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som militanter 
kan lide det”

Forberedelse 
til operation 
GEFION, hvor 
virkningen af 
peberspray 
afprøves.
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I 
januar måned sendte vi 
vort nye ”Ung-initiativ” 
oplæg i høring, og vi har 
til dato kun fået positi-
ve reaktioner fra en del 
foreninger. Jeg kan sige, 
at vi glæder os til den 
kommende tids formands-
møder, hvor vi skal disku-
tere vort oplæg og videre 

fremdrift i vort projekt. Jeg vil selv 
påstå, at det er en stor og spændende 
opgave der venter forude, at binde de 
unge gardere til DG, og gøre det på en 
sådan måde, så de forbliver tilknyttet 

vores organisation. Det er for mig en 
af de største udfordringer DG nogen-
sinde har haft, og netop derfor må vi 
stå sammen. Bliver vort oplæg positivt 
modtaget, så vil det løbe af stablen i en 
3-årig forsøgsperiode. Vi vil følge det 
tæt, både medlemsmæssigt og økono-
misk. I løbet af et års tid vil det så vise 
sig, om vi har ramt rigtigt, så vi kan 
implementere ”Ung-initiativ” i DG gen-
nem ændringer i vore fællesvedtægter. 
Det er en helt anden historie, men lige 
nu drejer det sig om videreudvikling 
af De Danske Garderforeninger, også 
på det administrative plan, med vort 
motto - Fra en forening i fortiden, til en 
forening i tiden -.

Den 26. januar deltog jeg til åbent 
hus arrangementet på Garderkasernen 
i Høvelte. En snefyldt og kold lørdag. 
Hvem stillede troligt op med Garder-
butikken, Knud Glavind. Tro det eller 
ej, Knud bliver 75 år i marts måned, 
og i marts måned fejrer han samtidigt 
25 års jubilæum med Garderbutikken. 
Mange gamle gardere kender Knud og 
ringer troligt til ham, hvis de har brug 
for merchandise. Knud, du har sandelig 
fortjent mere end en tak, for det store 
uegennyttige arbejde du har ydet til 
gavn for Livgarden og garderbevægel-
sen i særdeleshed. En sand idealist, der 
har ydet mere end mange. Tak og stort 
tillykke. 

Den 3. februar besøgte jeg Region 
5 mesterskabsarrangement i bowling. 
Det var glædeligt at se 9 herrehold og 4 
damehold dyste på livet løs i en rigtig 
hyggelig atmosfære. Jo, der er liv i De 
Danske Garderforeninger på mange 
fronter, og det skal der blive ved med 
at være. Det næste store arrangement 
i Region 5 i år er repræsentantskabs-
mødet i Slagelse til maj, hvor der skal 
vælges en ny Præsident for en 1 – årig 
periode. Vi håber, at alle foreninger 
deltager. Mødet er ikke kun for besty-
relsesmedlemmer, men for alle der er 
medlem i en garderforening.

PRÆSIDENTEN HAR ORDET

Kære gamle gardere. 
Det har været en spæn-
dende januar måned. 
Hvor har vi, nogen af 
os, frydet os over det 
danske sammenspil 
ved VM i håndbold, og 
det gik jo som bekendt 
rigtig godt. Verdensme-
stre og endda i overle-
gen stil. Ja, når det går 
os sportsligt, så kan vi 
danskere for en kort 
stund stå sammen. Det 
gør vi også i De Danske 
Garderforeninger, står 
sammen som vi altid 
har gjort, selv om vi 
medlemsmæssigt er lidt 
pressede for tiden. Vi 
vil altid stå sammen, for 
det er jo netop gamle 
garderes varemærke.

Jens Crone
Præsident, De Danske Garderforeninger



V
i er nu næsten 
i mål allerede 
efter de første 
to måneder af 
2019, så vi kan 
snart fremsende 
ansøgningen 
til Told og Skat, 

og dermed blive en almennyttig fond 
fra 2020. Desuden har vi kunnet hjælpe 
endnu en veteran, der stod med et akut 
behov for hjælp. Så det hjælper, når I 

støtter fonden.
Forligsimp-

lementeringen 
skrider også 
stille og roligt 
fremad her 

ved Livgarden. Vi er nu ved at fi nde på 
plads i den nye organisation, og når de 
sidste fi ksfakserier med mail adresser 
og oprettelse af stillinger er på plads, 
kan vi alle fokusere på selve opgaveløs-
ningen. 

Når I læser dette, så har 1/I LG 
overtaget operation Gefi on med be-
vogtningen af bl.a. synagogen og andre 
særligt udpegede steder i København, 
og 2/I LG begynder fokuseringen af 
uddannelsen m.h.p. opgaveløsningen 
i Irak til august. Vi har fået indført det 
fælles administrative element på kaser-
nen, og fl ere af vores facilitetsprojekter 
på kasernen er ved at tage form.

Noget af det som fylder i hverda-
gen, er det nye personelansvar for alle 
ved regimentet, som nu er kommet 
tilbage til Livgarden. Med lanceringen 
af det nye fælles HR direktiv i denne 
måned, herunder mulighederne for 
at lave en mere målrettet karriere og 
kompetence udviklingsplan for det 
faste personel, ser jeg gode muligheder 
for at skabe fundamentet for attraktiv 
tjeneste og gode udviklingsmulig-
heder inden for regimentet, samt et 
godt afsæt for karrierer efter tiden ved 
regimentet.

Vi er begyndt at udvikle på ud-
dannelsen af garderne, så den passer 
bedre til de kommende opgaver som 
beredskabsenhed til støtte for politiet. 
Vi gør nogle forsøg med de nuværende 
hold, således at vi er klar, når det første 
store hold møder i august, og skal være 
indsættelsesklar til december i vagt-
kompagniet.

En del at udviklingen for garder-
ne bliver også tilgang af nyt materiel 
til de kommende opgaver. Der bliver 
tale om ny beskyttelsesudrustning, 
nye sigtemidler samt bedre og mere 
natobservationsmateriel og kommuni-
kationsmateriel. Alt sammen elementer 
som skal forbedre vagternes operative 
opgaveløsning, uden at det går ud over 
ceremoniellet, og alt sammen elemen-
ter som skal med i uddannelsen lige fra 
starten.

Så når jeg bliver spurgt; ”Hvordan 
går det i Livgarden?” - så må jeg svare; 
”Det går fremad”.  

DE DANSKE 
GARDERFORENINGER

DEN KONGELIGE
LIVGARDE

DEN KONGELIGE
LIVGARDES FOND

Protektor
Hendes Majestæt Dronningen

Præsident
MAJ-70 Jens Crone
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Støt fonden
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 eller på MobilePay nr. 
42697 med anførelse: ”Donation til Den kongeli-
ge Livgardes Fond”

www.denkongeligelivgardesfond.dk

støtter fonden.
Forligsimp-

lementeringen 
skrider også 
stille og roligt 
fremad her 

Donationer kan gives på følgende kontonummer:
eller på MobilePay nr. 

 med anførelse: ”Donation til Den kongeli-

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde

I første nummer af 
garderbladet i år 
nævnte jeg behovet 
for at få donationer til 
Den Kongelige Livgar-
des Fond, så vi kunne 
søge om at blive en 
almennyttig fond. Tak 
til alle dem der har 
bidraget med en do-
nation på minimum 
200 kr. på mobile pay 
42697. 

DET GÅR FREMAD
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Uddannelsesbataljonen 
udpeger bataljons-
befalingsmand 

Det var en glad oberstløjtnant Torben Egidiussen, chef 
for II/LG, der i sidste uge kunne meddele, at oversergent 
Young er udpeget til Bataljonbefalingsmand.
- Oversergent Young har et særdeles solidt og fagligt 
bagtæppe, som sammen med hans personlighed og 
erfaring, gør ham til en oplagt rollemodel for såvel yng-
re som ældre befalingsmænd, forklarer oberstløjtnant 
Torben Egidiussen om valget.
I den kommende tid vil oversergent Young tage en tørn 
som delingsfører på hold april 2019, hvilket vil styrke 
oversergent Youngs indsigt i vilkårene som befalings-
mand i II/LG og bidrage yderligere til forudsætningerne 
for virket som bataljonsbefalingsmand.

Anerkendelse
Den 14. januar kunne oberst Mads Rahbek tildele OKS-1 
Per Chefen for Den Kongelige Livgardes mønt nr. 10, for 
at have medvirket til en civil anholdelse af en bankrøver.
I begrundelsens lyder det, at OKS-1 Per “... udviser det 
mod, den handlekraft og beslutsomhed som kendeteg-
ner de personlige kvalifi kationer enhver soldat burde 
være i besiddelse af.” Stort tillykke med udmærkelsen 
og tak for indsatsen!

Træning
1.panserinfanterikompagni: De afsluttende “eksamener” 
er for alle bestået, #fl øjkompagniet er nu klar til, at 
støtte samfundet i rammen af særlig hjælp. Se mere 
på s. 12.
Foto: @funder_photography 

Musikkorpset
Den Kongelige Livgardes Musikkorps har netop indgået 
en aftale med Giordano Bellincampi, der nu tiltræder 
som kunstnerisk rådgiver for musikkorpset for en tre-
årig periode. Giordano Bellincampi vil i perioden dirigere 
et antal koncerter, og derudover skal hans rådgivning 
være med til at sætte retningen for musikkorpsets 
kunstneriske og musikalske udvikling.
Aftalen skal ses i lyset af, at Den Kongelige Livgardes 
Musikkorps i de seneste år har været inde i en rivende 
udvikling, med en koncertvirksomhed, der positionerer 
musikkorpset som et blæserensemble på højeste inter-
nationale niveau. Giordano Bellincampi har i de forløbne 
år med stor succes dirigeret fl ere af disse koncerter.

Generøs donation

Generøs donation til Livgarden af veteran fra Gardehus-
arregimentet.
Livgardens Historiske Samling har modtaget et virkelig 
fi nt og vellignende portrætmaleri af Anders Johan 
Stæhr Storrud (1973-2007), som premierløjtnant og 
delingsfører, Irak Hold 3 (FEB-AUG 2004). Maleriet er 
malet og doneret af Michael Bang, som er veteran fra 
Gardehusarregimentet.
I anledning af donationen udtaler Eric Lerdrup Bourgois, 
historisk leder og specialkonsulent ved Den Kongelige 
Livgarde; ”Det er en helt fantastisk rørende gestus fra 
Michael Bangs side, og det betyder også noget helt 
særligt for os, at maleriet er malet af en veteran, der 
om nogen kender til det at have været udsendt i inter-
nationale operationer”.
Den Kongelige Livgardes bidrag til Irak Hold 3 var et 
panserinfanterikompagni, hvor premierløjtnant Anders 
J. S. Storrud var en af delingsførerne. Kompagniets 
hovedstyrke var tre danske delinger og en litauisk de-
ling. Den danske styrke udgjordes af stampersonel fra 
Livgarden suppleret med tjenstgørende fra Gardehusar-
regimentet og reaktionsstyrkepersonel. Panserinfante-
rikompagniet var baseret i lejren Camp Eden ca. 10 km 
nordvest for Al Qurnah i Basra-området.

Den 5. februar havde Forsvaret besøg af den tyske 
forsvarschef general Eberhard Zorn. Den tyske 
forsvarschef besøgte bl.a. Monumentet for Danmarks 
Internationale indsats efter 1948, hvor forsvarschefen 
var vært.

Kommandanten i København modtog den danske og 
tyske forsvarschef med æreskommando og musikkorps. 
Den tyske forsvarschef lagde krans ved Monumentet.
Foto: Kastellet i København 

Modtagelse af den 
tyske forsvarschef
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K
ongelig 
residens på 
Amalien-
borg. Den 26. 
februar 1794 
brændte det 
første Chri-
stiansborg 
– konge-
familiens 

slotsresidens i hovedstaden. Den nu 
husvilde kongefamilie måtte bl.a. 
overnatte i general von Huths bolig i 
”Gjethuset” – et gammelt kanonstøberi, 
hvor bl.a. Salys rytterstatue af Frederik 
5. var blevet støbt. Gjethuset lå på Kon-
gens Nytorv, der hvor Det Kongelige 
Teater (gl. scene) og Stærekassen om-
trent ligger i dag. I efterfølgende dage 

AMALIENBORGVAGTENS 225 ÅRS JUBILÆUM

VAGT PÅ AMALIENBORG I 225 ÅR
Den 10. marts 2019 er det 225 år siden, at Den 
Kongelige Livgarde (til Fods) oprettede den før-
ste vagt for kongefamilien på Amalienborg. Siden 
1794 har Den Kongelige Livgarde varetaget vag-
ten for seks majestæter og en lang række andre 
kongelige, statsledere og øvrige gæster på Amali-
enborg. At det kun er seks majestæter og ikke syv 
skyldes det forhold, at kong Frederik 7 anvendte 
det andet Christiansborg som residens.

AMALIENBORG Tegning af Amalineborg før 1795
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AMALIENBORGVAGTENS 225 ÅRS JUBILÆUM

blev kongefamilien indlogeret i mere 
standsmæssige lokaliteter i København 
– bl.a. i udenrigsministerens palæ på 
hjørnet af Bredgade og Frederiksgade, 
hvorunder Livgarden naturligvis også 
oprettede vagt.

5. marts 1794 erhvervedes Moltkes 
Palæ (Christian 7’s Palæ) og den 12. 
marts 1794 blev Schacks Palæ (Chri-
stian 9’s Palæ) erhvervet. At palæerne 
blev erhvervet så hurtigt skyldes det 
forhold, at Moltkes Palæ stod tomt – 
fornemt møbleret og indfl ytningsklart. 
Det stod dog helt anderledes til med 
Schacks Palæ, hvor det havde knebet 
med vedligeholdelsen. Arveprinsen er-
hvervede Levetzaus palæ (Christian 8’s 
palæ) og da Brockdorffs palæ (Frederik 
8’s palæ) allerede var statens ejen-
dom – sidstnævnte blev anvendt som 
Søkadetakademi – kom alle fi re palæer 

på statens hænder. Andre medlemmer 
af den kongelige familie erhvervede 
palæer i nærheden af Amalienborg. 
Den 10. marts ved 19-tiden fl yttede 
kongen, Christian 7. og kronprinsepar-
ret – kronprins Frederik (6. – konge 
fra 1808-1839) og kronprinsesse Marie 
Sophie Frederikke – ind i Moltkes Palæ 
og dermed gik Amalienborg ind i dan-
markshistorien, som kongelig residens.

I maj 1794 forlagde man residen-
sen til Frederiksberg Slot for at give 
plads til iværksættelsen af forskellige 
bygningsmæssige foranstaltninger. Det 
drejede sig om opførelsen af Hardroffs 
Kollonade, som forbindelsesgang mel-
lem kongen og kronprinsens palæer, 
forhøjelsen af portfl øjene samt en om-
fattende renovering af Schacks Palæ. I 
december 1794 vendte kongefamilien 
tilbage til Amalienborg. Christian den 

7. til Moltkes Palæ og kronprinseparret 
til Schacks Palæ. 

Der blev desuden indrettet offi cer-
svagtervagtstuer i hovedportpavillio-
nen til Christian 9’s Palæ og underoffi -
cersvagtstue i hovedportpavillionen til 
Christian 7’s Palæ med bagved liggende 
vagtstuer for mandskabet. I Frederik 8’s 
Palæ indrettedes vagt for Hestgarden 
med stalde bag palæet og marketen-
deri i kælderen. På dette palæ blev 
der desuden opsat et ur, der kom fra 
portbygningen på Frederiksberg Slot – 
af hensyn til den dagligt optrækkende 
vagtparade. 

Den første vagt
Som følge af Christiansborgs brand 
26. februar 1794 sikrede Livgarden til 
Fods den husvilde kongefamilie således 
den 27. februar: Vagtparaden for i dag 



OM VAGTEN OG VAGTPARADENS RUTE TIL 
AMALIENBORG Efter Christian 9.s død og det 
efterfølgende tronskifte i 1906 foregik front-
marchen foran Frederik 8.s Palæ, ligesom fanen 
blev afhentet i dette palæ. De udstillede poster 
blev justeret til dobbeltpost ved hovedporten og 
dobbeltpost ved køkkenporten til residenspalæet 
samt en dobbeltpost ved hovedporten til Christi-
an 8.s Palæ for kronprins Christian (10.), en dob-
beltpost ved Det Gule Palæ for Prins Valdemar, 
en enkeltpost i Kolonnaden, en post for gevær 
samt den indre dobbeltpost i Kongens forgemak. 
Den mest markante ændring i vagtparadens for-
hold efter tronskiftet fremkom på forslag af den 
nytiltrådte chef for Livgarden, oberst kronprins 
Christian inden residensen i slutningen af 1906 
blev forlagt fra Fredensborg til København. Kon-
gevagten skulle fremover marchere fra Livgar-
dens Kaserne gennem Købmagergade og Strøget 
til Amalienborg. Vagten blev herefter formeret 
på Rosenborg Eksercerplads med officerer, vagt-
styrken og musikkorps i stedet for som tidligere 
i Dronningens Ridehus. Før da var vagtstyrken 
marcheret ad den nærmeste vej til vagten, dog 
fortrinsvis i hovedgaderne. Nu blev det reglemen-
tarisk fastsat, at vagtparaden skulle marchere ad 
Nørrevold, Frederiksborggade, Købmagergade, 
Østergade, Kongens Nytorv, Bredgade, Frede-
riksgade til Amalienborg.

KONGENS RIDETUR Christian 10 under besættelsen. Garderne er i feltuniform 
M/1923 – som blev anvendt på Amalienborg fra 9. april 1940 til 29. august 1943

(består af) 3 detachementer, hvoraf 
den første (for) Hans Majestæt Kongen 
bestående af 1 kaptajn som (udfører)
inspektion. Kaptajn grev Rantzow 
for ham kaptajn Stafelt, 1st løjtnant 
Roepstorff, to underofficerer: Loh, 
Stallinghusen, 1 tambour, 1 piber og 25 
gardere … Den anden detachement på 
Rosenborg slot bestående af 1ste løjt-
nant Zepelin, 2 underofficerer: Eggo, 
Moth, 1 tambour 1 piber og 26 gardere 
… Den tredje detachement hos hendes 
Kongelige Højhed Prinsesse Louise 
Augusta på grev Schimmelmanns Palæ: 
1 underofficer, Erdman, 12 gardere …
Søndag den 9. marts 1794 blev kaptajn 
G. greve von Rantzau befalet til vagt for 
Hans Majestæt Kongen den følgende 
dag, mandag den 10. marts 1794. Rant-
zau blev således den første vagtkom-
mandør på Amalienborg.

Stednavnet ”Amalienborg”
Selve Amalienborgs stednavnehistorie 
har sin oprindelse sidst i 1600-tal-
let, hvor der nord for det nuværende 
Amalienborg – i årene 1669-73 – blev 
opført et lille lystslot, der fik navnet 
Sophie Amalienborg – opkaldt efter 
Frederik 3.´s dronning, Sophie Amalie. 
Lystslottet nedbrændte dog allerede i 
1689. I anledning af Det Oldenborgske 
Kongehus 300-års jubilæum i 1748 blev 
det besluttet at anlægge en helt ny by-
del; Frederiksstaden. Her blev bl.a. de 
fire ”Amalienborg” palæer opført, som 

private boliger. I anledning af 100-året 
for arvehyldningen af Frederik 3. i 1660 
nedlagdes grundstenen i 1760 til den 
franske billedhugger Jacques-Franço-
is-Joseph Salys rytterstatue af Frederik 
5, der blev afsløret 11 år senere i 1771. 
Rytterstatuen var tiltænkt en helt 
central placering på den ottekantede 
plads (Amalienborg Slotsplads), der var 
udlagt som det absolutte midtpunkt i 
den nye Frederiksstad.

Særlige hændelser på Amalienborg
Der har gennem årene været forskellige 
”særlige hændelser” på Amalienborg. 
En af de første skete lørdag aften den 
27. juli 1811, da Frederik 6. kom ridende 
hjem til residenspalæet på Amalien-
borg, hvor han steg af hesten. Da Kon-
gen skulle begive sig op ad trappen til 
palæet, blev han standset af en person, 
der bad om at komme i audiens. Dette 
afviste Kongen på det sene tidspunkt 
– manden kunne komme ordinært i 
audiens dagen efter. Det viste sig, at 
den pågældende var pistolbevæbnet og 
kongen trak sin sabel. Situationen ud-
viklede sig ved at attentatmanden ret-
tede to pistoler mod jourhavende adju-
dant, der imidlertid greb om pistolerne. 
Samtidig var den posthavende garder i 
porten, Jeppe Johansen Skodborg af 2. 
kompagni løbet til. Garderen greb den 
indtrængende i nakken og holdt ham 
fast, indtil de indre poster kom til og 
hjalp med afvæbningen. Personen var 

en sindsforvirret svensk husarkornet, 
der var blevet ulykkeligt forelsket i 
Frederik 6.s kusine, prinsesse Juliane. 
Svenskeren havde tidligere fået tilhold 
om at holde sig væk. Højesteret skær-
pede en kommissionsdomstols dom til 
dødsstraf, men Frederik 6. benådede 
gerningsmanden til fæstningsarrest på 
livstid. Den dømte døde i Kastellet af 
sygdom i 1834. Garder Skodborg blev 
udnævnt til Dannebrogsmand for sin 
resolutte handling.

”Amalienborg 9. april 1940”
Den 9. april klokken 04.15 dansk tid 
iværksatte Tyskland angrebet på 
Danmark og Norge. Danmark blev i 
Jylland angrebet af en infanteridivision 
og en skyttebrigade, der rykkede over 
landegrænsen i Jylland og kom i kamp 
med de fåtallige danske styrker nord 
for grænsen. Samtidig sølandsatte 198. 
Infanteri Division styrker på Sjælland, 
Falster og Fyn med tyngde om Korsør 
og Gedser, mens faldskærmsenheder 
blev nedkastet over Aalborg Lufthavn 
og ved Storstrømsbroen for at sikre dis-
se for invasionsstyrken vigtige objekter. 
Udover flådestøtte var der omfattende 
støtte fra det tyske flyvevåben. Således 
var der udpeget et antal militære mål i 
København: Livgardens Kaserne, Gar-
dehusarkasernen (Østerbrogades Ka-
serne), Artillerikasernen (Bådsmands-
strædes Kaserne) og endnu en kaserne, 
formentlig Svanemøllens Kaserne samt 
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Flådehavnen (Holmen). Den forstærke-
de I Infanteribataljon af 309. Regiment 
i 198. Division var blevet indskibet 
i Travemünde og var i et civilt skib 
hjulpet af en isbryder sejlet op gennem 
Storebælt, nord om Sjælland og ned i 
Øresund, hvor transportskibet lagde til 
ved Langelinie i København. Herfra ryk-
kede bataljonen hurtigt frem og besatte 
Kastellet. Fremrykningen fortsatte 
bl.a. ad Amaliegade og Bredgade mod 
Amalienborg Slot, hvor kongevagten 
tog kampen op fra slotspladsen og de 
tilstødende gader for at hindre fjendtlig 
fremtrængen mod slottet. Vagtkom-
mandøren, kaptajn P.A.C. Henningsen 
instruerede garderne efterhånden som 
de var klar til kamp og sendte dem på 
plads. I en tysk rapport udtaler stabs-
chefen ved det tyske korps, at der ved 
sikringen af Kastellets nærmeste omgi-
velser blev den kgl. livgarde, der ydede 
modstand, sat ud af spillet. Livgarden 
havde herved nogle sårede. Påstanden, 
om at Livgarden var sat ud af spillet, 
er ukorrekt. Det særlige ved kampen 
ved Amalienborg den 9. april 1940 var 
stedet og de personer, der var til stede. 
Kongens residenspalæ (Christian 8.s 
Palæ) blev direkte ramt af fjendtlige 
håndvåbenprojektiler, og kamplarmen 
fra slotspladsen akkompagnerede de af-
gørende møder i Kongens arbejdsværel-
se. Udover kong Christian 10., dronning 
Alexandrine, kronprins Frederik (9.) og 
kronprinsesse Ingrid var statsministe-
ren, udenrigsministeren, forsvarsmi-
nisteren, chefen for generalkomman-
doen, viceadmiralen samt direktøren 
for udenrigsministeriet til stede som 
beslutningstagere og rådgivere. Under 
forhandlingerne i kongens arbejds-
værelse diskuteredes en fortsættelse 
af kampen. Den kommanderende 
general, generalløjtnant Prior, svare-
de på forespørgsel fra kongen, at han 
ikke syntes, man burde opgive opgive 
modstanden. Den 9. spril 1940 sikrede 
Livgarden, at kongen og regeringens 
ledende ministre og embedsmænd som 
frie mænd kunne træffe de nødven-
dige beslutninger i den alvorlige og 
pressede situation. Ud fra regeringens 
politiske holdning og under indtryk 
af angriberens militære overlegenhed 
og truslen om luftbombardement af 
København besluttedes det fra dansk 
side at indstille kampen. Den Konge-
lige Livgarde løste sin opgave. Den 27. 
november 1985 resolverede Hendes 
Majestæt Dronningen, at Den Kongeli-
ge Livgardes syv faner skulle forsynes 
med fanebånd bærende inskriptionen 
„Amalienborg 9. april 1940“. Fanebån-

DEN HEMMELIGE TUNNEL UNDER 
AMALIENBORG Selv efter hærens 
og dermed Livgardens opløsning 29. 
august 1943 varetog gardere Konge-
husets sikkerhed. Først og fremmest i 
form af Politivagten på Amalienborg, 
men også ved de underjordiske styrker, 
der efterhånden blev organiseret. I ef-
teråret 1944 frygtede man, at Konge-
familien ville blive taget som gidsler af 
besættelsesmagten og ført til Tyskland. 
Som reaktion herpå tog kaptajn Troels 
Branner fra Livgardens ”O-grupper” ini-
tiativet til at etablere en flugtrute fra 
Amalienborg. I al hemmelighed blev 
der konstrueret en tunnel væk fra resi-
denspalæet, således at Kongefamilien 

kunne komme uset ud af Amalienborg. 
Gennem forberedte gennembrydninger 
i ejendomme i Bredgade gik ruten til et 
opsamlingspunkt, hvor en ambulance 
fra Zoneredningskorpset kunne køre til 
en lejlighed i Stockholmsgade og/eller 
ud af byen til Gentofte Sygehus, hvorfra 
videre transport til en overlægebolig og 
dernæst til en anden civil bolig og videre 
derfra var forberedt. Fem gamle garde-
re, herunder de tre brødre Hinsch, var 
blandt arbejdsmandskabet til tunnelen, 
der udførtes ved avanceret ingeniørtek-
nik i form af hydraulisk gennempresning 
af store cementrør. Det færdige arbejde 
blev inspiceret af Dronning Alexandrine.

SKILDERHUS SOM BESKYTTELSESRUM Til at beskytte Amalineborgvagten mod 
allierede bombeangreb, blev de velkendte røde skilderhuse udskiftet med pansrede 
skilderhuse. På billedet ses Post For Gevær foran sit skilderhus. 
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OM SKILDERHUSET En særlig og på anden 
måde markant „bygning“, der blev udviklet til 
det første Christiansborg og stadig anvendes, er 
skilderhuset. Som tilbehør til pragtslottet, opført 
af tidens førende arkitekter, hørte et større antal 
skilderhuse til det store antal udstillede poster 
af Livgarden. Det mangekantede og unikke dan-

ske skilderhus kan i formen føres tilbage 
til det første Christiansborg, men har siden 
gennemgået en vis udvikling. Formen er en 
sammensætning af et 9-sidet prisme og en 
tilsvarende pyramide, der tilsammen er 3½ 
meter højt. Åbningen er tilvejebragt ved at 
fjerne det meste af to af siderne fortil og på 
et tidspunkt forhøjet af hensyn til gardernes 
høje hovedbeklædning. Der findes to model-
ler: 1) ”Hærens skilderhus” er ophængt på 
en kraftig rundholt, der forankret i jorden 
går gennem bundens bagerste del og bærer 
konstruktionen over jorden. 2) ”Amalienborg 
skilderhuset” adskiller sig ved at være hævet 
over jorden ved en central pivotanordning 
under bundpladen. Det røde skilderhus med 
hvide kanter og top er på tagets forside forsy-
net med den regerende monarks monogram. 
Kronprins Frederik (6.) må have tænkt på 
sine soldaters helbred, idet han var opmærk-
som på, at det trak på soldaten i skilderhuset 

fra de to observationshuller i siden. Kronprinsen 
befalede derfor i 1803 Ingeniørkorpset ved samtli-
ge skilderhuse i fæstningerne, København og Cita-
dellet at foranstalte indvendig i disse skilderhuse 
anbragt en klap, således, at den kan skydes for og 
tilbage efter omstændighederne.

OM GEVÆRSTØTTERNE På Frederik 5.s fødselsdag i 1756 blev det befalet, at vagten skulle trække op 
med bajonet på geværerne. Samtidigt blev der anskaffet fourchetter (geværstøtter) til at stille geværer-
ne i og trommestole til tambourernes trommer, ligesom en ny infanterimarch skulle slås fremover. Hvis 
kongen ikke residerede i hovedstaden blev der etableret løjtnantsvagt. Der er fortsat geværstøtter på 
Christiansborg og Amalienborg. Geværerne henstilles ikke mere i geværstøtterne, selvom der er en „Post 
for Gevær“, da garderen altid skal have sit våben inden for rækkevidde.

FØRSTE PROKLAMATION/UDRÅBNING AF 
KONGE Onsdag den 16. marts 1808 klokken 10 
bekendtgjorde statsministeren fra balkonen i re-
sidenspalæet på Amalienborg, at Frederik 6. hav-
de efterfulgt Christian 7. som konge. Under trom-
petfanfarer fra Den Kongelige Livgarde til Hest 
råbte folkemængden hurra for den ny konge, der 
viste sig på balkonen. Den Kongelige Livgarde til 
Fods aflagde samme dag ed til kong Frederik 6.

AMALIENBORG OG LIVGARDENS FANER
Fredag den 24. september 1847 stillede Livgar-
dens officerskorps i Christian 8.s Palæ på Ama-
lienborg til faneindvielse. Her blev sømmene 
slået i de fire nye faner af kongen og dronningen 
samt tre øvrige medlemmer af Kongehuset, den 
tjenstgørende generaladjudant, Kommandøren 
for 1. Infanteribrigade, kommandøren for Livgar-
den, majoren, ældste kaptajn, ældste løjtnant, 
auditøren og ældste sekondløjtnant. Dagen efter 
stod Livgarden til parade på Rosenborg Eksercer-
plads. 1. kompagni og 4. kompagni marcherede i 
vinkel på fløjene af 2. kompagni og 3. kompagni. 
De to gamle faner blev afleveret til generaladju-
danten, hvorefter kong Christian 8. overrakte de 
fire nye faner til chefen for Livgarden, der gav 
dem videre til faneløjtnanterne, der atter gav 
dem til fanebærerne. Kongen talte under højtide-
ligheden til Livgarden og beså derefter kasernen. 
De fire faner fra 1847 anvendes stadig ved Den 
Kongelige Livgarde. De to gallafaner med rigs-
våbnet i midten befinder sig stadig i det aktuelle 
residenspalæ på Amalienborg. Gallafane nr. 1 har 
et Frederik 5.s monogram i spydet fra en ældre 
fane, mens nr. 2 bærer Christian 8.s monogram. 
De to dagligfaner med Christian 8.s monogram i 
dug og i fanespyd blev senere også bataljonsfa-
ner for I/Livgarden og II/Livgarden.
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FRONTMARCHEN PÅ AMALIENBORG Angrebsformationen „Kompagnikolon-
ne“. Forrest en deling som skyttesværm opdelt i makkerpar. Efter opklaring mod 
fjenden går delingen bag om de to øvrige delinger, og alle delingerne rykker frem 
på linie i to geledder – en formation som stadig ses i form af frontmarchen på 
Amalienborg – i forbindelse med vagtskiftet.

ANGREBSFORMATION

dene blev tildelt af Dronningen ved en 
årsdagsparade på Rosenborg Eksercer-
plads den 13. juni 1986.
 
Amalienborg - 29. august 1943
Under den tyske ”operation safari”, 
der omhandlede afvæbningen af det 
danske forsvar, var der den 29. august 
1943 en løjtnantsvagt for kronprins-
parret på 30 gardere på Amalienborg. 
Der blev der givet ordre til vagterne 
om ikke at skyde mod det fjendtlige 
overfaldskommando på omkring 200 
mand. Posterne blev herefter inddra-
get, og våbnene indsamlet. Vagten 
afmarcherede derpå til Livgardens 
Kaserne, hvor den blev interneret. Efter 
Livgardens afmarch bevogtede danske 
civilbeskyttelses (CB) folk Amalien-
borg et par timer, indtil der ankom en 
tysk bevogtningsstyrke, der bevogtede 
Amalienborg indtil den 6. oktober 
1943, hvor den danske politivagt blev 
oprettet. Selvom den tyske „Æresvagt“ 
optrådte korrekt, var det naturligvis en 
ubehagelig oplevelse for kongehuset og 
befolkningen. Klokken ca. 09.30 den 29. 
august 1943 gik en tysk soldat på ordre 

fra en tysk løjtnant op på residenspa-
læets (Christian 8.s Palæ) tag og halede 
kongefl aget ned. Ved bestemt optræden 
af palæforvalteren lykkedes det dog at 
få fl aget udleveret. Kongen befalede 
derefter fl agstangen taget ned, for at 
tyskerne ikke skulle hejse hagekorsfl a-
get over palæet. Kongen havde i øvrigt 
på besættelsesdagen 9. april 1940 
befalet, at kongefl aget skulle veje over 
Amalienborg dag og nat.

Markering af 200-året i 1994
200 året for Livgardens vagt på Ama-
lienborg blev i 1994 markeret ved en 
parade, der marcherede fra Rosenborg 
Eksercerplads til Amalienborg. Udover 
tjenstgørende styrke deltog et par 
tusind gamle gardere. Desuden åbnede 
Tøjhusmuseet en særudstilling om 
Livgarden.

Amalienborg og kronprinseparrets 
bryllup
Ved kronprinsparrets bryllup den 14. 
maj 2004 oprettedes kongevagt på 
Amalienborg og på Fredensborg. Bryl-
luppet foregik i Københavns Domkirke, 

hvor Musikkorpsets messingensemble 
under musikdirigent Peter Harbeck 
spillede. Fra kirken kørte brudeparret i 
karet til Amalienborg, hvor kongevag-
ten blev kaldt til gevær under brude-
parrets ophold på balkonen i Christian 
7’s Palæ, og Musikkorpset musicerede 
på slotspladsen. Vagtkommandør var 
major E. Roug med kaptajn S.P. Jørgen-
sen som næstkommanderende og over-
sergent T. Ritter som fanebærer. Ved 
samme lejlighed var det i øvrigt sidste 
gang siden 1968, at stabstambour J. 
Jerichau gik i spidsen for vagtparaden i 
København inden pensioneringen i juli 
2004. På Fredensborg var der oprettet 
detachement under major K. Andre-
asen. Desuden blev der opstillet et 
æreskompagni på 72 mand af Vagtkom-
pagniet samt Tambourkorpset under 
major K.B. Reisz med kaptajn F.M. 
Jensen som næstkommanderende og 
seniorsergent K.S. Hansen som fane-
bærer. Under tafl et i slottets kuppelsal 
musicerede Livgardens Musikkorps.
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U
ddannel-
sen består 
bl.a. af; 
nærkamp, 
magtan-
vendelse, 
skydning, 
pågribelse 
af en farlig 
gernings-

mand samt bevogtning af objekter. 
Kompagniets soldater har været glade 
for den uddannelse og det engagement 
som Politiet har lagt for dagen. 

Særligt uddannelsen i brug af pe-
berspray vakte stor begejstring hos sol-
daterne. På vanlig PNINF manér meldte 
langt de fl este sig frivilligt til at prøve 
at blive pacifi ceret med peberspray – og 
pacifi ceret blev de, som man kan se på 

Operation Gefi on
Operation Gefi on er betegnelsen for 
Forsvarets støtte til politiet. Operationen 
har til formål at frigøre politibetjente 
fra bevogtningsopgaver, der således 
kan varetage andre vigtige opgaver. De 
opgaver Forsvaret i operation GEFION 
løse er blandt andet bevogtning af jødiske 
objekter, herunder synagogen på Krystal-
gade, samt bevogtningsopgaver ved den 
danske-tyske grænse. 

Initiativet blev præsenteret af regeringen 
d. 11. august 2017 under overskriften 
”Trygheden tilbage i gaderne”. Den 29. 
september samme år blev de første 
soldater indsat.

Starten på 2019 bød på en anderledes agen-
da end den vi ellers er vant til. 1/I har fået til 
opgave at indgå i operation GEFION i Køben-
havn, i perioden februar til og med april. I den 
forbindelse har politiet forestået en intensiv 
uddannelse – særlig hjælp til Politiet - for at 
klargøre kompagniet til indsættelsen.

HÆRENS FLØJKOMPAGNI 
INDSAT I OPERATION GEFION
TEKST: PREMIERLØJTNANT P. T. MARCHANT, DELINGSFØRER 1 PNINFDEL
FOTO: @FUNDER_PHOTOGRAPHY



13GARDERBLADET

forsiden samt kompagniets instagram-
profil, 1.panserinfanterikompagni. 

Et af de bærende elementer i ud-
dannelsen har været at lære hvordan 
politiet arbejder når de skal pågribe en 
farlig gerningsmand. Det er selvsagt en 
anderledes fremgangsmåde, end den vi 
normalt anvender. Heldigvis er kom-
pagniets soldater omstillingsparate, 
lærenemme og dygtige enkeltkæmpere, 
så de fik hurtigt mestret metoden og 
nåede således et godt niveau.  

I Skrivende stund er kompagniet i 
Jægerpris for at gennemføre den sidste 
del af uddannelsen; skarpskydning.

Det er spændende og udfordrende 
skydninger, hvor soldaterne trænes i, 
at operere i et miljø med mange civile 
og generelt vanskelige betingelser. 
Dette er en smule anderledes miljø end 
vi normalt arbejder i, det har derfor 
været meget lærerigt og det skal ikke 
være nogen hemmelighed, at kompag-
niets skydeledere og instruktører også 
har kunnet lære nogle andre måder at 
gennemføre skydninger på. Særligt har 
inkorporeringen af skiver, symbolise-
rende civile, været udfordrende for sol-
daterne da det dels skærper soldatens 
observationsevne, altså at få Positiv 
Identifikation (P.I.D.), samt hans evne 
til at nedkæmpe modstandere med ét 
enkelt skud og dermed begrænse even-
tuelle civile følgeskader.

Alt i alt har det været positivt 
at arbejde sammen med Politiet, der 
ligeledes har været glade og imponeret 
over, hvordan soldaterne er gået til 
opgaven, kendetegnet ved en ukuelig 
vilje til hele tiden at ville blive bedre. 
Fløjkompagniet ser således frem til at 
løse opgaven med vanlig professiona-
lisme og stolthed. 
DOMINUS PROVIDEBIT
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VELLYKKET ÅBENT HUS PÅ 
GARDERKASERNEN I HØVELTE

De danske kaserner er normalt lukket for of-
fentligheden, men lørdag d. 26. januar var der 
mulighed for at få et kig ind bag facaden på 
Garderkasernen i Høvelte, da der blev afholdt 
Åbent Hus. Netop den mulighed var der mange, 
der tog imod på trods af det danske vintervejr.

TEKST: RK JONATHAN KJÆR TROELSEN

V
ejrguder-
ne var 
ikke mildt 
stemt 
over 
Høvelte 
lørdag 
d. 26. 
januar, da 
der blev 

afholdt åbent hus. Men på trods af sne-
vejret og den bidende kulde var det en 
livlig og anderledes dag på Garderka-
sernen, hvor der var mødt et stort antal 
besøgende op. Normalt er kasernen et 
lukket område, hvor civile ingen ad-
gang har, men denne lørdag var dørene 
åben for alle interesserede – heriblandt 
tidligere og kommende gardere. Dagen 
bød på mange forskellige stande og 
aktiviteter for de mange besøgende, og 
der var for både store og små.  

Dagen startede klokken 09.45, hvor 
de nuværende rekrutters pårørende 
mødte op og fi k lov til at overvære et 
normalt stueeftersyn, som det foregår 
hver eneste morgen. Det var popu-
lært blandt de fremmødte, og det var 
tydeligvis noget, som mange søskende 
og forældre havde set frem til. Samme 
tid som stueeftersynet var der informa-
tionsmøde for det kommende hold af 
værnepligtige, som starter til april. 

Herefter åbnede kasernen for alle 
øvrige interesserede, hvor de nuværen-
de rekrutter havde planlagt forskellige 
stande og boder, som hver især ville 

vise en del af hverdagen på kasernen. 
Blandt andet var standen ”Det Ga-
stronomiske Feltkøkken” en populær 
stand, hvor de besøgende kunne få 
smagsprøver på maden, som er en del 
af feltrationerne. Udover smagsprøver 
var der også aktiviteter, som var mere 
actionpræget. Man kunne blandt andet 
prøve sine skyde-evner af i skydesi-
mulatoren, mens der om eftermidda-
gen var kamp-demonstration, hvor 
en gruppe rekrutter skulle forevise et 
angreb på en modstander. Forsvarets 
våben blev også vist frem, hvor man 
kunne se og holde de forskellige våben, 
som bliver brugt hos både de værne-
pligtige og de professionelle soldater. 
Derudover var der besøg fra forskellige 
foreninger – heriblandt Hjemmevær-
net, Gardernetværk, KFUM og De Dan-
ske Garderforeninger, som også havde 
stande opsat. 

Som symbol på, at man har gen-
nemført den krævende rex-tur, afholder 
rekrutterne en såkaldt Blå Fest. I den 
forbindelse var der opstillet en tom-
bola, hvor de besøgende kunne købe 
lodder og vinde både store og små 
præmier. Indtjeningen fra tombolaen 
gik ubeskåret til de nuværende rekrut-
ters Blå Fest, så der var stor iver hos 
rekrutterne i tombolaen for at betjene 
de købelystne besøgende. 

Klokken 15.00 sluttede dagen på 
Garderkasernen med kompagniappel, 
og dermed var en god og anderledes 
dag på kasernen ovre. 

Udgives månedligt af Præsidiet for De Danske Garderforeninger og sendes til 15.250 medlemmer i 70 foreninger i Danmark samt 7 i USA, Canada og Australien
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Modtagelsen af SACEUR 24. januar 1989. Fra venstre: Premierløjtnant P. Lyse Rasmus-
sen (ORDO/LG), oberstløjtnant T. K. Harder (NK/LG), oberst H. H. Jørgensen (CH/LG), 
general J. R. Galvin (SACEUR) og admiral S. E. Thiede (FC). 

(FKO Foto)

En kendt situation fra en Rex-tur. (Kajs foto).

Fra 3. infanterikompagnis Rex-tur i NOV 88 om HELLEBÆK 
med hjemmarch til Høvelte. (Hold SEP-88). Kajs Foto).

Vagtinspektion af Hold JULI 1989 den 24. februar på Garderkasernen, Høvelte. Til ven-
stre for Chefen for Livgarden ses chefen for 2. Infanterikompagni/Uddannelsesbataljon, 

kaptajn P. Odde. (Kajs Foto).

SACEUR på besøg

SACEUR (Supreme Allied Commander Europe) eller på dansk Den 
øverstkommanderende for NATO styrkerne i Europa, den amerikanske 
general J. R. Galvin afl agde besøg på Garderkasernen i Høvelte tirsdag 
den 24. januar 1989. 
General J. R. Galvin ankom til Garderkasernen kl 10.30 ledsaget af For-
svarschefen, admiral S. E. Thiede. Han blev modtaget af Chefen for Liv-
garden oberst, kammerherre H. H. Jørgensen samt et honnørkommando 
af Chefen for vagtkompagniet, major P. Toubro. Efter modtagelsen blev 
general Galvin briefet af repræsentanter fra Forsvarskommandoen.
Kl. 11.40-12.15 gennemførtes en materialdemonstration, ledet af Chefen 
for 1. panserinfanterikompagni/I Livgardebetaljon, kaptajn K. Hofgaard, 
hvor sprogkyndige sergenter, konstabler og gardere fortalte SACEUR 
om det materiel, de til daglig arbejder med. 
Besøget ved Livgarden afsluttedes med overværelse af en feltøvelse, 
der gennemførtes under ledelse af Chefen for I/Livgardebataljon, ober-
stløjtnant J. Greve. 
Kl. 13.00 forlod general J. R. Galvin og Forsvarschefen Garderkasernen 
efter begge at have udtrykt anerkendelse af besøgsprogrammets gen-
nemførelse. 
- - - 
I et brev fra ”Supreme Allied Commander Europe – SHAPE, Belgium” 
dateret 6. februar 1989 til Chefen for Østre Landsdelskommando (COM-
LANDZEALAND) opsummerer general Galvin besøget ved Livgarden 
således: 
”Dear General Havning.
Please accept my deepest appreciation for an excellent day spent with 
the Danish Army. The Life Guards were superb; the briefi ngs were excel-
lent, the displays well done, and the tactical exercise professionally done. 
I could not help but notice the energy, spirit and pride in your soldiers. 
I look forward to our next meeting. 
    Sincerely
    John R. Galvin
    General, U.S. Army
    Supreme Allied 
    Commander Europe
(Oversættelse)

Kære General Havning.
Modtag venligst min højeste påskønnelse for en fremragende dag ved den 
danske hær. Livgarden var superb, briefi ngerne var fortræffelige, fremvisningerne 
gode og feltøvelsen professionelt udført. Jeg kunne ikke undgå at bemærke den 
udviste energi, ånd og stolthed hos Deres soldater. 
Jeg ser frem til vort næste møde. 
    Venligst 
    John R. Galvin
    General, U.S. Army
    Øverste Allierede Chef, Europa

NYT FRA LIVGARDEN
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NYT FRA LIVGARDEN NATO - 40 ÅRS JUBILÆUM

Der må være mange af Garderforeningernes medlemmer, der har det 
ligesom jeg: Det kan nu og da falde os vanskeligt at begribe, at ikke alle 
danskere har samme erindring som vi selv om årene 1940-45 og om åre-
ne umiddelbart efter befrielsen. Det kniber for os at forstå, at alle danske 
under 50 år kun kan have meget svage erindringer – om overhovedet 
nogen – om stemningen i vort land nu for 40 år siden, da Hans Hedtoft i 
Folketinget fremlagde sit forslag om, at Danmark skulle modtage opfor-
dringen til at være med blandt de nationer, som indenfor FN´s rammer 
ville skabe den Nordatlantiske Traktat. 
Det forekommer mig vigtigt at huske på de vilkår, der prægede verden, 
da man for 40 år siden skabte denne enestående alliance – og den er 
jo enestående; den har nu gennem disse mange år sikret os både fred i 
vor del af verden og den frihed hvilken fredens værdi nok af de fl este af 
os betragtes som tvivlsom. Vi bør tænke på, at USA dengang for anden 
gang i dette århundrede var kommet til Europa for at genoprette freden, 
og vi bør huske på aftalerne fra Jalta-mødet i februar 1945, hvor ”de tre 
store” (og det var jo Churchill, Stalin og Roosevelt) ifølge vestlige kilder 
også enedes om, at de af Nazi-tyskland besatte lande efter deres befriel-
se skulle have lov til selv at bestemme deres fremtidige samfundssytem. 
Vi bør heller ikke glemme Jan Masaryk, den tjekkiske udenrigsminister 
som i 1948 – efter alt hvad vi ved – kastede sig ud fra et hus og blev 
dræbt i faldet, fordi han ikke følte at kunne leve med kommunisternes 
magtovertagelse i hans land. 
Hvis vi ikke husker disse ting, så vil de formentlig ikke vare ret længe, før 
udtrykket ”Aldrig mere en 9. april” er blevet et intetsigende udtryk fra en 
tidligere periode i dansk historie. 
Mange havde dengang i 1949 måske hellere set et nordisk forsvarsfor-
bund end NATO. Der var blevet ført mange forhandlinger om et sådant 
forbund, men forskellighederne mellem Norge, der følte sig stærkt knyttet 
til England, og Sverige, der ikke mente, at man burde opgive en nordisk 
neutralitet, gjorde en sådan tanke urealisabel. 
I maj 1949 indtrådte jeg på det danske Generalstabskursus. Vor lærer i 
hovedfaget, taktik, var daværende oberstløjtnant Erik Kragh, senere ge-
neralmajor og chef for Østre Landsdelskommando og medlem af Folke-
tinget. Jeg husker stadig hans bemærkning, da vi mødte på kursus den 
1. maj – tre uger efter at NATO var blevet skabt: ”Nu mine herrer, nu er 
der virkelig mening med et dansk forsvar”. Så enkelt var det jo – og så 
enkelt er det stadig. 
Kort efter Generalstabskursus afslutning kom jeg i tjeneste i Forsvarsmi-
nisteriets NATO-kontor og kom således til at arbejde med i NATO´s hek-
tiske opbygningsperiode gennem alliancens første år. Den internationale 
situations alvor afspejlede sig direkte i den arbejdsindsats, som blev ydet 
– vi følte alle, at vort arbejde i høj grad var, hvad man i dag ville kalde 
meningsfyldt. Jeg kan ikke lade være med, som eksempel på hvordan 
vilkårene var, at citere fra et brev hjem under et af de mange NATO-mø-
der i Paris, hvor man i disse første år tilstræbte at samordne de enkelte 
medlems-landes forsvarsindsats:
”I går var vi i delegation (den permanente danske repræsentation ved 
NATO´s nyoprettede generalsekretariat) kl. 9, og kl. 9 ½ modtog vi spør-
geskemaerne. Kl. 7 ½ i morges var vi færdige – uden et eneste hvil hele 
døgnet igennem. Kl. 8 var vi på hotellet til omklædning. Kl. 10 ½ til det 

store møde, der varede til kl. 14, så pause til mad og forberedelser. Nyt 
møde kl. 17–19. Nu er kl. 22 – vi skal sove”. 
Noget af det, som jeg husker tydeligst fra de år, var den følelse af lettelse, 
der bredte sig under Lissabon-møderne tidligt i 1952, da den amerikan-
ske udenrigsminister meddelte, at USA kunne stille sit strategiske atom-
våben til rådighed for NATO som den nødvendige afskrækkelse overfor 
Sovjetunionens meget overlegne konventionelle styrker i Europa. Der 
var dengang ingen af de europæiske medlems-nationer, der fandt noget 
betænkeligt i at basere NATO´s endelige afskrækkelse på atomvåbnene 
– og slet ingen, der af moralske grunde drømte om at tage afstand fra 
dette nye våben. Det var jo straks fra NATO´s begyndelse klart for alle, 
at hverken NATO´s konventionelle styrker eller atomvåbnet nogen sin-
de ville blive taget i anvendelse, med mindre NATO-landende var blevet 
angrebet. Jeg kan stadig ikke forstå, at der kan være noget umoralsk i 
at ville true med at anvende disse våben overfor en angriber, som man 
ikke på anden vis kan få standset. NATO som sådan har i øvrigt aldrig 
været i tvivl om, at det ville være ønskeligt med en styrkelse af NATO´s 
konventionelle styrker for derved at kunne ”hæve atom-tærsklen”: Her-
ved ville man kunne møde et angreb, hvis det trods alle bestræbelser 
alligevel skulle komme, med konventionelle midler med så stor styrke, 
at man kunne forhale tidspunktet for en mulig anvendelse af atomvåben. 
Meget har ændret sig i den internationale situation gennem disse 40 år. 
Andet ville også være mærkeligt – 40 år er ganske lang tid i menneskets 
nyere historie. Og vi har haft fred hele tiden. Udviklingen mellem Øst og 
Vest gennem de seneste år viser positive tegn. Måske er vi med den nye 
sovjetiske ledelse, anført af og tilsyneladende inspireret af Mikjail Gorba-
chov, ved at nærme os en tid, ”hvor mænd med klogskab, udholdenhed 
og god vilje er i stand til at samarbejde for at opbygge en verden, hvor 
fred kan sikres ved stærkere midler end militær styrke.”
Citatet er fra den canadiske forsvars 1964-Hvidbog. I samme afsnit i 
Hvidbogen står også: 
”Vi må opretholde tilstrækkelige militære styrker (nemlig indtil vi måtte 
være nået så vidt) for at fjerne den største fristelse, som en mulig angri-
ber kan have, nemlig udsigten til let opnåelige ”gevinster”.
Det ville være letsindigt, om Vestens politikere nu på grundlag af en for-
ståelig ønsketænkning i vore befolkninger skulle beslutte sig til at svæk-
ke NATO; det ville helt enkelt være at spille hasard med alt det, som vi 
har opnået gennem de forløbne 40 år. 
Der er meget af det, som min generation giver i arv til næste slægtled, 
som kunne være bedre; jeg behøver blot at nævne vor udlandsgæld. 
Men vi har lov til at være stolte – eller for at bruge et lidt mere nutidigt 
udtryk, vi har lov til at være rimeligt tilfredse med, at vi har kunnet give 
vore unge en alliance i arv, som nu gennem 40 år har vist ikke blot sin 
berettigelse, men også sin levedygtighed. 
Men nu gælder det for disse vore arvtagere om at holde fast ved den 
solidaritet indenfor alliancen, som har været en væsentlig grund til, at vi 
er nået så vidt i Øst-Vest-relationerne, som vi er. Nu gælder det om at stå 
fast, så længe dette er nødvendigt. 
Måske har vi, som husker årene efter befrielsen, en pligt til at fortælle 
vore yngre familie-medlemmer om ”Aldrig mere en 9. april” kom til at stå 
som noget virkelighedsnært for os i tiden efter befrielsen.
Det er jo nemlig sandt, at for at kunne vurdere fremtiden må man kende 
nutiden og prøve at forstå fortiden. 

O. K. Lind, 30/1 1989

NATO – Fred i frihed 
gennem 40 år



@andersgroennebaek
Første felttur er overstået! Felt mær-

ker er udleveret, og weekenden kalder. 

@byjerichau
En lille hyggelig gåtur frem og 

tilbage fra Amalienborg.

@kathrine_sv
Overgangen fra rekrut til garder. 

Rex var hård I oksbøl, men 2. 
Gruppe klarede det.

@ham_fra_rollespilsangen
Hemmeligheden til at vinde REX-tu-

ren: 1: Anlæg din patruljesnegl 
allerede på dag 1.
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Garder Andreas
Her er Andreas. Han er en vaskeægte Garder - på sin 
helt egen måde! Når Livgarden er i Århus, så tropper 
Andreas op. Alle er på fornavn med Andreas og 
garderne går pænt over og hilser på Andreas inden 
marchen fra Gardergården går ned ad Carl Nielsens 
vej og til porten ved Marselisborg Slot. Andreas går 
forrest, så tambourerne, så sergenten, så garderne og 
til sidst horden af mennesker, som er mødt op. Andreas 
får udleveret, hvide handsker, bandolerer med (træ)
sabel og et (træ)gevær - og så har han selvfølgelig sine 
vagtstøvler på, som jeg forærede ham sidste år til jul! 
Heldigt, at han kunne passe mine str. 43. I år fi k han en 
Rex, så nu er han rigtig Garder! 
Tak til Garder @christoffersaxmose for den rørerende 
beretning fra Marselisborg

Den Kongelige Livgarde modtager erhvervspraktikanter igen i uge 11 og 15. 
Ansøgning og nærmere information via skolens uddannelsesvejleder.

... 3. Vat Bataljon

@Livgardens Memes

Erhvervspraktik ved Den Kongelige Livgarde

196
nye medlemmer er rekrutteret på hold DEC-
18. De Danske Garderforeninger byder vel-
kommen til de nye medlemmer. 
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Livgardens 
Historiske Samling

GADEBUSCH 1712 I forbindelse med Den Sto-
re Nordiske Krig mellem Danmark og Sverige 
blev der også udkæmpet slag i det Nordtyske 
område.
Hæren var under kommando af general Jobst 
Scholten, der tidligere både havde været 
kaptajn og major i Garden og også kortvarigt 
dets chef i 1678. I 1712 var Scholten midt i 
planlægningen af et ”projekt der kunne slå 
fjenden” i samarbejde med Danmarks allierede. 
En svensk fremrykning mod den danske 
hær umuliggjorde planen. Den danske hær i 
Nordtyskland bestod i 1712 af 6.000 ryttere 
og 9.000 infanterister, hvoraf Garden udgjorde 
godt 1.300 mand. Udover dette stillede de 
allierede et saksisk korps på ca. 3.500 ryttere. 
Den svenske hær var talmæssig underlegen 
med 7.800 ryttere og 6.000 infanterister, men 
rådede til gengæld over 28 hurtigt skydende 
kanoner mod de 13 små danske feltkanoner. 
Det blev besluttet at modtage den svenske 
hær tre km syd for Gadebusch. Den 20. de-
cember 1712 mødte de to hære hinanden.

Forstærkningen af saksisk kavaleri medførte 
den uheldige konsekvens, at den danske 
formation skulle ændres lige inden slagets 
begyndelse og som resultat, blev formationen 
meget tæt. Da den svenske hær, dækket 
af et effektivt artilleri, rykkede frem, blev 6 
battaljoner, herunder Garden, sendt frem for 
at beskytte kavaleriet. Det endte i en særdeles 
hård kamp, som eftersigende skulle have 
endt med en fægtning mellem en fjendtlig 
oberstløjtnant og major Glasau af Garden, der 
faldt i slaget. Den danske hær tabte slaget. 
2.500 danske soldater var såret eller faldet 
og 3.000 var tilfangetaget. 
Gardens tab var betragtelige med 8 offi cerer 
og over 300 faldne. Slaget var tabt, men alt 
i alt endte den svenske hær i Nordtyskland 
med at blive indesluttet i Tønning og måtte 
overgive sig til Danmark og de allierede. 

For sin indsats under slaget modtog Den 
Kongelige Livgarde i 1908 et fanebånd med 
påskriften Gadebusch 1712.

Livgardens Historiske Samling vil i løbet af 
det kommende år berette om Den Kongelige 
Livgardes 3 fanebånd med i alt 11 feltslag. 

Fanebånd blev indført i 1908 af kong Frederik 
8. De er et særligt hædersbevis, som tildeles 
en enhed for en særlig indsats i kamp for 
Danmark.

Rekrutterne fra 1. Kompagni i uddannelsesbataljonen var ultimo januar på 
øvelse i terrænet, hvor teori og praksis blev koblet sammen, og rekrutterne 
udbyggede deres viden om mange forskellige aspekter i felttjenesten. Se 
mange fl ere billeder fra øvelsen på Livgardens Facebook. 

@denkongeligelivgarde
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FØLER DU DIG OGSÅ NOSTALGISK?
Send dine minder og billeder til 
garderbladet@garderforeningerne.dk



OBS! Generalforsamling afholdes tors-
dag den 21.03. på ”t’Bords”. Dagsorden 
ifl g. lovene er udsendt til alle med-
lemmer. Husk tilmelding. Husk ind-
betaling af kontingent.

Mvh Knud Rasmussen

9600 Aars. Indgang ved SFOen. Skyde-
lederen vil som sædvanlig stå for det 
kulinariske og have de berømte mad-
der klar. Efter spisning vil der være 
præmieoverrækkelse. Pris for skyd-
ning og fortæring ca. 100 kr. Tilmel-
ding på mail: garder.himmerland@
gmail.com eller mobil/SMS til nov-75 
Ernst Klysner mobil 7170 9862 eller 
jan-90 Mogens Dalsgaard mobil 2214 
7877 senest den 23. marts 2019.
Øvrige aktiviteter 1. halvår 2019

Lerdueskydning: Tid: Maj måned. 
Sted: Uldbjerg.
Garder golf: Tid: 30. maj 2019 kl. 9.00. 
Sted: Europa Tour banen Gatten.
Sommer Træf: Tid: Uge 26. Sted: Vol-
strup . 
MÆRKEDAGE: Følgende har på sin 
runde fødselsdag haft besøg af besty-
relsen: Nov-78 Arne Balling, Hobro
Skaf et nyt medlem: Hvis du, som med-
lem af vor forening, skaffer et nyt 
medlem, vil du få halvt kontingent et 
år. Skaffer du to medlemmer får du et 
helt års kontingent 
Ny hjemmesideadresse: 
www.garderforeningerne.dk/gf34. 
Besøg vor hjemmeside, hvor der er 
opdaterede nyheder fra foreningen, 
samt billeder fra afholdte arrange-
menter, nye som gamle. 

Hermed indkaldes til ordinær general-
forsamling søndag den 17. marts 2019 
på Løkkens Vej Kro, Rubjerg. Vi starter 
kl. 10.00 med søndagsbrunch, hvor 
også ægtefæller/samlever/kærester er 
inviteret. Generalforsamlingen star-
ter kl. 11.00 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens 
beretning. 3. Regnskab for 2018 og 
budget for 2019. 4. Beretning fra sky-
deudvalget. 5. Skriftlige forslag til ge-
neralforsamlingen. 6. Valg til besty-
relsen. 7. Valg af suppleanter. 8. Valg 
af revisor. 9. Valg af revisorsupplean-
ter. 10. Eventuelt.
Tilmelding til brunch sker ved at man 
senest den 10. marts 2019 indsæt-
ter 100 kr. pr. person på vores konto 
i Jyske Bank reg 7541 konto 1005699 
eller mobilepay til kassereren på tlf. 
2485 6655. Hæderstegn bør bæres.

På bestyrelsens vegne. Lars Zacho Rath

Landsskydning - På 15 meter ba-
ner. Tid: Mandag den 25. marts 2019 
kl. 19.00. Sted: Aars Skytteforening, 
Østermarkskolen, Ø-Boulevard 4, 

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: kjso@stofanet.dk

 Brønderslev & Omegn GF 70 - 1/7 1947

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

 Hadsund & Omegn GF 40 - 29/12 1917

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

 Himmerland GF 34 - 4/12 1914

Formand: NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75
MobilePay: 82 46 00
Mail: garder.himmerland@gmail.com
www.garderforeningerne.dk/gf34
facebook.com/himmerlandsgf
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15 M LANDS-
SKYDNING
Alle gamle gardere bør skyde lands-
skydning, så det skal du vel også….

Gardernes Landsskydning på 15 m er nu 
godt i gang. Mange gamle gardere har 
allerede været på skydebanen og gjort 
deres bedste, og mange yderligere har 
forhåbentlig sat sig for at ville skyde 
landsskydning 15 m i år. 

Har du ikke skudt din Landsskydning 
endnu, så fortvivl ikke. Der er stadig tid 
hertil, idet Landsskydningen kan skydes 
i hele marts måned. 

Det er Skydeudvalgets håb, at vi i år 
får rigtig mange gamle gardere på 
skydebanen, og at vi får alle foreninger 
repræsenteret. Brug Landsskydningen 
til at samles og få en hyggelig aften 
sammen. Slut op om Landsskydnin-
gen – en fælles aktivitet på tværs af 
foreningerne.

Præsidiets Skydeudvalg

facebook.com/himmerlandsgf

 Morsø GF 44 - 16/7 1918

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

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

 Hjørring & Omegn GF 56 - 14/3 1930

IN MEMORIAN
Garder 778.186, sept. 1968 Torben Buhl er 
efter længere tids sygdom ikke blandt os 
længere. Torben Buhl har været formand 
for Sydsjællands Garderforening i knap 10 
år og har endvidere været Vicepræsident 
for Region 5 i De Danske Garderforenin-
ger samt fungeret som Forretningsfører 
for De Danske Garderforeninger. Vi siger 
Torben en stor tak for hans virke til gavn 
for Gardersagen.

ÆRET VÆRE TORBEN BUHL´S MINDE.

Erik O. Harder Mikkelsen
Formand, Sydsjælland GF

HOLD JULI 64
55 års jubilæum 2019

Søndag den 5. maj 2019 er der årgangs-
parade, og vi skal fejre vores 55 års 
jubilæum. Vi mødes indenfor porten ved 
55 års skiltet. Vi deltager i paraden, og ef-
terfølgende går vi i byen og spiser frokost 
og hygger sammen nogle timer. Damer er 
meget velkomne.

Tilmelding til frokost er nødvendig, af 
hensyn til pladsbestilling.

Sendes til 610 545 Erik Krogh mail: erik-
krogh43@gmail.com, tlf: 8161 5004
Eller 610 549 Arne Petersen mail: 
taxiarne@privat.dk tlf: 2071 6248

MAJ - 54  II
Gastons og Hjortshøjs drenge MAJ - 54  
II – 65 års jubilæum.

Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig 
jubilæumsarrangementet kan det nås 
endnu. Ring omgående til kassereren på 
tlf. 4018 6683 og aftal nærmere. Vi mødes 
som sædvanlig til Årgangsparaden søndag 
d. 5. maj kl. 9.00 indenfor porten under 
årgangens skilt.

Vi indtager vores plads i paraden næsten 
på højre fl øj. Bagefter går vi i byen og 
spiser lidt frokost og hygger os sammen 
et par timer.

Har du en e-mailadresse, som vi ikke 
kender, så send den til 683 Georg Rossing 
på goggerosblom@mail.tele.dk

Husk også at sende evt. adresseændringer 
til ham. Han bor på Kirstinedalsvej 18, 
2000 Frederiksberg, 

964 John Ove Hansen, årgangsformand, 
tlf. 4922 1602
683 Georg Rossing, kasserer,  
tlf. 4018 6683

Øvrige aktiviteter 1. halvår 2019

Sted: Uldbjerg.
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Fredag d. 8 marts 2019 bowling: Der 
bowles fredag d. 8 marts 2019. Dette 
foregår igen på Hals Hotel & Bow-
lingcenter. Der bowles kl. 18.00 med 
efterfølgende spisning kl. 19.00. Vær 
venligst opmærksom på at tilmeldin-
gen er bindende. Tilmelding senest 
2 dage før til: Johnni Olesen på Tlf. 
2149 5187 eller mail johnniolesen@
outlook.dk eller Jacob Dam Rasmus-
sen på Tlf. 2448 0186 eller mail jdam-
rasmussen@gmail.com

Onsdag d. 15 maj 2019 kl. 18.30: Guidet 
rundvisning på Almen Kirkegaard kryd-
ret med foredrag af Esben Buch: Oplev 
en spændende guidet tur omkring Al-
men Kirkegaard i Aalborg. Esben Buch 
er barnebarn af, Lange Anton, som var 
en af de gående betjente i Aalborg, 
der kom mange steder i byen. Det vil 
Esben Buch fortælle om i mange sjove 
anekdoter og historier. Esben Buch vil 
fortælle om 2. verdenskrigs friheds-
kæmpere og de grupper der hørte til 
omkring Aalborg/Rold Skov. Der vil li-
geledes blive fortalt om de danske na-
zister som også var i aalborgområdet. 
Esben vil også fortælle om de Aalbor-
gensere som prægede tiden i Aalborg, 
gennem rundvisningen på Almen Kir-
kegaard, som er Aalborgs største kir-
kegård, som strækker sig over hele 25 
tønder land. Tag konen eller kæresten 
med til et spændende arrangement. 
Rundvisningen tager ca. 2 timer. Vi 
mødes ved kapellet ved Almen Kirke-
gaard kl. 18.30. Kapellet er den røde 
bygning inde på kirkegården. Der er 
indkørsel fra Hasserisgade. Mulighed 
for parkering ved kapellet. Pris 20 kr. 
pr person for guidet rundvisning. Se-
neste bindende tilmelding mandag d. 
6 maj til: Jacob Dam Rasmussen på 
mail: jdamrasmussen@gmail.com 
eller tlf: 2448 0186. Johnni Olesen på 
mail: johnniolesen@outlook.dk eller 
tlf: 2149 5187.

Siden sidst.
Torsdag d. 10 januar deltog Østvend-
syssel Garderforeningen med fanen 
til Nytårsgudstjeneste i Budolfi  Kir-
ke. Det var en højtidelig gudstjeneste 
med deltagelse af rigtig mange faner. 
Så er skydningen færdig for denne 
sæson. Det har været nogle rigtig 
hyggelige aftener i Vodskov skytte-
forenings lokaler. Ca. 5 til 6 gardere 
mødte trofast op hver gang. Så må vi 
håbe, at skydefærdighederne er ble-
vet forbedret – Det fi nder vi ud af til 
regionsskydningen, som er tirsdag d. 
5 marts.

Nov-98 Jacob Dam Rasmussen

Fredag d. 8. marts kl. 18.30 Generalfor-
samling: Generalforamlingen afholdes 
på Thisted Bryghus. Bryggerivej 10. 
Thisted Dagsorden ifølge vedtægter. 
På valg er: Maj-80 Peder Langbal-
le Kristiansen, Nov-97 Thomas Kri-
stoffersen og Mar-85 Søren Denker. 
Menu:  Wienerschnitzel, desert, kaffe 
mv. med all inkl. pris ca 150.- kr. Hæ-
derstegn bæres. Tilmelding senest d. 
3. marts til Niels Godiksen på 2090 
7901 el. n.godiksen@mail.dk

Onsdag d. 13. marts kl. 19.30 og 
onsdag d. 27. marts kl. 19.30: Lands-
skydning på 15 m i Sjørring Hallen 
og Kammeratskabsaften. Vi mødes på 
skydebanen i Sjørring hallens kælder. 
Indgang fra bagsiden af hallen. Den 
27. marts er sidste skydeaften, som 
afsluttes med et par stykker smørre-
brød. Tilmelding senest d. 1. april til 
Niels Godiksen på 2090 7901 el. n.go-
diksen@mail.dk. Vi håber at se dig til 
et par hyggelige timer.

Tegn annonce for din lokalforening,

og modtag 500 kr. til din forening

GARDERBLADET

Garderkøbing GF
GF 00

01/01 2018

Formand: Bjørn Gardersen 

Sabelvej 10, 1000 Kongelund

Tlf. 11 22 33 44

Mail: bjørn@gardersen.dk

DIN ANNONCEBJÆLKE

KR. 1500,00 (PR. ÅR)

Kontakt garderbladet@garderforeningerne.dk

REGIONER

 Thisted Amt GF 04 - 8/4 1901

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

 Vendsyssel GF 43 - 14/5 1918

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

 Randers By & Omegn GF 08 - 1/2 1908

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

Tlf. 8647 3009 Mail. aaledamgaard@mail.tele.dkTlf. 8647 3009 Mail. aaledamgaard@mail.tele.dk

Randers øl
6 stk. i gaveæske kr. 200,00
Kasse m. 15 stk. kr. 450,00
Gardersnaps 
1 stk. kr. 145,00
Rød/Hvidvin 
2 fl . kr. 140,00/3 fl . kr. 200,00

6 stk. i gaveæske kr. 200,00

 Nordjylland GF 10 - 24/3 1908

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

 Østvendsyssel GF 77 - 16/11 1971

Formand: NOV-93 Johnni Olesen
Algade 15, 9320 Hjallerup
Tlf. 21 49 51 87
Mail: johnniolesen@outlook.dk
Facebook: @Østvendsyssel Garderforning

Bestyrelsen

Den 27. marts kl. 19:00 i Garderstuen 
på Restaurant Tronborg: ”HELSTED-
GAARD” og andre historiske ejen-
domme omkring Randers. Cand. agro. 
Jens Bach Andersen vil fortælle om 
sin bog, Helstedgaard og om andre 
historiske hændelser i Randers og 
omegn i første halvdel af 1900 tallet. 
Bogen kan ses og købes. Kom og vær 
med til en interessant aften om Ran-
dersegnen før 1950. Tilmelding inden 
23. marts. Entre og kaffe 100 kr. Tag 
gerne familie og venner med.
Mindeord for Knud Rasmussen (Guld-
smeden). Kort før sin 95 års fødsels-

dag døde vort æresmedlem, Knud 
Rasmussen. Knud var i en årrække i 
bestyrelsen og formand for Garder-
foreningen for Randers by og omegn.
Han opnåede som den første og hidtil 
eneste at få tildelt HÆDERSMEDALJE 
for 70 års medlemskab af vor forening. 
En trofast og god kammerat med sine 
meningers mod har vi mistet. I en 
lang årrække satte Knud sit præg på 
foreningen med sit joviale væsen og 
sine til tider karske bemærkninger. 
Han turde: ”Tale Roma midt imod”.  
K. R. kunne rense luften, og så var 
han en god geværskytte. Vi vil savne 
ham i Garderforeningen. ÆRET VÆRE 
HANS MINDE.

Anders Bach Andersen, formand

NORDJYLLAND GF: Lørdag den 12/1 afholdt 
Jagtlauget årets første jagt hos oldermand Jes-
per Svarre, Birkelse. En dejlig dag, hvor vi på vildt-
paraden kunne vise 1 sneppe, 1 rådyr, 8 fasankok-
ke og 4 fasanhøner. En helt igennem hyggelig jagt, 
der sluttede med, at vi spiste suppe i stuehuset 
hos Inge og Jesper Svarre. Som medlem af GF 
Nordjylland og hvis du har jagttegn, kan du helt 
frit indmelde dig i Jagtlauget. Giv besked til
kontakt@gfnordjylland.dk 

TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.30 
SKYTTELAUGETS SKYDEAFTEN: På 
Gl. Lindholm Skole arrangerer Skyt-
telauget skydeaften med rafl ing og 
kortspil. En dejlig og hyggelig aften, 
hvor det specielle garderkammerat-
skab opleves på bedste vis. Alle Gar-
derforeningens medlemmer er meget 
velkomne til disse hyggelige skydeaf-
tener. Tilmelding senest 11/3 til ol-
dermand Flemming Hassing tlf.: 9838 
3222.

7901 el. n.godiksen@mail.dk

onsdag d. 27. marts kl. 19.30:
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Skydetræning i Give: Skytter fra Holste-
bro garderforening var lørdag den 26. 
januar på besøg i Ullerup skyttefor-
ening, på deres skydebane i Give. 

De 11 skytter, som havde taget turen 
til Give denne tågede formiddag, fi k et 

90 års Jubilæumsfest for Djurslands 
Garderforening. Djurslands Garderfor-
ening stiftet den 7. februar 1929 ved 
en generalforsamling i Grenå. Dette 
markeres med en fest på Hoed Kro 
for medlemmer med ledsager fredag 
den 5. april 2019. Der er sendt indby-
delse til medlemmer på mail eller per 
brev. Her er der oplysning om menu, 
pris og tilmeldingsfrist m.m.. Husk at 
tilmelde jer. Velkommen til alle med-
lemmer.

Garderskydning torsdag den 28. 
marts kl. 18.30 i Skyttehuset, Stenvad 
Bygade 55, 8586 Ørum Djurs. Du kan/
skal skyde landsskydningen på 15. m. 
for vinteren 2019. Efter skydningen er 
der Kirstens kage og kaffe, med gar-
dersnak over bordet. Garderpigerne 
er meget velkommen til at skyde. Vel-
kommen til alle.

Landsskydning/pokalskydning M/K: 
Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19:00 
Højmark Hallens skydekælder, Adelvej 
41, 6940 Lem St. Igen i år skyder vi po-
kalskydning M/K og landsskydningen 
på 15 m. samme aften. Skydningen vil 
foregå på den måde, at de der vil del-
tage i De Danske Garderforeningers 
Landsskydning på 15 m. afgiver 20 
skud, resultatet af de 10 første afgivne 
skud vil herefter blive brugt i pokal-
skydningen, denne skydning er delt 
op i to afdelinger, hvor resultatet her 
fra foråret bliver lagt sammen med 
resultatet fra efterårets skydning. 
For at vinde vandrepokalen skal man 
have deltaget i begge skydninger, og 
have sammenlagt det højeste resul-
tat. Men der er Garderglas som præ-
mie ved begge skydninger, en første 
og anden præmie i alle rækker. Prøv 

Generalforsamling: I Lemvig Garder-
forening, havde vi generalforsam-
ling d. 6. dec. 2018 Der var mødt 17 
gl. gardere op til en hyggelig aften på 
Restaurant Luna. Deriblandt vores vi-
cepræsident for region 2 Jens Saabye. 
Menuen bestod som sædvane tro af 
Stegte ål eller kogt torsk. Der var stor 
tilfredshed med maden, fra alle del-
tagere. Der var genvalg på alle poster 
mht. bestyrelse mm. Formand: Uffe 
Sværke. Bestyrelse: Svend Erik Ro-
sengård, Keld Nørremark, John Jensen 
og Ole Nicolajsen. Bestyrelse sup.:  
Jens B. Hansen. Revisor: Arne Nørre-
mark og Vilhelm Jensen. Revisor sup.: 
Keld Nørremark. Fanebærer: Vilhelm 
Jensen. Fanebærer res.: Kjeld Vang 
Jensen. Der blev efterfølgende uddelt 
årgangs tegn. 10 års tegn til Jens Bak 
Hansen og Carsten Anderskov. 25 års 
tegn til Torben Lisby Kjær. 50 års tegn 
til Gustav Madsen. 60 års tegn til Vagn 
Baunsgaard. Tak til alle fremmødte.

Marts 92 Uffe Sværke

Generalforsamling: Afholdes tirsdag, 
den 19. marts, kl. 1900 i Bjerringbro 
Idræts & Kulturcenter. Indkaldel-
se med dagsorden er udsendt ulti-
mo februar. Kontingentopkrævning 
er udsendt via PBS i februar måned. 
Kontingentet er på 300 kr. Husk at 
tilmelde jer til Betalingsservice, hvis 
I ikke allerede har gjort det, da det vil 
lette betalingen fremover for begge 
parter. Vi vil også gerne spare porto, 
så husk at give besked ved ændring af 
din e-mailadresse eller sende den til 
perdalgaard53@gmail.com, hvis du 
endnu ikke har gjort det. Vi mangler 
stadig enkelte adresser.     

Husk også skydning: Vi skyder hver 
onsdag aften, fra kl. 19 - 21, på Bjer-
ringbrohallens skydebaner.
Tirsdag, den 8. januar havde vi den 
årlige bowlingdyst mod Viborg gar-
derforening i Bowlinghallen i Viborg. 
Pga. ombygning mødtes vi i Caféen i 

REGIONERREGIONER

Garderforeningerne i Midtjylland

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

 Bjerringbro & Omegn GF 75 - 11/7 1961

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

Formand: DEC-83 Peder Byskov
Havhusevej 1, 8961 Alingåbro
Tlf. 86 48 68 22
Mail: byskov@rougso.net
Facebook: @Djursland Garderforening

 Djursland GF 55 - 7/4 1929

 Herning & Omegn GF 23 - 10/10 1911

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

 Lemvig & Omegn GF 19 - 17/12 1910

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

 Holstebro & Omegn GF 26 - 6/5 1912

Formand: SEP-89 Søren G. T. Lund, 
Lindeborgvej 12, 7560 Hjerm
Tlf. 40 37 26 26
Mail: soerengtl@hotmail.com
Facebook: @Holstebro Garderforening

stadig enkelte adresser.     

onsdag aften, fra kl. 19 - 21, på Bjer-

marts kl. 18.30 i Skyttehuset, Stenvad 

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19:00 

 Odder & Omegn GF 12 - 5/4 1909

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

 Ringkøbing & Omegn GF 39 - 27/12 1909

Formand: JAN-72 Anders C. Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20
Mail: lindevej.20@dlgtele.dk
www.dg39.dk
Facebook: @Ringkøbing Garderforening

HOLSTEBRO GF: Skydetræning i Give, skytter fra 
Holstebro Garderforening. 

hyggeligt samvær i gode venners lag. 
Der blev trænet, udvekslet erfaringer 
og coachet, men også mulighed for at 
lave gældende skydninger. Efter skyd-
ningen var der smørrebrød, og gode 
fortællinger fra ”dengang der var Gar-
dere”. Tak til vores medlem Jens Erik 
Krudt for at arrangere dagen.

Kristian Andersen, Sekretær

Stadioncenteret på den modsatte side 
af gaden til en gang hakkebøffer med 
bløde løg. Kl. 20 krydsede vi gaden 
til bowlingbanerne under Tinghal-
len. Der blev opstillet 3 hold ud af de 
fremmødte 12 bowlere (5 fra Bjerring-
bro og 7 fra Viborg) og der var udsat 
en fl aske vin til bedste mand på hvert 
hold. Vi opnåede 2 førstepladser og 
Viborg en enkelt. Vinderne blev Brian 
Thorsgaard, Ole Mortensen, Bjerring-
bro samt Kristian Olesen, Viborg.

Feb. 74 Per Dalgaard

Fredag den 5. april kl. 07:00: Turen byder 
på rundvisning i Folketinget og guidet rund-
visning i Riddersalen, hvor vi skal se Dron-
ningens gobeliner. Frokost i Snapstinget. 
Benyt muligheden for en tur til København 
i selskab med kammerater fra naboforenin-
gerne. Tag gerne en ledsager med. Pris 570 
kr./pers. Prisen inkluderer bustransport, 
rundstykker og ”en lille én” på turen mod 
København, entré og guide til Riddersalen og 
rundvisning i Folketinget samt frokost excl. 
drikkevarer. NB Deltagerantallet er begræn-
set til 50 personer efter først til mølle prin-
cippet. Bussen afgår fra Viby Kirke kl. 07:00 
præcis. Der kan parkeres gratis ved kirken. 
Forventet hjemkomst kl. 20:30.

Bindende tilmelding  til Jørgen Ø. Johnsen, 
tlf. 4075 1724 eller mail til abc-telte@mail.
dk. Efter bekræftelse på tilmelding bedes 
indbetaling foretaget til Jyske Bank, 7255-
0001934853 senest 15. marts. 2019. Anfør 
venligst navn og forening.

jan. -63 Chr. Brøgger.

BUSTUR TIL 
CHRISTIANSBORG
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Onsdag d. 13. marts: Bowling kl. 
18.30 i Bowlinghallen Viborg, Ting-
vej 2. (Under Tinghallen) Denne aften 
tager vi damerne med. Måske bliver 
spisning i ViboCold Arena pga. om-
bygning i Tinghallen. Nærmere info 
gives af Karsten ved tilmelding. Se-
nest tilmelding til Karsten d. 8. marts.

Aug-82 Jørn Bech

Pokalskydning torsdag den 28. 
marts 2019 i Højmark Hallen: Gl. Garde-
re med ledsager indbydes til at deltage 
i pokalskydning for såvel damer som 
herrer på 15 meter baner. Det foregår 
torsdag den 28. marts 2019, kl. 19.00, 
på skydebanerne i Højmark Hallen. 
Herrerne har mulighed for samme af-
ten at deltage i Landsskydning på 15 
meter bane. Efter skydningen er der 
kaffe, pålægsmadder og husets fanta-
stiske æblekage. Kom og prøv om du 
stadig kan ramme plet og deltag i ef-
terfølgende socialt samvær.

FEB 69 Gunnar Jensen

Skydning i foråret 2019: Skydning 
foregår fra kl. 19:15 til 21:00 i Skyt-
ternes Hus DSB/ASF, Gøteborg Allé 7 
G,  Aarhus N, onsdagene den 6. marts 
og 3. april. Nærmere oplysning om 
skydning hos Jan Creutzberg, tlf. 2778 
2851 eller mail til: gfaa1902@gmail.
com.
Torsdag den 14. marts kl. 18:00: Spis-
ning med foredrag på Restaurant Ko-
halen, Jægergårdsgade 154, Aarhus. 
Velkommen til årets klassiker. En af-
ten med stegt fl æsk ad libitum, skum-
mende øl, en spændende gæstetaler 
og hyggelig, kammeratligt samvær. 
Pris: 100 kr./pers. excl. drikkevarer. 
Bindende tilmelding til Per Bund-
gaard, tlf. 8698 8600 eller mail til per-
bundgaardblikkenslagerfirma@hot-
mail.com senest 7. marts.
Fredag den 5. april kl. 07:00: Bustur til 
Christiansborg, der samtidig tilbydes 
til naboforeningerne og region 2. Se 
nærmere under regionsboksen. 
Uddeling af hæderstegn  den 11. januar 
2019: Det nye års første arrangement 
bød på spisning i Frimurerlogens 
smukke lokaler i Christiansgade. Og 
traditionen tro blev aftenen benyttet 
til uddeling af hæderstegn til dette 
års jubilarer. 24 medlemmer kan i år 
fejre jubilæum. 

Glædelig jul på Gardergården den 24. de-
cember 2018: Rigtig mange af forenin-

Generalforsamling torsdag den 21. marts 
2019 kl. 18.30: Vi nærmer os atter 
årets generalforsamling, der afholdes 
på Vollerup Kro med dagsorden iføl-
ge vedtægterne. Forslag der ønskes 
behandlet, skal indgives skriftligt til 
formanden senest 4 dage inden ge-
neralforsamlingen. Mød op til denne 
hyggelige aften, hvor der bliver serve-
ret Eisbein med Sauerkraut. Der kan 
mod bestilling også serveres Wiener-
schnitzel. Bindende tilmelding fore-
tages til formanden senest torsdag 
den 14. marts 2019, gerne på ovenstå-
ende mailadresse eller sms til mobil 
4011 4827. Kontingentopkrævningen 
udsendes snart og de, som endnu ikke 
har fået tilmeldt betalingen til auto-
matisk betaling (PBS), opfordres til at 
gøre dette, da det vil lette kassererens 
arbejde og du samtidig slipper for at 
modtage et FI-indbetalingskort med 
posten. På glædeligt gensyn til gene-
ralforsamlingen.

REGIONERREGIONER

marts 2019 i Højmark Hallen:

foregår fra kl. 19:15 til 21:00 i Skyt-

 Viborg & Omegn GF 15 - 25/7 1909

Formand: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
Mail: saabyetjele@hotmail.com
www.viborggarderforening.dk 
Facebook: @Viborg Garderforening

 Aarhus & Omegn GF 05 - 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

 Skjern & Omegn GF 64 - 12/3 1943

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

 Skanderborg & Omegn GF 36 - 4/2 1916

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

 Skive og Omegn GF 27 - 7/6 1912

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

 Silkeborg & Omegn GF 30 - 4/5 1913

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

 Samsø 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

 Fredericia & Omegn GF 29 - 28/10 1912

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

 Esbjerg & Omegn GF 59 - 31/5 1935

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

 Als & Sundeved GF 60 - 12/12 1937

Formand: APR-72 Erik Michelsen
Sarupvej 3, 6470 Sydals
Tlf. 40 11 48 27
Mail: erik_michelsen@mail.dk
www.gfalsogsundeved.dk
Facebook: @Als & Sundeved Garderforning

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

Bestyrelsen

Læs om arrangementerne på www.garder-
foreningerne.dk/lokalforeninger/region-ii/
aarhus/ eller www.aarhusgarderforening.dk

AARHUS GF: Aftenens jubilarer samt formanden 
i baggrunden. Til højre i forreste række ses de to 
60-års jubilarer, JUL-57 Per Buckhøj og NOV-57 
Arne Høy Nielsen.

gens medlemmer, unge som gamle, 
havde valgt at tage turen til Garder-
gården for at ønske de tjenestegøren-
de gardere på Marselisborgvagten en 
glædelig jul. Glemt var den hjemlige 
juletravlhed til fordel for et par hyg-
gelige timer i godt og hyggeligt sel-
kab. Der blev serveret æbleskiver og 
varm gløgg, Og således godt beværtet 
fulgte de gamle gardere vagten til af-
løsningen på Marselisborg.

at møde op og deltag i skydningen, da 
propositionerne vedr. landsskydnin-
gen blev ændret for år tilbage, skal 
seniorerne ikke benytte fritstående 
skydestilling længere, men må be-
nytte albuestøtte og rem. Derved er 
mulighederne for at skyde sig til et 
godt resultat blevet væsentlig forøget 
og alt andet lige gjort det meget sjo-
vere at deltage. Hvis man er veteran, 
dvs. man skal være fyldt 55 år i 2018, 
må der benyttes albuestøtte og rem 
eller geværstøtte. Efter skydningen 
mødes vi til hyggeligt samvær, samt 
Jans gode kaffebord i ”Garderstuen”. 
Evt. tilmelding senest mandag den 25. 
marts til Skydeleder Lars Claussen på 
3167 2368 eller lars@claussen.dk
Obs! Obs!: Datoen for foreningens 
sommerudfl ugt er ændret i forhold til 
det udsendte program. Udfl ugten går 
stadigvæk til Hvide Sande, hvor der er 
arrangeret en sejltur på havet med et 
fartøj fra Marinehjemmeværnet. Da-
toen bliver lørdag den 8. juni 2019 fra 
kl. 13:00 til 17:00
Starttidspunktet for Gardernes Vandski-
løb den 24. august 2019 er ændret til 
kl. 10:00

JAN 72 Anders Bjerg
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Onsdag den 6. MAR kl.: 10:00: Kamme-
ratskabsformiddag: Afholdes i Muse-
ums- og Garderstuen på Haderslev 
Kaserne. Information følger som mail.
Generalforsamling onsdag den 13. MAR 
2019 – kl.: 18:30: Middag for de til-
meldte, derefter afholdes generalfor-
samling (uden ledsagere) kl. 20:00 i 
den smukke Gottorpsal, Haderslev 
Kaserne. Bestyrelsen håber, at mange 
vil møde op, dels for at hylde vore ju-
bilarer, og dels for at gøre deres ind-
fl ydelse gældende. Og så plejer det da 
også at være en hyggelig aften i gode 
kammeraters selskab. Indkaldelse og 
dagsorden er tilgået alle medlemmer 
pr. mail/brev.

Onsdag den 27. MAR 2019 Kl.: 19:30: 
Skyde- og kammeratskabsaften - Sky-
deloftet Haderslev Kaserne
Siden sidst: Onsdag den 16. januar 2019 
kl. 19:30 – Skyde- og kammeratskabsaf-
ten, Skydeloftet Haderslev Kaserne. 
Trods en mørk og kold vinteraften, 
mødte et pænt antal gardere frem, og 
efter den sædvanlige tætte afgørelse, 
kunne JAN-74 Henrik Skov Jensen 
modtage præmien for bedste skyd-
ning og MAR-84 Ole Jensen blev afte-
nens heldigste. Aftenen sluttede med 
hyggeligt samvær over et glas cham-
pagne og diverse marcipanbrød.
Bowlingturnering med vore gode kam-
merater fra Als-Sundeved blev afviklet 
tirsdag den 22. januar 2019 i Hader-
slev, og blev som sædvanligt et rig-
tig hyggeligt og spændende arran-
gement, hvor Haderslev jo gennem 
de seneste år har måttet erkende, at 
Als-Sundeved lige formåede at snup-
pe de afgørende ekstra point og der-
ved hjemtage den udsatte pokal. Men 
i år kommer pokalen til at blive i Ha-
derslev, idet Haderslev formåede at 
hente et par procent ekstra point, så 
vores bowlingformand Dan Poulsen 
var godt tilfreds med aftenens forløb 
– tak til alle deltagere, vi er helt på 
det rene med, at næste år venter en 
hård kamp- og vi glæder os allerede.

Nyd klassiske biler med din garder-
forening. Vi tager en tur til Strøjer 
Samlingen og får en speciel oplevel-
se. Strøjer har en utrolig fl ot samling 
klassiske- og veteranbiler samlet ved 
teglværket øst for Assens. Mere end 
100 drømmebiler med gode histori-

Generalforsamling 2019: Torsdag d. 28. 
marts kl. 19.00 er der generalforsam-
ling på restaurant Oasen i Horsens.  
Husk der er tilmelding til den efter-
følgende spisning (Kogt torsk eller 
Weienerschnitzel). 

Kammeratskabsaften: Torsdag den 17. 
januar afholdte Foreningen den årli-
ge kammeratskabsaften i Restaurant 
”Oasen”. Vi startede med de traditi-
onelle gule ærter eller wienersnitzel 
som de 63 deltagere nød samt sel-
skab med gode garder kammerater 
og enkelte ledsagere. Aftenen bød på 
et spændende foredrag af Ruth Birk 
Christensen fra KFUM`s soldatermis-
sion. Ruth har været udsendt til både 
Irak, Libanon og sidst i 2013 i Afga-
nistan, hvor hun har drevet soldater 
hjem for de udsendte danske soldater. 
Ruth`s foredrag gav en spændende og 
anderledes vinkel på Danmarks mi-
litære engagement i verdens brænd-
punkter. Foredraget var meget leven-
de og der var tid til et godt grin men 
også tid til eftertanke. Aftenen var en 
stor succes som vi herfra varmt kan 
anbefale andre garderforeninger.

Januar 77. Jørgen Rye Pedersen

REGIONER

 Sønderjydsk GF 46 - 26/9 1920

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
www.soenderjydskgarderforening.dk

 Varde & Omegn GF 72 - 8/5 1957

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

 Kolding & Omegn GF 06 - 7/8 1904

Formand: NOV-75 Ole Bork Jessen
Sjællandsvej 16, 6000 Kolding
Tlf. 75 50 52 59 / 40 26 00 59
Mail: ole@borkjessen.dk
Facebook: @Garderforeningen i Kolding

 Kongeå Egnen GF 73 - 24/7 1958

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

 Ribe & Omegn GF 28 - 18/8 1912

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

 Midtjydsk GF 58 - 25/11 1934

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

GF 03 - stiftet 5/10 1889

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

Garderforeningen for 
Horsens & Omegn

Støtter/bakker op/hjælper Den Kongelige 
Livgarde & De Danske Garderforeninger

 Haderslev GF 57 - 16/5 1933

Formand: JUL-71 John de Taeje
Nederbyvænget 414, 6100 Haderselv
Tlf. 40 91 76 50
Mail: detaeje@post4.tele.dk
www.garderforeningerne.dk/gf57

pr. mail/brev.

Skyde- og kammeratskabsaften - Sky-

HORSENS GF: Torsdag den 17. januar afholdte 
Foreningen den årlige kammeratskabsaften i Re-
staurant ”Oasen”. 

HADERSLEV GF: Hold Haderslev: Peter Holm, 
John de Taeje, Bowlingformand Dan Poulsen og 
Henning Sønnichsen.

Generalforsamling 2019: Varde og om-
egnes garderforening afholder deres 
årlige generalforsamling på Eventyr-
gården, Vesterled 52 6851 Janderup. 
Dato: Onsdag d. 20. Marts 2019. Der 
startes med spisning, derefter gene-
ralforsamling i henhold til forenings 
vedtægter. Dagsorden er sendt ud 
pr. post ultimo januar 2019. Seneste 
tilmelding til generalforsamling er 
tirsdag d. 12. marts 2019 enten til for-
manden Carsten Christensen på tlf. 
4011 3002 eller via vores hjemmesi-
den www.varde-omegns-garderfor-
ening.dk. HUSK: HÆDERSTEGN BÆ-
RES DENNE AFTEN

Bestyrelsen

Kongeå- Egnens G.F. har generalforsam-
ling torsdag d. 21. Marts 2019 kl. 18.30 
På Markedsrestaurationen, Mar-
kedsvej 7 i Brørup. Dagsorden sendes 
ud pr. e-mail. Nærmere tilgår med-
lemmerne. 

843-52II J.E.Fonnesbæk, Sekretær

er. Få en unik biloplevelse hos Strøjer 
Samlingen. Vi har reserveret den 2. 
april kl. 18, og håber at rigtigt man-
ge vil deltage i turen. Betalingen for 
rundvisningen vil blive endeligt fast-
sat når deltagerantallet er kendt, men 
det vil være ca. halv pris for en ”al-
mindelig” rundvisning. Flere detaljer 
kommer via mail og på generalfor-
samlingen. Tilmelding til formanden 
senest 18. marts.
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Lidt fra formanden
Lørdag den 6. juli 2019 vil vi fejre vo-
res 130 års jubilæum. Vi vil mødes 
med ledsager ved Odense Aafarts af-
gangsplads Filosofgangen kl. 11.45. 
Vi stiger ombord og der er afgang kl. 
12.00. Vi sejler i dejlig solskin (mon 
ikke?), forbi Zoo og ud til Erik Bøghs 
Sti, hvor vi ankommer kl. ca. 12.30. 
Derfra vandrer vi op til Carlslund, 
hvor der er bestilt bord og æggekage 
til alle. Dette jubilæumsarrangement 
med Åfart tur/retur og æggekage ko-
ster 260 kr. pr person ekskl. drikke-
varer. NB! Ved tilmelding og betaling 
inden 15. marts er prisen 210 kr. per 
person. Bindende tilmelding til for-
manden på hgprivat2@gmail.com 
eller 2073 4089 og betaling via ban-
koverførsel til reg.nr. 1551 kontonr. 
6006892. NB! Vi har max. 70 pladser 
på Carlslund

Med venlig hilsen Henrik Gattrup
Kommende arrangementer

Skydning: Tirsdag d. 5. marts kl. 
19.00 samt tirsdag den 12. marts kl. 
19.00. FKS-Hallen på 15 m for gevær 
samt pistol.

Bowling: Torsdag den 28. marts 
kl.19.00 tilmelding til Poul Agertoft / 
mail poul.agertoft@post.tele.dk
Garderstue: Torsdag den 21. marts kl. 
19.30 foredrag vedr. Hesteskadronen. 
Torsdag den 11. april kl.18.30 fore-

Kommende aktiviteter: Kammerat-
skabsaften med skydning afholdes på 
Telemarken fredag den 15. marts, vi 
starter skydningen kl. 18.00, herefter 
spisning af medbragt mad. Drikkeva-
rer til sædvanlige lave priser.

Generalforsamlingen den 25 januar hav-
de samlet 23 medlemmer. Til dirigent 
valgtes Lars Frost, hvorefter forman-
den Brian Pedersen afl agde beret-
ning: Her opfordrede formanden til at 
støtte op omkring vores forening og 
møde op til kammeratskabsaftenerne 
og skydningerne som er vores vigtig-
ste aktiviteter. Herefter gennemgik 
kasseren Erik Larsen regnskabet som 
blev godkendt. Skydeudvalgsforman-
den Bjørn Ramming fortalte om årets 
skydninger, hvor der i veteran 2 var 
præmier til: Jørgen Jørgensen, Flem-
ming Pedersen samt Jørn Bach-Han-
sen. I Assens var der præmie til senior 
skytte Bjørn Ramming, og i Skalle-
bølle fi k Jørgen Jørgensen en fl ot 6 
plads på landsplan. Pokalen som årets 
skytte i vores forening blev tildelt Jør-
gen Jørgensen. Der var forslag om at 
reducere bestyrelsen fra 7 medlem-
mer til 5, forslaget vil blive behandlet 
snarest på en ekstraordinær general-
forsamling. Til bestyrelsen blev Brian 
Pedersen genvalgt som formand, ny-
valgt blev Jørn Bach-Hansen og Peder 
Olsen, som fanebærer 1 blev Erik Lar-
sen valgt og som stedfortræder Bjørn 
Ramming, øvrige som var på valg blev 
genvalgt. Erik Larsen, Niels Jørgen 
Ploug og Bjørn Ramming ønskede 
ikke genvalg til bestyrelsen. Forman-
den overrakte en fl aske af Livgardens 
portvin til Erik Larsen og takkede 
ham for en mangeårig stor og velud-
ført indsats for vores forening, Niels 
Jørgen Ploug fi k ligeledes overrakt 
en fl aske portvin. Formanden takke-
de pigerne i køkkenet for god hjælp, 

SKYDNING: Husk der skydes vores 
sidste skydning i denne vintersæson. 
Torsdag den 7/3-2019 kl. 18.00 BE-
MÆRK DATO OG TIDSPUNKT. Denne 
aften er der afslutning med gule ærter 
og social hygge. Kom nu og mød op til 
en dejlig aften sammen med gamle 
gardere og deres historier. Tilmelding 
til Renè Rasmussen på tlf. 2168 9687 
eller mail dytbaat1@gmail.com. Se-
nest den 4/3-2019 af hensyn til bestil-
ling af mad. Skydeudvalget glæder sig 
til at se så mange af jer som muligt, 
alle er velkomne.
GENERALFORSAMLING: Husk der af-
holdes Generalforsamling i Særslev 
Skytteforenings lokaler. Fredag den 
15/3-2019 kl. 18.00 Sidste tilmelding 
er senest den 10/3-2019 til Renè Ras-
mussen tlf. 2168 9687 eller mail dyt-
baat1@gmail.com. Dette er af hensyn 

Generalforsamling: Vi afholder år-
lig generalforsamling torsdag d. 21. 
marts kl. 18.30 i Aktivhuset, Kerte-
minde.
Vi har afholdt Nytårsskydning med føl-
gende resultater:
Senior: 1. Nov 90 Gorm Eriksen            
170p. Veteran 1: 1. Maj 80 Lars Bo 
Jørgensen 192p; 2. Jan 80 Steen Da-
nielsen 186p. Veteran 2: 1. Maj 63 
Arne Hansen 191p; 2. Sep 57 Erling 
F. Andersen 183p; 3. Jan 63 Villy Ger-
vig 181p; 4. Jan 57 Klavs Jessen 177p. 
Festskydning: Maj 80 Lars Bo Jørgen-
sen.
Vi var 11 gl. gardere samlet til skyd-
ning, m. efterfølgende silde/oste bord,  
- endnu en hyggelig aften med gode 
historier fra dengang - tak til de frem-
mødte.

REGIONER

 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

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 GF 66 - 2/9 1945

Formand: JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8, 5610 Assens
Tlf. 22 99 37 12
Mail: tomkristensen@privat.dk

Kommende arrangementer

19.00 samt tirsdag den 12. marts kl. 

sidste skydning i denne vintersæson. 

samt pistol.

kl.19.00 tilmelding til Poul Agertoft / 

VI LEVERER KUN KVALITET

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

skovbyforsamlingshus.dk
Assensvej 17, 5400 

Bogense
64 81 15 16

 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

 Kerteminde & Omegn GF 48 - 15/2 1921

Formand: JAN-80 Steen Danielsen
Midskovvej 58, 5370 Mesinge
Tlf. 65 34 18 64
Mail: sd@bidro.dk

 Langeland GF 24 - 21/10 1921

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

 Faaborg-egnen GF 22 - 27/8 1911

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

 Den Fyenske GF 02 - 6/7 1889

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

Fortsættes

FAABORG EGNENS GAMLE GARDERE: Fra ven-
stre: Lars Frost, Flemming Pedersen, Erik Larsen, 
Aksel Madsen, Steen Thomsen alle modtagere af 
50 års tegn samt formanden Brian Pedersen. 

hvorefter Henning Dam overrakte 
dem hver en dejlig buket tulipaner. 
Der blev overrakt 50 års hæderstegn 
til: Aksel Madsen, Erik Larsen, Flem-
ming Pedersen, Lars Frost og Steen 
Thomsen. Herefter blev der serveret 
fl æskesteg, medister efterfulgt af kaf-
fe og ostemad.

Med garder hilsen Steen Danielsen

Feb. 71 Jørn Steen Jessen

drag vedr. Letbanen v/ Rune Bager, 
tilmelding til formanden. Vi har max 
25 pladser, så hurtig tilmelding. Hg-
privat2@gmail.com. Der vil efter 
foredraget bliver serveret biksemad. 
Sidste Garderstue inden vores som-
merferie.

Med venlig hilsen Jesper Carl Hansen
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Skydning: Der er nu klar til Lands-
skydningen 15 m, så det er bare med 
at møde frem. Vi skyder hver onsdag 
fra kl. 18.00 til kl. 20.00 i kælderen 
under Lillebæltshallerne i Middelfart. 
Der er rifl er til rådighed. Hvis du har 
spørgsmål så ring til skydeudvalgsfor-
mand Knud W. på tlf. 4021 6548.
Kontingentopkrævning: Hvis du fortsat 
ønsker at være medlem af Garderfor-
eningen og modtage Garderbladet, er 
det vigtigt, at du husker at betale kon-
tingentet. Girokort er udsendt.

Juli 90 Henrik Skovgaard Larsen

”Den Kongelige Livgarde her og nu”.
10.30 – 11.20 Besøg på Rosenborg 
Slot. 11.30 – 11.45 Gæsterne ser vagt-
paraden afgå fra Livgardens Kaserne. 
12.15 – 14.00 Kanalrundfart med 
frokost ombord. 17.00 – 18.15 Rund-
visning på Frederiksberg Slot. 18 30 - 
Festmiddag på Frederiksberg Slot.
Søndag den 12. maj 2019
11.55 Vi mødes på Amalienborg 
Slotsplads ved rytterstatuen. Efter 
Den Kongelige Livgardes vagtafl øs-
ning går vi en kort tur til Kastellet og 
deltager på en Guidet tur i området 
som varer 1,5 time. Ca. 14.00 Garder-
træffet afsluttes på Kastellet.
Prisen for deltagelse er 600,- kr. pr. 
persona for det samlede gardertræf. 
Gardertræffet er for medlemmer og 
en ledsager. Der tages forbehold for 
ændringer og antal deltagere, idet der 
er begrænset kapacitet på nogle af 
lokaliteterne. Så tilmelding via hjem-
mesiden www.garderforeningen.dk 
senest den 31. marts 2019 efter først 
til mølle. Prisen tilpasses i det om-
fang et delarrangement er overtegnet.

SKYTTELAUGET, Kortdistance
Skydeprogrammet for marts byder på 
træning og naturligvis på landsskyd-
ning i hele måneden. Banerne er klar 
onsdag den 6., 13., 20., og 27 marts fra 
kl. 18.30 i DGI Byen. 
Husk at der er spisning og kage onsdag 
den 6. marts. Tilmelding til forman-
den ikke senere end 3. marts. Torsdag 
den 14. marts skal vi til Lyngby og 
skyde Trekantskydning, tilmelding 
hertil til formanden ikke senere end 

De Danske Garderforeninger vil så 
gerne gøre det bedst muligt for de 
medlemmer, der viser interesse via sit 
medlemskab i en lokalforening. Har 
du noget på sinde, som din forening 
burde beskæftige sig med, så kom og 
lad os vide det – bare det ikke er fald-
skærmsudspring eller dykning i Lille-
bælt. Er der nogle af jer, som endnu 
ikke har skudt Landsskydning, så kan 
det nås endnu. 

Her i marts har vi skydning tirsdag d. 
5. og 19. kl. 19-21. 
Det er altid rart at være blandt gam-
le Garderkammerater. Kom og giv et 
frisk pust til din hverdag. Denne sæ-
son har indtil nu været rigtig god. 

Tirsdag d. 2. april kl. 18-22 har vi 
afslutning på denne vinters skydning/
kammeratskabsaften. Det fejrer vi 
med lidt festskydning. Da det i marts 
er fastelavn, har jeg tænkt mig, at vi 
skal prøve at skyde katten af tønden 
med efterfølgende spisning og kaffe. 
Alt sammen til fornuftige priser. Til-
melding nødvendig af hensyn til Su-
sanne. Håber vi ses!

Med Garderhilsen 605 NOV-66 Kaj Nielsen

REGIONER

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

Formand: 
JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th. 2100 København Ø
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

GF 01 - 25/8 1885

fang et delarrangement er overtegnet.

Skydeprogrammet for marts byder på 

Generalforsamling og tildeling af jubilæ-
umstegn: Der indkaldes til ordinær ge-
neralforsamling tirsdag den 19. marts 
2019 kl. 19.00 i Riddersalen på Frede-
riksberg Slot. Dagsorden i henhold til 
foreningens love. Se venligst forenin-
gens hjemmeside og de udsendte ny-
hedsbreve. Ved samme lejlighed tilde-
les jubilæumstegn til medlemmer, der 
har været medlemmer i 10, 25, 40, 50, 
60 eller 70 år. Der er udsendt jubila-
rerne særskilt invitation. Som jubilar 
skal du huske at meddele formanden, 
om du deltager eller ej. Efter general-
forsamlingen serveres smørrebrød, øl 
og snaps samt kaffe i Cafeteriet. Hæ-
ders- og jubilæumstegn bæres.
Det er nødvendigt at tilmelde sig til 
generalforsamlingen, da vi er på mi-
litært område og af hensyn til be-
stilling af smørrebrød. Tilmelding 
kan ske via foreningens hjemmeside 
www.garderforeningen.dk eller vor 
tilmeldingstelefon 4081 0040 i perio-
den 5. marts til 12. marts 2019 mellem 
kl. 18.00 og 20.00.
Nordisk Gardertræf: Som tidligere an-
nonceret afholdes der Nordisk Gar-
dertræf i dagene 11. og 12. maj. Det 
foreløbige program ser således ud:
Lørdag den 11. maj 2019
09.30 – 10.30 Livgardens Kaserne: 
CH/LG OB Mads Rahbek fortæller om 

Regionsskydning 
15M 2019
Så er det igen tid til den årlige Regions-
skydning på 15M.
Jeg håber at se rigtig mange igen i år. 
I år fi nder skydningen sted i Frederikssund 
på Marienlyst skole. 

Skydningen afvikles: Lørdag d. 16/3-2019 
Kl. 09:00. Der spises morgenmad fra kl 
09:00 og derefter er der skydning. Dagen 
afsluttes med frokost og præmie uddeling. 

Skydebanen ligger på Marienlyst skolen, 
Odinsvej 4F, 3600 Frederikssund.  

HUSK: Madpakke 
HUSK: TILMELDING TIL MORGENMAD 
SKAL SKE SENEST. Tirsdag 12/3  

Tilmelding og evt. Spørgsmål kan rettes 
til: Regionsskydeleder Reg.V
Ole Olsen Tlf. 2990 3298 

På glædeligt gensyn i Frederikssund

Regionsskydning 

 Vestfyn GF 33 - 23/5 1914

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

 Svendborg & Omegn GF 37 - 6/7 1916

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

 Nyborg & Omegn GF 42 - 6/3 1918

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

til bestilling af mad. HUSK TEGN BÆ-
RES DENNE AFTEN.

Okt. 80 Renè Rasmussen
Kontingent 2019: Din kasserer vil blive 
henrykt, hvis Du betaler dit kontin-
gent ved en bankoverførsel til kon-
to 6863 1009583. Husk at anføre dit 
fulde navn i modtagerfeltet. Derved 
spares der tid og omkostninger ved 
udsendelse af girokort. Kontingentet 
er stadig kr. 300,-, der er forfaldent til 
betaling 31/3-19. Stor tak! Håber vi 
ses til generalforsamlingen.

MAJ 70 Benny Ohlsen

5. og 19. kl. 19-21. 

son har indtil nu været rigtig god. 

afslutning på denne vinters skydning/
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Kommende arrangementer:
Mandag, d. 4. marts, kl. 18:30: Klubaf-
ten i Sergentmessen på Garderkaser-
nen i Høvelte.
Arrangementet afholdes i samarbejde 
med Nordre Birks Garderforening.

Lørdag, d. 9. marts, kl. 10:00: 
Landsskydning på 15 m på skydeba-

Bornholms Garderforening afholder Ge-
neralforsamling i Nyvest-centret Man-
dag d. 25. Marts Kl. 18.00 til et godt 
herremåltid efterfulgt af generalfor-
samling med kaffe, kage og hygge. 
Prisen vil være på 140,00 kr. Mere info 
kommer via mail og kan ses på hjem-
mesiden. Tilmelding sker via mail til 
Formand på mail: svanegaard@dlg-
mail.dk. Vel FREM MØDT.
Onsdag d. 23. Januar var vi 9 Gamle 
Gardere fremmødt til Årets 15 me-
ter Skydning i Svaneke. 8 deltagere 
til landsdækkende Garderskydning. 
Efter skydningen var vi hjemme hos 
Peter Kofoed-Dam og se håndbold-
landsholdet spille. Vi havde en hyg-
gelig aften og Danmark Vandt.   

REGIONER

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

Formand: 
JAN-70 Bjarne C. Jensen
Løvkærsvej 6, 4040 Jyllinge
Tlf. 61 60 65 49
Mail: g.roskilde.g@gmail.com
Registrator: 
JAN-59 Tommy Hansen
Bakkedraget 64, 4000 Roskilde
Mail: tommy-inger@mail.tele.dk
Kasserer: 
JUL-69 Heino Larsen
Søvang 30, 4000 Roskilde
Mail: h.petlar.gmail.com 

Hjemmeside
www.garderforenngerne.dk/gf17
Facebook: @Garderforeningen Roskilde

Frederiksborg Amts Garderforening
GF 18 - 12/12 1910

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

 Bornholm GF 11 - 20/9 1908

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

 Falster & Østlolland GF 14 - 25/7 1909

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

 Faxe & Omegn GF 38 - 13/11 1916

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

Fortsættes

Kommende arrangementer:
Generalforsamling 2019: Denne be-
givenhedsrige og traditionsbundne 
hændelse er som altid en gammel 
garder fra Gl. Roskilde Amts Garder-
forening forundt. Dén byder på, som 
altid, en del interessant drøftelse 
blandt medlemmerne, når der tages 
stilling til de, af bestyrelsen fremlagte
forslag, ligeså hv.a. de årlige valg 
til div. tillidsposter. Kom og gør din 
stemme ære, kom også fordi der 
som altid er god underholdning for 
damerne og mulighed for at gense, 
møde gamle gardere man ikke kender 
og ikke at forglemme den fantastiske 
bespisning. Hele arrangementet løber 
af stablen torsdag d. 21. marts 2019 kl. 

nen i Frederikssund: Odinsvej 4F, 
3600 Frederikssund.
Arrangementet er gratis. Det starter 
med morgenbrød. Herefter skyder vi, 
og dernæst slutter vi af med smørre-
brød.
Tilmelding er nødvendig, hvis man 
ønsker at deltage i spisningerne. Hvis 
man blot ønsker at deltage i skydnin-
gen, er tilmelding ikke nødvendig.
Tilmelding til Skydeudvalgsmedlem 
Jørgen Chr. Petersen på telefon: 2651 
2910, senest tirsdag, d. 5. marts.
Mandag, 1. april 2019, kl. 18:30: Klubaf-
ten i Sergentmessen på Garderkaser-
nen i Høvelte
Tilmelding til spisning ved klubafte-
nerne senest henholdsvis fredag d. 
1. marts og onsdag, d. 27. marts 2019 
til næstformand Søren Terp tlf.: 5154 
0957. (Tilmelding til spisningerne ved 
Landsskydningen; se ovenfor).
Arrangementsomtale:
Mandag, d. 4. februar afholdtes or-
dinær generalforsamling i Ser-
gent-messen på Garderkasernen. 
Omtale herfra vil blive bragt på for-
eningens hjemmeside og i et kom-
mende nummer af Garderbladet.

Garderforeningen i Københavns Sang- 
og Frokostlaug
Vi optager nye medlemmer, der er 
fyldt 63 år, og vort årlige kontingent 
er kr. 100,-. Vi mødes 11 gange om 
året, heraf er de 10 gange til frokost 
og 11. gang er en udfl ugt til et eller 
andet spændende sted, på Sjælland, 
fundet af vores idérige turudvalg. 
Vi er pt 93 medlemmer, hvoraf ca. 50 
møder op hver gang, hvor vi synger 
vores dejlige folkeviser og andre gar-
derviser akkompagneret af en pianist 
(også gammel garder), indtager en 
god frokost, samt en øl og snaps alt til 
en pris af kr. 150,- pr. gang.
Alle vore møder foregår på Kastellet, 
der jo oser af historie.
Er du interesseret, så gå ind på vores 
hjemmeside ”gardermumierne.dk”. 
Her kan du bl.a. fi nde et billedgalleri 
over alle medlemmerne – måske en 
af dine gamle kammerater fra din tje-
nestetid. Der bliver udvekslet gamle 
minder og historier, der jo ikke bliver 
dårligere af at blive genfortalt.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Er du ikke medlem af Garderforenin-
gen i København betaler du et beløb 
på kr. 100,- om året til den.
I marts afholder vi frokostmødet tirsdag 
den 12.  marts kl. 1130.
Der er besøg fra Norge denne dag. 
Det er som sædvanligt på Kastellet. 
Tilmelding senest den 3. marts. Til-
melding til: formanden Erik Schlüter, 
mail: erik.schluter@live.dk eller til: 
kassereren Freddy Wilson, mail: fred-
dywilson@outlook.dk eller mumie-

fonen: 6062 3141. Vi håber at se man-
ge af jer. Vær opmærksom på at mødet 
i april bliver den 2. april kl. 1100. Det-
te er samtidig generalforsamling

SEP/66 Erik Schlüter, Forsanger

Gardermumierne

Er du over 63 år? 
Så kan du blive 
medlem af Garder-
mumierne i dag.
Årskontingent 
kr. 100 

Kontakt sang- og 
frokostlaugets 
forsanger Erik 

Schlüter på mail: 
erik.schluter@

live.dk

3. marts. Lørdag den 16. marts skydes 
der Regionsskydning i Frederikssund. 
Tilmelding til formanden ikke senere 
end 11. marts. Landsskydning på 15 
m er i fuld gang, og vi skal naturlig-
vis have så mange deltagere med som 
muligt, så fi nd en onsdag, hvor du kan 
komme en tur på skydebanen og være 
med.

Langdistance: På langdistancen 
skydes der søndag den 10. og 24. 
marts. Vi mødes i SKAK-huset ved 
den store parkeringsplads kl. 08.00 til 
morgenkaffe, og når den er drukket, 
går vi på banerne. Skyttelauget råder 
over geværer og nødvendigt udstyr, 
der kan lånes på banerne, ligesom der 
vil være mulighed for at få råd og vej-
ledning fra gamle og erfarne skytter. 
Yderligere oplysninger om Skytte-
lauget og dets aktiviteter kan fås ved 
henvendelse til formanden på telefon 
4444 2473 eller stoltenborg@mail.dk. 

Jan Stoltenborg

skydes der søndag den 10. og 24. 

med Nordre Birks Garderforening.

Landsskydning på 15 m på skydeba-
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Kære Garderkammerat. Så er der lidt nyt 
fra din lokale forening.
Hvis du har fået bladet som det er 
meningen, er det sidste chance for til-
melding til generalforsamlingen, det 

Husk årets generalforsamling i Garder-
foreningen: Onsdag d. 13/3 2019  kl. 
18:00. I Kalundborg hallen Munkesø-
gade 3 4400 Kalundborg. Tilmelding 
til Finn tlf. 6049 9258 

Generalforsamling 2019: Husk gene-
ralforsamling mandag den 11. marts. 
Den afholdes ligesom sidste år, i Ma-
rineforeningens lokaler på havnen i 

REGIONER

 Høje-Taastrup & Omegn GF 78 - 29/11 1976

Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Taastrup Hovedgade 111 A, 3. sal – lejl. 5. 
2630 Taastrup Tlf. 40 21 05 35
Mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

FORSIKRINGSMÆGLERE
Forsikringsmægler Jon Nielsen

 Kalundborg & Omegn GF 53 - 18/4 1926

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

 Køge & Omegn GF 45 - 15/10 1919

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

 Holbæk Amt GF 21 - 24/3 1911

Formand: FEB-75 Flemming Møller Knudsen
Ringstedvej 229, Kvanløse, 4300 Holbæk
Tlf. 29 24 00 34
Mail: moeller@knudsen.mail.dk
www.holbaekamtsgarderforening.dk

 Haslev & Omegn GF 52 - 18/6 1924

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

 Helsingør & Omegn GF 41 - 31/1 1918

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

GL. ROSKILDE GF: To af foreningens faner ved 
sidste års generalforsamling

Kommende aktiviteter:
Skydning: Ordinær skydeaften 

mandag den 4. marts. Den 8. april er 
der skydeafslutning med spisning. 
Indbydelse udsendes senere i marts.

Bowling: Ordinær bowlingaften 
tirsdag d. 5. og 19. mar samt d. 2. apr.
Afholdte aktiviteter: 
Skydning: Årets traditionelle nytårs-
skydning med efterfølgende frokost 
blev afholdt søndag den 13. januar i 
skydekælderen, hvor de fremmødte 
gamle gardere skød “blindskydning” 
(skiven er i lukket kuvert) – her kan 
alle deltage. Præmierne efter skyd-
ningen blev overrakt af skydelederen 
under frokosten i Garderstuen. Ved 
frokosten blev den medbragte mad-
pakke indtaget og hjulpet ned med 
en række nytårsskål efterfulgt af hyg-
geligt socialt samvær resten af efter-
middagen.
Bowling: Regionsmesterskabet blev 
afholdt den 3. februar og resultater-
ne herfra følger i næste nummer af 
Garderbladet. Efter dette mesterskab 
er der normale træningsaftener, hvor 
der igen spilles med forskellige hold 
hver gang, og kun 3 spillere pr. bane. 
Generalforsamling: Referat fra årets 
generalforsamling, følger i et senere 
nummer af Garderbladet og kan i øv-
rigt ses på vores hjemmeside.

530729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

I marts er der bowling onsdag den 
13. kl. 18.45 i Mega Bowl i Holbæk! Til-
melding som altid på tlf. 5932 8219 
eller på mail: karenbent@c.dk
Onsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 
– 21.00 er der foredrag om veteranar-
bejdet i Danmark ved chefen for Vagt-
kompagniet, major Søren P. Østergaard. 
Vi har allieret os med artilleristerne 
og marinerne samt med Kalundborg 
Garderforening, så vi håber på man-
ge tilhørere. Af samme årsag har vi 
besluttet at fl ytte arrangementet til 
Holbæk Kasernes gamle kostforplej-
ning, som ligger på 1. sal lige over for 
den bygning, hvori Garderstuen er 
beliggende. Invitér din partner med 
til en spændende foredragsaften med 
indlagt kaffe og kage ca. midtvejs. Pris 
kun 25,00 kr. pr. person. 
I forbindelse med arrangementet 
samles der ind til Livgardens Fond, 
der som et af sine formål netop har at 
støtte veteranerne. Fonden er udfør-
ligt beskrevet i Garderbladet fra okto-
ber 2018. Bidrag til indsamlingen vil 
kunne ydes kontant under arrange-
mentet, men det er også åben for ind-
betaling af et beløb pr. bankoverførsel 
til konto 1551 5423147. Husk at mær-
ke overførslen med dit fulde navn og 
med LG Fond! 
Bindende tilmelding til Brian Ravn 
Printz, telefon 2620 0261 eller e-mail 
brianravn@hotmail.com senest den 
10. marts 2019.
Besøg Garderstuen på Holbæk Kaserne
Startende onsdag den 13. marts 2019 
vil Garderstuen indtil videre være 
åben den anden onsdag i hver måned 
fra kl. 19.00 – 21.00. Vi lover, at der 
vil være kaffe på kanden og kolde øl 
i køleskabet. Og vil nogen rafl e eller 
spille kort, så fi nder vi også ud af det. 
Dog vil der ikke være åbent i sommer-
månederne – altså juni, juli og august. 

fremgår af den særskilte invitation 
hvordan.
Januar nummeret af Garderbladet 
modtog jeg d. 17 og det er jo ikke godt 
nok, men desværre er vi afhængige af 
Postnord, det er besluttet højere oppe 
af hensyn til økonomien, men husk at 
du kan læse den digitale udgave, ved 
at gå ind på Garderbladets hjemmesi-
de og bruge kodeord: gammelgarder.
Både før og efter generalforsamlin-
gen afholder vi bestyrelsesmøde og 
herefter vil der fremkomme datoer 
for årets aktiviteter, så det bliver april 
nummeret og på hjemmesiden, der 
kommer nyt.
Iøvrigt er vores egen hjemmeside al-
tid åben og bliver jævnligt opdateret.

Pbv. Nov. 74 Tommy Aaboe

18.00 og der bydes på;
Buffet: Bækforel med syrnet fl øde. 
Cæsar salat med La bel rouge kyllin-
gebryst og 24 måneder lageret parme-
san ost. Cuvette med bordelaisesauce. 
Ratatouille. Pommes rissoles. Blandet 
salat med tomatconfi t, løg, persille 
og dijon vinagret. Kartoffelsalat med 
fynsk rygeost creme. Hertil serveres 
hjemmebagt foccaciabrød & smør. 
Dessert (tallerkenservering): Tarte au 
citron. Florentz Citron tærte, confi t af 
citron, frisk høvlet lime & vaniljeis. 
Se mere på www.garderforeningerne.
dk/gf17.

Bowling og kegler: For tilmelding 
til bowling er det hos Leif Nørregaard 
på tlf. 2891 5549 eller e-mail: leif-ul-
la@hansen.mail.dk. Hans Bøge Niel-
sen kontaktes på tlf. 2156 3199 eller 
e-mail: hansboege@gmail.com. hv.a. 
kegler.
Afholdte arrangementer:
Den 3. februar deltog Gl. Roskilde 
Amts Garderforening i de Nationale/
Regionale mesterskaber for Region V, 
som altid med både dame- og herre-
hold. Resultatet herfra foreligger ikke 
i skrivende stund, men ses i næste 
indlæg.
Skydning: Gl. Roskilde Amts Garder-
forening har nu af to omgange delta-
get i skydestævne med Københavns 
Garderforening, og det lader til at 
kunne blive en tradition. Derfor op-
fordres medlemmerne til at melde sig 
såfremt man er villig til at vise sine 
evner i denne udfoldelse. Både hv.a. 
generalforsamlingen og informatio-
ner i øvrigt, kan det som altid ses på 
hjemmeside: www.garderforeninger-
ne.dk/gf17-aktiviteter/

13. kl. 18.45 i Mega Bowl i Holbæk!

dk/gf17.

til bowling er det hos Leif Nørregaard 
Indbydelse udsendes senere i marts.

tirsdag d. 5. og 19. mar samt d. 2. apr.

mandag den 4. marts. Den 8. april er 
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Skyttelauget informerer: Vi har 
indendørs skydning i Fladsåhallen 
torsdag d.7. marts, kl. 18.00.- 21.00 
Skydning på 15m. Herunder også 
landsskydning, og med gæster fra Pi-

Generalforsamling: Husk vores gene-
ralforsamling,fredag d. 22 marts kl. 
18.00 på Traktørstedet Højeruplund. 
Dagsorden vil tilgå hvert enkelt med-
lem. Der vil blive tildelt jubilæum-
stegn til fremmødte gl. gardere.

Bemærk ny dato. 30. april 2019 kl. 18.30: 
Ivan – og Putin – ved hvor du bor samt 
velkommen til jubilarer og nye medlem-

REGIONER

 Sydsjælland GF 07 - 27/10 1907

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

 Stevns GF 31 - 20/7 1913

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

 Møn GF 20 - 22/1 1911

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

Nordre Birks Garderforening

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.

GF 62 - 19/11 1941

Fortsættes

Vi bygger på tillid og kvalitet
Murer og tømrerarbejde tilbydes 
af 2 “gamle “gardere (far og søn).

TLF.: 2726 4901
WWW.DANIBO-BYG.DK

 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

mer. Efter 2. Verdenskrig igangsatte 
Sovjetunionen verdens største kort-
lægnings-projekt. Det omfattede ikke 
alene det sovjetiske landterritorium, 
men også resten af verden, herunder 
en række lande, hvor Sovjetunionen 
kunne tænke sig at have interesser – 
især militære interesser. Og det om-
fattede i høj grad også Danmark.
Det hemmelige sovjetiske kortlæg-
ningsprogram over Danmark og ikke 
mindst Warschawapagtens planlagte 
angreb på Sjælland, hvor Den Kon-
gelige Livgarde lå forrest i Køge Bugt. 
Her i 2019, rumler det jo voldsomt i 
øst, så...
Det er samtidig også aftenen hvor vi 
byder velkommen til alle medlemmer, 
der har haft rundt jubilæum indenfor 
det sidste år. Alle foreningens øvrige 
medlemmer er naturligvis også vel-
komne. Der bydes på foredrag samt 
tre stk. luksus smørrebrød, en øl, en 
snaps, kaffe/kage for kun kr. 125.- 
Betaling for mad og drikkevarer di-
rekte til banken på nr. 1551 konto 
3161028487.  Forenings og hæder-
stegn bæres denne aften, og vi glæder 
os til at se alle den 30. april kl. 18.30 
i Cafe´Ny Holte Port, Øverødvej 19, 
2840 Holte.  Af hensyn til arrange-
mentet er tilmelding nødvendig til 
Hans Larsen, tlf. 4588 5118  e-mail 
hans.vera@mit.bolignet.dk eller til 
Jørgen Skov Andersen e-mail joer-
gen@skovandersen.dk tlf. 4588 6673  
senest onsdag den 24. april. 

Skydningen den 4. marts er afl yst da vi 
skal/kan tage til stormøde i Høvelte, 

se GBL FEB. Vi skyder i stedet mandag 
den 11. marts Næste skydning i marts 
er mandag den 18. marts og i april er 
det den 1. og 29. Der er på grund af 
påsken ingen skydning den 15. april.

Trekantskydningen torsdag den 14. 
marts med Søndre Birk og Køben-

havn afholder vi i år og det er fra kl 
17.00 på vores gode elektroniske ba-
ner under Lyngby Idrætsby, Lundtof-
tevej 53, 2800 Lyngby. Alle er velkom-
men.

Maj 65 Jørgen Skov Andersen

Køge. Invitation er udsendt.
Bowling: Arrangementet fandt 

sted den 3. februar. Nærmere omtale 
af hele arrangementet i næste garder-
blad.
Vi bowler desuden hver onsdag fra 
1800-1900 i Køge Bowlingcenter, hele 
april med. Bowlingformand Steen 
Rasmussen, telefon 2985 9028.

Skydning: Vi skyder hver tirsdag 
fra klokken 1900-2100. 
Husk landsskydningen skal være af-
sluttet senest 31. marts. Kom nu og vis 
dine evner som ”garderskytte” og vær 
med til at repræsentere foreningen 
på skyttesiden, her i jubilæumsåret. 
Du kan låne alt udstyr på skydebanen.
Skydeformand Svend Valhlgren tele-
fon 6128 5361.
Garderstuen: Har åbent sammen med 
skydning, hver tirsdag fra klokken 
1900 -2100 og Stoffer er igen klar bag 
baren, med nye ideer/opskrifter.
Den 19/3 vil Stoffer udbrede sin viden 
om øllets smukke smag.
Den 26/3 vil der blive ”gin-erøs” ud-
lodning.
Hjemmesiden: Husk at besøge den på 
www.koogf.dk, hvor der er opdatere-
de nyheder fra foreningen, samt bil-
leder fra afholdte arrangementer, nye 
som gamle og især fra besøg hos vore 
fødselarer.

Sekretær, Steen Rasmussen

Kære medlemmer. Håber alle er kom-
met godt ind i det nye år 2019. Vigtige 
datoer til kalenderen:
Mandag den 04. Marts 2019, stormøde 
på Høvelte om IT m.v.
Onsdag den 13. Marts 2019, afholdes 
den årlige generalforsamling på Pe-
dersholm i Frederikssund. Der udsen-
des en særskilt indbydelse.
Onsdag den 03. April 2019 afholdes be-
styrelsesmøde.
Fredag den 25. Januar 2019 blev der af-
holdt Nytårskur på Pedersholm i Fre-
derikssund.
Vi var samlet 46 glade gamle Garder 
og ledsager til spisning, sang og godt 
kammeratskab.

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

NORDSJÆLLAND GF: Vores bestyrelsesmed-
lem Poul Neumeyer holdt et foredrag om faste-
lavnsfesten i Veksø. En gamle tradition for alle 
byens borgere der har fundet sted siden 1910. Et 
meget spændene foredrag om tradition, sammen-
hold m.v..

Tegn annonce for din lokalforening,

og modtag 500 kr. til din forening

GARDERBLADET

Garderkøbing GF
GF 00

01/01 2019

Formand: Bjørn Gardersen 

Sabelvej 10, 1000 Kongelund

Tlf. 11 22 33 44

Mail: bjørn@gardersen.dk

DIN ANNONCEBJÆLKE

KR. 1500,00 (PR. ÅR)

Kontakt garderbladet@garderforeningerne.dk

Køge. Invitation er udsendt.

Rasmussen, telefon 2985 9028.

fra klokken 1900-2100. 

Skydningen den 4. marts er afl yst da vi 

se GBL FEB. 

Trekantskydningen torsdag den 14. 

indendørs skydning i Fladsåhallen 

www.sydsjaellandsgarderforening.dk
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20/03 JAN-59 GF 13
 732 Mogens A. Jensen 
 Søblink 18, 4180 Sorø 
21/03 JUL-58 GF 30
 820 Børge Kristiansen 
 Sinding Kirkevej 3, 8600 Silkeborg

15/03 MAJ-54 GF 53
 963 Ole Jørgen Hansen 
 Duemosevej 5 , 4281 Gørlev Sjælland 
17/03 MAJ-55 GF 05
 671 Erik Iversen 
 Egebjergvej 95, 8220 Brabrand 
18/03 JUL-60 GF 18
 607 Sven Erik Mohr 
 Lindegårdsvej 9 , 3520 Farum 
21/03 NOV-54 GF 31
 714 John Trap Andersen 
 Cypresvej 10, Strøby Egede, 4600 Køge 
22/03 NOV-54 GF 37
 246 Simon Busk 
 Sankt Jørgens Vej 70, 5700 Svendborg 
28/03 NOV-54 GF 23
 299 Peer Bak
 Kingosvej 3, 7400 Herning 
29/03 MAJ-54 GF 05
 712 Ove Fuhr Sørensen 
 Munkemosevej 7, 8210 Aarhus V
01/04 MAJ-54 GF 36
 694 Jens A. Christensen 
 Mågevej 11, 8660 Skanderborg 
09/04 MAJ-54 GF 05
 997 Ehlert Nielsen 
 Holmensvej 23, 8400 Ebeltoft 
11/04 MAJ-54 GF 32
 853 Holger Ravn 
 Fløjstrupvej 46 , 7100 Vejle 
13/04 JAN-57 GF 01
 796 Fritz Togo 
 Carl Nielsens Plads 36, 2730 Herlev 

06/04 NOV-45 GF 01
 339 Mogens Ingemann 
 Hollændervej 18, 2791 Dragør 

31/03 NOV-52 GF 01
 690 Arne Staw Sørensen
 Duevej 124, St.Tv., 2000 Frederiksberg
12/04 NOV-50 GF 57
 296 Aksel Hauge 
 Dæmningen 7 Nustrup, 6500 Vojens 

Diamantbryllup
25-03 NOV-54 GF 17
 Poul-Jørgen Petersen og frue
 Dommervænget 14c, st. tv. 4000 Roskilde

REGIONER

80 år

Bryllupsdage

85 år

95 år

90 år

Runde fødselsdage (fra 50) udskrives fra 
DG medlemsdatabase, og bringes automa-
tisk. Fødselsdage nævnes fra d. 15. i måne-
den til d. 14. i følgende måned. Meddelelse 
til redaktionen er kun nødvendig, hvis dagen 
ikke ønskes nævnt. 
Bryllupsdage mm. skal anmeldes til redak-
tionen. Dødsfald anmeldes til DG sekretariat. 

Personalia

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

Garderforeningerne i Udlandet

(847) 690-1774 / 312-882-9191

 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: jacob@hoffmeyergraphics.com

 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

 Kalifornien GF 92 - 15/3 1942

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

 Mellemstaterne GF 93 - 13/2 1943

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

 Pacifi c 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/pacifi cnorthwestgf.html

 Vest Kanada GF 95 - 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

 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

 Storbritannien GF 99 - 22/4 1992

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

 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

 Vestlolland GF 50 - 20/1 1924

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

 Vestsjælland GF 13 - 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

Kommede arrangementer: Fredag den 
29. marts 2019 afholder vi vor årlige 
generalforsamling i Glostruphallens 
Restaurant. Generalforsamlingen gen-
nemføres iht. dagsorden og begynder 
kl. 18.30. Sidste punkt er uddeling 
af hæderstegn. De medlemmer der i 
år er berettiget til et hæderstegn vil 
skriftligt blive kontaktet forinden. Vi 
slutter af med spisning kl. ca. 20.00. 
Menuen i år er Partyskinke & roast-
beef, dertil varme fl ødekartofl er, pa-
stasalat, mixed grøn salat, samt brød. 
Dessert: Is a la Henrik. Der kan også 
købes 3 stk. uspecifi ceret smørebrød. 
Drikkelse iberegnet prisen består af 1 
snaps, 1 øl og 1 glas portvin. Hoved-
menu kr. 120,- Smørrebrød kr. 100,-
Alle medlemmer er velkomne. Med-
lemmer der ønsker at deltage i fæl-
lesspisningen, skal af hensyn til ku-
vertbestilling tilmelde sig til Henrik 
Graves Petersen på Mo. 2615 2113 
eller på mail: kirsten.henrik@mail.dk 
senest den 22. marts med angivelse af 
menu eller smørrebrød.
Afholdte arrangemententer: Torsdag 
24.1.2019 afholdt vi, sammen med vore 
naboforeninger en kammeratskabsaf-
ten med foredrag af Hans-Peter Tams. 
”Mindernes dæmoner” hed det. Det 
rørte virkelig alle tilstedeværende. 

Maj-70 Jens Crone, Formand

Unik, danskproduceret bordfl agstang 
i 24 karat guldbelagt messing

 - skal aldrig pudses & mulighed 
for indgravering i bundpladen

Tlf. 47172804 - www.dan-fl anger.dk

 Søndre Birk GF 61 - 14/6 1938

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

onerforeningen. 
Vi har indendørs skydning med riffel 
og pistol torsdag d.21. marts. I Fladså-
hallen.  Landsskydning kan afvikles.  
Kl. 19.00-20.00 skydes med riffel, og 
kl. 20.00-21.00 skydes med pistol. 
Vi har afsluttende skydning for for-
året i Fladsåhallen  torsdag d. 4. april 
kl 19.00.
Garderstuen informerer: Torsdag d. 7. 
marts er der åbent i garderstuen kl. 
19.00, husk tilmelding til Claus 2082 
7545, senest tirsdag d. 5. marts.  
Torsdag d. 11. april har vi fro-
kostmøde i Garderstuen kl 11.00.                                                                                               
Husk tilmelding til Claus 2082 7545, 
senest tirsdag d. 8. april.  
Bestyrelsen informerer: Lørdag d. 30. 
marts  kl. 14.30 har vi Generalforsam-
ling i Kalbyrissalen, ved Garderstuen. 
Hæderstegn kan bæres, nærmere  til-
går med post. Husk tilmelding senest 
d. 22. marts til Erik Harder Mikkelsen 
tlf. 4015 1824 hvis deltagelse i indle-
dende spisning kl 13.00-14.00. 

Jul - 74  Kristian Rasmussen
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15/03 JAN-70 GF 01
 Jørn Knudsen 
 Strandboulevarden 75, St.th
 2100 København Ø
15/03 JAN-70 GF 04
 Niels Christian Nielsen 
 Fårtoftvej 228
 7700 Thisted
16/03 JAN-70 GF 17
 Jørgen Rolsted 
 Søbredden 29, Svogerslev 
 4000 Roskilde 
16/03 FEB-69 GF 33
 Torben Buch 
 Mosevej 26 
 5592 Ejby 
17/03 JAN-70 GF 59
 Flemming Sillassen 
 Mosevangen 55 
 6710 Esbjerg V 
18/03 JAN-70 GF 91
 Peter Hinge
 3 Ross Ct. Madison, 
 Nj 07940, USA
23/03 APR-69 GF 08
 Per Pedersen 
 Lystrupvej 33 
 8961 Allingåbro
29/03 SEP-68 GF 72
 281 Hans Kristian Isaksen 
 Dyrebyvej 10, Dyreby 
 6854 Henne 
30/03 OKT-70 GF 02
 Poul Erik Trøigaard Hansen 
 Sasserod 21
 5462 Morud 
31/03 JUL-70 GF 06
 Peter Andersen Blom 
 Havnevej 54, Hejlsminde
 6094 Hejls
04/04 MAJ-70 GF 43
 Hermann Christensen 
 Ærøvej 24 
 9900 Frederikshavn 
05/04 APR-89 GF 30
 Vagn Møller 
 Ellevej 52 B 
 7442 Engesvang 
09/04 JAN-72 GF 39
 Tønnis Wardum
 Vaktarhusgøta 7
 100 Tórshavn, Færøerne
11/04 JAN-70 GF 62
 Torben L. Ulrich 
 Skovvej 53 
 2820 Gentofte 
14/04 MAJ-70 GF 14
 Jørgen Ulrich Gosmer 
 Østerhovedvej 22, Askø
 4930 Maribo 

17/03 SEP-89 GF 03
 Morten Dippel 
 Skærskovtoften 4 
 8600 Silkeborg 
18/03 NOV-93 GF 01
 Niels Erikstrup 
 Frederiksberg Alle 21b, 04.
 1820 Frederiksberg C
26/03 SEP-88 GF 62
 Lars Cederholm 
 Christiansvej 29 
 2920 Charlottenlund 
28/03 APR-87 GF 57
 Jesper Sølvsten
 Hovedgaden 56, Hellevad
 6230 Rødekro
28/03 JAN-90 GF 58
 Peter Fredensborg
 Skovbakken 112
 7190 Billund
29/03 JUL-87 GF 62
 Ulrik Schwanenflügel 
 Ole Suhrs Gade 18, 5.Th
 1354 København K 
29/03 JAN-90 GF 45
 Michael Jensen 
 Industrivej 18 
 4632 Bjæverskov 
04/04 MAJ-90 GF 13
 T. Broskov Thaysen 
 Sct. Hansgade 6, 02.
 4100 Ringsted 
04/04 JAN-97 GF 18
 Rene Dall Quist Rasmussen
 Højdevej 28
 3540 Lynge
07/04 APR-87 GF 18
 Søren Carlsen 
 Færgevej 48
 3600 Frederikssund

16/03 JAN-80 GF 91
 Carsten N. Pedersen
 5221 W 132 Ter
 Overland Park Ks 66209
 Usa
17/03 FEB-81 GF 21
 Jens Madsen
 Agervang 19
 4300 Holbæk
01/04 AUG-79 GF 50
 Holger Marcher 
 Høvængevej 10 
 4894 Øster Ulslev 
02/04 JAN-80 GF 14
 Jørn Bo Nymann 
 Parkvej 5
 4990 Sakskøbing 
02/04 AUG-79 GF 14
 Henrik Pedersen 
 Bøged Strandvej 25
 4720 Præstø
02/04 JAN-80 GF 17
 Brian Finn Jensen 
 Kamillehaven 12
 4622 Havdrup 
03/04 JAN-77 GF 16
 Kim Johansson 
 Hovedgaden 106 
 3630 Jægerspris 
04/04 AUG-79 GF 31
 Søren Andersen 
 Krudttårnsvej 143, 1.Tv.
 2791 Dragør 
08/04 JUL-78 GF 04
 Torsten Dahl 
 Thykiersvej 7, Tingstrup
 7700 Thisted 
11/04 MAJ-80 GF 05
 Finn Ditlev Jensen 
 Kalkærparken 111
 8270 Højbjerg
12/04 AUG-79 GF 01
 Henrik W. Andersen 
 Lauggårds Alle 5b
 2860 Søborg 

15/03 SEP-63 GF 36
 780 Finn Sørensen 
 Gl Gramvej 68, Fruering
 8660 Skanderborg
19/03 MAJ-65 GF 01
 191 Christian Palle Withen 
 Åbrovej 22
 8870 Langå
22/03 JAN-63 GF 21
 153 John Christian Poulsen 
 Rosenvænget 3, Soderup 
 4340 Tølløse 
22/03 MAR-63 GF 50
 379 Erik Birger Hansen 
 Brydebøllegård
 Gammelbyvej 13 
 4900 Nakskov 
22/03 NOV-62 GF 75
 Svend Aage Krohn
 Engvejen 42
 8850 Bjerringbro
24/03 SEP-63 GF 61
 772 John Plaugmann
 Bogholder Alle 29 A
 2720 Vanløse
29/03 MAJ-63 GF 14
 516 Kjeld P. P. Andersen 
 Kristinehøj, Solvang 10 
 4800 Nykøbing F 
29/03 NOV-62 GF 15
 137 Ib Jørgensen 
 Ladehøjvej 7 
 8831 Løgstrup 
30/03 SEP-63 GF 45
 Ole Frie
 F C Hansensvej 4
 4600 Køge
31/03 NOV-64 GF 13
 756 Arne Rasmussen 
 Rosenvej 3 
 4241 Vemmelev 

Tak for opmærksom til Københavns gar-
derforening, Nordsjællands garderfor-
ening, Skyttelauget og  årgangsforenin-
gen for maj 63, samt fremmødte garder 
kammerater ved min 75 års fødselsdag.

305 maj–63 Bjørn E. R. Hansen
 
Kære Jens Crone. Hermed vil jeg 
gerne sige dig tusind tak for det fine og 
velformulerede lykønskning brev jeg fik 
tilsendt til min  90 års fødselsdag den 
18. jan 2019 

627-50 II Knud Erik Nielsen

Hjertelig tak til Kongeå Egnen garderfor-
ening for Portvin og besøg af Peter Vig 
ved min 80 års fødselsdag den 11. jan.  

414-825  Ib Ibsen
 
Hjertelig tak til Thisted amts Garderfor-
ening for den fine Kay Bojesen Garder til 
vores 65 års bryllupsdag. Og en stor tak 
til Tove og Niels Godiksen for hyggelig 
besøg.

Ellen & 305-NOV-47 
Frede Lund Sørensen 

Tak til årgangsforeningen og kammera-
ter for hilsner til min 85 års fødselsdag.
Også tak til Vejle garderforening for 
besøg og den flotte flaske garderportvin.

Hilsen fra 686 Egon Philipsen.

Tak til Den Fynske Garderforening og 
Præsidiet for De Danske Garderfor-
eninger for de venlige hilsener til min 
fødselsdag.

  783 Nov. 52 Hansen

141-NOV-45 GF 18
 Jan Wild Christensen
 Breelteparken 102
 2970 Hørsholm
838-NOV-48 GF 16
 Bent I. T. Christiansen
 Kirkestræde 2, Uvelse
 Bøllemosegård
 3550 Slangeru
414-MAJ-51 GF 73
 Peter Gejl
 Østervang 2A
 6630 Rødding
917-MAR-66 GF 30
 Erik Duedal Kristensen
 Ballevej 2 G
 8600 Silkeborg
186-SEP-68 GF 07
 Torben E. Buhl
 Ore Strandpark 17
 4850 Stubbekøbingp
JUL-70  GF 21
 Johannes M. Siggaard
 Ravnegårdsvej 1 A
 4291 Ruds Verby
OKT-77  GF 01
 René S. Hansen
 Tranehavegård 271, 1. tv. 
 2450 København SV

PERSONALIA

60 år

75 år 50 år

70 år

Dødsfald

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

Få din takkehilsen i GARDERBLADET

Tak

31/03 JAN-63 GF 45
 084 Preben Justesen 
 Østre Strandvej 10
 2680 Solrød Strand 
07/04 MAJ-63 GF 51
 381 Mogens Fugl Hansen 
 Langager 28 
 5471 Søndersø 
09/04 JUL-62 GF 13
 703 Herluf Schmidt 
 Havretoften 3 
 4200 Slagelse 
09/04 NOV-63 GF 21
 008 Lau Holm-Hansen
 Brændholtvej 114
 4340 Tølløse
11/04 MAJ-63 GF 14
 327 Gunnar Vilhelm Huge 
 Egelevgade 14
 4840 Nørre Alslev 
13/04 MAJ-63 GF 15
 385 Svend Harritz 
 Nørremøllevej 65 
 8800 Viborg 
14/04 MAJ-64 GF 41
 319 Bjarne Hansen 
 Olriksvej 9 B 
 3000 Helsingør 

22/03 NOV-58 GF 15
 198 Bendt Pedersen 
 Hedelyngen 6
 8800 Viborg 
25/03 JUL-59 GF 24
 153 Ulrik G. A. Laurvig 
 Örsviksvägen 92
 42 750 Billdal, Sverige
28/03 JUL-58 GF 26
 838 Svend Graagaard Lund 
 Østre Hovedgade 51
 7560 Hjerm 
29/03 MAJ-58 GF 15
 657 Jørgen Bech 
 Ringparken 22
 Kølvrå, 7470 Karup J
01/04 JUL-58 GF 55
 861 Hans Jørn Nielsen 
 Lyngbyvej 87 
 8570 Trustrup 
03/04 SEP-60 GF 72
 696 Børge Burgaard 
 Lærkevænget 9, Hjerting 
 6710 Esbjerg V 
03/04 MAJ-59 GF 32
 033 Knud Myrthu-Nielsen
 Ranunkelvej 25
 8722 Hedensted
05/04 NOV-58 GF 36
 130 Bjørn Nils Ebbesen 
 Kollens Møllevej 19-21 
 Adslev
 8362 Hørning 
06/04 SEP-59 GF 01
 365 Jørn Villert Mouritsen 
 Tvillingevej 7 
 2765 Smørum 
10/04 MAJ-58 GF 75
 752 Arne Norup 
 Vestervang 9 
 8850 Bjerringbro 
12/04 JUL-58 GF 10
 865 Keld Væver 
 Magsvej 13 
 9000 Aalborg
12/04 SEP-58 GF 48
 968 Knud Lauridsen 
 Midskovvej 227,Midskov 
 5370 Mesinge 

09/04 SEP-89 GF 60
 Ole Fredholm 
 Tandsbusk 82
 6470 Sydals
12/04 MAJ-89 GF 50
 Søren Walter Petersen 
 Vestre Landevej 236 
 4952 Stokkemarke 
13/04 JUL-87 GF 62
 Kasper Lange
 Søllerødgårdsvej 48
 2840 Holte



KØB DIT MERCHANDISE I GARDER-
BUTIKKEN, OG MEDVIRK TIL AT 

STØTTE DEN KONGELIGE LIVGARDE
I Garderbutikken kan du få alt det tilbehør, som du 

behøver til din garder-uniform - eller måske det 
Livgarde-klenodie der mangler på skænken i stuen. 

Alt fra Garderslips og kasketter til garder-
hoptimister og julepynt føres af Knud Glavind i Gar-

derbutikken. Når du handler hos Knud, medvirker 
du samtidig til at støtte Den Kongelige Livgarde. 

VIDSTE DU AT…
Hvert år støtter Garderbutikken Den Kongelige 

Livgarde med stort og småt. Eksempelvis er det 
Garderbutikken, der hver fjerde måned donerer 
en Gardernål til alle hjemsendelsesberettigede 

gardere. Det er også Garderbutikken, der donerer 
de manchetknapper, som vagtholdenes bedste 

gardere modtager før hjemsendelsen, og så sælges 
Sergentkorpsets rom og gin i Garderbutikken helt 

kvit og frit – til glæde og gavn for 
Sergentkorpsets soldater. 

NÅR VI GØR TALLENE OP
Så har Garderbutikken i 2018 støttet regimentets 

soldater gennem salg og gaver for 120.000 kroner. 
Det er selvfølgelig kun muligt, takket være Garder-

butikkens mange fantastiske kunder. 
Tak.

SE VORES UDVALG PÅ WWW.GARDERFORENINGERNE.DK/SHOP


