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Gardermarchklokken blev
anvendt til at
ringe marchen
i gang samt
til at markere
deltagernes
hjemkomst.
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PRÆSIDIET

PRÆSIDENTEN HAR ORDET
Så er jeg tilbage på min ”klumme”-plads, efter at Jørgen Bojsen

En række bygninger i København bevogtes af konstabler fra Den

det. Tak, Jørgen, for dit bidrag.

værnepligtige, men den option blev hurtigt af politiske grunde

(formand for Horsens og Omegns Garderforening) på min opfordring fik stillet plads til rådighed i forrige nummer af Garderbla-

I skrivende stund er status i forsvarsforligsforhandlingerne endnu

ikke kendte, men et oplæg fra Forsvarsministeren forventes senest
med udgangen af oktober 2017. Hvorvidt forhandlingerne bliver
hvirvlet op i og blandet sammen med finanslovsforhandlingerne
for 2018 er svært at forudse. Men det er ikke ligegyldigt. Par-

tiernes finanslovsforhandlere er ofte af en anden støbning end

partiernes forsvarsforligsforhandlere og skiller sig ind imellem ud
ved at have en endnu mere begrænset indsigt i Forsvarets forhold
end forsvarsordførerne. Så jeg er bekymret.

Vi har alle fulgt Politiets situation hen over de seneste par år. Vore
kolleger i Politiet har været og er presset af mange grunde hen

over intensiveret grænsekontrol til nu bekæmpelse af rocker-kriminalitet. Jeg har den største respekt for ”vores” Politi og misunder dem ikke deres opgaver og arbejdsforhold. For første gang i

86 år, i fredstid, er danske soldater indsat til bevogtningsopgaver i
bybilledet som aflastning for Politiet.

Kongelige Livgarde. I de indledende sonderinger forud herfor

var enkelte uovervejede politikere ude med idéer om at indsætte

skudt ned. Det er meget vigtigt, at befolkningen forstår, at soldater
ikke ønsker sig indsat mod egen befolkning. Derfor er der gennem
tiderne opbygget et vigtigt regelsæt, aftalt mellem Politiet og

Forsvaret, om Forsvarets evt. støtte til Politiet. Nogen husker perioden fra maj 1980 og et par år frem med borgerkrigslignende for-

hold lokalt på Nørrebro og Vesterbro. Specielt situationen omkring
Ryesgade, hvor en bygning skulle ryddes, bad Politiet om hjælp
med udlån af pansrede mandskabsvogne (M 113).
Her lykkedes det Forsvaret at undgå involvering, idet de ønskede mandskabsvogne

blev udlånt til Politiet uden førere og med
påmaling ”POLITI”. Politifolk, tidligere
tjenstgørende soldater og dengang omskolet til kørsel med

disse mandskabsvogne, førte

køretøjerne under indsættelse
i Ryesgade.

→ fortsættes på side 21
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LIVGARDEN

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

betydning for Livgardens uddannelse og vagttjeneste, eller slipper

Hvis forliget bliver indgået med en mindre grad af detailstyring

Gardehusarerne?

svarsforlig. Jeg ved ikke i skrivende stund, hvad det kommer til at

betyde for Den Kongelige Livgarde, hverken på godt eller på ondt.
end tidligere, men, som ministeren har udtrykt ønske om, med

bredere og mere kortfattede formuleringer end de tidligere forlig,
så er det ikke sikkert, at vi er særligt meget klogere, når for-

ligsteksten er blevet offentliggjort, i hvert fald ikke på de praktiske

konsekvenser for Livgarden. Der kan sagtens gå en hel del af 2018,
før detailplanen for hvorledes forliget i praksis skal implementeres er færdiggjort. Hvis man skal oprette nye enheder i hæren og
anskaffe materiel til dem, så er det noget, der tager tid. Ikke blot
tid at beslutte hvad der er det rigtige, men også at få det bestilt,

produceret og leveret, desuden skal der uddannes personel til at
anvende det nye materiel. Derfor skal man ikke blive overrasket,
hvis der i forliget er lange tidsmæssige udsigter til at enheder

oprettes og udrustes, samt at der tildeles økonomiske ressourcer
til det. Alene det forhold at vi først betaler for materiellet, når vi
modtager det, og ikke når vi bestiller det, betyder at det er hen-

sigtsmæssigt at fordele de økonomiske midler i forhold til den takt
materiellet kan modtages i.

vi uberørt igennem, fordi vi i forvejen har dobbelt så lang værne-

pligt som resten af hæren med undtagelse af Hesteeskadronen ved
Livgarden har nu i godt en måned stået vagt med I/LG som støtte

til politiet flere steder i København. Det har trukket en del presseomtale og fokus, men kernen i sagen er, at enheder fra Livgarden
igen har løst de pålagte opgaver med dedikation og professionalisme hos alle de involverede. Internt i Livgarden har vi hjulpet

hinanden således, at I/LG kan operere fra Livgardens kaserne i

forbindelse med den nye opgaveløsning. Det er ganske fascinerende at se to hold gøre klar til dagens vagt. Det ene hold i blå og det
andet i MTS sløring. Jeg er meget tilfreds med den indsats, som

alle involverede har ydet, for at vi, som altid, har kunnet løse de
pålagte opgaver med høj kvalitet. Tak for det.
Pro Rege et Grege
Mads Rahbek

Om det bliver et godt eller et skidt forlig for Livgarden, går der

nok noget tid, før vi har et klart overblik over. Jeg har ikke nogen

indikationer på, at der bliver færre jobs på vores to kaserner, men
jeg har på den anden side heller ikke nogen indikationer på, at vi
får nye enheder eller nyt materiel. Jeg tror, at den største del af
den lovede vækst i hæren vil ske i Jylland. Hvis ambitionen om

den deployerbare brigade bliver til virkelighed, så vil mange af

de elementer, som vi i dag mangler for at kunne opstille sådan en
brigade, formodentlig igen skulle være placeret i Jylland.

Jeg har ikke nogen indikationer på, at Den Kongelige Livgarde i
fremtiden skal ophøre med vores to kerneopgaver; vagten om

Majestæten og de kongelige slotte og palæer, samt produktion af

soldater til nationens forsvar. Men rammerne for hvordan vi løser
de to opgaver, kan blive ændret afhængigt af hvorledes hæren

bliver organiseret, og hvorledes det falder ud med den fremtidige
værnepligt. Får vi lov at overleve som et selvstændigt regiment,

eller bliver vi underlagt endnu et administrativt led, der fjerner os
længere fra forsvarets og hærens øverste ledelse? Bliver vær-

nepligtens længde og indhold ændret i en sådan grad, at det får
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ÅBENT HUS PÅ GARDERKASERNEN



ÅBENT HUS

PÅ GARDERKASERNEN
TEKST RK S. S. JENSEN, 3. DELING.

Der var et stort fremmøde af pårørende og interesserede,
som besøgte Garderkasernen, da dørene blev slået op for
offentligheden til en dag med aktiviteter, som belyste og
gav indsigt i dagligdagen for rekrutterne ved Den Kongelige
Livgarde.
Kl. 0900 blev dørene slået op til Garderkasernen og folk i alle aldre
strømmede ind for at se og høre om, hvordan det er, at være rekrut
anno år 2017. Pressefolderne var sat, og rekrutterne klar til kamp,

til at møde forventningsfulde civilister med et program, der startede med stueeftersyn i 1. og 2. kompagni, efterfulgt af kompagniap-

pel og en parade for de pårørende, hvor Vagtkompagniet fremførte
dele af et kongevagtsskifte, til stor begejstring for de fremmødte

og til lige del præstationsangst og beundring for rekrutterne, som
har vagten om blot to måneder.

som både kunne ses og røres af publikum. Der blev fortalt om de
mange typer af våben og udrustning, som bruges ifm. missioner.

Valentin er frivillig i hjemmeværnets ”MOTOV” enhed (motoriseret
overvågning) og stod for at fortælle om køretøjer samt deres funktioner. På anekdotisk vis husker han en bevogtningsopgave uden

for grænserne, liggende i en hangar i bidende frost og kulde med

klaprende tænder. Han selv ser tilbage på det som en mindeværdig
oplevelse.

De Danske Garderforeninger var til stede på dagen med en stand,
klar til at forkæle garderhjerter med merchandise og artefakter
af forskellig art. Salget bevidner om en god dag med købeglade

Garderentusiaster som støttede rekrutternes Blå Fest, ved køb af
portvin.

Garderkasernen tog sig godt ud ved de mange aktiviteter, for

at nævne nogle, det gastronomiske feltkøkken, skydesimulator,

natkampsdemonstration og terrænkørsel i pansrede mandskabsvogne. Børnene blev malet med sløringscreme, og nogle modige

feltcampister lå under teltflage og blev alarmeret til ”alarm lydløs”,
imens efterårssolen gjorde, at Garderkasernen viste sig fra sin
bedste side.

Det gastronomiske feltkøkken var et stort tilløbsstykke, og bød på

mange smagsoplevelser fra den energispækkede feltration, hvilket
gjorde at der konstant var mange interesserede. Maden faldt i god
jord hos feltturisterne, hvoraf mange måtte konstaterede at ”det
smagte meget bedre end jeg troede”.

Jeg mødte familien Jacobsen, som havde fem pårørende med, og de
mente at dagen udmærkede sig med solskinsvejr og næsten skyfri
himmel. De fortalte, at de ikke kunne nå rundt og se alle opstillin-

gerne, bl.a. pga. deres rekruts ømme føder efter sidste uges felttur.
Specielt syntes de godt om skydesimulatoren, hvor man fik mulig-

heden for at træde ind i kampens hede og mærke det på liv og sjæl.
Hærhjemmeværnet stod klar til, at fremvise militært materiel,
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GARDERMARCH 2017

ENDNU ET ÅR MED
DELTAGERREKORD
TEKST: APR-12 ANDREAS DALSGAARD

For tredje år i træk afholdte DG, i tæt samarbejde med
Gardernetværk og Livgarden, Gardermarch med afgang
fra Garderkasernen i Høvelte. Og alt tyder på, at marchen
er kommet for at blive. Igen i år kunne arbejdsgruppen,
bestående af repræsentanter fra alle tre enheder, klappe
hinanden på skuldrene efter en velgennemført march med
deltagerrekord.
1128 tilmeldte marchdeltagere var tidligt søndag morgen det

officielle deltagertal, som arbejdsgruppen stolt kunne klappe af,

før de første tilmeldte begyndte indregistreringen i bygningen bag
Frederik d. III plads. Morten Salomonsen fra Gardernetværk, der
er en af de absolut vigtigste drivkrafter bag marchen, havde da
også svært ved at holde glæden tilbage:

hvilket er 10.000 mere end Gardermarch overrakte i fjor. Beløbet

er overskuddet fra sidste års march, der ligeledes satte deltagerrekord med godt 900 deltagende.

Marchdeltagerne i Gardermarch er en god blanding af soldater

og civile, hvilket er med til at mangfoldiggøre marchen. Det mest

iøjnefaldende må dog siges at være Livgardens III bataljon der stillede med begge kompagnier. Men også uniformerede enheder fra

Gardehusarregimentet, Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet
havde fundet vej til Nordsjælland.

Det var dog særligt de civile deltagere, der i år medvirkede til del-

tagerrekorden. Over halvdelen af marchdeltagerne var i civilt, hvilket satte yderligere farve på marchen i de smukke efterårsskove.
”De mange civile marchdeltagere er med til at styrke regimentets

relation til det omgivende samfund. I en turbulent tid, hvor der tales

”Vi ser med stor tilfredshed på årets deltagertal. Målsætningen var

om regimentsnedlæggelser, er det rigtig positivt, at et arrangement

at nå 1.000 deltagende i år – og med 1.128 tilmeldte lykkedes det jo

som Gardermarch kan medvirke til at styrke båndet mellem det

på flot vis. Det er ikke vores mål at blive en kæmpe stor march, men

civile samfund og forsvarets regimenter” udtalte Jens Crone.

jo flere deltagere, des større bidrag kan vi overrække til Livgardens
veteranarbejde, og så betyder det også, at båndene mellem Livgarden og lokalområdet styrkes. I år var et stort antal deltagere lokale,
der ikke havde anden tilknytning end at være ”naboer”.”

35.000 kroner til Livgardens veteranarbejde
Og netop marchens voksende succes, afspejles da også af årets
bidrag til Livgardens Veteranarbejde. I år kunne Jens Crone,
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vicepræsident i region 5, overrække 35.000 kroner til Livgarden,
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Gardermarch er kommet for at blive. Tre år med deltagerrekorder

og vellykkede marcher, og nu et samlet bidrag på 60.000 kroner til

Livgardens veteranarbejde er grund nok til at fortsætte det succesfulde samarbejde mellem de tre organisationer. Arbejdsgruppen

bag Gardermarch har da også allerede bestemt sig for at gennemføre marchen igen til næste år, og glæder sig til at byde inden for
igen i 2018.

GARDERMARCH 2017
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NY FORRETNINGSFØRER

JAN STOLTENBORG:

Vi har et godt system,
der virker!
TEKST: APR-12 ANDREAS DALSGAARD

Med jævne mellemrum har han inspiceret Sekretariatet for
at sikre sig, at han nu fik noget for sine kontingentkroner. Fra
og med november er det ham selv, der må lade sig inspicere.
I 4 år har Carsten Rasmussen siddet godt til rette i den dobbelt
polstrede læderstol, der udgør forretningsførerens faste plads på

kontoret over Chef Livgardens balkon på Gothersgade. Men nu har

Carsten valgt at trække sig tilbage og nyde sit otium med sin kone
Jette. Og Carstens efterfølger, Jan Stoltenborg, forbereder sig på at
blive inspiceret. Men hvem er vores nye forretningsfører?

For konge og folk

Jan er gammel garder. Man ser det, når han rejser sig et hoved op

over omgivelserne. Man hører det, når han udsteder en kommando. Man mærker det, når emnet falder på Livgarden og De Danske

Garderforeninger. For 40 år siden blev en skideballe startskuddet
på en lang karriere i Forsvaret, og det er her, vores portræt starter.

første dag i Sandholmlejren over den blå uddannelse til den sene-

re vagttjeneste ved Vagtkompagniet. På det tidspunkt indså Jan, at
Forsvaret var som skabt til ham, og at fremtiden skulle ligge bag

hegnet. I november måned 79, lidt over 2 år efter den første skideballe, startede Jan på Officersskolen.

Efter officersskolen fulgte en lang årrække med tjeneste ved enhe-

der i hele landet. Fra Trænregimentet i Aalborg til Forsvarskommandoen og Hærens Officersskole i København med jævnlige udsendelser til Cypern (1985), Namibia (1989) og Kroatien (1992).

Da snakken faldt på udsendelser, trak Jan på smilebåndet over pudsigheden i de klynger, som de samlede seks udsendelser har ligget

i: ”Da jeg i en lang periode ikke blev rostet til udsendelserne, indså jeg

med tiden, at mine kompetencer nok ikke længere var efterspurgt på
missionerne – og det var jeg helt afklaret omkring. I en sådan grad,
at jeg i en snæver vending fik fortalt min personelofficer, at jeg jo

Den tredje oktober 1977 mødte Jan ved Livgarden. Som de fleste

ikke skulle udsendes længere. Den overbevisning delte vi dog ikke, og

end få minutter på ladet, før den første skideballe blev uddelt med

Jan til Kosovo (2007), Irak (2011) og på den allersidste mission til

andre gardere, blev Jan opsamlet på Allerød station, hvorfra der var

i tiden herefter blev der ikke udskrevet én eneste styrkeliste uden mit

en besked om, at den kække unge rekrut under ingen omstændig-

Afghanistan (2016).

fælles transport til Sandholmlejren. Der skulle dog ikke gå mere

navn.” Det medførte endnu en klynge af udsendelser, som bragte

heder skulle tale med sidemanden.

Hjem til ”familien”

Skideballerne blev dog med tiden til udmærkelser, og tre måneder

I 2011 trådte Jan igen gennem moderregimentets port. Selvom por-

person, der senere valgte at gøre karriere i Forsvaret.

roterer, eksercitskommandoer udfases og materiel udskiftes:

senere befandt Jan sig på Sønderborg Sergentskole med seks må-

neders uddannelsesforløb foran sig. En tid der kom til at forme den
8

Tilbage til regimentet fulgte Jan et udannelseskompagni, fra den
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ten siden 79 var forskudt til Høvelte, mindes Jan med egne ord ”fø-

lelsen af at komme hjem igen”. Nok ændres ting over tid. Personale

NY FORRETNINGSFØRER
”Men ånden ved regimentet havde ikke ændret sig på de over 30 år,
der var gået. Man mærkede stadig den samme stolthed over at bære
”solen” i baretten, og man værnede stadig om de selvsamme traditioner, der lagde grundstenen for min karriere i Forsvaret. Disse bløde
værdier må aldrig underkendes – det er limen, der holder os sammen.”
Efter seks måneder som fungerende chef for garnisonsstøtteelementet, overtog Jan i april 2012 kommandoen over III Livgarde-

Foreningsmanden
Har man på et tidspunkt haft en riffel i hånden i DG regi, så er man

med sikkerhed stødt på navnet Jan Stoltenborg. Jan er en kendt og
dybt respekteret person i DG med adskillige år på bagen i præsidi-

ets skydeudvalg og det københavnske skyttelaug. Der gik da heller

ikke lang tid efter indmeldelsen i 78, før Jan kastede sin kærlighed
over sin egen niche i garderforeningerne:

”Man får det ud af garderforeningerne, som man selv gerne vil. I star-

bataljon, hvor undertegnede selv, en fredag morgen, efter utallige

ten kastede jeg mig over skyttelaugets skydninger, men med årene

stærkeste minde fra Forsvaret for den nu pensionerede oberstløjt-

tig sjovt. Garderånden består i garderforeningen, og mit medlemskab

indøvelser, modtog den nye chef på Frederik III plads. Og det skulle

trak moderforeningens arrangement mere og mere i mig. Med tiden

nant:

har medvirket til at fastholde mit bånd til Livgarden i de år, hvor jeg

grundstenen af Livgarden. Enheden uddanner unge mennesker til en

Over årene har Jan opbygget et solidt netværk inden for DG, og man

senere vise sig, at tjenesten ved III bataljon kom til at udgøre det

”III Livgarden er en spændende enhed, og den udgør i sin substans
skarp operation på fire måneder i vagtkompagniet. Det er en fantastisk oplevelse at se den udvikling, der sker med de unge mennesker
på fire måneder – både fagligt og personligt. En oplevelse jeg gang
på gang er blevet bekræftet i af forældre, der på forældredage har
udtrykt en dyb glæde og forundring over de fantastiske ændringer,
der sker ved de unge mennesker under deres tjeneste i III bataljon.”

stopper man med at være den nye dreng i klassen, og så bliver det rig-

gjorde tjeneste ved andre enheder.”

fornemmer den gamle garders værdsættelse af dette: ”Det er en

fornøjelse at møde så mange forskellige mennesker fra alle kroge af
landet. Som formand for skydeudvalget har jeg jævnligt lange, hyg-

gelige samtaler med gardere, der i virkeligheden ringer af praktiske
årsager. Og i min tid som chef for III bataljon voksede min berøringsflade yderligere, hvor jeg fik mulighed for at møde foreningerne som
repræsentant fra regimentet.”

GARDERBLADET 
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NY FORRETNINGSFØRER
Den store berøringsflade vil utvivlsomt komme Jan til gavn, når han

”DG er en institution, hvor mange afdelinger ønsker ændringer, men

rygstød til at skubbe ambitionerne ud i virkeligheden:

som forretningsfører.

indtager stolen på Gothersgade. Særligt på ét område, der tilnær-

helst ingen forandringer”. Med det mantra, kan foreningerne vist

”Vores helt store styrke i DG er naturligvis, at vi er en landsdækken-

”Jeg ser nu frem til nye udfordringer på De Danske Garderforeningers

melsesvis forekommer som Jans kernesag, vil netværket give et

nok trygt stole på, at præsidiet har valgt den rigtige mand til posten

de organisation funderet i lokale samfund. Det er vigtigt, at vi ud-

Sekretariatet. Det er en spændende stilling, der er rettet mod tre cen-

vikler på den styrke, og sørger for at binde den sammen på tværs af

trale hensyn. Den første pil er rettet mod præsidiet, hvor jeg ser frem

de lokale grænser. Det gør vi selvfølgelig bedst ved, at arbejde endnu

til at blive en del af organisationens udviklingsarbejde. Den næste pil

mere målrettet med arrangementer på tværs af foreninger. På den

peger ud i foreningerne og dermed på medlemmerne. Her ser jeg me-

måde kan ressourcestærke foreninger løfte de foreninger, der har

get frem til at støtte det lokale foreningsarbejde som et serviceorgan,

udfordringer med at samle nok medlemmer til arrangementerne, og

hvor jeg samtidig kan fastholde kontakten ud i organisationen. Den

derfor begrænser sig til én årlig generalforsamling. Men for at det

tredje pil peger på Livgarden, hvor jeg her får muligheden for at fast-

skal kunne lade sig gøre, er det essentielt, at vi ser ud over forenings-

holde kontakten gennem vores samarbejde med regimentet.”

grænserne og bryder med den lokale isolation.”
”Vi har et godt system, der virker. Jeg håber, at ansættelsen vil blive

Nye koste fejer anderledes

taget godt imod af foreninger og medlemmer, samt at foreningerne

Når det er sagt, så fornemmer man dog ikke et dybere ønske om at

også vil være beredte på at støtte mig i min nye stilling for et gensi-

revolutionere sekretariatet. Og Jans lange rejse gennem DG, har da

også afstedkommet en opfattelse af organisationen, der unægteligt
vil komme den nye forretningsfører til gavn:
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digt, godt forhold og samarbejde.”

STOR STØTTE TIL LIVGARDENS HISTORISKE SAMLING

Det var en kamp mod tiden, som
ikke lykkedes - OG DOG
TEKST OG FOTO: THOMAS H. REIMANN, PRESSEOFFICER

Den 7. september offentliggjorde Livgarden et opslag på
hjemmesiden, hvor vi søgte en donator til køb af et maleri på
Bruun Rasmussens Auktioner.
Samarbejdet mellem Livgardens Historiske Samling og presseof-

ficeren gik ind i en intensiv periode for at finde en mulighed for at
anskaffe maleriet til Livgardens Historiske Samling.

Det blev en hektisk arbejdsindsats, der blev lagt for dagen op til

hammerslaget, fortæller Eric Lerdrup Bourois, leder af Historisk
Samling og fortsætter:

At gøre brug af de sociale medier viste sig at være en succes for os,
selv om vi ikke kunne samle penge ind eller finde en fond, der kun-

ne hjælpe, grundet det meget korte varsel. Men vi tager en vigtig
læring med os, hvis noget lignende skulle opstå igen.

Ved at gøre brug af de sociale medier, specielt vores facebookside,
lykkedes det for os at komme langt ud og samtidig modtage en ræk-

Paul Fischers maleri ”Kongens Fødselsdag. Vagtparaden i Galla
trækker op gennem Østergade” fra 1925.

ke forslag på hvordan vi kunne erhverve maleriet til Historisk Samling, forklarer kaptajn og presseofficer Thomas Helbro Reimann.

Vores første opslag om auktionen kom i sidste ende ud til næsten

Køberen af billedet, kontaktede mig efterfølgende og takkede for

me fremgangsmåde en anden gang.

glæder mig utroligt meget, slutter Eric Lerdrup Bourgois af med.

75.000 mennesker, hvor mange vælger at engagere sig i sagen, for-

tæller Thomas H. Reimann, der er sikker på, at man vil bruge samJeg ser ikke, at det her bliver en hverdagsting, for det var et meget
ikonisk billede for Den Kongelige Livgarde og derfor valgte vi at

gøre en stor indsats, siger Eric Lerdrup Bourgois, men glæder sig
alligevel over afslutningen på sagen.

Leder af Historisk Samling, Eric Lerdrup Bourgois, ser spændt til,
da maleriet kommer på auktion.

vores ihærdige indsats og lovede, at Den Kongelige Livgarde ville

få mulighed for at låne billedet til kommende udstillinger, hvilket
På baggrund af sagen, har lederen af Livgardens Historiske Samling

noteret sig alle de gode forslag fra kommentarerne på Facebook, så
man kan være lidt mere på forkant, skulle der i fremtiden komme
en lignende genstand på auktion.

Her er det lige før hammeren falder for buddet på 2,1 mio. kr.

GARDERBLADET 
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ÅRETS STØRSTE SKYDEARRANGEMENT AFVIKLET

1

VINGSTED 2017
TEKST: JAN STOLTENBORG

Lørdag den 23. september var der kaldt til samling for
gamle gardere i Vingsted, hvor den årlige dyst på 50 m og
200 m skydning blev afholdt. Vejret viste sig fra sin bedste
side, og efterårssolens varme stråler skinnede over banerne
i Vingsted.
Kl. 10.00 trådte alle fremmødte an til åbningsparade. Livgardens
hold bestående af 12 gardere trådte an på højre fløj, og herefter

fulgte mere end 60 gamle gardere. Paraden blev rettet til højre, der
blev set lige ud, hvorefter paraden blev meldt af til DG’s Præsident
Flemming Rytter, der lod flaget hejse som tegn på, at gamle gardere nu var samlet til kappestrid i Vingsted.

Så var det endelig tid til skydning, og efter indskrivning til 50 m

og 200 m skydningerne, vendte skytterne blikket mod standplad-

serne. Straks fra de første skytter lagde sig bag geværerne var der

stor travlhed over alt. Næppe var en skytte blevet færdig og havde

flyttet sig fra en standplads, før næste skytte havde lagt sig til rette
og indtaget skydestilling. Og sådan blev det ved hele dagen.

200 m liggende, 200 m i 3 stillinger, 50 m liggende, 50 m se-

rieskydning og 50 m for garderpiger og børn, - ja alle havde rig

lejlighed til at komme til at skyde. Travlheden på banerne var til

tider så stor, at antallet af udlånsgeværer godt kunne have været
12

større, og det til trods for at der var rigtig mange geværer til udlån.
GARDERBLADET

Der er ingen tvivl om, at tilbuddet om gratis ammunition til alle

deltagere lokker, ligesom der ikke er tvivl om, at et stort deltagerantal gør dagen sjovere for alle.

Særligt livlig aktivitet var der på banerne, hvor de gamle gardere
kunne prøve at skyde med de tjenstgørendes gevær M/95. Mere

end 50 gamle gardere skulle lige prøve at skyde hermed, og indtil
flere måtte erkende, at der er langt fra model 89 geværet eller

garand geværet til hærens tjenestegevær af i dag. God instruktion
af de tjenstgørende gardere gjorde dog, at det lykkedes for alle at
ramme skiven.

Da det sidste skud var affyret, samledes 84 deltagere til den afsluttende skyttebuffet. Igen i år var det en velsmagende buffet, hvor
alle kunne blive mætte. Snakken gik på kryds og tværs, og hvis

man lyttede efter, kunne man godt høre en enkelt eller to soldaterhistorier i snakken.

Efter uddeling af præmier var det tid til at sige farvel og tak for en

dejlig dag. Lommebøgerne blev dog lige inden afgang fundet frem,
så der kunne sættes kryds ved lørdag den 22. september 2018,
hvor vi igen mødes til skydning i Vingsted.

ÅRETS STØRSTE SKYDEARRANGEMENT AFVIKLET

2

3

5

1

Der bydes velkommen

2

Ammunition pakkes og klargøres

3

Skydningen er i gang for både tjenstgørende og
gamle gardere

4

En tjestgørende garder instruerer en gammel
garder i brugen af Livgardens tjenstgevær M95

5

Geværerne er klar, - nu mangler kun skytterne
Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 22. september
2018 og deltag i Vingsted Skydningen.

4
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BESØG AF CHEFEN FOR HÆRSTABEN

BESØG AF CHEFEN
TEKST OG FOTO: PRESSEOFFICER THOMAS H. REIMANN

I flot oktober solskin kunne Garderkasernen tage sig ud fra
sin bedste side, da Chefen for Hærstaben, generalmajor H.C. Mathiesen, besøgte Den Kongelige Livgarde fredag den 6.
oktober.

1

Generalmajor H.-C. Mathiesen hører om 1/I/
LG erfaringer med Hærens Taktiske Netværk

2

Generalen fik også mulighed for at møde
rekrutterne fra III/LG

I/LG, der blandt andet briefede om indførelsen af Hærens Taktiske
Netværk, idet 1/I/LG er udpeget som testenhed for systemets ind-

3

førelse i Hæren. På mødet blev fordele og ulemper med systemet

Generalen i samtale med chefen for II/LG,
oberstløjtnant Henrik Hvilsom

vendt.

Men generalen fik også et indblik i den første uges erfaringer

4

vedr. bevogtningsopgaverne i København, som 1/I/LG stiller med

En sergent fra III/LG fortæller om “Blended
Learning”

mandskab til.

5

Oberstløjtnant Lars Nygaard, chef for III/LG
(t.h.) i samtale med oberst Mads Rahbek og
generalmajor H.-C- Mathiesen

6

Generalen i samtale med en kaptajn fra 1/I/
LG om erfaringerne fra bevogtningsopgaven i
København

7

Generalen under sin briefing til de fastansatte i Livgarden

Efter samtale med oberst Mads Rahbek, blev generalen ført ned til

Herefter fik generalen et indblik i II/LG hverdag, hvor han fik

talt med staben, set vedligeholdelsesfasciliteterne samt talt med
finskytterne, inden turen gik til III/LG.

III/LG viste bl.a. en vidensstafet mellem to grupper; fortalte om
brugen af E-learning i forhold til rekrutterne samt diskuterede
læringsmål kontra tid med generalen.

Besøget sluttede af med en briefing for alt fastansat personel.

Her delte generalen sine tanker om fremtidens hær med personellet samt gav sig tid til at svare på spørgsmål fra de ansatte.

2

1
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FOR HÆRSTABEN
3

5

4

6

7

GARDERBLADET 

15

GARDERBLADET

TEKST: UDLÅNT AF HISTORISK
SAMLING, REDIGERET OG OPDATERET AF APR-12 ANDREAS
DALSGAARD

I år er det 105 år siden, at
det første Garderblad for De
Danske Garderforeninger
udkom. Vi har derfor valgt,
med en smule ”ananas i
egen juice”, at fortælle om
Garderbladets historie.

Første nummer
udgives i 1912

Garderbladet udkom første
gang lørdag den 6. januar
1912. Udgivelsen var en følge
af samlingen af de forskellige
garderforeninger året før på
det stiftende møde i Horsens
under fællesorganisationen
De Danske Garderforeninger
med en præsident og et præsidium. Garderbladet byggede i
sin tid på ”Garderforeningens
Medlemsblad”, der blev udgivet fra 1904 til 1911 af Garderforeningen i København.
Efterhånden optog dette blad
også meddelelser fra de øvrige
garderforeninger, og hermed
var en naturlig udvikling til
det fælles blad i gang.
16
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Ved stiftelsen af De Danske
Garderforeningers Fællesrepræsentation i 1911 i Horsens
blev der hurtig enighed om
at henstille til det kommende
præsidium at udgive et fælles
Garderblad. Bladet skulle helst
være et månedsblad, være så
fyldigt som muligt og udsendes til samtlige foreningers
medlemmer.
På et møde i december 1911
i København blev Præsidiets
praktiske og økonomiske
forslag angående Garderbladets ordning og distribution
gennem Postvæsnet vedtaget
enstemmigt. For at styrke
bladets økonomi blev det
vedtaget at nedsætte et bladudvalg til i samarbejde med
redaktøren at varetage bladets
annonceinteresser.
Garderbladet har altid hørt til
de mest betydende bindeled
mellem de gamle gardere og
foreningerne. Bladet har også
altid været drøftet på præsidiemøder og været genstand
for en del diskussion på
repræsentantskabsmøder og
senere formandsmøder. Som
regel har det været økonomien i forhold til kvaliteten, der

har foranlediget overvejelser
og diskussion. Næsten fra
begyndelsen medførte dette
vedtagelse af kontingentforhøjelser.

Danske Garderforeninger
som organisation bevirkede,
at kontoret blev integreret i
DG’s sekretariat på Livgardens Kaserne.

Bladet kom ind i en krise
omkring 1930 på grund af
sygdom m.v., men Repræsentantskabsmødet i Rønne
vedtog en ekstraordinær
kontingentstigning på 50 øre
pr. medlem, ligesom Garderforeningen i København
stillede 150.000 garderbrevmærker á 2 øre til rådighed
for foreningerne til dækning
af underskuddet.

Bladets udvikling i
100 år

Et senere tiltag var stiftelse af
foreningen ”G.S.V.” Garderbladets Sande Venner, der gav
en indtægt på omkring 500
kroner om året. Siden 1924
er Garderbladet trykt hos
Kandrups Bogtrykkeri på
Frederiksberg. Trykkeriet flyttede senere til Østerbro under
navnet Kandrups Bogtrykkeri
v/ Per Thomsen.
Tidligere var ”Garderbladets
Kontor”, det vil sige bladets
redaktionssekretariat hos
bogtrykkeren på Frederiksberg, men udviklingen af De

I 1912 udkom bladet i 3.000
eksemplarer - et oplag, der
i 2017 ligger på omkring
12.500 pr. blad. Det samlede
årlige antal sider er også steget markant. I 1912 rummede
bladet i alt 122 sider fordelt
på 12 numre. I nyere tid er
Garderbladet steget fra 208
sider i 1984 til nu 396 sider
fordelt på 11 numre årligt.
I 1984 gik bladet fra 12 til
11 årlige numre, idet juli
nummeret udgik. Perioden for
dobbeltnummeret har været
forsøgt ændret med årene,
men vil i 2018 igen gå tilbage
til den oprindelige model.
Det er indlysende, at Garderbladets vilkår var svære
under Danmarks Besættelse
1940-1945. I 2004 kom bladet
også ind i en alvorlig krise
foranlediget af et bortfald af
portostøtten fra Staten med
kort varsel. I stedet for de

GARDERBLADET
normale 11 numre blev der
kun udgivet 7 numre med
den heraf følgende drastiske
reduktion af det redaktionelle
indhold.
Krisen affødte imidlertid en
særdeles positiv reaktion fra
garderforeningernes side,
idet man dels vedtog en
betragtelig forøgelse af den
økonomiske støtte til bladet
og dels nedsatte et udvalg,
der fremkom med forskellige
muligheder for at forbedre
bladet. Økonomisk udgør
udgifterne til Gardebladet
den største post i De Danske
Garderforeningers regnskab.

Forside og layout

Garderbladet skiftede i perioden 1912-1947 udseende
nogle gange og var i de første
mange år uden farver bortset
fra omslag på særnumre i
anledning af Den Kongelige
Livgardes 300 års jubilæum
i 1958 og 325 års jubilæum i
1983. Fra 1947 indførtes en
tegning med Livgardens Kaserne og Rosenborg Eksercerplads som motiv. Tegningen
udgik fra januar 2006.

de og bagside) samt to sider
inde i bladet anvendt blå farve. I 1992 blev der indført et
moderniseret layout. Fra januar 1999 udkom Garderbladet
i nyt format med forside og
mindst to sider inde i bladet
i 4-farve. Samtidig indførtes
tillægget ”Fra Livgarden”, der
efterhånden er blevet en del
af bladets nummererede sider.
Med januarnummeret 2006
blev bladet endnu en gang
ændret. Bladet gik tilbage
til A4 format, samtlige sider
blev i 4-farve og layoutet blev
fornyet.

Et stort ønske var at indføre
farver i Garderbladet. Det
lykkedes gradvist. Først blev
der fra 1985 til omslag (forsi-

I 2015 gennemgik Garderbladet den største ”renovering”
i mands minde. Med tiden
var layoutet af bladet gået af
mode, og en større opdatering
syntes derfor nødvendig. De
ikoniske blå striber i top og
bund udgik, og blev afløst af
en forside med ”kant-til-kant”
billeder. Også på indholdssiden skete der omvæltninger.
For første gang gjorde man
op med den faste fordeling
mellem indhold fra Livgarden
og indhold fra DG, for at sikre
et mere dynamisk blad.

Garderbladet skiftede i perioden 1912-1947 udseende
nogle gange og var i de første
mange år uden farver bortset
fra omslag på særnumre i anledning Den Kongelige Livgardes 300 års jubilæum i 1958
og 325 års jubilæum i 1983.
Fra 1947 indførtes en tegning
med Livgardens kaserne og
Rosenborg Eksercerplads som
motiv.
Et stort ønske var at indføre farver i Garderbladet.
Det lykkedes gradvist. Først
omslag og to sider i bladet
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udkom Garderbladet i nyt
format med forside og mindst
to sider inde i bladet i 4-farve.
Samtidig indførtes tillægget
”Fra Livgarden”, der indgår
som nummererede sider i bladet. Fra oktober 2015 udkom
Garderbladet i et revideret
lay-out.
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LÆSERNES SIDER

#GARDERLIV
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Få dit billede
med i Garderbladet
med #garderliv

@ronnierooney
@carstenfrid
#Søndag #garderliv
Mit hjem de næste par uger
#livgarden #royalguard #forsvaret
#garderliv #soldaten #denmark
#queensguard

@yusefknudsenramadan
30 km til gardermarch vellykket
overstået?? #garderliv #gardermarch #nilsupra

@asbjorn_med_o
30 km march. Har det #garderliv

@sarahplannthin25
#garderliv #farfar #gammelgarder #rekrut #felt1done
#såskaldervedles #enganggarderaltidgarder

@rasmusfrank_
It is now very fun in the
royal life guard in Denmark #blackandwhiteisworththefight #militarylife#forsvaret #garderliv

@m.friisdk
Glædelig flagdag #veteraner
#garderliv #garder #soldier
#soldat #soldatendk #christiansborg #flagdag #københavn #livgarden

@carstenfrid
Vores trofaste følgere her på Fredensborg
#royalguard #denkongeligelivgarde #garderliv #livgarden #fredensborg #tambour #denmark #queensguard #drummer

@sebastian__bach
Åbent hus på Garderkasernen.
Super sjovt at være tilbage
og så for at besøge rekrut @
mortenbech1 #denkongeligelivgarde #garder #rekrut #åbenthus #høvelte #garderliv #værdatkæmpefor

@cph_baki
Til Åbent Hus på Garderkasernen. 2. Vagthold
fremviser Kongevagt. #proregeetgrege #enganggarderaltidgarder #garderliv
#royalguard #royalguards #royallifeguard #royallifeguards #lgåbenthus

@mr.kromann
Contemplating about whether
or not you really want to be a
royal guard or just hand your
self over to Guds vræde and
be put out of your misery.
#rextur #thesuck #thegruntdays #garderliv #militærfoto

@carstenfrid
Den Kgl. Livgarde har bevogtet
HM hver eneste dag, 24 timer i
døgnet i over 350 år.. Og vi tager
sgu lige en dag mere i morgen
#denkongeligelivgarde #fordanmark #forsvaret #denmark #royalguard #livgarden #garderliv #queensguard #march
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GARDERMINDER
GAMMEL GARDER 749-MAJ-58 LEO WÆVER
Flyverskjul.
Hold maj 1958, med rekrutskole på Sjælsmark Kaserne. En som-

Vel ankommet til Sjælsmark, lidt soignering, aftrædning og klar til

nævnt herligt vejr, vindstille, fuld sol og skyfri blå himmel.

hjem.

merdag i juni efter en herlig dag på skydebanerne i Sandholm,

var vi i marchkolonne ad markvejene, på vej mod Sjælsmark. Som
Pludselig lyder kommandoen ” flyverskjul ”. Vi smed os omgående
til højre og venstre for vejen, ind i høje skræpper og brændenæller.
Kompagniet var væk… og dog, midt på vejen stod stod en rekrut.

Han var fra Ålborg. Han kiggede op og ganske rigtigt, højt på himlen
brummede en flyvemaskine, så sagde han: Arrr. Den kender jeg , det

er bare ruteflyveren på vej til Ålborg, hvilket udløste megen latter !!
Kompagniet trådte an på markvejen, minus rekrutten fra før, samt

et par befalingsmænd. Vi fortsatte turen hjem. Undervejs legede vi
selvfølgelig flyverskjul.

aftenspisning, da ankom Ålborgmanden. Han så lidt træt ud og iføl-

ge rygter havde han indøvet flyverskjul og kravlet meget af vejen
Så vidt jeg husker var det den første og sidste hændelse af denne
art begået af Ålborggenseren
og for i øvrigt også af alle vi
andre! Hvad var læren? Det

var ikke noget vi lo ret meget af
(dengang)

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

Wæver, Hold maj 1958 Sandholmlejren 1/II

DET FONETISKE
ALFABET
Kan du huske din signaltjeneste?
Test dig selv, og se om det fonetiske alfabet stadig sidder fast på rygraden.

A - B - C - D -E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
alfa - bravo - charlie - delta - echo - foxtrot - golf - hotel - india - juliett - kilo - lima - mike - november - oscar - papa - quebec
- romeo - sierra - tango - uniform - victor - whiskey - x-ray - yankee - zulu - ægir - ødis - åse
GARDERBLADET 
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MUSIKKORPSET

Hollywood Trumpets
TEKST: KATRINE KIELLAND-BRANDT

”Jeg spiller i verdens ældste og bedste militærorkester, og
det er jeg stolt af”, skrev en kollega på Facebook efter en
forrygende koncert i Stærekassen fredag aften den 6. oktober. Koncerten hed ”Hollywood Trumpets” og var centreret
om trompeten og dens muligheder. Alle var på dupperne og
havde en forrygende uge.

HØR MUSIKKORPSET
14.11. kl.19.30, Stærekassen: Festkoncert for Prinsesse Benedikte.
24.11 kl. 17.00, Kgs. Nytorv: Julelysene på Hotel d’Angleterre tændes.
29.11. kl. 19.30, Stærekassen: Julekoncert med Cæcilie Nordby som
solist.
30.11. kl. 19.30, Egedal Rådhus: Julekoncert med Cæcilie Nordby.
1.12. aften, Lillerødhallerne: Julekoncert med Cæcilie Nordby.
Se mere på www.livgardensmusikkorps.dk
merferie i Los Angeles. Stig viste Murillo noget om Livgarden og

Musikkorpset, og til sidst var Murillo så betaget af foretagendet,

at han sagde til Stig: ”Tell me what I shall charge, and I’ll come for
that” (”Sig mig, hvad jeg skal forlange, og jeg vil komme for det”).
Så er vi ved Murillo med fra venstre: Lars Ejlif Hansen, Stig Sønderriis, Stanley West og Lars Uhrenfeldt.

Fløjet ind fra Hollywood kom den verdenskendte trompetist Willie
Murillo for at spille med os. Han opfyldte i hvert fald alle mine

tanker om en amerikansk stjernemusiker: trompetspillet absolut
blændende ligesom hans smil, hverdagstøjet noget over dansk

standard, koncerttøjet adskilligt over dansk standard med absolut

bling-bling-effekt. Her taler vi om skræddersyet, hvid smokingjakke med sort krave og sorte smokingbukser i brokadestof. Efter

pausen optrådte Willie Murillo i en anden smoking med jakke i
sølvbrokade og sorte silkebukser.

Men det var ikke alt sammen udvendigt gøgl, for Murillo leverede
varen – hans gudestatus blandt trompetister var fuldt berettiget.

Musikkorpset havde Steen Nikolaj Hansen til at dirigere tropperne. Steen Hansen er velkendt af Musikkorpset, dels som aner-

kendt dirigent indenfor jazzgenren, men også som basunist med
en del vagtparader på bagen. Yderligere er Steen vokset op med

Musikkorpset, fordi hans far var musiker hos os i 35 år. Endnu en

Det kan tilføjes, at det første honorarforslag, den amerikanske
stjerne kom med, var langt over, hvad Musikkorpset på nogen
måde kunne betale.

At Murillo kom, fordi han havde lyst, er der ingen tvivl om. Da Musikkorpset skulle spille til vagtskiftet ved Fredensborg Slot dagen
før koncerten, kom Murillo med og fik en stor oplevelse. Tænk, at
disse musikere kunne spille udendørs i regnvejr! Wow! Og skifte

stilart med et fingerknips! Da H.M. Dronningen kom frem i døren,

fik han meget travlt med at tage fotos - et stort øjeblik for musikeren, der ellers har spillet i Det Hvide Hus.

Koncerten i Stærekassen var utrolig festlig. Publikum hujede og

piftede, hvad mere kunne man ønske sig? Et sådant projekt hjæl-

per Musikkorpset til at bevare formen. Det tjener til træning for os
på samme måde, som når et fodboldhold træner. Man siger, vi er

blandt de bedste i verden. Det skudsmål vil vi gerne beholde. Willie Murillo har skrevet det sådan som indledning til en You Tube
video, han har lavet om Musikkorpset og København:

gang viste det sig at være et godt match med Steen N. Hansen, og

I had one of those rare SUPER inspiring weeks! The musicians in
Denmark can bring some serious heat! WORLD CLASS I tell you. The
sound and sophistication of this ensemble is unbelievably gorgeous.
Check out these cats that I had the honor of performing with.

Koncerten var kommet i stand via vores trompetist, Stig Sønder-

Find videoen ved at søge på You Tube:

Livgardens musikere.

riis, der besøgte Murillo sammen med sin kone på deres som-

Queens Royal Guard w/ Willie Murillo.

Fra videoen på You Tube: ”Tak, Stig Sønderriis, for invitationen & det brillante lead trompetspil”. ”En særlig tak til verdensklasse-musikerne i
Dronningens kongelige garde”.
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Den 1. oktober gennemførte De Danske Garderforeninger, sammen

vi trådt hen over en streg, vi hidtil ikke har været tvunget til at

Kongelige Livgarde til støtte for regimentets veteranarbejde.

Med indsættelse af soldater i det københavnske bybillede er

overskride. Jeg blev ikke soldat for at skulle indsættes mod den

befolkning, jeg følte at skulle beskytte mod ydre trusler, og jeg er
overbevist om, at mange, også p.t. tjenstgørende, er enige med

mig. Jeg maner derfor vore politikere til en dybtgående eftertanke og efterlyser hurtige tiltag, således at alle Politiets opgaver i

fremtiden forbliver et politianliggende. Jeg anerkender selvsagt

synspunktet om, at man i ressource-anstrengte tider ind imellem

må ”tænke ud af boksen”, men kære politikere, lad det ikke blive en
vane, at Forsvaret er back up for Politiet. Politikerne må love det
danske demokrati at holde sig det grundlag for efterretteligt.

med Gardernetværk og Den Kongelige Livgarde, den 3. Garder-

march. Gardermarch donerede ved den lejlighed 35.000 kr. til Den
Ved den lejlighed indviedes også en ny lille klokkestabel, der i

lynets hast var blevet produceret hos tømrermester samt formand
for Horsens og Omegns Garderforening Jørgen Bøjsen på dennes
værksted i Jylland.

1128 morgenfriske marchdeltagere marcherede rundt i den

smukke nordsjællandske natur. Det var ca. 300 mere end Gardermarcher i 2016. Min hustru Kirstine og jeg oksede også afsted på
18 km turen. Vi tager måske den lange rute i 2018! Samarbejdet
fortsætter også næste år.

Flemming Rytter

Præsident for De Danske Garderforeninger

Garderudveksling til Huseby leir ved Oslo, Norge
TEKST: JUL-71 HENRIK GATTRUP

Torsdag d. 8. juni
Min ”vært” var Helge røsaker fra Telemark Gardistforening
Mens garderne var ude at skyde paintball var der baråbning i Befalsmessen for officererne samt Helge og mig. Her viste sergent
Fairchild rundt i Befalsmessens lokaler, og derefter holdt han et
fabelagtigt foredrag dels om Hans Majestæts Kongens Garde fra
grundlæggelsen og frem til Breiviks terrorangreb, og dels om paradeuniformens udvikling. Og derefter var der fri bar og hygge.

Fredag d. 9. juni
Efter morgenmaden gik Helge og jeg ned til paradepladsens og
mødtes med 22 andre norske gardister under ledelse af L.T. Toni
Isaksen, for at være med i den fælles generalprøve. Paraden slutter med forbidefilering for Kongen, men for at skaffe plads skulle
vi gardister og Livgardens kommando flyttes. Vi Gardister stod
i otte mand i fire geledder og skulle marchere ca. 10 m frem for
derefter at vende 180 grd. i hvert geled og marchere tilbage. Efter
denne vending skulle vi svinge til venstre efterfulgt af Livgardens
kommando. Jeg ved ikke hvad denne 180 grd. vending hedder som
”tattoo-kommando”, men efter generalprøven var vi nødt til at øve
den gang på gang før den blev nogen lunde seværdig. Vi klædte
derefter i paradeuniform, og jeg fik udleveret en gardisthue som
jeg skulle bære. Der blev brugt umådelig tid på at line hælene op
efter hvide snore. Hans Majestæt Kongen, Kronprinsen og Forsvarschefen kom og inspicerede paraden. Kongen udleverede kongens
ur til en kvindelig gardist, og sabel til en løjtnant. Derefter var der
forbidefilering. Den gik fint, vores vending var ok. Jeg havde dog
svært med at skulle holde venstre arm lige ned og kun svinge med
højre. Efter paraden afleverede jeg gardisthuen og officererne og vi
to garderforeningsrepræsentanter gik til Befalsmessen. Her var der
også spændt hvide snore ud på gulvet hvor vi, alle Kongen Gardes
officerer og befalingsmænd samt gæster linede op og så
stod vi ellers i total stilhed og ventede på Kongen…
Læs resten af Henrik Gattrups beretning om Garderudveksling på www.garderforeningerne.dk/nyheder

BEMÆRK
”Fødselsdagsgaven” stopper udsendelse af kort ved udgangen af 2017.
I mange år har det været en tradition at gamle gardere, og deres familier, har modtaget en hilsen i forbindelse med deres
fødselsdag, mod indbetaling af et beløb til ”Fødselsdagsgaven”.
Denne tradition stopper ved udgangen af 2017. Det overvejes,
at ændre kortet til en jule/nytårshilsen efter 2017.
Sekretariatet

50 års jubilæum 2018
Årgang Januar 1968 kalder til samling.
Lørdag og søndag den 5/6 maj - har vi sat af til at fejre vores
50 års jubilæum.
Skriv efter vores program på: frants.peter.olsen@gmail.com
eller laxholmjan@gmail.com
Eller tlf. +45 3120 2057 · +45 2533 8233

Opråb årgang April 1968
Søndag 6. maj 2018, Rosenborg eksercerplads - Mød op
Tilmeld Dig inden 1. december 2017
Så vi kan blive mange og vise os som ”sande” 68’ere
777692 Jesper
Tilmelding tlf.: +45 4050 0692 · @:jesper@riisbro.com
GARDERBLADET 
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REGION 1

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

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

Brønderslev og Omegn

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

GF 70
1/7 1947

Hadsund og Omegn GF 40


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

Garderforeningen har 100 års fødselsdag
den 29. december 2017. Fødselsdagen bliver først fejret 13. januar 2018 i Marineforeningens lokaler i Hadsund.
65 års garderjubilæum
Claudius Svanholm, Buderupholmsvej i
Skørping har været medlem alle årene i
Garderforeningen for Hadsund og Omegn.
Hæderstegnet blev overrakt af kassereren
i foreningen Preben Grøn. I arrangementet
deltog en beboer fra nabolaget samt formanden for foreningen Niels Vestergaard.
Det er 2. gang, at foreningen uddeler et 65
års hæderstegn. 1. gang var det til en af
Claudius`s tidligere medarbejdere, nu afdøde Kaj Nellemann Nielsen, Bælum.
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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

Besøg på det nye Rådhus i Aars
Sted: Vestre Boulevard 7, 9600 Aars.
Tid: November 2017 - Datoen kender vi P.T
ikke. Alle medlemmer og ledsagere i Himmerlands GF indbydes til et spændende
besøg på det nye Rådhus i Aars. Vi glæder os
til at se de nye rammer i Rådhuset. Tilmelding på mail garder@himmerlandsgf.dk eller
NOV-61 Kjeld Sørensen SMS/mobil 2174
7775. Se mere på www.himmerlandsgf.dk
Generalforsamling nr. 103
Himmerlands Garderforening inviterer
hermed alle gamle garderkollegaer til generalforsamling og julefrokost med ledsagere
mandag den 4. december 2017 kl. 17,30 på
Hornum Kro, Torvet 1, Hornum, 9600 Aars.
Dagsorden ifølge vore vedtægter er udsendt
primo november 2017 til alle medlemmer
via mail eller brev.
Efter julefrokosten, foredrag af p.t ikke
kendt .
Tilmelding på e-mail: garder@himmerlandsgf.dk eller NOV-61 Kjeld Sørensen SMS/
mobil 2174 7775 snarest og senest søndag
den 3. december 2017 kl. 18.00. Alle gamle
gardere med ledsagere er velkommen.
Skaf et nyt medlem.
Hvis du, som medlem af vor forening, skaffer et nyt medlem, vil du få halvt kontingent
et år. Skaffer du to medlemmer, får du et
helt års kontingent
Hjemmesiden
Husk at besøge den på www.himmerlandsgf.dk, hvor der er opdaterede nyheder fra
foreningen, samt billeder fra afholdte arrangementer, nye som gamle.

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

Hobro og Omegn GF 35

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

Morsø

GF 44

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

Nordjylland

GF 10

24/3 ,1908
Formand: JAN-80 Olav Vibild
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

SØNDAG DEN 5. NOV. KL. 09.00: GARDERJAGT PÅ FLINTEGÅRDEN.
Jagtlauget afholder jagt hos vort medlem
Poul Faurholt, Flintegården. Indbydelse udsendes til alle jagtinteresserede medlemmer.
Er du interesseret så ring til oldermand Jesper Svarre tlf: 2033 3640 eller e-mail til kontakt@gfnordjylland.dk.
ONSDAG DEN 8. NOV. KL. 18.00 GENERALFORSAMLING NR. 110 I PAPEGØJEHAVEN.
Indkaldelse udsendes til alle medlemmer. En
dejlig aften hvor vi efter generalforsamlingen samles om det traditionsrige torskebord
eller måske dyrekølle. Oplys ved tilmeldingen hvad du foretrækker. Husk det er nødvendigt at tilmelde sig, enten på telefon til
Olav Vibild 2814 3501 eller email til
kontakt@gfnordjylland.dk
TIRSDAG DEN 14. NOV.
KL. 19.30 SKYTTELAUGET.
Med fokus på det kammeratlige samvær
afholder Skyttelauget skydeaften men også
med kortspil og rafling. Stedet er som sædvanlig skydebanerne på Gl. Lindholm Skole. Tilmelding senest 13/11 til Flemming
Hassing tlf. 9838 3122 hassing.flemming@
gmail.com
TIRSDAG DEN 28. NOV. KL. 19.30 TRÆNINGSSKYDNING.
Skyttelauget arrangerer i vinterens løb en
række træningsaftener, hvor medlemmerne
af GF Nordjylland kan forbedre deres skydefærdigheder. Aftenen er koncentreret omkring skydetræning. Der vil være instruktør
til stede. Tilmelding ikke nødvendig, du skal
blot møde op til skydetræning. Du er velkommen til at tage børn eller børnebørn med til
træningsskydningen.
FUGLESKYDNING:
Den 12. september havde vi vor traditionelle fugleskydning. Først inspicerede Oldermanden og den afgående fuglekonge
de fremmødte Gardere. Efter dysten kunne
følgende vindere hædres:

REGION 1
Citronen: Anders B. Mortensen ved skud af
Peter Færch.
Hoved: Karsten Simensen ved skud af Bent
Møller.
H. Vinge: Michael Peen ved skud af Jan
Krogh.
V. Vinge: Frank Nielsen ved skud af Anders
A. Jacobsen.
Halen: Bent Kristensen ved skud af Jan
Zimmer.
Ny Fuglekonge blev FEB-75 Henning Kristiansen ved skud af Olav Vibild.

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra
Musikkorpset gør dagen festlig.
Ring til Jesper Hyllested. Musiker ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 2825 6500
Tættest ved hul 3’, 3,40m Garder Kjeld Sørensen, Himmerlands GF
Tættest ved hul 8’, 11,23m Garder Allan
Storvang, GF Nordjylland.

JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Randers By og Omegn

GF 08

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

Thisted Amt


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

GARDERGOLF
17/9 Rold Skov, Golfklubs bane, Region 1’s
efterårs GarderGolf match. Resultatet blev:
Nr. 1 og vinder af pokalen Garder Allan
Storvang, GF Nordjylland med 29 point.
Nr. 2 Garder Ernst Klysner, Himmerlands
GF 25 point.
Nr. 3 gæstespiller Gerda Sloth Andersen
med 24 point.

GF 04
8/4 1901

Onsdag d. 1., 15. og 29. november kl. 19.30
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.
PS. Kaffe mm koster nu 20 kr.
Fredag d. 24. november kl. 18.30
Julefrokost og banko i Cimbriahuset på
Spangbergsvej
Vi afholder vores årlige julefrokost/banko
for medlemmer og ledsagere.

GarderGolf Reg. 1 Rold Skov Golfklub. Vinderne i forgrunden.

Menuen er traditionel julefrokost, men til en
meget fordelagtig pris, 200,00 kr. incl. drikkevarer og 3 spilleplader.
Efterfølgende spiller vi banko om fine sponserede præmier mm.
Tilmelding senest d. 19. november til Niels
Godiksen på 2090 7901 eller n.godiksen@
mail.dk

Vendsyssel

GF 43

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

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

Torsdag d. 23. november 2017.
Ordinær Generalforsamling.
Der indkaldes hermed til foreningens ordinære generalforsamling i garderstuen på
Hotel Hjallerup Kro, Søndergade 1, Hjallerup kl. 18.00. Dagsorden ifølge vedtægter.
Vi mødes kl. 18.00 til spisning med efterfølgende Generalforsamling samt kammeratlig
samvær. Tilmelding senest mandag d. 13.
november til:
Formand Poul Sonne Jensen på tlf. 2240
1478 / 9828 1478 eller mail lyngdrup@
mail.tele.dk eller:
Sekretær Jacob Dam Rasmussen på tlf. 2448
0186 eller mail jdamrasmussen@gmail.com
Vel Mødt.
Lørdag d. 2. december 2017. Jagt
Vi afholder jagt lørdag den 2 december. Vi
mødes 09.00 hos Morten G. Jessen; V. Hassingvej 8, Hjallerup
Morten er vært ved rundstykker, og vi jager
til ca. kl. 12.30, hvorefter medbragt madpakke fortæres.
Tilmelding til Morten G. Jessen på tlf. 2324
5655 eller mail. mgj@hedegaard-agro.dk
NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

GARDERBLADET 
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REGION 2

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

Hej Garder

m bane. Medlem JAN-59 Søren Bøystrup er
på banen, og han giver gerne gode råd til,
hvordan man rammer plet. Efter skydningen
er der Kirstens kaffe og kage, hvor der er god
mulighed for en gardersnak, eller alt andet
der rører sig i samfundet. Husk alle er velkommen, også dem der ikke skyder.
JAN-63 Chr. Brøgger

Herning og Omegn

GF 23

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

Holstebro og Omegn

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


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

Bjerringbro og Omegn

Lemvig 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

Bowlingaften m/damer: Tirsdag, den 7. november kl. 18.30 holder vi den årlige bowlingaften m/damer på Bowl´ n´ Fun, Tingvej 7,
Viborg. Tilmelding på tlf. 29901095, senest
fredag den 3. november.
Bowling mod Viborg Garderforening afholdes tirsdag, den 9. januar. Viborg er værter.
Mød op, så vi kan få en rigtig god dyst, så
reserver datoen allerede nu.
FEB-74 Per Dalgaard

Djursland

GF 55

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

Husk tilmelding til den ordinære generalforsamling i foreningen fredag den 3. november kl. 18.30, der er fællesspisning med
garderpigerne efter generalforsamlingen.
Tilmelding til formanden NOV-91 Niels Henrik Skov Pedersen på nielsskov27@hotmail.
com.
Garderskydning torsdag den 23. november
fra kl. 18.30. Der skydes salonskydning på 15
24
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Formand: Uffe Sværke
Ringkøbingvej 45, 7620 Lemvig
Tlf. 52 13 55 96
e-mail: usv@skov.dk

GF 26
6/5 1912

meget kan indhentes her ved den sidste skydning. Mange gange er det antallet af skytter,
der bliver afgørende for, hvilken forening
der løber af med sejren, og det er den skytte
fra den vindende forening, der har deltaget
i begge skydninger, og sammenlagt har den
højeste score fra årets to skydninger, der
blive pokalskytte, og får lov til at opbevare
pokalen det næste år som bevis. Men den heftige kamp om at få del i de fine Garderglas,
deltager alle i. Der er otte præmier i alt, så
chancerne for at skyde sig til et Garderglas
er rimelig stor. Efter skydningen mødes vi i
”Garderstuen” til hyggeligt samvær og præmieoverrækkelse, samt Jans gode kaffebord.
Mød nu op og deltag i det kammeratlige
samvær med andre gamle Gardere M/Kere,
alle kan deltage i skydningen uanset kvalifikationer, da vores interne regler tillader
skydning med geværstøtte.
JAN 72 Anders Bjerg

Samsø

GF 19
17/12 1910

Odder og Omegn

GF 12

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

Ringkøbing og Omegn

GF 39

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

Husk! Husk!
Pokalskydning M/K på 15 m.:
Torsdag den 2. november 2017 kl. 19.00 i
Højmark Hallens Skydekælder. Så er foreningens aktivitetsprogram for 2017 ved
at være udtømt. Det sidste arrangement er
anden omgang af årets to pokalskydninger
på 15 m. mod Skjern GF. Her, ved den sidste
skydning afgøres det, hvilken forening der
skal opbevare pokalen det næste års tid. Det
er det samlede resultat af årets to skydninger, der er gældende. Mød talstærkt op, for

GF 09

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

Silkeborg og Omegn


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

GF 30
4/5 1913

Næste års program er under forberedelse
Skulle der være gode ideer – så send en mail
til formanden Jakob Nørgaard
på mail jakobnorgaard@yahoo.com eller en
SMS på 2060 6633.
NOV-71 Erik Tjener

Skanderborg og Omegn

GF 36

4/2 1916
Formand: AUG-72 Asger Thykjær
Hadrupvej 65, Vedslet, 8732 Hovedgård
Tlf. 21 66 65 59
e-mail: brittaogasger@fibermail.dk
www.skanderborg-garderforening.dk

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

REGION 3
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

Pokalskydning i Højmark Hallen torsdag
den 2. November 2017, kl. 19.00.
Kom og deltag i den halvårlige pokalskydning mellem Ringkøbing og Skjern Garderforeninger i Højmark Hallen. Det foregår på
15 meter skydebane torsdag den 2. November 2017, kl. 19.00. Alle kan være med uanset
skydefærdigheder.
Skydningen er for både damer og herrer, og
der dystes om pokaler og garderglas.
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

Aarhus og Omegn


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

GF 05
26/9 1902

Skydning i november
Lyseng Svømmestadion
Lysengvej 4, Højbjerg.
I november skydes der 1. og 29. november.
Jan Creutzberg, tlf. 2778 2851, mail:
gfaa1902@gmail.com
Torsdag den 9. nov. kl. 18:30
Andespil
Store selskabslokale,
Skovvangsvej 127, Aarhus N.  
Spil med om de flotte præmier og de udsøgte
sidegevinster.  
Dørene åbnes for salg af spilleplader kl.
18:30. Opråb begynder kl. 19:00.  
Hele familien er velkommen.  
Pris: 50 kr. pr. voksen og 25 kr. pr. barn under 15 år for kaffebord med franskbrød og
kringle.  
Øl, vin og vand kan købes.
Bindende tilm.: Senest d. 3. nov.
Jørgen Ø. Johnsen, tlf. 4075 1724, mail:
abc-telte@mail.dk
Lørdag den 11. nov. kl. 11:00
Mindehøjtidelighed for våbenhvilen i Første
Verdenskrig.
Mindeparken.
Foreningens fane er til stede. Det foreslås, at
man blandt de fremmødte på egen hånd aftaler evt. frokost efterfølgende.
Arr.: SOKIngen tilmelding

Viborg og Omegn

GF 15

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

Tirsdag d. 7. november.
Bowling kl. 18.30 i Bowlinghallen Viborg,
Tingvej 2.
(Under Tinghallen) Denne aften tager vi ledsagerne med.
Senest tilmelding til Karsten d. 3. november
Fredag d. 24. november.
Kl. 18.30 spiller vi det traditionelle julelotterispil på Rindsholm Kro. Mød op med familien.
AUG-82 Jørn Bech

Fredag den 17. nov. kl. 18:30
Generalforsamling
Frimurerlogen, Christiansgade, Aarhus.  
Dagsorden jfr. vedtægterne. Alle medlemmer
bør komme til general-forsamlingen og gerne deltage i den hyggelige spisning bagefter.  
Vælg mellem kogt torsk og engelsk bøf. Desserten er pandekager med is. Hæderstegn
bæres.  
Pris: 50 kr./pers. excl. drikkevarer.  
Bindende tilm. til spisning, senest d. 4. november til Jørgen Ø. Johnsen tlf. 4075 1724,
mail: abc-telte@mail.dk
Lørdag den 2. dec. kl. 11:00
Mindehøjtidelighed for jernbane-sabotørerne fra Langaa-gruppen
Skæring Hede ved mindestenen.
Arr.: Aarhus Samvirkende Soldater-foreninger. Ingen tilmelding

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

Fredericia og Omegn


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

GF 60
12/12 1937

GF 59
31/5 1935

GF 29
28/10 1912

KOMMENDE AKTIVITETER - SKYDNING:
Vi skyder hver onsdag i Middelfart - Kontakt
Bent - 2849 8365 for nærmere information.
BOWLING: Vi bowler den første torsdag i
måneden hos Gunnar i City Bowling.
DECEMBER:
3. Juletræstur - Vi henter træer og hygger om
julemaden
7. Julebowling m. gløgg og æbleskiver
Se yderligere informationer i GarderNyt og
på www.garder-fredericia.dk
OKT-77 Jørgen Jeppesen

GARDERBLADET 
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REGION 3
Haderslev


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

GF 57
16/5 1933

Aktiviteter i november 2017.
Onsdag den 1. november 2017: Kammeratskabsformiddag kl. 10.00 i Garderstuen på
Haderslev Kaserne.
Kommandør Henrik Holk Rasmussen(Maritim Hjemmeværn) fortæller om det maritime
hjemmeværn – mød op og få et interessant
indblik i et område, som er en spændende del
af det danske beredskab.
Tirsdag den 14. november 2017 kl. 18.30 –
Fælles bowling med Als/Sundeved (Lokalitet
følger). Tilmelding til Dan mobil 6060 6878
senest fredag den 10. nov. 2017.
Onsdag den 22. november 2017 kl. 19.30 –
Skyde- og kammeratskabsaften, Skydeloftet
Haderslev Kaserne.
Onsdag den 29. november 2017 kl. 19.00 –
Julebanko for hele familien i Parolesalen på
Haderslev Kaserne. Vi håber, at rigtig mange
af foreningens medlemmer vil møde op denne traditionsrige og hyggelige aften. Tilmelding af præmier og tilmelding med angivelse
af antal deltagere til Formanden på enten
mobil 4091 7650 eller mail detaeje@post4.
tele.dk – og foreningen takker på forhånd
hjerteligt for alle bidrag og tilsagn.
Seneste tilmelding bedes tilgået søndag den
26. november 201 - Vel mødt til en hyggelig
aften.
Siden sidst:
Mandag den 10. juli 2017 kl. 19.00 deltog
Fanebærer med fanen i mindegudstjenesten for Genforeningen i 1920, hvor tidligere biskop i Viborg, Karsten Nissen, talte
over emnet: ”Genforeningen set i lyset af
Reformationen.”
Tirsdag den 5. september 2017 – Flagdag
for udsendte, march gennem Haderslev

Når dette læses er programmet for sæson
2017/18 forhåbentligt kommet jer alle i
hænde, men skulle posten have svigtet, så
kontakt venligst formanden eller registrator Ejvind Bomme, så eftersender vi program 2017/18.
JUL-71 John de Taeje
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Horsens og Omegn

GF 03

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

Skydning på 15 meter i Glud
Der skydes hver tirsdag aften kl. 19-21 og
det foregår i Glud ved Hallen. Kig forbi til en
hyggelig aften i godt selskab.
Blå Fest i Horsens
Lørdag d. 11. november er der Blå Fest i Horsens. De nye gardere vil marchere gennem
byen med afgang fra Banegården ca. kl. 11.
Kom og vær med til at fejre de unge gardere.
Læs mere på hjemmesiden www.dg-hs.dk eller i lokalpressen.
Andespil
Fredag d. 17. november er der traditionen
tro banko/andespil i Garderforeningen. Hele
familien er velkommen til dette arrangement – husk tilmelding.
Facebook
Besøg også Horsens Garderforening på
Facebook – Medlemmer af Horsens Garderforening. Her kan medlemmer holde
indbyrdes kontakt og udveksle billeder fra
arrangementer mv. Klik forbi.

Ølsmagning d. 29. september
Igen var der et godt fremmøde når Horsens
Garderforening holder arrangementer. 33
deltagere hørte om øllets spændende historie, mens der blev smagt på forskellige
interessante varianter. En tak til Den Gyldne Hest for det faglige indhold og til Marinestuen for husly og traktement.

Kolding og Omegn

GF 06
7/8 1904


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

Kongeå-egnen

GF 73

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

Bowling-aften
Kongeåegnens Garderforening arrangerer
en bowling-aften for medlemmer med koner/

kærester torsdag den 9. november 2017 i
Brørup Bowlingcenter, Stadionvej 11, 6650
Brørup.
Vi har lejet baner fra kl. 19.00 – 20.00.
Prisen er ca. kr. 65 pr. prs. for en times bowling – alt afhængig af, hvor mange tilmeldinger vi får.
Tilmelding til Frank Hansen, tlf. 7558 6063
senest mandag den 6. november 2017.
Frank Hansen

Midtjydsk

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

GF 28
18/8 1912

Sønderjydsk

GF 46

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

Varde og Omegn

GF 72

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

Onsdag d. 20. september 2017 afholdte
Varde og Omegns Garderforening, vores årlige ålespisning på Henne Stations kro.
18 gamle gardere deltog i arrangementet.
Efter spisning var der kammeratligt samvær.
Lørdag d. 23. september 2017 deltog 4
mand fra Varde og Omegns Garderforening
i den årlige landsskydning i Vingsted.

Vejle og Omegn

GF 32

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

REGION 4

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

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

Lidt fra vicepræsidenten

Jeg er nu snart i gang med mit
sidste kvartal som jeres vicepræsident. Den 8. marts 2018 holder
vi Formandsmøde og senest den
26. februar, skal der være opstillet
kandidater til ny formand for regionsrådet, eller vicepræsidenten,
som han også kaldes i daglig tale.
Kandidaten skal ikke nødvendigvis være formand for en garderforening. Det kan godt være et menigt
medlem, men erfaring fra bestyrelsesarbejde i garderbevægelsen
er en vigtig ballast at have med.
JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident

Assenskredsen


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

GF 66
2/9 1945

Kommende arrangementer
Bestyrelsen vil på næste møde drøfte aktiviteter for vinterperioden 2017-2018.
Vi informerer naturligvis i Garderbladet og
via e-mail, hvilke tilbud/aktiviteter der bliver besluttet. Husk nu, at det kan være en
god idé, at se tilbud/aktiviteter, der fore-

går i de andre fynske garderforeninger. Vi
er særdeles velkomne til at deltage, når der
er mulighed herfor. Der er f.eks. bankospil i
Vestfyns Garderforening d. 07.11.2017, hvor
medlemmer fra andre garderforeninger er
velkomne.
Bowling. Regionsbowling 2018 afholdes i
Assens, d. 13.01.2018. Huske at notere datoen i din kalender, så du er klar til at vise, at
du mestrer bowlingens kunst.
Mere om tilmelding og arrangement vil
fremgå af kommende garderblad.
Gardermarch 2017
Som du sikkert har set på bagsiden af garderbladet for august/september så afholdtes gardermarch 2017 – 01. oktober. Vores
forening var i år repræsenteret af 2 gæve gl.
gardere, der forsøgte sig på 30 km distancen – Arne Kempf og Tom Kristensen marcherede den lange rute. Referat fra strabadserne vil fremgå af kommende garderblad.

Referat afholdte arrangementer
Den Nationale Flagdag for Danmarks Udsendte, den 5. september 2017 blev afholdt
på Kogehusmolen i Assens. Der var 6 faner
og flag i faneborgen. Der blev budt velkommen til arrangementet af formanden for
Assenskredsens Garderforening Tom Kristensen. Efterfølgende talte Assens borgmester Søren Steen Andersen på vegne af
det officielle Danmark. Efter højtideligheden på Kogehusmolen var der morgenkaffe i Assens Marineforenings lokaler på
Sdr. Ringvej. Dagens indlæg i Marinestuen
kom fra vores vicepræsident i De Danske
Garderforeninger - Henrik Gattrup fra den
Fynske Garderforening. Henrik kom med et
meget relevant indlæg omhandlende etableringen af FN og frem til i dag, samt det at
være udsendt og hvilke hæderstegn, som er
blevet anvendt igennem tiderne.
Læs om mindedagen for modstandsmanden Jens Toldstrup
samt Vingsted skydningen på
www.garderforeningerne.dk under Assens GF.

JUL-78 Tom Kristensen

Den Fyenske


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

GF 02
6/7 1889

Lidt fra formanden
I Den Fyenske Garderforenings vedtægter
står der i § 3 ”Enhver, der har aftjent sin
værnepligt ved Den Kgl. Livgarde, eller har

gjort tjeneste ved den Kgl. Livgarde som befalingsmand, kan blive medlem.”
De medlemsdata vi har på jer, er naturligvis navn, adresse m.v. samt årgang og evt.
soldaternummer. Men det kunne være interessant at vide hvor mange tambourer vi
har i vores forening. Det er nok lige som at
cykle. Når først man har lært fingerstillingen til Tappenstreg, så glemmer man det
ikke. Jeg vil derfor opfordre jer til at sende
mig en e-mail hgprivat2@gmail.com og fortælle, om du har spillet fløjte eller tromme.
Det kunne jo være, at I kunne give et nummer til vores 130 års jubilæum i 2019.
JUL-71 Henrik Gattrup

Kommende arrangementer: Andespil
Torsdag d. 2. nov. kl. 19.30 er der det årlige
Andespil på Dannevirke, Sdr. Boulevard 15,
Odense C for medlemmer og familier.
15-m skydning. Tirsdag d. 7. og 14. november kl. 19.00 i FKS-Hallen, hvor vi skyder
med gevær og pistol på 15-m bane

Kammeratskabsaften. Torsdag d. 16. november kl. 19.30. Garderstue i Seniorhuset
Tolbodgade 5, 5000 Odense. Foredrag om
Team Rynkeby og touren til Paris
Bowling. Torsdag d. 23. november kl. 19.00
Tilmelding til Poul Agertoft på poulagertoft@post.tele.dk eller 2081 4272
December: 15-m skydning
Tirsdag d. 5. dec. kl. 19.00 i FKS-Hallen, hvor
vi skyder med gevær og pistol på 15-m bane
Afholdte arrangementer
Garderstueindvielse i de nye lokaler i Seniorhuset. Det er et hyggeligt lokale, så her
kan vi sagtens trives. Køkkenfaciliteterne
er ikke så omfattende som i Gildehuset,
men med lidt hjælp og tålmodighed skal
det nok gå.

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

Kammeratskabsaften med skydning og
spisning af medbragt mad fredag d. 10. nov.
kl. 18 i skydecentret.
Ligeledes gør vi opmærksom på julearrangementet d. 8. dec. kl. 18, hvor det er
damerne som skal dyste på skydebanen inden vi samles om spisning af medbragt mad,
bankospil og sang.
282-MAJ-56 Henning Elnegaard-Christensen

GARDERBLADET 
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REGION 4
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

Den Nationale Flagdag 5-09-17 på Koldkrigsmuseum Langelandsfort.
Atter i år blev den Nationale Flagdag
markeret på Langelandsfortet, alle soldaterforeninger deltog, incl. Hjemmeværnet.
I år var det lykkedes at få Kommunen involveret, samtidig modtog vi et tilskud, så
vi kunne annoncere i dagspressen om afholdelsen. Vi har samtidig forhåbning om
at dette vil være gældende fremover. Vi tror
selv på, at det fra næste år, vil ligge i meget
faste rammer.
Den største glæde ved afholdelsen fik vi på
vej til fortet, idet at både Humble og Tryggelev byer havde rejst deres Flagalle til ære
for vores udsendte. Vi vil gøre en indsats
for, at flere kommer med fremover.
Årets taler for de tidligere udsendte samt
nuværende, blev afholdt af Filip Nielsen,
tidligere frømand-uddannet på det allerførste hold i frømandskorpset. Han gjorde
det godt.
Sluttelig takkede Ove Elnegaard-Christensen alle fremmødte, samt dem der
bidrog til markeringen af Flagdagen.
I lighed med tidligere sluttede vi med at
spise den medbragte mad under et skønt
kammeratligt samvær. Vi har meget ideelle
forhold på Fortet.
På gensyn i 2018
098-JAN-63 Ove Elnegaard-Christensen

Nordfyn

GF 51

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

BOWLING
Husk der bowles i Otterup bowlingcenter
mandag den 13/11.
Tilmelding til Heine Buhl på tlf 2987 1959
senest 3 dage før.
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Heine Buhl
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SKYDNING
Husk vi starter skydningen op igen torsdag
den 9/11 kl. 18.30 i Særslev skytteforenings lokaler. Tilmelding til Renè Rasmussen
tlf 2168 9787 senest 3 dage før, af hensyn
til bestilling af mad. Vel mødt
OKT-80 Renè Rasmussen

Nyborg og Omegn


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

GF 42
6/3 1918

Da mit tidligere indlæg ikke kunne klare
Garderbladets strenge censur, vil jeg her
nøjes med at orientere om vores hyggelige
skydeaftener. Det har vi igen
tirsdag. d. 07-11-2017. kl. 19-21
tirsdag. d. 21-11-2017. kl. 19-21. i Aunslev
Hallen på Kertemindevej. Håber vi ses.
605 NOV-66 Kaj Nielsen.

Kommentar fra Redaktionen: Jeg beklager
mange gange, at foreningsindlægget ikke
blev medtaget i oktober udgivelsen. Det
skyldes en administrativ fejl, og der er således ikke tale om udøvelse af censur.
Andreas Dalsgaard, Redaktør

Svendborg og Omegn

GF 37

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

Husk i november:
GENERALFORSAMLING FREDAG D. 24. NOV.
KL. 1830 I MARINEFORENINGENS LOKALER. Har du endnu ikke modtaget indkaldelsen så kontakt formand Michael 6022 1672,
Skydning:
Der er skydning tirsdag den 14. og 28. i skyttehuset Ollerup fra kl. 19.00. Efter skydningen er der kammeratligt samvær med kaffe/
the og kage. Du er også velkommen, selvom
du ikke vil skyde.
Bowling:
Der er bowling for tilmeldte til torsdagsturneringen den 9. og 23. november kl. 18.30 i
bowling SVB
FORTÆLLING:
Tirsdag den 21. november fra 18.30 til 21.00
i skyttehuset, får foreningen besøg af krigssejler Evald Brink 95 år, som vil komme og
fortælle om sine oplevelser som krigssejler
under krigen. Et arrangement som er værd
at opleve, inden det er for sent.

Der vil være kaffe og kage efter fortællingen,
så derfor tilmelding til Ole 2043 0120 senest
den 14/ 11
Fællesskydning: Igen i år vil der være fællesskydning med Hesselager, Brændeskov, Tved
og Garderforeningen. Første gang bliver i
Ollerup den 28/11. Vores alm. Skydeaften
fra kl. 19.00, der er kaffe/ the og kage efter
skydning.
Kryds i kalenderen
12/12 juleafslutning i Ollerup med gløgg og
æbleskiver.
Regionsbowling 2018 den 13/1 i Assens tilmelding til Ole 2043 0120 eller Finn 4032
3438, mere om det i de følgende nr. af Garderbladet.
Den 23/9 var der Vingsted skydning hvor
foreningen var repræsenteret af fam. Madsen. Den rigtig gode dag, som I gik glip af.
Gode skydninger og godt kammeratskab
venlige drillerier, og ikke mindst hygge
og som afslutning en dejlig buffet at kører
hjem på. Husk i 2018 er det den 22/9.
HAR DU HUSKET AT BETALE DIT KONTINGENT FOR 2017?
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

Bankospil
Tirsdag d. 7. november afholder vi vores
store bankospil i Lillebæltshallens cafeteria
kl. 19.00. (Bemærk venligst at vi starter kl.
19.00). Vi spiller bl.a. om 40 ænder, 3 ekstranr. og et hav af sidegevinster samt flere
overraskelser undervejs. Husk at medbringe
en gave til lotteriet. Medlemmer af andre
garderforeninger, naboer samt familie er
meget velkomne. Så mød op til en hyggelig
aften.
Skydning. Husk skydning på 15 m i Lillebæltshallen hver onsdag fra kl. 18.30. Kontakt evt. Knud på tlf. 4021 6548.
Gardertræf i Vingsted
Den 23. september kørte 7 mand fra Vestfyns Garderforening til Vingsted Gardertræf. Foreningen stillede med 4 veteran
skytter og 3 senior skytter. Det var en god
og hyggelig dag, hvor vi mødte gamle bekendte. Jørn Deleuran fik præmie for en flot
3. plads på 200 m for Veteran skytter. Alle
deltog også i Landsskydningen, men derfra
er der ikke resultater endnu.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

REGION 5
november mellem kl. 18.00 og 20.00. Pladsen er begrænset til 100 deltagere.

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

Julefrokost
Årets julefrokost afholdes 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. Bindende tilmelding
senest den 3. december 2017 via hjemmesiden eller på tilmeldingstelefonen mellem
den 27. november og den 3. december.
Til begge arrangementer er ledsagere velkomne, så husk at oplyse ledsageres navne,
når I melder jer til. Tilmeldingstelefonen har
nummer 4081 0040.

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

Garderforeningen 
i København

GF 01
25/8 1885

Den 19. september 2017 fortalte Kristian
Mouritzen, der er sikkerhedspolitisk redaktør på Berlingske Tidende, om USA
efter Trumps tiltræden som præsident.
Trump havde kort forinden foredraget
holdt en stærk, isolationisk tale, som Kristian tog udgangspunkt i. Kristian fortalte
også, at midten i amerikansk politik er ved
at forsvinde, at flere og flere forlader det
amerikanske skolesystem som analfabeter,
og at der er et stort fattigdomsproblem i
USA. Det blev en god aften med mange input til at forstå amerikansk politik i dag.
Efter foredraget og mange spørgsmål blev
der hygget i Cafeteriet over smørrebrød, øl
og snaps samt kaffe.
JAN-70 Jørn Knudsen

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

Bankospil
Igen i år afholder Garderforeningen i København bankospil. Det sker den 28. november
2017 kl. 19.00 i Cafeteriet på Frederiksberg
Slot. Pladerne koster 25 kr. pr. styk og 3 plader for 60 kr. Der vil også være amerikansk
lotteri til 3 kr. pr. lod. Der vil være kaffe
og juleboller i pausen, og der kan købes øl
og vand. Bindende tilmelding via hjemmesiden, www.garderforeningen.dk eller på
tilmeldingstelefonen mellem den 13. og 20.

SKYTTELAUGET Kortdistance
Der skydes onsdag d. 1., 8., 15., 22. og 29. november på banerne DGI byen. Skydebanen
vil være klar fra kl. 18.30. Kom og vær med.
Onsdag den 1. november skydes der handicapskydning og der afsluttes med et par
stykker smørrebrød. Tilmelding hertil kan
ske forud på skydebanen eller ved mail til
formanden stoltenborg@mail.dk ikke senere
end 28. oktober.
Langdistance. Vi skyder søn. d. 12. og 26.
nov. Vi mødes til morgenkaffe og frisk brød
på skydebanen, Københavns Skyttecenter kl.
08.00. Vi mødes i SKAK-huset på den store
parkeringsplads, inden vi går på banerne.

Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt udstyr, der kan lånes på banerne,
ligesom der vil være mulighed for at få råd
og vejledning fra gamle og erfarne skytter.
Yderligere oplysninger om Skyttelauget og
dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til
formanden på telefon 4444 2473.
Se i øvrigt vort medlemsblad Sigtekornet
på www.garderforening.dk/GSLsigtekornet.
html 
OKT-77 Jan Stoltenborg

Husk mandag den 6.
november fællesmøde
Holbæk-Kalundborg-Korsør og Vestsjællands Garderforeninger, på Antvorskov Kaserne.
Kl. 18.00 starter vi med at spise og
derefter fortæller Oberst Mads Rahbek
om sin vej til Chef Livgardens Chefpost
og om Livgarden i dag.
Husk tilmeld dig til din formand i de
respektive foreninger:
Holbæk – tlf. 5943 2730 – Kaj
Kalundborg – 6049 9258 – Finn
Korsør – 3036 7243 – Lars
Vestsjælland – 3054 3891 - Knud

Mumierne:
Næste ordinære frokostmøde holdes tirsdag
den 7. november kl. 11.30 på Svanemøllens
Kaserne i Kantinen. Tilmelding til formanden SEP-66 Erik Schlüter.
email: erik.schluter@live.dk eller kassereren
MAJ-63 Freddy Wilson email: freddywilson@
outlook.dk eller Mumiefonen: 6062 3141 senest den 31. oktober.
Vi håber I møder talstærkt op. Det har knebet lidt på det sidste.

Bornholm

GF 11

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

Indbydelse til virksomhedsbesøg, Historisk Samling på Almegårds Kaserne.
Bornholms Garderforening har fået lavet
aftale med Hans Jørgen Brandt, om en guidet rundvisning i Hjemmeværnets Historiske
samling. Samlingen har fået nye lokaler, og
vi får en spændende gennemgang af Det
Bornholmske Hjemmeværns historie, og får
desuden mulighed for at se en masse spændende og interessante effekter.
Tidspunkt: Tirsdag den 07. november 2017,
kl. 19.00.
Hvor: Historisk Samling, Almegårds Kaserne,
bygning 26, 3700 Rønne.
Tilmelding: Senest torsdag den, 03. november 2017, til Henrik Hoffensitz, mail: hoffensitz@ofir.dk, mobil: 2557 0607.
Vel mødt! Pbv.
Henrik Hoffensitz
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REGION 5
Fakse og Omegn


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

GF 38
13/11 1916

Generalforsamling;
Faxe og Omegnes Garderforening indkalder
til generalforsamling den 11-11-2017 kl.
12.00 i den gl. sportshal i Faxe
Dagsorden iflg lovene
Skydning;
Skydning hver torsdag kl. 19.00 i skydekælder i den gl. sportshal

Falster og Østlolland


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

GF 14
25/7 1909

Generalforsamling
Der udsendes særskilt indkaldelse med dagsorden m.v. Datoen for generalforsamlingen
er den 22. november 2017 og vi mødes kl.
18.30 i Forsamlingsgården i Toreby, Torebyvej 46. Tilmelding på mail til Peter Müller
54822250@mail.dk senest 13. november
2017.
Bestyrelsen ser frem til at se rigtig mange af
vore gamle og nye gardere. Husk at anlægge
tegn.
Har du en vandrepokal så husk at tage den
med eller aflevere til Karl inden.
Indkaldelse kan ses på De Danske Garderforeningers hjemmeside under Falster og
Østlolland..
Vinterskydning 2017/18
Foreningen afvikler igen i det kommende
vinterhalvår skydning i Kettinge. Skydningen foregår torsdage fra ca. kl. 19.30 og første gang er den 23/11 herefter 7/12. 2017.
Efter nytår starter vi op 4/1. og så er det
18/1., 1/02., 15/02., 01/03 og 15/3. 2018. Vi
håber at se både de tidligere deltagere, men
også gerne nye skytter. Du skal ikke være
bange for at prøve også selv om det er længe siden du sidst har skudt, og der er hjælp
at hente fra de øvrige deltagere, hvis der er
behov for det. Efter skydningen kan du få
en soldatersnak eller andet over en øl eller
vand.
Lad os se om ikke vi igen i år kan opnå fin
deltagelse ligesom i forrige sæson, hvor der
deltog rigtig mange skytter.
Karl Andersen, skydeleder”

Evt. spørgsmål vedr. ovenstående rettes til
undertegnede.

Peter Müller
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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, 6. november, kl. 18.30: Kammeratskabsaften. Ved dette arrangement uddeler
vi årstegn for medlemsskab af en garderforening.
Husk den ekstraordinære generalforsamling mandag, d. 6. november 2017, kl.18.30 i
Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte.
Oplægget til de ny Vedtægter kan læses på
foreningens hjemmeside: http://frederiksborgamtsgarderforening.dk/Kommende%20arrangementer/Kommende%20
arrangementer.htm. Bestyrelsen forventer
forståelse for ønsket om en simplere administration af vore skydeaktiviteter og dermed
en uproblematisk vedtagelse af de ny Vedtægter.
Mandag, d. 4. december, kl. 18:30: Julefrokost med ledsagere i Sergentmessen.
Tilmelding til spisning senest onsdag, d. 1.
november henholdsvis onsdag, d. 29. november til næstformand Søren Terp, tlf.: 5154
0957. Bemærk at deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling ikke kræver deltagelse i den efterfølgende spisning.
DEC-83 Steen M. Munk

Gl. Roskilde


GF 17
22/1 1910

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

Bowlingsæsonen og keglesæsonen er gået i
gang og der viste sig ved bowling, at det nye
tiltag om vederlagsfri deltagelse for første
gangs deltagere bar frugt. Kegle- og bowlingformand, Hans Bøge Nielsen kan altid
kontaktes for nærmere information på tlf.
2156 3199 eller e-mail: hansboege@gmail.
com.

Kommende arrangementer:
Gl. Roskilde Amts Garderforenings andespil
i Vor Frue Sognegård afvikles torsdag 2. november kl. 19.00. Kom og deltag i dette hyggelige arrangement, hvor der er god mulighed for at vinde flotte og nyttige præmier og
få en god snak over bordet med gl. Gardere
og deres pårørende, alle er velkomne, børn
som voksne.
Medlemmerne opfordres til at komme med
forslag til evt. aktiviteter i foreningens regi
og er meget velkommen til at kontakte bestyrelsen desangående, se foreningens hjemmeside for nærmere på http://www.garderforeningerne.dk/gf17-aktiviteter/.
OKT-86 Flemming Haar Ehlers

Haslev og Omegn

GF 52

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

Helsingør og Omegn

GF 41

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

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din Garderforening.
Kommende arrangementer:
Bowling d. 1. november på banerne i Allerød Bowlingcenter, mødetid 17:45. Af hensyn
til efterfølgende spisning, er tilmelding nødvendig: tommyaaboe@hotmail.com eller
2229 0003.
Andespil d. 3. november, du skulle have
modtaget invitation, så vi ses. Hvis du ikke
har tilmeldt dig, kan det måske stadig nå's.
Kontakt kassereren..
Skydning d. 28. november på banerne ved
”Sommariva”
24. febr. afholder vi 100 års jubilæum, der
vil fremkomme særskilt invitation til arrangementet, men sæt allerede nu kryds ved
datoen
Foreningen var godt repræsenteret ved
skydningen i Vingsted, 4 friske medlemmer
gjorde alt hvad de kunne og havde en god
tur.
Husk altid seneste nyt, evt. ændringer, billeder fra arrangementer, kommentarer o.a.
på både hjemmesiden og på facebook. Pbv.
NOV-74 Tommy Aaboe

REGION 5


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

Fællesmøde i Slagelse den 6. november
kl. 18.00. Se venligst i oktobernummeret af
Garderbladet om tilmelding m.m.
Bowling afholdes onsdag den 8. november
i Mega Bowl, Mellemvang 5, Holbæk
Se mere om arrangementet i GARDERSABLEN eller på hjemmesiden.
Tilmelding til Bent Pedersen på tlf. nr. 5932
8219 eller på e-mail: karenbent@c.dk
BANKOSPIL afholdes onsdag den 22. november i Garderstuen kl. 19.00. Der spilles
om 15 ænder, 20 kyllinger samt 1 kæmpekøbmandskurv (værdi kr. 350,00). Pris pr.
kort til samtlige spil kr. 15,00. Medbring selv
kaffe, kopper, tallerkener samt kage.
FUGLESKYDNING blev afholdt lørdag den
2. september på skydebanen i Tuse.
Der skulle i år afgives 499 skud før brystpladen faldt.
Resultatet af skydningen blev således:
Kronen: APR-79 Steen Olsen ved skud af
JAN-63 John Poulsen
Højre vinge: DEC-96 Søren Hauber Nidsen
v/MAJ-66 Svend Wiese
Venstre vinge: MAJ-62 Poul Arne Birch v/
MAJ-74 Jens Kristensen
Halsen: NOV-49 Kaj Kristensen v/eget skud
Halen: OKT-86 Niels Bjørn Larsen v/nov81 Ole Madsen.
Ringen: JAN-74 Bjarne Brandt Pedersen v/
NOV-55 Thyge Dam
Brystpladen og dermed fuglekonge: MAJ56 Johannes Hjorth v/MAJ-66 Svend Wiese.
Om aftenen havde vi damerne med i
Strandparken i Holbæk, hvor vi spiste en
lækker middag med tilbehør.
Under middagen delte formanden præmier
ud til de dygtige og heldige skytter. Vi kunne desværre ikke hylde vor nye fuglekonge,
da han var forhindret i at være til stede. Der
blev også sunget en sang under middagen.

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

Aktiviteter: Bowling: I november spilles tirsdagene den 14. og 28. Husk tilmelding til
bowlinglederen senest 8 dage før. Jf. aktivitetsplanen på vores hjemmeside.

Skydning: Kommende skydeaftener er mandag den 6. nov. og mandag den 4. december.
Jubilæumsfest: Lør. den 26. nov. på Sengeløse Kro. Indbydelse er udsendt medio okt.
Julebanko: Søndag den 3. december. Indbydelse følger medio november.
Husk: Oplysning om alle arrangementer
med de nærmere detaljer kan ses på foreningens hjemmeside www.gf78.dk
Fugleskydning
Årets fugleskydning blev afholdt den 10.
september på Skydebane Vest i Fløng. Mange af foreningens medlemmer med ledsagere og gæster deltog i skydearrangementet med at nedlægge de to fugle, en til de
gamle gardere og en til gæster. Vi var i alt
42 deltagere til dette arrangement. Det var
en behagelig solrig efterårsdag. Dagen blev
indledt med at foreningens fane blev ført
frem til flaghejsningen. Efter morgenkaffen
blev skydningen indledt. Efter et par timers
kamp med fuglen var der fællesspisning
og gevinstuddeling. Årets fuglekonge blev
Morten Hoffmann-Timmol.

Bowling
Sæsonen er kommet godt i gang, men der er
visse ting, der tyder på, at spillerne har lagt
deres sommerferie meget sent på sæsonen
i år, i hvert fald har det endnu ikke været
muligt at møde fuldtalligt frem de gange, vi
har spillet. Trods det, så er der startet med
pæne serier, flere omkring de 180, så der
skal nok igen komme mange spændende
træningsaftener.
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

Julebanko
Fredag den 17. november 2017 kl. 18.00 holder vi julefrokost og bankospil på Ole Lunds
Gård, Kordilgade 1-3.
Vi modtager med tak gevinster til bankospillet, som skænkes af lokale forretninger og
deltagende medlemmer til støtte for foreningens arbejde. Tilmelding til Finn på tlf.: 6049
9258 senest søndag den 12. november.
JUN-85 Karsten

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

Banko 2017. Arrangementet finder sted 20.
november. Vi afholder det traditionsrige
bankospil på Sun Park, Gammel Lyngvej 2Køge. Invitation bliver udsendt snarest. Glæd
jer til denne dejlige aften.
Bowling. Vi er nu startet op og har plads til
flere på banerne. Første gang for nye bowlere er en gratis omgang. Så kom og vær med,
fra klokken 18.00-19.00 i Køge Bowling Center. Bowlingformand Steen Rasmussen, telefon 2885 9028.
National Flagdag 2017
Arrangementet fandt sted 5. september.
Vor fane havde en travl dag på flagdagen.
Fra morgenstunden ved Solrød Rådhus
og om formiddagen på Køge Rådhus hvor
kommunen, havde indbudt veteraner til
rådhuspandekager, med fint fremmøde.
Klokken 18.00 var den forrest i foreningens
afholdelse af flagdagen i Køge by. 9 foreningsfaner var repræsenteret i den flotte
parade. Årets talere var tidligere CIMIC
officer Mads Silberg, samt formanden for
Køge og Omegns GF. Henrik Agerlin. Foran
paraden deltog Rosenborg Eksercits Kompagnis Tamburkorps, med gode marcher
og på Køge Torv med en lille koncert. Paraden afsluttedes på Køge Havn, i Marineforeningens dejlige lokaler. Se billeder på vor
hjemmeside www.koogf.dk
Skydning
Første skydedag i den ny sæson var tirsdag
den 3. oktober. Der blev afholdt generalforsamling i Skytteafdelingen inden man
gik på skydebanen. Mere om dette i næste
nummer.
Velkommen til alle de gamle skytter, vi håber at flere nye vil finde vej til vores skydebane og dejlige Garderstue.

Garderstuen
Er igen startet op sammen med skydningen, hver tirsdag fra klokken 19.00 -21.00.
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.
Læs om vores skovtur på www.
garderforeningerne.dk
under
Køge GF
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.

15 meter skydning fortsætter den 13. november, hvor vores damer er velkommen,
derefter har vi kun juleskydningen tilbage i
dette år. Mandag den 27. november holder vi
juleskydning, hvor damerne også er velkommen. På hvilken måde vi skyder juleskydning
er endnu ikke vedtaget, men vi finder på
noget og afslutter aftenen med at spise det
medbragte mad i Garderstuen på Sorgenfri
Slot. Maden laves/medbringes af udvalgte
Gardere valgt på mødet den 13. november.
Alle er velkommen, men tilmelding er nødvendig senest den 20. november.
Stiftelsesfest. Fredag den 17. november - Kl.
18.00. Vi mødes, med eller uden ledsager, til
en velkomstdrink, inden vi går til bords. Her
vil der blive serveret en meget lækker 3 retters festmenu med kaffe og kage m.v.

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

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

www.eriksen-co.dk
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For at få en rigtig Garderfest, bedes alle
møde op i feststemning og med højt humør.
Års/ærestegn bæres denne aften. Deltagerprisen er med tilskud fra foreningen kr. 275.excl. Drikkevarer, der købes på stedet til fornuftige priser. Tilmelding til Hans Larsen tlf.
4588 5118 e-mail: hans.vera@mit.bolignet.
dk eller til Jørgen Skov Andersen. e-mail:
joergen@skovandersen.dk tlf. 4588 6673. Senest torsdag den 9/11. Vi glæder os til at
se alle den 17. november kl. 18.00 i: Cafe´ Ny
Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte.
Julestuen vil i år blive afholdt tirsdag den
12. december kl 19.00. Der vil blive serveret
æbleskiver, gløgg og kaffe til julehyggen. Julehyggen foregår i Garder-/Marinestuen på
Sorgenfri Slot fra kl. 19.00.
Afholdte arrangementer: Fugleskydningen
blev afholdt den 4. september med et flot
fremmøde. Fuglekongen blev for andet år
i træk vores formand Lars Rønne og Bente
Wilson blev Fugledronning. Flemming Adler blev Kronprins.

Nordsjælland

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

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

Ons. d. 1. november 2017 afholdes der bankospil på Elværket. Invitation følger senere.

Fredag den 12. januar 2018 afholdes vores
Nytårskur på Pedersholm. Invitation følger
senere.
Vores årlige seniorudflugt gik til Vikingeskibsmuseet onsdag den 16. august 2017
med vores nye æresmedlem Jørgen Nielsen.
Vi fik en rigtig god rundvisning og derefter
indtog vi et let måltid på Vikingeskibsmuseets cafe og afsluttede turen med en øl/
vand ved Kettinge Vig.
Den 15. september 2017 fik vi stegt flæsk
og persillesovs på Pedersholm.

I løbet af aftenen var der musikalsk underholdning, fællesang og foredrag.
Ved den anledning blev vores mangeårige medlem/bestyrelsesmedlem og stadig
velfungerende medlemsregistrator Georg
Rossing (1954 05) udnævnt til Æresmedlem.

Stevns

GF 31

20/7 1913
Formand: 415-NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8, 4672 Klippinge
Tlf. 56 56 14 00 / 40 40 84 00
e-mail: boso@privat.dk
www.stevnsgarderforening.dk

Sydsjælland

GF 07

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

Skyttelauget:
Vi har indendørsskydning med riffel og pistol i Fladsåhallen, torsdag d. 2. november,
vi starter kl. 19.00. Der skydes på 15m. Kl.
19-20 skydes med riffel og fra kl. 20-21 skydes med pistol.
Vi har Pokalskydning med Pionerforeningen,
torsdag d. 16. november. Skydningen foregår
i Fladsåhallen, fra kl. 18.00 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 afholder andespil tirsdag d. 14. november
kl 19.30. i Garderstuen på Skyttemarksvej
200, Næstved. Porten åbner kl 19.00. Det er
for gamle gardere, familie og venner m.fl.
vores nabo soldaterforeninger og garderforeninger er også meget velkomne. Husk det er
andespillet med de mange gode sponsorpræmier. Der kan købes kaffe, øl, vand og æbleskiver i pausen. 3 spilleplader for kr. 50,Garderstuen:
Garderstuen har åbent torsdag d. 2. november iflg. aftale og fra kl. 19.00.
Tilmelding til Claus, på 2082 7545, senest d.
30. oktober.
Frokostmøde torsdag d. 9. november, møde
med spisning og hvor vi finder ud af, hvad vi
vil til næste år. Man må gerne tage en garderkammerat med som måske ikke er medlem af en garderforening.
Tilmelding til Claus, på 2082 7545, senest 8
dage før mødet.
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.
Fredag, den 03. november 2017 er der risiko
for en intensiv trafik på de veje der fører til
Glostrup Hallen – beliggende på Stadionvej
80 i Glostrup.
Årsagen er selvfølgelig foreningens årlige
ANDESPIL. Som sædvanligt afholder vi dette
fredagen før Mortensaften, og igen i år åbner vi dørene kl. 19.00. Første spil starter kl.
19.35 – når vi har trukket lod om en flaske
af Livgardens Port. Gem derfor den billet

som der udleveres ved indgangen. Den kan
der (måske) også være gevinst på senere på
aftenen.
Foreningen har bestræbt sig på at holde gevinster m.m. på mindst samme niveau som
de senere år. Således er det lykkedes os at få
fat i et antal flasker af den samme italienske
rødvin som var ekstra populær blandt deltagerne for nogle år siden.
Udover spillet om kyllinger, ænder, kamstege
og vin, så vil der være muligheder for at vinde lidt på et lotteri, bl. a. en gavekurv.
Gå ikke glip af denne aften. Tag familie, venner, bekendte og naboer med. Vi garanterer
ikke at alle vinder, men der er mange der gør
det – og så igen: Pas på den intensive trafik
på vejene ved Glostrup Hallen.
Vel mødt.

REGION 6

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

Lørdag den 25 november 2017 kl. 18.00 holder vi vores årlige STORE Bankospil i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse.
Vi starter med at spise vores medbragte mad
og derefter går vi i gang med spillet.
Tilmelding senest den 23-11 på tlf. 3054
3891 el. 5854 8591 (Knud) eller mail: dgglavind@dbmail.dk.

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

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

Storbritannien

Pacific Northwest

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

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 97

9/10 1968
Formand: FEB-81 Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street, Redmond, WA 98052, USA
Priv/mob. 1 206 963 3334
e-mail: vko61@hotmail.com
www.garderforening.dk/pacificnorthwestgf.html

GF 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

Øst Kanada

GF 96

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

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

Krondiamantbryllup
08-11 801-NOV-49
Holger Rohde og fru Ulla
Bakkestien 5
4540 Fårevejle

GF 21

Diamantbryllup

30-11 605-NOV-51
GF 04
Henry Christensen og Fru Grethe
Vandhøjvej 31
7752 Snedsted

Guldbryllup

25-11 NOV-60
Jørgen Larsen og frue
Ved Skolen 8.
4700 Næstved

Fødselsdage

GF 07

100 år
03-12 NOV-38
GF 02
Peter Johannes Søgaard
Vindegade 51, st. tv
5000 Odense C
90 år
15-11 663-NOV-48
GF 17
Christian Bang
Kirkebjergvej 4, 0012
4040 Jyllinge
85 år
24-11 575-NOV-53
GF 04
Henning Kjær Villesen
Stormgade 27
7755 Bedsted Thy
27-11 786-NOV-53
GF 31
Flemming Banzon
Tors Vei 9
N-1781 Halden, Norge
80 år
15-11 848-JUL-57
GF 02
Christian Thomsen
Bøllemosegyden 2
5491 Blommenslyst
20-11 576-MAJ-57
GF 21
Hans Tulinius Walther
Labæk 6, 1. tv, 4300 Holbæk
21-11 808-JUL-57
GF 10
Erik Nørgård Nielsen
Solvang 18, 6530 Støvring
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22-11
23-11
28-11
01-12
03-12
05-12
05-12
07-12
08-12
08-12
09-12

860-SEP-57
GF 01
Børge Vilhelm Hansen
Horsbred 120
2625 Vallensbæk
385-MAJ-56
GF 09
Carl Herman Eckhardt
Søndermarken 34
9320 Hjallerup
898-SEP-57
GF 77
Hans Christian Bols Hansen
Søndermarken 34
9320 Hjallerup
810-JUL-57
GF 43
Bjarne Nielsen
Skovbrynet 24, 9300 Sæby
740-JUL-57
GF 78
Ernst Ingurt
Ejgårds Tværvej 7A. 2. th
2920 Charlottenlund
842-JUL-58
GF 10
Lars M. Kristensen
Prinsensgade 12, 1. th
9000 Aalborg
SEP-57
GF 61
Gert Midttun
Sophus Falcks Allé 48
2791 Dragør
670-MAJ-57
GF 59
Gregers Krogh Guldager
Solvangen 26, 6715 Esbjerg N
751-JUL-57
GF 57
Aksel Skovgaard Larsen
Steppingvej 88, 6100 Haderslev
998—SEP-58
GF 62
Per Stabrand
Parsbergvej 49, 2830 Virum
793-JUL-57
GF 77
Knud Niels Peter Jensen
Sæbyvej 41, 9340 Aså

75 år
10-11 458-MAJ-62
GF 22
Bo Jorck-Jorckston
Tåstebjerggyden 14
5600 Faaborg
13-11 087-JAN-63
GF 32
Jens Eskild Antonsen
Holmshavevej 5, 7100 Vejle
16-11 217-JAN-62
GF 20
Ove Bruun Hansen
Klintevej 501, 4791 Borre
16-11 761-SEP-62
GF 59
Jørgen Lindberg Tranberg
Hjerting Strandvej 61
6710 Esbjerg V
16-11 187-JAN-62
GF 18
Hans Jørgen Mortensen
Strøvej 68, 3320 Skævinge
18-11 264-JAN-62
GF 04
Knud Erik Christensen
Skærdalvej 8, 7780 Hurup Thy
18-11 269-SEP-68
GF 57
Jens Ostenfeld
Rugmarken 29, 6360 Tinglev
18-11 797-NOV-64
GF 48
Paul Stilling
Søvangsparken 58
5300 Kerteminde
19-11 252-JAN-62
GF 08
Erik Gregersen
Ramshøjvej 16, 8940 Randers SV

20-11 439-NOV-61
GF 05
Herluf Nydam Jensen
Vestervangen 41, 8370 Hadsten
23-11 199-JAN-62
GF 32
Peter Ladegaard
Rønnevang 32, 7080 Børkop
25-11 843-JUN-67
GF 96
Bo Egholm
2709 Ridgeway Avenue
Rochester, NY 14626, USA
26-11 243-MAJ-65
GF 45
Peer Ove Schrøder Petersen
Fynsvej 37, 4600 Køge
26-11 347-MAR-62
GF 73
Holger Dalgas Jensen
Pilgårdsvej 1, 6683 Føvling
27-11 015-MAJ-61
GF 01
Ole Hinrich
Søjlegården 58B, st.
2670 Greve
28-11 087-NOV-63
GF 53
Mogens Steen Elgum
Fasanvej 45
4400 Kalundborg
30-11 040-JAN-62
GF 34
Niels Bager Skadhauge
Haverslev Kærvej 82
9690 Fjerritslev
02-12 303-MAR-62
GF 42
Ejvind Lyder
Mikkelenborgvej 9
5871 Frørup
04-12 262-JAN-62
GF 14
Poul Dresen
Sløsserupvej 14, 4892 Kettinge
04-12 093-JAN-64
GF 18
Vagn Nielsen
Ryttervænget 10, 3540 Lynge
05-12 725-SEP-63
GF 18
Gert Løye
Bymosevej 54, 3200 Helsinge
07-12 245-JAN-62
GF 17
Niels Borg
Rytterbakken 13
4000 Roskilde
08-12 610-JUL-63
GF 45
Lennart Holm
Branddamsvej 5C, 4600 Køge
70 år
10-11 608-JAN-68
GF 46
Asbjørn Byg
Mølleparken 127A
6240 Løgumkloster
14-11 370-NOV-67
GF 18
Allan Madsen
Kongshøjparken 71
3550 Slangerup
16-11 782-APR-68
GF 06
Jørn Østergaard Nissen
Plougstrupvej 30
6771 Gredstedbro
17-11 178-AUG-67
GF 60
Jens Aksel Beck
Majbølvej 5, 6470 Sydals
21-11 147-APR-69
GF 45
Ole Nielsen
Svinget 17, 4671 Strøby
22-11 740-APR-68
GF 53
Jørn Kepp Knudsen
Nyrandsvej 19, 4470 Svebølle

23-11 369-NOV-67
GF 02
Niels Broe
Anne Maries Allé 24
5250 Odense SV
23-11 NOV-67
GF 15
Jens Thyge Laursen
Fjordvej 2, 8831 Løgstrup
24-11 862-MAJ-68
GF 42
Leif Petersen
Egevænget 16, 5800 Nyborg
24-11 NOV-67
GF 61
Stig Vrede
Skindergade 19, 2.
1159 København K
25-11 APR-69
GF 26
Hans Tinggaard
Kirsebærvej 4, 7500 Holstebro
29-11 253-NOV-67
GF 22
Lars Styrbæk Frost
Klintegårdsvej 49
4736 Karrebæksminde
30-11 042-AUG-67
GF 03
Viggo Sørensen
Alidasvej 27, 8700 Horsens
60 år
11-11 JAN-77
GF 46
Erik Johannes Hansen
Tøndervej 9, 6520 Toftlund
13-11 OKT-77
GF 08
Henning Kristensen
Valdemarsvej 1, 9500 Hobro
13-11 OKT-77
GF 05
Steen Edeling
Bærmosevej 1, 8380 Trige
14-11 OKT-77
GF 55
Erik Andersen
Saldrupvej 3, 8570 Trustrup
18-11 OKT-77
GF 33
Hans Uwe Petersen
Altonavej 32, 5463 Harndrup
20-11 FEB-81
GF 49
Ejnar Schmidt
Løvsangervej 11, 4230 Skælskør
21-11 FEB-78
GF 43
Leif Christensen
Stenhøjvej 236
9900 Frederikshavn
21-11 JAN-80
GF 91
Torben Cederstrøm
2933 NE 1st. Ave.
Wilton Manors, FL 33334, USA
22-11 FEB-78
GF 12
Bjarne Melholdt
Blichersvej 17, 8300 Odder
23-11 MAJ-80
GF 16
Hans Østergaard Andersen
Kirsebærhaven 50
3480 Fredensborg
24-11 JAN-80
GF 62
Kim John Nybo Skjoldman
Pilegårdsvej 15, 3450 Allerød
26-11 JAN-77
GF 03
Bent Wennerberg
Egebjergvej 44 E, 8751 Gedved
27-11 FEB-78
GF 43
Jens Christian Bertelsen
I.P. Jacobsens Vej 8, 9990 Skagen
29-11 FEB-78
GF 95
Steffen Brix Olsen
RR 4, Rimbay, Alta T0C 2J0
Canada

30-11 OKT-77
GF 04
Kim Poulsen
Vesterhavsgade 103
7700 Thisted
05-12 FEB-78
GF 01
Jørgen Nielsen
Brandkær 8, 3660 Stenløse
50 år
15-11 JAN-89
GF 23
Kristian Panduro
Kollundsvej 57, 7400 Herning
16-11 OKT-87
GF 01
Lars C. Gruby
Milnersvej 23, 3400 Hillerød
17-11 JUL-88
GF 21
Claus Nielsen
Diget 21, 4300 Holbæk
27-11 JAN-90
GF 01
Jens Rastrup Andersen
Amagerfælledvej 3, 5. tv
2300 København S
29-11 APR-87
GF 01
Claus Westerberg
Johannes V. Jensens Allé 28
2000 Frederiksberg
06-12 JUL-88
GF 55
Jan Poulsen
Skiffardvej 10, 8560 Kolind
07-12 JAN-89
GF 01
Jesper Busk
Ibstrupvej 40, 2820 Gentofte
09-12 SEP-88
GF 46
Emil Bonnichsen Petersen
Noldevej 10, 6372 Bylderup-Bov
09-12 JUL-88
GF 03
Henrik Skjødt
Rosenvænget 17, 8700 Horsens

Dødsfald

367-NOV-55
GF 16
John Offersen Sørensen
Peter Appels Vej 13
3660 Stenløse
820-NOV-60
GF 99
Axel E.V. Busch
Waterman’s End House
Matching Green, Nr. Harlow
Essex CM17 0RQ
UK
681-MAR-67
GF 21
Hans Peder Andreasen
Dybesøvej 64
4581 Rørvig
004-MAJ-66
GF 05
Ebbe Weier
Harald Giersings Allé 13
8270 Højbjerg
JUL-75
GF 18
Bjarne Frandsen
Winniesvej 18
3360 Liseleje
JAN-77
GF 04
Karl Oddershede
Fyrglimtet 2, 0037
7730 Hanstholm
JUL-78
GF 59
Jens Lykke Raunsbæk Hansen
Platanvej 11, 2. th
6700 Esbjerg

TAK

Tak til Garderforeningen for Silkeborrg og
omegn for opmærksomheden i anledning
af min 70 års fødselsdag 13. September.

NOV-67 Peter B. Jensen
Hjertelig tak til Høje-Taastrup og Omegns
garderforening for hyggeligt besøg af Jon
og Josef på min 80 års dag. Ligeledes en
dybfølt tak for vingaverne.
 980-SEP-57 Hans Flemming Mortensen

En stor Tak til Præsidenten for De danske
Garderforeninger for en meget stor og velbeskrevet hilsen til min 90 års fødselsdag,
rigtig mange Tak for den venlige hilsen.

Ligeledes mange Tak til Formanden samt
to kendte medlemmer fra Randers og
Omegns Garderforening for fremmøde på
min 90 års fødselsdag.
Tak for den store venlighed, samt Tak for
de medbragte gaver.

316-MAJ-49 Erik Brejnegaard

Hjertelig tak til Nordre Birks Garderforening, Garderforeningen København, Gardermumierne, LG guider og ikke mindst
min årgangsforening. For fremmøde, hilsner og gaver i anledning af min 75 års dag
den 11-09-17

343-MAJ-63 Freddy Wilson
En stor tak til Fredericia og Omegs Garderforening i anledning af vort diamantbryllup. Med garderhilsen

Ina Torp Deleuran og

688-NOV-48 Jørn W Deleuran
Tak til Oberst Rytter for det flotte håndskrevne brev som jeg modtog i anledningen af min 90 års fødselsdag.
Med Garderhilsen

696-MAJ-49 Johannes Ulrich
En stor tak til Djurslands Garderforening
for vingaven, i anledning af min 80 års
fødselsdag, og fremmøde af Jens og Christian

520-MAR-Bent Jensen
Tak til Garderforeningen for Herning og
Omegn for opmærksomheden i anledning
af min 75 års fødselsdag 6.sept

148-JAN-62 Knud Erik Lauridsen

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.

GARDERBLADET 
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GARDERSHOP.DK
Bestil dine varer direkte hos

Knud Glavind

Mail: dgglavind@dbmail.dk
Tlf.: 3054 3891/5854 8591

LILLE MUSIKER
(TIL TRÆET)
ITM: 022581, KR. 128,00

GARDERPLAKAT (50X70)
ITM: DG 9500 KR. 195,00

FLASKESKJULER
ITM: DG 9100, KR. 295,00

LILLE TAMBOUR
(TIL TRÆET)
ITM: 000640, KR. 128,00

STOR GARDER
(TIL TRÆET)
ITM: 006253, KR. 148,00

LOMMELÆRKE
ITM: LG 2107, KR. 95,00

LIVREM
ITM: DG 5000, KR. 350,00

GARDER-HOPTIMIST
ITM: 002203, KR. 195,00

VAGTGÅENDE GARDER
ITM: DG 2202, KR. 549,00

