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FORSIDEN
Deltagerne i årets
Gardermarch
afmarcherer fra
Garderkasernen i
Høvelte. Mere end
1.250 havde tilmeldt
sig årets march.
Foto: Olav Vibild.

CRONE HAR ORDET
Den 21. november er der igen Dronningeparade ved Vagtkompagniet og overrækkelse af Dronningens ur. Det er som altid en meget
højtidelig parade på Livgardens Kaserne, når Hendes Majestæt
Dronningen er på besøg.

I

fortsættelse af forrige
Garderblad, har jeg sammen
med Sekretariatet brugt en
del tid på at drøfte muligheder for og udfordringer for
De Danske Garderforeninger i fremtiden. Tanker har
været tænkt og ideer været oppe at
vende, - nogle er ført videre og andre
forkastet. Herudover har vi blandt
andet besøgt et par foreninger, der
har udvist særlig interesse herfor,
samt drøftet DG’s fremtid med hverveudvalg, landstalsmænd med mere,
så vi kunne får de rette informationer
og summe omkring disse med det
mål for øje, at forsøge at danne os
det rette billede af, hvorledes DG kan
forme sig fremadrettet. Dette er vi
godt i gang med at illustrere og sætte
ord på. På Præsidiemødet i november
vil netop DG’s fremtid blive et meget
væsentligt emne til drøftelse.
Herefter håber vi, at kunne have
et oplæg klart, så det kan udsendes
til drøftelse i foreningerne primo
2019. Der vil således være mulighed
for at kommentere på vort oplæg før
de kommende formandsmøder til
marts, hvor vi forhåbentlig kan blive
enige om det endelige koncept eller
strategi, om man vil. Strategien med
at holde fast i de unge gardere, samt
fange nogle af de lidt ældre ind som
ikke er medlem af en garderforening,
berører jo os alle.
Der har også været talt og skrevet
meget om DG IT strategi. Det er nødvendigt stadig at tænke på denne, for

et nyt fastholdelseskoncept fordrer
måske også et administrativt system,
som kan håndtere nye og måske anderledes krav. Den udfordring har vi
stadig, og det ser vi på. Det er dog en
lidt større opgave end som så, og som
tidligere erkendt, så er det fortrinsvis
DG’s økonomi, der vil styre fremdriften i den udfordring. Det er dog
uomtvisteligt, at DG skal være klar
til forandring, så vi fremover hurtigt
kan tilpasse os de krav og behov et
hastigt foranderligt samfund stiller
til os, for at vi kan få de nye medlemmer i tale og holde på dem. Kort sagt,
vi skal tilbyde et produkt de synes
om.
Lørdag den 22. september valfartede mange gamle skytter til vort årlige skydestævne i Vingsted. Der var
god opbakning og mange nye deltagere havde fundet vej til det skønne
område. Fra LG deltog 10 gardere, der
stod for afvikling af skydningen med
LG’s geværer. I sig selv en prøve. CH/
LG med frue havde også fundet vej
til Vingsted, så de ved selvsyn kunne
konstatere, hvordan gamle gardere
hygger sig sammen. Jeg er sikker på,
at også de hyggede sig. De var begge
deltagere i hele skydningen og Chefen kunne med stolthed konstatere,
at der var gardere på førstepladsen i
samtlige ordinære 200 m skydninger,
ligesom Chefen selv sørgede for at
vinde den liggende 200 m skydning.
Jeg skylder at sige, at oberstinden
også opnåede et rigtig godt skyderesultat. Selve skydningen forløber

altid glat, og det skyldes de engagerede og kompetente hjælpere, der
også i år havde meldt sig klar til at få
skydninger og stævnet til at fungere.
Stor tak til jer alle.
Den 30. september afvikledes vor
Gardermarch for 4. gang og ja, der
var mange deltagere, og deltagere der
havde været med fra begyndelsen.
Rigtig stærk opbakning. Gardermarch
arrangeres i samarbejde med Livgarden og Gardernetværk, og vi ser
allerede frem til næste års 5. arrangement.
Før vi drog afsted, var vi glade for
at kunne overrække Den Kongelige
Livgarde kr. 50.000,- til hjælp til Livgardens Veteranarbejde. Jeg tror alle
deltagere, ca. 1250, havde en dejlig
dag ude på de flotte ruter, hvor der
også var en fortrinlig opbakning af
frivillige, der sørgede for, at vi fik forplejning og gik den rigtige vej. Stor
tak til alle hjælpere og sponsorer.
Tiden iler hastigt afsted, og
ligeså vi. Dette nummer i GB dækker
to numre, så der er meget, der skal
tænkes over i denne klumme.
Sekretariatet står overfor en stor
ændring ved årets udgang, idet Ole
Andkjær fratræder sit job ved Sekretariatet den 31. december 2018. Ole
har været en markant del af Sekretariatet i 15 år, og der er ingen tvivl om,
at når han forsvinder, så forsvinder
også en stor viden om rigtig mange
forhold, der berører DG. Ole har ligefremt haft ry for at være Sekretariatets leksikon. Der bliver noget at se
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til for de 2 tilbageblivende personer,
men med fælles hjælp, skal det nok
gå. Jeg er ikke i tvivl om, at vi stadig
kan kontakte Ole, hvis det kniber.
Ole, - du har om nogen været
loyal og trofast mod DG og mod dit
gamle regiment og du lever med
rette op til vort motto: ”En gang garder altid garder”. Tak for din store
indsats for DG, som i nogles øjne
måske har været lettere usynlig, men
for os uvurderlig. Kære Ole, nyd nu
din frihed.
Det har været nogle spændende
måneder, hvor jeg skulle finde min
egen plads i organisationen i De
Danske Garderforeninger, men det
har givet mig et lille kick med de
mange velmenende bemærkninger
om hjælp. Det siger jeg tak for. Jeg vil

også rette en stor tak til Livgarden,
Gardernetværk og ikke mindst CH/
LG for et godt samarbejde og ikke
mindst Sekretariatet, fordi I har taget
godt imod mig.
Til slut, og det er ret mærkeligt
i et sent efterår, vil jeg allerede nu
rette en tak til alle foreninger med
bestyrelser for et stort ydet foreningsarbejde i 2018. Gid vore fælles
anstrengelser i det nye år må bringe
klarhed og fremgang for De Danske
Garderforeninger.
Med ønsket om en rigtig god jul
og et godt nytår. Vi ses i det nye år.
Jens Crone
Fungerende præsident
De Danske Garderforeninger

BATALJONSCHEFSKIFTER I
DEN KONGELIGE LIVGARDE

D

en 8. oktober var der
bataljonschefskifte
i I/LG. Chefen for 2.
Brigade Brigadegeneral G. A. Nielsen
indsatte OL Henrik
Hvilsom som chef for
I/LG ved en chefskifteparade, hvor han
afløste OL Kenneth
Strøm, der efter 3 år
som CH I/LG
fortsætter
videre i
karrieren ved
Danske
Division i
Haderslev.
OL

Henrik Hvilsom beholder fortsat
kommandoen over II/LG indtil denne
nedlægges som kadrebataljon 1. januar 2019. Jeg vil benytte lejligheden
til at sige OL Kenneth Strøm tak for
den store indsats i I/LG, hvor han har
været med til at udvikle bataljonen
til et meget højt niveau.
Det er ligeledes blevet varslet at
CH III/LG OL Lars Nygaard medio
november overtager stillingen som
stabschef for 2. Brigade i Slagelse.
Uddannelsesbataljonen overtages
herefter af OL Torben Egidiussen, der
tilgår fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Jeg vil ligeledes her
benytte lejligheden til at sige OL Lars
Nygaard en stor tak for indsatsen
med at få indført den operative fokusering i uddannelsen af garderne. En
fokusering, som I alle har kunnet se
i den TV serie, der har kørt på kanal
5 om uddannelsen af de værneplig-

Den Kongelige
Livgardes Fond
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”

Kalenderen

21. NOV
Dronningens Ur
Onsdag d. 21. november uddeles Dronningens Ur
på Livgardens Kaserne til den bedste garder fra
hold APR-18. Kasernen vil være åben for intesserede, der ønsker at overvære paraden.

30. NOV
Hjemsendelse
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.

29. SEP 2019
Gardermarch
Datoen for næste års Gardermarch er allerede sat. Sæt kryds i kalenderen søndag d. 29.
september 2019, og få en uforklemmelig dag i
selskab med Livgardens soldater.

tige i Den Kongelige Livgarde. OL
T. Egidiussen har en fortid ved Den
Kongelige Livgarde, og jeg ser frem
til samarbejdet.
Flere konsekvenser af forsvarsforliget er begyndt at vise sig for personellet ved Den Kongelige Livgarde.
Da vi ved regimentet har en meget
stærk bemanding, er vi blevet pålagt
at afgive officerer og befalingsmænd
til midlertidige stillinger ved Løjtnantsskolen i Slagelse, Sergentskolen
i Varde og den nye Multinationale
Division Nord i Karup. Det betyder,
at vi ved regimentet skal til at vænne
os til at bemande disse stillinger fast
med varierende rotationshastighed. Vi vil som en del af den nye HR
politik ved regimentet fokusere på at
sende de bedst egnede til disse stillinger og så modsvare denne indsats
med gode karrieremuligheder, når
man vender tilbage til regimentet.
Devisen skal være ”Hvis du gør noget
for regimentet, gør regimentet noget
for dig”.
Forligsprojektet med implementeringen af en beredskabsstyrke til
støtte for politiet i København, i daglig tale 4. Vagthold, starter med indkaldelse af de ekstra ca. 100 rekrutter
på hvert hold fra august 2019 og med
indsættelse i vagttjeneste og beredskabsopgaven fra december 2019. Det
giver mulighed for at tilvejebringe
det rigtige beskyttelsesudstyr og
materiel, og ikke mindst giver det
mulighed for at etablere de nødvendige faciliteter på Garderkasernen og
Livgardens kaserne. Sluttelig giver
det mulighed for at afdække opgaven
for beredskabsenheden i detaljer,
herunder samarbejdet med politiet
samt at forberede uddannelsen.
Reserven har også fået prioritet
igen med det nye forsvarsforlig. Der
er i hæren afholdt et seminar vedr.
den fremtidige reservestruktur, og
der arbejdes nu på en ny struktur for
reserven ved Den Kongelige Livgarde. Til forskel fra tidligere indgår
garderne i fremtiden efter hjemsendelsen i bevogtningskompagnier
under Totalforsvarsstyrken de første

5 år. Det betyder, at der også skal
indgå officerer og befalingsmænd af
reserven i denne struktur. Da personel i reserven fremover skal have en
krigsfunktion og desuden kan have
en uddannelsesstøttefunktion ved
siden af, så forventer vi en markant
vækst i reserven ved regimentet. Jeg
håber på at kunne samle denne i en
enhed med facon som en bataljon til
støtte både for krigsfunktionerne ved
regimentet, men også for at rumme
de mange, der har fået en krigsfunktion ved Totalforsvarsstyrken.
Da dette er det sidste garderblad inden jul, vil jeg også benytte
lejligheden til at se lidt fremad. Vi
overgår til den nye organisation ved
regimentet efter årsskiftet og dermed
implementeres den nye centraliserede administration ved regimentet.
Det betyder, at mange procedurer
lægges om, så gamle vaner og rutiner
skal ændres. Regimentet overtager
det samlede personelansvar for alle
enheder ved Den Kongelige Livgarde
og det åbner for nye muligheder for
tjeneste og karriereplanlægning på
tværs af regimentets enheder. Det er
en opgave som jeg er meget glad for
er kommet tilbage til regimentet.
Til efteråret skal vi til at have
udsendte soldater fra I/LG i IRAK og
vi skal implementere forligsprojektet
med 4. vagthold. Der kommer mange
spændende opgaver i 2019.
Slutteligt og måske mest vigtigt, så skal vi samle regimentet om
den fremtidige struktur og opgave,
således at vi fortsat er et eftertragtet
regiment at gøre tjeneste ved, og vi
fortsat kan levere den opgaveløsning,
vi bliver pålagt. Vi har et stærkt regiment og en unik korpsånd, så jeg er
overbevist om, at vi kan løse opgaverne, som kommer.
Det virker lidt mærkeligt her i
starten af november at skulle ønske
jer alle en god jul og et godt nytår.
Bladene er stadig på træerne og det
er fortsat lunt midt på dagen, men
ikke desto mindre, så er dette min
sidste chance: Glædelig jul og godt
nytår.
Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde

OBERSTINDEN
Anne-Cathrine Riebnitzsky
Forfatter, officer, veteran, oberstinde,
pårørende og buejæger, er blot nogle af
de mærkater som kendetegner Anne-Cathrine Riebnitzsky, der med et af landets
største forfatternavne netop er udkommet med sin fjerde roman, Smaragdsliberen, der poetisk fortæller om tilværelsens
skrøbelighed. Et aspekt af livet som forfatteren på egen krop har oplevet
ændre utallige skæbner.
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TEKST: APR-12 ANDREAS DALSGAARD

un åbner tasken
og viser Bodum
termokoppen:
”Bare for en
sikkerheds skyld,
jeg vidste jo ikke,
om der var kaffe.”
Man mærker instinktivt den strukturerede og forberedte person, hvis fortid i Hæren formentlig kan tilskrives
det punktlige møde og den fremadskuende tilværelse. Garderbladet har
mødt oberstinden, Anne-Cathrine
Riebnitzsky, i Officersmessen på
Livgardens Kaserne for at indkredse
og forstå den uofficielle titel af oberstinde, og de indirekte forventninger
til en person i en rolle og position,
der i et moderne samfund måske
fremstår som et levn fra konservative tider, hvor rollen i hjemmet var
præget af datidens idealer og traditioner. Men når man kommer under
huden, og begynder at forstå titlen
og opgaverne, alligevel fremstår som
en moderne institution i en hær, der
engagerer sig langt fra ligusterhække
og caffe latte på fortovscafeer.
Anne-Cathrine, som i hverdagen
omtales AC af de som kender hende,
er uddannet sprogofficer med speciale i russisk, og er fortsat tilknyttet
reserveofficerskorpset som premierløjtnant. De senere år har AC ladet
uniformen hænge i skabet for at fokusere på forfatterskabet, og runder i
år 10-året for den seneste udsendelse
til Helmand provinsen i Afghanistan.
I alt har AC to udsendelser til Helmand bag sig. Første tur var i 2007,
kun få måneder før det danske bidrag
blev indsat i Camp Price, hvor en af
de blodigste epoker i krigen senere
ramte det danske ISAF hold. Her var
AC udsendt som en del af CIMIC, der
forestod civil opbygning midt i en
krigszone, hvor frygten for Talebans
rædselsregime skar gennem civilbefolkningens inderste knoglemarv, og
troen på en ny og bedre fremtid konsekvent lod sig begrave i selvmordsbombernes ødelæggelser. Særligt led
de afghanske kvinder og børn under
Taleban, og AC var fast besluttet på
at hjælpe dem til en bedre fremtid,
hvor selvstændighed, uafhængighed
og rettigheder var helt nye punkter

på dagsordenen, som selv den største
jubeloptimist ikke havde turde håbe
på. Anden udsendelse, allerede året
efter i 2008, var som civil udviklingsrådgiver for Udenrigsministeriet,
hvor AC igen kunne bidrage til en
facet af krigen, der kun blev omtalt i
fodnoterne hos medierne, men som
ændrede livet hos utallige kvinder og
børn i det sydlige Afghanistan.
En dybere forståelse
I rollen som oberstinde har AC de
første år, hvor Livgarden har haft
udsendelser med OIR i Irak, deltaget
i oberstens orienteringer for pårørende. En opgave, hvor AC’s egne
erfaringer som udsendt og som pårørende til en udsendt, skabte grobund
for en særlig forbindelse og forståelse i mødet med de bange og bekymrede pårørende, der stadig kunne
se de dannebrogstildækkede kister
på nethinden. ”Forestillingerne er
jo meget mærket af de godt 10 år vi
har været i Afghanistan, hvor der var
rigtig meget mediedækning af kister.
Og det sidder stadig i den kollektive
hukommelse. Også selvom karakteren af udsendelserne i dag er meget
anderledes. Men deres følelser er der
stadigvæk. Jeg husker meget tydeligt fra en af OIR orienteringerne, at
der var et kort over et område i Irak,
hvor lejren var skraveret, men der var
også et område uden for lejren, der
var skraveret. Soldatene skulle ikke
uden for lejren. Men der var alligevel
et skraveret område uden for lejren,
og det var der en mor, der var meget
bekymret over – skulle de nu derud?
Ja, det var så skydebanen, og den lå
rigtignok uden for lejren. Og som
gammel soldat tænker man: Okay,
det ville godt nok være meget dumt
at angribe et kompagni på skydebanen med masser ammunition. Det
ligger ikke ligefor. Men som civil
tænker man jo meget anderledes om
de ting.”
I en position som oberstinde,
men måske i denne sammenhæng
først og fremmest hustru, stående
centimeter fra rampelyset, der med
militær præcision iscenesætter en
alvorsstemt oberst med erfaring
fra egne udsendelser samt en dyb

”På en eller
anden måde,
er det jo meget noget
man selv opfinder”
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BOGRECEPTION Anne-Cathrine er netop udkommet med sin fjerde roman, Smaragdsliberen. Selvom testlæsernes anmeldelser havde
været gode, var forfatteren meget nervøs for,
hvad anmelderne ville sige om bogen.
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indsigt i karakteren af den mission,
han om få uger sender sine soldater
ud på, indtræder AC med et fortrøstningsfyldt og menneskeligt islæt, der
opbløder den hårdføre martialske
scene. En slags menneskelig bro, der
forbinder de pårørende til en verden,
hvor en fejl kan koste liv. En verden
hvor mænd og kvinder, fædre og
mødre eller sønner og døtre har valgt
en karriere, vis fagkundskab ligger
fjernt de pårørendes
trygge tilværelse.
”Der er rigtig mange
af de pårørende, der
er rigtig bange. Og
det er ikke altid, at de
lige går op og taler
med obersten, for han
er den strenge sure
mand, som tager deres sønner og sender
dem i krig, og det kan
de risikere at dø af.
Men det bløder meget
op på deres opfattelse af ham (obersten,
red.), at han har sin
hustru med, og at
vi sidder ved siden
af hinanden. Og de
kan jo godt se, at vi
holder i hånd, og at vi
sniger et kys indimellem, så de bliver klar
over – okay, han er
faktisk et menneske
inde bag uniformen.
Når de så finder ud
af, at jeg både har
været pårørende og
udsendt, så gør det
noget for forståelsen,
og derfor kommer de også hen til mig
og spørger om nogle ting.”
Hvor forhold omkring militære stillinger og militært personel
normalt er beskrevet ned til mindste
detalje, uden slinger i valsen eller
detaljer overladt til tilfældigheder, er
positionen som oberstinde i det store
og hele overladt til den enkeltes
fortolkning, forståelse og omsorg for
at udfylde rollen. Det leder tankerne
hen på den aristokratiske opfattelse
af en førstedame, der i sin egenskab
af hustru må opfinde, hvordan hun
indgår som en del af et tomandshold – et, populært sagt, power
couple – der i fællesskab styrer mod
et kollektivt mål. ”På en eller anden
måde, er det jo meget noget man selv

opfinder. Og der er både fordele og
ulemper ved, at der ikke er skrevet
noget ned. Der er selvfølgelig nogle
få faste traditioner såsom balkonkaffen (ved parader på LGK, red.), som
man så udfylder på sin egen måde.
Der er jo nogen som går meget op
i, hvor meget tid man nu bruger på
det, for det er trods alt ulønnet. Men
nogen gange må man putte nogle
kræfter i noget, der mere skal ses
som en investering. Jeg møder rigtig
mange mennesker, og jeg har også
fået nye læsere på den konto.”
Frivilligt eller ej, byder rollen
som oberstinde med jævne mellemrum på opgaver, der måske bedst må
betegnes som pligter. Blandt de mere
festlige af slagsen hører de opgaver,
der involverer Kongehuset. Allerede
før obersten tiltrådte, fik AC mulighed for at afprøve kræfterne i de
royale gemakker. ”Lige inden Mads
tiltrådte som chef, var jeg inviteret
til kunstnerbal på Amalienborg, hvor
Kongehuset inviterer de kunstnere,
som de mener, er nogle af de vigtige
i landet. Der var jeg heldig at være
en af de forfattere, der blev inviteret.
Da dørene gik op, var jeg fuldstændig
blæst bagover. Det var så massivt og
så voldsomt. Der stod presse i to meters dybde hele vejen ned igennem
Drabantsalen”.
Prøvelserne i pressens umættelige grådighed efter et glimt af den royale verden og kongehusets mytiske
takter og omgangstoner, skulle kort
tid efter vise sig som gunstig erfaring, da parret gik fra at være gæster
til værter. ”Det var ret overvældende
lige fra starten. Der gik 20 dage efter
Mads tiltrådte til, at vi var værter for
Majestæten og Prinsgemalen til en
koncert i Stærekassen. Derefter faldt
det bare slag i slag, og jeg sagde i
spøg, at jeg mødte en kongelig gang
om ugen i den periode. Her skal man
så finde ud af, hvordan man lige
håndterer værtsskabet på en måde,
som fungerer for dem. Og der går jo
noget tid, før man bliver rigtig tryg
ved det.”
Fælles tilflugtssted
Traditionen byder egentlig chefen
for Livgarden og kommandanten i
København at tage bopæl over midterpavillonen på Livgardens Kaserne
i Gothersgade, men som Rahbeks
forgænger også valgte, har parret besluttet ikke at bo midt i vagtkompag-
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niets daglige rutiner. I stedet har de
fundet et tilflugtssted i landlige omgivelser nord for København, langt
fra øvelser og eksercitskommandoer.
Et frirum fra de mange pligter og
opgaver, hvor det mentale overskud
kan genfindes og tosomheden kan
få plads. ”Jeg tror vi har den samme
oplevelse, som mange mennesker
har, når de kører i sommerhus – at vi
kører væk fra det hele og kommer ud.
Væk fra alle de praktiske ting.”
I det nordsjællandske frirum er
der plads til at dyrke parrets fælles
passion for buejagt. En disciplin,
hvor jægeren selv leverer kraften i
skuddet, på en afstand der er så kort,
at selv de mindste detaljer i pelsen
anes. Og samtidig en disciplin der
vedligeholder nogle af soldatens væsentligste færdigheder i felten. ”Det
vedligeholder ens soldaterfærdigheder helt vildt, og de er jo sindssygt
skrappe de her dyr. Vinden behøver
man som regel ikke tage hensyn til
med fjenden, men det skal man virkelig være opmærksom på her. Og alt
hvad der hedder bevægelse, bevoksning, belysning og baggrund – de der
fire B´er, dem har man bare i baghovedet hele tiden, fordi det ser dyrene
også. Det er lydløst, og vi skal tæt på.
Og det gør, at man ser utrolig meget,
for det handler jo om, hvor man anbringer sig i terrænet. For mig er det
dyr, der går 80 meter væk i kanten af
en lysning fuldstændig ligegyldigt.
Men når den er inden for 20 meter,
så kan du se det hele. Dens øjne og
pelsen. Og der er jo mange gange,
hvor man ikke tager skuddet, enten
fordi dyret ikke er jagtbart lige nu,
eller fordi man tænker – argh, hun er
en god mor, hun passer godt på sine
lam, og hun er ung, så det kan være
hun sætter to igen til næste år. Og
så lader man det selvfølgelig være.
Men der er noget meget fascinerende
ved, at man selv leverer kraften. Det
hele er på en eller anden måde til at
forstå.”
Tilflugtsstedet er ikke blot et
skjulested, hvor AC undslipper hverdagens pres og omverdenens interesse. Det er også forfatterskabets
grundlæggende rammer, hvor arbejdsroen til at nedfælde lidenskabe-

10

GARDERBLADET

lige fortællinger opstår. Som AC udtrykker det, så er de rolige omgivelser
alfa omega, for at afrunde de blanke
sider med indlevende prosa. Den 10.
oktober 2018 udkommer AC med sin
fjerde roman, ”Smaragdsliberen” der
har været undervejs de sidste to år,
og til bogreceptionen fornemmer
man den lettede og samtidig hvileløse forfatter, der nu endelig må afvente anmeldernes dom over det seneste
værk. ”Nu får vi se, hvordan det går
med den nye bog. Jeg nåede at udgive
en roman, lige inden Mads fik jobbet
ved Livgarden, og så har jeg skrevet
på ”Smaragdsliberen” imens vi har
været her på Sjælland. Og jeg har
haft rigtig mange nerver på. Men nu
har vi haft de første testlæsere, så nu
er jeg lidt mere rolig, for det lader til,
at læserne rigtig godt kan li bogen,
og så skal det jo nok gå. Det er jo ikke
kun for sjov, jeg skal jo også gerne
tjene penge på det – det er trods alt
to års løn, som jeg endnu ikke ved
om er lykkedes. Jeg har undervejs
også skiftet fra ét forlag til et andet,
og generelt er der mange ting, som er
skiftet ud de seneste to år. Adressen,
computeren, forlaget og bilen – alt er
blevet udskiftet i mellemtiden. Mads
og mobiltelefonen er det eneste, der
stadig er det samme.”

I FELTEN SOM OBERSTINDE
Som oberstinde opstår ofte mange opgaver, hvor Anne-Cathrine
optræder som repræsentant for
Livgarden sammen med chef Livgarden, oberst Mads Rahbek. Til
årets Vingsted Skydning deltog
parret, og fandt også selv tid til
at deltage i skydedysten.
Foto: Sendy Alstrøm.

#GARDERLIV

@marderdyne

@denkongeligelivgarde

@byjerichau

@hoeghs

Professionel asiat afskrækker #garderliv #amalienborg

En flot efterårsmorgen #proregeetgrege #enganggarderaltidgarder
#garderliv

Felt 2 done. Trods skade og piveri.
Så var det sgu en oplevelsesrig tur!
#garderliv #livgarden

#garderliv #proregeetgrege

@stahlvictor

@goldenlion_dk

@obh_foto

@bountyboys

En gruppe glade drenge klar til en lille
køretur i PMV #felt1 #danishroyalguard #livgarden #garderliv

Sunrise over Amalienborg #amalienborg #garderliv #denkongeligelivgarde #kongehuset

Rex mærket, nu foreviget på overarmen! #garderliv

I dag var bountyboys på toppen –
INGEN OVER! #garderliv

@livgardenstambourkorps

@dennnis10

@josefine_linnet

@denkongeligelivgarde

Flot dag på Fredensborg slot. De
værnepligtige tambourer bliver lært
op i tjenesten ved Fredensborg slot
med en rutineret overkonstabel af 1
grad ved deres side #garderliv

Gutterne #semperprimus #forsvaret
#garderliv

This little handsome sunny boy #livgarden #garderliv

Gardermarch 2018. Fra Den Kongelige
Livgarde skal lyde en stor tak til
alle tilmeldte for deres deltagelse
#garderliv
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REKORD Mere end 1.250 havde tilmeldt sig
årets Gardermarch. På billedet er marchparaden lige netop afmarcheret fra kasernen.

Atter engang deltagerrekord til Gardermarch
TEKST: APR-12 ANDREAS DALSGAARD
FOTO: OLAV VIBILD

Årets Gardermarch er
afholdt, og gruppen
bag marchen kan endnu engang konstatere
fremgang i marchen.
Over 1.250 friske marchgængere havde i år
tilmeldt sig marchen,
hvilket igen betød
deltagerrekord.

S

øndag morgen den 30.
september stod hele III
bataljon formeret på Frederik d. 3. Plads, flankeret
af uniformeret personel
fra blandt andet Gardehusarerne, Dragonerne og Hjemmeværnet, der igen var flankeret af
hundredvis af civile deltagere – med
eller uden tilknytning til Livgarden.
Marchparaden, der afholdes forud for
at marchen igangsættes, illustrerer i
særdelshed den mangfoldige march,
som Gardermarch over årene er
blevet til.
Allerede fra morgenstunden stod
Tambourkorpset for underholdning,
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mens de tidligt fremmødte afventede
marchens startskud. 08:25 bød Morten Salomonsen de fremmødte hjerteligt velkommen til Gardermarch,
hvorefter marchledelsen var klar til
at overdrage regimentet årets støtte
til Livgardens veteranarbejde.
I år kunne f. Præsident Jens
Crone og Michael Klitvad stolt
overrække en gavecheck på 50.000
kroner til oberstløjtnant Lars Nygaard, der modtog checken på vegne
af regimentet. Det er tredje gang, at
marchen kan overrække et overskud
til Livgarden, hvormed der nu samlet
set er doneret 110.000 kroner fra
marchen.
Kort efter var marchen klar til
at afmarchere, hvilket skete anført
af Tambourkorpset. Delingsvis blev
III bataljon kommanderet højre om,
hvorefter kompagnierne afmarcherede til stor beundring hos særligt marchens yngste deltagere, der måske
fik plantet en lyst til selv at trække
i Livgardens uniformer, når den tid
kommer.
Sædvanligvis fordelte marchdeltagerne sig ud på tre ruter, på
henholdsvis 8, 18 og 30 kilometer,
der gik igennem øvelsesterrænet,

Store Dyrehave og Tokkekøb Hegn.
På rest-pladserne blev deltagerne i
år mødt med forfriskninger, idet ISS
lod sponsorere 2.500 stykker frugt,
der blev fordelt ud på ruten. Gardermarch vil i den anledning have lov til
at takke ISS for den gavmilde opbakning.
Drypvis ankom deltagerne tilbage
på kasernen i løbet af formiddagen
og eftermiddagen, hvor de modtog et
symbol for præstationen. Deltagere,
der gik en ny rute for første gang,
modtog en medalje med blåt bånd for
8 km, hvidt bånd for 18 km og rødt
bånd for 30 km. Deltagere, der før har
gået samme rute på Gardermarch,
modtog i stedet en officielt knap til
medaljen, der angiver, hvor mange
gange pågældende har gået ruten.
I år modtog 32 deltagere et 4-tal til
medaljen.
Gardermarch ønsker at takke de
mange deltagere, der skabte rammerne for en flot og vellykket march. De
mange deltagere gør det muligt at
støtte Livgarden – og i særdelshed
Livgardens veteraner. På gensyn igen
den 29. september 2019.

TROFASTE DELTAGERE En af marchens trofaste deltagere, som i år modtog et 4-tal til den
røde medalje, der udleveres til alle deltagere, første gang de gennemfører 30 km ruten. 32 andre
deltagere modtog et 4-tal til medaljen i år.

DONATION F. Præsident
Jens Crone og Michael
Klitvad overrækker
gavechecken på 50.000
kroner til Oberstløjtnant
Lars Nygaard, der modtog
donationen til Livgardens
veteranarbejde på vegne af
regimentet.

AFMARCH Tambourkorpset fører an i marchen
på den første kilometer. Umiddelbart bag
Tambourkorpset følger
III Bataljon, uniformeret
personel og til sidste de
mange civile deltagere. På
billedet er Tambourkorpset drejet af marchruten,
og har taget opstilling,
hvor de sidste melodier
spilles til stor fornøjelse
for de deltagende marchgængere.
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fra 1850
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Et af de fornøjeligste Indslag i Opvisningerne paa Eksercerpladsen, om Eftermiddagen paa Livgardens
300 Aarsdag, var det lille Detachement, der optraadte i originale Uniformer fra 1850. Her har vi
Delingen, de har Gevær i venstre Haand, fordi de er ved at lade Gevær, og Stabssergenten gaar bag ved
Geledet med lang Pibe i Munden og retter paa Holdningen.

En Krigsretsag
for over 40 Aar siden
Hvis en Soldat forser sig, og det sker jo stadig, ligesom i gamle Dage, kommer han ikke mere for en Krigsret. Efter 1919 har man stadig en militær Retsplejelov,
ifølge hvilken en Kompagnichef kan idømme en Undergiven vistnok 8 Dages Vagtarrest. En Bataljonschef kan
idømme endnu strengere Straf, og endelige er en Regimentschef Rettergangschef for hele Regimentet, med
endnu større Beføjelser. Men – for der er et men – de
Straffe, som ovennævnte Befalingsmænd kan idømme,
er saakaldte arbitrære Straffe, og Soldaten kan nægte at
modtage den idømte Straf. I saa Fald gaar Sagen til den
almindelige borgerlige Ret, men Dommerne maa dømme efter den militær Retsplejelov.
Saadan var det ikke før 1919. Hvis en Garder dengang nægtede at modtage en arbitrær Straf, kom han
for Krigsretten, og det var en meget højtidelig Historie. Hvis det var en menig Garder, der var tiltalt, bestod Krigsretten af Obersten som Formand for Retten,
dernæst 2 Kaptajner, 2 Premierløjtnanter, 2 Løjtnanter,
2 Sergenter, 2 Korporaler og 2 Menige. Til Retten var
yderligere knyttet Auditøren, der forelagde Anklageen og inden Sagens Paadømmelse gav Retsbelæring
til Krigsrettens Medlemmer. Denne Ret dømte altsaa
i Sager, hvor en arbitrær Straf, om man saa maa sige,
var appelleret til Krigsretten. Og over Krigsretten stod
endda Overkrigsretten, der bestod af nogle høje Officerer samt nogle Højesteretsdommere, og i den Ret havde
ogsaa Auditøren Stemmeret.
Som sagt, det var en meget højtidelig Historie med
saadan en Krigsret, men der kom dog imellem Sager,
der var saa ubetydelige, at et lille Gran af Humor sneg
sig ind i det højtidelige Miljø. Om en saadan Sag, der
blev paadømt for over 40 Aar siden, skal her kort berettes.
En Dag blev ens Nummer raabt op ved Appellen.
Man skulde møde den og den Dag Klokken det og det
som Dommer i Krigsretten, som afholdtes i Livgardens
gamle, berømte Parolestue paa Kasernen ved Østervold,
i blaa Vagtpaaklædning, uden Vagttaske, altsaa med
Bandoler og Bjørneskindshue. Og man mødte til Tiden
noget beklemt over den fornemme og højtidelige Situation og naturligvis ogsaa over det fine Selskab, man
befandt sig i. De første, man mødte udenfor Rettens
Lokale, var 2 Spillemænd ”5”, det vil sige, dem vi dengang kaldte Piberdrenge. Disse unge Underkorporaler
paa 15-16 Aar fungerede som Retsbetjente og viste os
Dommere ind i Salen samtidig med, at de tog Vare paa
Tiltalte, som stod i en Vinduesnieche ude paa Gangen.
Det var ogsaa dem, der kaldte Vidnerne ind paa Rettens
Anfordring.
Vi gik indenfor og befandt os Ansigt til Ansigt med
ovenfor nævnte for os meget fornemme Selskab. Ingen
af os to menige Dommere havde naturligvis været i Stue
med saa mange høje Befalingsmænd paa én Gang. Lige
da vi skulde sætte Retten, opstod et lille Intermezzo:
Adjudanten, som var Premierløjtnant, kom i sidste Øjeblik; han var gaaet lige fra Livgardens Kontor ved Siden
af, og Oberstens skarpe Øjne saa straks, at Adjudanten optraadte i Ridebenklæder med Gamacher, og det
første, der skete, var, at Obersten udsatte Krigsrettens
Møde et Kvarter, for at Adjudanten kunde gaa hjem og
skifte til lange Benklæder; Ridebenklæder i Krigsret var
ikke acceptabelt.
Adjudanten kom hurtigt tilbage (han boede paa
Kasernen), og Retten blev sat. Det første Spørgsmaal
var, om alle havde aflagt Dommerløfte. Det var ikke
Tilfældet. Baade vi menige Gardere og nogle af Befalingsmændene havde ikke været Dommere før. Vi fik
da oplæst en Edsformular, som vi skulde gentage, og i
hvilken vi svor, at vi alene vilde tage Hensyn til Sagen
og dens Beviseligheder og dømme efter Lovens Bogstav

uden at lade os paavirke af Venskab og Kammeratskab,
som vi muligt kunde havde med den Tiltalte.
Saa blev den Tiltalte ført ind, og Auditøren oplæste
Tiltalen. Det viste sig, at Sagen gjaldt en af vore allerbedste Soldater, en meget ivrig Garder, hvis Far havde
en høj, diplomatisk Post i Udlandet, og Tiltalen gik ud
paa følgende: Obersten personligt havde inspiceret den
Tiltaltes Stue og paa hans Seng fundet et Bundt Nøgler.
Og det var pinegalt dengang. Dels var det en Uorden, og
dels – sagde man – kunde det friste mindre befæstede
Sjæle blandt Kammeraterne til med Nøglerne i Haanden at gøre Indgreb i den velforsynede Garders Skab.
Der forelaa altsaa en klar Overtrædelse af Kasernens
Reglement, og Obersten idømte ham arbitrært 3 Dages Kvarterarrest, men Garderen nægtede at modtage
Dommen, og nu var han altsaa for Krigsretten.
Nu var det saadan, at en Garder, der blev stillet for
Krigsretten, kunde henvende sig til en hvilken som
helst af Livgardens Officerer og bede ham være sin Forsvarer, og det var saa vidt vi ved Kotyme, at en saadan
Anmodning aldrig blev afslaaet. Altsaa mødte Garderen med en da meget omtalt Premierløjtnant, der var
en haard Hund, som man siger, overfor sine Soldater,
men elskede dem af sit store rige Hjerte. Hans Forsvar
gik ud paa, at det var skandaløse Forhold, under hvilken
den kongelige Livgardes Soldater var indkvarterede. Paa
en 8-Mands Stue laa 16 Mand med sengene i to Etager,
og den Tiltaltes Seng var netop en ”Overkøje”. Nu havde Forsvareren fundet ud af, at Tiltalte havde et Nøgleknippe, som bestod af to Nøgleringe, der var heftet
sammen med tredje Ring, af dem som havde en Slags
Krampe, der lukkede og aabnede den. Garderen havde
kastet sine Nøgler op paa Sengen, mens han gjorde sig i
Stand, da han Skulde gaa, ragede han op paa sit Sengetæppe og tog sit Nøglebundt uden at bemærke, at dette
ved at slaa mod Sengens Kant, var gaaet op og havde efterladt det halve Bundt paa Sengetæppet. Og som Forsvareren sagde, hvis Garderne havde været indkvarteret
under Forhold, som det sømmede sig at vise Folk, der
ofrede et Par Aar af deres Liv i Forsvarets Tjeneste, var
dette aldrig sket, saa vilde Garderen selvfølgelig straks
havde set, at nogle af Nøglerne endnu laa paa Sengen.
Yderligere havde Forsvareren ved talrige Forsøg konstateret, at Nøgleknippet virkelig kunde gaa op, naar der
ramte Sengekanten.
Efter den Forklaring var vi menige Gardere klar til
straks at frifinde vor Kammerat, men saa kom Auditørens Retsbelæring. Han sagde, idet han henviste til vor
nyligt aflagte Ed, i hvilken vi med vor Salighed i Pant
havde lovet at dømme efter Lovens Bogstav: ”De ved,
at der ikke maa ligge Nøgler paa Sengen, naar en Garder forlader Stuen – der laa Nøgler, og hvorledes det
er gaaet til, kommer for saa vidt ikke Sagen ved. Det
er Garderens Pligt at forvisse sig om, at der ikke ligger Nøgler paa hans Seng, og det gjorde der, altsaa er
han efter Loven Straf skyldig”. ”Men”, sagde Auditøren,
”De har Lov at tage det af Forsvaren fremførte som en
formildende Omstændighed, og De kan da dømme ham
til en Irettesættelse, den mindste Straf, som kan gives,
og som ikke bliver noteret i Soldaterbogen” (noget der
var meget vigtigt dengang). Sagen blev derefter optaget
til Doms, og Voteringen sketa paa den Maade, at de menige Gardere voterede først. De forskellige ”Rangklasser” gik hen i hver sin Vinduesnieche, og vi to Menige
var hurtigt enige om, at en irettesættelse var den rigtige
Dom. Korporalerne holdt med Obersten i de tre Dages
Kvarterarrest og ligedan Sergenterne, men Resten, minus Obersten, stemte for en Irettesættelse.
- Og saa sluttede denne Krigsretssag at Par Dage senere med, at Kommandounderofficeren ved Appellen
om Eftermiddagen kommanderede: ”Kompagni, Ret!”
Og med høj og tudelige Røst forkyndte: ”Ifølge Krigsretsdom af den og den Dato er Garder Nummer det og
det idømt en Irettesættelse. – Rør!”
Men for Dommerne betød det en Slags Avancement,
idet der Resten af vort Liv i vor Soldaterbog kom til at
staa: Aflagt Dommerløfte den…-.
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Rejsegilde

O

Afsides vedligeholdelse
Hver måned skal 2/I/LG lave eftersyn på sine Piranhaer. Et eftersyn. der tager tre til fire dage, hvis
man ikke bliver forstyrret.

F

or sergent Bjerre, der er
sektionsfører for i 2/I,
med ansvar for eftersyn og dermed mekanikerne i kompagniet, var
det vigtigt at få samlet
Piranhaerne med vognkommandør,
kører og skytte, et afsides sted for
at lave 1-4 eftersyn: ”Ved at komme
lidt væk Garderkasernen, så får vi
mere ro til at nørde med bilerne”
forklarer sergent Bjerre og fortsætter ”og samtidig kan mine mekanikere give viden til både erfarne eller
uerfarne besætningsmedlemmer om
bilernes virke og små skavanker. Alt
sammen i ro uden forstyrrelse af
andre opgaver.”
Derfor havde sergent Bjerre
samlet alle kompagniets køretøjer på Sandholm Motorgård, hvor
eftersynet blev foretaget.
Og under dagens arbejde var
det tydeligt at se, at de erfarne besætninger kunne rådgive og vejlede

de uerfarne, men også selv få støtte
fra mekanikerne, som netop kan
gå dybere ind i køretøjets opbygning og dermed give nogle årsagssammenhænge i forbindelse med
fejlsøgning. ”Vi giver dem mulighed
for at klare det hele selv, men vi er
hele tiden klar til at komme og hjælpe, hvis det skulle være nødvendigt”
fortæller sergent Bjerre.
Samtidig kunne sergent Bjerres
mekanikere tage nogle af besætningsmedlemmerne med til et
værksted og se til en Piranha, som
var igennem et større eftersyn og
dermed skabe et helhedsbillede af
køretøjet for at opnå en forståelse
for det komplicerede køretøj.
”Piranhaen er et komplekst køretøj, som skal kunne holde til at blive
kørt hårdt og i alt slags terræn. Og
det slider i den grad på dem, derfor
er eftersynene vigtige og skal udføres
hver måned” slutter sergent Bjerre
af med at sige.

Flot donation

I

forbindelse med årets Gardermarch donerede ISS 2.500 stykker
frugt til marchen. Frugten blev
fordelt på marchens 4 rest-pladser,
til stor glæde for marchdeltagerne.
Gardermarch ønsker at sende
en tak til ISS for den gavmilde opbakning, som marchen modtog.

EFTERSYN Piranhaerne under 1-4 eftersyn. Under eftersynet
er vidensdelingen et fokusområde, så besætningerne samles
jævnligt for at dele erfaringer og viden om køretøjerne.

TEKST OG FOTO: PRESSEOFFICER THOMAS H. REIMANN

nsdag d. 13 september kunne
Forsvarets Ejendomsstyrelse
invitere repræsentanter fra Den
Kongelige Livgarde til rejsegilde.
Projektleder Christian Enemark
var tydeligt stolt over fremskridtet med projektet og sagde blandt
andet i sin tale: ”Byggeriet har været
forskånet for fejl og dermed ikke
blevet forsinket grundet egne fejl,
hvorimod den opståede forsinkelse
skyldtes en generel mangel på betonelementer i hele byggebranchen”
Herefter takkede Christian
Enemark for det gode samarbejde
med entreprenøren og rettede også
et ønske til håndværkerne om at de
meget gerne må komme med idéer
til byggeriet fremover.
For Livgardens vedkommende kunne repræsentanter fra I/LG
besigtige deres kommende garage.
Specielt repræsentanterne fra 1/I/
LG var begejstret over deres kommende forhold, som blandt andet
inkluderer undervisningslokaler,
bad og omklædning samt opbevaringsrum til udrustning.

Veteranprojekt
Grønland
- EN HÅND FRA VETERAN TIL VETERAN
I perioden 3. - 10. september forestod de to forfattere som gardere
og selv veteraner, gennemførelsen
af Veteranprojekt Grønland. Deltagerne i projektet var veteraner
og medarbejdere fra KFUM Soldaterrekreation ved Garderkasernen
i Høvelte.

Klargøring af flagdagshilsen ved
statuen af Hans Egede i Nuuk

I

TEKST: GERTH SLOTH BERTHELSEN & MADS RASMUSSEN

2016 gennemførte vi et støtteprojekt til fordel for
fritidsaktiviteterne ved KFUM Soldaterrekreation
i Høvelte. En stor lokal opbakning gav os modet
til at søge, at realisere et efterfølgende ønske
om at forlægge en fremtidig friluftsaktivitet til
Grønland.
For at indlægge mest mulig tyngde, blev det over tid
til et tostrenget projekt med formålet, dels at give de
deltagende veteraner den ønskede aktivitet og dermed
et midlertidigt frirum, dels som samlet projekt at støtte
op om en netværksopbygning for veteraner bosiddende i
Grønland.
Frirummet skulle skabes over hele rejsen, men
særligt forstærkes gennem en afsluttende tredages
friluftsaktivitet på og om Nuup Kangerlua (Nuuk Fjord).
Projektets deltagelse i højtideligholdelsen af flagdagen
2018 ved Arktisk Kommando i Nuuk, og et efterfølgende
netværksmøde skulle udgøre opstarten på netværksarbejdet.
Afrejse og ankomst
Projektet har været halvandet år undervejs, så glæden
var stor, da vi endelig kunne rejse af sted den 3. september.
Rejsen op gik uden større udfordringer, herunder de
forsinkelser, der typisk forekommer ved rejse i Grønland
på denne tid af året. Særlig vigtigt for os, i det vi jo skulle
være tilstede i Nuuk på flagdagen. Men projektet kunne
efter ankomsten helt planmæssigt lade sig indkvartere
på Sømandshjemmet i Nuuk.

Veteranprojekt Grønland modtager
chefen for Arktisk Kommando skjold
KommandørKaptajn Jakob Rousøe

Ophold og forberedelser i Nuuk
Fraværet af forsinkelser medførte, at vi dagen efter,
den 4. september kunne inddrage reserverejsedagen og
anvendte denne i Nuuk. Det blev en begivenhedsrig dag,
der blandt meget andet blev brugt til at lave projektets
flagdagshilsen hjem til Danmark og til Grønland.

GARDERBLADET

17

Flagdag ved Arktisk Kommando og
hilsen hjem
På flagdagen 5. september var projektet inviteret til at deltage i højtideligholdelsen ved Arktisk Kommando. Tidsforskellen mellem landene,
gav os mulighed for forinden, at
sende en flagdagshilsen ’live’ hjem til
deltagerne i flagdagsarrangementet i
Allerød, projektets hjemkommune.
Højtideligholdelsen ved Arktisk
Kommando blev udført på bedste og
fornemmeste vis. Det var en ære for
os alle at kunne deltage i anerkendelsen af veteranerne i Grønland.
Projektet bidrog yderligere til
højtideligholdelsen ved at overrække
’The Baton’ til Veterancafé Grønland.
’The Baton’ er et engelsk veteranprojekt med dansk og amerikansk
forgrening. ’The Baton’ er en stafet,
der blandt andet gives som symbol
på anerkendelse af og opmuntring til
andre veteranprojekter. Foranlediget
af Danmarks Veteraner modtog Veteranprojekt Grønland selv stafetten
under Engage Music Festival (Veteranfonden) i sommer, og bar den til
Grønland som lovet, både med hånd
og med hjerte.

Projektet inviterede herefter
alle deltagende veteraner til et
netværksmøde. Det blev et langt og
godt møde, og projektet fortsætter
arbejdet med at støtte op om netværksdannelsen for veteranerne i
Grønland.

vældende fuld af indtryk og oplevelser – fik vi den ære i den grønlandske
natur at møde en kaskelothval på
omkring de 35 ton. Det var som om
naturen i Grønland havde gemt denne finale til en sidste ’tak for denne
gang’.

Turen til Qooqqut
Efter den velgennemførte flagdag
satte vi den 6. september ud på den
planlagte tredages friluftsaktivitet på
og om Nuuk Fjord. Turen gik med båd
ind i fjorden hele vejen op til Fuglefjeldet, og derefter ned til Qooqqut
med efterfølgende ilandsætning. Undervejs blev der fisket det første pas.
Andendagen bød på vandring
og fiskeri i fjeldet om Qooqqut. For
nogle var den største fangst den dag
bekræftelsen af den ro og velvære,
der kan findes for veteraner på et
sted som dette - blot fire og en halv
times flyvning fra Danmark.
8. September var sidste dag i
Qooqqut. Der blev fisket fra kysten
indtil frokost. Herefter gik turen
tilbage mod Nuuk med et sidste fiskepas undervejs. Et kvarters sejlads
fra Nuuk – på en dag og en tur over-

Projektet når en foreløbig ende
Herefter var der kun klargøring af
hjemrejsen og opfølgning på netværksarbejdet tilbage, før rejsen gik
hjemover den 10. september, hvor
projektet ramte Høvelte igen kort før
midnat.
Veteranprojekt Grønland fik
skabt et frirum og støttet op om
netværksdannelsen for veteranerne i
Grønland.
Projektet blev gennemført i rammen af det frivillige veteranarbejde
i Danmark, og den bærende ide bag,
har for os som initiativtagere været
det at kunne give en hånd fra veteran til veteran, forankret i et lokalt
projekt.
Der skal her lyde en meget stor
tak til de organisationer, der har støttet os til at hjælpe andre veteraner.

Julegaven
fra Livgarden

Nu kan du købe sergentkorpsets gin og rom
i flotte gavekasser, i smukt forarbejdet træ,
med regimentsmærket indgraveret.

s et
Begræn
antal
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Købes ved Sergentmesserne,
Garderforeningen samt
www.Gardershop.dk

N

Sælges kun med indhold.
130,- Enkelkasse
180,- Dobbeltkasse
358,- Rom 40% VOL.
378,- Rom 60%VOL.
228,- Gin 41% VOL.

SERGENTKORPSETS

Præsidiets Skydeudvalg
Efter et travlt efterår på skydebanerne, hvor der
har været skudt både Landsskydning 200 m og
været kaldt til Gardertræffestævne i Vingsted, er
det nu tid til at se lidt fremad. Mange foreninger
er startet op eller er ved at starte op på de
lokale 15 m skydninger, hvor man hygger sig
gamle gardere imellem, og samtidig får dystet
kammeratligt med skydning på den lidt korte
distance.

Næste landsdækkende skydning finder sted fra
1. januar og frem til 31. marts 2019, hvor der
inviteres til Garderforeningernes Landsskydning
på 15 m. Denne skydning er først og fremmest
en skydning, hvor den lokale forening kan
samles og sammen dyste på kammeratlig vis.
Resultaterne fra de mange lokale skydninger
sendes så til DG Skydeudvalg, hvor de samles
til den landsdækkende skydning. Skydeudvalget
skal opfordre alle foreninger til at lave en eller

flere skydeaftner i det nye år, bruge dem til en
hyggelig foreningsaften, og efterfølgende lade
resultaterne deltage i gardernes Landsskydning
15 m.
Skydeudvalget vil til slut ønske alle foreninger
og garderskytter en glædelig jul og et godt nytår.
Tak for Jeres deltagelse i året der snart er forbi,
og på gensyn på skydebanerne i 2019.

REGION I

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

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.garderforeningerne.dk/gf34
facebook.com/himmerlandsgf

te træf for gardere og ledsagere.
Ny hjemmeside adresse: www.garderforeningerne.dk/gf34
Besøg vor hjemmeside, hvor der er
opdaterede nyheder fra foreningen,
samt billeder fra afholdte arrangementer, nye som gamle.
Skaf et nyt medlem: Hvis du, som medlem af vor forening, skaffer et nyt
medlem, vil du få halvt kontingent et
år. Skaffer du to medlemmer får du et
helt års kontingent

Hjørring & Omegn
GF 70
1/7 1947

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

GF 56
14/3 1930

Julearrangement onsdag den 12. december: Julearrangementet afholdes
GF 40
29/12 1917

GF 34
4/12 1914

Julefrokost for alle gardere og ledsagere: Tirsdag d. 4. dec. 2018 kl. 17.30 på
Restaurant Messen, Messevej 1, 9600
Aars. Program: Kl. 17.30 ankommer
alle. Kl. 17.45 vil Himmerlands GF
medlemmer afholde generalforsamling nr. 104. Ledsagere mødes i tilstødende lokale. Underholdning: Pakkespil, medbring gave kr. 25,00. Kl. 19.00
vil i i fællesskab nyde Restaurant i
Messens julefrokost. Efter indtagelse
af maden vil der blive uddelt jubilæumstegn. Kl. 21.00 foredrag. Før foredrag serveres kaffe/te og småkager.
Kl. 22.00 fanen føres ud. Af hensyn
til maden er det nødvendig at du tilmelder dig snarest og senest søndag
d. 2. december 2018 på mail: garder@
himmerlandsgf.dk, eller nov-61 Kjeld
Sørensen på SMS/mobil 2174 7775.
Vi håber på et stort fremmøde til det-

på Vester Borupvej 20 i Tårs kl. 18.00
med spisning, hvor også ægtefæller
og samlevere er velkommen. Tilmelding er nødvendig og skal ske til Hans
Ole Bach på tlf. 2013 2022, eller email
oleback@hotmail.com senest den 1.
december.

Fællesskydning mandag d. 14. januar: Garderforeningen for Hjørring

og omegn inviterer til fællesskydning
mandag den 14. januar 2019. Tilmelding er ikke nødvendig men såfremt
du ønsker smørrebrød skal du tilmelde dig til Richard Svendsen på tlf.
3013 0782 senest d. 8. januar kl. 19.00.

Fælleskydning mandag d. 4. februar:

Garderforeningen for Hjørring og omegn inviterer til fællesskydning mandag den 4. februar 2019 kl. 19.00.
Tilmelding er ikke nødvendig men såfremt du ønsker smørrebrød skal du
tilmelde dig til Richard Svendsen på
tlf. 3013 0782 senest den 28. januar.

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

Morsø

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

GF 35
28/5 1915

GF 44
16/7 1918

Nordjylland
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

GF 10
24/3 1908

ONSDAG DEN 6. NOV. KL. 18.00 GENERALFORSAMLING NR. 111 I PAPEGØJEHAVEN: Husk det er nødvendigt at
tilmelde sig, enten på telefon til Olav
Vibild 2814 3501 eller email til kontakt@gfnordjylland.dk

TIRSDAG DEN 13. NOV. KL. 19.30
SKYTTELAUGET: Med fokus på det

kammeratlige samvær afholder Skyttelauget skydeaften men også med
kortspil og rafling. Stedet er som sædvanlig skydebanerne på Gl. Lindholm
Skole. Tilmelding senest 11/11 til
Flemming Hassing tlf. 9838 3122
hassing.flemming@gmail.com

TIRSDAG DEN 4. DECEMBER KL. 18.30
JULESAMMENKOMST I PAPEGØJEHAVEN I AALBORGHALLEN: En aften for

hele familien. Vi har vores traditionelle ande- og gavespil med overraskelser. I får alle de bankoplader, I
kan overse, dog max. 6 pr. spiller, for
kun 40,- kr. pr. deltager, børn under 13
år spiller gratis. Vi er naturligvis taknemmelige for gaver fra vores medlemmer, og derudover udlover GFN
5 flotte julekurve (til en værdi ca. kr.
300,- pr. stk.) og naturligvis 10 dejlige store ænder, rødvin, kaffe og andre
overraskelser. I pausen kan der købes
kaffe mv. Tilmelding ikke nødvendig.
Snyd ikke dig selv og familien for denne dejlige aften.

TIRSDAG DEN 8. JANUAR KL. 19.30
SKYTTELAUGET: Med fokus på det

kammeratlige samvær afholder Skyttelauget skydeaften, hvor der også er
mulighed for kortspil og rafling. Stedet er som sædvanlig skydebanerne
på Gl. Lindholm Skole. Tilmelding
senest 6/1 til Flemming Hassing 9838
3122.
JUL-71 Niels Chr. Thygesen, sekretær

Læs om foreningens deltagelse i Gardergolf og Fugleskydningen
på www.garderforenignerne.dk
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REGION I

GF 08
1/2 1908

Indgang fra bagsiden af hallen. Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.

Generalforsamling: Der indkaldes her-

Du og din familie ønskes en glædelig jul
samt et godt nytår af bestyrelsen i Thisted Amts Garderforening.

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

med til ordinær generalforsamling på
Restaurant Tronborg tirsdag den 20
november kl. 19.00. Vi samles i Garderstuen og indleder aftenen med den
traditionelle spisning: sild og derefter
forloren skildpadde. Pris: 150 kr. Deltager man i generalforsamlingen uden
spisning, er kaffen gratis.Tilmelding
til formanden før den 12. november.
Julebanko: Foreningens hyggelige julebanko med flotte præmier afholdes
tirsdag den 4. december kl. 19:00 på
Restaurant Tronborg. Gløgg og æbleskiver for 100 kr. 15 kr pr plade og tre
plader for 40 kr. Find nissehuen frem
og tag familie og venner med. Tilmelding før 29.november til formanden.
Årets Nytårsgudstjeneste: I januar
2019 vil Sct Mortens kirke igen være
ramme om en nytårsgudstjeneste for
hjemmeværn og soldaterforeninger.
Gudstjenesten kan ses som en direkte
fortsættelse af de tidligere gudstjenester, som blev holdt, medens Randers
stadig var garnisonsby. Prædikant er
igen Søren Dam Kjeldsen, bestyrelsesmedlem i garderforeningen og tidligere feltpræst. Se nærmere i dagspressen for tidspunkt.
Vi slås stadig med manglende eller
forkerte mailadresse. Husk at melde
til bestyrelsen, hvis du skifter mail.
AUG 79 Søren Dam Kjeldsen

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. 14. og 28. november kl.
19.30: Skydning 15.m og kammeratskabs aften i Sjørring Hallen. Vi mødes på skydebanen i Sjørring hallens
kælder. Indgang fra bagsiden af hallen. Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.
Fredag d. 30. november kl. 18.30: Julefrokost og banko i Cimbriahuset på
Spangbergsvej. Vi afholder vores årlige julefrokost/banko for medlemmer
og ledsager. Menuen er traditionel
julefrokost, men til en meget fordelagtig pris, 200,00 kr. incl. drikkevarer
og 3 spilleplader Efterfølgende spiller
vi banko om fine sponserede præmier
mm. Tilmelding senest d. 25. november til Niels Godiksen på 2090 7901 el.
n.godiksen@mail.dk

Onsdag d. 12. december kl. 19.30:

Skydning 15.m og juleafslutning i
Sjørring Hallen. Vi mødes på skydebanen i Sjørring hallens kælder. Efter
skydningen får vi gløgg og æbleskiver.
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rykker, og hvilke der får lov at flyve ud
mellem bjergene, som en enlig svale.

Kommende arrangementer:
7. november - Kammeratskabsaften
16. november - Julefrokost (med ledsagere). 5. december – Kammerat-

GF 43
14/5 1918

skabsaften med foredrag.
9. januar - Kammeratskabsaften/
Landsskydning.
23. januar - Erhvervsbesøg på NUSA
(med ledsagere).
6. februar - Kammeratskabsaften/
Landsskydning / Makrelaften

Hold da op, klokken slår og tiden
går… lidt for hurtigt for nogle desværre. Ja, jeg vil her bruge et par, eller
flere, linjer på at beskrive, hvordan et
af de mange arrangementer i vores
forening kommer i stand. I bestyrelsen mødes vi i foråret, og planlægger
næste års program. Derefter går vi
hver til sit, og laver hver især aftaler
med de involverede, og sørger for at
rammerne er i orden. Der skal ud over
aktiviteten også sørges for et tag over
hovedet, noget at spise og drikke, og
hvad det skal koste. Så tænker du nok,
det var da nemt, og nu er det lige ud
af landevejen. Nej, desværre ikke.
Hver gang vi holder et arrangement,
ved Erik at han står for skud. Erik ved
nemlig, hvem der plejer at komme,
hvem der måske kan lokkes, og hvem
der med sikkerhed har glemt det. Ja
glemt det. Da jeg i sin tid overtog opgaven med at udfærdige programmet,
undlod jeg at tage det lille mærke
med, hvor der stod ”Sæt mig op på din
opslagstavle” og det var måske en fejl.
Hvor I, kære garderkammerater, gemmer jeres program ved jeg ikke, men
det er desværre langt ude af syne, og
sikkert også ude af bevidsthed. Det
gør opgaven, med at ”støve folk op”
til vores arrangementer, bliver en
STOR opgave. Det mener jeg egentlig
ikke er helt på sin plads. Egentlig vil
jeg nok mene, at vi i sin tid lærte noget andet, vedrørende rettidig omhu,
da vi optrådte i Kongens klær. Men, vi
er kun mennesker, og derfor vil Erik
fremover, stadig stemme telefoniske
dørklokker og i sin forstand fortsat
være en af grundsøjlerne i denne aktive forening. Når så det er sagt, så
skal det siges at jeg tog en chance da
jeg skrev sidste indlæg til bladet. Jeg
gættede. Jeg forestillede mig at alt var
som det plejer, og jeg skrev derfor i det
sidste blad, lang tid før arrangementerne var afholdt, at det havde været en stor succes, stor opbakning og
dejligt vejr. Vejret vil jeg, selvom det
er det vi er bedst til at tale om, ikke
bruge megen krudt på. Opbakningen
derimod, ja den minder mig mest af
alt om en Tour de France-etape i Pyrenæerne. Det er gevaldigt op ad bakke til tider, og andre gange suser det
bare derudad, og hver gang tager vi
notits om hvilke arrangementer der

DEC-06 Peter Christensen

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

Kære Garderkammerater

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

Bowling: Fredag d. 9. november,
fredag d. 8. februar samt fredag d. 8.
marts. Dette foregår igen på 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 mail johnniolesen@outlook.dk eller Jacob Dam Rasmussen på Tlf. 2448 0186 eller mail
jdamrasmussen@gmail.com
Ordinær Generalforsamling: Torsdag d.
15. november. Der indkaldes hermed
til foreningens ordinære generalforsamling i garderstuen på Hotel Hjallerup Kro, Søndergade 1, Hjallerup KL.
18.00. Dagsorden ifølge vedtægter. På
valg er Poul Sonne Jensen, Carsten
Christensen samt Johnni Olesen. Poul
og Carsten ønsker ikke genvalg. Så har
du drømmen om en post i bestyrelsen er der mulighed nu. 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
Skydning: Tirsdag d. 11. december,
tirsdag d. 22. januar samt tirsdag d.
26. februar. Vinteren banker på døren. Traditionens tro genoptager vi
derfor skydningen. Skydningen foregår i Vodskov Skytteforenings lokaler.
Disse findes på Vodskovvej 103 (ved
rundkørslen nord for Vodskov) Der
skydes tirsdag d. 11. december 2018.
Skydningen starter kl. 19.00. Pris for
skydning: 20 kr. i startgebyr samt 1 kr.
pr. skud. Tilmelding senest 2 dage før
til: Carsten Christensen på Tlf. 2252
3245 eller Jacob Dam Rasmussen på
tlf. 2448 0186 eller mail jdamrasmussen@gmail.com
Læs om foreningens romsamgning
under Østvendsyssel GF
på www.garderforenignerne.dk

REGION II

GIV AGT!!!!
Nu er det igen blevet den tid, hvor vi skal til
at tænke på Regionsbowling
Jeg sender en lille reminder til jer, så alle
kan nå at få trænet til dagens dyst, og
fordi november og december bladet er lagt
sammen.
Derudover er mit håb, at de foreninger der
endnu ikke har været med, kunne sætte
dagen af i aktivitetskalenderen.
Sæt kryds i kalenderen den 23. februar 2019
— Regionsbowling i Viborg, og jeg opfordrer
til at tage “damerne” med!
Nærmere detaljer omkring dagen, kommer i
januar bladet.
Ellers er der kun at ønske jer alle en glædlig
jul og på gensyn 2019.
Kjeld Sørensen
Bowlingleder Region I

Nytårshilsen
Året 2018 er ved at rinde ud, jeg vil gerne
sige tak for et godt samarbejde til foreninger
og medlemmer i Region II.
Det har også i år været en fornøjelse at
komme rundt i Regionen for at få indblik i
jeres foreningsarbejde og møde de enkelte
medlemmer. Jeg håber det gode samarbejde vil fortsætte fremover.
De bedste Nytårsønsker til jer og jeres
familie.
JUL-73 Jens Saabye, Vicepræsident

GIV AGT!!!!
Nu er det igen blevet den tid, hvor vi skal til
at tænke på Regionsbowling
Jeg sender en lille reminder til jer, så alle
kan nå at få trænet til dagens dyst, og
fordi november og december bladet er lagt
sammen.
Derudover er mit håb, at de foreninger der
endnu ikke har været med, kunne sætte
dagen af i aktivitetskalenderen.
Sæt kryds i kalenderen den 23. februar 2019
— Regionsbowling i Viborg, og jeg opfordrer
til at tage “damerne” med!
Nærmere detaljer omkring dagen, kommer i
januar bladet.
Ellers er der kun at ønske jer alle en glædlig
jul og på gensyn 2019.
Karsten Fruergaard
Bowlingleder Region II

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

GF 75
11/7 1961

Bowling mod Viborg Garderforening

afholdes tirsdag, den 8. januar i Bowlinghallen Viborg, Tingvej 2. (Under
Tinghallen). Bjerringbro er årets vært.
Mød op, så vi kan få en rigtig god dyst,
så reserver datoen allerede nu.
Husk også skydning: Vi skyder hver
onsdag aften, fra kl. 19 - 21, på Bjerringbrohallens ny indviede skydebaner. De nye baner har elektroniske
skiver, hvor resultatet vises straks!
Mød op og prøv at skyde under helt
nye og tidssvarende forhold.
FEB-74 Per Dalgaard

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

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

HUSK at tilmelde dig vore hyggelige
aktiviteter:
Lørdag 17/11: Fugleskydning på
skydebanerne under Tjørring Skole.
Tirsdag 11/12: Juleafslutning i skydebanernes lokaler under Tjørring
Skole, hvor vi også holder stort amerikansk lotteri og banko – med masser
af gode præmier.
Lørdag 23/02: Bowling i Viborg.
Torsdag 07/03: Generalforsamling i
Fodboldklubben Fremads lokaler på
Ringkøbingvej i Herning.

Tirsdag d. 25/9 havde vi ”KRONDYREAFTEN MED BRØL!”

Bowlingaften m/damer: Tirsdag,
den 20. november kl. 18.30 holder vi
den årlige bowlingaften m/damer på
Bowl´ n´ Fun, Tingvej 7, Viborg. Tilmelding på tlf. 2990 1095, senest fredag den 16. november.

Djursland

Herning & Omegn

GF 55
7/4 1929

Garderskydning torsdag den 22.
november fra kl. 18.30 i Skyttehuset
Stenvad Bygade 55, 8586 Ørum. Der
skydes på 15 m. bane. Medlem jan.- 59
Søren Bøystrup er på banen, han giver gode råd til, hvordan man rammer
plet. Efter skydningen er der Kirstens
kaffe og kage, her er der gardersnak,
eller om alt andet der rører sig i samfundet. Du vil ikke fortryde det, når
du kommer, vil du komme igen. Du
behøver ikke at skyde, vi er 10 til 15
garderpiger og gardere sådan en aften. Husk at alle er velkommen, aftal
samkørsel med en garder ven.
Garderskydning og juleafslutning

torsdag den 13. december kl. 18.30. Vi
hygger og snakker som vi plejer. Alle
er stadig meget velkommen.
Glædelig jul og godt nytår til alle medlemmer.
jan.- 63 Chr. Brøgger

Ruth og Holger Østergaard (FEB-71)
var vært for en fantastisk aften med
krondyr som tema i Garderforeningen
for Herning & Omegn. En garder havde skudt kronhjorten, på en garders
jorde, og kronhjorten blev tilberedt
af en garder for herefter at blive serveret for os gardere. Knap 40 deltog i
denne gourmetmiddag, et foredrag og
en tur på Ovstrup Hede, hvor de store
kronhjorte brølede om kap. Tilbage på
gården, fik vi kaffe, samt smagsprøver
på Krondyrs-spegepølse og på vor
egen ny producerede GARDERSNAPS
(145,- kr./fl. 35cl) – begge kan købes
til fordel for vor Garderforening, så
husk nu nærmer julen sig! Alt i alt en
spændende og hyggelig aften, hvor
alle fik en oplevelse for livet – stor tak
til Ruth og Holger Østergaard!

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

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

GF 26
6/5 1912

GF 19
17/12 1910

Generalforsamling: Vi afholder generalforsamling på Restaurant Luna,
torsdag d. 6. december Kl. 18:30. Som
I kan se, så prøver vi et nyt sted i år og
håber på gode ål. Der vil som sædvanlig, være mulighed for ”Stegte ål” ell.
”Kogt torsk” med tilbehør. Tilmelding
(senest 29. november) til Uffe; 5213
5596 eller Svend Erik; 6139 1119.

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
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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

JAN-72 Anders Bjerg

Samsø

Referat fra vores generalforsamling
11. oktober 2018 ønsker vi at bringe i
januar-bladet.

Glædelig jul og godt nytår

Bestyrelsen i Ringkøbing og Omegns
Garderforening vil gerne ønske foreningens medlemmer, deres familie og bladets læsere en glædelig Jul samt et godt
og lykkebringende Nytår.
GF 09
18/3 1909

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

med kaffe og oste-/rullepølsemadder,
som skal bestilles og betales i baren,
inden bankospillet begynder. Kom i
god tid, så du kan vælge dine vinderplader. Skanderborg Marineforening
og Garderforeningens medlemmer
opfordres til at møde op i stort tal.
Skydning: Der bliver afholdt 15
meter skydning og katteskydning i
februar. Datoer for disse udmeldes i
programmet, der medsendes årsbrevet, som I modtager lige i starten af
januar 2019.

Da der ikke udkommer flere garderblade i 2018, vil Garderforeningen hermed
sige tak for fremmøde ved vores arrangementer i det forgangne år og håber på
jeres opbakning til foreningens arbejde i
det kommende år. I og jeres familier ønskes hermed Glædelig Jul og et godt og
lykkebringende nytår.
AUG-72 Asger Thykjær

Skive og Omegn

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 30
4/5 1913

Skjern & Omegn

Bowling: Husk bowling tirsdag den
6. november 2018 kl 18.00. Vi bowler
en time, derefter spisning. Ledsagere
er velkomne. Tilmelding til formanden senest den 15. oktober 2018 på
2060 6633 eller jakobnorgaard@yahoo.com
Garderforeningen deltog den 3. september 2018 i faneborgen ved HM
Dronningens besøg i Silkeborg.
Flagdagen den 5. september 2018,
hvor der var mødt ca. 60 veteraner op.
Borgmesteren nævnte i sin tale, at
kommunen fremover ville tage hånd
om arrangementet for de hjemsendte.
Slutteligt en Glædelig Jul og et Godt
Nytår fra foreningens bestyrelse.
NOV-71 Erik Tjener

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

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

GF 36
4/2 1916

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

Familiebowling

og

GF 27
7/6 1912

GF 64
12/3 1943

julefrokost:

Skjern og Omegns Garderforening
indbyder til familiebowling i Skjern
Bowlingcenter søndag den 9. december 2018, kl. 12.00. Bemærk tidspunkt. Traditionen tro afsluttes årets
sidste bowling med en lettere frokost
samme dag kl. 13.15. Tilmelding til
bowling og julefrokost senest den 3.
december 2018 til Gunnar Jensen, tlf.
3046 2073 eller pr. e-mail til
gunnar.yette@hotmail.com.
Julen og nytåret nærmer sig, og jeg vil i
den forbindelse ønske jer alle med familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
FEB-69 Gunnar Jensen

Viborg & Omegn
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

GF 15
25/7 1909

Bankospil 22. november 2018: Husk, at

Fredag d. 30. november Kl. 18.30 spiller

vi spiller bankospil den 22. november
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

vi det traditionelle julelotterispil på
Rindsholm Kro. Mød op med familien.
Der er ingen tilmelding.
Tirsdag d. 8. januar: Bowling mod
Bjerringbro Garderforening kl. 18.30.
I år afholdes dysten i Bowlinghallen
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Viborg, Tingvej 2. (Under Tinghallen).
Mød op så vi kan få en god dyst. OBS:
Pga. ombygning af Tinghallen foregår
spisning formentlig i VIBOCOLD Arena, Tingvej 5. (Se hjemmesiden når vi
nærmer os). Bjerringbro er i år værter.
Senest tilmelding til Karsten d. 5. januar.
Foreningen ønsker alle medlemmer og
deres familier en god jul og et Godt Nytår.
AUG-82 Jørn Bech
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

Torsdag, 8. november, kl. 18:30: Andespil i store selskabslokale, Skovvangsvej 127, Aarhus N. Se mere i GBL
oktober.
Søndag, 11. november, kl. 11:00: Mindehøjtidelighed for våbenhvilen i Første
Verdenskrig. Se mere i GBL oktober
Fredag, 16. november, kl. 18:30: Generalforsamling afholdes i Frimurerlogen, Christiansgade, Aarhus. Se mere
i GBL oktober.
Torsdag, 29. november, kl. 19:00: Julegløgg i selskabslokalet, Skovvangsvej
127, Aarhus N. Se mere i GBl oktober.
Søndag, 2. december, kl. 11:00: Mindehøjtidelighed for jernbanesabotørerne fra Langaa-gruppen. Afholdes ved
mindestenen, Skæring Hede. Arrangør: Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger. Tilmelding ikke nødvendig.
Mandag, 24. december, kl. 10:45: Glædelig jul på Gardergården. Vi ønsker
de tjenstgørende gardere på Marselisborgvagten en glædelig jul. Der serveres gløgg og godter. Glem juletravlheden og kom til et par hyggelige timer
og følg gerne vagten til afløsning. NB:
Kun for medlemmer.
Fredag den 11. januar, kl. 18:30: Det
nye års første arrangement foregår i
Frimurerlogen. Christiansgade, Aarhus. Der uddeles hæderstegn under
spisningen. Fremmødte bedes bære
hæderstegn. Pris: 150 kr. pro persona,
excl. drikkevarer. Bindende tilmelding til Jørgen Ø. Johnsen, tlf. 4075
1724 eller abc-telte@mail.dk senest
22. december 2018.

Torsdag den 7. februar, kl. 17:45:

Bowling i Aarhus Bowlinghal, Eckersbergsgade 13, Aarhus C. Vi konkurrerer om de flotte præmier, som uddeles
under den efterfølgende spisning. Tag
gerne ægtefælle/samlever med. Pris:
150 kr. pro persona, excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til Per Bundgård,
tlf. 8698 8600 eller perbundgaardblikkenslagerfirma@hotmail.com senest
31. januar.
Læs om foreningens deltagelse i Flagdag, Vingsted Skydning samt Keglespil
på www.garderforenignerne.dk

REGION III

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

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

Onsdag den 19. DEC 2018 kl: 19:30:

GF 60
12/12 1937

GF 59
31/5 1935

Skydning: Så er vi så småt begyndt
at skyde igen. Vi skyder hver mandag
i vinterhalvåret kl. 19.00 i kælderen
under EFI-Hallerne.
Generalforsamling: Husk at møde op til
generalforsamlingen i februar!
Holdkapskydning 2019: Sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag d. 3.
april kl. 19 til 21, hvor vi dyster mod
andre soldaterforeninger i Sydvestjylland. Pris 100 Kr. som dækker 50 skud
(2 serier med 5 prøveskud), en øl/vand
samt kaffe/brød. Adressen er Kirkegade 1b Alslev, 6800 Varde. Tilmelding
til AUG-01 Allan L. Andersen på tlf.
2671 5351 eller mail. lysebjergandersen@gmail.com senest d. 24. marts.
Til slut skal der fra bestyrelsens side,
ønskes glædelig jul samt et lykkebringende nytår. AUG-01 Allan Lysebjerg Andersen

Fredericia & Omegn
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

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

hele familien kan deltage, store som
små. Formanden tager med glæde og
taknemmelighed imod præmier og
sponsorgaver til glæde for deltagerne på mobil 4091 7650 eller detaje@
post4.tele.dk. Mød frem til en hyggelig familie aften.
Onsdag den 5. DEC 2018 kl: 10.00: Kammeratskabsformiddag afholdes i Museums- og Garderstuen på Haderslev
Kaserne – Information følger.

GF 29
28/10 1912

GF 57
16/5 1933

Tirsdag den 13. NOV: Bowling med
Als/Sundeved – Bowlingformand Dan
afventer spændt din tilmelding på
mobil 6060 6858.
Onsdag den 21. NOV kl: 19.30: Skyde- og kammeratskabsaften på Skydeloftet, Haderslev Kaserne (Egon S.)
Onsdag den 28. NOV kl. 19:00: Lottospil
i den smukke Parolesal på Haderslev
Kaserne, Louisevej. Helt afgjort et af
højdepunkterne i årets program, hvor

Juleskydning på Haderslev Skyttecenter, Fjordagervej 44, 6100 Haderslev
(Egon S./John dT). Igen en aften med
mulighed for at hele familien kan deltage, og hvor du kan udfordre såvel
dig selv som fruen eller børnene til en
spændende gang skydning – tilmelding nødvendig af hensyn til traktement og banebestilling – Egon 4058
8007 eller John 4091 7650.
Siden sidst: Som vi plejer, deltog foreningen med fanen i arrangementet
den 5. SEP 2018 – Flagdag for udsendte – der i Haderslev samlede 255 deltagere fra alle 3 værn samt Beredskabet som soldaterforeninger. Desværre
måtte vi undvære vores ellers så trofaste SMUK som forspids, idet de var
udlånt til Fredericia og Telegrafregimentet. En del af såvel foreningen
som bestyrelsen deltog i Stafet for
Livet i Haderslev den 6. og 7. SEP –
vi overvejer, om vi mere organiseret
skulle stille et Garderhold næste år.
John de Taeje

Garderforeningen for
Horsens & Omegn

HUSK tilmelding!

E-mails og Facebook: Har du tidligere
modtaget mails fra Garderforeningen,
men har ikke hørt noget i længere tid,
så send en mail til Jacobhanquist@
hotmail.com eller sms på 2095 8144.
Der har været lidt IT-problemer. Du
kan også følge livets gang i Garderforeningen via Facebook - Medlemmer af
Horsens Garderforeningen.
DEC-01 Jacob Hanquist Petersen

Fødselsdag,
jubilæum?

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

GF 03 - stiftet 5/10 1889
Støtter/bakker op/hjælper Den Kongelige
Livgarde & De Danske Garderforeninger
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

Skydning: Husk at der skydes hver
tirsdag aften kl. 19-21 på 15 meterbanen i Glud (v/Hallen). Kig forbi til en
hyggelig garderaften - mange kommer allerede, men der er altid plads til
flere gamle gardere. Sidste skydeaften
før jul er tirsdag d. 18. december. Opstart i det nye år er tirsdag d. 8. januar.
Julebankospil: Fredag d. 16. november
kl. 19 er der andespil i Horsens (Hattingvej 14). Alle gamle gardere er velkomne. Tilmelding senest d. 9. nov.
Kammeratskabsaften i januar: Torsdag
d. 17. januar kl. 19 afholdes kammeratskabsaften på Restaurant Oasen.
Aftenens foredragsholder bliver Ruth
Birk Christensen - der har været Soldaterhjemsleder i både Irak, Libanon
og Afghanistan. I 2010 blev hun kåret
som årets helt af Jyllandsposten, for
den indsats hun har ydet som ”mor”
for mange unge udsendte soldater.

Kolding & Omegn
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

GF 06
7/8 1904

Efteråret står i skydeklubbens tegn.
Den 22. september var et lille hold til
landsskydning i Vingsted, og igen i
år blev der vundet rødvin med hjem.
Denne gang dog kun en enkelt flaske
for en tredje plads.
Skydning: Skydelederen oplyser,
at der i vinterperioden skydes på Kolding-Bramdrup Skytteforenings 15
m baner på Platinvej 6 i Kolding. Vi
mødes torsdage mellem kl. 19 og 21.
Yderligere oplysninger kan fås ved at
kontakte skydelederen Andreas Jacobsen på tlf. 2197 0603. Der er plads
til flere skytter i skydeklubben, og alle
interesserede kan kontakte Andreas
eller formanden for yderligere information.
Dette nummer er det sidste i år, så
selv om det er lidt tidligt vil Garderforeningen for Kolding og Omegn ønske alle medlemmer og deres familie
en rigtig god jul og et godt nytår.
Kontingent: Husk at kontingentet for
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2019 på 300,- kr. bedes overført til
foreningens konto: Reg nr. 0759 og
kontonummer 3226958915 inden den
31. januar.

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

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

GF 73
24/7 1958

GF 58
25/11 1934

GF 28
18/8 1912

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

Skydning startede d. 11/10 kl.
19:30 på Vittenbergskolen, Haulundvej 3, 6760 Ribe. Herefter hver torsdag
i vinterperioden.
Firmabesøg hos vort medlem Henrik
Gantzel, ”Gantech”, Industrivej 72,
6760 Ribe d. 07/11. 2018. kl. 19:00.
Tilmelding
leifhave@hotmail.com
eller 2076 3106 senest d. 1/11.
Generalforsamling d. 22/11 kl. 18:30 i
Garderstuen.
NOV-63 H.P. Jepsen

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 46
26/9 1920

Lørdag den 3. november kl. 10.00 på
restaurant Slusen Højer. Vi mødes til
brunch og holder generalforsamling
bagefter. Tilmelding senest 27. oktober 2018 af hensyn til bestilling af
maden.

Grønlangkålsspisning

Mandag den 10. december 2018 kl.
18.30 i kulturhuset Emanuel i Skærbæk. Pris 200,- kr. plus drikkevarer til
”høkerpris”. Tilmelding til Jørn Otto
Dahlmann 6175 6913 senest 3. december 2018. Dette er det sidste Garderblad i 2018 så bestyrelsen vil gerne
ønske alle medlemmerne en god jul
og et godt nytår og på gensyn i 2019.
JUL-73 Christian Lund

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

Nyt tiltag fra varde og omegns garderforening. Vi vil gerne have vores
medlemmer over på PBS for at gøre
medlemsopkrævning nemmere og
mere enkelt. Derfor vil medlemmerne af garderforening hen over efterår
modtage et brev hvor I skal tilmelde
jer på PBS. Nærmere information via
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Bestyrelsen

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: Den årlige generalforsamling nr. 105 afholdes på
Hotel Hedegården torsdag den 15.
november kl. 18.00. Som sædvanlig
serveres der Gule Ærter med Pandekager som ”dessert”, efter generalforsamling. Der vil også mulighed for
anden menu, som kan bestilles inden
generalforsamlingen. Prisen for Gule
Ærter er i år kr. 150,00 + drikkevarer
til de Gule Ærter, resten betaler GF
Vejle.

JULEBANKO: PÅ HOTEL HEDEGÅRDEN
TORSDAG DEN 6. DECEMBER 2018 KL.
19.30: Så er det igen tiden, hvor gar-

Generalforsamling

Varde & Omegn

brev og mail.
Varde og omegns garderforening havde onsdag d. 19 september deres årlige ålespisning. 18 gamle garder var
mødt op på Henne Stationskro til ålespisning. Efter spisning var der kammeratlig samvær.
Lørdag d. 22. september var der den
årlige landsskydning i Vingsted. Desværre var der kun 3 mand med fra
Varde og omegnes garderforening.
NB. Har du fået ny mail. adr. HUSK at
give vores formand Carsten Christensen besked på mail. ccskovgaarden@
godmail.dk eller via vores hjemmeside www.varde-omegns-garderforening.dk

derforeningens store bankospil for
hele familien løber af stablen. Som
sædvanlig: flotte præmier, ænder, vin
og kaffe. Amerikansk lotteri i pausen,
med de sædvanlige flotte gevinster.
Velkommen til alle ”gamle” gardere
med familie og venner på Hotel Hedegården. NB! For de der gerne vil have
kaffe og 4 æbleskiver, kr. 60.00 er der
tilmelding til: Kai Hansen: k.internet38@gmail.com eller mobil 2484
4825 Senest den 3.12.2018 kl. 18.00.
NYTÅRSPAROLE 2019: Nu er det igen
snart jul og tiden nærmer sig for garderforeningens festlige julefrokost/
nytårsparole. Vi håber meget du har
lyst og lejlighed til at deltage i denne
begivenhed og vil sætte et kryds i kalenderen d. 25.01.2019 kl. 18.00. Sted:
Hjemmeværnsgården, Niels Finsensvej 4, 7100 Vejle. Kom og vær med til
en festlig aften, i godt selskab. Yderligere information udsendes på mail.

MAILADRESSER

Vi har desværre haft et kraftigt problem med tab af mange mail adresser,
så hvis I syntes, at der er gået lidt for
lang tid siden I sidst har hørt fra os,
vil I så ikke venligst sende en mail til
Monica på mm6346@hotmail.com og
Kai på k.internet38@gmail.com.

Garderforeningerne på Fyn
Vicepræsident
OKT-80 René Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 21 68 96 87
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

GF 66
2/9 1945

Bestyrelsen vil på næste møde drøfte
aktiviteter for vinterperioden 20182019. Vi informerer naturligvis i garderbladet og via e-mail, hvilke tilbud/
aktiviteter, der bliver besluttet. Husk
nu, at det kan være en god idé, at se
tilbud/aktiviteter, der foregår i de
andre fynske garderforeninger. Vi er
særdeles velkomne til at deltage, når
der er mulighed herfor.
Bowling: Regionsbowling 2019
afholdes i Assens, d. 12.01.2019. fra
kl. 10 til kl. 12.00 med efterfølgende
spisning. Husk at notere datoen i din
kalender, så du er klar til at vise, at du
mestrer bowlingens kunst.
Information om tilmelding og betaling vil ske via mail og naturligvis i
januar-udgaven af garderbladet. Ved
regionsbowlingen i januar 2018 var
prisen pr. person kr. 280, så regn med
at betalingen vil være på det niveau også for 2019.
Den Nationale Flagdag for Danmarks
Udsendte, den 5. september 2018 blev
afholdt på Kogehusmolen i Assens.
Der var 8 faner og flag i faneborgen.
Der blev budt velkommen til arrangementet af formanden for Assenskredsens Garderforening Tom Kristensen.
Efterfølgende talte Assens viceborgmester Ena Nørgaard på vegne af det
officielle Danmark. Efter højtideligheden på Kogehusmolen var der morgenkaffe i Assens Marineforenings
lokaler på Sdr. Ringvej. Dagens indlæg i Marinestuen kom fra Tea Fisker
Pedersen, der har været udsendt for
Telegrafenheden i Afghanistan.
Landsskydning i Vingsted, lørdag, den
22. september 2018. Vi deltog med 3
skytter fra Assenskredsens GF – Kim
Lorentzen, Leif Jessen og Tom Kristensen. Vi havde en rigtig god dag
med skydninger, frokost og buffet.
Resultatmæssigt var indsatsen på det
jævne. Vi nåede ikke til mesterskabsrunderne, så der er plads til forbedringer ved fremtidige skydninger.

God Jul

Bestyrelsen for ønsker alle vores med-

REGION IV

lemmer med familier en rigtig glædelig
jul.

JUL-78 Tom Kristensen

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 02
6/7 1889

Lidt fra formanden
Nu har vi udsendt kontingent opkrævning for 2019, og de der har
glemt at betale inden forfaldsdatoen
15. oktober kan nå det endnu. Vores årlige kontingent er 300 kr., og
for det får man foruden garderbladet gennem året, også mulighed for
at deltage i 7 kammeratskabsaftner i
vores garderstue, 12 skydeaftner på
15 m- bane med pistol- og salonriffelskydning samt 1 regionsskydning,
1 Kongeskydning, 4 bowlingaftner
samt 1 regionsbowling, 4 golfturneringer, 4 skydeeftermiddage på 20
m-bane med 7,62 riffel, 1 Vingstedskydning, 1 Vestfyn-Cup-skydning,
1 årlig generalforsamling og 1 årligt
repræsentantskabsmøde. Så der er da
lidt for enhver. Da dette nummer af
Garderbladet udsendes i november,
synes det måske lidt tidligt at ønske
god jul, men da det er et dobbeltnummer som også gælder for december, så
er det på sin plads. Mange af jer ved,
at jeg synger i kor, og vi har været i
fuld gang med at øve juleprogram siden september, og julen kan komme
før vi aner det. Så derfor vil jeg ønske
jer alle og jeres familier en rigtig glædelig jul.
Henrik Gattrup

Garderstue: Torsdag den 15/11 kl.

M.h.t. julearrangement d. 7 december
inviteres damerne med og efter de har
skudt spiser vi den medbragte mad og
slutter aftenen med bankospil og lidt
sang.
Generalforsamling fredag d. 25. januar
2019 kl. 18.00, herefter spiser vi flæskesteg, derefter kaffe og ostemad.
Alle ovenstående arrangementer afholdes på Skydecentret Telemarken.
Regionsskydning: (datoer vil blive
meddelt senere.
5. maj: Årgangsparade,
16. maj: Bryggeriet Vestfyen Cup
Torsdag d. 30. maj: kranselægning
Sommerfest: d. 6. juli 2019 kl. 17.30
hos Birthe og Erik Larsen i Trunderup
Flagdag: d. 5. september 2019.
Feb. 71 Jørn Steen Jessen

Kerteminde & Omegn

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

GF 48
15/2 1921

GF 24
21/10 1921

Vi leverer kun kvalitet
skovbyforsamlingshus.dk
Assensvej 17, 5400
Bogense
64 81 15 16

Vi sylter rødbeder og laver
agurkesalat. Vi laver is og
fromager. Hos os PILLER vi
kartoflerne pr. håndkraft, i det
hele taget forsøger vi at lave
alt det vi kan fra bunden.

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 51
5/8 1924

19.30, Odense Kaserne vagtstuen sdr.
Boulevard 5000 Odense C
Bowling: Torsdag den 22/11, Rugårdsvej 46, 5000 Odense C. Tilmelding til Poul Agertoft poul.agertoft@
post.tele.dk.
Skydning: 15 m skydning, gevær &
pistol. Det foregår i FKS-Hallen. Tranehøjen 5, 5250 Odense:
Tirsdag den 06/11, tirsdag den 13/11
og tirsdag d 4/12 kl. 19.00
Julefrokost: Torsdag den 13/12 kl.
18.30 ”Den store julefrokost” det foregår i vores nye garderstue. Tilmelding
til Henrik Gattrup senest mandag den
10/12: hgprivat@gmail.dk

SKYDNING: Husk der skydes i
Særslev Skytteforening Torsdag den
8/11-18 samt Torsdag den 13/12-18.
Vi mødes til god skydning og socialt
samvær med spisning, husk at denne
annonce gælder også for december
måned da der ikke kommer et garderblad i december. Husk tilmelding til
Renè Rasmussen tlf. 2168 9687 senest
3 dage før skydning, det er for ikke at
bestille for meget eller for lidt mad,
det koster penge.
Husk der kommer ikke et Garderblad i
december måned. Nordfyns Garderforening ønsker alle gardere og deres familie en glædelig jul samt et godt nytår.

Jesper Carl Hansen

På bestyrelsens vegne, Renè Rasmussen.

Faaborg-egnen

Formand: MAR-85 Brian Pedersen
Gøderupvej 8, 4000 Roskilde
Tlf. 20 21 77 95
Mail: brian.maler@mail.dk

Kammeratskabsaftener

GF 22
27/8 1911

i den forestående sæson er fastsat følgende
fredage: 9. november, 7. december
(Juleafslutning), 11. januar 2019, 8.
februar, 15. marts, 12. april. Vi starter
alle dage kl. 18 med skydning hvorefter vi spiser vor medbragte mad.

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

Kammeratskabsaften
Her i den mørke tid, hvor I ikke kan
se at gå i haven, efter I har spist jeres aftensmad, så kunne det måske
være inspirerende for os alle at mødes til skydning/kammeratskabsaften
i ”slyngel-stuen” ved skydebanen i

Aunslev Hallen på følgende datoer:
tirsdag d. 6. og 20. november kl. 19-21.

Torsdag d. 6. december kl. 18-22: Juleafslutning: Vi begynder med skydning i

ca. en times tid. Herefter er der fællesspisning. Arrangementet er med ledsagere, og vi får Susanne til at smøre
noget mad til os, så husk tilmelding
på 2168 1107 eller mail knt2u@mail.
tele.dk.
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

Dette blad er det sidste i 2018 så derfor husk for flere måneder.
Bowling: 8. og 22. november for tilmeldte til torsdagsturnering kl. 1830
Skydning: 13. og 27. november i Ollerup fra kl. 1900 efter skydning kaffe
og kage. Det er samtidig også hyggeskydning med Tved, Hesselager og
Brændeskov den 27.
Generalforsamling den 23/11 kl. 1830 i
marineforeningens lokaler i SVB. Tilmelding nødvendig af hensyn til mad.
Er du tilmeldt men ikke kommer skal
der betales for mad alligevel. Har du
ikke modtaget indkaldelsen så kontakt Poul 4015 9014.
Juleskydning: 11. december for
hele familien hvor der er glögg og
æbleskiver og kaffe efter skydningen
amr. Lotteri mm. Tilmelding nødvendig. Foreningen vil hermed også ønske alle medlemmer og deres familier
en rigtig god jul og et godt og lykkebringende nytår. Med tak for deltagelse i dette år og på gensyn til aktiviteter i det kommende år. Der er altid
plads til flere.
Skydning i januar: den 8. og 22. og
hyggeskydning den 31. i Hesselager.
Bowling i januar: den 10. og 24. i
Svb. Kl. 1830 for tilmeldte
Regionsbowling den 12. i Assens
kom nu ud af busken så vi kan stille 2.
herrehold og et enkelt damehold. Tilmelding til Ole 2043 0120 eller Finn
4032 3438.
JUN-85 Finn Madsen

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

Bankospil: Tirsdag d. 6. november afholder vi vores store bankospil i Lillebæltshallens cafeteria kl. 19.00. Se
nærmere i GBL for oktober.
Skydning: Husk skydning på 15 m
i Lillebæltshallen hver onsdag fra kl.
18.30. Kontakt evt. Knud på tlf. 4021
6548.
Da Garderbladet ikke udkommer i december og dette Garderblad dermed er
det sidste i 2018, vil Vestfyns Garderforening benytte lejligheden til at ønsker alle gamle, såvel som nye gardere
med familier en rigtig glædelig jul.
JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

GARDERBLADET
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REGION V

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

november. Til begge arrangementer
er ledsagere velkomne, så husk at oplyse ledsageres navne, når I melder jer
til. Tilmeldingstelefonen har nummer
4081 0040.
Glædelig jul: Bestyrelsen ønsker foreningens medlemmer og deres familier en glædelig jul og et godt nytår. Vi
glæder os til at se jer til vore arrangementer i 2019.
Nordisk Gardertræf: Et af arrangementerne i 2019 vil være et Nordisk Gardertræf i København i dagene 10. til
12 maj. Der kommer gæster fra Oslo
og Akershus Gardistforening og Livgardets Kammeratsforening i Stockholm. Programmet er ved at være
færdigt, og vil blive præsenteret i
Garderbladet for januar 2019.
JAN-70 Jørn Knudsen

SKYTTELAUGET - Kortdistance

Formand:
JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th.
Tlf. 23 71 15 43
Mail: formand@garderforeningen.dk
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

Bankospil: Tirsdag den 20. november
2018 kl. 19.00 afholder vi årets bankospil. Der vil igen i år være fine præmier og masser af spænding om, hvem
der går hjem med de fleste og bedste.
Prisen er som de foregående år 25 kr.
pr. plade og 3 plader for 60 kr. Udover
bankospillet vil der være kinesisk
lotteri, og der vil blive serveret kaffe
og julebolle samt salg af øl og vand.
Bindende tilmelding via hjemmesiden, www.garderforeningen.dk eller
på tilmeldingstelefonen mellem den
5. og 12. november mellem kl. 18.00
og 20.00. Pladsen er begrænset til 100
deltagere.
Julefrokost: Som afslutning på årets
arrangementer afholdes årets julefrokost lørdag den 8. december 2018
kl. 13.00 i Cafeteriet på Frederiksberg
Slot. Traktementet vil være buffet
med sild, lune retter og ost samt øl
og snaps. Efterfølgende er der kaffe. Prisen er uforandret fra sidste år
200,00 kr. pr. deltager. Bindende tilmelding senest den 3. december 2018
via hjemmesiden eller på tilmeldingstelefonen mellem den 26. og den 30.
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Der skydes onsdag på banerne DGI
byen i november og december således: November: onsdag d. 7., 14., 21.
og 28. november. December: onsdag
12. og 19. december. Skydebanen vil
være klar fra kl. 18.30. Kom og vær
med. Onsdag den 7. november skydes
der handicapskydning og der afsluttes
med et par stykker smørrebrød. Tilmelding hertil kan ske forud på skydebanen eller ved mail til formanden
stoltenborg@mail.dk senere end 4.
november.

SKYTTELAUGET - Juleafslutning

Julen står næsten for døren, og dermed er det ved at være tid for Skyttelaugets juleafslutning på kortdistancen. Onsdag d. 5. december er
der julesamling, hvor der bydes på
julehygge, julespisning, julegaver og
julehumør. Deltagelse i juleafslutningen kræver tilmelding ikke senere
end 1. december. Juleafslutning er fra
kl. 18.30, og der planlægges på afholdelse på Frederiksberg Slot. Nærmere vil tilgå i Sigtekornet. Husk dog
tilmelding til julespisning, enten på
skydebanerne, på telefon eller mail til
formanden.

SKYTTELAUGET - Langdistance

Vi skyder søndag d. 11. og 25. november. Vi mødes til morgenkaffe og frisk
brød på skydebanen, Københavns
Skyttecenter kl. 0800. Vi mødes i
SKAK-huset på den store parkeringsplads inden vi går på banerne. Også
på langdistancen afholdes der juleafslutning, og det sker på Kalvebod
på Københavns Skyttecenter søndag
den 9. december. Vi mødes kl. 08.30 i
SKAK-huset, og herefter går det slag
i slag med morgenkaffe, juleskydning
og julemiddag. Kom og vær med. Tilmelding til spisning skal ske ikke senere end 5. december.
Skyttelauget råder over geværer og
nødvendigt udstyr, der kan lånes på
banerne, ligesom der vil være mulighed for at få råd og vejledning fra
gamle og erfarne skytter. Yderligere

oplysninger om Skyttelauget og dets
aktiviteter kan fås ved henvendelse til
kassereren på telefon 5327 9274.
Jan Stoltenborg

Gardermumierne: Næste frokostmøde
bliver den 6. november 2018 kl. 1130
i vores sædvanlige lokale i Kastellets
kantine. Tilmelding senest den 30.
oktober. Frokostmødet i december
bliver den 11. december 2018 kl. 1130
Sædvanlige sted. Tilmelding senest
den 3. december til: Formanden Erik
Schlüter mail: erik.schluter@live.dk
eller Kassereren Freddy Wilson mail:
freddywilson@outlook.dk eller Mumiefonen: 6062 3141. Januar mødet
bliver den 8. januar 2019 kl. 1130.
Erik Schlüter SEP/66

Bornholm

GF 11
20/9 1908

Falster & Østlolland

GF 14
25/7 1909

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

Generalforsamling, torsdag den 15. november 2018: Indkaldelse til generalforsamling og kontingentopkrævning
2018/19 fremsendes i løbet af oktober 2018. Herudover fremgår indkaldelsen også på garderforeningernes
hjemmeside og facebook. Husk at reservere dagen og tilmeld på mail snarest med angivelse af navn og hvad du
vælger at spise. Som det fremgår af
indkaldelsen ser vi gerne nyvalg af 1 –
2 bestyrelsesmedlemmer. Er det ikke
noget for dig, kender du måske en,
som gerne vil være med til at præge
foreningens udviklinge i de kommende år. Det er vigtigt, at vi får en løbende udskiftning for at bevare kontinuiteten i bestyrelsen. Vær ikke bange
for at byde ind. Vi har gode debatter, og så er der lidt opgaver til hver
især. Kassereren sætter pris på hurtig
indbetaling af kontingent og gør opmærksom på, at det skal være betalt
inden generalforsamlingen. Vi har
igen i år fået flere yngre medlemmer
og vi opfordrer til, at de taler sammen
og møder op til generalforsamlingen.
Det vil også være en god ide, at de har
forslag til aktiviteter, som måske passer bedre til deres årgange.
Vinterskydning: Vinterskydning i
Kettinge begynder den 24. november
2018 kl. 19.30, herefter den 6. december 2018. Øvrige datoer fremgår
af brev sammen med indkaldelse til
generalforsamlingen. Der bliver i alt
8 skydeaftener og man er ikke forpligtet til at komme alle gange, men
kan komme som man har tid til. Der
er ikke tilmelding, så det er bare at
møde op.
Peter Müller

REGION V

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 38
13/11 1916

Frederiksborg Amts Garderforening
GF 18 - 12/12 1910

opfordring til at få flere medlemmer
forhåbentlig. Keglesæsonen er ligeledes begyndt, foreningen håber at
kunne gøre sig godt i de fremtidige
dyster.
Gl. Roskilde Amts Garderforening ønsker samtlige medlemmer en velsignet jul og et godt nyt år, der er nye og
spændende begivenheder at se frem til
i 2019.
OKT-86 Flemming Haar Ehlers

Haslev & Omegn

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:
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. 3. december, kl. 18:30: Julefrokost i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte.
Mandag, 7. januar 2019, kl. 18:30: ”Nytårstorsk” i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte. Tilmelding
til spisning ved disse arrangementer
senest henholdsvis onsdag d. 31. oktober, onsdag, d. 28. november samt
onsdag d, 2. januar 2019 til næstformand Søren Terp tlf.: 5154 0957.

Gl. Roskilde Amts Garderforening

GF 52
18/6 1924

Generalforsamling: I henhold til vedtægterne afholdes der ordinær generalforsamling mandag, den 21. januar
2019. Sidste frist for indsendelse af
forslag til behandling på generalforsamlingen er den 15. december. Nærmere oplysninger om generalforsamlingen vil tilgå medlemmerne.
Skydning på 15 m bane starter den
5. november og herefter hver anden
mandag.
NB. Hvis du har ændret mailadresse eller telefonnummer, bedes du
meddele dette på post@gf-haslev.dk
Foreningens aktiviteter beskrives på
www.gf-haslev.dk

Kommende arrangementer:
Bowling- og keglesæsonen er i fuld
gang, bowlingholdet er begyndt med
at traktere med kaffe og kage efter
endt spil, dette til stor glæde og en

Læs om vores udflugt til Sandholmlejren samt fugleskydning under Holbæk
GF på www.garderforenignerne.dk

FORSIKRINGSMÆGLERE

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

Eriksen & Co. Aps
Aut. VVS-installatør

Helsingør & Omegn

Mail: g.roskilde.g@gmail.com
Hjemmeside
www.garderforenngerne.dk/gf17
Facebook: @Garderforeningen Roskilde

Arrangementer i november 2018

I november glæder vi os til at se jer
til bowling, som er onsdag den 14. november 2018, kl. 18.45 i Mega Bowl i
Holbæk, og/eller til bankospil i Garderstuen i Holbæk, som er onsdag den
28. november 2018, kl. 18.30. Nærmere om arrangementerne, herunder om
tilmelding, fremgår af Gardersablen.

Forsikringsmægler Jon Nielsen

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

www.eriksen-co.dk

Kasserer:
JUL-69 Heino Larsen
Søvang 30, 4000 Roskilde

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

JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen/sekr.

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

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

PBV. Nov. 74 Tommy Aaboe

Holbæk Amt

GF 17 - 22/1 1910

Formand:
JAN-70 Bjarne C. Jensen
Løvkærsvej 6, 4040 Jyllinge
Tlf. 61 60 65 49

med nærmere oplysninger.
Først i det nye år vil vi forsøge at arrangere et besøg på Høvelte Kaserne,
hvor Bo Nielsen vil præsentere skydesimulatoren. Siden sidst har foreningen været repræsenteret ved Forsvarets Dag og skydningen i Vingsted.
Husk hjemmesiden, samt facebook.
Du sidder nu med det sidste nummer for
i år, derfor vil jeg på bestyrelsens vegne gerne ønske en glædelig jul, samt et
godt nytår.

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

GF 41
31/1 1918

Kære Garderkammerat, Herved lidt
nyt fra foreningen.
Skydning: Der skydes på banerne
på Blokhusvej d. 6. og 20. november,
samt 4. december. Der skydes fra kl.
19:00.
Bowling: Da vores nærmeste
”hjemmebane” i Allerød er lukket, er
bowling indtil videre indstillet.
Julefrokost: Der bliver arrangeret en
julefrokost i samarbejde med Marineforeningen og Forsvarsbrødrene, det
bliver d. 5. december i Fiolgade, der
tilgår invitation til dette arrangement

GF 78
29/11 1976

Bowling: I november spilles tirsdag den 13. og 27, i december tirsdag
den 10. (juleafslutning), samt tirsdag
den 8. januar 2019. Husk tilmelding
til bowlinglederen senest 8 dage før.
Jf. aktivitetsplanen på vores hjemmeside. Den 11. december vil der være
juleafslutning, hvor der spilles 9-pins,
og der vil enten være vinpræmier eller gratis drikkevarer til spisningen,
dette afgør bowlinglederen, når vi
nærmer os stævnet. Forårssæsonen
begynder den 8. januar, hvor formen
skal pudses af, så alle kan være klar til
regionsmesterskabet.
Skydning: Kommende skydeaftener er mandag den 5. november og
mandag den 3. december, samt mandag den 7. januar 2019. Nytårsskydning søndag den 13. januar 2019.
Julebanko: Søndag den 2. december.
Indbydelse følger medio november.
Husk: Oplysning om alle arrangementer med de nærmere detaljer kan
ses på foreningens hjemmeside www.
gf78.dk
Alle medlemmerne ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår og på gensyn i
2019.
530729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen
GARDERBLADET
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Garderkøbing GF

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

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 00
01/01 2018

Støt op om arrangementet og meld
jer til, enten hos Carsten, Svend eller
Steen. Invitation bliver udsendt.
Glædelig jul: Bestyrelsen ønsker alle i
vor forening, samt familie, en glædelig
jul og et godt nytår.
Steen Rasmussen, Sekretær

Læs om vores deltagelse i National
Flagdag under Køge GF på
www.garderforenignerne.dk

Møn

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

Gf 53
18/4 1926

GF 20
22/1 1911

Nordre Birks Garderforening
GF 62 - 19/11 1941

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

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

GF 45
15/10 1919

Bowling: Vi er nu også godt i gang
med hjemmesæsonen, men har plads
til flere M/K på banerne. Første gang
for nye bowlere, er en gratis omgang.
Så kom og vær med hver onsdag, fra
klokken 1800-1900 i Køge Bowling
Center. Der er julehygge i cafeteriet
efter bowling, den 19. december.
Opstart i 2019 er den 2. januar. Venskabsbowling i Tåstrup den 30. oktober. Omtale af dette arrangement
kommer i januar udgaven af bladet.
Bowlingformand Steen Rasmussen,
telefon 2985 9028.
Skydning: Generalforsamling i
Skytteafdelingen i forbindelse med
første skydeaften den 2.oktober. Omtale af dette arrangement kommer i
januar udgaven af bladet. Referatet
er tilgængeligt på vores hjemmeside.
www.koogf.dk. Vi skyder hver tirsdag
fra 1900 til 2100, alle er velkomne.
Opstart skydning 2019 er den 8. januar. Skydeformand Svend Vahlgren
telefon 6128 5361.
Garderstuen: Er åben sammen med
skydningen, hver tirsdag fra klokken 1900 -2100. Stoffer står klar i
”Bundstykket” med lækre sager.
Banko 2018: Arrangementet finder
sted 19. november. Vi afholder det
traditionsrige bankospil på Sun Park,
Gammel Lyngvej 2, Køge, Invitation
bliver udsendt snarest. Glæd jer til
denne dejlige aften.

Juleafslutning skydning/bowling: Arrangementet finder sted 18.
december klokken 18.00 Der er dømt
julestemning i Garderstuen og M/K
skydning på skydebanen, når skydning/bowling holder juleafslutning.
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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
Hjemmeside: www.nordrebirksgarderforening.dk
Foreningen dækker: Brønshøj, Gladsaxe, Herlev,
Måløv, Kirke Værløse, Smørum, Ledøje, Lyngby,
Gentofte, Egedal, Furesø, Rudersdal, Hørsholm og
Birkerød.

Julestuen vil i år blive afholdt tirsdag
den 11 december kl 19.00. Der vil blive serveret æbleskiver, gløgg og kaffe til julehyggen. Julehyggen foregår
i Garder-/Marinestuen på Sorgenfri
Slot fra kl 19.00.
Tirsdag den 22 januar kl. 18.30 har vi
igen det hyggelige årlige Bankospil.
Bankospillet afholdes på Cafè Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte. Alle
medlemmer og gl. gardere med familie og venner er meget velkommen.
Der vil som sædvanlig være mange
flotte præmier. Prisen for at deltage
er kun 50 kr. for 3 spilleplader. Prisen
for mad og drikke er kun 100 kr. Meget
mere om Bankospillet i Garderbladets
januar nummer.
15 meter skydning. Den 12. november er første skydedag i november
måned, og her er vores damer velkommen. Den 26. november er sidste
skydedag i 2018 og derfor holder vi juleskydning, hvor vi skyder om rødvin.
Skydningen fortsætter efter nytår
fra den 7 januar fra kl 16 til 19. Da det
er den første skydedag i måneden er
vores damer også velkommen. Derefter skydes der mandage i lige uger.
Tilmelding er ikke nødvendig, bare

mød op i skydekælderen under Lyngby Idrætsby, indgangen ved svømmehallen.
Maj 65 Jørgen Skov Andersen

Nordsjælland

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

Kære medlemmer
Den 28. september var vi samlet på
Pedersholm i Frederikssund til det
årlige Ålgilde. Der var samlet 46 gamle garder med ledsager. Et dejligt arrangement med god stemning, sang
(tak til Ernst for musikken) og god
kammeratskab. Ved arrangementet
markerede vi 100 året for afslutning
af 1. Verdenskrig med et foredrag om
emnet af Jørgen Storm. Et fantastisk
spændende foredrag, tak til Jørgen.
Bestyrelsen for Nordsjællandsgarderforening vil gerne ønske jer god jul
og godt nytår. Tak for jeres deltagelse
og det gode kammeratskab til diverse
arrangementer i gennem året 2018. Vi
ses til et nyt og spændende år 2019. I
bedes være OBS. På følgende datoer:
Bankospil, Fredag den 7. december
2018, Elværket i Frederikssund.
Nytårskur, Fredag den 25. januar 2019,
på Pedersholm i Frederikssund
Bestyrelsen

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

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 31
20/7 1913

GF 07
27/10 1907

Skyttelauget: Vi har pokalskydning
med Pionerforeningen i Fladsåhallen,
torsdag d. 15. november. Der skydes fra
kl 1800, der er efterfølgende spisning.
Bindende tilmelding til Gert Roerholt
tlf 2193 0956. Vi har juleskydning og
pokalskydning for Hovgaards mindepokal i Fladsåhallen, torsdag d.
6. december. Der skydes fra kl 1800,
der er efterfølgende spisning, og julefrokost, fra kl. 1900 i Garderstuen..
Bindende tilmelding til Gert Roerholt
tlf 2193 0956.
Bestyrelsen: Alle vores medlemmer i
Sydsjællands Garderforening bedes
oplyse deres mailadresse til vores
formand Erik Harder Mikkelsen. Send
venligst på mail til: hm.rev@mail.
dk. Og det må gerne være her og nu !!
Hvis man ikke har nogen mail adresse så ring venligst til Erik på tlf. 4015
1824. Hjemmeværnets julegudstjeneste i Maribo Domkirke d. 12. december
er aflyst.
Garderstuen: Vi har foredrag i Garderstuen, torsdag den 8. november

REGION VI

klokken 1100, med efterfølgende
frokost. Gæst er vores medlem Henrik Thiede, der kommer og fortæller
om sine udsendelser fra det danske forsvar til Kroatien og Bosnien.
Og det bliver spændende! Tilmelding til dette arrangement og spisning til Claus, på 2082 7545, senest
den 6. november. Prisen er kr. 100,-.
Vi holder fælles julespisning med
skyttelauget i Garderstuen torsdag d.
6. december fra kl 1900. Garderstuen
er åben fra kl 1800. Alle er velkomme.
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!
Sydsjællands Garderforenings bestyrelse og diverse udvalg, ønsker alle en
god jul og godt nytår. Næste nummer af
Garderbladet udkommer først lige efter
nytår!
Jul - 74 Kristian Rasmussen
Unik, danskproduceret bordflagstang
i 24 karat guldbelagt messing
- skal aldrig pudses & mulighed
for indgravering i bundpladen
Tlf. 47172804 - www.dan-flanger.dk

Søndre Birk

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

GF 61
14/6 1938

Torsdag den 24. januar 2019 finder fællesarrangementet i samarbejde med
Høje Taastrup og Omegns Garderforening, samt Gl. Roskilde og Omegns
Garderforening sted. Vi plejer jo at
spise først, men i skrivende stund er
det ikke muligt at meddele både menu
og sted. Det vil I få pr. mail, så snart
det ligger fast, men reserver datoen nu. Vi har fået foredragsholderen
Hans-Peter Tams til at fortælle om
hans flugt gennem det krigshærgede Tyskland som ung mand og med
ansvar for sine søskende. Foredraget
hedder ”Mindernes Dæmoner”. Efter
sigende skulle der ikke være et øje
tørt.
Skydning og bowling er i fuld
gang og det er ikke for sent at deltage,
hvis man har lyst til et af disse gode
arrangementer. Kom og vær med, lær
nogle hyggelige mennesker at kende,
og få en oplevelse ved vor juleafslutning i begge ”sportsgrene”.
Skyde- og bowlingprogram finder du
på vor hjemmeside og ring endelig til
de ansvarlige, hvis du har spørgsmål
hertil.

Sluttelig vil jeg på bestyrelsens vegne
ønske alle medlemmer med familie en
rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak
til de mange der har bakket os op i vort
arbejde. Vi glæder os til at se jer i det
nye år.
Maj-70 Jens Crone

Vestlolland

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

GF 50
20/1 1924

Kære Medlemmer af Vestlollands Garderforening. Vort sidste store arrangement var i Nakskov d. 5. september til
National Flagdag. Henrik Hansen og
Niels Christian Devantier var mødt
som officielle repræsentanter for foreningen. I alt deltog omkring 80 personer. Tak til Lolland Kommune.
Sluttelig ønskes alle en rigtig glædelig
jul og et lykkebringende nytår.
MAJ-77 Niels Christian Devantier

Mellemstaterne

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

GF 93
13/2 1943

New York

GF 91
31/5 1928
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

Singapore

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

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

Storbritannien

Lørdag den 24-11-2018 kl. 18.00 holder

Lerdueskydning i DGS 2018

vi foreningens store BANKOSPIL. Vi
starter som vanligt med at spise vores medbragte mad, hertil kan der købes drikkevarer til stuens sædvanlige
lave priser. Ca. kl. 20.00 starter vi med
selve spillet om de helt fantastiske
mange gaver fra vores sponsere. Tilmelding senest den 22-11-18, på tlf.
3054 3891 eller 5854 8591.
Mandag den 31-12-2018 holder vi status i Garderstuen fra kl. 12.30 til ca.
14.00. Når lageret er optalt, hvis der
er noget tilbage, ønsker vi hinanden
et godt nytår.
Generalforsamling: Reserverer allerede
nu den 18 februar 2019 der har foreningens sin Generalforsamling.
Vi vil også ønske alle vores medlemmer
en rigtig glædelig jul.

Lørdag den 15. september 2018 afholdte Den Danske Garderforening i
Storbritannien den årlige lerdueskydningskonkurrence. Denne årlige begivenhed giver foreningens medlemmer chancen for at vise hvem der er
bedst med en riffel og hvem der skal
have retten til at prale det næste år.
Som altid tildeles der præmie til vinderen samt anden og tredje pladsen.
Dette fantastiske arrangement fandt
som sædvanlig sted på en lun og
regnfri dag på E. J. Churchill Shooting
Ground, som ligger et stykke uden
for London. Dagens skydning bestod
af flere forskellige og udfordrende
skud, men der kunne kun være en
vinder, og i overbevisende stil vandt
medlem Lau Kristensen den prestigefyldte konkurrence. På en delt anden plads kom Claus Mathiesen samt
tidligere vinder Christian Larsen. Fra
foreningens side skal der lyde et stort
tillykke til Lau for den overbevisende sejer. Som ved tidligere arrangementer havde Peter Laub sørget for
middag på den lokale pub ”The Bull
& Butcher”. Her kunne dagens deltagere nyde en velfortjent øl samt tale
omkring dagens skydning.

Bestyrelsen

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

GF 92
15/3 1942

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

GF 99
22/4 1992

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

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
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PERSONALIA

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. 16. november
GF 78
SEP-66 Gerner B. Lassesen og frue
Gartnerbakken 17, 2625 Vallensbæk

20-12

24-12

26-12

31-12

06-01

09-01

80 år

Fredag d. 2. november
GF 07
NOV-68 Hans Christian Nielsen og frue,
Knopurtevej 3, 4750 Lundby

15-11

Sølvbryllup
Tirsdag den 6. november
GF 75
DEC-83 Ole Mortensen og fru Anna
Marie, Skibelundvej 20, 8850 Bjerringbro

20-11

21-11

95 år
28-11

JUL-45
GF 45
203 Tage G. M. Wandborg
Aarhusvej 14
3000 Helsingør
JUL-45
GF 21
281 Per Børgesen
Peterssæde 2
4000 Roskilde
JUL-45
GF 33
42 Jørgen Andersen
Æblehaven 9, 104A
5580 Nørre Aaby

08-12

12-12

02-12

MAJ-49
GF 01
840 Gert C. Zibrandtsen
Drogdensvej 4
2791 Dragør
NOV-49
GF 02
Hans Folkersen
Hjulets Kvarter 22 B
5220 Odense SØ
NOV-49
GF 15
140 Henning Bjeldal
Søndertoften 10
9631 Gedsted

12-12

28-12

25-11

26-11

29-11

16-12

90 år

23-12

25-12

30-12

31-12

85 år
17-11

19-11

22-11

26-11

14-12

30

MAJ-54
GF 10
651 Finn Ypkendanz
Rådhusparken 10, st. tv
9000 Aalborg
NOV-53
GF 16
005 Aage Christensen
Damgårdsvænget 109
4050 Skibby
MAJ-55
GF 10
662 Arne Buus Madsen
Nørholmsvej 294
9000 Aalborg
NOV-53
GF 05
958 Hans Erik Hansen
Hovvejen 50
8471 Sabro
MAJ-54
GF 32
884 Bent Gregersen
Egely Alle 8, 1. 0003
7100 Vejle

GARDERBLADET

NOV-53
GF 27
232 Thaarup Petersen
Byvænget 7
7800 Skive
MAJ-54
GF 73
919 Ernst Sørensen
Storegade 70 A
6700 Esbjerg
NOV-53
GF 08
Niels Jørgen Sørensen
Karetmagervej 24
8920 Randers NV
NOV-54
GF 03
148 Johannes K. Skibsted
Præstemarksvej 14
8700 Horsens
NOV-53
GF 93
641 Ole Graversen Sindberg
290 Fox Harbour Drive
Cary, IL 60013-2605, USA
MAJ-54
GF 32
686 Egon Philipsen
Godrumvej 8
7323 Give

07-01

10-01

11-01

11-01

13-01

MAR-58
GF 51
558 Hans Kristian Grøn
Odensevej 263
5400 Bogense
JUL-58
GF 20
830 Finn J. Christiansen
Slotshavevej 22
4792 Askeby
MAR-58
GF 08
482 Holger Petersen
Mariagervej 56, st. tv
8900 Randers
SEP-59
GF 95
290 Peter Bertelsen
P.O. BOX 291
Banff, Alberta T1L 1A4
Canada
JAN-59
GF 55
743 Jørgen Bolther
Kantorparken 28, st. th
8240 Risskov
MAR-58
GF 31
560 Lars Ove Hansen
Pilevænget 3
4652 Hårlev
MAR-58
GF 30
556 Hardy Stenholt Hansen
Christiansvej 2
8600 Silkeborg
NOV-57
GF 34
110 Mogens Juul Hansen
Kong Knuds Vej 2
9600 Aars
MAR-58
GF 51
545 Helge Christensen
Daugstrupvej 12
5450 Otterup
MAJ-58
GF 27
633 Poul Thøgersen
Bellisvej 7
7800 Skive
SEP-58
GF 55
037 Torben Vinderslev
Søndervang 14
8570 Trustrup
MAJ-58
GF 98
688 Kurt Olesen
49/270 Handfort Road
Taigum PC 4018, 		
Queensland, Australien
SEP-58
GF 23
983 Erik S. Kristiansen
Haugevej 11
7400 Herning
JAN-59
GF 73
825 Ib Ibsen
Nørregade 35
6670 Holsted
JAN-59
GF 34
798 Ove Jensen
Gulspurvevej 1
9230 Svenstrup J
JAN-59
GF 16
809 Haakon Sunesen
Cedervej 25
3650 Ølstykke

02-01

75 år
15-11

19-11

19-11

21-11

29-11

03-12

05-12

06-12

07-12

08-12

10-12

15-12

16-12

17-12

18-12

21-12

22-12

23-12

25-12

25-12

30-12

01-01

NOV-62
GF 19
125 Christian B. Nygaard
Grummegårdsparken 12
7620 Lemvig
JAN-63
GF 17
181 Mogens Rye Sørensen
Kirkevænget 2
4330 Hvalsø
JAN-65
GF 06
847 John Mortensen
Søndergade 20
6640 Lunderskov
JAN-63
GF 60
073 Chresten Lorenzen
Snogbækskov 5
6400 Sønderborg
MAJ-63
GF 30
261 Per Borreskov Laursen
Papirfabrikken 13, 02. tv
8600 Silkeborg
JAN-63
GF 43
071 Knud A. F. Thomsen
Jerupvej 186
9870 Sindal
JAN-63
GF 03
166 Kaj Julsen
Gludvej 31
7130 Juelsminde
JAN-63
GF 78
057 Søren D. Sørensen
Budstikken 92
2630 Taastrup
JAN-63
GF 41
096 Poul Erik Pedersen
Rishavevej 7 A
3230 Græsted
MAJ-63
GF 61
260 Palle Haven
Åbovej 11
4160 Herlufmagle
SEP-64
GF 43
637 Jakob Jensen
Hans Tausens Vej 23
9900 Frederikshavn

06-01

NOV-62
GF 14
059 Dan T. Rasmussen
Næsbjergvej 6
4873 Væggerløse
MAJ-63
GF 32
438 Jørgen Jensen
Hjortsvangen 66
7323 Give
JAN-63
GF 04
130 Jens Vestergaard
Nørrevænge 43
7700 Thisted
MAJ-63
GF 59
413 Poul G. Brammer
Stengærdet 23
6705 Esbjerg Ø
JAN-63
GF 15
129 Hans Ø. Jensen
Østervangsvej 87
8830 Tjele
JAN-63
GF 30
163 Flemming Husted
Odinsvej 15
8600 Silkeborg
JAN-63
GF 50
010 Henning R. I. Hansen
Strandagervej 2
4970 Rødby
MAR-65
GF 72
984 Gunnar Stagaard
Bygvænget 9
6800 Varde
MAR-66
GF 10
Erik Bertelsen
Danmarksgade 56, 2.
9000 Aalborg
JAN-63
GF 46
187 Eigil Lund Kristensen
Guldagervej 19
6240 Løgumkloster
SEP-63
GF 13
928 Erik Jensen
Smutvej 4
4200 Slagelse

17-11

07-01

07-01

09-01

10-01

12-01

13-01

13-01

13-01

14-01

MAJ-63
GF 14
Leif Birk
Kildevej 1
4892 Kettinge
MAJ-63
GF 60
280 Jørgen Peter Fangel
Sydvej 6
6470 Sydals
JAN-64
GF 57
049 Peter Nissen Raun
Aastrup Søndermark 16
6100 Haderslev
SEP-64
GF 62
657 Uffe Egedal Hansen
Engvej 35
2960 Rungsted Kyst
JAN-63
GF 13
250 Hans Henning Rudbæk
Kærehavevej 10
4100 Ringsted
SEP-63
GF 62
719 Hans G. Gustav Grüner
Rymarksvej 60
2900 Hellerup
MAJ-63
GF 41
414 Arno Robert Petersen
Poppelvej 8
3070 Snekkersten
MAJ-63
GF 01 & GF 16
305 Bjørn E. R. Hansen
Baunehøjen 31
3600 Frederikssund
JUL-63
GF 17
588 Kurt Feltsen
Neergårdsparken 7, st. th
4000 Roskilde
SEP-63
GF 98
716 Jørgen Hauberg
80 Hickey Road
Sutton, NSW 2620
Australien
JUL-65
GF 37
468 Knud Erik Thomsen
Solsortvej 3
5700 Svendborg

70 år

18-11

19-11

21-11

26-11

27-11

04-12

04-12

14-12

15-12

15-12

NOV-68
GF 10
446 Jens Erik Nielsen
Stendalvej 14
9520 Skørping
SEP-68
GF 62
180 Claus Harkjær
Gartnersvinget 37
2800 Kongens Lyngby
NOV-68
GF 24
Svend Arne Larsen
Galbjergvej 4
5932 Humble
APR-68
GF 50
860 Henry Ærbo Jakobsen
Saltougvej 2
4943 Torrig L.
SEP-68
GF 60
Ernst Christensen
Tandsletvej 1
6440 Augustenborg
NOV-68
GF 31
421 Torben S. Pedersen
Hestehaven 17
4572 Nørre Asmindrup
MAR-67
GF 19
680 Gustav O. Madsen
Nørremøllevej 5
7620 Lemvig
JAN-70
GF 60
Jørgen Jacobsen
Svalevænget 20
6400 Sønderborg
NOV-68
GF 14
452 Peter Müller
Folemarken 57
4800 Nykøbing F
APR-69
GF 32
Jens Erik Lassen
Korshøjvej 8
8721 Daugård
NOV-68
GF 50
460 Kaj Egon Skotte
Langesøvej 10
4913 Horslunde

PERSONALIA

16-12

JAN-70
GF 03
Svend Erik Nielsen
Ternevangen 6
7130 Juelsminde
23-12
FEB-69
GF 52
Henrik Stenager Hansen
Nyvej 13
4733 Tappernøje
23-12
FEB-69
GF 61
Niels C. Schmidt
Horsbred 88
2620 Albertslund
24-12
NOV-68
GF 57
328 Leif Gellert Jacobsen
Kongensgade 35
6070 Christiansfeld
26-12
FEB-71
GF 09 & GF 10
Poul Gludstad-Andersen
Skolevænget 8
8305 Samsø
26-12
OKT-70
GF 52
Hassan Jerichau Clausen
Møllehøjen 8
4690 Haslev
31-12
JUL-69
GF 12
Jørn Bærenthsen
Strandvejen 128
8300 Odder
03-01
JAN-68
GF 14
Lars Andersen
Rådhusvænget 8
4873 Væggerløse
05-01
NOV-69
GF 01
John Elmgaard Hansen
Gl. Køge Landevej 269, 3. tv
2650 Hvidovre
07-01		
GF 01
Flemming Rytter
Trondhjemsgade 2, 4. tv
2100 København Ø
08-01
JUL-73
GF 93
Mogens Christian Bay.
11211 Pierce Plaza
Omaha Nebraska 68144
USA
09-01
MAJ-70
GF 10
Bruno Green Pedersen
Kyømarksvej 10
9240 Nibe
10-01
JAN-70
GF 17
Bjarne Jensen
Løvkærsvej 6
4040 Jyllinge
11-01
OKT-70
GF 32
Preben Christoffersen
Skovlunden 65
7323 Give

04-12

07-12

12-12

15-12

18-12

19-12

21-12

21-12

22-12

24-12

26-12

29-12

31-12

05-01

08-01

60 år
15-11

21-11

25-11

26-11

28-11

30-11

01-12

01-12

JAN-78
GF 37
Kaj Ove Christiansen
Tvedvej 194
5700 Svendborg
APR-79
GF 78
Wandy G. Møller
Vallestrupvejen 21
4300 Holbæk
OKT-77
GF 04
Henning Larsen
Tingstrupvej 11
7700 Thisted
JAN-80
GF 13
Bent Robert Jørgensen
Heimdalsvej 2
4200 Slagelse
NOV-78
GF 04
Jens Fogh Andersen
Magnoliavej 15
7700 Thisted
NOV-75
GF 01
Peter Heide
Hollændervej 16, st. tv
1855 Frederiksberg C
MAJ-80
GF 15
Gordon Pedersen
Sjørupvej 61
7470 Karup
JAN-80
GF 29
Dan Sommerby
Lunddalvej 61
7000 Fredericia

09-01

14-01

NOV-78
GF 02
Steen Berry Petersen
Skæring Sandager 70
8250 Egå
NOV-81
GF 03
Søren Boje Pedersen
Klerkevænget 19
8700 Horsens
AUG-79
GF 56
Carsten Andersen
Ulstedboparken 44
9870 Sindal
NOV-78
GF 15
Tommy Erichsen
Høgevej 1
8800 Viborg
JUL-78
GF 26
Jan Rønsholdt
Hårbyvej 21
2740 Skovlunde
NOV-78
GF 13
Jesper Truelsen
Parkvej 2
4293 Dianalund
APR-79
GF 01
Tony Mike Andersen
Allindemaglevej 67
4100 Ringsted
NOV-78
GF 78
Finn Heise
Højgårdsfoften 298
2630 Taastrup
OKT-80
GF 01
Svend Erik Hansen
Bakkealle 3
2970 Hørsholm
JAN-80
GF 26
Gert Østergaard
Wagnersvej 198
7500 Holstebro
JUL-75
GF 43
Jens Erik Nielsen
Hestvangvej 27
9900 Frederikshavn
AUG-79
GF 77
Hans Chr. Holt Pedersen
Ellebjergvej 20, 2. 0004
2450 København SV
AUG-79
GF 14
Peter Andreas Jensen
Nørre Boulevard 96
4800 Nykøbing F
NOV-78
GF 56
Jørn Buus
Børglum Kirkevej 79
9760 Vraa
MAJ-77
GF 99
Torben Christian Garde Due
Vilvordevej 11 B
2920 Charlottenlund
JAN-80
GF 61
Toni Glud
Lodisvej 47
2650 Hvidovre
NOV-78
GF 35
Arne Balling
Chr. Thisteds Vej 13
9500 Hobro

50 år
17-11

21-11

24-11

24-11

25-11

28-11

30-11

04-12

08-12

11-12

19-12

20-12

21-12

24-12

26-12

26-12

29-12

06-01

06-01

08-01

10-01

11-01

MAJ-89
GF 30
Jan Henriksen
Poppelvej 3
8882 Fårvang
Maj-89
GF 37
Preben Ehmsen Frederiksen
Sundbakken 4
5700 Svendborg
APR-87
GF 05
Finn Stavnsbo
Stenmossevägen 4
645 93 Strängnäs, Sverige
SEP-89
GF 15
Poul Burchardt Lauge
Drosselvej 23
8800 Viborg
JAN-90
GF 02
Carsten Christgau Norge
Kongensgade 29 A, 2. th
5000 Odense C
MAJ-89
GF 38
Ole Glavind
Torvegade 25, 2. th
4640 Faxe
OKT-87
GF 18
Thomas Peter Sabroe
Gøgevang 61
2970 Hørsholm
JAN-90
GF 01
Jan Nielsen
Vestervigvej 11
2720 Vanløse
APR-88
GF 46
Mogens Ravn
Horsbygvej 8
6534 Agerskov
JAN-89
GF 05
Morten Kjær Jensen
F.G.E. Rostrups Vej 3
8000 Aarhus C
MAJ-89
GF 55
Klaus Ove Rasmussen
Teglværksvej 17
8500 Grenå
JAN-89
GF 18
Thomas Hjort Larsen
Usserød Kongevej 90
2970 Hørsholm
SEP-89
GF 26
Søren G. Tokkesdal Lund
Lindeborgvej 12
7560 Hjerm
MAJ-90
GF 32
Frederik Laustsen
Skovbrynet 61
8722 Hedensted
JUL-90
GF 10
Allan Nielsen
Skivumvej 121
9600 Aars
SEP-89
GF 02
Ulrik S. Jensen
Ingerslevsgade 104, 4. tv
1705 København V
SEP-89
GF 03
Anders Møller Andersen
Ravnebjerget 16
8700 Horsens

Dødsfald
MAJ-89
GF 35
Steen W. Knudsen
Vindumovergaardsvej 10
8850 Bjerringbro
MAJ-89
GF 01
Hans Larsen
Møllemosen 57
2760 Måløv
JAN-89
GF 03
Carsten Lund
Lupinvej 101
8700 Horsens
JAN-90
GF 22
Niels Rindebæk
Håstrupvej 2
5672 Broby
SEP-88
GF 18
Torkil Espenhain
Gartnervænget 4
3520 Farum

221-NOV-47
GF 23
Harry Jørgensen
Nørregade 14 B, 2. tv
7480 Vildbjerg
825-NOV-49
GF 18
Willy Abkjær
Kristtornvej 65
3300 Frederiksværk
621-NOV-55
GF 78
Jens Ebbe Nielsen
Vintoften 44, Sengeløse
2630 Taastrup
448-SEP-66
GF 21
Ove Frederiksen
Amager Strandvej
112 G, 3. th
2300 København S
OKT-70		
GF 13
Finn Lehnshøj
Møllebjergvej 29
4174 Jystrup

Tak
Tusinde tak til Sydsjællands GF for
hyggeligt besøg og flaske i anledning af
min 60 års fødselsdag.
Feb-78 Jens Neumann
Tak til Søndre Birks Garderforening for
fremmøde og Portvin i anledning af min
85 års Fødselsdag (var desvære ikke
hjemme). Samt tak til Årgangsforeningen Maj. 54-2 og gamle Garderkammerater.
905-maj-54-2. Poul Erik Nielsen
Stor tak til Vestsjællands Garderforening, for gave og besøg af Knud og
Herluf, ved vores guldbryllup den 21/9.
Karin og 756
NOV-64 Arne Rasmussen
Det var herligt, da kammeraterne
Knud og Frantz på vegne af Vendsyssel
Garderforening saluterede for min
90-års dag med kongelig portvin. Plus
noget endnu stærkere som personlig
gave. Derfor stor tak til foreningen og
de udsendte. Noget så usædvanligt
som en håndskreven, fyldig lykønskning
kom fra De danske Garderforeningers
fungerende præsident, maj 70 - Jens
Crone. Hjertelig tak. Den hilsen blev jeg
glad for og stolt over.
21 maj 1950 - Rogers Søgaard
Tak til Høje-Taastrup & Omegn´s
Garderforening for fremmøde med
Garderhilsen og portvin i anledning af
vort Diamantbryllup d. 20. juli 2018.
486 marts-58 Jens & Alice Thomsen
Jeg og min hustru vil gerne takke
Esbjerg og Omegns Garderforening,
for gave til vores Guldbryllup. Vi
takker også bestyrelsen for gave samt
deltagelse i morgensang og festen om
aftenen.
413 MAJ 63 Poul Guldager Brammer
En stor tak til Frederiksborg Amts
Garderforeforning for hyggeligt besøg,
samt en dejlig flaske Portvin ved min 85
fødselsdag den 8. SEP, jeg vil nyde vinen
sammen med min kone.
169745 MAJ- 53 Kurt Peter Jensen
Tak til Høje Taastrup Garderforening
For deltagelse blomster og Fanevagt.
Ved Jens Ebbe Nielsens Bisættelse den
6. september i Høje Taastrup Kirke.
Hilde Hjort Nielsen
Tak til Haderslev Garderforening
for hyggeligt besøg og gave på min
fødselsdag.
169/Nov.53 Viggo Tønnesen
En stor tak til Kammerherre Oberst
Flemming Rytter Præsident for De
Danske Garderforeninger. Takker for den
flotte og personlige hilsen til min 90årsdagt. Samtidig takker jeg den Vestfynske
Garderforening ved Ole Haaning Thomsen, som holdt en fin tale på grillaften
hos Sinne og Knud Warming. Også en
stor tak til Fredericia Garderforening, for
gaven ved grillaften hos Karen og Arne
Hedegaard.
688 NOV 1948 Jørn W. Deleuran
En stor tak til Køge Garderforening for
den flotte vinkurv til min 80 års fødselsdag, som jeg blev meget glad for.
314 JAN-58 Mogens Jensen

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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Gaver til,

4

en gang garder,

3

altid garder

2

5

1
7

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul

6
9

Bestil dine varer på tlf. 30 54 38 91 eller 58 54 85 91,
eller mail: dgglavind@dbmail.dk

8

18
16

11
12
15
10

13
17

19
14

20

21
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GARDERBLADET

22

23

(1) Garder til træet – Stor Garder kr. 148,00 – ITM: 006253 (2) Garder til træet – lille Tambour m/tromme kr. 128,00 – ITM: 000640 (3) Garder til træet – lille musiker kr. 128,00 – ITM: 022581 (4) DG Slipsnål ribber kr.
95,00 – ITM: DG 8503 (5) DG Slipsnål massiv kr. 95,00 – ITM: DG 8502 (6) DG Nål (stang el. knap) kr. 45,00 – ITM: DG 8500 Stang – DG 8500 Knap (7) DG Nål (sølv) kr. 99,00 – ITM: DG 8501 (8) Dobbelt Kort m/Gardermotiver 5 stk kr. 50,00 (9) Manchetknappesæt (LG eller DG) – kr. 350,00 ITM: LG 2007 – DG 8512 (10) Caps LG kr. 95,00 – ITM: LG 2111 (11) Caps DG kr. 95,00 – ITM: DG 8508. (12) DG Sweater str. S-4XL kr. 395,00 – ITM:
DG 8102 (13) Polo m. Sol el. DG str. S-3XL kr. 275,00 – ITM: LG 8105 el. DG8105 (14) Garderslips Polyester kr. 125,00 – ITM: DG8505 – Silke kr. 225,00 – ITM: DG 8505 Silke. (15) Garderplakat (50x70) kr. 195,00 – ITM:
DG 9500 (16) Livrem med speedlock kr. 350,00 – ITM: DG 5000 (17) Lommelærke med med graveret sol kr. 95,00 – ITM: LG 2107 (18) DG kop kr. 60,00 – ITM: DG 5001 (19) LG Termokop kr. 140,00 – ITM: LG 2102
(20) Tambourkorpsets DG-CD kr. 50,00 – ITM: DG 5501 (21) Flaskeskjuler kr. 295,00 – ITM: DG 9100 (22) Vagtgående Garder, Witt Design kr. 545,00 – ITM: DG2202 (23) Garder Hoptimist kr. 195,00 – ITM: 002203

