, så er opgaven
den samme.

For gamle gardere er ansvaret naturligvis
for længst givet videre til det næste hold

gardere, der med samme holdning løfter
opgaven. Men ansvarsfølelsen følger

den gamle garder efter tjenestetiden. De

Danske Garderforeningers ansvarsfølelse
over for veteraner, for regimentet og tje-

nestegørende der alle støttes på bedste vis,
vidner overbevisende om en eksistentiel

ansvarsfølelse, der kendetegner den gamle
garder. Derfor mener vi, at De Danske
Garderforeninger er ansvar.

svar og Sammenhold, at vi i dag fortæller
at skabe et billede af os selv, der hen-

vender sig til alle generationer af gamle
gardere.

Vi mener, at essensen af vores værdier

handler om at støtte Livgarden. At støtte
vores regiment som en garde af gamle
gardere – garden bag garden.

Det har været nødvendigt at fortælle en ny
historie om De Danske Garderforeninger

– om hvad vi er og hvad vi gør. I samtiden
forventes mere af organisationen, og det

er vi nødt til at efterleve. Kritikeren vil så

spørge, om det er nok blot at fortælle, at vi

støtter Livgarden. Og svaret er nej. Men det
hele handler om, at vi fokuserer på at ital-

esætte de egenskaber ved DG, der afspejler
vores fælles udgangspunkt for at være en
del af De Danske Garderforeninger.

Derfor er vi startet med at fortælle, at DG
er holdning, ansvar og sammenhold.

DG

HOLDNING
ANSVAR
SAMMENHOLD
GARDERBLADET 
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Udnævnelse
og Udmærkelser
TEKST OG FOTO: THOMAS H. REIMANN, PRESSEOFFICER

I løbet af september/oktober, har Den Kongelige Livgarde haft en
udnævnelse samt tre udmærkelser.

Fredag den 29. september kunne oberst Mads Rahbek fjerne

premierløjtnantsdistinktionen fra Andreas Knudsen, der lige nu
arbejder på Garderkasernen i Høvelte under Hærens Kamp- og
Ildstøttecenter.

Derefter var det med glæde at Andreas´ nye kaptajnsdistinktion
kunne sættes på uniformen. Tillykke med udnævnelsen.

Ved Chefen for Hærstabens besøg den 6. oktober på Garderkaser-

nen i Høvelte, kunne generalmajor H.-C. Mathiesen, inden briefin-

gen for alt fastansat personel, påskønne tre ansatte ved Livgarden
for deres indsats.Det gjorde han ved at uddele Chefen for Hærstabens mønt som det synlige tegn på udmærkelsen.

Fra højre ses oversergent Kim, oversergent
Martin og overkonstabel Rasmus, der alle
modtog påskønnelse af Generalmajor H.C.
Mathiesen under dennes besøg ved
regimentet i september måned.
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Oberst Mads Rahbek sætter
kaptajnsdistinktionen på
Andreas Knudsen.

REGION 1

Garderforeningerne i Nordjylland (1)
Vicepræsident: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. priv. 9798 1767 /a. 2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk
Regionsskydeleder:
APR-88 Glenn K. Andersen
Vorupørvej 228, 7700 Thisted
Tlf. mob. 2517 4374
Fax: 9797 5007
e-mail: gkn@cimbria.com
Regionsbowlingleder:
433-NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 2174 7775
e-mail: garder@himmerlandsgf.dk

Bowling
Vindere af 2. og 3. plads DG Bowling
2016/17 C-rækken fik d. 24. okt. 2017 til
bowling aften i Aars Bowlingcenter overrakt pokal og diplom. Se billedet nederst.

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

Kl. 19.00 Vil vi i fællesskab nyde Hornum Kro
julefrokost.
Efter indtagelse af maden vil der blive uddelt
jubilæumstegn.
Kl. 21.00 Foredrag. Før foredrag serveres
kaffe/te og småkager.
Kl. 22.00 Fanen føres ud.
Pris af kr. 205,00 pr. deltager eksl. drikkevarer.
Af hensyn til maden er det nødvendig at du
tilmelder dig snarest og senest torsdag d. 30.
november 2017 på
mail:garder@himmerlandsgf.dk, eller NOV61 Kjeld Sørensen på SMS/mobil 2174 7775.
Vi håber på et stort fremmøde til dette træf
for gardere og ledsagere.

Nye medlemmer:
SEP-63 Ernst Lauritsen
AUG-10 Jannik Skammeritz Larsen
GF 70
1/7 1947

Julen 2016
Bestyrelsen i Himmerlands Garderforening
ønsker alle medlemmer og deres familie en
rigtig glædelig jul og et godt nytår 2018. Vi
ses i det nye år.

Hjørring og Omegn GF 56

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

14/3 1930

Kommende aktiviteter i Garderforeningen
for Hjørring og Omegn:
Julefrokost onsdag den 6. december kl. 18.00
som igen i år holdes på Vester Borupvej 20 i
Tårs. Der vil blive afholdt bankospil så venligst medtag en lille pakke.
Alle gardere der er indmeldt i 2017 deltager
gratis.
Tilmelding til Hans Ole Back på tlf. 2485
6655 senest den 30. november 2017.
Bowling den 25. januar 2018 kl. 18.00 hvor
ægtefæller/samlere er inviteret. Der er tilhørende spisning til arrangementet.
Tilmelding til Lars Rath på mail larsrath@
gmail.com eller telefon 23 44 07 20.
På bestyrelses vegne
FEB- 78 Lars Zacho Rath

Hobro og Omegn GF 35

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

Hadsund og Omegn GF 40


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
www.facebook.com/himmerlandsgf

INVITATION til Julefrokost for alle gardere
og ledsagere
Mandag d. 4. dec. 2017 kl. 17.30 på Hornum
Kro, Torvet 1, 9600 Aars.
Program:
Kl. 17.30 ankommer alle
Kl. 17.45 vil Himmerlands GF medlemmer
afholde generalforsamling nr. 103.
Ledsagere mødes i tilstødende lokale. Underholdning: Pakkespil, medbring gave kr.
25.00.

Fra venstre ses: JAN-61 Jens Kr. Dalsgaard, NOV-61 Kjeld Sørensen, JUN-85 Tommy Jensen,
JUN-68 Leif Petersen, JAN-90 Mogens Dalsgaard, MAJ-54 Poul Arne Nielsen, SEP-62 John Nielsen. JAN-58 Bent Knudsen var fraværende.
GARDERBLADET 
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REGION 1
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
Brotorvet 5, 9400 Nørresundby
Tlf. arb. 28 14 35 01 · Tlf. priv. 98 35 01 30
e-mail: kontakt@gfnordjylland.dk
www.gfnordjylland.dk
www.facebook.com/gfnordjylland

TIRSDAG DEN 12. DECEMBER KL. 18.30
JULESAMMENKOMST I PAPEGØJEHAVEN I AALBORGHALLEN.
En aften for hele familien. Vi har vores traditionelle ande- og gavespil med overraskelser.
I får alle de bankoplader, I kan overse, dog
max. 6 pr. spiller, for kun 40,- kr. pr. deltager,
børn under 13 år spiller grats. Vi er naturligvis taknemmelige for gaver fra vores medlemmer, og derudover udlover GFN 3 flotte
julekurve (til en værdi ca. kr. 500,- pr. stk.)
og naturligvis 10 dejlige store ænder, rødvin,
kaffe og andre overraskelser. I pausen kan
der købes kaffe mv.
Tilmelding ikke nødvendig. Snyd ikke dig
selv og familien for denne dejlige aften.
DAMESKYDEAFTEN
Den 25/10 afholdt Skyttelavet vores efterhånden traditionelle Dameskydeaften,
hvor vores koner eller kærester også kan
dyste på skydebanen.

Vinderne fra Dameskydeaftenen:
Damer: Fra v. Helle 84, Ragnhild 89 og
Anne 91 point.
Herre: Fra v. Egon 91, Allan 93 og Jan 95
point, Flemming ekstrabane.
22
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”Juleaften, o hvor er du sød, så skal alle folk
hà risengrød; æbleskiven bliver flittigt vendt,
gåsestegen er til bag’ren sendt.”
Denne dejlige julesang minder os om, at julen er en festtid, hvor vi fejrer, at det nu går
mod lysere tider.
RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT OG
LYKKELIGT NYTÅR.
JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Randers By og Omegn

GF 08

1/2 1908
Formand: 505-SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09
e-mail: aaledamgaard@mail.tele.dk

HUSK FORENINGENS HYGGELIGE JULEBANKO
Det foregår traditionen tro på restaurant
Tronborg torsdag den 7 december kl.19.00,
hvor der er glögg og æbleskiver.
Tag kone, svigermor eller kæreste med. Der
er flotte gevinster.
Tilmelding til formanden eller kasserer Leif
Bodilsen: tlf 8646 6234 eller a.l.bodilsen@
gmail.com.

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.garderforeningerne.dk/gf04

GF 04
8/4 1901

Kære Gardere
Onsdag d. 13. december kl. 19.30
Juleafslutning med gløgg og æbleskiver
Skydning 15.m og kammeratskabs aften i
Sjørring Hallen.
Vi mødes på skydebanen i Sjørring hallens
kælder.
Indgang fra bagsiden af hallen.
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.
Tilmelding til Niels Godiksen 2090 7901.

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

På onsdag d. 6. december har vi et rigtig
spændede arrangement på Grønlandsvej,
hvor pensioneret musiker MAJ-56 John Tjærby kommer, og beretter om sine 41 gode og
oplevelsesrige år ved Livgardens musik- og
tambourkorps. Imellem fortællingerne vil
der også blive spillet numre, fra nogle af
hans bedste cd’er.
Vor gode garderkammerater i andre foreninger, er selvfølgelig meget velkommen til
at deltage denne aften, husk blot at melde
ankomst til Erik på tlf. 3064 5676, af hensyn
til indkøb.
Vi starter det nye år med en kammeratskabsaften d. 3. januar.
Så er sæsonen skudt godt i gang, med grillaften, kammeratskabsaftner og en hyggelig
tur til Skagen, hvor 14 feststemte gardere
deltog.
På vegne af bestyrelsen – God Jul og Godt
Nytår.
DEC-06 Peter Christensen

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

Skydning.
Tirsdag d. 23. januar, tirsdag d. 13. februar
samt tirsdag d. 13. marts 2018
Vinteren banker på døren. Traditionen tro
genoptager vi derfor skydningen. Skydningen foregår i Vodskov Skytteforenings lokaler. Disse findes på Vodskovvej 103 (ved
rundkørslen nord for Vodskov) Der skydes
tirsdag d. 23. januar, tirsdag d. 13. februar
samt tirsdag d. 13. marts. Skydningen starter kl. 19.00.
Pris for skydning: 20 kr. i startgebyr samt
1 kr. pr. skud.
Tilmelding senest 2 dage før til:
Carsten Christensen på tlf. 2252 3245 eller
Jacob Dam Rasmussen på tlf. 2448 0186 eller mail jdamrasmussen@gmail.com
NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

REGION 2

Garderforeningerne i Midtjylland (2)
Vicepræsident: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
e-mail saabyetjele@hotmail.com
Regionsskydeleder:
JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20
e-mail lindevej.20@dlgtele.dk
Regionsbowlingleder:
APR-09 Karsten Fruergaard
Skaldehøjvej 97, 8800 Viborg
Tlf. 21 23 27 70
e-mail karstenfruergaard@hotmail.com

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

Bjerringbro og Omegn

GF 75

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

Djursland

GF 55

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

Herning og Omegn

GF 23

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

Julehygge for hele familien
Tirsdag den. 12-12-2017 kl. 19.00 på Lundgårdskolen.
Vi starter med gløgg og æbleskiver. I år er
12 spil om ænder og kamsteg, og der er selvfølgelig amerikansk lotteri med mange flotte
gevinster.
Sidste tilmelding den. 10-12-2017 klinch@
webspeed.dk eller 6091 7342.
Bowling 2018
Herning Bowlinghal Fyrrevej 6.
Onsdag d. 10-01-2018 kl. 19.00.
Onsdag d. 17-01-2018 kl. 19.00.
Onsdag d. 24-01-2018 kl. 19.00.

Onsdag d. 07-02-2018 kl. 19.00 er med spisning.
Ingen tilmelding. Husk det er for hele familien.
Kontakt person Bjarne Albæk mobil 2286
7949, e-mail bjarnealbak@gmail.com
Skydning 2018
Tirsdag d. 30-01-2018 kl. 19.00 inviteres du
og din familie på skydebanen med gratis
ammunition og pølser. Nødvendig tilmelding Ole mobil 2323 2059, e-mail: mosegaarden@hotmail.dk
Tirsdag d. 27-02-2018 kl. 19.00 mulighed for
landsskydning.
Tirsdag d. 20-03-2018 kl. 19.00 afslutning,
tilmelding til Ole.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer med
familie
En rigtig Glædelig Jul og et godt Nytår

FEB- 71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen

Holstebro og Omegn


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

GF 26
6/5 1912

Generalforsamling 2017 blev afviklet i
Sergentmessen på JDR
Kl. 18.30 mødte 30 gamle gardere op til
Gule ærter og Wienersnitzler.
Kl. 19.30 Startede årets generalforsamling
Formand Søren Lund bød velkommen.
Herefter blev der udbragt et nifoldigt leve
for vor Dronning, og kongesangen blev sunget.
Herefter gik vi over til dagsordenen.
Valg af dirigent.
Foreningens medlem Gert Østergaard blev
valg. Gert konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og derfor lovlig
iflg. vedtægterne
Uddeling af hæderstegn og præmier
25 års tegn, Torben Grundvad Larsen
40 års tegn, Henrik Andersen
Skydning:
Landsskydning 200 m.
Nr. 6 Gert Østergaard 148,6 point
Landsskydning for hold.
Nr. 1 i 5. division. Rasmus Friis, Thomas
Skov, Simon T. Andersen
Tredje bedste hold. Jens Erik Krudt, Søren
Lund, Gert Østergaard.
Landsskydning 15 m.
Nr.1. Gert Østergaard 200,8 point
Nr. 5. Jens Erik Krudt 199,8 point
Bedste senior skytte årgang 78 – 87
Gert Østergaard

Landsskytten Gert Østergaard
Bestyrelsens beretning
Formand Søren Lund aflagde beretning om
aktiviteterne i det seneste år. Så om arrangementer og deltagelse i forskellige eksterne arrangementer.
Beretningen blev godkendt.
Aflæggelse af regnskab.
Kasserer Jørgen Christensen gennemgik
regnskab og budget med forklaring om
baggrunden for tallene.
Regnskabet viste et overskud for året.
Regnskabet godkendt
Fastsættelse af kontingent. Kontingentet
vedtaget uændret på 400 kr.
Indkommende forslag. Ingen forslag
Valg til bestyrelsen. Genvalg til Jørgen Christensen, Søren Lund, Poul Erik Halkjær
Valg af suppleanter. Første suppleant. Keld
Bæk. Anden suppleant Allan Borg.
Valg af fanebærer. Genvalg til Rasmus Friis
Valg af revisorer.
Genvalg til Bent Stens Christensen & Jan
Wittenkamp
Eventuelt
Vicepræsident Jens Saabye Nielsen fik ordet og fortalte om hvad der rører sig i Præsidiet og DG som helhed.
Hans Tinggård stoppede som sekretær,
uden for bestyrelsen. JAN-74 Kristian Andersen sagde ja til at overtage posten. Også
uden for bestyrelsen. Følg med på Hjemmesiden ang. skydedatoer.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer med
familie en rigtig Glædelig Jul og et Godt
Nytår.
APR-69 Hans Tinggård

Lemvig og Omegn


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

GF 19
17/12 1910

Husk!
Generalforsamling torsdag d. 7. december kl.
18.30 på ”Lemvig Marina”.
Der vil være mulighed for ”stegte ål” eller
”Kogt torsk” med tilbehør.
Tilmelding senest d. 1. december.
Svend Erik 6139 1119 ell. Uffe 5213 5596.
Garderjagt 2017
Vi havde en skøn dag. Med sol og fint vejr.
Der var seks gl. gardere samt forstærkninger, med på selve jagten.
Det blev til tre store harer. Jens B. Hansen
fik heldigvis ram på sin hare.
Efter jagten var der mødt flere gl. Gardere
m. familie til ”Gule ærter” og en lille skarp.
GARDERBLADET 
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REGION 2
Tirsdag d. 9. januar.
Bowling mod Bjerringbro Garderforening kl.
18.30. I år afholdes dysten i Bowlinghallen
Viborg, Tingvej 2.
(Under Tinghallen). Mød op så vi kan få en
god dyst.Viborg er i år værter.
Senest tilmelding til Karsten d. 5. januar.
Foreningen ønsker alle medlemmer og deres familier en god jul og et Godt Nytår.
AUG-82 Jørn Bech

Aarhus og Omegn

Køkkenet fik overrakt blomster og rosende
ord, for den fine indsats. Tak til Anne-Lise
og Dorte.

Odder og Omegn

GF 12

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

Ringkøbing og Omegn

GF 39

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

Bestyrelsen i Ringkøbing og Omegns Garderforening vil gerne ønske alle vore medlemmer og deres familie, samt bladets læsere en glædelig Jul.
JAN-72 Anders Bjerg

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

Skanderborg og Omegn

GF 30
4/5 1913

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
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Skive og Omegn

GF 27

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

Skjern og Omegn


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

GF 64
12/3 1943

Familiebowling og julefrokost.
Skjern og Omegns Garderforening indbyder
til familiebowling i Skjern Bowlingcenter
søndag den 10. december 2017, kl. 11.00.
Traditionen tro afsluttes årets sidste bowling med en lettere frokost samme dag kl.
12.15. Tilmelding til bowling og julefrokost
senest den 4. december 2017 til Gunnar Jensen, tlf. 3046 2073 eller pr. e-mail til gunnar.
yette@hotmail.com.
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

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes torsdag d.
8. februar 2018 i ”Paradiset” Kasernevej 9,
Bygning 7. Kl. 18.00 er der spisning. Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Husk tilmelding til formand, Jens Saabye, tlf.
8667 3432 eller mail saabyetjele@hotmail.
com


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

Kommende arrangementer
Lørdag den 2. dec. kl. 11:00
Mindehøjtidelighed for jernbane-sabotørerne fra Langaa-gruppen
Skæring Hede ved mindestenen.
Arr.: Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger. Ingen tilmelding
Torsdag den 7. dec. kl. 19:00 Juleglögg
Selskabslokalet, Skovvangsvej 127, Aarhus
N. Kammeratligt samvær, kortspil og garderhygge. Nisserne serverer kraftig glögg,
æbleskiver og kaffe.
Pris: 70 kr./pers.
Bindende tilm: Senest d. 24. nov.
Per Bundgård 8698 8600, perbundgaardblikkenslagerfirma@hotmail.com
Søndag den 24. dec. kl. 10.45
Glædelig Jul på Gardergården
Vi ønsker de tjenestegørende
gardere på Marselisborgvagten en glædelig jul. Der serveres glögg og godter. Glem
juletravlheden og kom til et par hyggelige
timer og følg gerne vagten til afløsning.
NB: Kun for medlemmer.
Afholdte arrangementer
Fredag den 6. okt. Oktoberfest
En festlig aften, i samarbejde med andre
foreninger. Mere herom andetsteds i bladet.
Fredag d. 13. okt. Keglespil under Aarhus
Skøjtehal.
Efter en som sædvanlig fantastisk menu dystede 16 om at blive årets keglekonge.
Keglekonge med 22 point blev Jørgen Ø.
Johnsen, nr. 2 med 21 point blev Kurt Grouleff og nr. 3 med 20 point blev Gert Jensen.
Vi sluttede aftenen med en hyggelig snak
over en kop kaffe, kage m.v..

REGION 3

Region 1

Garderforeningerne i Sydjylland (3)
Vicepræsident: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Stakrogevej 51, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsskydeleder
MAR-93 Ulrik Baunsgård,
Stakrogevej 51,
7260 Sdr. Omme
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsbowlingleder:
OKT-77 Jørgen Jeppesen,
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 7620 1212
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk

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

Als og Sundeved


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

Esbjerg og Omegn


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

GF 60
12/12 1937

GF 59
31/5 1935

Skydning
Så er skydesæsonen skudt i gang. Vi skyder
hver mandag kl. 19.00 i kælderen under
EFI-Hallerne, Sportsvej 21.

Facebook:
foreningens facebook side
”JuletræetFind
på besøg
hilser”Esbjerg
os fra egog
ogOmegns
bøg
under
Garderforening
med
besked derude fra,
-GF
59”
at det lysner
for dag”
Glædelig
jul ogdag
et godt
nytår.
Denne strofe minder
os om,
at juletræet
AUG-01 Allan
Lysebjerg
Andersen
har familie i skoven, som allerede nu er klar
til forårets komme”.
RIGTIG GLÆDELIG
JUL OG
ET GODT
OG
Fredericia
og Omegn

GF 29
 LYKKELIGT NYTÅR.
28/10 1912

JUL-71 Niels Chr. Thygesen
Formand: OKT-77 Jørgen Jeppesen
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 76 20 12 12 / 26 20 12 12
Randers By og Omegn
GF 08
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk
1/2 1908
www.garder-fredericia.dk
Formand: 505-SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09
Haderslev

GF 57
e-mail: aaledamgaard@mail.tele.dk

16/5 1933
Formand: JUL-71 John de Taeje
Thisted Amt
GF 04
Nederbyvænget
414, 6100 Haderslev
8/4
1901
Tlf. 74 53 16 88 / 40 91 76 50
Formand:
NOV-78 Niels Godiksen
e-mail:
detaeje@post4.tele.dk
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
www.haderslevgarderforening.dk
Tlf.p. 9798 1767 /a.2090 7901
Aktiviteter
i december 2017
e-mail: n.godiksen@mail.dk
Onsdag
den 6. december 2017: Kammeratwww.thistedamtsgarderforening.dk

skabsformiddag
kl. 10.00 i kl.19.30
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Onsdag d. 14. december
Haderslev
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Vendsyssel
GF 43
Onsdag den 20. december 2017 kl. 14/5
19.301918
–
Skydeog kammeratskabsaften,
Skydeloftet
Formand:
DEC-06 Peter Christensen
Knoppen 6,
9300 Sæby
Haderslev
Kaserne.
Tlf. 31 24 37afholder
33
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vore
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mv.
til en hyggelig
www.facebook.dk/vendsysselgarderforening
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traktement
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sidstnævnte bepå Grøndlandsvej
den til
7. december.
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ellersamlet
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meratsskabsaften på Grøndlandsvej. Den(Mobil 2553 1540) – brug også gerne mail,
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Siden
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i gang,2017
og varmen
steg
Onsdag
den
25.kom
oktober
– Første
vanen
tro
et
par
grader,
da
silden
kom
på
skydeaften blev ikke just et tilløbsstykke,
bordet
med
det
obligatoriske
tilbehør!.
idet kun 5 medlemmer havde fundet vej tilSå
som sædvanlig en rigtig hyggelige aften, det
Skydeloftet – tak til de trofaste fremmødte
kolde indslag til trods. Den 19. oktober gik
og en kraftig opfordring til at støtte op om
turen så til Skagen og de gule ærter. Os der
skydningen
tilfor
alleAalbæk,
øvrige –må
det
kan
kommer syd
nok
tilviathelt
lægsikkert
gøre
bedre!
ge os lidt i selen, for der var flest Skawboer
Vinder
skydningen
98vipoint:
denne af
aften,
så næstemed
år må
sørgeMAJfor at
56
Benti flertal
Skøtt til denne altid hyggelige aften
være
Aftenens
heldigste:
NOV-53
Viggo
Tønne-af
for at undgå
mobning
fra det
nordligste
Danmark. I næste nummer vil du kunne
sen
læse nærmere om dette års julefrokost og
kammeratsaften.
Og
så ønsker foreningen alle medlemmer

JUL-81 Peter Ulrik Sørensen
samt deres familier en
rigtig glædelig jul
samt et godt og festligt nytår med ønsket
Østvendsyssel
GF 77
om
alt godt i det kommende år.

16/11
1971
JUL-71 John
de Taeje
Formand: 952-MAJ-66 Poul Sonne Jensen
Gl. Lyngdrupvej 15, 9310 Vodskov
Tlf. 98 28 14 78
e-mail: lyngdrup@mail.tele.dk
Horsens
og Omegn
GF 03
 Skydning.
5/10 1889
Formand:
JAN-70
Jørgen
Bojsen
Jensen
Tirsdag d. 31. januar, tirsdag d. 21. februar
Kildevangen
16,d.
8783
Hornsyld
samt tirsdag
21. marts
2017.
Tlf. 75 68 75 99
Foreningen genoptager skydning, så vi fore-mail: joergenbojsen@turbopost.dk
håbentlig kan gentage de flotte resultater
www.dg-hs.dk

fra sidste år. Denne gang foregår det i VodHorsens
som Garnisonsby!
skov Skytteforenings
nye lokaler. Disse findes
Torsdag
d.
11. januar
kl. 19
afholdes kammepå Vodskovvej
103 (ved
rundkørslen
nord for
ratskabsaften
på
Oasen.
Aftenen
starter med
Vodskov).
spisning
og herefter
Skovd.
Der skydes
tirsdag vil
d. arkæolog
31. januar,Allan
tirsdag
21. februar
samt
tirsdag
d. 21.Horsens
marts. SkydLarsen
fortælle
om
dengang,
var
ningen starter
kl. 19.00.
hjemsted
for Kyrasser
- regimentet. Aftenen
skydning:samlingspunkt
20 kr. i startgebyr
samt 1
erPris
detfornaturlige
for gamle
kr. pr. skud.
gardere
i januar – så sæt kryds i kalenderen.
Tilmelding
senesttil2 enten
dage før
til: på 2029
HUSK
tilmelding
Jørgen
Carsten Christensen på tlf. 2252 3245 eller
5885 eller Jacob på 2095 8144.
Jacob Dam Rasmussen på tlf. 2448 0186 eller mail jdamrasmussen@gmail.com.
Skydeaftner i Glud
Hver
tirsdaghar
kl. på
19-21
der skydning
i Glud
Følgende
sin er
runde
fødselsdag
fået
(ved
Hallen).
Der
er
juleafslutning
(OBS
tilbesøg af et bestyrelsesmedlem: Per Niels
melding)
d. 19.samt
december
opstart
i det nye
Christensen
Niels og
Jørgen
Jensen.
år d. 2. januar kl. 19.
Bestyrelsen vil hermed ønske alle medlemmer, samt deres familie en rigtig god jul,
samt et godt og lykkebringende nytår. Vi
ses i det nye år.
NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

Generalforsamling
Husk generalforsamlingen i februar, nærmere tilgår.

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

Nyt Æresmedlem
Under generalforsamlingen i februar, blev
det foreslået, at udnævne 1313-NOV-48
Leif Olsen til æresmedlem af foreningen,
hvilket skete den 9. oktober, samme dag
som han fyldte 90 år. Der skal fra foreningens side lyde et stort tillykke.

GARDERFORENINGERNES 25 OG 50 ÅRS JUBILÆUMSTEGN
DG HÆDERSTEGN – FÆLLESEMBLEM – DG-NÅLE – BLAZERMÆRKER
DG-SLIPS I POLYESTER

Leverandør til Ordenskapitlet – Grundlagt 1830

453-193-MAR-60 Peter Ohm-Hieronymussen
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REGION 3
Breve og Mails
I skrivende stund modtager ca. 80 % af
Horsens Garderforenings medlemmer alt
post via mail. Mens 20 % forsat modtager
breve. Får du ikke invitationer mv. via mail,
og har en mailadresse? Så send en besked
til jacobhanquist@hotmail.com, hvis du
ønsker at benytte dette tilbud om hurtigere
og billigere service.
Facebook
58 af foreningens medlemmer har fundet
foreningen på Facebook. Men der må være
flere som kan gøre nytte af denne gruppe.
Klik forbi på ”Medlemmer af Horsens Garderforening”.

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.garderforeningerne.dk/lokalforeninger
Facebook – søg på ”Garderforeningen i Kolding”

Skydning
Skydelederen oplyser, at der i vinterperioden skydes på Kolding-Bramdrup Skytteforenings 15m baner på Platinvej 6 i Kolding.
Vi mødes torsdage mellem kl. 19 og 21. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte
skydelederen Andreas Jacobsen på tlf. 2197
0603.
Kontingent:
Husk at kontingentet på 275,- kr. for 2017
skal overføres til foreningens konto: reg nr.
0759 og kontonummer 3226958915 inden
den 31. januar.
Garderforeningen for Kolding og Omegn
ønsker alle medlemmer og deres familie en
rigtig god jul og et godt nytår.

NOZ-75 Ole Bork Jessen

Kongeå-egnen

Vejle og Omegn

Midtjydsk

JULEBANKO
PÅ HOTEL HEDEGÅRDEN TORSDAG DEN 7.
DECEMBER 2017 KL. 19.30

GF 73

24/7 1958
Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 60 80 92 26
e-mail: peter@lyngsgaard.com
www.kongeåegnensgarderforening.dk
GF 58

25/11 1934
Formand: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Stakrogevej 51, 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

Sønderjydsk

GF 28
18/8 1912

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

HUSK, Grønlangkålsspisning i kulturhuset
Emanuel i Skærbæk.
Mandag den 11. december 2017 kl. 18.30.
Tilmelding til Jørn Otto Dahlmann 6175
6913. På foreningens vegne
Christian Lund

Varde og Omegn

GF 72

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

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

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

Så er det igen tiden, hvor Garderforeningens
store bankospil for
hele familien løber af stablen!
Som sædvanlig: flotte præmier, ænder, vin
og kaffe.
Amerikansk lotteri i pausen, med de sædvanlige flotte gevinster.
Velkommen til alle ”gamle” gardere med familie og venner på Hotel Hedegården
Med venlig julehilsen
Kai Hansen
NB! For de der gerne vil have kaffe og 4 æbleskiver, kr. 60.00 er der tilmelding til:
Kai Hansen:
Mail: k.internet38@gmail.com eller mobil
2484 4825 Senest den 5.12.2017 kl. 18.00
Indkaldelse til Garderforeningens Nytårsparole 2018!
Snart er det jul igen og tiden nærmer sig for
Garderforeningens traditionelle og festlige
julefrokost/nytårsparole.
Vi håber meget du har lyst og lejlighed til
at deltage i denne begivenhed og vil sætte
kryds i kalenderen 26. januar 2018 kl. 18.00.
Sted: Hjemmeværnsgården, Niels Finsensvej
4, Vejle, auditoriet 1.sal
Pris igen i år: kr. 50.00 for mad og drikke af
det gode mærke ”ad libitum”.
Kom og vær med til denne festlige aften for
”gamle” gardere i alle.
H U S K! H U S K! H U S K!
Du er I K K E færdig med at melde flytning,
før du har kontaktet din Garderforening
eller Garderforeningernes kontor. (Postvæsenet gør det IKKE)
Mail adresser
Hvis du i k k e modtager mail fra mig, er det
fordi jeg mangler din mail adresse, derfor
bedes du venligst snarest sende din til mig.
Hjemmesiden: http://garderforeningenvejle.dk/
SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
Https://www.facebook.com/groups/Garderforeningen/
238 NOV 55 Kai, k.internet38@gmail.com

REGION 4

Garderforeningerne på Fyn (4)
Vicepræsident: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S.
Tlf. p. 2073 4089
e-mail: hgprivat2@gmail.com
Regionsskydeleder:
FEB-81 Sendy Alstrøm,
Bækkevej 9, Heden, 5750 Ringe
Tlf. 3070 1959
e-mail: sehal@pc.dk
Regionsbowlingleder:
NOV-75 Ole Vagn Jensen,
Galdbjerg Kohavevej 21, 5874 Hesselager
Tlf. 6224 1250
Regionsudvalg: OKT-80 René Rasmussen,
dytbaat1@gmail.com
(Nordfyns Garderforening)
FEB-81 Sendy Alstrøm, sehal@pc.dk
(Den Fyenske Garderforening)

Hej Garder

Lidt fra vicepræsidenten

Der har jo været pyntet op til jul
i snart mange uger, men nu er vi
kommet ind i december og så er
det på sin plads. Årets sidste julearrangementer er ved at løbe af
stablen i foreningerne og julefreden kan sænke sig.
Til slut vil jeg benytte lejligheden
til at ønske alle regionens medlemmer og jeres familier en rigtig
Glædelig Jul og et Godt Nytår.
JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident


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

GF 66
2/9 1945

Kommende aktiviteter/arrangementer i
perioden januar til juni 2018:
Januar:
Regionsbowling – lørdag, d. 13. januar 2018
kl. 09.30 i Assens Bowlingcenter, Korsvangcentret, 5610 Assens. Hvert hold består af 4
bowlere. Ligesom de foregående år, skal vi
gi´ de andre foreninger kamp til stregen. Efter bowling serveres der Æggekage m. flæsk

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

Generalforsamling 2018. Endelig dato vil
fremgå af kommende garderblade.
(der satses på 16.03.2018).
Maj: Bryggeriet Vestfyen Cup – skydning på
50 m. afholdes tirsdag, den 8. maj 2018.
Nærmere omkring arrangementet vil fremgå af kommende garderblade.

Referat fra Gardermarch
Som lovet i november bladet, så havde Arne
Kempf og formanden taget turen til Høvelte Kaserne i Nordsjælland for at deltage i
årets gardermarch. Vi kørte særdeles tidligt fra Ebberup/Lundager for at nå startskuddet kl. 08.30 – parkering var langt fra
startlinjen, så vi nåede lige akkurat frem til
afmarch. Der var 1128 tilmeldte, så der var
trængsel ved kaserneporten. Se reportage
i november udgaven af Garderbladet. Tambourkorpset gik med de første kilometer og
stemningen var i top. Arne og jeg tog første
stop efter 6 km for at komme i den rette
marchstemning. Det foregik med medbragt
kaffe/morgenbrød og gl. dansk til at skylle
efter med – så var vi klar. Ømheden i fodtusserne – ingen vabler, tog til km efter km.
Humøret og stemningen var stadig i top.
Først senere kom der lidt småskænderier,
som venligst blev påtalt af de øvrige marchdeltagere. ”Hvor længe har I været gift m.
hinanden” var kommentarerne! De sidste
km var anstrengende men både Arne og jeg
selv gennemførte i fin stil og vi fik fortjent
udleveret vores medaljer.
God jul
Bestyrelsen for Assenskredsens Garderforening ønsker alle vores medlemmer med
familier en rigtig glædelig jul.
JUL-78 Tom Kristensen

GF 02
6/7 1889

TILLYKKE 100 ÅR TILLYKKE

Marts: Regionsskydning
Nærmere information vil fremgå af kommende garderblade.

Juni: Repræsentantskabsmøde 2018 vil
blive afholdt den 8-10. juni i Randers, arrangeret af Garderforeningen for Randers By og
Omegn. Så sæt X i din kalender og afvent tilmeldingsinfo i garderbladet. Vi kan så efterfølgende arrangere kørsel til Randers.

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

Assenskredsen

og til dessert – softice og kaffe/the - cacao.
Pris pr. person kr. 280,00.
Sæt X i din kalender og ring eller send en
mail til formanden Tom Kristensen på telefon 2299 3712 - mail: tomkristensen@
privat.dk – frist for tilmelding/betaling
16.12.2017, da tilmelding skal ske samlet til
Regionsbowlinglederen Ole Vagn Jensen.

	
  

Vi fra Den Fyenske
Garderforening ønsker
dig Peter Johannes
Søgaard tillykke med
de 100 år d. 3. december.
Fødselsdagen fejres
med børn, børnebørn,
oldebørn og tipoldebørn.

Peter blev indkaldt til
Livgarden for ca. 80 år
siden, nemlig i 1938 og
han aftjente sin værnepligt på Jægersborg
Kaserne. Her går far
og søn tur på
Frederiksberg Allé i
sommeren 1938.

	
  

Endnu et stort tillykke med den store dag
fra alle i Den Fyenske Garderforening.
TILLYKKE 100 ÅR TILLYKKE

Jeg ønsker også en Glædelig Jul til jer alle
og jeres familier samt en Godt Nytår

Kommende arrangementer
15-m skydning
Tirsdag d. 5. december kl. 19.00 i FKS-Hallen, hvor vi skyder med gevær på 15-m bane.
Dette er den sidste skydning i år.
Den store Julefrokost
Torsdag d. 14. december kl. 18.30 gælder
det Den store Julefrokost i Seniorhuset Tolbodgade 5, 5000 Odense. Her er der som
sædvanligt lækkerier og det kræver tilmelding til formanden Henrik Gattrup på hgprivat2@gmail.com eller mobil 2073 4089, senest 12. december. Vel mødt.
Januar 2018, 15-m skydning
Tirsdag d. 2 og d. 9. januar kl. 19.00 i
FKS-Hallen, hvor vi skyder med gevær og
pistol på 15-m bane.
Afholdte arrangementer (næsten)
Da der til de Gule ærter i oktober kun var 3
tilmeldte, så droppede vi kammeratskabsaften. Det skyldes måske at vi i sidste øjeblik
GARDERBLADET 
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REGION 4
fik at vide, at Seniorhuset havde totalt lukket i efterårsferien, og vi flyttede de Gule
ærter en uge frem. Nå! Frisk mod. I denne
måned er der julefrokost, så ingen skal gå
sultne i seng.
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

Fredag d. 8. december kl. 18.30 afholder vi,
traditionen tro, juleafslutning med ledsagere i skydelokalerne på Telemarken.
Vi håber, at vi som sædvanlig får en hyggelig
aften med damernes skydning, spisning af
medbragt mad, bankospil m.m.
Næste kammeratskabsaften bliver fredag
d. 12. jan., og derefter 16. febr., 16. marts, 13.
april, 8. maj (Assens), og 18. maj.
Generalforsamling d. 26. jan.
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

Langeland

GF 24

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

Nordfyn

GF 51

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

BOWLING:
Husk der bowles i Otterup Bowlingcenter
Mandag den11/12-2017 med efterfølgende
julehygge. Tilmelding senest 3 dage før til
Heine Buhl tlf. 2987 1959 af hensyn til julehyggen.
Heine Buhl

SKYDNING:
Husk der skydes i Særslev Skytteforeningshus Torsdag den 14/12-2017 kl 18.30, efter
skydning er der suppe og rødvin til alle, derfor husk tilmelding senest den11/12-2017 så
28

GARDERBLADET

vi kan sørge for der er til alle. Tilmelding til
Renè Rasmussen tlf 2168 9687. Der vil være
lidt ekstra til lotteri i anledningen af julen.
Renè Rasmussen

GLÆDELIG JUL SAMT GODT NYTÅR ØNSKES ALLE GARDERE SAMT FAMILLIE.
NORDFYNS GARDERFORENING.

Nyborg og Omegn


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

GF 42
6/3 1918

I må gerne komme og smugtræne på
skydning, så vi er klar til landskydning. Der
er skydning/juleafslutning tirsdag d. 5. december kl. 18 – 22. Det er med ledsagere, og
som altid er der fælles spisning. Igen i år er
der sildemadder og godt belagt smørebrød,
en dram til det ene ben og en dr….
Sædvanligvis slutter vi med kaffe og en
ostemad. Der er præmier til de bedste og
heldigste skytter. Tilmelding er nødvendig
grundet bespisning, på tlf. 2168 1107 eller
mail: knt2u@mail.tele.dk.
Der blev afholdt generalforsmaling – som
altid i oktober. Dette blev afviklet med Poul
e. Grønnegaard som ordstyrer. Kasserer
Gunner U. Mortensen ønskede ikke genvalg
til bestyrelsen. Jeg takker Gunner U. Mortensen for den tid, han har brugt. Dels på
redaktion af det lokale blad og ikke mindst
som kasseansvarlig.
Hans Chr. Hornskrog-Pedersen blev valgt
ind i bestyrelsen, og blev med det samme
udnævnt som ny kasserer. Et hverv han tidligere har bestridt med stor dygtighed. Jeg
glæder mig til et godt makkerskab.
NOV-66 Kaj Nielsen

Svendborg og Omegn


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

GF 37
6/7 1916

Husk i DEC.
12/12 Juleafslutning 15 m. fra kl. 1900 i
skyttehuset i Ollerup, tilmelding til Ole 2043
0120 eller Finn 4032 3438. ønsker du/i at
deltage i juleafslutning uden at skyde skal
tilmelding også ske til Ole 2043 0120 Det er
for hele familien, og der vil også være lotteri, gløgg og æbleskiver. Så ud af busken og
tilmeld dig/jer til en hyggelig aften i skydehuset i Ollerup.

Husk tilmelding til regions bowling den
13/1 2018 i Assens. De modtages frem til
den 12/12 2017. Vi skal gerne kunne stille 2
herre hold og 1 damehold, så snak med fruen/kæresten/samlever om hun ikke vil være
med til at stille et damehold. Det er som hygge-bowling med en lille smule konkurrence.
Menuen er æggekage med flæsk og dessert.
Foreningen vil hermed også ønske alle
medlemmer og deres familie en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår og samtidig sige tak for gode oplevelser
sammen i året 2017 og håber vi ser endnu
flere medlemmer af foreningen og deres familier til kommende arrangementer fremover. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
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

Bowling
Der inviteres til ”Lands-Regionsbowling
2018”. Det er lørdag den 13. jan. 2018 fra kl.
9.30 til 12.00 i Assens Bowlingcenter, Korsvangcenteret 5610 Assens. Efter bowling
serveres æggekage med flæsk og dessert
samt kaffe/the/kakao. Prisen er kun kr. 280,pr. person. Drikkevarer for egen regning.
For en del år siden havde vi i Vestfyns Garderforening et godt hold til bowling. Det
kunne være sjovt at komme med igen, så vi
håber på tilmeldinger til Knud på 40216548
senest mandag den 18. dec. Der plejer at
være en rigtig god stemning og megen god
snak ved bordene.
Skydning
Vi skyder hver onsdag på skydebanen i Lillebæltshallen fra kl. 18.30. Der er også plads til
dig. Kontakt eventuelt Knud på 4021 6548.
Vestfyns Garderforening ønsker alle gamle,
såvel som nye gardere med familier en rigtig glædelig jul.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

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

www.eriksen-co.dk

REGION 5
Bindende tilmelding senest den 3. december
2017 via hjemmesiden eller på tilmeldingstelefonen mellem den 27. november og den
3. december.
Ledsagere er velkomne, så husk at oplyse
ledsageres navne, når I melder jer til. Tilmeldingstelefonen har nummer 40810040.

Garderforeningerne på
Sjælland og Øerne (5)
Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fasanvænget 94, 2791 Dragør.
Tlf. 2525 5002
e-mail: jens.crone@gmail.com
Regionsskydeleder:
096-SEP-68 Ole Olsen,
Morænevej 19, 3550 Slangerup
Tlf. 2990 3298
e-mail: ole.gerner.olsen@gmail.com
Regionsbowlingleder:
Svend Clausen-Beck
Søndertoften 86, 2630 Taastrup
Tlf. 43 99 66 90

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

Garderforeningen 
i København

GF 01
25/8 1885

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

Julefrokost
Jeg erindrer om årets julefrokost den 9. december 2017 kl. 13.00 i Cafeteriet på Frederiksberg Slot. Der vil være buffet med sild,
lune retter og ost samt øl og snaps. Efterfølgende er der kaffe.
Prisen er uforandret fra sidste år 200,00 kr.
pr. deltager.

og det er her man kan vælge at gøre
status herom. I Garderbladet har man
kunnet læse om de mange aktiviteter,
som vore foreninger har søsat. Der er
dog også enkelte foreninger hvor det

Bestyrelsen ønsker foreningens medlemmer og deres familier en glædelig jul og et
godt nytår. Vi håber at se jer til vore arrangementer i 2018, som vi arbejder på at gøre
spændende.

ser lidt sløjt ud. For Præsidiets ved-

Besøg på Københavns Fængslers museum.
Tirsdag den 24. oktober 2017 var Garderforeningen i København på besøg på Københavns Fængslers museum.
Vi blev modtaget af 2 personer, som begge
havde været ansat på Københavns Fængsler i 38 år, og som nu var med til at vise
rundt i museet.
Aftenen startede med en film, hvor vi så
lidt om historien for Københavns Fængsler, samt hvilke personer der blev indsat i
fængslet.
Herefter så vi den store samling som museet har af forskellige genstande lige fra inventaret af Dagmar Overbyes celle. Det var
barnemorderen som blev kaldt for ”Englemagersken”, til forskellige flugtredskaber
samt narkofund m.m.
Der var også en udstilling fra 2. verdenskrig
som beskrev hvordan tyskerne havde 2/3
af fængslet.
Københavns Fængsler er Danmarks største
arresthus og har et personale på ca. 800
personer. Der indsættes ca. 3500 indsatte
i fængslet om året. Den gennemsnitlige opholdstid er ca. 8 uger.
En rigtig spændende aften for de fremmødte som sluttede med spisning på restaurant
Klubben på Enghavevej.

tid. Garderbladet skifter leverandør

JAN-70 Jørn Knudsen

Hej Garder

Vi går nu ind i årets sidste måned,

FEB-69 Chr. Roland Christiansen

SKYTTELAUGET
Kortdistance Juleafslutning
Julen står næsten for døren, og dermed er
det ved at være tid for Skyttelaugets juleafslutning på kortdistancen. Onsdag d.
6. december er der julesamling, hvor der
bydes på julehygge, julespisning, julegaver
og julehumør. Deltagelse i juleafslutningen
kræver tilmelding ikke senere end 1. december. Juleafslutning begynder kl. 18.30, så
kom og vær med, - men husk tilmelding til
julespisning, enten på skydebanerne, på telefon eller mail til formanden.

kommende har der også været stor
aktivitet med formandsmøder i marts,
repræsentantskabsmøde i maj. Vor
kommunikationsansvarlige

Andre-

as Dalsgaard er blevet ansat på fuld
og vor forretningsfører Carsten Rasmussen er holdt op af private årsager.
Vi har fået en ny forretningsfører pr.
1.11.2017, da Oberstløjtnant Jan Stoltenborg har overtaget hvervet, som
det også er beskrevet i Garderbladet.
Nærmere præsentation er vel heller
ikke nødvendig. Jo, der har været nok
for Præsidiet at se til og tage beslutning om, og vi håber det lykkes til vort
fælles bedste.
Der er mange foreninger der har trukket på mig i årets løb, og det har været mig til stor fornøjelse og også lærerigt at gæste foreningerne. Særligt
hvis man har kunnet hjælpe.
Jeg vil her rette en stor tak til samtlige garderforeninger for et spændende foreningsår 2017. Et nyt år
begynder snart og alle formænd med
bestyrelser samt medlemmer ønskes en rigtig glædelig jul og et godt
og fremgangsrigt nytår, Jeg håber,
at det store arbejde der gøres rundt
omkring i foreningerne, også må blive
bakket op af jeres medlemmer.
MAJ-70 Jens Crone
Vicepræsident i Region V.

Kortdistance
Onsdag den 13. og 20. december vil skydebanen være åben for almindelig træning. Banerne vil være klar fra kl. 18.30. Alle dage
mødes vi på banerne i DGI Byen. Første
skydedag i det nye år vil være onsdag d. 3.
januar 2018, hvor der er handicapskydning
og spisning. Tilmelding hertil senest 1. januar 2018.
GARDERBLADET  29

REGION 5
Langdistance
Også på langdistancen afholdes der juleafslutning, og det sker på Kalvebod på
Københavns Skyttecenter søndag den 3. december. Vi mødes kl. 08.30 i SKAK-huset, og
herefter går det slag i slag med morgenkaffe, juleskydning og julemiddag. Kom og vær
med. Tilmelding til spisning skal ske ikke senere end 1. december.
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 mail
stoltenborg@mail.dk.
OKT-77 Jan Stoltenborg

Mumierne:
Næste ordinære frokostmøde holdes tirsdag
den 5. december kl. 11.30 på Svanemøllens
Kaserne i Kantinen.
Tilmelding til formanden Erik Schlüter SEP66
email: erik.schluter@live.dk eller kassereren
Freddy Wilson MAJ/63 email: freddywilson@outlook.dk eller Mumiefonen: 6062
3141 senest den 28. november.
Vi håber I møder talstærkt op, og tager det
glade julehumør med.

Frederiksborg Amt

GF 18
12/12 1910


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

Kommende arrangementer:
Mandag, d. 4. december, kl. 18.30: Julefrokost med ledsagere i Sergentmessen.
Mandag, d. 8. januar 2018, kl. 18.30: Nytårs-Klubaften i Sergentmessen på Garderkasernen.
Tilmelding til spisning senest onsdag, d. 29.
november 2017 henholdsvis onsdag, d. 3. januar 2018 til næstformand Søren Terp, tlf.:
5154 0957.
Arrangementsomtaler
Brug foreningens Internet-hjemmeside.
Her kan man læse om/se fotografier fra
vore arrangementer; f.eks. fra Rasmus B.
Rohdes meget spændende foredrag om tjenesten ved Sirius-Patruljen ved klubaftenen i oktober. Se: www.frederiksborgamtsgarderforening.dk
DEC-83 Steen M. Munk

Gl. Roskilde


GF 17
22/1 1910

Bornholm

GF 11

20/9 1908
Formand: NOV-93 Peter Kofoed-Dam
Storegade 41, 3740 Svaneke
Tlf. 56 49 64 04 / 23 25 90 04
e-mail: svanegaard@dlgmail.dk
www.garderforeningerne.dk/gf11

Bestyrelsen i Bornholms Garderforening
ønsker alle gamle Gardere på Bornholm en
glædelig jul. Vi siger tak for dejligt fællesskab og opbakning til vores forening. Med
ønsket om et godt og velsignet Nytår.

NOV-93 Peter Kofoed-Dam

Fakse og Omegn


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

Falster og Østlolland

GF 38
13/11 1916

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
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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.garderforeningerne.dk/gf17

Amts Garderforening. Her bliver der mulighed for at få en hyggelig kammeratskabsaften og denne gang i selskab med ”Kammertjener Andersen”. Hér vil fhv. Kammertjener
Andersen fortælle om sit virke og tætte samarbejde gennem 40 år med Kong Frederik
den IX og Prins Henrik. Som Andersen siger,
”så er der nok af historier og anekdoter at
tage af” og på den måde kommer vi også lidt
bagom kongehusets hverdag og de udfordringer, der er forbundet med dette hverv. Vi
begynder aftenen med fælles spisning, hvor
der serveres en lækker gryderet med tilbehør samt lagkage og kaffe til dessert.
Mødet afholdes, torsdag d. 18/1 kl. 18 i Tåstrup Idræts Center – Café Sofie,
Parkvej 78, 2630 Taastrup
Tilmelding foretages til Jens Crone på jens.
crone@gmail.com eller på Mob. 2525 5002.
Generalforsamling 2018
Det er med glæde at bestyrelsen kan invitere
til næste års generalforsamling allerede nu.
Der var ved sidste generalforsamling flere medlemmer der gav udtryk for snævert
varsel, og derfor ikke kunne komme. Dét har
bestyrelsen et ønske om ikke at skulle gentage sig. Nu er det derfor besluttet allerede,
at næste års generalforsamling skal afholdes 15. marts 2018. Denne skelsættende begivenhed skal som sidste år afvikles på det
gamle ”Hotel Prindsen”, nu Florentz, Café og
Brasserie, Algade 13 i Roskilde. Markér denne dag i din kalender!
Bestyrelsen ønsker alle vores trofaste medlemmer og deres nærmeste pårørende en
velsignet jul og et godt nytår.
OKT-86 Flemming Haar Ehlers

Kommende arrangementer:
Bowling og kegler; Som altid er der mulighed for deltagelse i disse to arrangementer,
hvis man er motiveret for at prøve sine evner i h.h.v. den ene eller anden variation,
så skal man rette henvendelse som altid til
formanden desangående; Kontakt venligst
Hans Bøge Nielsen hvis du ønsker at deltage
på tlf. 2156 3199 eller email: hansboege@
gmail.com.
Fællesmøde d. 18. januar 2018
Der er fællesmøde som tidligere, mellem
Ndr. Birks Garderforening, Høje- Taastrup
og Omegns Garderforening og Gl. Roskilde

Vinteren har gjort sit spæde indtog og den
kolde tid nærmer sig, men aftenskumringen
er til gengæld blevet dét pænere over vores
by.

REGION 5


Haslev og Omegn

GF 52

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

Helsingør og Omegn

GF 41
31/1 1918


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

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din forening.
Kommende arrangementer:
Bowling, 6 december i Allerød kl. 17:45 tilmelding til tommyaaboe@hotmail.com
Skydning, 12. december kl 19:00 på banerne ved Sommariva, du kommer bare...
Endnu en gang vil jeg minde dig om vores
jubilæumsgeneralforsamling med efterfølgende frokost på ”Konventum” 24. februar
2018, sæt kryds i kalenderen allerede nu, det
bliver godt!
Må lige rette en ”smutter” fra forrige nummer, naturligvis var foreningen også repræsenteret ved Flagdagen d. 5. september.
Husk at du altid kan følge foreningen via
vores hjemmeside eller facebook.
Bestyrelsen ønsker dig og familien Glædelig Jul.
NOV-74Tommy 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

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

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

Efteråret/vinteren 2017/2018:
Bowling: Tirsdag den 12. (julebowling med
spisning). Første bowlingsaften i det nye år
bliver tirsdag den 2. januar 2018.
Vinterskydning
Mandag den 4. december er der ordinær
skydeaften. Nytårsskydning er søndag den
14. januar 2018. Indbydelse bliver udsendt.

Første ordinære skydeaften i det nye år er
mandag den 8. januar 2018.
Julebanko afholdes søndag den 3. december.
Indbydelse er udsendt.
Fællesmøde d. 18. Januar
Der afholdes fællesmøde mellem Gl. Roskilde, Ndr. Birk samt Høje Taastrups garderforening. Her bliver der mulighed for at få
en hyggelig kammeratskabsaften, og denne
gang i selskab med ”Kammertjener Andersen”, der vil fortælle om hans virke og tætte
samarbejde gennem 40 år med Kong Frederik den IX og Prins Henrik.
Vi begynder aftenen med fælles spisning,
hvor der serveres en lækker gryderet med
tilbehør samt lagkage og kaffe til dessert.
Mødet afholdes, torsdag d. 18/1 kl. 18 i Tåstrup Idræts Center – Café Sofie, Parkvej 78,
2630 Tåstrup.
Tilmelding foretages til Jens Crone på jens.
crone@gmail.com eller på Mob. 2525 5002.
Bowling
Så nærmer tiden sig, hvor julestævne skal afvikles, som tegn på, at 1. halvdel af sæsonen
overstået, og dette sker den 12. december,
hvor vi, sædvanen tro, vil slutte aftenen med
at mødes til fællesspisning i restauranten.
Tirsdag den 31. oktober var der arrangeret
et fælles bowling stævne, med tilslutning fra
både Køge, Roskilde, Kalundborg, Søndre
Birk og Høje-Taastrup Garderforeninger, i
alt var der 48 bowlere samlet til såvel bowling samt spisning, og de havde nogle hyggelige timer sammen. Det er godt at mødes
med andre foreninger til et sådant arrangement, det er sikkert kommet for at blive.
Tak for fremmødet, glædelig jul til alle, og
forhåbentligt ses vi til regionsmesterskabet
i februar.
Medlemsmøde
Midt i oktober afholdt foreningen et medlemsmøde, hvor et af foreningens medlemmer kom og holdt et foredrag om sine oplevelser ved den internationale koalitions
træningsbidrag i Irak, som Danmark bidrager til. Det blev et spændende foredrag
- krydret med mange billeder – og som gav
et levende billede af dagligdagen midt ude
i sandet.
Bestyrelsen ønsker en god jul til alle medlemmerne og deres familier.
729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Kalundborg og Omegn

GF 53

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

Korsør og Omegn

GF 49

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

Køge og Omegn

GF 45

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

Juleafslutning skydning/bowling
Arrangementet finder sted 12. december
klokken 18.00.
Der er dømt julestemning i Garderstuen og
M/K skydning på skydebanen, når skydning/
bowling holder juleafslutning. Hjerterne
er klippet og kræmmerhusene krammet og
kuglerne pudset, så støt op om arrangementet og meld jer til, enten hos Carsten, Svend
eller Steen.
Bowling:
Venskabsbowling i Tåstrup den 31. oktober.
Der var 9-pins på scoretavlerne, da der var
venskabsbowling i Tåstrup med deltagelse
af flere omliggende GF. Hygge på banerne
og bagefter under spisningen. Tak til Høje
Tåstrup GF., for et godt initiativ.
Vi er nu også godt i gang med hjemmesæsonen, men har plads til flere M/K på
banerne. Første gang for nye bowlere, er
en gratis omgang. Så kom og vær med, fra
klokken 1800-1900 i Køge Bowling Center.
Bowlingformand Steen Rasmussen, telefon
2985 9028.

Skydning:
Generalforsamling i Skytteafdelingen.
Referatet er tilgængeligt på vores hjemmeside. www.koogf.dk
Vi skyder hver tirsdag fra 19.00 til 21.00,
alle er velkomne. Skydeformand Svend
Vahlgren telefon 6128 5361.
Garderstuen:
Er åben sammen med skydningen, hver
tirsdag fra klokken 19.00 -21.00.
Stoffer står klar i ”Bundstykket” med lækre
sager.

Glædelig jul:
Bestyrelsen ønsker alle i vor forening, samt
familie, en glædelig jul og et godt nytår.
Hjemmesiden:
Husk at besøge den på www.koogf.dk , hvor
der er opdaterede nyheder fra foreningen,
samt billeder fra afholdte arrangementer,
nye som gamle og især fra besøg hos vore
fødselarer.
Steen Rasmussen
GARDERBLADET 
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REGION 5
Møn

GF 20

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

Nordre Birk

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.

Tirsdag den 12 december kl 19.00 holder
vi julestue i Garder-/Marinestuen på Sorgenfri Slot.
Vi drikker Gløgg, spiser æbleskiver og vi julehygger. Hele familien er meget velkommen.
15 meter skydning fortsætter efter nytår
fra den 8. januar fra kl. 16 til 19. Da det er
den første skydedag i måneden er vores damer også velkommen. Derefter skydes der
mandage i lige uger. Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op i skydekælderen under
Lyngby Idrætsby, indgangen ved svømmehallen.
Tirsdag den 23 januar kl. 18.30 har vi igen
det hyggelige årlige Bankospil. Bankospillet
afholdes på Cafè Ny Holte Port, Øverødvej 19,
2840 Holte. Alle medlemmer og gl. gardere
med familie og venner er meget velkommen.
Der vil som sædvanlig være mange flotte
præmier og chancen for at gå hjem med èn
eller flere gevinster er derfor meget stor. Prisen for at deltage er kun 50 kr. for 3 spilleplader, og der kan naturligvis købes ekstra
plader. Klokken 18.30 serveres èt stykke
med sild, 2 stk. lækkert smørrebrød samt ost
og èn øl, èn snaps og kaffe. Prisen for mad
og drikke er kun 100 kr. Kan I spise mere
kan der bestilles ekstra smørrebrød til kun
20 kr. pr stk. Hank op i familien og vennerne og deltag i dette flotte arrangement.
32
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Trædrejerne håber der bliver tid til at lave
et par ting til lotteriet. Tilmelding er nødvendig og skal ske senest 14. januar til Hans
Larsen på 4588 5118 mail: hans.vera@mit.
bolignet.dk eller Jørgen Skov Andersen på
4588 6673 eller mail til: joergen@skovandersen.dk
Kom i god tid til en hyggelig Bankoaften.
Lennie fredskov - Lars Rønne - Rasmus
Jarlov
På det afholdte frokostmøde den 8/10 fik
vi, kun tre dage før regeringen fremlagde
sit forsvarsudspil, en opdatering fra formanden for folketingets forsvarsudvalg,
Rasmus Jarlov og fra chefen for hjemmeværnet, oberst Lennie Fredskov, blev vi
orienteret om hjemmeværnets øjeblikkelige status. På mødet kom Jarlov bl.a. med
oplysningen om, at de meget vedvarende
rygter der har floreret på div. medier, om
nedlæggelse af de tre regimenter: Jyske
Dragonregiment - Gardehusarregimentet
og ikke mindst, Den Kgl. Livgarde, nu endegyldigt er lagt i graven.
Formand Lars Rønne udtaler at det var et
rigtigt godt NBG-møde med en allround
orientering om både forsvar og hjemmeværn.
MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Nordsjælland

GF 16

3/12 1909
Formand: 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

Godt 45 interesserede mødte til en spændende foredragsaften på Kursuscenter
Klinten i Rødvig Stevns torsdag den 26
OKT 2017. Major/Flyvevåbnet Hans Peter
Michaelsen, Store Heddinge gav tilhørerne
en grundig indflyvning på opgaven som ledende NATO Logistikofficer i 6 måneder i
Kabul/Afghanistan.
Tilhørerne fik også en grundig indsigt i Afghanistans sammensatte turbulente historiske udvikling gennem århundreder. Med
gode oversigtskort og valide data, kunne
majoren skabe forståelse for hvilken mangeartet og krævende opgave NATO udfører
i området. Vi fik betydet, hvor vigtigt det er,
at vores soldater, foruden deres grundige
militære uddannelser og parathed, også

skal kunne forstå og virke i en anden fagdisciplin: Diplomati under vanskelige former
og med en massiv mængde tålmodighed.
Efter foredraget var der stor spørgelyst, og
majoren kunne forklare mange mediemæssige kendte situationer fra kriseområdet.

Sydsjælland

NOV-78 Lars Juel Clement

GF 07

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

Skyttelauget:
Vi har juleskydning og pokalskydning i
Fladsåhallen, torsdag d. 7. december, vi starter kl. 18.00. Der skydes på 15m. Det er Hovgaards mindepokal, der skydes for. Der er
efterfølgende spisning. Bindende tilmelding
til Gert Roerholt tlf. 2193 0956 eller 5570
0646. Gert kan også kontaktes på denne
mail: naestved@vaskecenter.dk
Aktivitetsudvalget:
Vi bringer en stor tak til vores sponsorer
til vores andespil. Det er en stor og vigtig
faktor i foreningens økonomi, og det er foreningens mest succesrige arrangement.
Garderstuen:
Garderstuen har åbent torsdag d. 7. december fra kl. 19.00 iflg. aftale. Tilmelding til
Claus, på 2082 7545, senest d. 4. december.
Bestyrelsen:
Vi ønsker alle vores medlemmer god jul
og godt nytår. Så har vi endvidere en vigtig meddelelse. Betaling af kontingent kan
ifølge vores vedtægter kun ske gennem PBS
Betalingsservice, tilmelding kan foretages
ved brug af oplysninger på fremsendte Girokort.
JUL-74 Kristian Rasmussen

Søndre Birk


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

GF 61
14/6 1938

Kommende arrangementer
Torsdag den 18. januar 2018, kl. 18.00 i Taastrup Idræts Center – Cafe Sofie, Parkvej 78,
2630 Taastrup fortsætter vi successen for
femte år i træk, hvor medlemmer med ledsagere på tværs af foreningerne inviteres til
en hyggelig kammeratskabsaften og denne
gang i selskab med ”Kammertjener Andersen”, der vil fortælle om sit virke og tætte
samarbejde gennem 7 år med Kong Frederik
den IX og 33 år med Prins Henrik. Vi begyn-


der som vanligt aftenen med fælles spisning,
hvor der serveres en lækker gryderet med
tilbehør samt lagkage og kaffe til dessert.
Pris pr. deltager kr. 150,- Vand, øl og vin skal
købes separat og eventuelt overskud går til
veteranarbejdet.
Reserver dagen nu, for her har du muligheden
for at invitere din ledsager med til en hyggelig, spændende og informativ aften. Mere
omkring tilmelding mm. i næste nummer af
Garderbladet. På gensyn i Taastrup.
Skydning og bowling fremgår af foreningens hjemmeside www.sbg.dk.
Afholdte arrangementer:
Gardermarch 2017 blev igen i år en stor
succes, med 1128 tilmeldte deltagere.
På bare 3 år er den vokset med mere end
500 deltagere. Som medarrangør og formand bliver man glad, når man får øje på
kendte ansigter fra vor forening. Vi var vel
rundt regnet ca. 18, når der tælles familie
med. Tak til de der støttede op om arrangementet, men jeg kan godt sige, at der er
plads til mange flere, for vore ambitioner
rækker højere.

Kære medlemmer. År 2017 er gået ind i
dets sidste måned og vi skal snart tage hul
på et nyt og forhåbentligt spændende år
2018. Derfor vil bestyrelsen i Søndre Birks
Garderforenings sige jer tak for rigtig god
opbakning og støtte til vor forening. Der
har været mange gode aktiviteter og uden
jeres opbakning vil det jo høre op.
Vi ønsker alle medlemmer med familie en
rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi håber,
at vi ses i det nye år.
MAJ-70 Jens Crone

Vestlolland


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

GF 50
20/1 1924

Vestsjælland

GF 13

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

Husk: Status i Garderstuen den 31-122017 kl. 13.00, det er her vi hjælpes ad med

optællingen af vor lager af drikkevarer og
derefter ønsker hinanden et godt nytår.
HIP – HIP – HURRA
I dag den 1. november 2017, har vi lov til at
råbe et højt hurra for os selv, i dag er det 40
år siden vi købte vores Garderstue.
Som sagt købte vi huset i Nygade 5A den
1-11-1977, dengang var det en lagerbygning, hvori der også havde været et keramiker værksted, der hvor vi i dag har vores
bar var der en brændeovn til brænding af
keramik.
Vi gik i gang med at lavet lokalet i stand i
1977, alt sammen på frivillig basis af vores
medlemmer og i starten af 1978 holdt vi officielt indvielse af Garderstuen.
Vi vil i starten af 2018 holde en fødselsdags
komsammen, som I vil høre nærmere om.
Endnu engang rigtig hjertelig tillykke med
os selv og Garderstuen.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og Deres familie en rigtig glædelig jul og håber
alle må få en rigtig fredfyldt jul.
Bestyrelsen

Garderforeningerne i Udlandet (6)

Mellemstaterne

Singapore

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

New York

Storbritannien

Australien

GF 98

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

Kalifornien

GF 92

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

GF 93

13/2 1943
Formand: MAR-86 Peter KB Diessel
831 W.Cornell Avenue, Palatine, Illinois 60067,
USA
Tlf. (847) 690-1774 · Mob. 312-882-9191
Fax. (847) 881-0881
e-mail: peter@thediessels.com
www.garderforeningen.com
GF 91

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

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

REGION 6

GF 100

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


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

GF 99
22/4 1992

Vest Kanada

GF 95

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

Øst Kanada

GF 96

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

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

Guldbryllup

29-12 047-JAN-64
GF 44
Erik Fuglsang og fru Hanne
Blåbærvej 17, Faarup
7900 Nykøbing Mors

Fødselsdage

85 år
15-12 604-NOV-53
Jørgen Bagger Christensen
Svinøvej 121
4750 Lundby
19-12 288-NOV-53
Svend Wheler
Rønbjergvej 6
8240 Risskov
19-12 466-MAJ-53
Carl Henrik Michelsen
Søgårdsvej 5 B
8660 Skanderborg
28-12 576-NOV-53
Hans Willy Østergaard
Holmegårdsvej 101
7400 Herning
02-01 498-NOV-53
Hans Jørgensen
Rørvej 3
4281 Gørlev
05-01 036-MAJ-52
Erling Mikkelsen
Jernbanegade 72
9560 Hadsund
06-01 NOV-53
Johan Bossow
Kildevældsvej 18
2830 Virum
80 år
11-12 001-SEP-57
Benni Behrend
Peder Jensens Vej 16
3300 Frederiksværk
21-12 304-MAJ-56
Henning Jensen
Strandvejen 103
3700 Rønne
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GF 07
GF 05
GF 36
GF 23
GF 13
GF 40
GF 62
GF 16
GF 11

21-12
23-12
24-12
25-12
27-12
30-12
05-01
06-01
08-01

672-MAJ-57
GF 29
Bent Legardt Johansen
Lillenæs 15
7000 Fredericia
002-SEP57
GF 48
Erling Fischer Andersen
Glysingsvej 6
5300 Kerteminde
825-JUL-57
GF 18
Ernst Christian Nielsen
Oppe-Sundbyvej 6
3600 Frederkssund
121-NOV-58
GF 57
Christian Thomsen
Hiort Lorenzens Vej 60, 3, 0005
6100 Haderslev
829-JUL-57
GF 10
Anders Jørn Brix Christensen
Anlægsvej 4
9690 Fjerritslev
139-NOV-57
GF 07
Jørgen Cederby
Mælkeurtvej 3
4760 Vordingborg
775-JAN-59
GF 49
Laust Andr. Knudsen Nissen
Ahornvej 5
4220 Korsør
674-MAJ-57
GF 12
Holger Kofoed-Dam
Majsvænget 14
8340 Malling
391-JAN-58
GF 08
Jørn Vincents Fisker
Borup Byvej 59
8920 Randers NV

75 år
11-12 423-MAJ-64
GF 17
Børge Lundskov Larsen
Mannerupvej 44
4320 Lejre
13-12 709-SEP-64
GF 07
Hans Jørgen Eriksen
Herluf Trolles Vej 44
4700 Næstved
17-12 001-JAN-62
GF 10
Gregers Thorup E. Gregersen
Nibevej 142
9530 Støvring
20-12		
GF 01
Jørgen Juhl
Fynsvej 9
2800 Kongens Lyngby
20-12 490-MAJ-62
GF 42
Donald Petterson
Hyldehaven 10
5320 Agedrup
23-12 270-SEP-68
GF 01
Erling Grøn-Jensen
Læskovvej 138
4632 Bjæverskov
23-12 398-MAR-62
GF60
Gunnar Jørgensen
Tjørnevænget
6400 Sønderborg
24-12 084-JAN-62
GF 51
Hans Søndergaard
Bag Bognæs 42
5400 Bogense

25-12 370-MAR-62
Anders Lørup Andersen
Roustvej 226
6818 Årre
26-12 318-MAJ-63
Bent Christoffersen
Egøjevej 136 A
4600 Køge
28-12 023-NOV-63
Bent Ove Larsen
Gefions Allé 25
6705 Esbjerg Ø
31-12 196-JAN-63
Alfred Kaj Bruhn Hansen
Gåseholmvej 3, st. th
2730 Herlev
02-01 110-NOV-62
Steen Jacob Estrup
Gudrunsvej 9
2920 Charlottenlund
02-01 301-SEP-61
Jan Fenneberg
Viggo Rothes Vej 39 A
2920 Charlottenlund
04-01		
Stig Larsen
C.N. Petersens Vej 25
2000 Frederiksberg
08-01 919-SEP-63
Bent Jens Mathisen
Skoleparken 6
3600 Frederikssund
09-01 832-SEP-62
Kai Elmquist Nielsen
Omøvej 49, 1. tv
4600 Køge
70 år
11-12 013-AUG-67
Kurt Regnar Christensen
Løkkensvej 345
9800 Hjørring
13-12 085-SEP-68
Niels Skovgaard
Fasanvænget 6
5690 Tommerup
15-12 802-APR-68
Olaf Lyndrup
Doktorvej 2
7980 Vils
19-12 283-NOV-67
Hans Peter Petersen
Søgårdsvej 4 A, 1. th
2820 Gentofte
20-12 721-NOV-65
Ole Sundø
Moldrupvej 5
2970 Hørsholm
24-12 425-NOV-67
Ove Pedersen
Topperne 16, st. 0003
2620 Albertslund

GF 28
GF 45
GF 59
GF 01
GF 62
GF 62
GF 01
GF 16
GF 78
GF 56
GF 02
GF 44
GF 01
GF 62
GF 61

25-12 558-JAN-68
GF 37
Jørgen Peter Pedersen
Assensvej 253 B
5771 Stenstrup
03-01 305-NOV-67
GF 10
Aage Toftegaard Andersen
Hovensvej 109
9440 Aabybro

03-01 JAN-68
GF 02
Erik Skree
Ørnevej 26
5210 Odense NV
05-01 721-APR-68
GF 05
Mogens Venge Petersen
I.P. Christensens Vej 15
8400 Ebeltoft
05-01 586-JAN-68
GF 18
Asger Bjørn Rost Laursen
Kragshøjvej 25
3230 Græsted
60 år
14-12 NOV-81
GF 18
Jens Bokelund
Toftevej 17
3480 Fredensborg
20-12 MAJ-77
GF 46
Jens Morten Munk
Stubbæk Vestergade 3 A
6200 Aabenraa
23-12 FEB-78
GF 10
Erik Juul Lundgaard
Skolevangen 6, 9492 Blokhus
24-12 JAN-80
GF 32
Rasmus Melchior Palmelund
Græsvænget 1
7100 Vejle
30-12 JUL-78
GF 01
John Henrik Hansen
Hostrupsvej 3, 3. th
1950 Frederiksberg C
30-12 APR-79
GF 13
Per Krat
Ryttergårdsvej 220
3520 Farum
30-12 NOV-78
GF 30
Frits Kristoffersen
Hvedevænget 41
8740 Brædstrup
02-01 JUL-75
GF 05
André Giovanni Lynard
Rørlundvej 381,
8462 Harlev J
04-01 NOV-78
GF 50
Jørgen Kofoed Thomsen
Kapellanvej 20
4943 Torrig L.
08-01 OKT-77
GF 17
Ivar Bo Christoffersen
Svinget 6
2680 Solrød Strand
50 år
10-12 APR-88
GF 32
Patrick Conway de Neergaard
Præstegården
FO-900 Vágur
Færøerne
13-12 MAJ-89
GF 15
Carsten Lie
Lærkevej 32
8800 Viborg
17-12 JAN-89
GF 33
Henrik Helt Hansen
Gærdestien 8
4030 Tune
17-12 AUG-87
GF 100
Christoffer Moltke-Leth
3 Church Street
#30-00 Samsung Hub, 049483
Singapore

22-12 JUL-88
GF 60
Mogens Dankert
Parkgade 69
6400 Sønderborg
02-01 JAN-90
GF 11
Kim Serup
Assereng 12, 3770 Allinge
02-01 MAJ-91
GF 18
Michael Peter Hansen
Jægervænget 9
3480 Fredensborg
03-01 JAN-89
GF 21
Henrik Teglstrup
Bakkedraget 22, 4450 Jyderup

Dødsfald

295-MAJ-42
GF 01
Aage Nielsen
Stendiget 69, Sengeløse
2630 Taastrup
657-NOV-46
GF 28
Hans Christian Schultz
Dogger Banke 16
6852 Billum
716-NOV-48
GF 17
Kaj Ellekjær Pedersen
Slettebjergvej 40
4174 Jystrup Midtsj.
68-NOV-50
GF 37
Hans Holger Larsen
Mågevej 19
5772 Kværndrup
321-NOV-50
GF 29
Kaj Bruno Hartmann Dam
Frantz Hansens Allé 8, 1. th
7000 Fredericia
223-MAJ-51
GF 62
Andreas Müller
Mariehøj 451
2990 Nivå
382-MAJ-51
GF 28
Jens Hansen Gantzel
Farupvej 38
6760 Ribe
421-MAJ-51
GF 16
Knud Erik Valentin
Askevej 21
3630 Jægerspris
080-NOV-54
GF 61
Lauritz P. Nielsen
Brøndbyvester Strandvej 22 A
2660 Brøndby Strand
350-MAJ-56
GF 49
Jørgen Erik Nielsen
Alhøjvænget 47
4220 Korsør
946-SEP-57
GF 61
Niels Arne Andersen
Tranevej 32
2650 Hvidovre
155-NOV-58
GF 18
Arne Kurt Kroll Larsen
Gribskovvej 84
3200 Helsinge
324-MAJ-64
GF 01
Karsten Lund Kristensen
Ternevej 15
4130 Viby Sj.

487-JUL-64
GF 01
Jens Helge Dyregaard Jensen
Søndergårds Alle 104, 1. MF
2760 Måløv
271-SEP-68
GF 01
Poul Flemming Jensen
Helleruplund Allé 6
2900 Hellerup
JAN-70		
GF 01
Flemming Søndergaard
Absalonsgade 35, 3. 0314
1658 København V
JUL-71		
GF 01
Jan Veggerby Kristensen
Hørdumsgade 35, 1. th
2450 København SV
TAK

Stor tak til Vestfyns Garderforening v/Ole
og Knud for hyggeligt besøg på min 80 års
fødselsdag den 25 okt. Og hjertelig tak,
også til Sinne, for de dejlige flasker.
437-NOV-59 Peter Hvenegaard

Mange tak til Garderforeningen i København for gaven jeg modtog i anledning
af min 75 års fødselsdag.
Ligeledes mange tak til Årgangsforeningen for den venlige hilsen jeg modtog derfra. Med venlig hilsen
403-MAJ-63 Børge Andersen
Hjertelig tak til Holbæk Amts Garderforening, for portvinsgaven som Solveig og
jeg modtog i anledningen af vores diamantbryllup. En særlig tak til formand Kaj
Kristensen for fremsendelsen.
Med garderhilsen
Solveig og 921-MAJ-55 Ib Larsen

En stor tak til frederiksborg garderforening i anledning af vores guldbryllup.
Tak for vingaven samt en hyggelig samtale
med det fremmødte medlem fra foreningen, det var rart med en lille pause i ro og
mag.

390-SEP-66 leif larsen

Få din takkehilsen trykt
i Garderbladet

Vi trykker din hilsen for kr. 75,00.
Send din takkehilsen til garderbladet@garderforeningerne.dk
(mærk med emnet ”tak”).
Når annoncen er trykt, vil du modtage en regning fra Sekretariatet.
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