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Mindeceremoni
”Vi skylder at hædre dem, og alle
dem, der har været udsendt på
sådan en flagdag” - Oberst Mads
Rahbek. Læs om regimentets
mindeceremoni på side 6.

Udsendt

for

DK

Nyt initiativ skaber fokus på det
at være udsendt for Danmark.
Læs mere på side 10.
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Oberst Mads Rahbek
holder tale under
mindeceremonien
ved Mindestenen
på Flagdagen for
Danmarks udsendte. Foto: Thomas
Reimann.

CRONE HAR ORDET
Så er vi gået ind i den anden efterårsmåned, - men hvilken sommer
vi har haft, med megen sol og høj varme. Vore unge gardere må
have svedt bravt, og mange udtrykte ved hjemsendelsesparaden
den 27. juli glæde over, at det nu heldigvis er forbi, selvom det også
er vemodigt. Det havde været nogle drøje sidste måneder, men
regimentet havde da udvist en vis form for medarbejderpleje, da
garderne nogle dage kun havde 1 times vagtturnus.

P

å Sekretariatet blev
der også svedt bravt,
og selv om den fungerende præsident
havde bevilliget en
ventilator, så kunne
det ikke lade sig gøre.
Markedet var simpelthen rippet for
alt, der kunne blæse og give noget
luft.
Formelt begyndte min fungerende præsidentperiode den 1. juli. Jeg
har siden da snuset lidt til atmosfæren i Sekretariatet, hvor vi de
efterfølgende tirsdage har holdt et
par summemøder over hændelser for
første halvår.
Ja, vi svedte alle sammen bravt i
varmen, men vi fik dog mere sved på
panden, da vi ved halvårsopgørelsen
modtog ikke færre en 249 udmeldelser fra de nye unge gardere, der ved
de afholdte hvervemøder forinden
havde tilsluttet sig DG. Vi havde i
præsidiet en ambitiøs målsætning
om, at de meldte sig ind og ikke ud,
så vi kunne nå et medlemstal på
11.000 i år 2018. Målet skulle blandt
andet nås ved at udøve en fastholdelsesstrategi med god kommunikation med velkomstbreve til de nye
medlemmer og så oveni kontingentfrihed, mens de var værnepligtige.
Vi var i DG i 2016 alle enige om den
lagte strategi. Hvad er der så gået

galt, siden det ikke kan lykkes? Det
spørgsmål kan vi med rette stille os
selv. Vi må blot konstatere, at kommunikationen med unge medlemmer
ikke er effektiv og mangler gennemslagskraft, og blandt andet derfor
smuldrer de mellem fingrene på os.
Strategien slog fejl, og det opstillede
mål på 11.000 medlemmer er pt. ikke
inden for rækkevidde.
På summemøder i Sekretariatet
har vi drøftet behovet for, at DG må
sadle om på flere områder og tilpasse
os en ny tid, ved at udforme en ny og
mere langsigtet strategi rettet mod
de unge, og samtidig sætte kortsigtet
ind overfor ikke-medlemmer af DG i
årgangsforeningerne. Dette arbejde
er vitalt for DG’s fremtid, og jeg skal
opfordre alle garderforeninger til at
drøfte udfordringerne med hvervning
og fastholdelse, og dele egne erfaringer og gode ideer med Præsidiet og
Sekretariatet.
Jeg kommer til at tænke på CH/
LG ord ved repræsentantskabsmødet
i Randers, hvor han stillede spørgsmålet, om DG har et produkt rettet
mod de unge gardere, og som de
unge gardere er villige til at betale
for? CH/LG har set rigtigt, men det
ærgrer mig lidt, at han i sin klumme
i augustnummeret er lidt hurtigere
end DG, og stort set er kommet ind
på mange af de emner, vi allerede er

i gang med at overveje og formulere.
Det er dog godt set af CH/LG.
Ved et afholdt møde med landstalsmændene i juli måned, fik vi
netop bekræftet ovenstående af de
unge gardere selv. Vi fik så meget positiv respons fra disse prægtige unge
mennesker, at vi er blevet bekræftet i
nødvendigheden af, at vi må nytænke og sadle om nu. Det vil sige, at vi
også må genoverveje hverveprocessen helt fra grunden af.
Endnu er der ikke nogen væsentlig skade sket, idet vi de sidste 2 år
har haft et stort set uændret medlemstal i DG, men ingen udvikling
som ønsket. Præsidiet og Sekretariat retter nu fokus mod et helt nyt
koncept, der skal omfatte hverveprocedure og registrering, andre former
for medlemskab og sikkert meget
mere. Vi samler i øjeblikket alle facts
og vurderer på disse, og vi håber at
kunne præsentere en skitse til et nyt
koncept i begyndelsen af 2019, som
er klar til behandling på de kommende formandsmøder i 2019. En ting
er dog givet, vi må gøre noget, som
fænger de unge gardere og kommende medlemmers interesse, så de i
også årene fremover forbliver synlige
for os i DG.
Jens Crone
Fungerende præsident
De Danske Garderforeninger
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Kulturnat på LGK

Dronningens Ur

Hjemsendelse

Fredag d. 12. oktober kan
du deltage i Kulturnatten
på Livgardens Kaserne. Få
et indblik i de vagtgående
garderes hverdag,

Onsdag d. 21. november
uddeles Dronningens Ur på
Livgardens Kaserne til den
bedste garder fra hold APR18. Kasernen vil være åben
for intesserede, der ønsker at
overvære paraden.

Fredag d. 30. november
er det tid til hjemsendelse
af hold APR-18. Hjemsendelsesparaden foregår på
Garderkasernen i Høvelte, og
kan overværes af pårørende
og øvrige interesserede.

Stabsmedhjælper for Præsidenten
JAN-70 Jørn Knudsen
Tlf. 23 71 15 43
j.knudsen@privat.dk

Den Kongelige Livgardes Fond

Webmaster
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webmaster@garderforeningerne.dk

Den Kongelige Livgardes Fond har brug for din hjælp.
Støt fonden med 200 kr. allerede i dag. Donationer kan
gives på følgende kontonummer:
3001 - 8560107537 med anførelse
”Donation til Den kongelige Livgardes Fond”
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Foreningsjubilæum
DG ønsker hjerteligt tillykke til Pacific Northwest, der
fejrer 50 års jubilæum d. 9. oktober

Gardernes Hundredemandsforening
www.100mandsforeningen.dk
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Nyt album

Flagdag 2018

DG PLUS

Vi har været forbi Amalienborg og skudt billeder af
hold APR-18 i dagene 10-12
september. Se albummet på
www.garderforeningerne.dk/
galleri

17 foreninger har indsendt fotos og spændende
beretninger om deltagelse
i flagdagen for Danmarks
Udsendte. Vi har samlet
de mange indtryk på www.
garderforeningerne.dk/
flagdag-2018

Husk at tilslutte dig vores
nyhedsmail-tjeneste DG
PLUS og modtag nyt om DG
såvel som Livgarden. Tilslut
dig nu på www.garderforeningerne.dk/dg-plus

FLAGDAGEN 5. SEPTEMMBER
I sidste måned afholdt vi den nationale flagdag 5.
september. Det er
en dag, som på flere
måder fylder meget
for Den Kongelige
Livgarde.

M

ere end 60.000
soldater har
siden 1948 været
udsendt og ind
til 2009 var der
ingen offentlig
hæder og anerkendelse til dem, selv
om også nogle af dem kom hjem, sårede, skadede eller i kister. Man talte
ikke om det i offentligheden.
At hædre og anerkende soldaters indsats har ikke rigtigt været
en dansk tradition. Jeg ved ikke om
det er arven efter janteloven, der
har gjort, at vi i Danmark ikke rigtigt
har villet anerkende offentligt, at de
udsendte har gjort en indsats.
De udsendte bringer et offer
ved at forlade de vante og trygge
omgivelser for at drage ud i verden
og gøre en forskel. For nogen er det
eventyrlyst, for andre er det et ønske
om at skabe bedre forhold for andre
mennesker, eller blot fordi det er en
del af jobbet. Uanset motivationen,
så har det en effekt, der hvor de
kommer frem og løser deres opgaver.
Effekt måles på mange måder og opgøres med tal og grafer, så det siger
det, man nu ønsker. Man skal bare
en eneste gang have fået et varmt
håndtryk fra en barket afghansk
bonde, eller en irakisk soldat og hørt
ham sige: tak fordi I er kommet, eller
møde frække unger, der kan og må
tale engelsk, før man ved, at effekt
kan måles på mange andre måder.
De udsendte løber også en risiko
for at blive skadet på sjæl og legeme.

Vi har fået dræbt og såret soldater
i de forskellige missioner og det vil
også ske i fremtiden. De soldater,
som ikke kommer tilbage, fortjener
at blive æret og mindet.
Vi skylder også at tage os af de
skadede soldater, som kom hjem,
men til en helt anden verden og et
helt andet liv end de havde forventet.
Vi skylder at tage os af dem og give
dem den bedst mulige hjælp til at
komme tilbage til en ny tilværelse.
Det er ikke bare inden for forsvaret,
men også i den offentlige forvaltning, på hospitalerne og i erhvervslivet, hvor vi bør ære dem ved at give
dem en ordentlig behandling. Vi bør
række dem en hånd, så de kommer til
at gøre gavn i samfundet igen, frem
for at føle sig nyttesløse og kasserede.
Ved Livgarden startede vi dagen
med en kort mindehøjtidelighed for
alt hjemmeværende personel. Jeg
holdt en tale og lagde en krans ved
vort monument for de 17 faldne på
Garderkasernen. Monumentet er en
søjle, så der er ingen for eller bagside
og der er ikke en ledig plads til den
næste, som hvis navnene stod på
række.
Midt på dagen deltog musikkorpset og en hel del gardere i kranselægningsceremonien i kastellet og om
eftermiddagen bidrog Livgarden med
yderligere gardere, officerer og befalingsmænd samt musikkorpset og et
æreskommando fra Vagtkompagniet til paraden på Thorvaldsens
plads.
Til de to sidste parader
deltog mange ministre og
medlemmer af folketinget
samt ikke mindst Hendes
Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary, og alligevel var der en
meget sparsom mediedækning
den dag.
Vi har alle forskellige oplevelser
og minder fra vores udsendelser,
både gode og dårlige. Men uanset
hvilken udsendelse vi har været på,

så har vi givet en del af os selv for at
skabe en bedre verden. Vi har fået
givende og udviklende oplevelser,
men vi har alle betalt en pris for den
indsats. Nogle kom hjem med sår på
sjæl og legeme og nogle måtte betale
den højeste pris og kom ikke hjem i
live.
Vi skylder at hædre alle dem,
der har været udsendt på sådan en
flagdag. Det er ikke kun forsvaret,
politiet og beredskabsstyrelsen, der
skal hædre deres egne. Det skal hele
samfundet gøre, for det er for at vi
kan bevare det samfund, vi har, og
de værdier vi prioriterer, at nationen udsender personel til alverdens
brandpunkter.
Jeg håber, at I alle vil bidrage
næste år til at skabe mere opmærksomhed omkring 5.september. Det
bør være en dato, som vi alle husker
- ligesom 9. april og 4. maj.
I kan se mere om hvad det vil
sige at være udsendt af Danmark på
www.udsendtafdanmark.dk hvor der
det næste år vil blive bragt fortællinger fra forskellige udsendelser, herunder også fortællinger fra gardere.

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde

MI N D EC E R E M O N
GA R D E R K A S E R

N I PÅ
N E N

På Flagdagen for
Danmarks Udsendte
samledes alle bataljoner ved Mindestenen
for Faldne Gardere
siden 1948 tidligt om
morgenen.
”Siden 1948 har vi haft soldater i Israel,
Gaza, Congo, Cypern, Jugoslavien, Irak og
Afghanistan samt mange andre steder. Mere
end 60.000 soldater har været udsendt og
indtil 2009, var der ingen offentlig hæder og
anerkendelse.”
Sådan indledte oberst Mads Rahbek mindeceremonien på Garderkasernen i Høvelte,
hvor alle bataljoner var stillet til en kortvarig parade for at mindes Livgardens faldne
soldater siden 1948.
”De udsendte bringer et offer ved at forlade
de vante og trygge omgivelser for at drage
ud i verden og gøre en forskel. For nogen er
det eventyrlyst, for andre er det et ønske om
at skabe bedre forhold for andre mennesker” sagde oberst Mads Rahbek i talen og
fortsatte:

”Her ved Den Kongelige Livgarde har vi vores
eget monument for Livgardens 17 faldne i
internationale operationer og en mindevæg
med de såredes navne. Monumentet er en
søjle, så der er ingen for- eller bagside, og der
er ikke en ledig plads til den næste, som hvis
navnene stod på række” sagde oberst Mads
Rahbek i slutningen af talen.
Inden navnene på de faldne blev læst op,
kransen lagt og Danmarks Sidste Honnør
blev spillet sluttede oberst Mads Rahbek af
med ordene:
”Vi skylder at hædre dem, og alle dem, der
har været udsendt på sådan en flagdag. Mange af os har kollegaer og kammerater, som er
blevet såret, skadet eller dræbt. Dem mindes
vi under paraden i dag”.

TEKST OG FOTO: THOMAS HELBRO REIMANN, PRESSEOFFICER

”

Vi skylder at
hædre dem, og
alle dem, der
har været udsendt på sådan
en flagdag

”De udsendte løber også en risiko for at blive
skadet på sjæl og legeme. Vi har fået dræbt
og såret soldater i de forskellige missioner og
det vil også ske i fremtiden. De soldater, som
ikke kommer tilbage, fortjener at blive æret
og mindet!”

Landet rundt til

National
Flagdag
2018
1: Vendsyssel: Foreningen deltog vi
med fane i markeringen af flagdagen
for Danmarks udsendte på Flådestation Frederikshavn. 2: Aalborg: Garderforeningen i Nordjylland gik parade
fra Gammel Torv, gennem Aalborg
Midtby til Nordkraft. Ca. 120 soldater
fra trænregimentet og Air Transport
Wing samt repræsentanter fra Politi,
Hjemmeværn, Beredskab samt veteran- og soldaterforeninger indgik
i paraden. 3: Thisted: Thisted Amts
Garderforening mødtes med øvrige
faner på Håndværker Torv, hvorefter
der var March gennem byen med efterfølgende tale ved borgmester Ulla
Vestergaard og musikalsk underholdning ved Hjemmeværnets Musikkorps
fra Mors. Hovedtaler var fhv. jægersoldat og folketingsmedlem Helge Adam
Møller. 4: Holstebro: Fanen fra Ringkøbing og Omegns Garderforening var
til stede under højtideligheden i Holstebro. 5: Vejle: Garderforeningen for
Vejle og Omegn deltog i Flagdagen med
ca. 200 personer der især inkluderede
veteraner, soldaterforeninger og hjemmeværnsfolk. Vejle Kommune stod for
mindehøjtideligheden der afholdtes ved
Skyttehuset Haven. På billedet ses bestyrelsesmedlem Jens Jørn Vemmelund fra
Vejle GF med kransen. 6: Esbjerg: I Esbjerg
indviede man Veterancafé Esbjerg på flagdagen, hvor Esbjerg Garderforening deltog i
indvielsen. 7: Assens: Assens Garderforening
deltog i mindehøjtidelighed på Kogehusmolen
med efterfølgende foredrag i Assens Marineforenings lokaler, hvor Tea Fisker Pedersen fortalte
levende og inspirerende om dagligdagen som udsendt. Alt fra testamente/sidste vilje og afklaring
med familien inden udsendelsen og om tilværelsen
som udsendt med alarmer og beskydning af lejrene,
som hun har været udstationeret i, og til hjemsendelsen og så det at komme videre. På billedet ses MF Jane
Heitmann og formand for Assens GF Tom Kristensen på
Kogehusmolen. 8: Odense: Den Fyenske Garderforening ses
på billedet opstillet i parade foran Odense Rådhus, hvor paraden endte efter march gennem byen, der havde sit udgangspunkt
ved Ansgar Anlæg Dannevirke, hvor der forinden havde været kranselægning. Paraden blev ført an af Hjemmeværnets Brassband Syd,
der spillede ”Fast i Nød” mens fanerne blev ført frem til Mindestenen.
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9: Nyborg: Flagdagen i Nyborg inkluderede tale af
Major og Borgmester Kennet Muus og foredrag ved
Sognepræsten fra Kølstrup, der har 12 udsendelser i
baggagen. Efterfølgende bød Nyborg Marineforening
på kaffe og kringle, hvor Marineforeningens sangkor underholdte med sømandsviser. 10: Roskilde: Gl. Roskilde
Garderforeningen deltog i den Nationale Flagdag på
Jyllinge Kirkegård, hvor foreningen lagde en krans på
den gamle soldatergrav for faldne soldater, der deltog
i krigen mod Prøjsen i 1864. Derudover deltog foreningen i Gudstjeneste i Vor Frue Kirke med præst Maria
Harms og siden i Jyllinge Kirke. 11: Høje Taastrup: Ved
Æresstenen i Taastrup bød formand Jon Nielsen velkommen og takkede alle der deltog i kirken, marchen og
var fremmødt til ceremonien ved Æresstenen. Herefter
fik 1. viceborgmester Lars Prier ordet, og holdt en tale
for flagdagen, alle udsendte og det som den Nationale Flagdag står for. 12: Hillerød: Frederiksborg Amts
Garderforening deltog i mindehøjtideligheden i Hillerød. 13: Helsingør: Til Flagdagen i Helsingør var
der faner fra Hjemmeværns kompagniet,
Marineforeningen,
Garderforeningen,
Forsvarsbrødrene og Sømandsforeningen. Programmet stod på
Gudstjeneste i Helsingør Domkirke, fælles march til Helsingør
Kirkegård med kranselægning.
Dagen afsluttedes med reception på rådhuset med
tale ved viceborgmester
Henrik Møller og Kaptajn
ved III/LG D. M. Jacobsen.
14: København: Garderforeningen i København
deltog med fane ved
mindeceremoni
på
Frederiksberg Rådhus.
15: Søndre Birk: Onsdag morgen kl. 07.21,
5. september 2018,
sattes på vegne af De
Danske Garderforeninger et flag på Overkonstabel Erik Berre Rolandsens gravsted. E.
B. Rolandsen faldt den
8. aug. 2010 i Afghanistan, da hans infanterikampkøretøj blev
ramt af en sprængladning. Æret være Erik
Berre Rolandsens minde. 16: Køge: Paradeafgang fra Køge Kirke.
Foreningen har for 9.
gang medvirket i flagdagen. 17: Haslev: Den
Nationale flagdag blev
5. september 2018 for
tredje gang markeret i
Haslev. Faxe kommune
står for arrangementet
og inviterede alle tidligere udsendte til dagen
samt de foreninger, der
kan være tilknyttet
dem. Foto: Faxe Hjemmeværns-kompagni.
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Udsendt af Danmark
Udsendt Af Danmark lancerer hver dag i et helt år en ny
historie fra en af Danmarks udsendte til krig, kriser og
katastrofer som nedtælling til Flagdagens for Danmarks
udsendtes 10-års jubilæum i 2019.

F

or første gang i
danmarkshistorien
bliver der skabt et
samlet billede af de
danske veteraners
oplevelser, før, under og efter de har
været af sted. Initiativet hedder Udsendt Af Danmark
og har hverken tv-station eller forlag
i ryggen. Med over 60.000 visninger
af traileren på mindre end en uge er
Folk & Sikkerheds projekt allerede
en stor succes, som d. 5. september
premierede med den første fortælling
”Hverdagen er fucking vild”.
”Jeg kan ikke se de pårørende til
de dræbte danske soldater i Afghanistan og i Irak i øjnene, hvis alt skal
opgøres i penge”, citerede Berlingske
en rasende Lars Løkke Rasmussen for
at sige til Donald Trump under sommerens NATO-topmøde. Løkkes argument var, at Danmarks indsats og
de danske tab har været langt større
end de fleste andre NATO-landes,
og han mødte derfor op til topmødet
med ”rank ryg”.
Og han er ikke alene. De fleste
danskere bliver et par centimeter højere, når talen falder på vores bidrag
til verdens krige, kriser og katastrofer. Der er en stor offentlig opbakning til udsendelserne, og trods tab
af menneskeliv og fysisk og psykisk
førlighed er danskeren generelt stolt
over Danmarks bidrag.
365 unikke personlige historier
Danskeren er dog også ret uvidende
om de danske udsendelser. Bag de
tragiske tal på faldne og det imponerende antal af udsendte gemmer sig
titusindvis af fortællinger, medierne
sjældent beskæftiger sig med, og
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som skoleundervisningen endnu
ikke har taget fat på. Den offentlige
opmærksomhed handler stort set
kun om de faldne og om PTSD, mens
skoleundervisningen drejer sig om
skiftet til aktivistisk udenrigspolitik
og Danmark som småstat. Og befolkningen sætter lighedstegn mellem
veteran og soldater, hvor historierne
fra læger, præster, politifolk, sygeplejersker og ikke mindst beredskabsfolk
forbliver ufortalt. Kendskabet til
deres bidrag er meget lille.
Men sådan skal det ikke blive
ved at være, hvis det står til den tidligere udsendte officer Ann-Christina
Salquist og journalist og producent
Axel Boisen. De har gennem det sidste år samarbejdet med Foreningen
Folk & Sikkerhed for at finde frem
til de historier, der bedst giver et
indblik i de mange forskellige opgaver, kompetencer og typer af danske
udsendelser siden 1948. Hvorfor
meldte de sig, hvad lavede de derude,
hvad spiste de og hvem kæmpede
de imod? Hvordan udviklede udsendelsen dem som mennesker og
hvad bruger de det til i dag? Hvordan
havde kærligheden det undervejs,
hvad sagde børnene? Og mødes de
stadig med kolleger fra udsendelsen
eller er det et lukket kapitel i livet?
Spørgsmålene er mange og svarene
altid personlige og nærværende.
”Vi er blevet mødt med den største
generøsitet og lyst til at berette”, siger
producer Axel Boisen, der foreløbig
har interviewet mere end 50 tidligere
udsendte fra danske brigade i 1948
i Tyskland, over udsendte til Congo,
Cypern, Ex-Jugoslavien og Irak til de
nutidige i Afghanistan, Mali og Baltikum og er glad for konceptets lange
forløb, hvor der over et år bliver

fortalt 365 historier.
”Normalt har man stramme regler
for tv-produktion, der mere handler
om seertal end indhold. I Udsendt Af
Danmark kan vi give os tid til at folde
historierne ud, og så kan seeren selv
vælge ud”.
Støttet, set - liked og delt
Udsendt Af Dannark er forankret
i foreningen Folk & Sikkerhed, hvor
den 40-årige veteran Ann-Christina
Salquist sidder i bestyrelsen. Hun har
længe arbejdet på at forandre grundfortællingen om de udsendte. Den
første lille film om projektet blev set
mere end 60.000 gange på to dage og
vidner om en stor interesse for den
personlige beretning.
”Udsendt Af Danmark er uafhængig af såvel økonomiske og politiske
interesser. Projektet er drevet af en
stolthed over at være veteran, men
også med en journalistisk ambition om
at få forklaret det danske samfund, at
en veteran er mange andre ting end en
syg person. Og vi er glade for, at flere
fonde har fundet dette formål støtteværdigt” – det er helt afgørende for
projektet, fastslår Ann-Christina.

Udsendt Af Danmark er skabt til Foreningen Folk & Sikkerhed af kommunikationsbureauet Salquist & Boisen.
Projektet handler om alle typer af veteraner, som den danske stat har sendt ud siden
1948, og følger definitionen fra Monumentet på Kastellet.
Du kan læse mere om projektet og samtidig
følge med i de 365 fortællinger på:
www.udsendtafdanmark.dk

Seniorsergent og terrænbefalingsmand
Henrik Munch beretter om øvelsesterrænnet.

Guidet
vandretur
i øvelsesterrænet
Hvert år afholder Den
Kongelige Livgarde en
guidet vandretur i øvelsesterrænet ved Garderkasernen i Høvelte.
TEKST OG FOTO: THOMAS HELBRO REIMANN

A
Den nye støjdæmpning på
skydebanerne ved Sjælsø.

lle er velkomne til at deltage og i
år var ingen undtagelse. Der var
et sted mellem 150-200 deltagere,
hvoraf et enkelt ægtepar kom så
langt fra som Fåborg, der dog havde en anden anledning til at være
i Storkøbenhavn den weekend, men det fortæller
noget om den interesse, der er for terrænet.
Som altid, kunne oberst Mads Rahbek byde deltagerne velkomne og føre dem ind gennem vagten
og over til Mindestenen. Her fortalte obersten om
monumentet og dets betydning for Livgarden som
regiment men også for de enkelte soldater.
Herefter blev ordet overladt til seniorsergent
Henrik Munch, der er terrænbefalingsmand for
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Han førte
først deltagerne ned til det nye garagebyggeri, som
skal stå færdig til foråret 2019.
Så gik det ellers ud i terrænet, hvor der blevet
fortalt om insektvolde, vandopsamling, biodiversitet, inden man nåede over til skydebanerne, hvor
deltagerne kom helt tæt på den nye støjdæmpning,
som blev indviet i starten af august.
Turen sluttede umiddelbart ved hovedvagten
efter næsten 3 timers vandring, hvor der blev gået
ca. 5,5 km.
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Den Kongelige
Som lovet i Chef Livgardens klumme i sidste nummer, så vil vi i denne
artikel komme mere i dybden med
Den Kongelige Livgardes Fond og
hvad den er for en størrelse.
Fonden er en sammenlægning af en
række andre fonde og legater, herunder Henning Remmens støttefond for
Gardere, de kongelige legater, Musikdirigent Krigsraad J. F. Vater og hustru
Oline født Dragsteds Mindelegat og
Prins Jeans af Orleans Mindelegat.
Ideen med sammenlægningen er
overordnet at reducere de administrative udgifter og ikke mindst at få
fonden til at vokse økonomisk gennem bl.a. donationer. Den økonomiske
vækst vil kunne muliggøre en større
økonomisk støtte til de formål fonden
støtter, hvilke er følgende:
- Støtte anerkendelsen af gardere
og fast personel ved Den Kongelige
Livgarde, der har gjort sig særligt godt
bemærket i forbindelse med internati-

onal og national indsats, ved uddeling
af legater.
- Støtte til værdige og trængende
gardere og fastansat personel ved Den
Kongelige Livgarde samt deres pårørende og efterladte, i form af økonomisk støtte.
- Støtte til Livgardens veteraner, som
har pådraget sig fysiske og psykiske
skader ved INTOPS samt deres efterladte og pårørende. Økonomisk støtte
gives bl.a. til: behandling og medicin;
Teknisk og fysisk hjælp; Job- og uddannelsesstøtte.
- Støtte til formidling og bevarelse af
Den Kongelige Livgardes historie og
korpsånd, blandt andet ved udgivelse
af en mindebog – Prins Jeans bog – til
garderne om Den Kongelige Livgarde.
Planen er indledningsvis at få
fonden anerkendt som en almennyttig fond, for på sigt at kunne opnå en
mere effektiv mulighed for at kunne
støtte gardere, det faste personel,

veteraner og pårørende. Dette kræver 100 donationer af mindst 200 kr.,
hvorfor alle tilskyndes at støtte fonden
gennem en donation. Dette kan ske
på følgende måde: bankoverførsel
på følgende kontonummer: 30018560107537.
Hvad har fonden så støttet indtil
videre?
Fonden har bl.a. støttet med uddeling af syv kongelige legater på
beløb mellem 1750 kr. og 3500kr. ved
årsdagsparaden, hvor det faste personel ved Livgarden blev belønnet for
deres særlige indsats ved national og
international tjeneste.
Herud over blev der d. 23/2 2018
uddelt legater i form af Remmen Legatet til fire personer fra Den Kongelige
Livgarde, som havde gjort sig særligt
fortjent til anerkendelse, herunder Den
Kongelige Livgardes KTO-sølje, som
er dem der tager sig af bl.a. veteraner

Livgardes Fond
samt kontakt og hjælp til pårørende
med udsendte familiemedlemmer.
Af de lidt mere kendte projekter
har fonden støttet veteranprojektet
Artic-Challenge, som var en slæderejse for bl.a. Livgardens veteraner, som
havde brug for at bevise overfor dem
selv og omverdenen, at der hos vores
veteraner er en ukuelig vilje til at sejre
og fortsætte, selvom det til tider gør
ondt. Og ikke mindst at man ved at
hjælpe hinanden kan besejre selv de
hårdeste strabadser.
Sidst men ikke mindst har fonden
støttet det netop gennemførte projekt, hvor et antal veteraner tog til
Grønland på fisketur og gennemførte
flagdagen deroppe til støtte for grønlandske veteraner.
Det er ingen hemmelighed, at vores
veteraner og deres pårørende betyder
meget for Den Kongelige Livgarde,
hvorfor vi også sætter en ære i at kunne tilbyde dem støtte og hjælp i deres

nogle gange udfordrede hverdag.
En anden del af fondens formål er
som sagt at sikre Livgardens historie.
Livgarden har efterhånden en tung
historie fra bl.a. vores operationer
i Afghanistan, hvor historien om
Armadillo spiller en helt central rolle.
Det originale Armadillo skilt, der blev
lavet af I/I/LG under Danmarks indledningsvise indsættelse i Green Zone,
er et af disse klenodier, som kræver
en behandling for ikke at gå i forfald.
Udgifterne til sådanne behandlinger
er umådelig store, hvorfor det også
er et håb, at fonden på sigt kan støtte
op om og sikre artefakter som dette.
Lige nu råder Livgarden over mange
af sådanne historiske artefakter, som
grundet økonomiske omkostninger
ikke kan behandles og som stille og
roligt vil forsvinde, hvis ikke vi kan
få dem bevaret på ordentligt vis. Kort
sagt risikerer vi at tabe vores historie.
Det vil vi ikke acceptere.

Fonden er stadig i sit tidlige stadie,
men allerede nu planlægger fonden at
være synligt til stede ved kommende
arrangementer som Åbent Hus på
Garderkasernen i Høvelte, til Gardermarch samt på kulturnatten på Livgardens Kaserne i Gothersgade. Indledningsvis i form af en bod, hvor man
kan høre mere om fonden og dens
formål. Men også en hjemmeside er
under opbygning, hvor man vil kunne
ansøge om støtte til projekter samt
søge viden og oplysninger om fonden,
bestyrelsen og de gamle fonde den er
sammenlagt af.
Hjemmesiden vil være at finde på
følgende adresse: www.DenKongeligeLivgardesFond.dk.
Vi vil løbende bringe mere om Den
Kongelige Livgardes Fond og dens
aktiviteter samt arbejdet mod at blive
anerkendt som almennyttig fond.
Tak fordi I gav jer tid til at læse med.
Den Kongelige Livgardes Fond
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37. Aargang

1. Oktober 1948

Livgarden filmer -

En Dag i September trak Vagtparaden op, skønt Kongen endnu boede paa Graasten Slot.
Anledningen var at et engelsk Filmsselskab gerne vilde optage en Film af den berømte danske
Vagtparade. Der blev stillet med stor Styrke, og Turen gik til Christiansborg Slot og tilbage,
medens Filmsfotograferne paa Vogne foran drejede af alle Kræfter. For at gøre det endnu mere
”Livagtigt” havde man i Folkemængden, der altid følger efter Vagtparaden, ”indlagt” en Bager og en Skorstensfejer. Det var en Farvefilm, der blev optaget.
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Hvor

Livgardens Uniformer bliver til…

Fra gamle Gardere, der har været inde og se Vagtparaden paa Amalienborg, har vi faaet Breve, hvor de udtrykker deres Forundring over, at Garderne stadig bærer
de gamle Uniformer fra før Krigen. ”De er ikke pæne
mere” skriver en Garder, ”og det forekommer mig, at
Garderbladet for en Tid siden skrev, at de nye fine Uniformer vilde blive udleveret til April i Aar”.
Og Garderen har Ret; under en Samtale sidste Efteraar med Stabsintendant H. V. Petersen, fik vi denne
Dato opgivet, men for nu at faa den nyeste og helt rigtige Besked, bad vi om Tilladelse til at komme ud paa
Munderingsdepotet, for ved Selvsyn at se, hvor langt
man nu er kommet med de ny Uniformer. Tilladelsen
blev med stor Elskværdighed givet, og vi begav os afsted efter Adressen til Lyngbyvej Nr. 100. Da vi kom til
Bestemmelsesstedet, forekom Omgivelserne os svært
bekendte, og det viste sig da ogsaa, at Opkørslen til Hærens Materialintendantur, hvor ogsaa Munderingsdepotet har til Huse, er beliggende paa omtrent samme Sted
som den Vej, vi gamle Gardere marcherede opad, naar
vi skulde til Øvelse paa Vognmandsmarken. For Enden
af den Vej, der førte op til vor gamle Krigsskueplads,
hvor Generationer af Gardere har ofret Blod, Sved og
Taarer, ligger nu et stort, flot Bygningskompleks, der
rummer Materialintendanturen, Hærens Munderingsdepot og Inventariedepotet.
Med Stabsintendant H. V. Petersen som Fører fik vi
Lejlighed til en Rundgang i hele det store Kompleks,
der omfatter en Administrationsbygning foran, og bagved tre Fløje med Inventariedepot, Munderingsdepot
og saa noget helt nyt: den militære Konfektionsfabrik.
Turen gennem Munderingsdepotet maatte fryde en
gammel Vaabenkammermands Hjerte. Det var store,
lyse Lagerlokaler, maa man vel kalde dem, med hensigtsmæssigt indrettede Reoler og med Transportvogne
og Elevatorer, der var specielt indrettede til Formaalet,
men den største Overraskelse var alligevel Konfektionsfabrikken, der er en af Landets mest moderne Fabrikker i sin Art. Skønt den i en Afdeling har Plads til ca.
200 Arbejdere, der er beskæftiget ved de mest moderne
Special-Maskiner, kan den dog langt fra forsyne vor nuværende Hærstyrke. Fabrikken blev bygget paa Basis af
en aalig Indkaldelse paa ca. 7000 Mand, men nu er det
jo helt andre Tal, der er Tale om. I en særlig Afdeling
saa vi nogleogtreds Skræddersvende beskæftiget med at
sy Uniformer til Hærens saakaldte Selvbeklædere d. v.
s. Medlemmer af Hærens Officers- og Officiantgrupper,
der her faar syet deres Uniformer under ganske samme Vilkaar som en finere Skrædderforretning. Der er
en veritabel Butik med Udstillingsmontrer og smukke
Prøveværelser med Kubamahogni-Paneler og med rødt-

betrukne Lænestole i Venteværelset. Som et Eksempel
paa denne Afdelings Duelighed kan vi røbe, at Hs. Maj.
Kongens Garder-Battle Dress er leveret herfra.
Med vore Erindring om, hvor karrigt man i gamle Dage stillede sig overfor militære Etablissementers
Indretning, udtalte vi vor Forundring over, at man her
havde faaet de bevilgende Myndigheder til at gaa med til
en saa smuk og praktisk Opbygning af dette Kompleks,
bl. a. at man havde tilladt Anvendelsen af originale Træsorter til Skillerum og Inventar , og Svaret lød, at det nu
var muligt for Hærens Byggetjeneste at gennemføre bl.
a. at man anvender originale Træsorter, fordi det i det
lange Løb er billigere, idet man sparer Malingen. – Og
da vi saa kom til Hovedformaalet med Besøget, at se de
nye Garderuniformer, var Overraskelsen ikke mindre.
De er virkelig flotte. Kraven er til at knappe i Halsen
med to Hægter. Frakken er kortere end vi havde den,
og Knapstillingen er en helt anden, bredere og flottere.
Dertil er Frakken udstyret med Silkefoer og med stykket Bryst. Benklæderne, som vi ogsaa saa, er hvad vi i
gamle Dage vilde kalde et Par flotte Ejendomsbukser.
Her maa vi nævne, at vi under vor Rundgang kom ind i
et Lokale, hvor der stod en Herre, der betegnedes som
Modeltilskærer, og som ikke lavede andet en stadig nye
Modeller. Da vi spurgte om dette var en midlertidig Stilling, idet man dog en Dag maate have de nye Modeller
færdige, lød Svaret: Nej, her er nok at gøre for Moderne
skifter jo stadig. Da vi saa kom til at tænke paa, at den
Model, som Garderne i Dag bærer paa Amalienborg, er
fra omkring 1870, maa man dog billigvis indrømme, at
det gaar fremad.
Til Slut spurgte vi, hvornaar vi kunde vente at se
Vagtparaden i de nye Uniformer, og man svarede os, at
der allerede var afleveret mange Uniformer til Livagrden, samt at der fortsattes med nye Leveringer Uge for
Uge. Og da vi derefter spurgte til de nye Rexer og om
Muligheden for at faa de værste af de nuværende gamle Bjørneskindshuer udskiftet, blev vi henvist til Indkøbsleder, Premierløjtnant H. Henriksen, der svarede,
at Materialerne til Rexerne nu var kommet, og at Skindene til nye Bjørneskindshuer ogsaa var til Stede, nu
mangler begge Dele kun at forarbejdes, men belært af
smertelige Erfaringer var Premierløjtnanten ikke glad
for at angive nogen bestemt Frist, men forsikrede, at alt
blev sat ind paa at fremme Arbejdet mest muligt.
Endelig har vi spurgt Livgarden, hvor Adjudanten udtalte, at man rimeligvis vilde lade Vagtholdene slide den
sidste Rest af de gamle Uniformer op under Kapperne
i Vinter, for saa til Foraaret at lade Vagtparaden opmarchere saa fine i Tøjet, som aldrig før.

Et af Skrædderværkstederne paa Hærens Munderingsdepot
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In memoriam
Katrine Kielland-Brandt, juli 1964 - august 2018

TEKST: ERIC ENSTRØM, ORKESTERCHEF
FOTO: DANIEL CLEMMENSEN

Det var med stor sorg, musikkorpset
modtog meddelelsen om, at musiker Katrine Kielland-Brandt den 18.
august 2018 var gået bort efter lang
tids svær sygdom.
Katrine blev ansat som fløjtenist ved
Den Kongelige Livgardes Musikkorps
den 1. april 1999. Hun var fra første
færd en medarbejder, der udstrålede
ambitioner, stor faglighed og viljen
til at stræbe efter stedse højere mål,
både på egne og hele orkestrets vegne. Det var en virkelyst, der altid var
garneret med store smil, glimt i øjet
og godt humør. Det var ikke kun inden for musikken, at Katrine udnyttede sine evner til glæde og gavn for
Den Kongelige Livgarde. I en periode
var hun tillidsmand for musikerne i
musikkorpset, og det viste sig hur-
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tigt, at hun også havde et udtalt talent som forfatter og skribent – evner
hun brugte aktivt i tjenesten gennem
hele sin 20 år lange karriere. Katrine
var bl.a. medforfatter på bindet om
Den Kongelige Livgardes Musikkorps
i bogudgivelsen, der udkom i anledning af Livgardens 350 års-jubilæum.
Og mange læsere af Garderbladet vil
også huske Katrine for sine utallige
artikler om livet i musikkorpset, både
stort og småt, til hverdag og fest.
Katrine vil blive husket som en
musisk begavelse, en talentfuld
medarbejder, en god kollega og ikke
mindst et humoristisk, lyst og venligt
menneske med viljen til at ville og
evnen til at kunne.
Æret være Katrines minde!

#GARDERLIV

@jakobhansen98

@kirkegaardanders

@get.to.know.jimbo

@ninjavik

Starten på vagtkompagniet #livgarden
#garderliv #denkongeligelivgarde

Det var noget af en oplevelse
#amalienborg #garderliv #røduniform
#statsbesøg #3vagthold

Early mornings #earlymornings
#soldier #tired #readyforeverything
#garderliv

Så kom man sku i #livgarden #garderliv #nilsupra

@denkongeligelivgarde

@rikkesvane98

@ulrik_sloth

@gardernetvaerk

Stemningsbillede fra rekrutternes dag
på Garderkasernen #proregeetgrege
#enganggarderaltidgarder #garderliv
#udendørstræning #garderkasernen

Så er hverdagen som vagtgående
garder skudt i gang - første vagt på
Amalienborg var en succest️ #denkongeligelivgarde #garderliv #pigeritrøjen
#vagtgåendegarder

Weekend, but im up early traveling
to western denmark to go waterskiing with a few of the other royal
guards! #dedanskegarderforeninger
#garderliv

Fredag d. 24. august 2018 kunne
Gardernetværks præsident, Michael
Klitvad, med stor glæde overrække
en donation på 15.000 kroner til
Veteranprojekt.

@kathrine_sv

@denkongeligelivgarde

@malte_kring

@denkongeligelivgarde

Den kongelige livgarde, 2 kompagni, 4
deling. Iskold og klam
#garderliv #militæret #soldier
#livgarden #denkongeligelivgarde
#holdaugust18

Æreskommando for den franske præsident. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix
#garderliv #proregeetgrege #enganggarderaltidgarder #frankrig
#emanuelmacron #værdatkæmpefor
#kastellet #livgarden

Had the honor of standing in command when President Emmanuel
Macron was visiting Denmark #royallifeguards #amalienborg #detdanskekongehus #garderliv #dedanskegarderforeninger

Hold April18 på Livgardens Kaserne
#garderliv #proregeetgrege #enganggarderaltidgarder #royallifeguards
#livgardenskaserne #værnepligtig
#gardere
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Præsidiets Skydeudvalg
Sommerens Garderskydninger på
langdistance er nu overstået. I månederne august og september var det
landsskydningen på 200 m, og den
22. september var det skydningen i
Vingsted, som blev afviklet.
For landsskydningen på 200 m vedkommende er alle resultater sendt
ind, og er nu ved at blive gennemgået. Herefter vil resultatlisten blive
udarbejdet, og om alt går vel, vil
resultatliste og individuelle præmier
blive sendt til de vindende garderforeninger inden jul. Resultatlisten vil
naturligvis også blive lagt på De Danske Garderforeningers hjemmeside
under menupunktet ”Skydning”, hvor
alle kan læse den.
Skydningen i Vingsted var også i år
en rigtig god oplevelse. Gamle gardere og tjenestegørende gardere deltog
flittigt på både 50 m banerne og 200
m banerne, og der blev skudt mange

gode resultater, om end ikke alle var
helt tilfredse med, hvad de skød, men
sådan er skydning jo også. Alle resultater er i skydeudvalgets hænder, og
resultatlisten er udarbejdet og sendt
til de deltagende foreninger. Herudover kan resultatlisten læses på De
Danske Garderforeningers hjemmeside under menupunktet ”Skydning”.
Skydeudvalget vil gerne takke alle
foreninger og gamle gardere for deltagelse i de to skydninger.
Næste skydning i regi af De Danske
Garderforeninger bliver landsskydningen på 15 m i 2019, og da mange
af vore garderforeninger allerede har
begyndt træning og har haft de første
skydeaftener, så kan det kun blive en
spændende landsskydning vi har i
vente. Skydeudvalget ønsker alle en
god 15 m sæson.

HOLD FEB. 1969
Søndag den 5. maj 2019 fejrer Feb. 69 sit
50 års jubilæum. Vi indtræder i paraden på
Gothersgade Kaserne.
Årgangsbestyrelsen er p.t. ved at planlægge et program efter paraden, hvor vi slutter
med en frokost.
Garderkammerater der ikke er medlem af
årgangsforeningen er også velkommen.
Skriv allerede nu datoen i kalenderen.
Medlemmer af årgangsbestyrelsen får i
starten af 2019 invitation med det endelige
program for dagen.
Såfremt du allerede ved at du kommer,
kan du tilmelde dig til Torben Nielsen
tnielsen4690@outlook.dk eller Chr. Roland
Christiansen christian.roland@hotmail.
com
Årgangsbestyrelsen glæder sig til at se
rigtig mange den 5. maj 2019.
Med venlig hilsen
Chr. Roland Christiansen
Årgangsformand

Præsidiets Skydeudvalg

HUSK SPONSORAFTALEN MED OK

Vi mangler kun 7 medlemmer med OK benzinkort!
Du kan støtte De Danske Garderforeninger, hver gang
du tanker. Det eneste, du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet vores sponsoraftale.
Opret dit OK benzinkort på www.ok.dk eller kontakt DG
Sekretariat på 3315 5204 og hør nærmere.

Prøvearbejde i Stærekassen 15. maj 2018.

Gardernes Vandskiløb har i år
fejret 10 års jubilæum. Arrangementet afholdes hvert af Garderforeningen for Ringkøbing og Omegn med tilskud fra DG. Et tilskud
der blandt andet muliggør, at et
hold gardere fra Vagtkompagniet
kan inviteres til et kærkomment
afbræk fra vagttjenesten.

Gardernes
Vandskiløb

L

ørdag den 25. august
havde Ringkøbing og
Omegns Garderforening
i samarbejde med De
Danske Garderforeninger
for 10. gang inviteret
alle nuværende og gamle Gardere til
Hvide Sande for at deltage i ”Gardernes Vandskiløb 2018”. Igen i år blev
det en stor succes, da godt og vel 40
Gardere havde taget imod invitationen og mødte op i Hvide Sande til
en spændende lørdag. 26 Gardere fra
Vagtkompaniet var stået tidlig op og
ankom med bus i god tid inden start.
Formand Anders Bjerg bød Garderne velkommen til Hvide Sande
og uddelte armbånd, der indikerede
hvornår og på hvilken hold, de skulle
stå på vandski og hvornår de skulle
spise. I år havde vi valgt at køre med
to hold, hvert hold fik så halvanden
time på kablet, de gamle Gardere fra
de lokale foreninger blev fordelt på
begge hold.
Dagen forløb rigtig godt, vejret
var perfekt til vandskiløb og der var
mange som viste rigtig god stil på
skiene. Alle fik rigtig mange ture på
kablet og kunne enten før eller efter

spise alle de spareribs og pommes
frites som de formåede.
Kl. 14:15 blev der taget samlet afsked med Garderne, inden de
påbegyndte den lange tur tilbage til
København, trætte og mætte efter dagens præstationer. En stor tak til De
Danske Garderforeninger for det økonomiske tilskud til arrangementet.
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Garderforeningerne i Nordjylland
Vicepræsident
NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. 97 98 17 67 / 20 90 79 01
Mail: n.godiksen@mail.dk
Regionsskydeleder
DEC-06 Peter Christensen
Knoppen 6, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
Mail: peter@viland.dk
Regionsbowlingleder
NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75
Mail: garder@himmerlandsgf.dk

med ledsagere tirsdag den 4.. december 2018 kl. 17.30 på Restaurant Messen, Messevej 1, 9600 Aars.
Dagsorden ifølge vore vedtægter udsendes primo november 2018 til alle
medlemmer via mail eller brev.
Efter julefrokosten, foredrag af vort
medlem jan-58 Bent Knudsen ”Fra
Livgarden til USA.
Tilmelding på e-mail: garder@himmerlandsgf.dk eller nov-61 Kjeld Sørensen SMS/mobil 2174 7775 snarest
og senest søndag den 2. december
2018 kl. 18.00. Alle gamle. Gardere
med ledsagere er velkommen.

Fødselsdag,
jubilæum?

Hole in One
Dec-16 Mathias Fogh leverede den 9.
august 2018 det ultimative slag Hol
in One på Løgstør Golfbane hul 11
på 122 m. Himmerlands GF slutter os
glædelig til koret - Hurra.

MÆRKEDAGE
Følgende har på sin runde fødselsdag
haft besøg af 2 fra bestyrelsen: Jan-58
Bent Knudsen og feb-78 Erling Lynderup Jensen.

Hjørring & Omegn
Formand: FEB-78 Lars Zacho Rath
Fynsgade 14, 9800 Hjørring
Tlf. 23 44 07 20
Mail: larsrath@gmail.com
Facebook: @hjgarderforening

Messingblæsere fra Musikkorpset
gør dagen festlig
Ring til Jesper Hyllested.
Musiker ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps. Tlf. 28 25 65 00

GF 56
14/3 1930

Garderforeningen for Hjørring og omegn har planlagt følgende skydearrangementer:

8. oktober 2018:
Fugleskydning (tilmelding senest 3.
oktober).

5. november 2018:

Skydearrangement (tilmelding senest
1. november).

Brønderslev & Omegn
Formand: MAJ-89 Jan Hall Andersen
Klarup Skolevej 6, 9270 Karup
Tlf. 41 17 42 08
Mail: zinksmeden@gmail.com

Hadsund & Omegn
Formand: SEP-62 Niels Vestergaard
Læsøgade 6, 9560 Hadsund
Tlf. 24 49 99 85
Mail: nielsvestergaard@privat.dk

Himmerland
Formand: NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75
Mail: garder@himmerlandsgf.dk
www.himmerlandsgf.dk
facebook.com/himmerlandsgf

GF 70
1/7 1947

GF 40
29/12 1917

GF 34
4/12 1914

Generalforsamling nr. 104
Himmerlands Garderforening inviterer hermed alle gamle garderkollegaer til generalforsamling og julefrokost
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Alle skydningerne holdes i kælderen i
Fiberhallen, Th. Morrildsvej i Hjørring
med start kl. 19.00.
Spørgsmål eller andre oplysninger
ved henvendelse til skydeformand Richard Svendsen tlf. 3013 0782.
I kan også se vores arrangementer
samt meget mere information omkring garderbevægelsen, hvor der
også er links til meget mere information på: www.garderforeningerne.dk.
På bestyrelsens vegne
Lars Zacho Rath

Hobro & Omegn
Formand: APR-88 Claus Storgaard Nielsen
Buen 4, Gettrup, 9500 hobro
Tlf. 40 46 03 33
Mail: clausstorgaardnielsen@hotmail.com

GF 35
28/5 1915

Morsø

GF 44
16/7 1918

Nordjylland

GF 10
24/3 1908

Formand: SEP-64 Knud Rasmussen
Soelbergsvej 11, 7900 Nykøbing M
Tlf. 97 72 22 36
Mail: aak.rasmussen@gmail.com

Formand: JAN-80 Olav Vibild
Brotorvet 5, 9400 Nørresundby
Tlf. 28 14 35 01 / 98 35 01 30
Mail: kontakt@gfnordjylland.dk
www.gfnordjylland.dk
facebook.com/gfnordjylland

TIRSDAG DEN 9. OKT. KL. 19.30
SKYDEAFTEN MED DAMER.
Igen i år gentager vi succesen og afvikler en skydeaften, hvor vore damer
kan deltage og prøve skydning med
riffel på 15 m banen på Gl. Lindholm
Skole. Der vil være et mindre traktement, hvorfor tilmelding er nødvendig. Tilmelding til oldermand Flemming Hassing tlf.: 9838 3122 senest
7/10.

SØNDAG DEN 28. OKT. KL. 09.00: GARDERJAGT PÅ FLINTEGAARDEN
Jagtlauget afholder garderjagt hos
vore medlemmer Per og Poul Faurholt. Indbydelse med nærmere adresse udsendes til alle jagtinteresserede
medlemmer af GF Nordjylland. Er du
interesseret så ring til oldermand Jesper Svarre tlf: 2033 3640.

HUSK GENERALFORSAMLING TIRSDAG
DEN 6. NOVEMBER KL. 18:00 I PAPEGØJEHAVEN. Nærmere vil tilgå.
GRILLAFTEN PÅ „SPRINGEREN“ MARINEMUSEET 15/8.
En dejlig tradition er vores Grillaften. I år gik turen igen til ”Springeren” Marinemuseet, hvor der var
lejlighed til at se det ydre af museet,
samt Springeren. I år måtte vi undlade grillstegningen pga. den tørre
sommer. I stedet fik vi en dejlig buffet
med langtidsstegt okseroast og svinemørbrad med diverse tilbehør. Efter
spisningen fortalte rådmand Mads
Duedahl om hans tid som Garder og
om hans karriere som byrådsmedlem
og rådmand. Den som altid hyggelige
aften sluttede med kaffe og hjemmebagt kage fra Mette Faurholt.
Jul. 1971 Niels Chr. Thygesen, Sekretær

Randers By & Omegn
Formand: SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09
Mail: aaledamgaard@mail.tele.dk

GF 08
1/2 1908

Tirsdag d. 9. okt. kl. 19:00 er der foredrag på Restaurant Tronborg i Randers med titlen: ”Afghanistan i går, i
dag og i morgen”. Kom og hør Hans
Peitersen fortælle om sine oplevelser. Hans Peitersen er gammel garder.
Han er ansat i Udlændingestyrelsen
og har den dag i dag kontor i Sandholm. HP har gennem sin tid i styrel-
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sen rejst en del i Afghanistan, som
han efterhånden har besøgt godt 30
gange – første gang i 1997. HP har
fulgt den udvikling, der har været i
landet, og med en fortid som sprogofficer i hæren har han et særdeles godt
grundlag for at forstå de dynamikker
og begivenheder, som former landet i
dag. Kaffe 100 kr. Tilmelding til fmd.
Anders Bach Andersen inden 5. okt.
aaledamgaard@mail.tele.dk tlf. 8647
3009.
Tirsdag d. 20. nov. kl. 19:00 indkaldes
hermed til generalforsamling på Restaurant Tronborg. Først er der spisning á 150 kr. Dagsorden i flg. lovene.
Ønsker man kun at deltage i selve
generalforsamlingen, møder man til
kl. 20. Kaffen er gratis. Efter generalforsamlingen vises billeder og optagelser fra repræsentantskabsmødet
i Randers d. 8. - 10. juni. Tilmelding
inden 20. nov. til fmd. Anders B. Andersen.

Thisted Amt
Formand: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. 97 98 17 67 / 20 90 79 01
Mail: n.godiksen@mail.dk
www.garderforeningerne.dk/gf04
facebook.com/Thisted-Amts-Garderforening

GF 04
8/4 1901

Onsdag d. 17. og 31. oktober kl. 19.30
Skydning 15.m og kammeratskabs aften i Sjørring Hallen. Så er vores vinter aktviteter startet op. Vi mødes på
skydebanen i Sjørring hallens kælder.
Indgang fra bagsiden af hallen. Menu
og priser er uændret. Vi håber at se
dig til et par hyggelige timer.

Tirsdag d. 23 oktober kl. 19.30
Virksomhedsbesøg på DOLLE i Frøstrup, Vestergade 47. DOLLE A/S er
verdens førende indenfor udvikling,
produktion og salg af lofttrapper, og
er en betydelig aktør indenfor udvikling, produktion og salg af trapper
samt gelændere. Siden starten i 1982
har DOLLE A/S udviklet sig til verdens største producent af lofttrapper.
DOLLE producerer mere end 250.000
lofttrapper alene i Danmark hvert år.
Tilmelding senest d. 20 okt. til Niels
Godiksen 2090 7901 eller n.godiksen@mail.dk

Vendsyssel

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

GF 43
14/5 1918

Kære Garderkammerater
Sæsonen ruller allerede frejdigt afsted, og arrangementerne kaster
mange glade tilmeldinger af sig. Det
sætter vi stor pris på. D. 5. september
var vi 7 deltagende fra foreningen,
til flagdagen for Danmarks Udsendte. Det var endnu et rigtig fint arrangement, afholdt på Flådestation

Frederikshavn, hvor vi i selskab med
flådens ansatte, politimesteren, marineforeningerne, borgmesteren og
flere andre inviterede, viste vores respekt og anerkendelse af de mange
danskere, der hver eneste dag verden
over yder en stor indsats, og repræsenterer Danmark på bedste vis.
Når jeg kigger tilbage på den forgangne måned, kan jeg med stolthed se at
vi har haft travlt. ”Danmarks Udsendte”, Kammeratskabsaften, Vingsted,
byvandring og et erhvervsbesøg. Det
er meget, rigtig meget, og jeg bliver
stolt over vores lille forening, når
jeg ser den opbakning, der er til vores arrangementer. Det kan vi godt
være stolte af, og jeg er sikker på at
det smitter. Forhåbentlig motiverer
der jer - alle jer der trofast deltager,
jer der kommer lejlighedsvis og jer
vi sjældent ser, til at deltage i endnu
flere hyggelige, spændende og sjove aftener, i selskab med, som Lars
Nygaard sagde det til vores 100 års
jubilæum, nye såvel som gamle stelnumre.

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

Bjerringbro & Omegn

GF 75
11/7 1961

Formand: JUN-68 Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 19 88
Mail: ole777964@gmail.com

Herning & Omegn
Formand: OKT-77 Claus Eegholm
Munkgårdkvarteret 255, 7400 Herning
Tlf. 60 77 77 77
Mail: eegholm@post.tele.dk
Facebook: @Herning Garderforening

GF 23
10/10 1911

Djursland

GF 55
7/4 1929

Kommende arrangementer
17. oktober – Skagen tur
7. november - Kammeratskabsaften
16. november – Julefrokost på Flåde-

Formand: NOV-91 Niels H. S. Pedersen
Tvihøjegaard, Dystrupvej 27, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 14 29 / 51 50 14 29
Mail: nielsskov27@hotmail.com
Facebook: @Djursland Garderforening

station Frederikshavn

Bankospil: Fredag den 12. oktober kl.

Vel mødt. DEC-06 Peter Christensen

Østvendsyssel
Formand: MAJ-66 Poul Sonne Jensen
Gl. Lyngdrupvej 15, 9310 Vodskov
Tlf. 98 28 14 78
Mail: lyngdrup@mail.tele.dk
Facebook: @Østvendsyssel Garderforning

GF 77
16/11 1971

Fredag d. 9. november 2018 Bowling
Der bowles fredag d. 9. november
2018. Denne gang bliver det i Hals
Hotel & Bowlingcenter. Der bowles kl.
18.00 med efterfølgende spisning kl.
19.00. Vær venligst opmærksom på at
tilmeldingen er bindende. Tilmelding
senest 2 dage før til: Johnni Olesen på
Tlf. 2149 5187 eller mjohnniolesen@
outlook.dk eller Jacob Dam Rasmussen på Tlf. 2448 0186 eller mail jdamrasmussen@gmail.com

Torsdag d. 15. november 2018
Ordinær Generalforsamling

19.00 i Skyttehuset, Stenvad Bygade
55, 8586 Ørum. Vi spiller om kaffe på
rækken og 15 ænder på kortet fuld, 3
kort for kr. 50,00. Vin og chokolade på
amerikansk lotteri, kr. 2,00 per lod.
Efter spillet er der kaffe/te og Kirstens kage, hvor der også skal hygges.
Du møder garderkammerater til kammeratligt samvær. Inviter familien og
venner med, aftal gerne med en garder om samkørsel til Stenvad. Husk at
alle er velkommen.

Garderskydning:
Torsdag
den
25. oktober fra kl. 18.30. Der er salonskydning i Skyttehuset i Stenvad
på 15 m. bane. Aftenen afsluttes med
kaffe/te og Kirstens kage. Husk alle er
velkommen.
Generalforsamling: Fredag den 2. no-

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 fredag d.
9. 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.

vember kl. 18.30. Dette er et forvarsel,
der sendes mail ud til alle, vi har mailadresse på, med dagsorden og mødestedet samt frist for tilmeldingen
til spisningen efter generalforsamlingen. Har du fået ny mailadresse
så send en mail til broeggerskovly@
mail.dk så retter vi den til.
Jan-63 Chr. Brøgger

Holstebro & Omegn
Formand: SEP-89 Søren Graagaard
Tokkesdal Lund, Lindeborgvej 12, 7560 Hjerm
Tlf. 40 37 26 26
Mail: soerengtl@hotmail.com
www.garderholstebro.dk
Facebook: @Holstebro Garderforening

GF 26
6/5 1912
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Lemvig & Omegn
Formand: Uffe Sværke
Ringkøbingvej 45, 7620 Lemvig
Tlf. 52 13 55 96
Mail: usv@skov.dk
Facebook: @Lemvig Garderforening

GF 19
17/12 1910

Garderjagt
Der afholdes Garderjagt og middag
med ”gule ærter” søndag d. 7. oktober.
Jagten er en drivjagt ”Haretramp”. Så
hunde må gerne medbringes. Jagten
starter kl. 10:00 hos Svend Erik Rosengaard, Rammevej 55. Der vil efterfølgende for alle, jægere og ikke
jægere (ca. kl. 13:00) være ”Gule ærter” med tilbehør hos Uffe Sværke, På
Ringkøbingvej 45.
Tilmelding af hensyn til køkkenet.
(senest 29. september) til, Uffe; 5213
5596 eller Svend Erik; 6139 1119.
NB! Fruer, kærester eller øvrigere ledsagere, er også velkommen.

Odder & Omegn
Formand: APR-72 Jens Peter Pedersen
Smedegade 31, Ørting, 8300 Odder
Tlf. 20 32 33 18
Mail: garderforeningen.odder@gmail.com

GF 12
5/4 1909

Virksomhedsbesøg hos Staermose Industry Ballevej 11, Odder.
Laserskæring, pladebearbejdning og
stålkonstruktioner. Onsdag den 7. nov.
2018 kl. 19.00. Tilmelding på mail:
garderforeningen.odder@gmail.com
eller til Jens Peter Petersen, tlf. 2032
3318. Sidste frist for tilmelding fredag
den 26. okt. 2018
Med garderhilsen bestyrelsen

Ringkøbing & Omegn
Formand: JAN-72 Anders C. Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20
Mail: lindevej.20@dlgtele.dk
Facebook: @Ringkøbing Garderforening

GF 39
27/12 1909

Pokalskydning M/K på 15 m.: Torsdag den 1. november 2018 kl.19,00 i
Højmark Hallens Skydekælder. Så er
foreningens aktivitetsprogram for
2018 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 meget kan indhentes her ved den sidste
skydning, for 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 ri22
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melig 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.
Landsskydning: Søndag formiddag den
26. august skulle der skydes landsskydning på 200 m. Ti gamle Gardere,
heraf tre fra Herning GF., mødte op
ved Ulfborg Skyttecenter, efter indtagelse af kaffe og rundstykker tilsat lidt
styrkende, gik man på skydebanen.
Resultaterne vil indgå i den samlede
resultatliste, der bliver offentliggjort
når samtlige Gardere, der har lyst, har
skudt deres landsskydning på 200 m.
Til den tid bliver det så offentliggjort
hvilken placering vore resultater kunne række til.
JAN 72 Anders Bjerg

Samsø
Formand: JUL-71 Vagn A. C. Iversen
Mårup Skolegyde 10, 8305 Samsø
Tlf. 40 21 56 76
Mail: videsign@videsign.dk

Silkeborg & Omegn
Formand: MAJ-89 Jacob Nørgaard
Sølystvej 118, 8600 Silkeborg
Tlf. 20 60 66 33
Mail: jakobnorgaard@yahoo.com
www.silkeborg-garderforening.dk
Facebook: @Silkeborg Garderforening

GF 09
18/3 1909

GF 30
4/5 1913

den 21. august 2018 med Falken på
Silkeborgsøerne. Vi var 21 personer
der i fantastisk vejr nød middagen
ombord.
November 71, Erik Tjener.

Skanderborg & Omegn

200 meter skydning i Honum: Den 6.
og 13. august afholdtes 200 meter
skydning i Honum, hvor der deltog
6 – 8 skytter fra Garderforeningerne i
Skanderborg og Horsens.
Mail-adresse: Oplys venligst din
e-mail adresse, hvis du har en sådan.
Du bedes også give besked, hvis du får
en ny mail-adresse, nyt telefonnummer, eller hvis du flytter postadresse.
Din Garderforening kan spare papir,
kuverter og porto, hvis du oplyser din
e-mail adresse til foreningen. Hvis du
har e-mail og mailer den til brittaogasger@fibermail.dk, modtager du
materiale på den måde. Hvis du ikke
har e-mail, modtager du - som hidtil materiale med posten.
AUG-72 Asger Thykjær

Skive og Omegn
Formand: SEP-62 Jørgen Smed Kjeldsen
Ahornvænget 41, 7800 Skive
Tlf. 41 57 31 42
Mail: ahornvanget41@webspeed.dk
www.skivegarderforening.dk

Skjern & Omegn

Sejltur på Silkeborgsøerne: Sejlturen

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

møde op i stort tal.

GF 36
4/2 1916

Generalforsamling: Husk generalforsamling med middag for foreningens
medlemmer torsdag den 11. oktober
2018 kl. 18.30 i Borgernes Hus, Søballevej 6A, Veng, 8660 Skanderborg.
Vicepræsident Jens Saabye Nielsen
kommer og deltager i middag og generalforsamling, ligesom han vil uddele hæderstegn og skydepræmier.
Indbydelse vil blive tilsendt foreningens medlemmer.
Bankospil: Husk, at vi spiller bankospil
den 25. oktober og den 22. november
2018 på Restaurant Sølyst, Sølystvej 32, 8660 Skanderborg. Tag gerne
familie og venner med. Der er gode
præmier: ænder, ribbenstege, kyllinger, rødvin og chokolade. Vi hygger os
i pausen med kaffe og oste-/rullepølsemadder. Kom i god tid, så du kan
vælge dine vinderplader. Skanderborg Marineforening og Garderforeningens medlemmer opfordres til at

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

GF 27
7/6 1912

GF 64
12/3 1943

Pokalskydning: Pokalskydning i
Højmark Hallen torsdag den 1. November 2018, 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
1. November 2018, kl. 19.00. Alle kan
være med uanset skydefærdigheder.
Skydningen er for både damer og
herrer, og der dystes om 2 pokaler og
garderglas. Efter skydning er der øl,
madder, kaffe og kage. Og det er godt.
Familiebowling

og

julefrokost:

Skjern og Omegns Garderforening
indbyder til familiebowling i Skjern
Bowlingcenter søndag den 9. dec.
2018, kl. 12.00. Traditionen tro afsluttes årets sidste bowling med en lettere
frokost samme dag kl. 13.15. Tilmelding til bowling og julefrokost senest
den 5. december 2018 til Gunnar Jensen, tlf. 3046 2073 eller pr. e-mail til
gunnar.yette@hotmail.com.
FEB 69 Gunnar Jensen
GF 15
25/7 1909
Formand: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
Mail: saabyetjele@hotmail.com
www.viborggarderforening.dk
Facebook: @Viborg Garderforening

Viborg & Omegn

Onsdag d. 7. november: Bowling kl.
18.30 i Bowlinghallen Viborg, Tingvej
2. (Under Tinghallen) OBS: Pga. ombygning af tinghallen foregår spisning i VIBOCOLD Arena, Tingvej 5.
Denne aften tager vi damerne med.
Senest tilmelding til Karsten d. 3. nov.
Aug-82 Jørn Bech

REGION III

GF 05
Aarhus & Omegn
26/9 1902
Formand: MAj-77 Niels Erik Kjær
Ristrup Hovedgaard, Ristrupvej 39, 8471 Sabro
Tlf. 86 24 10 15 / 40 27 02 38
Mail: garderkjaer@gmail.com
www.aarhusgarderforening.dk
Facebook: @Aarhus Garderforening

Weekendtur til dejlige Samsø: Lørdag/
søndag den 6.-7. oktober er der i samarbejde med GF Samsø arrangeret en
weekendtur til Samsø. Arrangementet er nærmere beskrevet i Gardersablen samt på vor hjemmeside og i
Facebook gruppen.
Andespil: Torsdag, 8. november kl.
18:30 i Store Selskabslokale, Skovvangsvej 127, 8200 Aarhus N. Hele
familien er velkommen. Spil med
om flotte præmier og sidegevinster.
Pris: 50 kr. pr. voksen og 25 kr. pr.
barn under 15 år. Inkl. kaffebord med
franskbrød. Øl, vin og vand kan købes.
Bindende tilmelding til Klaus Holck,
2339 1848 eller holck@oncable.dk
senest 1. nov.
Mindehøjtidelighed i Mindeparken: Søndag 11. nov., kl. 11:00 arrangerer SOK
mindehøjtidelighed for våbenhvilen
i 1. verdenskrig. Foreningens fane er
tilstede. Tilmelding ikke nødvendig.
Generalforsamling: Fredag 16. nov., kl.
18:30 i Frimurerlogen, Christiansgade, Aarhus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Gamle gardere i alle aldre bør
møde op denne aften og gerne deltage i den hyggelige spisning bagefter.
Traditionen tro kan der vælges mellem kogt torsk og engelsk bøf. Desserten er pandekager med is. Hæderstegn bæres. Pris: 100 kr./pers. excl.
drikkevarer. Bindende tilmelding til
spisning til Jørgen Ø. Johnsen. 4075
1724 eller abc-telte@mail.dk senest
9. nov.
Julegløgg: Torsdag 29. nov., kl. 19:00
i Selskabslokalet, Skovvangsvej 127,
8200 Aarhus N. Denne aften er der
basis for kammeratligt samvær, garderhygge og kortspil. Nisserne serverer kraftig gløgg, æbleskiver og kaffe.
Pris: 70 kr./pers. Bindende tilmelding til Klaus Holck, 2339 1848 eller
holck@oncable.dk senest 22. nov.
Skydning: Skydning foregår fra
denne sæson fra kl. 19:15 til 21 i Skytternes Hus DSB/ASF, Gøteborg Allé 7
G, 8200 Aarhus N. Der skydes 3. okt.
og 7. nov. samt 6. feb., 6. mar. og 3.
apr. 2019. Jan Creutzberg giver gerne
yderligere oplysninger på 2778 2851
eller mail til gfaa1902@gmail.com

Garderforeningerne i Sydjylland
Vicepræsident
MAR-93 Ulrik Baunsgård
Stakrogevej 51, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
Mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsskydeleder
MAR-93 Ulrik Baunsgård
Stakrogevej 51, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
Mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsbowlingleder
OKT-77 Jørgen Jeppesen
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 76 20 12 12 / 26 20 12 12
Mail: mail@jeppe-reklame.dk

Als & Sundeved
Formand: APR-71 Erik Michelsen
Sarupvej 3, 6470 Sydals
Tlf. 40 11 48 27
Mail: erik_michelsen@mail.dk
www.gfalsogsundeved.dk
Facebook: @Als & Sundeved Garderforning

GF 60
12/12 1937

Esbjerg & Omegn

GF 59
31/5 1935

Formand: AUG-76 Kim Andersen
Kornvangen 63, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 26 25 08 53
Mail: kimmichaelandersen@gmail.com
Facebook: @Esbjerg Garderforening

GF 29
28/10 1912

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

Tegn annonce for din lokalfo

ning
og modtag 500 kr. til din fore

DIN ANNONCEBJÆLKE
KR. 1500,00 (PR. ÅR)

foreningerne.dk
Kontakt garderbladet@garder

Formand: Bjørn Gardersen
d
Sabelvej 10, 1000 Kongelun
Tlf. 11 22 33 44
Mail: bjørn@gardersen.dk

Formand: JUL-71 John de Taeje
Nederbyvænget 414, 6100 Haderselv
Tlf. 40 91 76 50
Mail: detaeje@post4.tele.dk
www.haderslevgarderforening.dk

GF 57
16/5 1933

Efter en god, lang og ikke mindst
varm sommer er vi klar til endnu et
interessant og spændende år i Haderslev Garderforening. Alle medlemmer har på nuværende tidspunkt
forhåbentligt fået tilsendt det nye
program, men skulle det være smuttet, så kontakt venligst enten Ejvind
Bomme 2328 3899 (ejvind@bomme.
dk) eller et bestyrelsesmedlem, så vi
kan få rettet fejlen.

Kammeratskabsformiddag onsdag den
3. OKT 2018 – kl.: 10.00:

Vi lægger ud med onsdags arrangementet i Starup Kirke (Bemærk mødested er Starup Kirke), hvor Pastor
Jørgen Kappel Hansen vil fortælle om
kirkens historie som en af de ældste
kirker i Danmark.

Onsdag den 24. OKT kl.: 19.30

Fredericia & Omegn

Garderkøbing GF

Haderslev

GF 00
01/01 2018

Skyde- og kammeratskabsaften på
Skydeloftet, Haderslev Kaserne (Bjarne N.)

Onsdag den 31. OKT i SMUK Musikhus,

Louisevej – overfor Kasernen.
Nærmere følger, men her vil OB Peer
S. Rouff mere detaljeret fortælle om
det nye Forsvarsforlig, der jo som bekendt betyder store forandringer for
Haderslev Garnison - og dermed også
for Haderslev som hjemsted for Kasernen.

Siden sidst:
Lørdag den 26. maj 2018 kl. 10:00: Fugleskydning på Haderslev Skytteforenings baner Fjordagervej 44. I smukt
solskinsvejr afviklede vi årets Fugleskydning og frem til kåringen af årets
Kongeskytte og Fuglekonge. Fuglekonge 2018: OKT-70 Dion A. Bjurner.
Kongeskytte 2018: NOV-81 Kaj Nissen.

Mandag den 4. juni 2018: Mannetur

Årets Mannetur var henlagt til virk-

Afholdte arrangementer: Aftenudflugt til
Møllerup Gods: Med Garderforeningen

for Randers by og Omegn som arrangør afholdt foreningerne i Randers,
Aarhus, Djursland, Skanderborg og
Odder en fælles aftenudflugt til Møllerup Gods den 2. august. En interessant aften, der blev afsluttet med
kaffe på Hubertus Kroen. Herfra skal
der lyde en stor tak til arrangørerne
og værterne på Møllerup Gods.

Haderslev: Modtagelse af HM Dronningen på Honnørkajen i Haderslev.

GARDERBLADET
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somheden SB-TømrerAps, der med
udgangspunkt fra deres virksomhedsadresse Norgesvej i Haderslev, driver
et velanskrevet og succesfuldt tømrer- og byggefirma. Vi fik et godt indblik i, hvad der kræves for at drive en
moderne virksomhed, og vores vært
Per Jensen Martensen, der er den ene
af to indehavere fortalte levende og
engageret om ombygningen af virksomheden, deres forretnings strategi
og vision – samt svarede beredvilligt
på spørgsmål, som der var mange af.
Vi fik i løbet af aftenen uddelt årets
pokaler og titler og sluttede en interessant og smuk sommeraften af med
ringriderpølser og brød med vores
afgående Skydeudvalgsformand Ole
Jensen som grillmester – det fik han
megen ros for. Stor tak til SB-tømrer
APS oig Per for en meget interessant
aften.
Tirsdag den 10. juli 2018 - Tyrstrup Kirke, Fane og fanebærer.
Torsdag den 19. juli 2018 - HM Dronningen modtagelse på Honnørkajen i
Haderslev, Fane og fanebærer.
Juli 2018 ”Garder Schmidt” iklædt og
klar til tjeneste – ny gardergine i Garnisons museet i Haderslev.
Onsdag den 15. AUG 2018 – Orientering
om det nye forsvarsforlig på Haderslev Kaserne v/ OB Peer S. Rouff
John de Taeje, Formand GF-57

Horsens & Omegn
Formand: JAN-70 Jørgen Bojsen Jensen
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld
Tlf. 75 68 75 99
Mail: joergenbojsen@turbopost.dk
www.dg-hs.dk
Facebook: @Horsens Garderforening

GF 03
5/10 1889

Kommende arrangementer
Ølsmagning: i Marinestuen, fredag den
28. september.

15. meter skydning: på banerne i

Glud. Start 2. oktober kl. 1900
Andespil: 16. november – invitation
kommer

Mannetur
Garderforeningen for Horsens og omegn afholdte sin årlige ”Mannetur,
nummer 76 i rækken, torsdag den
21. juni 2018. Turen i år gik til Uldum mølle hvor vor garderkammerat
december 2001. Jacob Hahnquist var
vært. Jacob har i en periode været
ansat som møller på Danmarks næststørste mølle. Jacob holdt et fint oplæg om mølleriets og ikke mindst Uldum mølles historie. Vores Formand
bød 65 veloplagte ”gamle” gardere
velkommen på plænen foran møllen.
Herefter gik han over til at uddele
hæderstegn. 17 nye medlemmer fik
tildelt foreningens emblem. 10. års
tegn: August 79, Jan Sørensen, juli
88, Henrik Skjødt, december 2003,
Ole Skovby Thomsen, august 2005,
Michael Lund Mortensen, april 2008,
Rasmus Pedersen, december 2008,
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Kasper Ulf Pedersen. 25. års tegn: Maj
70, Steen Larsen. Maj 70. Henrik Nielsen, februar 81, Jens Jacobsen, Juli
81. Flemming Christensen, november
92, Hans Frederik Pedersen, marts
93, Rene Velling Jensen. 40. års tegn:
marts 57, Poul Poulsen, januar 77. Jens
Jørgen Sørensen, januar 77, Karl Nikolajsen, oktober 77, Mogens Sørensen,
februar 78, Thorvald Mikkelsen, februar 78, Lars Nebsbjerg. 50 års tegn:
Maj 60, Vagn Rasmussen, marts 67,
Jørn Winther Nielsen, november 67,
Preben Rasmussen. 60. års tegn: november 51, Finn Hye Nielsen, november 54, Jørgen Skovgaard Pedersen,
november 55, Jacob Ravn.

hvor den medbragte madpakke traditionen tro blev indtaget i hyggeligt
samvær med gode historier og sange
tak til Jacob for værts skabet og tak til
medlemmerne for det store fremmøde.
Januar 77. Jørgen Rye Pedersen

Kolding & 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
Mail: ole@borkjessen.dk
www.garderforeningerne.dk/lokalforeninger
Facebook: @Garderforeningen i Kolding

Kongeå Egnen
Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 60 80 92 26
Mail: peter@lyngsgaard.com
www.kongeaaegnensgarderforening.dk
Facebook: @Kongeå Egnens Garderforening

GF 73
24/7 1958

Bowling-aften

Horsens GF: Den årlige Mannetur blev afholdt
21. juni, hvor turen gik til Uldum Mølle. 65 veloplagte gamle gardere deltog i foreningens udflugt.

Kammeratskabspokalen
Kammeratskabspokalen blev i år tildelt vor altid oplagte og muntre garderkammerat november 66, Rasmus
Møller Mathiesen (lille Møller). Sidste
års modtager september 68, Preben
Bosse modtog et erindrings bæger

DG`s hæderstegn

DG´s hæderstegn, blev på vegne af de
Danske garderforeninger overbragt af
Vicepræsident Ulrik Baunsgaard til
vor mangeårige Fanebærer og Revisor
april 86, Anders Lage Jørgensen, Anders har altid udført sine opgaver med
stor værdighed og kompetence. Stort
tillykke.
Herefter blev der uddelt
præmier for vinterens skydninger på
15 meter banen i Glud. 28 skytter fik
præmier. Aftenen fortsatte i møllen,

Kongeåegnens Garderforening arrangerer en bowling-aften for medlemmer med koner/kærester torsdag den
25. oktober 2018 i Brørup Bowlingcenter, Stadionvej 11, 6650 Brørup.
Vi har lejet baner fra kl. 19.00 – 20.00.
Prisen er ca. kr. 70 pr. person for en
times bowling – alt afhængig af, hvor
mange tilmeldinger vi får. Tilmelding
til Frank Hansen, tlf. 7558 6063, senest mandag den 22. oktober 2018.
843-52II J. E. Fonnesbæk, Sekretær

Midtjydsk
Formand: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Stakrogevej 51, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
Mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Facebook: @Midtjydsk Garderforening

Ribe & Omegn
Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
Tlf. 20 76 31 06
Mail: leifhave@hotmail.com

Sønderjydsk
Formand: JUL-73 Christian Lund
Industrivej 6, 1, 6630 Rødding
Tlf. 70 22 17 71 / 74 84 11 10 / 51 23 25 40
Mail: christianlund@clglasalu.dk

GF 58
25/11 1934

GF 28
18/8 1912

GF 46
26/9 1920

Generalforsamling
Den 3. november 2018 kl. 10.00 afholdes generalforsamling på restaurant
Slusen Højer. Husk tilmelding til et
bestyrelsesmedlem eller formanden
på tlf. 5123 2540.
Sønderjydsk GF: Alle vagtfrie fardere
fra Gråstenvagten, befalingsmænd og
officerer var inviteret med til garderforeningens fugleskydning.

REGION IV

Fugleskydning
Sønderjydsk Garderforening afviklede den traditionsrige fugleskydning
lørdag d. 28. juli 2018 på skydebanen
ved Søgård. Alle vagtfrie gardere fra
Gråstenvagten, befalingsmænd og
officerer var inviteret til at deltage.
Der mødte 1 sergent og 13 gardere,
desuden deltog kommandanten for
Søgård lejren Claus Klaris. Dagen blev
indledt med kaffe og rundstykker i
jagthytten, inden skydningen blev afviklet. Det var nogle dygtige skytter,
for der blev kun afgivet 73 skud inden
året fuglekonge var fundet. Resultatet
blev: Krone: SG H. Lundberg, Næb: GD
A. Kildelund, Hals: GD F. Christensen,
v. Klo: GD T.H. Jensen, h. Klo: Nicolai Schmidt, Halen, GD F. Hansen, v.
Vinge, GD M.K. Thomsen, h. Vinge,
GD F. Christensen. Årets fuglekonge
blev GD M.K. Olsen. Efter skydningen
blev maden indtaget på Den Gamle
Kro i Gråsten, inden der var præmieoverrækkelse. Tak til de fremmødte
og til Hjemmeværnet i Søgård for lån
af skydebanen.
Jul 73 Christian Lund

Varde & Omegn
Formand: NOV-90 Carsten Christensen
Tranbjergvej 16, Helle, 6800 Varde
Tlf. 75 19 50 02 / 40 11 30 02
Mail: ccskovgaarden@godmail.dk
www.varde-omegns-garderforening.dk

GF 72
8/5 1957

Vejle & Omegn

GF 32
19/11 1913
Formand: JUN-83 Jens Palmelund
Søkærvej 8, 8722 Hedensted
Tlf. 40 58 06 12 / 75 65 06 08
Mail: k.internet38@gmail.com
www.garderforeningenvejle.dk
www.facebook.com/groups/garderforeningen

Generalforsamling d. 15. November 2018
Torsdag den 15. November kl. 18.00
afholdes der igen generalforsamling
på Hotel Hedegården. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen. Da generalforsamlingen er aftenen, hvor man
har mulighed for at blive hørt og have
indflydelse, er det vigtigt at så mange
møder op som muligt. Dette er også
aftenen hvor flere unge har mulighed
for at indtræde i bestyrelsen. Vi ser
frem til et talstærkt fremmøde.

Mail adresser

Hvis du ikke modtager mail, er det
fordi vi mangler din mail adresse, derfor bedes du venligst rette henvendelse til mm6346@hotmail.com

Flugtskydning

Den 30. august 2018 var der igen
Flugtskydning på de fine baner i
Remmerslund
bakker/Grusgraven
ved Hedensted. Der var et meget fint
fremmøde, og alt gik meget fint. Efter
skydningen var grill spisning og socialt samvær. De heldige vindere var:
Henning Faxholm 1. plads med 19
duer. Peter Fonnesbæk 2. plads med
18 duer. Henrik Kongsted 3. plads med
15 duer.
Monica Thomsen

Garderforeningerne på Fyn
Vicepræsident
OKT-80 René Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 16 36
Mail: dytbaat1@gmail.com
Regionsskydeleder
FEB-81 Sendy Alstrøm
Bækkevej 9, Heden, 5750 Ringe
Tlf. 30 70 19 59
Mail: sehal@pc.dk
Regionsbowlingleder
NOV-75 Ole Vagn Jensen
Galdbjerg Kohavevej 21, 5874 Hesselager
Tlf. 62 24 12 50

Assenskredsen

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

Den Fyenske

Formand: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S
Tlf. 20 73 40 89
Mail: hgprivat2@gmail.com
www.denfyenske.dk
Facebook: @Den Fyenske Garderforening

GF 66
2/9 1945

GF 02
6/7 1889

Lidt fra formanden
Torsdag den 1. november afholder vi
det traditionelle Andespil. Interessen
har dog de senere år været dalende,
således var der sidste år kun 6 gardere
og dertil familie, så det samlede antal spillere var kun 19. Vi reducerede
derfor i præmierne med to ænder, så
risikoen for underskud blev minimeret. Bestyrelsen har derfor besluttet,
at såfremt deltagerantallet ikke øges
væsentligt, så vil vi ikke afholde Andespil de kommende år.
Selv om vi måtte indstille Andespillet, så har I stadig mulighed for at
vinde ænder og andet godt, idet vores
medlemskab af Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn (det
fynske samvirke af soldaterforeninger) giver jer mulighed for at deltage i
Julebanko. Med nærmere om det hvis
det bliver nødvendigt.

Kommende arrangementer
Gule ærter: Torsdag den 11/10 kl. 18.30

Gule ærter, tilmelding til Henrik hgprivat2@gmail.com senest tirsdag
den 09/10. (husk ny adresse Sdr. Boulevard 21) Vagtbygningen ved Odense
kaserne.
Skydning i oktober: Tirsdag den 2.
og 9. oktober kl. 19.00 FKS-Hallen. 15
m skydning, gevær & pistol begge datoer.
Andespil: Torsdag den 01/11 kl. 19.30
på Dannevirke. Andespil for hele familien, gerne tilmelding til Henrik
Hgprivat2@gmail.com senest torsdag den 25. oktober.
Skydning i november: Tirsdag den
6. og 13. november kl. 19.00 FKS-Hallen. 15 m skydning, gevær & pistol
begge datoer.
Facebook: Garder, se her. Vi er kommet på Facebook, så tilmeld jer, det er
en lukket side, kun for medlemmer af

den Fyenske Garderforening. Hvordan
finder jeg det? Du går på internettet
og skriver Facebook, herefter skriver
du i søgefeltet, den fyenske garderforening, når du så er kommet ind
vores på side, skriver du dit navn og
dit gardernr., og Lars Rex vil så godkende dig, og du er nu på Facebook. I
er velkommen til at maile til Lars Rex
larsrex@mail.dk hvis I har problemer.
Mail: Vi mangler E-mail adresse på
rigtig mange Gardere, så send din Email til vores formand. Husk at hvis
du får ny e-mail adresse, at sende den
til vores formand, Henrik Gattrup på
hgprivat2@gmail.com.

Faaborg-egnen

GF 22
27/8 1911

Kerteminde & Omegn

GF 48
15/2 1921

Formand: MAR-85 Brian Pedersen
Gøderupvej 8, 4000 Roskilde
Tlf. 20 21 77 95
Mail: brian.maler@mail.dk
Formand: JAN-80 Steen Danielsen
Midskovvej 58, 5370 Mesinge
Tlf. 65 34 18 64
Mail: sd@bidro.dk

Langeland

Formand: JAN-63 Ove E. Christensen
Bjergvej 6A, Herslev, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 69
Mail: iec@post11.tele.dk

Nordfyn

Formand: OKT-80 René Rasmussen
Østergade 36, Særselv, 5471 Søndersø
Tlf. 21 68 96 87
Mail: dytbaat1@gmail.com
Bank.: 6863 1009583
www.nordfyns-garderforening.dk
Facebook: @Nordfyns Garderforening

GF 24
21/10 1921

GF 51
5/8 1924

SKYDNING
Husk at vi starter skydning i Særslev
Skytteforenings lokaler Torsdag den
11/10-2018 kl. 18.30. Det er efter jeres
ønske at vi prøver at starte med skydning i Oktober måned, så derfor mød
talstærkt op så vi kan se om det skal
fortsætte. Vi håber på at rigtig mange
gardere møder op, denne aften, så vi
alle kan få en dejlig aften i godt selskab med hinanden. Husk efter skydning er der spisning og kaffe, samt
amerikansk lotteri med gode præmier
der er også præmier for skydning og
indgangs bon. Tilmelding til skydning
skal ske til Renè Rasmussen, tlf. nr.
2168 9687 senest 3 dage før af hensyn til bestilling af mad. Håber rigtig
mange gardere møder op til skydning.

GARDERBLAD

Husk at Garderbladet i december måned er slået sammen med Garderbladet i november, og bliver udsendt den
første hele uge i november.
Okt. 80 Renè Rasmussen

Nyborg & Omegn

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

GF 42
6/3 1918

Skydning/Kammeratskabsaften
Husk Skydning/Kammeratskabsaften
i oktober. Tirsdag d. 2. og tirsdag d.
16. kl. 19-21.

GARDERBLADET
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Generalforsamling
Afholdes tirsdag d. 23. oktober kl. 1822. Der er fælles spisning. Menuen er
igen i år gule ærter med gemyse. Alt
sammen for egen regning. Ønsker
du at deltage i spisning er tilmelding
nødvendig til knt2u@mail.tele.dk eller tlf.: 2168 1107.
Den 29. august 1943 satte den tyske
Værnemagt et voldsomt angreb ind
mod det danske militær. Dette mindes med en højtidelig sammenkomst
rundt i Danmark. I år deltog vi med
kranselægning ved Mindestenen foran Nyborg Strand. Da det er 75 år
siden, syntes nogle ildsjæle, at der
skulle udgives en bog. Dette er sket
i samarbejde med biblioteket og en
frivillig indsats. Denne bog kan købes
på biblioteket for 199,00 kr. Den kan
også lånes hos undertegnede, da Garderforeningen fik et eksemplar overrakt.

Garderforeningerne på Sjælland
Vicepræsident
MAJ-70 Jens Crone
Fasanvænget 94, 2791 Dragør
Tlf. 25 25 50 02
Mail: jens.crone@gmail.com
Regionsskydeleder
SEP-68 Ole Olsen
Morænevej 19, 3550 Slangerup
Tlf. 29 90 32 98
Mail: ole.gerner.olsen@gmail.com
Regionsbowlingleder
JAN-70 Svend Clausen Beck
Søndertoften 86, 2630 Taastrup
Tlf. 20 86 66 90

Garderforeningen i København
GF 01 - 25/8 1885

NOV-66 Kaj Nielsen

Svendborg & Omegn
Formand: Michael Hedehøj Bielefeldt
Stationsvej 78, 5771 Stenstrup
Tlf. 60 22 16 72
Mail: mhbielefeldt@gmail.com

GF 37
6/7 1916

Husk i oktober
Skydning 15m: Ollerup d. 09 og
23/10 fra kl. 19,00
Bowling: 11/10 og 25/10 i SVB for
tilmeldte i torsdagskampene.
Foreningen har deltaget i fejringen af
soldatens dag 5/9 og vi var også med
til at modtage HM Dronningen, da
hun kom til Svendborg med Dannebrog, med 2 faner, da vores medlemmer fra Ærø også var kommet til. Dog
var der lidt muren, da alle ikke kunne
stå samlet, da de som skulle have styr
på det ikke kendte rækkefølgen. Men
trods det blev det en hyggelig dag alligevel.

Vestfyn

Formand: SEP-61 Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
Mail: haaning@stribnet.dk

GF 33
23/5 1914

Grillaften

Kasserer & Registrator:
APR-72 Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37, 2300 København S
Tlf. 42 54 09 06
Mail: kasserer@garderforeningen.dk
Reg: 9570 Konto: 4820509056
Mobilpay: 20413
Hjemmeside: www.garderforeningen.dk
Facebook: @Garderforeningen i København

Seniorfrokost
Seniorfrokosten finder sted den 15.
oktober 2018 kl. 13.00 i Spisesalen på
Kastellet. Der er udsendt invitation
til alle medlemmer, der fylder eller er
fyldt 80 år i år, eller som er ældre. Vi
glæder os til at se jer.

Årets gang i Kongehuset

Stor tak til Sinne og Knud der lagde
hus og have til en meget hyggelig
grillaften den 21. august. Traditionen
tro var der kaffe og lagkage til dessert.

Bankospil

Husk at sætte kryds i kalenderen tirsdag den 6. november kl. 19.00. Der afholder vi vores årlige bankospil. Det
foregår i Lillebæltshallens Cafeteria.
Der bliver masser af gevinster. Husk
at medbringe en gave til lotteriet til
en værdi af ca. 25 kr. Medlemmer af
andre foreninger, 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.
JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen
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Formand:
JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th.
Tlf. 23 71 15 43
Mail: formand@garderforeningen.dk

GARDERBLADET

mødte op, og det var dejligt. Alle fik
en hyggelig eftermiddag og stemningen var god. Det er ikke sidste gang,
at vi bruger Kastellet som mødested.
		
JAN-70 Jørn Knudsen

SKYTTELAUGET - Kortdistance

Vi er nu godt i gang med den nye
kortdistancesæson, hvor der er blevet
skudt i en måned. Onsdag er fortsat
vores skydedag, og der er åbent på banerne i DGI-byen fra kl. 18.30. Geværer og skydebaner er klar til træning
henholdsvis onsdag d. 3., 10., 17., 24.
og 31. oktober.
Langdistance: På langdistancen mødes
vi søndag den 28. oktober kl. 08.00 til
morgenkaffe på Københavns Skyttecenter i SKAK-huset ved den store
parkeringsplads lige inden for lågen.
Når kaffen er drukket går vi på banerne og skyder.
Fugleskydning: Søndag den 14. oktober
er fuglen klar til årets fugleskydning.
Vi skyder på Københavns Skyttecenter, hvor vi mødes fra kl. 10.00 og frem
til 10.30, hvor regerende fuglekonge
vil skyde første skud. Når fuglen har
mødt sit endelige, vil der blive serveret lidt frokost, hvortil tilmelding til
formanden er nødvendigt.
Internet: Husker du at læse Skyttelaugets medlemsblad ”Sigtekornet” på
internettet, - gå ind på www.garderforening.dk/GSLsigtekornet.html
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.
Jan Stoltenborg

Gardermumierne

Næste frokostmøde bliver den 9. oktober 2018 kl. 1130 i vores sædvanlige
lokale i Kastellets kantine. Tilmelding
senest den 3. oktober til: Formanden
Erik Schlüter mail: erik.schluter@
live.dk, eller Kassereren Freddy Wilson mail: freddywilson@outlook.dk
eller Mumiefonen: 6062 3141. Novembermødet er den 6. november

Tidligere jæger hos kongehuset, Torben Nielsen, vil fortælle om årets gang
i Kongehuset. Torben har gennem
mange år været ansat i Kongehuset
og sluttede som jæger. Det sker den
23. oktober 2018 kl. 19.00 i Cafeteriet
på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot. Vi får smørrebrød, øl, snaps
og kaffe. Prisen er 150 kr. pr. deltager
og ledsagere er velkomne. Tilmelding
er nødvendig, og kan ske via hjemmesiden www.garderforeningen.dk eller
på tilmeldingstelefonen 4081 0040 fra
den 9. til den 15. oktober 2018 mellem
kl. 18.00 og 20.00. Sidste frist for tilmelding er den 15. oktober.

Generalforsamling

Stiftelsesreceptionen i Hestestalden
på Kastellet forløb godt. Der var flere
medlemmer, som vi ikke ser så tit, der

Faxe og omegns garderforening indkalder til generalforsamling den 1011-2018 kl. 12.30 i den gl. sportshal i
Faxe. Dagsorden iflg lovene.

Stiftelsesreception

Erik Schlüter SEP/66

Bornholm

Formand: NOV-93 Peter Kofoed-Dam
Storegade 41, 3740 Svaneke
Tlf. 23 25 90 04
Mail: svanegaard@dlgmail.dk
www.garderforeningerne.dk/gf11
Facebook: @Bornholms Garderforening

Faxe & Omegn

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

GF 11
20/9 1908

GF 38
13/11 1916

REGION V

Skydning
Skydning hver torsdag kl. 19.00 i skydekælderen i den gl. sportshal.

Falster & Østlolland

Formand: APR-82 Kent H. Andersen
Orebyvej 71, 4990 Sakskøbing
Tlf. 40 21 70 65
Mail: kha@privat.dk
Facebook: @Falster & Østlolland GF

Gl. Roskilde Amts Garderforening
GF 17 - 22/1 1910

GF 14
25/7 1909

Frederiksborg Amts Garderforening
GF 18 - 12/12 1910
Formand:
JAN-70 Bjarne C. Jensen
Løvkærsvej 6, 4040 Jyllinge
Tlf. 61 60 65 49

Sidste år skete der den lidt sjældne hændelse, at fuglekongen havde
skudt sig selv på tronen, da navnet på
skydekortet var hans eget. Dét sker
selvfølgelig en gang imellem, men
sjældent. I år skete dét så igen, men
for damernes vedkommende, og dét
må siges at være en nærmest historisk begivenhed sådan to år i træk.
Mén det kan åbenbart blive endnu
mere usædvanligt, for året fugledronning er intet mindre end kæresten til
sidste års fuglekonge, stik dén!
OKT-86 Flemming Haar Ehlers

Registrator:
JAN-59 Tommy Hansen
Bakkedraget 64, 4000 Roskilde

Formand:
MAR-92 Kim Dahl Olsen
Kirsebærhaven 10, 3540 Lynge
Tlf. 21 46 10 11
Mail. cdc-ko@mail.dk
Kasserer & registrator:
Kjeld Nielsen
Tlf 61 31 03 60
Mail kjeldnielsen0@gmail.com
Hjemmeside
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk
Facebook: @Frederiksborg Amt GF

Mandag, d. 1. oktober, kl. 18:30: Klubaften i Sergentmessen på Garder-kasernen i Høvelte.
Mandag, d. 6. november, kl. 18:30: Kammeratskabsaften. Ved dette arrangement uddeler vi årstegn for medlemsskab af en garderforening.
De medlemmer der, i følge foreningens oplysninger, i år skal have årstegn, modtager i løbet af oktober
måned et brev med opfordring til at
deltage. Mener du, at du i år skal have
årstegn, og ikke medio oktober har
modtaget brevet med invitationen,
bedes du henvende dig til foreningens sekretær. Tilmelding til spisning
senest onsdag, d. 26. september og
onsdag d. 31. oktober til næstformand
Søren Terp tlf.: 5154 0957.

Arrangementsomtale

Lørdag, d. 1. september besøgte 32
medlemmer og pårørende Helsingør: Først var vi på Kronborg, hvor
bestyrelsessuppleant
415473-11/59
Ole Meinung fortalte om sin tid som
sergentelev på ”Infanteriets Sergentskole”. Herefter besøgte vi Naverne i
”Naverhulen”. Vi fik en spændende og
underholdende fortælling om, hvad
Naverne er for nogle.
Frederiksb Amt GF: Frederiksborg Amts Garderforening (GF-18) besøger Naverne i Helsingør.

Kasserer:
JUL-69 Heino Larsen
Søvang 30, 4000 Roskilde
Mail: g.roskilde.g@gmail.com
Hjemmeside
www.garderforenngerne.dk/gf17
Facebook: @Garderforeningen Roskilde

Bowling- og keglesæsonen er startet igen, og som altid er det onsdage i
lige uger for bowlingen med start 19/9
og tirsdage i ulige uger med start 25/9
for keglespillerne.
Andespil i Vor Frue Sognegård, torsdag
1. november kl. 19.00. Kom og deltag,
få en god snak og muligheden for at
vinde nogle af de altid nyttige gaver.
Det er altid muligt at orientere sig
hv.a. aktiviteter og øvrigt på foreningens hjemmeside. Har man skiftet
navn, bopæl, tlf.nr. eller mailadr. kan
man ligeså benytte siden til at få kontakt til de rette på; www.garderforeningerne.dk/gf17-aktiviteter

Klosterkoncert: Der blev den 7. august
på flotteste vis afholdt skumringskoncert på Roskilde Kloster. Gl. Roskilde
Amts Garderforening var naturligvis
tilstede på denne solrige eftermiddag, og der sås med glæde adskillige
medlemmer tilstede, samt flere øvrige
med Den Kongelige Livgardes sol på
tøjet ligeså. Her spillede Den Kongelige Livgardes Musikkorps på fornemmeste vis uddrag af Schubert og hans
samtidiges kompositioner, som en del
af Schubertiaden 2018.
Fugleskydning: Der blev igen i år den
18. august på en varm solrig dag afholdt fugleskydning i Marineforeningens lokaliteter. Der kunne nydes et
flot h.h.v. morgen- og middagstraktement hvis man deltog under hele
seancen, men skydningen var dog
dét primære. Resultatet for de to på
tronen blev således: Brystplade Herre; nedskudt af Jan-67 Per Helbæk
for 528-58 Svend Aage Rasmussen
(Fuglekonge).
Brystplade
Damer;
Nedskudt af Sharron Armstrong for
Sharron Armstrong (Fugledronning).

Gl. Roskilde GF: (tv) Formanden Bjarne C.
Jensen med fuglekonge, Svend Aage Rasmussen. (th.): Formanden Bjarne C. Jensen med
fugledronning, Sharron Armstrong

Haslev & Omegn

GF 52
18/6 1924

Helsingør & Omegn

GF 41
31/1 1918

Formand: MAR-67 Niels Chr. Jørgensen
Gildringeparken 4, 4690 Haslev
Tlf. 29 85 62 49
Mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

Formand: FEB-75 Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. 49 13 51 46 / 40 42 23 91
Mail: larsson@skorstensfejeren.dk
www.helsingoergarderforening.dk
Facebook: @Helsingør Garderforening

Andespil: OBS !!! Datoen for andespillet er ændret, i stedet for 2. nov. bliver
det d. 26. oktober.
Sommerturen gik i år til det våbenhistoriske museum ved Egholm Slot,
det var meget interessant og kan bestemt anbefales. Vi havde en hyggelig
tur med efterfølgende indtagelse af
de medbragte madpakker.
Vores traditionelle fugleskydning startede med en lille skarp og et par gode
skiver sigtebrød (tak for hjemmebag
Ebba). Vi var heldige med vejret og
der blev skudt lystigt, under kyndig
ledelse af skydeleder maj 77 Bo Nielsen og skydeass. Juli 77 John Sundsgaard, resultatet blev: næbbet, okt.
70 Jørgen Kryger, v.vinge, maj 77 Bo
Nielsen, h.vinge okt. 70 Jørgen Kryger,
halen, maj 57 John Udengaard, brystpladen, og hermed fuglekonge, maj 52
Ib Westergaard (de ”gamle” kan endnu). Pistolskydningen blev vundet af
jan. 68 Jan Laxholm og pilespillet af
okt. 70 Jørgen Kryger. Stort tillykke til
alle vinderne. Du kan selvfølgelig finde billeder og yderligere oplysninger
på vores hjemmeside og komme med
kommentarer på facebook.
Pbv. Nov. 74 Tommy Aaboe

GARDERBLADET
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Holbæk Amt

GF 21

Formand: FEB-75 Flemming Møller Knudsen 24/3 1911
Ringstedvej 229, Kvanløse, 4300 Holbæk
Tlf. 40 29 27 76
Mail: moeller@knudsen.mail.dk
www.holbaekamtsgarderforening.dk

Bowling
I Mega Bowl i Holbæk er bowlingsæsonen begyndt, og Bent, som igen i
år leder slagets gang, har garanteret
også en plads til dig, hvis du har lyst
til at prøve dine evner i dette ædle
spil! Næste gang er onsdag den 10.
oktober 2018 kl. 18.45. Tilmelding på
telefon 5932 8219 eller e-mail: karenbent@c.dk

Kammeratskabsaften

Endelig er der kammeratskabsaften
med spisning, onsdag den 24. oktober
2018 kl. 18.30, i Garderstuen. Tilmelding til Jørgen på telefon 2493 4882
eller på jtn@digmail.dk
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Kontakt garderblad

Garderkøbing GF

rdersen
Formand: Bjørn Ga
Kongelund
Sabelvej 10, 1000
Tlf. 11 22 33 44
rsen.dk
Mail: bjørn@garde

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

GF 00
01/01 2018

Køge & Omegn

Formand: SEP-85 Henrik Agerlin
Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. 28 44 12 94
Mail: henrik.agerlin@gmail.com
www.koogf.dk

Mandeaften 2018: Arrangementet finder sted den 22. oktober. Slå kryds i
kalenderen allerede nu for dette dejlige arrangement, der bliver afholdt i
Odd Fellow Gården. Foredragsholder
er ved at være på plads. Indbydelse vil
blive udsendt.
Bowling: Hver onsdag i Køge Bowlingcenter, fra klokken 1800 til 1900.
Så er sæsonen startet. Dejligt at se jer
alle, til en ny sæson. Bowlingformand
Steen Rasmussen, tlf. 2985 9028.
Skydning: Første skydeaften den 2.
oktober. Vi starter denne aften klokken 18.30 med Generalforsamling i
Skydeafdelingen. Derefter er skydebanen klar for opstart for den nye sæson. På første skydeaften, byder vi nye
skytter velkommen med gratis ammunition og du kan frit låne foreningens skydemateriel. Kom og afprøv
dine evner som skytte. Skydeformand
Svend Vahlgren telefon 6128 5361.
Garderstuen: Starter op igen i forbindelse med skydning. ”Bundstykket”
og Stoffer er klar med diverse drikkevarer og nye tiltag.
Sekretær, Steen Rasmussen

Møn

Formand: NOV-71 Claus M. Jæger-Hansen
Saksenborgvej 2, 4780 Stege
Tlf. 55 81 11 91
Mail: cjh@post12.tele.dk

GF 78
29/11 1976

GF 45
15/10 1919

GF 20
22/1 1911

Nordre Birks Garderforening
GF 62 - 19/11 1941

Vinterskydning: Første skydeaften
er mandag den 1. oktober kl. 18.30.
Indbydelse er udsendt.
Bowling: Der bowles tirsdag den
2., den 16. oktober og den 30. oktober.
Se den udsendte indbydelse om bowlingsæsonen for de nærmere oplysninger om til- og framelding.

Bowling: Sæsonen er nu kommet i
gang, og næsten samtlige spillere
fra seneste sæson er dukket op igen,
men vi savner stadig, at nye spillere
vil prøve at deltage. Husk, hvis du/I vil
prøve det, så er det gratis første gang.
530729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Kalundborg & Omegn

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

Gf 53
18/4 1926

Formand:
NOV-61 Lars Rønne
Tlf. 45 83 02 19 / 51 76 12 00
Mail: roenne@c.dk
Kasserer & Registrator:
MAj-66 Jørgen Brandhøj
Tlf. 39 56 02 32 / 42 21 16 20
Mail: j.brandhoej@icloud.com
Næstformand & Skydeformand
MAj-65 Jørgen Skov Andersen
Tlf. 45 88 66 73
Mail: joergen@skovandersen.dk

Tirsdag d. 23. oktober 2018 kl. 18.30.
Der bydes på foredrag samt tre stk.
luksus smørrebrød, en øl, en snaps,
kaffe/kage for kun 125.- kr. Betaling
for mad og drikkevarer til bank nr.
1551 konto 3161028487. Af hensyn til
arrangementet er tilmelding nødvendig til Jørgen Skov Andersen e-mail
joergen@skovandersen.dk tlf. 4588
6673 eller til Hans Larsen, e-mail
hans.vera@mit.bolignet.dk, tlf. 4588
5118, senest onsdag den 17.10.2018.
Nordre Birks Garderforening har
den 29. august været på Jægersborg
kasserne for at ære garder Lars J.B.
Larsen der faldt der for tyske kugler
i 1943. En rigtig god og værdig mindestund foran mindepladen for vor
faldne kammerat.
Lars Rønne

Nordsjælland

GF 16
3/12 1909
Formand: NOV-75 Bo Toft Rasmussen
Hvedemarken 21, 3550 Slangerup
Tlf. 27 26 49 01
Mail: bo@botoft.dk
www.nsgarder.dk
Facebook: @Nordsjællands Garderforening

Bestyrelsen håber at i alle har haft en
god sommer. Hermed en vigtig dato
på kommende arrangementer hos
NSG I bør notere jer:

Bankospil, fredag den 7. december 2018,
Elværket i Frederikssund.

Nytårskur, fredag den 25. januar 2019 på
Pedersholm i Frederikssund
Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde
igen onsdag den 7. november 2018.

Hjemmeside: www.nordrebirksgarderforening.dk
Foreningen dækker: Brønshøj, Gladsaxe, Herlev,
Måløv, Kirke Værløse, Smørum, Ledøje, Lyngby,
Gentofte, Egedal, Furesø, Rudersdal, Hørsholm og
Birkerød.

Tirsdag den 23. oktober
BJERGBESTIGER - KILLIMANJARO

Årets Julefrokost/banko bliver 16/11
2018 kl. 18:30 i Kalundborghallen
munkesøgade 3. Tilmelding til Finn
tlf: 6049 9258.

Kære garderkammerater
Du/I indbydes til at møde Steen Kønigsfeldt, der sidste år har været på
en tur op ad selveste Kilimanjaro –

GARDERBLADET

Program
• Velkomst ved formand Lars Rønne
• Foredrag – ca. 45 min. - afhængig af
spørgelysten
• Spisning – Kammeratligt samvær
Cafe Ny Holte Port, Øverødvej 19,
2840 Holte.

Kære medlemmer fra NSG

Julefrokost
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Afrikas top. SK. vil fortælle om hvordan det er at klatre op ad en meget
vanskelig bjergside med store udfordringer til både psyke og fysik. Efter
6 dage nåede han toppen af Kilimanjaro, det var en meget flot præstation, når vi nu som bekendt ikke har så
mange bjerge i Danmark. Kom til en
endnu en spændende NBG-aften.

Stevns

Formand: NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8, 4672 Klippinge
Tlf. 56 56 14 00 / 40 40 84 00
Mail: boso@privat.dk
www.stevnsgarderforening.dk

GF 31
20/7 1913

Skydesæson 2018 – 2019
Der skydes på tirsdage, kl. 1900 - Hotherskolen, 4652 Hårlev - skydekælderen således:
2018: 09 OKT - 23 OKT - 06 NOV - 20

REGION V

NOV - 04 DEC - 18 DEC m/Spisning.
2019: 08 JAN - 22 JAN - 05 FEB – 19
FEB - 05 MAR - 19 MAR - 26 MAR m/
Spisning og konkurrence med Faxe
GF.
Har du spørgsmål til skydningerne –
så kan du altid kontakte: Skydeleder
& Bestyrelsesmedlem: MAJ-73, Leif
Larsen, tlf. 4182 0032 mail: leif@
stevnsgarderforening.dk
Vel mødt til skydning. Har du ikke
deltaget før – eller er det længe siden
– så er dette en god mulighed for at
teste de gode gamle skydefærdigheder i godt selskab. Følg med på vores
hjemmeside – der er altid seneste nyt.

Foredrag
Stevns Garderforening har igen et
spændende efterårsforedrag. Torsdag
den 25. OKT, kl. 1930 på kursuscenter Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig-Stevns, vil tidligere operativ chef i
PET, Frank Jensen fortælle om verden
i dag – og de spændinger, der udløser
terror. Vi får et indkig i de handlemuligheder, vesten har overfor terrorens
trusler – angreb – forebyggelse – opklaring – straf – frygt og virkning.
Frank Jensen er i dag TV 2´s terrorekspert, når truslerne accelererer
eller når det frygtelige faktisk sker.
Samtidig udgiver Frank Jensen super
spændende actionbøger med realistiske indspil på rette niveau og indsigt.
Der bliver mulighed for at købe bøger signeret af forfatteren. Læs gerne
mere på vores hjemmeside.
Alle garderforeninger er velkomne –
tilmelding via vores hjemmeside eller
telefonisk til et medlem af bestyrelsen. Pris 100,- kr. incl. kaffe og kage.
Der er plads til 125 deltagere – så
skynd dig.
NOV 78, Lars Juel Clement

Sydsjælland

Formand: NOV-67 Erik O. H. Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 40 15 18 24
Mail: hm.rev@mail.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

GF 07
27/10 1907

Skyttelauget

Søndre Birk

GF 61
14/6 1938

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

Andespil

Vi har pokalskydning med Marineforeningen i Fladsåhallen, torsdag d. 18. oktober. Der skydes fra kl
1800, med efterfølgende spisning.
Bindende tilmelding til Gert Roerholt
tlf 2193 0956.

Bestyrelsen
Vi markerer foreningens 111 års jubilæum, lørdag d. 27. oktober kl. 1230,
ved en lille frokost reception i Garderstuen, for bestyrelse venner mm.,
alle er velkomne, også garderpigerne.
Vi byder på et lille traktement pris kr.
95. Derfor er tilmelding nødvendig
senest d. 19. oktober til Erik på tlf.
4015 1824.

Garderstuen
Vi har åbent i Garderstuen, torsdag
den 4. oktober fra klokken 19.00, almindelig garderstue aften, vi håber at
se nogle gamle gardere, til kammeratligt samvær.
Garderstuen har frokost møde torsdag d 8. november kl 1100-1400.
Tilmelding til Claus, på 2082 7545,
senest 2 dage før mødet.

Aktivitetsudvalget
Vi afholder vores årlige andespil tirsdag d. 13. november kl 1930, dørene
åbnes kl 1900. Det foregår ved vores
garderstue på adressen: Skyttemarksvej 200. Kalbyris 4700 Næstved. Husk
det er andespillet med de mange flotte sponsorpræmier! Og man må tage
familie og venner med. Nabo garderforeninger og soldaterforeninger er
også meget velkomne!
Jul - 74 Kristian Rasmussen

Årets store familiebegivenhed – FORENINGENS ANDESPIL – afholdes i år
fredag den 02. november i Glostruphallens Restaurant. Dørene åbner kl.
1900. 1. spil starter kl. 1935 – og så
fortsætter vi indtil de mange gevinster er fordelt. Gå ikke glip af denne
aften. Tag familie, venner og bekendte og naboer med. Vi garanterer ikke
at alle vinder, men der er mange der
gør det. Nærmere i næste nummer af
Garderbladet.

Fugleskydning
Den 25. august kl. 09.00 stillede 26
morgenduelige fugleskydningsskytter til morgenkaffe m. brød og en
lille dram i Glostrup Bypark. Det var
fugleskydning nr. 80, og derfor havde
foreningen tilbudt et heldagsarrangement for blot 80 kroner. Jeg tror
ikke, de blev skuffede. Det var tørvejr
med udsigt til regn efter kl. 13.00, så
vi ”sigtede” på at være færdige med
skydningen inden da. Godt timet, da
det sidste skud på brystpladen og mod
fuglens endelige fald afgik kl. 12.33
på skud nr. 344. Herefter pakkede vi
sammen og begav os mod Glostrup
Gl. Præstegård, hvor vi skulle spise
og hygge. Det gjorde vi også. Der var
dækket op omkring små borde, så alle
fik talt lidt med hinanden. Foreningen
trakterede med revelsben m. tilbehør
samt fri drikkelse og kaffe. Der blev
også sunget i muntert lag. Herefter
gik vi over til præmieuddeling.
Efter præmieuddeling blev der tildelt
et par forsinkede hæderstegn. Således
modtog jan-72 Steen Falk (40 år) og
562260-maj-63 Palle Haven (50 år).
De modtog selvfølgelig forsamlingens hyldest. Dagen fortsatte og sidste mand forlod skansen kl. ca. 17.30,
så det blev atter en god dag i Søndre
Birks Garderforening.
Maj-70 Jens Crone

Læs mere om foreningens fugleskydning, om
vinderne og præmierne på www.garderforeningerne.dk under Søndre Birk GF

Vestlolland

Formand: NOV-65 Jens Høyer
Strandvej 5, 4900 Nakskov
Tlf. 23 25 73 06
Mail: strandvej05@gmail.com
Søndre Birk GF: Fra venstre: Ny fuglekonge 2018 feb69 Jan Willmarst, afgående fuglekonge 530139-maj-63
Michael Kammer, kronprins maj-74 Bent Nielsen. De
blev alle meget glade, for i anledning af 80 året var
præmierne doblet op.

GF 50
20/1 1924

GF 13
Vestsjælland
23/5 1909
Formand: SEP-63 Knud Glavind
Møllevænget 20, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 85 91 / 30 54 38 91
Mail: dgglavind@dbmail.dk
www.garderforening.dk/vsgf.html
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DGU

Garderforeningerne i Udlandet
Præsident
MAR-86 Peter BK Diessel
2650 N. Lakeview Avenue, Unit
3008, Chicago, IL 60614, USA
Tlf. (847) 690-1774 / 312-882-9191
Fax: (847) 881-0881
Mail: peter@thediessels.com
www.garderforeningerne.dk/dgu

Australien

GF 98
23/10 1984
Formand: MAR-94 Jacob M. Hoffmeyer
46 Devenport Street, Lyons 2606, ACT, Australia
Tlf. +61 437 437 842
Mail: sjacob@hoffmeyergraphics.com

Kalifornien

Formand: NOV-54 Krisitan Poulsen
161 Oak Meadow Road, Sierra Madre, CA
91024-2661, USA
Tlf. 1 (626) 3553 371
Mail: scankp1@verizon.net
www.garderforening.dk/califgf.htm

Mellemstaterne

Formand: MAR-86 Peter BK Diessel
2650 N. Lakeview Avenue
Unit 3008, Chicago, IL 60614
Tlf. (847) 690-1774 / 312-882-9191
Fax: (847) 881-0881
Mail: peter@thediessels.com
www.garderforening.com

New York

GF 92
15/3 1942

GF 93
13/2 1943

Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
1241 Hulls Highway, Southport, CT 06890, USA
Tlf. 1 203 259-0767
Forening: new_york_garderforening@hotmail.com
Mail: klarsen@wwalliance.com
Facebook: @New York GF

Pacific Northwest

GF 97
9/10 1968
Formand: FEB-81 Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street, Redmond, WA 98052, USA
Tlf. 1 206 963-3334
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
Tlf. +65 9066 8726
Mail: sduvier@hotmail.com Skype: sduvier
www.garderforening.dk/singaporegf.html

Storbritannien

GF 99
22/4 1992

Formand: Amin Amirian
Tlf. +44 (0) 741 153 4422
Mail: amin.amirian@gmail.com
www.garder-uk.com
Facebook: @Storbritannien GF

GF 95
Vest Kanada
18/10 1944
Formand: FEB-71 Jan Bjerreskov
PO Box 1021, Black Diamond, AB T0L 0H0, Canada
Tlf. (403) 808-3433
Mail: bjerre@telusplanet.net
www.garderforening.dk/wcgf.html

Garden Party
GF 91
31/5 1928

Singapore

Vest Canada: Stående fra venstre: Jens Lind Dec. 1985, Jan Bjerreskov Feb. 1971, Svend
Storm Jan. 1958, Svend Nielsen May 1974, Peter Bertelsen Sep. 1959, Steen Jochumsen og
Carl Bladt May 1964. Siddende fra venstre: Svend Christiansen Nov. 1950, Kurt Christensen
Nov. 1951 og Morten Pedersen Nov. 1949

Eriksen & Co. Aps
Aut. VVS-installatør

Vest Canada’s Garderforenings årlige
Garden Party blev i år holdt hos Annette og Steen Jochumsen på deres
dejlige ”gård” som ligger skønt på
landet lige uden for Airdrie, Alberta.
Den Lørdag havde Kommunen lige
bestemt at lave vejarbejde tæt ved
Jochumsen’s ejendom som blokerede mange af gæsterne i en halv time.
Jeg tror, at værterne måske tænkte på
hvor folkene blev af, men så kom vi
ligepludselig alle væltende ind af en
gang. Kaffebordet kom i gang og det
gjorde den gode snak også hvor man
fik indhentet hvad der var sket og nyt
med de forskellige Gardere siden efteråret. På grund af de store afstand
imellem vores medlemmer, får de fleste ikke hinanden at se udover vores
årlige genralforsamling og Garden
Party.
Annette og Steen’s store og flotte
have gav plads til alle som gerne ville sidde i skyggen på en varm sommer dag. Senere var der dækket op
til spisning i deres fine telt som igen
kunne holde den stikkende sol lidt på
afstand. Vi var 10 gardere med familie
og venner, ialt 22 gæster, som nød en
dejlig eftermiddag og aften med god
mad og drikke.
Tak igen til Annette og Steen for deres fine gæstfrihed!
Formand for Vest Canada’s Garderforening, Jens Lind

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

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

www.eriksen-co.dk
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Øst Kanada

GF 96
11/3 1958

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

Personalia
Runde fødselsdage (fra 50) udskrives fra
DG medlemsdatabase, og bringes automatisk i Garderbladet. Fødselsdage nævnes
fra d. 15. i måneden til den 14. i følgende
måned.
Meddelelse til redaktionen er kun nødvendig,
hvis dagen ikke ønskes nævnt.
Bryllupsdage mm. skal anmeldes til
redaktionen.
Dødsfald anmeldes til DG sekretariat.

Bryllupsdage
Guldbryllup
Fredag d. 19. oktober
JUL-63 Poul Tomsen og fru Lis
Løvtoften 68, 2630 Taastrup

GF 78

Diamantbryllup
Torsdag d. 25. oktober
GF 16
216636 NOV-54 Svend Aage Jensen og fru Henny
Egelyvej 38, Dalby, 3630 Jægerspris

90 år
01-11

NOV-52
783 Hans Peter Hansen
Kirkebakken 14, 5250 Odense SV
NOV-49
435 Tindahl Nielsen
Aadiget 2, 9620 Aalestrup
NOV-49
801 Holger Rohde
Bakkestien 5, 4540 Faarevejle
MAJ-49
656 John Sørensen
12 Craydan Road
St. Catharine ON, L2M 1J2, Canada

GF 02

18-10		
Lutz Eberhard Crenzien
Møllebrøndstræde 16, 4780 Stege
02-11
NOV-54
673 Torben Andersen
Grønlandsvej 11, 4220 Korsør
08-11
NOV-53
270 Jens J. Rasmussen
Odensevej 46, 5400 Bogense
10-11
NOV-53
069 Hans A. Hansen
Skovhjørnet 7, 3300 Frederiksværk

GF 20

05-11
07-11
07-11

GF 15
GF 21
GF 96

85 år
GF 13
GF 51
GF 18

PERSONALIA

14-11

NOV-53
GF 41
826 John Burgwaldt
Bybjergvej 21, 1. tv
2970 Hørsholm

04-11

JAN-58
GF 08
420 Anders Dahl Petersen
Udbyhøjvej 655
8970 Havndal
SEP-58
GF 72
959 Hans T. Pedersen
Hans Jørgensens Vej 12 A
6840 Oksbøl
SEP-59
GF 10
415 Erik Kjærsgaard
Lerkenfeldtvej 42
9200 Aalborg SV
MAR-58
GF 55
527 Henning Nielsen
Sønder Allé 5 H
8500 Grenaa
MAR-58
GF 60
484 Georg Clausen
Søvang 7
6430 Nordborg
MAJ-58
GF 16
663 Kaj H. Jespersen
Rørsangervej 2
3600 Frederikssund
NOV-60
GF 01
791 Bjarne Sand
Baunehøjvej 21, 1.
2800 Kongens Lyngby
NOV-60
GF 17
Flemming Jacobsen
Dronning Sofiesvej 64, 0107
4000 Roskilde
MAR-58
GF 15
471 Søren Jepsen
Bellisvej 14, st. th
8800 Viborg
NOV-58
GF 10
094 Knud Erik Jeppesen
Solbakken 73 B
9240 Nibe
NOV-58
GF 53
122 Frede Boesen Larsen
Belgiensvej 31
4200 Slagelse

06-11

80 år
15-10

16-10

26-10

29-10

30-10

31-10

03-11

07-11

08-11

11-11

13-11

05-11

11-11

11-11

13-11

70 år
15-10

18-10

24-10

26-10

28-10

29-10

01-11

75 år
17-10

19-10

20-10

21-10

22-10

23-10

24-10

30-10

02-11

NOV-62
GF 45
111 Arne Juel Nielsen
Risbækvænge 1
4600 Køge
MAJ-63
GF 23
503 Svend Erik Nielsen
Vivevej 22
8766 Nørre Snede
MAJ-64
GF 26
293 Jørgen Christensen
Knarbkerg Bakke 89
7600 Struer
JAN-63
GF 29
054 Svend Ove Matthiesen
Fenrisvej 6, 2. th
7000 Fredericia
JUL-63
GF 13
582 Georg Dyssel Engel
Tyvsbjergvej 5
4200 Slagelse
SEP-63
GF 18
762 Niels B. Jørgensen
Langeltevej 1
2970 Hørsholm
SEP-63
GF 07
742 Erik J. Winkelmann
Keidamsvej 15
4760 Vordingborg
NOV-67
GF 01 & GF 99
251 Peter Hieronymus Laub
Clair Cottage, the Heath
Weybridge, Surrey
KT13 0UE, UK
JUL-63
GF 35
649 Hans Ejnar Birk
Højlundsvej 11
9500 Hobro

JAN-63
GF 58
068 Niels Erik Møller
Ingemannsvej 2
7330 Brande
MAJ-66
GF 08
170 Poul Erik Jacobsen
Flyvervej 26
8930 Randers NØ
JAN-64
GF 78
076 Ebbe Lilleø
Slettager 76
2640 Hedehusene
SEP-62
GF 02
883 Algot Rasmussen
Fasanvænget 11
5260 Odense S
SEP-62
GF 02
855 Birger Rasmussen
Fasanvænget 13,
5260 Odense S
JAN-62
GF 67
005 Therkel Terkelsen
Dunkærvej 10
5970 Ærøskøbing

05-11

08-11

JUL-72
GF 18
Niels Kristian Villumsen
Cedervangen 35
3450 Allerød
NOV-68
GF 66
410 Axel Jørgensen
Wedellsborgvej 3
5592 Ejby
FEB-71
GF 37
Bent Duerlund
Bellisvej 2
5874 Hesselager
APR-68
GF 16
Karl Hougaard
Kongensgade 41
3550 Slangerup
SEP-68
GF 62
197 Hasse Taarning
Tuemosen 6
2950 Vedbæk
FEB-71
GF 42
Verner Møgelmose
Nordenhusevej 3
5800 Nyborg
FEB-69
GF 39
Poul Godt
Sundkobbel 15
6300 Gråsten
APR-69
GF 14
Preben Thorgaard
Orevej 88
4850 Stubbekøbing
SEP-68
GF 62
083 Ebbe Johanes Jönsson
Snedronningevej 39
2730 Herlev

60 år
18-10

22-10

24-10

26-10

27-10

28-10

29-10

AUG-79
GF 15
Benny Abildgaard
Parkallé 7
7470 Karup J
29-10
JUL-78
GF 56
Christian Steen Jørgensen
Kongelysvej 16
8800 Viborg
03-11
NOV-78
GF 23
Vilhelm Birkedal Jensen
Holstebrovej 43
7830 Vinderup
04-11
NOV-78
GF 29
Kurt Hansen
Gl. Tinglevvej 19
6200 Aabenraa
04-11
JUN-78
GF 37
Per Hellmann
Vesterskovsvej 21
5960 Marstal
05-11
AUG-79
GF 04
Jens Lynge Dahlgaard
Basaltvej 16
7700 Thisted
09-11
APR-79
GF 04
Erik M. Nielsen
Månevænget 3
7700 Thisted
10-11
OKT-80
GF 34
J.O. Høgh Sørensen
Viborgvej 164
9670 Løgstør
11-11		
GF 10 + GF 62
Lasse Harkjær
Langebjerg 66
2850 Nærum
14-11
MAJ-80
GF 72
Torben Bertelsen
Ingemannsvej 6
6800 Varde

50 år
18-10

19-10

20-10

24-10

26-10

28-10

JUL-78
GF 30
Lars Nielsen
Vestergade 67 B, 1. th
8600 Silkeborg
NOV-78
GF 02
Jens Højager Jørgensen
Udlodgyden 35
5220 Odense SØ
APR-79
GF 41
Tom Søren Willadsen
Topsejlet 63
3070 Snekkersten
JUL-75
GF 37
Tom Christensen
Degnelodden 6
5874 Hesselager
FEB-78
GF 06
Leif Sundbøll
Sdr. Havnegade 13, 3.
6000 Kolding
JUL-75
GF 61
Dan Hansen
Poppelhusene 31
2600 Glostrup

28-10

05-11

05-11

05-11

06-11

10-11

APR-88
GF 53
Lars Jeppesen
Kalundborgvej 39
4591 Føllenslev
MAJ-89
GF 34
Mikkel Kleist Elmlund
Egeholmsvej 10
9670 Løgstør
JUL-87
GF 53
Søren Asmussen
Nørre Allé 60, 2. th
4400 Kalundborg
JUL-87
GF 30
Morten Hjort Nielsen
Margrethevej 24
8600 Silkeborg
JAN-89
GF 40
Søren Tapdrup
Aalborgvej 15
9560 Hadsund
JAN-90
GF 62
Omar Kenneth Diemer
Enghøjvej 31
3660 Stenløse
APR-68
GF 23
Torben Hansen
Okkelsvej 16
7400 Herning
SEP-89
GF 26
Allan Borg
Broagervej 8
7500 Holstebro
JAN-89
GF 60
Boe Andersen
Bønnekilde 1
6400 Sønderborg
MAJ-90
GF 13
Karsten Kring
Susåvej 1
4700 Næstved
APR-88
GF 21
Allan Andersen
Havnevej 107, 1.
4500 Nykøbing Sj.
JAN-90
GF 08
Jan Pedersen
Hallendrupvej 11
8370 Hadsten

Dødsfald
863-NOV-48
GF 77
Jens Larsen
Kringelhedevej 45, Voerså
9300 Sæby
679-NOV-51
GF 30
Gunnar Andersen
Svanevej 4, 4. mf
8600 Silkeborg
MAJ-52		
GF 43
Erling Nielsen
Glimsholtvej 671
9870 Sindal
682-NOV-52
GF 44
Gunnar Vejle
Poppelvænget 7
7950 Erslev
017-SEP-58
GF 15
Søren P. Nielsen
Skolevangen 13
8830 Tjele
169-JUL-59
GF 70
Preben Stiller
Bredgade 46
9700 Brønderslev
361-MAJ-60
GF 02
Hans P. Pedersen Hornebok
Dunbirkevej 23, Bellinge
5250 Odense SV
524-MAJ-62
GF 21
Poul Arne Birck
Østergade 40
4340 Tølløse
893-SEP-63
GF 31
Carsten Vitus
Sandmandsvej 15
4673 Rødvig Stevns
924-SEP-63
GF 21
Claus Ludvig Heinzmann
Kalundborgvej 117 B
4300 Holbæk
AUG-72		
GF 20
Preben Nøhr Hansen
Avnøvej 12
4750 Lundby

Tak
Tusind tak til Falster og Østlollands
Garderforenings fremmøde på min 75
års fødselsdag, hvor Peter Müller mødte
op med dejlig vin og garderglas, som
glædede mig meget den 1. september.
800 Sept-62 Carl Johan Troen
Tak til Himmerlands garderforening for
opmærksomheden ved vort guldbryllup.
En stor tak til formand Kjeld Sørensen
og til Ole Haarbo, der mødte op med
fanen ved indgangen til Louns kirke, hvor
der var morgensang. Alle syntes det var
smukt og højtideligt.
Hanne Munk-Christensen og
881-Juli-58 Jens Munk-Christensen
Tak til Thisted Amts Garderforening for
fanevagt og blomster til Jørgen Møller
Saugbjergs bisættelse.
Familien
Hjertelig tak til Sydsjællands Garderforening for opmærksomheden ved min 85
års fødselsdag d. 15. juli. Stor tak til Erik
Harter og Claus Cort for besøget og den
dejlige Garderportvin.
170010 nov.- 53 Aage Halling

Få din takkehilsen i GARDERBLADET
Vi trykker din hilsen for kr. 75,00.
Send din tak til:
garderbladet@garderforeningerne.dk
(mærk med emnet ”Tak”).
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Randers Øl i flot gaveæske
Buur Øllen, særkendet fra middelalderens randrusianske krostuer. Buur er Randers egnens øl. Den
blev brygget specielt til Randers Ældre Kjøbmands
Liiglaug, som kan dateres til 1417. Skrevet: ”Ligeledesskal Laugsdrik holdes Guds Legems Dag (dvs. anden
torsdag efter Pinse og Fastalavn) og den, der ikke deltager i Laugsdrikken, skal bøde en halv Tønde Buur øl
hvis ikke han har lovligt forfald.” Buur var kendt langt
uden for byens grænser som godt og stærkt. Holberg
lader Peder Paars drikke Randers Buur og i Tyskland
havde man et mundheld ”Den der kommer ædru og
uslagen fra Randers er heldig” Skipper Klement og
hans oprørshær i 1534 fik aldrig indtaget Randers,
fordi de faldt over nogle tønder Buur-øl.

Trægaveæske m. 6 øl kr. 200,00
Kasse m. 15 øl kr. 450,00

Gardervin
Den røde Gardervin består primært af Cabernet
Sauvignon-druen samt en anelse Petit Verdot.
Druerne er vokset i den centrale del af Colchagau-dalen i Chile. Sauvignon fra Colchagau-dalen
er særligt kendt på sin rige frugtaroma og bløde
tanniner.

Gardersnaps
Gardersnapsen er inspireret af den flora og fauna,
som findes på Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads. Snapsen indeholder således slåen, som
bl.a. findes i Høvelte Fredskov. Af typiske overdrevsplanter, som der findes mange af i øvelsesterrænet,
har vi valgt at bruge prikbladet perikon og alm.
røllike. Vi har ladet alkoholprocenten være relativ
høj, da dette i sampsil med urterne gør snapsen
velegnet som ledsager til det danske frokostbord.

Stk. pris kr. 145,00
Ved 6 flasker kr. 800,00
Lille flaske (4 cl) kr. 35,00

Den hvide Gardervin er sammensat af druerne
Viognier og Chardonney, der ligeledes vokser i Colchagau-dalen i Chile. Tonerne af abrikos fra Viognier-druen og appelsinblomst fra Chardonney-druen
skaber en intens frugtig oplevelse.

Gaveæske m. 3 flasker kr. 200,00
Gaveæske m. 2 flasker kr. 140,00

Bestil Randers’ specialiteter allerede i dag
Bestil hos Anders Bach Andersen på
Tlf. 86 47 30 09 Mail. aaledamgaard@mail.tele.dk
Eller bestil hos Knud Glavind på
Tlf. 30 54 38 91 Mail. dgglavind@dbmail.dk

OBS! Alle priser er eksklusiv forsendelse.

