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PRÆSIDENTEN HAR ORDET
Det er den første dag
i det nye år. Dagen er
tiltaget med 7 min.
Hendes Majestæt
Dronningen har holdt
sin nytårstale, hvor
man med en let analyse kan fremhæve de
værdier, som vi gamle
gardere også sætter
pris på, kammeratskab, nærvær og ordentlighed.

S

Vort ung-initiativ oplæg vedrø-

bjælke-annoncer for lokale annoncører,

forventer Præsidiet sig meget af. Det

ligesom foreningerne er opfordret til at

er blevet udsendt til alle foreninger

prøve at finde lokale annoncører. Som

den 15. januar 2019, så foreningerne

det kan ses bagerst i Garderbladet un-

har rig lejlighed til at drøfte vort oplæg

der regionerne, så har flere foreninger

før de kommende formandsmøder til

allerede skaffet lokale annoncører,

marts. Her kommer vi rundt til alle

men der er naturligvis plads til flere

landets regioner, og vil redegøre for

foreningsbjælke-annoncer og lokale

baggrunden til vort oplæg og svare på

annoncører.

alle spørgsmål til oplægget. Oplæggets

Landsskydningen på 15 m. Den er i fuld

nytænke, hvordan unge gardere hver-

gang, men det er ikke for sent at delta-

ves og fastholdes, idet vi i dag mister

ge. Kære medlemmer, jeg er selv skytte,

for mange af de helt unge.

selv om det engang imellem kniber

Formandsmøderne har også andre

kan ikke lade være med at opfordre alle

skal peges på en kommende ny Præsi-

ikke-skytter om at tage kontakt til den

dent, da Flemming Rytter har måttet

lokale forening, så man kan komme på

trække sig af private grunde. Den nye

skydebanen. Det er her vi får kamme-

Præsident skal vælges for en 1–årig

ratskab og nærvær.

har også talt.

sentantskabsmøde til maj. Ligeledes

Talt om en

skal der udpeges nye vicepræsiden-

verden der er

ter for Region 1 og 5. Der er meddelt

i opbrud, og

foreningerne, at de skal komme med

vi står, hvor vi

forslag til mulige kandidater, som vi

står. Det gør

derpå vil tage en snak med.
Jeg vil ikke undlade at nævne

Garderfor-

Livgardens Historiske Samling (LGHS),

eninger også,

hvor frivillige fra DG fungerer som

men det være

guider i LGHS åbningstid. I løbet af

sagt med det

2018 har der været 6269 besøgende.

samme, at det skal vi ikke blive ved

Det er en fremgang fra 2017 på 646

med. Når I læser denne klumme er den

besøgende, som hovedsageligt skal

en måned gammel. Den 11. februar er

tilskrives Kulturnatten. Forventnin-

dagen tiltaget med yderligere 1 time. Vi

gen for 2019 er ca. 6000 besøgende.

går lysere tider i møde, og det gør DG

Særudstillingen ”Fra A til A” er åben

forhåbentligt også.

til og med søndag den 17. februar, så I

ligt, ja så må det kreative Sekretariat
nævnes. De fik en god idé, så man hele

med at ramme den sorte plet, men jeg

store emner på programmet, idet der

periode på det kommende Repræ-

Hvis vi lige skal slutte 2018 ordent-

Til slut vil jeg gerne slå et slag for

overordnede idé er, at DG er nødt til at

tatsministeren

De Danske

om, at der kan oprettes små forenings-

rende fastholdelse af de unge gardere,

kan lige nå den. Udstillingen er omtalt i
januar nummeret af Garderbladet.
Så vil jeg gerne komme med et lille

december måned kunne følge DG ad-

opråb vedrørende Garderbladet. At

ventskalender på www.garderforenin-

producere Garderbladet er absolut den

gerne.dk. Hver søndag i advent kunne

største post i vort lille bogholderi. Vi

man åbne en låge, svare på nogle få

kan næsten sige, at DG er en forretning

spørgsmål om Den Kongelige Livgarde,

med mere end 10.000 kunder, men der

og så deltage i konkurrencen om en af

er næsten ingen omsætning og over-

de flotte ugepræmier fra Garderbutik-

skud til at dække de administrative

ken. Rigtig mange deltog og åbnede

forpligtelser. Derfor er det vigtigt, at

låger, og det var sjovt at se, at der blev

der tegnes annoncer i Garderbladet, der

taget godt imod af både medlemmer og

med indtægten kan dække betydelige

ikke medlemmer i DG.

udgifter. Alle foreninger er informeret

Jens Crone
Præsident, De Danske Garderforeninger
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DE DANSKE
GARDERFORENINGER

Foretningsfører
OKT-77 Jan Stoltenborg
sekretariatet@garderforeningerne.dk
Revisor
DEC-84 Michael Wienberg
Dansk Revision, Charlottenlund
Webmaster
APR-12 Andreas Dalsgaard
webmaster@garderforeningerne.dk
Hverveudvalget
DEC-12 Albert Dieckmann
Tlf. 40 44 17 73
mandfred17@hotmail.com

Sammenlægning
Ved årskiftet besluttede medlemmerne i Himmerlands Garderforening og
Hobro & Omegns Garderforening at
sammenlægge foreningerne, med
Himmerlands Garderforening som
fortsættende forening. DG ønsker den
”stor-himmerlandske” Garderforening
lykke til med sammenlægningen.

Tal og medlemmer

Sekretariatet
Livgardens Kaserne
Gothersgade 100, 1123 København K
Tlf. 33 15 52 04
sekretariatet@garderforeningerne.dk
Postgiro: Reg-nr. 1551 Konto: 648 8919
Åbent mandag-torsdag kl. 09:30 - 14:30
www.garderforeningerne.dk

Kalender

Præsident
MAJ-70 Jens Crone

Regiment

N O TAT

Organisation

Protektor
Hendes Majestæt Dronningen

Ridder af Dannebrog
I forbindelse med oberst Mads Rahbeks besøg ved alle
vagter den 31. december, lykkedes det at overraske
chefen for Vagtkompagniet, major Søren P. Østergaard,
idet Hendes Majestæt Dronningen per 1. januar 2019,
har tildelt major Østergaard titlen som Ridder af Dannebrog. Stort tillykke!

Skydeudvalget
OKT-77 Jan Stoltenborg
Tlf. 44 44 24 73
stoltenborg@mail.dk

Julegaver

Bowlingudvalget
SEP-85 Henrik Agerlin
Tlf. 28 44 12 94
henrik.agerlin@gmail.com

Juleaftensdag tog oberst Mads Rahbek og oberstinde
Anne-Cathrine Riebnitzsky rundt til alle vagtgående
gardere på Sjælland for at sige tak for indsatsen og
ønske alle en glædelig jul.

Gardernes Hundredemandsforening
www.100mandsforeningen.dk

På billedet ses chefen for Den Kongelige Livgarde,
oberst, Kammerherre, Mads Rahbek med oberstinde
Anne-Cathrine Riebnitzsky hilse på Post for Gevær ved
Livgardens Kaserne og ønsker glædelig jul og god vagt.

DEN KONGELIGE
LIVGARDE
Garderkasernen
Høveltevej 111-117, 3460 Birkerød
Tlf. 72 83 40 00
www.livgarden.dk
DG Forbindelsesofﬁcer
Adjudanten
Kaptajn Morten Zibrandtsen
lg-g-le05@mil.dk
Presse- & informationsofﬁcer
Kaptajn Thomas Helbro Reimann
Tlf. 41 93 36 42
lg-g-le044@mil.dk

Fra Musikkorpset

DEN KONGELIGE
LIVGARDES FOND
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 kongelige Livgardes Fond”
www.denkongeligelivgardesfond.dk

Fra november måneds koncert: ”Latvia 100” har vi
modtaget dette herlige billede. Koncerten var et samarbejdsprojekt med Letlands ambassade og Central Military Band of the Latvian National Armed Forces, hvor
Letlands 100 års jubilæum blev fejret på behørig vis.

77
Garderforeninger i DG. Med sammenlægningen af Hobro GF og Himmerlands GF tæller
DG ved årets indgang 68 danske Garderforeninger og 9 udenlandske.

Nominering til
dokumentar
Ny nominering til dokumentaren Den
Kongelige Livgarde. Dokumentaren, der
er produceret af Heartland TV og blev
sendt på Kanal 5 i efteråret, er netop
blevet nomineret til endnu en pris:
Bedste Reportageserie. Dokumentaren
var blandt 35 indstillede, hvoraf 8 blev
udvalgt. Dokumentaren “Den Kongelige Livgarde” er eneste nominerede
program, der ikke er sendt på enten DR
eller TV2. I forvejen er dokumentaren
indstillet til Seerprisen.

MANG E OPGAVER I VENTE
Jul og nytår er altid
spændende og profilerede vagtopgaver. Der
er meget presse og kamera på både til nytårsaften, nytårstaffel
og dagene med kur.
Lange dage i rød galla,
men også spændende
dage, hvor garderne
kommer helt tæt på
det resten af Danmark
ser i fjernsynet, eller
faktisk ikke ser, da
kameraerne ikke kommer med alle steder.

R

2/I LG forbereder udsendelse til

at få skabt og udviklet de rette kompe-

Resolve OIR. Opgaven er, som for de

tencer eller profiler til brug i de forskel-

tidligere OIR hold fra Livgarden, at

lige enheder.

uddanne og træne irakiske militær og

og fastholdelse er en forudsætning for,

bedre i stand til at bekæmpe Islamisk

at der også i fremtiden er enheder i

Stat ISIL eller fastholde kontrollen i

Livgarden, som kan løse de kommende

de områder, hvor de nu har slået ISIL

opgaver. Hvervning, kompetenceudvik-

tilbage. Det betyder, at vi igen har et

ling og fastholdelse er tre områder, jeg

kompagni udsendt i efteråret og hen-

vil prioritere i 2019.

over julen.
Resten af I/LG både stab og stabs-

og om hinanden i hverdagen. Vi har

ge med personel til de to opgaver og

et fællesskab funderet i regimentet,

udsendelser, samt gennemføre uddan-

i bataljonen og i kompagniet, men vi

nelses og øvelsesvirksomhed i rammen

er en del af en større helhed, nemlig

af deres nye brigade.

Den Kongelige Livgarde og vores 360

II/LG som nu er uddannelsesbataljonen skal tilpasse uddannelsen til

og til det forøgede indtag af værneplig-

Oberst Mads Rahbek

tige, som starter til august. Fra august

Chef for Den Kongelige Livgarde

vil der være ca. 400 på hvert indkaldelseshold.

januar og her kunne jeg

det øgede antal gardere med indførel-

se frem imod nogle af

sen af det. 4. vagthold fra december.
Musikkorpset skal foruden de
normale opgaver i gang med en kunstnerisk og musikalsk udvikling i samarbejde med den internationalt

Gefion. Det er den særlige bevogtnings-

kendte dirigent Giordano

opgave foran synagogen og andre sær-

Bellincampi.

ligt udpegede bygninger i København.

værne om.

politiet i tilfælde af terror i København

Vagtkompagniet skal også forbere-

1/I LG starter året med operation

årige historie og traditioner. Det skal vi

de nye beredskabsopgaver til støtte for

de sig på de nye beredskabsopgaver og

mende år.

Det her handler også om arbejdsmiljø, og hvordan vi taler til hinanden

kompagni og 4. kompagni skal bidra-

role blev holdt den 7.

regimentet i det kom-

Hvervning, kompetenceudvikling

sikkerhedstyrker, således at de bliver

egimentets nytårspa-

de opgaver, som venter

alle har en interesse i og et ansvar for

Irak fra august på Operation Inherent

Noget af det vi også

Det er en bevogtnings opgave, som

skal bruge året på er at

løses i snævert samarbejde med politi-

få samlet regimentet. Få

et. Livgarden løste den samme opgave

styrket sammenhold og

hen over årsskiftet for et år siden, så

korpsånd i enhederne men

det er en kendt opgave. Når den opgave

også inden for regimentet.

er løst forbereder kompagniet sig på

Derfor er der behov for, at vi ser

NATO udsendelsen til Baltikum som

og tænker på tværs af regimen-

en del af operation Enhanced Forward

tet, hjælper hinanden og holder

Presence EFP fra primo 2020 og et halvt

sammen. Fødekæden ved regimentet er

år frem.

igennem II/LG og VTKMP til I/LG, og

En Livgarder i Korea III
Af Major Peter Lysholt

I henholdsvis 2014 og 2015 havde Livgarden en officer på mission i Sydkorea som stabsofficer
i UNCMAC (United Nation Command Military Armistice Commision). En enhed der har til opgave at overvåge våbenhvile aftalen mellem Nord- og Sydkorea. Jeg havde selv stillingen i et
år, hvorefter major Martin Lihme overtog jobbet i et år. Man kan læse to beretninger i Garderbladet fra vores udsendelser i 2014 og 2015. Denne artikel skal ses som en opfølgning til de to
beretninger, i lyset af de nye vinde, der blæser over den koreanske halvø.
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irsdag d. 30.

betragtes som et kvantespring, men

i UNCMAC blev et aktiv. Jeg kendte

oktober 2018

mere en symbolsk handling, der viser

terrænet i zonen, og jeg havde et ønske

kom CH/GSE

god vilje fra begge sider. I aftalen fra

om at se så meget så muligt, når vi nu

major Chri-

18. september fremgik det, at parterne

var kommet derud. Samtidig havde jeg

stian Wig-

skulle være færdige med at nedbryde

ikke behov for at være et ”add on” til en

gers ind på

de pågældende GP med udgangen af

anden officer, når vi først kom i gang.

mit kontor i

november måned, og arbejdet skulle

Høvelte. Han

verificeres inden udgangen af 2018.

fulgte de udpegede teams i de første

satte sig ned

Et godt eksempel på at politikere kan

to uger, og derefter tog vi opgaven

og spurgte,

bruge år på at nå til en beslutning, og

uden officerer fra 8th Army. Da vi blev

”Hvad vil du sige til en tur til Korea i 6

når den er taget, så skal den effektueres

spurgt, om vi ville være sammen eller

uger? De har brug for lidt ekstra folk, og

på ingen tid.

opdelt i den kommende uge, sagde jeg,

har i den forbindelse spurgt Danmark

UNCMAC blev pålagt at overvåge,

Vi fik forhandlet os frem til, at vi

at vi gerne vil være på samme team.

om støtte”. Jeg svarede; ” det lyder da

rapportere og verificere processen vedr.

Jeg kunne mærke et lille lettelsessuk

spændende, hvornår er det?” ”Egentlig

nedbrydelse af de enkelte GP. En ekstra

hos Martin, der her, ca. 24 timer efter

fra i overmorgen, men det kan nok godt

opgave de ikke havde kapacitet til at

ankomst til Korea ikke var helt klar til

rykkes ca. 14 dage”.

løse, og de bad derfor om støtte fra

at drage ud alene, på en opgave, der

Sending States. Danmark, Canada, Stor-

stadig var relativ diffus. Martin, der

britannien, New Zealand og Australien

er en operativ soldat, fik sig i det hele

At komme tilbage til det sted, hvor
man har været på mission, er noget de
fleste gerne vil. Det er altid

taget nogle gode oplevelser.

spændende at se, hvordan

Vi boede på hotel under

tingene har udviklet sig. Det

hele opholdet, hvis der ikke var

passede godt på hjemme-

opgaver i weekenden, var vi

fronten, og med den hjemlige

pålagt at holde fri, og fritiden

overkommandoens tilladel-

var til egen disposition. En af

se iværksatte jeg en hastig

de første dage sagde han ”Når

forberedelse, inden afrejse 13.

jeg er på mission, så plejer jeg

november 2018.

at sove i telt med 7 andre, og vi

Jeg tog afsted sammen

lever i et utrygt og ikke særlig

med SSG Martin Østen fra 2

rart miljø. Det her er godt nok

BDE. Han havde haft samme

anderledes”. Men som vi blev

varsel som mig, men den store

enige om, så behøver arbejdet

forskel var vores kendskab til

i Forsvaret jo ikke altid være

missionen. Han er en meget

surt. Der må godt være opgaver,

erfaren soldat med mange

man rent faktisk synes er beha-

udsendelser bag sig, men han

gelige, interessante og sjove.

havde aldrig været i Korea,

At Danmark reagerede så

og han havde aldrig været

hurtigt, betød at vi scorede

udsendt i rammen af FN. Et

nogle gode politiske point. Med

sjovt forhold jeg kommer lidt
tilbage til.
Danmark bidrager fortsat med to

det korte varsel meldte alle
blev spurgt med det meget korte varsel,

andre nationer fra. Canada og Stor-

jeg beskrev i indledningen. UNCMAC

britannien støttede med personer, de

faste officerer i UNCMAC, og vores bi-

var egentlig af den opfattelse, at der

allerede havde i Korea, men kom ikke

drag var derfor ud over det faste bidrag.

ikke var nogen lande, der med så kort

med forstærkninger i 2018. Måske i

Årsagen til vores udsendelse skulle

varsel kunne støtte, og de iværksatte

2019, hvis det bliver aktuelt. Danmark

findes i den politiske udvikling, der p.t.

derfor opgaven 1. november med støtte

fordoblede sit bidrag til Korea. En

finder sted på den koreanske halvø. 18.

fra 8th Army, der er den amerikanske

politisk kommunikation af tal, der lyder

september 2018 mødtes den sydkore-

enhed i Sydkorea. Her havde de forreg-

bedre end en tilgang af 2 personer, men

anske præsident Moon i den nordkore-

net sig. I Danmark tog man opgaven til

effekten var stor. Den danske ambas-

anske hovedstad med den nordkorean-

sig og på mindre end 48 timer, var vi

sadør i Korea blev rost for den danske

ske leder Kim Jong-Un. Alene det, at de

udpeget og ”tasket” til at rejse. Ups!

indsats, og Forsvaret fik positive mel-

mødtes, var et stort fremskridt, og på

14. november stod vi foran en

dinger fra Pentagon, hvor bidraget var

mødet blev der underskrevet aftaler om

new zealandsk major i HQ/UNCMAC

at sikre fred på den koreanske halvø. I

på basen Camp Humphreys 50 km syd

denne aftale indgik der bl.a. en aftale

for Seoul. ”Tja.. nu er I her jo… hvad

mandag til fredag. Køretiden fra basen

om nedlæggelse af 22 Guard Posts (GP)

kunne I tænke jer at lave?? I skal jo

til DMZ er 3-4 timer, da trafikken og

i The Demilitarized Zone (DMZ). 11 på

op i zonen (den daglige betegnelse for

forholdene altid er en udfordring spe-

hver side af Demarkation Line (MDL).

DMZ), men har I nogle ønsker om, hvor

cielt omkring Seoul. Vi havde til opgave

Det skal i den forbindelse siges, at både

I vil være? I skal jo også vide lidt om

at besøge de GP, som skulle nedbrydes

Nord- og Sydkorea har ca. 175 beman-

organisationen, så det skal vi også have

i den sydkoreanske del af DMZ. Selv

dende GP i DMZ, så 11 GP skal ikke

arrangeret”. Her var det, at min fortid

om Nordkorea havde indgået en aftale

blevet bemærket.
De kommende uger var vi i DMZ
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med Sydkorea, betød det ikke, at de lige
pludselig opfattede UNCMAC som deres venner. Vi var fortsat et nødvendigt
onde, som de modvilligt accepterede.
Langt hen ad vejen ønsker begge
parter at løse mange af deres stridigheder internt uden international
indblanding. Det er lidt som et ægteskab, hvor parterne egentlig gerne vil
klare det selv, men hvor der er sager,
som myndighederne bliver nødt til at
tage en beslutning om, for at sagen kan
komme videre. Under vores besøg var
det vores opgave at vurdere, hvor langt
enheden var i nedbrydningsprocessen
og rapportere dette hjem til HQ.
I tidsplanen skulle alle de udpegede GP som nævnt være nedbrudt 30.
november, hvorefter UNCMAC skulle
verificere arbejdet i december måned.
Mandag d. 19. november fortalte de
sydkoreanske enheder os, at Nordkorea
ville bortsprænge deres 10 GP dagen
efter. Det var selvfølgelig en nyhed,
vi rapporterede til HQ, og det var en
begivenhed, vi ønskede at overvære.
Det fik vi lov til, så dagen efter stod
vi på et sydkoreansk GP og så bortsprængningen, af et nordkoreansk GP.
Vi kunne ikke se de andre GP, der blev
bortsprængt, men eksplosionerne var
så kraftige, at vi kunne høre 8 af de 10
detonationer.
I løbet af de første uger var vi
blevet helt fortrolige med opgaven,
og vi løste december måneds verifikationsopgave alene. Vi fik stillet en
amerikansk sergent til rådighed som
kører, og da han var af koreask afstamning (han havde boet i Korea indtil han
var 24 år), fungerede han også som tolk.
Med os havde vi desuden en canadisk
kaptajn. Hun havde ikke den store
indflydelse på opgaveløsningen, men
generelt var der en god signalværdi i et

ØVERST Et typisk Sydkoreansk
Guard Post. Begge parter besluttede
af historiske årsager at bevare ét af
de 11 GP, der skulle nedbrydes. Det
pågældende GP skal være tomt for
personel og materiel, hvilket vi på
billedet er ved at verificere.

NEDERST November måned gik med
inspektion af arbejdet på de enkelte
GP. Her er jeg i samtale med en Sydkoreansk oberst støttet af min tolk.

multinational set up.
Nordkorea og til dels Sydkorea var
forud for vores ankomst begyndt at
brokke sig over, at det kun var amerikanske soldater, der løste opgaven for
FN, hvorfor det rent politisk var vigtigt
at bringe flere lande i spil. Verifikatio-

SKITSE PÅ S. 7 En skitse, der viser situationen på den koreanske halvø. Landene er
delt af et 4 KM bredt bælte (DMZ). I dette område er bevægelsesfriheden styret af de
aftaler, der er med FN, og dette forhold håndhæves og kontrolleres af UNCMAC.

nen tog 5 dage, hvor vi startede på den
sydkoreanske østkyst og langsomt bevægede os mod vest. DMZ er ca. 240 km
lang i kuperet terræn, og da vi skulle
ind til de enkelte GP, tog det sin tid. Ud
over vores lille team, havde vi følgeskab
af to officerer fra NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission).
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BORTSPRÆNING Nyheden om
bortsprængning af de nordkoreanske GP gik verden rundt.
VERIFIKATION Nordkoreanske og
sydkoreanske officerer, der hilser
på hinanden og krydser MDL i
DMZ. Endnu en historisk begivenhed, der gik verden rundt.

Du kan læse de to forløbere til artiklen i
GBL December 2014 samt GBL December
2015 eller på www.garderforeningerne.dk/
udsendt-til-korea

Denne enhed består af officerer fra

general) var ikke tilfreds med denne

som luft for de nordkoreanske officerer,

Sverige og Schweiz, og deres opgave er

hemmeligholdelse, og der blev ret

og de henvendte sig ikke til os så meget

at sikre, at vi (UNCMAC) følger de be-

hurtigt planlagt en tilstedeværelse fra

som en gang. Men vi er med på man-

stemmelser, der er fastlagt. Så en slags

vores side 12. december. I vores lille

ge nordkoreanske billeder, på samme

kontrol af kontrollen.

team var der stor tilfredshed med at

måde som de er med på mange af de

vores arbejde og tilstedeværelse havde

billeder, vi tog på vegne af UNCMAC.

I forbindelse med vores verifikation
konstaterede vi, at sydkoreanerne ikke

givet informationer, der kunne bruges

helt havde forladt deres GP. Til vores

på højeste niveau.

overraskelse konstaterede vi, at de var

12. december gik turen derfor til

Vores korte mission sluttede med
en udførlig rapport, hvor vi beskrev
status på de 11 sydkoreanske GP. Vi var

i gang med at rydde miner i terrænet

DMZ for sidste gang. Martin og jeg

desuden blevet bedt om at komme med

fra de nedbrudte GP ned mod MDL.

skulle til 3th Infantry Division, hvor vi

forslag, der i fremtiden kan gøre arbej-

Når vi spurgte, hvad der skete, fik vi

skulle overvære den bilaterale verifi-

det for evt. kommende teams lettere.

nogle lidt tøvende svar, hvorfor vi blev

kation mellem Nord- og Sydkorea. Det

nødt til at skrue lidt op for retorikken.

var en lidt surrealistisk oplevelse at stå

måned skal processen fortsætte og med

Efter lidt tid fik vi ud af dem, at der var

midt i DMZ og se de to parter krydse

udgangen af april 2019 skal områderne,

planlagt en verifikation mellem Nord

MDL -mødes med hinanden og tale

hvor GP har stået være bragt tilbage

– og Sydkorea ugen efter. Nærmere

venligt sammen.

til deres naturlige udseende med jord,

Når vinteren slipper sit tag i marts

bestemt 12. december, hvor de to parter

Da de nordkoreanske officerer kom

skulle verificere hinandens GP. Det ville

ned til det GP, vi var på, var vi ikke helt

sige en manøvre, hvor sydkoreanske

sikre på deres holdning til os. Vi blev

korea har startet op er det planen, at

officerer skulle over på den anden side

introduceret som repræsentanter fra

alle GP i DMZ skal nedbrydes i løbet af

og omvendt.

UNCMAC med opgave at dokumentere

2019. Det er en meget optimistisk plan,

denne verifikation. Den nordkorean-

men Danmark er varslet om at der mu-

tilbage til HQ, havde det en mærkbar

ske oberst kiggede på os et stykke tid,

ligvis skal stilles teams igen i 2019, så

effekt. Man vidste, at denne verifika-

hvor man fik fornemmelsen af, at han

vi må se, om vi blot har været de første

tion var på tale, men man vidste ikke,

overvejede situationen. Han fortsatte

af flere teams, eller om processen går

at det rent faktisk var dato fastsat, og

uden at give os hånden, en beslutning

i hårdknude, som det desværre er sket

man vidste ikke, at parterne var i fuld

vi opfattede som ”ja ja I er her, men så

så mange gange før på den koreanske

gang med forberedelserne. Task Force

gode venner er vi ikke”. I løbet af de

halvø.

Commander (Fire stjernet amerikansk

ca. 2 timer verifikationen varede, var vi

Da vi sendte disse informationer

buske og træer.
I de forhandlinger Nord- og Syd-

GARDERBLADET
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NYTTER DET OVERHOVEDET AT TRÆNE ANDRE
LANDES SOLDATER?

N

ogle gange
kan man godt
tænke, om det
overhovedet
nytter noget
med al den
træning, vi
giver andre

landes forsvar. Jeg har set træningsmissioner over det meste af verden, hvor
vi fortæller om vores måder at gøre

Til sommer udsender Livgarden endnu engang et bidrag til den internationale operation Inherent Resolve. Missionens formål er
særligt at uddanne den irakiske hær, således
den er rustet til selv at varetage landets sikkerhed og bekæmpelse af Islamisk Stat. Derfor har Garderbladet spurgt forhenværende
Chef Livgarden, nu Chef for Dronningens
Adjudantstab, oberst Lasse Harkjær, der for
14 år siden bidrog til træning af de baltiske
landes militær, om det i bakspejlet gav mening, at bruge ressourcer på uddannelse af
andre landes forsvar.

tingene på.
Forsøger vi at få andre landes
militær til at rette ind efter os? Er
de egentlig interesseret i den danske
model? Eller som overskriften siger:
Nytter det overhovedet at træne andre
landes soldater?

Lad mig give en personlig fortælling
I 2004 blev jeg udnævnt til chef for 3.
Jyske Brigade. Jeg mødte spændt op ved
brigaden for at finde ud af, at den var
under nedlæggelse. Den skulle i stedet
fra begyndelsen af 2005 danne kadren
i ”Danish Advisory and Training Staff
(DATS)” med base i Riga.
Min brigadestab skulle nu i stedet
for at styre en dansk brigade være et
træningshold for de baltiske lande –
Estland, Letland og Litauen. De tre
lande var netop blevet medlemmer af
NATO, og deres forsvar var under om-

BRIEFING Koncentrerede miner under træning. Den estiske
stabschef i Scoutbattalion, major Vahur Karus, forklarer sin
intention. Ved besøget i 2018 var han nu brigadechef.
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stilling til NATO-procedurer.
Vi havde året 2005 til at træne

til at indgå i Alliancens strukturer.
I begyndelsen af 2006 sagde jeg

forsvarschefen. Det var ligeledes min
gamle elev, idet han havde været chef

en bataljon i hvert land, der så med

farvel til DATS og Estland, Letland og

for den bataljon vi havde trænet. I

udgangen af 2005 skulle op til en

Litauen. Jeg havde fået et nyt job ved

sit ”Office Call” med Prinsen lagde

“Affirmation Excercise”, hvor et team af

Livgarden. Men mange gange har jeg

han igen og igen vægt på den danske

kontrollanter fra NATO skulle overvæ-

tænkt på, om det var det hele værd.

træning, og nævnte naturligt nok DATS

re en stabsøvelse og se om de kunne

Satte vi os et aftryk? Var det reelt en

flere gange.

anvende NATO-procedurerne.

hjælp? Svaret er forblevet ubesvaret,

DATS stabsmedlemmer gjorde en

Sluttelig skulle vi besøge de danske

om end jeg har kunne følge de tre

soldater fra Gardehusarregimentet, der

stor indsat indenfor hvert deres specia-

landes større og større deltagelse i

er udstationeret i Estland. Her skulle

le. Der var virkelig tale om en holdind-

Alliancen og nationalt i regi af Danske

vi tale med den estiske brigadechef,

sats. For mig var det heldigt, at det var

Division.

der havde de danske soldater i sin

en solid og godt trænet stab jeg havde

Den 8. til 10. oktober 2018 skulle

brigade. Også det var en gammel elev,

overtaget med stor viden om brigade-

jeg ledsage Hans Kongelige Højhed

den tidligere stabschef i bataljonen vi

og divisions-operationer.

Prins Joachim under et militært besøg

trænede. Han var den mest specifikke i

i de tre lande. Der var mange besøg de

sin tilbagemelding. Han præciserede, at

taljoner skulle vi nemlig også indlede

tre dage, men tre af besøgene kom til at

de stabsprocedurer og det stabsarbejde,

træningen af en brigadestab i hvert

være noget særligt.

han var blevet trænet i, sad så stærkt i

Ud over træningen af de tre ba-

land. Så vi skulle både være division og
brigade i vores træning.

Ved besøget i Litauen skulle vi

ham, at han siden vores træning altid

besøge deres Iron Wolf Brigade – deres

vidste, hvordan stabsarbejdet skulle

stærkeste brigade. Her blev vi modtaget

køre. Han havde brugt det siden, brugte

Landene have allerede rådgivere fra

af min gamle elev, der nu var brigade-

det fortsat og trænede sine enheder

en række NATO-lande som USA, UK,

chef. Han havde været stabschef i den

efter de danske principper.

Frankrig og Tyskland.

bataljon vi havde trænet i 2005.

Men ville det overhovedet gå?

Det kom til at gå. De andre landes

I sin briefing om deres vej til i dag,

Eller som han sagde: ”Hvis du
kunne læse estisk ville du se, at næsten

rådgivere blev trukket hjem og vores

havde han en oversigt over alt det Dan-

alle vores procedurer i den estiske hær

træning i de tre lande blev indledt.

mark havde gjort indenfor træning af

stammer fra jeres træning i DATS”.

Jeg skal spare læseren for detaljerne

den Litauiske hær, og han var hurtig til

i træningen - de tre bataljoner gik til

at konkludere, at de ikke havde været,

om det nyttede. Derfor er svaret på

eksamen og et team fra en lang række

hvor de er i dag, hvis det ikke havde

overskriften: ”Ja, det nytter at træne

NATO-lande kom og kontrollerede de-

været for den danske træning gennem

andre landes soldater – svaret er værd

res “Affirmation Excercise”. De bestod

årene.

at vente på, og det hele var værd at

med bravour og viste at de var helt klar

I Estland skulle vi besøge Vice-

Der gik 13 år før jeg fik svar på

kæmpe for.”

EKSAMEN Under den afsluttende eksamensøvelse,
udspørges bataljonschefen
for den estiske Scoutbattalion,
oberstløjtnant Indrek Sirel, af
NATO’s kontrollanter. Ved besøget i 2018 var han generalmajor
og Viceforsvarschef i Estland.
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NYTÅRSPAROLE 2019
Den 7. januar var alt tjenestegørende personel til
Nytårsparole på Garderkasernen i Høvelte.
TEKST OG FOTOS: THOMAS H. REIMANN, PRESSEOFFICER

D

et var en glad oberst

Operation Inherent Resolve; indkal-

Mads Rahbek, der kunne

delse af 100 flere værnepligtige på hold

ønske alle et godt nytår

August 2019, som ved overgangen til

og derefter give en kort

Vagtkompagniet i december 2019, skal

opsummering på året

opstille 4. vaghold til eventuelle bered-

2018 og se ind i 2019.
- 2018 skabte, som følge af det

indgåede forsvarsforlig, ét fælles administrationselement, som skal ensarte

skabsopgaver for Politiet i København,
så vi får et travlt 2019, forklarede Mads
Rahbek.
I sin tale bad oberst Mads Rahbek

administrationen i regimentet. Men

alle i salen om at rejse sig, da han læste

der vil opstå fejl i den proces, dog er jeg

navnene op på alle Livgardens faldne

sikker på, at administrationselementet

siden 1940 for at ære deres minde.

nok skal klare opgaverne og dermed

Som traditionen byder det, blev

lette administrationsbyrden i enheder-

nytårsparolen afsluttet med en kort

ne over tid, fortalte Mads Rahbek.

koncert med Livgardens Musikkorps

I sin tale kom chefen for Den Kongelige Livgarde ind på de udfordringer,

NYTÅRSTALE I sin tale kom
chefen for Den Kongelige
Livgarde ind på de udfordringer, der i 2018 havde været i
regimentet, men var meget
fortrøstningsfuld for fremtiden.

med støtte fra Tamourkorpset.
Du kan se en kort video fra pa-

der i 2018 havde været i regimentet,

rolen på Livgardens YouTube kanal.

men var meget fortrøstningsfuld for

Søg på ”Den Kongelige Livgarde”.

fremtiden.
- 2019 byder på deltagelse i Operation Gefion, der er særlig støtte til
Politiet; en udsendelse af 2/I/LG til
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KONCERT Som traditionen byder det, blev nytårsparolen afsluttet med en kort koncert med Livgardens
Musikkorps med støtte fra Tamourkorpset.

Kay Bojesen Stålgarder
Gar derbut i k ke n e r bl eve t fo rhandler af Kay B oj esens smukke Stål garder.
D e tt e fe jre r vi m e d e t i n t roduktionstil b ud! Køb stålgarderen med
gevæ r e l l e r fa n e t i l n e dsat introduktionsp ris i feb ruar måned.

S TÅ L G A R D E R

M . G E VÆ R E L . FA N E K R .

BESTIL
ELLER

DIREKTE HOS

K N U D G L AV I N D

975,00

KR.

795,00

PÅ W W W . G A R D E R F O R E N I N G E R N E . D K / S H O P

PÅ T L F . :

30 54 38 91 / 58 54 85 91
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68. årgang
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1. januar 1979

FORSIDE:
Fra I/Livgardens øvelse i Tyskland 17.
nov.-2. dec. 1978 med den britiske
Rhinarme´s 2. bataljon af The Royal
Anglian. Billedet er taget på broen
over floden Hunte ved Osttrittch.

GARDERMINDER

DE TRE VÆRN
Indenfor NATO-alliancen er Danmark et af de lande, der procentvis yder mindst til sit forsvar. I 1976 anvendte USA således 6,0 pct.
Af landets bruttonationalprodukt til forsvarsudgifter, England 5,1
pct., Vesttyskland 3,6 pct., Frankrig 3,7 pct. – og Danmark 2,8 pct.
Til sammenligning var Norges andel 3,1 pct., mens Sverige som ikkeNATO-land anvendte 3,7 pct. Trods disse klare tal er det en ikke ualmindelig opfattelse, at Danmark yder for meget til sit forsvar, og
at vi som et lille land er ude af stand til at løse vore forsvarsopgaver.
Som et udtryk for denne tankegang var det, at Hjemmeværnets civile kommitterede, Knud Damgaard, for nogle måneder siden rejste
forslaget om at nedlægge enkelte værnsgrene. Knud Damgaard mente, at Danmark ikke i al fremtid på grund af sin størrelse kunne bevare
et militær forsvar, som med lige stor vægt hviler på alle tre værn. Man
kunne f.eks. forestille sig, at den danske hær blev udrustet på en sådan måde, at den til stadighed kunne måle sig med de større alliancepartnere i teknisk kvalitet. Til gengæld for denne store investering ville
vi være nødt til at sløjfe de to andre værn, Flyvevåbnet og Søværnet.
Damgaard beskæftigede sig i denne sammenhæng med spørgsmålet
om udenlandske troppers stationering på dansk område. Nedlæggelsen
af de to værn kunne gennemøres med en forpligtelse overfor vore allierede om at opretholde vore flyvestationer og flådehavne, således at
de til enhver tid var fuldt operative for udenlandske allierede styrker.
Knud Damgaards forslag er nærliggende for den, der ensidigt beskæftiger sig med de økonomiske konsekvenser af at opretholde et forsvar. Konsekvensen af forslaget ville imidlertid være, at Danmark skulle gå tiggergang til sine allierede, der i forvejen yder væsentligt større
andele til det fælles forsvar end vi. Dansk forsvar ville i en krisesituation være endnu mere afhængig af bistand udefra. Vor sikkerhed ville afhænge af, om skatteydere i andre lande ville betale for, at styrker kunne
indsættes til at sikre dansk territorium. En sådan tankegang må afvises.
Givet er det, at den militærteknologiske udvikling i de kommende år vil
stille stadigt større krav til den økonomiske offervilje. Men alene Danmarks strategiske placering, og de opgaver, som de tre værn bestrider
både i freds- og krigstid, må indebære en afvisning af Knud Damgaards
tanker. Tænk her blot på problemerne omkring farvandsovervågningen.

Billedet øverst: Frederiksværk sommeren 1932.
den midterste af de tre siddende GD er 1628-32 I
C.G.U. Grüner – nu vor præsident.
Billedet nederst: Sommeren 1917 på kasernen i
Gothersgade.

Det er både naturligt og nødvendigt, at der i debatten om den
kommende forsvarsordning sker en alsidig belysning af problemerne.
For problemer er der – det ved vi. Den redegørelse, som vi må forudse fra Forsvarskommandoen omkring forsvarets status vil givet vække
debat – men den vil forhåbentlig også bidrage til en større forståelse
for forsvarets problemer. Med tanke på de sidste for forsvaret meget
positive meningsmålinger er der grund til at tro, at der i befolkningen
vil være en positiv holdning til dette spørgsmål. Men forsvarsdebatten
må ikke afspores af forslag, der både er urealistiske og uønskelige. Vi
har her i landet store problemer både når det gælder samfundets økonomi, beskæftigelse m.m. Men Danmark er ikke noget fattigt land. Vi
bør ikke beskære det forsvar, der udover at yde landets sikkerhed, viser befolkningens vilje til at forsvare sin frihed og selvstændighed.
Hans Engell.
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REPRÆSENTANTS KAB S M Ø D E

SL AGEL SE 2019
KÆRE GARDERKAMMERATER

I Vestsjællands Garderforening, er vi glade og stolte over at kunne byde Jer velkommen
til Repræsentantskabsmøde i Slagelse i dagene 24., 25. og 26. maj 2019.
Den 23. maj runder vi i foreningen vores 110 års jubilæum, og der ﬁndes nok ikke en
smukkere måde at markere dette på, end ved at fylde byen med gamle gardere. En
gang garder – altid garder!
I Slagelse er vi som bekendt så heldige at huse Gardehusar-regimentet. Dette nydes
særligt, når de, på det ugentlige ridt gennem byen, sætter deres aftryk her i byen, og
på den måde skaber et godt sammenhold mellem byens borgere og ikke mindst byens
erhvervsliv.
Derfor er vi også utrolig stolte af, at Antvorskov Kaserne har vist interesse for at samarbejde om afviklingen af årets Repræsentantskabsmøde. Således vil vores møde og
middage blive afviklet her, hvor vi er helt sikre på, at medarbejderne vil gøre alt for at
dagene bliver et vellykket og smukt minde.
Vi ser også med stolthed frem til en koncert med Den Kongelige Livgardes Musikkorps,
fredag aften kl. 17.30. Tak til Musikkorps og orkesterchef Eric Enstrøm for at afsætte
tid til at sætte et uvurderligt præg på arrangementet i Slagelse.
Der skal også lyde en stor tak til chef Livgarden, oberst, kammerherre Mads Rahbek,
fordi du velvilligt har stillet gardere og tambourer til rådighed, og på den måde kaste
glans over Repræsentantskabsmødet.
Årets ledsagertur vil gå til Sorø, hvor bussen vil transportere jer til Akademiet i Sorø,
hvorefter I skal nyde en delikat frokost under en smuk sejltur på Sorø Sø. Når I ankommer til Sorø, vil I blive budt velkommen og vist rundt af Sorøs borgmester, (gammel
garder) Gert Jørgensen.
I centrum af Slagelse – blot et stenkast fra Sct. Mikkels Kirke, ligger foreningens gamle
Garderstue. Vi håber, at I får tid til at besøge vores Garderstue. Adressen er Nygade 5.
Vi glæder os meget til at se Jer alle sammen, og til at give Jer en skøn weekend i Slagelse og Omegn.

Med Garderhilsen og på gensyn

VESTSJÆLLANDS GARDERFORENING

P RO G R AM & A D R ESSER

D E LTAG E RP RI S E R

Fredag kl. 17:30

Fredag

Koncert med Musikkorpset

Koncert med Musikkorpset

Antvorskov Kaserne, Teatersalen

Gratis adgang (ingen tilmelding)

Antvorskov Kaserne, Antvorskovstuen

Pr. deltager

Lørdag kl. 08:30

Dobbeltværelse (Hotel Only Sleep)
Enkeltværelse (Hotel Only Sleep)

Fredag kl. 19:00

Kammeratskabsaften

Faneopstilling

Sct. Mikkels Kirke, Rosengade 4A

Lørdag kl. 09:00
Lørdag kl. 09:45
Lørdag kl. 10:00

Morgenandagt
Paraden opstilles
March gennem Slagelse

Herefter bustransport til Antvorskov Kaserne

Lørdag kl. 11:00

Repræsentantskabsmøde

Antvorskov Kaserne, Sportssalen

Lørdag kl. 11:00

Rådhuspladsen, Slagelse

Lørdag kl. 13:00

Ledsagertur starter
Mødefrokost

Antvorskov Kaserne, Cafeteriaet

Lørdag kl. 18:00

Forårsmiddag

Antvorskov Kaserne, Teatersalen

Lørdag kl. 00:30
Lørdag kl. 01:00

Bus til Hotellet
Bus til Hotellet

TIL MEL DIN G
Tilmelding via hjemmeside:
www.doozey.dk/tilmelding.html
www.garderforening.dk/vsgf.html

Tilmelding via telefon/mail
Herluf Schmidt: Tlf.: 21 40 85 84 / 58 52 52 76
Mail: herluf.schmidt@mail.tele.dk
Knud Glavind: Tlf.: 30 54 38 91 / 58 54 85 91
Mail: dgglavind@dbmail.dk

Fredag

Fredag

Lørdag

Kammeratskabsaften
kr. 195,00

Overnatning inkl. morgenmad
kr. 795,00
kr. 595,00

Repræsentantskabsmøde

Gratis deltagelse (tilmelding nødvendig)

Lørdag

Mødefrokost

Pr. deltager inkl. 1 øl/vand

kr. 175,00

Pr. deltager inkl. frokost samt 1 øl/vand

kr. 195,00

Pr. deltager inkl. 1 fl. rød/hvidvin

kr. 350,00

Lørdag
Lørdag
Lørdag
Gratis

Lørdag

Ledsagertur
Foråsmiddag
Natbus

Overnatning inkl. morgenmad

Dobbeltværelse (Hotel Only Sleep)
Enkeltværelse (Hotel Only Sleep)

kr. 795,00
kr. 595,00

Ved tilmelding opgiv venligst fulde navn, adresse, forening,
årgang samt tlf. nr. Herefter bestilles ovennævnte aktiviteter.
Bekræftelse af registrering og bestilling sker, når Vestsjællands Garderforening har modtaget betalingen på:
Reg: 0570 Konto: 1800 353
Tilmeldings- og betalingsfrister:
Gebyr ved tilmelding efter 15. marts kr. 100,00
Gebyr ved tilmelding efter 15. april kr. 200,00
Ved afbud efter 15. maj 2019 refunderes indbetaling ikke.

#garderliv

Tal og medlemmer

Instagram

Personer deltog i DG´s adventskalender der afholdtes på hjemmesiden i
december måned.

Hjermmeside

800

Facebook

N O TAT

@surfmondus
Meget stolt gammel GD.

Nytårskur

@Livgardens Memes

@livgardenstambourkorps

Hvis nogen spørger, så er vi klar.

Hendes Majestæt Dronningen afholdte d. 4. januar nytårskur for det officielle Danmark - herunder Forsvarets
øverste chefer. Den Kongelige Livgarde og Gardehusarregimentets Hesteskadron var som altid på plads til den
festlige og tradtionsrige markering af det nye år. Foto:
@Forsvaret

Glædelig jul fra LG Tambourkorps

@nicolaitoxvard
God juleferie II. Livgarden

Livgardens Historiske Samling

@obh_foto
Jeg siger ikke at jeg savner det, men
en lille smule gør jeg vel

STRALSUND 1715 I 1715 var et svensk korps på
15.000 mand fordelt i den velbefæstede by Stralsund
og på øen Rügen. En samlet dansk hær og flådestyrke
erobrede Rügen og tilfangetog de svenske styrker på
øen. Derefter kunne den danske hær og dens allierede
fokusere på Stralsund. Midt i oktober påbegyndtes gravningen af løbegrave og 17. november deltog enheder fra
Livgarden i hvad der beskrives som en særdeles voldsom nærkamp, hvor 21 menige gardere efterfølgende
blev kategoriseret som ”lemlæstede”. Den danske
hær vandt slaget og kontrollerede nu forsvarsværket
umiddelbart foran portene. Efter godt en måned over-

gav de svenske styrker sig 23. december 1715. For sin
indsats under slaget tildeltes Den Kongelige Livgarde et
fanebånd med inskriptionen ”Stralsund 1715”
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.

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

Blåt Kursus 2019
I januar måned uddannede regimentet nye officerer og befalingsmænd til vagttjenesten. Her øver
de virket som fanebærer og faneløjtnant.

Billeder af Vagtholdene
en
SE P- 61 Ka j Ha ns

Se de seneste billeder af de vagtgående gardere
på www.garderforeningerne.dk/galleri

9. januar

31. december

18. december

13. december

@livgardenstambourkorps

@denkongeligelivgarde

@denkongeligelivgarde

@livgardenstambourkorps

De to tambourer på Fredensborg, øver
deres koncert frem mod paraden

OB Mads Rahbek, chef for Den Kongelige Livgarde, var nytårsaftensdag
rundt og sige god vagt til vagtgående
gardere og ønske dem et godt nytår

Udnævnelse. I dag kunne oberst Mads
Rahbek udnævne oversergent T.F. fra
I/LG til seniorsergent.
Stort tillykke til seniorsergenten

Konstabler og værnepligtige i smuk
harmoni

GARDERBLADET
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7. december

4. december

25. november

23. november

@1.panserinfanterikompagni

@denkongeligelivgarde

@1.panserinfanterikompagni

@1.panserinfanterikompagni

Der blev lavet mange planer i løbet
ad ugen, under øvelse White Sword.
Langt de fleste midt om natten, i
KSN-vognens røde lys.

Hold December 2018. Dag to byder på
udlevering af de sidste stumper, fysisk
test, mikrotræning og meget andet.

PNINF Skydning

PNINF Skydning

Foto: @funder_photography

Foto: @funder_photography

MAJ 89
GIV AKT HOLD MAJ 89
Da vi har 30 års jubilæum i år, vil årgangsforeningen arrangere
en frokost og sammenkomst med ledsagere, efter
årgangsparaden d.5/5 på Livgardens Kaserne.
Årgangsforeningens E-mail: holdmaj89@gmail.com
MGH Søren Høier og Mikkel Elmlund

Sergentkorpset donerer
I december måned donerede Sergentkorpset 15.000 kr. til Den Kongelige
Livgardes Fond. Beløbet er tilblevet ved salg af korpsets gin og rom.

Den Kongelige Livgardes Fond
Den Kongelige Livgardes Fond har netop doneret
7.500 kr. til Støt Soldater & Pårørende’s (SSOP)
arbejde med børnecamps.
SSOP er en frivillig forening stiftet af udsendte
Livgardere i 2008. SSOP yder professionel hjælp til
veteraner og deres familier.
Det er ikke ualmindeligt, at veteranfamilier og deres
børn kan være påvirket af de følgevirkninger, som en
udsendelse til krigszoner kan have. Familien kan få
problemer med at klare alle hverdagens udfordringer, og trivslen kan blive forringet. Det påvirker
børnene, der kan opleve stress og lavt selvværd,
ensomhed og få indlæringsproblemer.
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Det er derfor, SSOP har fokus på at hjælpe børn og
unge i veteranfamilier. Som led heri har SSOP de
seneste fire år afholdt en sommercamp for børn og
unge i alderen 11-19 år. Også i 2019 vil der blive afholdt en camp i slutningen af skolernes sommerferie.
På campen støttes deltagerne i en positiv udvikling.
Målet er at give deltagerne:
• En række succesoplevelser, der styrker deres tro på
sig selv og øger deres selvværd og indlæringsevne
• Mulighed for at lære deres egne styrker at kende
samt træffe gode beslutninger for deres liv
• En række kommunikations- og samarbejdsværktøjer
• En oplevelse af, at de ikke er alene med deres

udfordringer og følelser.
På den årlige camp identificeres de børn som har
brug for støtte og i givet fald, hvilken form for støtte.
Der holdes således fat om børnene efter en camp.
Denne flerårige indsats har bragt mange veteranbørn
videre. Vores mål er, at børnene på trods af, hvad de
har med i bagagen, får et værdifuldt liv, hvor de kan
tage vare på sig selv siger formand for SSOP Lotte
Kolind Poulsen. Derfor er vi også meget taknemmelige for, at Den Kongelige Livgardes Fond har støttet
vores arbejde.
Støt Den Kongelige Livgardes Fond på MobilePay:
42697

REGIONER

Garderforeningerne i Nordjylland

15 M LANDSSKYDNING 2019

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

PRÆSIDIETS SKYDEUDVALG

De første skud i Landsskydningen på
15 m 2019 er allerede skudt i ﬂere
foreninger, og rigtig mange ﬂere
følger forhåbentligt i de næste par
måneder. Har du endnu ikke skudt
din Landsskydning, så fortvivl ikke,
for der kan skydes Landsskydning
helt frem til udgangen af marts 2019.
Deltagelse i Landsskydningen på 15 m
kræver ikke, at man skal kunne skyde
super høje resultater. Landsskydningen
er en skydning for alle gamle gardere og
for alle garderforeninger, så kontakt din
skydeudvalgsformand, og hør hvornår
din forening skyder Landsskydning på
15 m. Skydeudvalget vil naturligvis gerne se alle gamle gardere som deltagere
i Landsskydningen på 15 m, men det er
nok en for ambitiøs tanke. Vi håber dog
på en bred tilslutning fra alle garderforeninger, og at Du kommer en tur på
skydebanen og deltager.

Med Garderhilsen
Præsidiets Skydeudvalg

GF 40 - 29/12 1917

Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19,00
viser Hans Flou sin nye ﬁlm ”Slotte og
Herregårde i Østhimmerland” i Marineforeningen, Bådstræde i Hadsund. Vi
er bl.a inde på Lindenborg, Wiffertsholm og Kongstedlund. Der vil blive
serveret et mindre traktement mod
betaling. Tilmelding til undertegnede
senest lørdag den 23. februar 2019.
med garder hilsen
Niels

T
GARDERBLADE

Himmerland
ng,

r din lokalforeni

Tegn annonce fo

til din forening
og modtag 500 kr.

Skydeudvalget skal opfordre til, at
Landsskydningen ses som et foreningsarrangement, hvor medlemmerne får
lejlighed til under kammeratlige former
at dyste mod hinanden med skydning som aktivitet. Landsskydningen
kan også være en sjov lejlighed til at
udfordre en gammel garderkammerat, og så se hvem der stadig har mest
fat i ”det med at skyde med gevær”.
Foreninger, der ikke har skydning som
et fast programpunkt, opfordres til at
lave et foreningsarrangement i løbet af
februar eller marts, hvor man mødes til
en hyggelig aften på skydebanen.
Slut op om skydning i De Danske
Garderforeninger – en
fælles aktivitet på tværs
af foreningerne.

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

JÆLKE
DIN ANNONCEB
R. ÅR)
(P
0
,0
00
KR. 15
ingerne.dk
garderforen

et@
Kontakt garderblad

Garderkøbing GF

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

Brønderslev & Omegn

GF 00
01/01 2018

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

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

Familieskydning Hobro: Tid: Uge 9.
Sted: Hobro Idrætscenter.
Regionsskydning: Tid: 5. marts
2019 kl. 18,00. Sted: Vodskov.
Landsskydning 15 m: Tid uge 13.
Aars Skytteforening, Østermarkskolen, Ø. Boulevard 4, 9600 Aars. Indgang ved SFO´en.
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: Volstrup. Se mere på hjemmesiden.
Mærkedage: Følgende har på sin runde
fødselsdag haft besøg af bestyrelsen:
Jan-59 Ove Jensen
Fortsættes

LG Strikhue

(sort)
Stk. pris kr. 90,00

Kay Bojesen Trægarder
Gardernål
LG Termekop

(m. tromme el. gevær)
Stk. pris kr. 595,00

(sølv)
Stk. pris kr.. 99,00

(sort el. army grøn)
Stk. pris kr. 140,00

B E S T I L PÅ W W W . G A R D E R F O R E N I N G E R N E . D K / S H O P
E L L E R D I R E K T E H O S K N U D G L AV I N D PÅ
T L F . : 3 0 5 4 3 8 9 1 / 58 54 85 91
M A I L : D G G L AV I N D @ D B M A I L . D K
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Nyt MobilePay: Himmerlands GF har
nu fået mobilepay 82 46 00.

GENERALFORSAMLING NR 104: Tirsdag
den 4. december kunne vi afholde foreningens generalforsamling nr. 104
på vor fødselsdag. Efter at fanen blev
ført ind, indledte formanden nov-61
Kjeld Sørensen for Himmerlands GF
generalforsamlingen med at byde alle
velkommen. Derefter mindedes vi de
2 medlemmer, der siden sidste generalforsamling var afgået ved døden.
Derefter blev fanen sænket, og der var
1 minuts stilhed til minde om vore 2
afdøde kammerater. Æret være deres
minde. Foreningen har i dag et medlemstal på 75 medlemmer. Kontingent for 2019 blev fastsat til 300 kr.,
der opkræves 12. april. På generalforsamlingen blev det vedtaget at GF
35 Hobro og Omegn den 31.12.2018
fusionerer med GF 35 Himmerlands
GF som den forsættende forening. Til
golfudvalget nyvalgtes juni-85 Tommy Jensen. Som revisor blev jan-61
Peter Jensen genvalgt. Under eventuelt orienterede vicepræsident Niels
Godiksen om nye initiativer i DG.
Derefter kunne forsamlingen nyde julefrokosten sammen med ledsagerne.

Konstituering:

Efter generalforsamling har bestyrelsen på vort første
møde den 2. januar 2019 konstitueret
sig således: Formand nov-61 Kjeld
Sørensen; Næstformand, sekretær
og fanebærer april-76 Ole Haarbo;
Kasserer jul-92 Peter Ø. Mortensen;
Registrator maj-89 Mikkel Elmlund;
Skydeleder jan-90 Mogens Dalsgaard;
Bowlingleder nov-75 Kristian K. Kristensen; Bestyrelsesmedlem og fanebærer apr-12 Rasmus Høgh Nørskov.

følgende generalforsamling i Garderforeningen for Hjørring og Omegn. Vi
starter med søndags-brunch kl. 10.00
hvor også ægtefællen/samleveren er
velkommen og koster 100 kr. pr. person. Tilmelding, tid og sted vil blive
meddelt senere i 2019.
Kontingentet for 2019 er fastsat til 350
kr. pr. år. opkræves i januar måned
2019. Beløbet kan ligeledes indsættes
på vores konto i Jyske Bank reg 7541
konto 100569-9. Husk at angive navn
og adresse.
På bestyrelsens vegne, Lars Zacho Rath

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

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

TIRSDAG DEN 12. FEBRUAR KL.
19.30 KATTESKYDNING. På Gl. Lind-

Generalforsamling og brunch søndag
den 17. marts 2019. Som noget nyt in-

viteres til søndags-brunch og efter-

Jul. 1971 Niels Chr. Thygesen, Sekretær

Hjørring & Omegn

GF 56 - 14/3 1930

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

Fælleskydning mandag den 4. februar og 4. marts. Fælleskydningen
foregår i Fiberhallen (kælderen) på
Th. Morrildsvej i Hjørring kl. 19.00.
Tilmelding er ikke nødvendig, men
såfremt du ønsker smørrebrød, skal
du tilmelde dig til Richard Svendsen
på tlf. 3013 0782 senest en uge før arrangementet den 28. januar 2019. Alle
medlemmer som ikke har våbentilladelse kan ved registreringen skyde på
foreningens våbentilladelse. Bemærk
at medlemmerne bliver registreret efter gældende regler.
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Tlf. 8647 3009 Mail. aaledamgaard@mail.tele.dk

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

Husk ﬁlmaftenen i din garderforening
onsdag den 27. feb er der kl. 19:00.
Filmaften i Garderstuen på Restaurant Tronborg. Søren Dam Kjeldsen
lader de fremmødte vælge mellem tre
spillefilm og fortæller dernæst lidt
om den valgte film, inden vi ser den.
Kom til en hyggelig aften. Tilmelding
inden den 22. febr.
S.D. Kjeldsen, Sekretær

Thisted Amt

holm Skole arrangerer Skyttelauget
den årlige katteskydning, der altid
er en hyggelig og munter skydeaften
sammen med andre gardere. I aftenens løb bliver den nye Kattekonge
udnævnt. Tilmelding til oldermand
Flem-ming Hassing 9838 3122.
JULESAMMENKOMST: Tirsdag den 4.
december 2018 havde vi vor traditionelle julesammenkomst i Papegøjehaven, hvor vi spillede gavespil om
ikke blot 10 dejlige ænder men også
om 3 store købmandspakker med alt,
hvad der hører til en hyggelig jul. Derudover kunne vi også i år spille om
alle de dejlige gaver, som vore medlemmer gavmildt havde begavet Garderforeningen med. En stor tak til alle
de gavmilde medlemmer og firmaer. I
aftenens løb blev der også gaver nok
til et amerikansk lotteri, og mange
af de ca. 120 deltagere gik ikke hjem
uden en eller anden gevinst.
En dejlig og hyggelig aften, hvor der
også var tænkt på børnene, idet der
blev uddelt flødeboller til alle deltagende børn. En aften som varmt kan
anbefales til os Gardere og vore familier.
KONSTITUERING: Efter generalforsamlingen har bestyrelsen på vort
første bestyrelsesmøde, afholdt 17.
december, konstitueret sig således:
Formand: Olav Vibild; Næstformand:
Jens Rye-Andersen; Kasserer og registrator: Søren Thomassen; Sekretær:
Niels Chr. Thygesen

Læs et udvidet referat af generalforsamlingen på www.garderforeningerne.dk/gf34

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

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

Onsdag d. 13. og d. 27. februar kl.
19.30 Skydning på 15 meter og kammeratskabs aften. Vi mødes på skydebanen i Sjørring hallens kælder. Indgang
fra bagsiden af hallen. Vi håber at se
dig til et par hyggelige timer.

Fredag d. 8. marts kl 18.30 Generalforsamling på Thisted Bryghus, Bryggerivej
10, Thisted. Dagsorden ifølge vedtæg-

ter. På valg er: Maj-80 Peder Langballe Kristiansen, Nov-97 Thomas Kristoffersen og Mar-85 Søren Denker.
Menu: Wienerschnitzel, desert, kaffe
mv. med all inkl. pris ca 150.- kr. Hæderstegn bæres. Tilmelding senest d.
3. marts til Niels Godiksen på 2090
7901 el. n.godiksen@mail.dk

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

Kære garderkammerater. En januar
med både en kammeratskabsaften og
et erhvervsbesøg på NUSA er veloverstået (beretning herfra kommer i næste nummer) og nu skriver kalenderen
februar. Om få dage mødes vi igen til
kammeratskabsaften, hvor makrellen
igen gør sit indtog. Jeg ved at mange glæder sig, til endnu en stime af
smagsoplevelser, der har rejst fra Atlanten via Sæby Fiskeindustri og op
på tallerkenerne på Grønlandsvej.
Som I med garanti har læst, har MAJ70 Jens Crone overtaget præsidentembedet efter nu forhenværende
præsident Flemming Rytter måtte
trække sig fra posten. Jeg har mødt
Jens flere gange, og jeg ser frem til en
spændende tid, med en mand ved roret, der om nogen kender De Danske
Garderforeninger - forstår hvad der
binder os sammen. Både Hermann

REGIONER

Christensen og Erik Bøjstrup var indkaldt samtidig med Jens, og har kun
positivt at sige om ham. Herfra skal
der lyde en varm velkomst til Jens.
Sammen med nytåret og afslutningen
af regnskabet kan jeg med stor fornøjelse konstatere at der kun er en…
EN… der ikke har betalt sit kontingent for 2018. det er fantastisk. Tak
for det. I mange år har vi måtte sende
mange rykkere ud, og med ærgrelse
konstatere at vi blot igen var til grin,
når der ikke blev betalt. Dette ser ud
til at være slut, og jeg ser frem til en
generalforsamling med endnu et flot
resultat, endda i et år hvor vi fejrede
foreningens 100 års jubilæum.

Kommende arrangementer:
Tirsdag d. 5. marts kl. 18.00, Ven-

delbopokalskydning i Vodskov

Onsdag d. 6. marts kl. 19.00, Kammeratskabsaften / Landsskydning
Onsdag d. 3. april kl. 19.00, Kammeratskabsaften
Onsdag d. 24. april kl. 20.00, Generalforsamling
Peter

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

Bowling: Fredag d. 8. februar samt
fredag d. 8. marts. Der bowles fredag
d. 8. februar, samt fredag d. 8. marts.
Dette foregår igen på Hals Hotel &
Bowlingcenter. Der bowles kl. 18 med
efterfølgende spisning kl. 19. Vær
venligst opmærksom på at tilmeldingen er bindende. Tilmelding senest
2 dage før til: Johnni Olesen på Tlf.
2149 5187 eller mail johnniolesen@
outlook.dk eller Jacob Dam Rasmussen på Tlf. 2448 0186 eller mail jdamrasmussen@gmail.com
Skydning: Tirsdag d. 26. februar. Nu
er et nyt år startet. Traditionen tro
fortsætter vi skydningen. Husk denne skydning er sidste chance for at
få finjusteret sigtekornet inden regionsskydningen. Skydningen foregår
i Vodskov Skytteforenings lokaler.
Disse findes på Vodskovvej 103 (ved
rundkørslen nord for Vodskov). Der
skydes tirsdag d. 26. februar 2019.
Skydningen starter kl. 19.00. Pris for
skydning: 20 kr. i startgebyr samt 1
kr. pr. skud. Tilmelding senest 2 dage
før til: Kim Tøttrup på Tlf. 4085 0415 /
2498 8900 mail: nyfaurholt@c.dk eller Jacob Dam Rasmussen på Tlf. 2448
0186 el. jdamrasmussen@gmail.com.

Regionsskydning Tirsdag d. 5.
marts. Regionsskydningen afholdes af

Østvendsyssel Garderforening. Skydningen foregår tirsdag d. 5. marts kl.
18.00. i Vodskov Skytteforenings lokaler på Vodskovvej 103, 9310 Vodskov.
Invitation bliver sendt til formanden
af deltagende garderforeninger.
Nov-98 Jacob Dam Rasmussen

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

Regionsbowling
GIV AGT!!! Så er der Regionsbowling!
I år prøver vi igen det med at tage ledsagere med, hvis de har lyst til at bowle på
en bane for sig selv, og have en hyggelig
dag sammen med os. INFO: Da tinghallen
er under renovering, har jeres formænd
fået tilsendt en vejledning med, hvordan I
kommer til bowlinghallen og kan parkere
jeres biler, og finde derned.
Lørdag den 23. Februar 2019 i Bowlinghallen, Tingvej 2, 8800 Viborg fra
kl. 09.30 til ca. 14.00. Program:
(1) Velkomst og afregning for deltagende
hold (2) Introduktion til dagens spil (3)
Herefter varmes der op, og vi spiller i ca.
1,5 time (4) Efter et vellykket spil slutter
vi med en GOD frokost. Der kan købes
drikkevarer til rimelige priser.
Pris for bowling, skoleje, frokost og
præmier er i år kr. 300,- pr. pers. For
ledsageres vedkommende er prisen: 250
kr. pr person. Det er muligt at betale via
MobilePay, ellers modtages lige penge.
Denne dag er det mit ønske, at alle
foreninger i region I og II, som er interesserede, kan stille med lige så mange
hold, som de ønsker. Alle hold består af
4 spillere.
Tilmeldingsfrist er den 9. februar
2019, på mail og med for-/efternavne og
indkaldelses år/-måned på de bowlende
gardere.
På gensyn i Viborg
Regionsbowlingleder, Karsten Fruergaard
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

Djursland

GF 55 - 7/4 1929

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

Garderskydning torsdag den 28. februar fra kl. 18.30 i Skyttehuset, Stenvad
Bygade 55, 8586 Ørum. Der skydes på
15 m. bane. Medlem jan.- 59 Søren
Bøystrup er på banen, han giver gode
råd til, hvordan man rammer plet. Efter skydningen er der Kirstens kaffe
og kage, her er der gardersnak, eller

om alt andet der rører sig i samfundet. Du vil ikke fortryde det når du
kommer, du vil komme igen. Du behøver ikke at skyde, vi er 10 til 15 deltagende sådan en aften. Husk at alle
er velkommen, aftal samkørsel med
en garder ven.

Kommende garderskydning er torsdage:

den 28. marts- den 25. april og den 23.
maj.
jan.- 63 Chr. Brøgger

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

BOWLING DATOER: Torsdage d. 7/2
og 21/2 kl. 19. Sidste aften med spisning (21/2). Alle kan deltage til disse
hyggelige sammenkomster. STED:
Herning Bowlinghal, Fyrrevej 6, 7400
Herning. TILMELDING: Bjarne Albæk, 2286 7949, bjarnealbak@gmail.
com. De der har lyst, kan og vil, deltager i Regionsbowling i Viborg lørdag
d. 23/2.
SKYDNING DATOER: Tirsdage d.
26/2, 12/3 og 26/3 kl. 19. På den sidste
aften er der spisning og ledsagere er
her meget velkommen og kan skyde
med eller blot deltage i spisningen
(26/3). Alle kan deltage til disse hyggelige sammenkomster. De der har
lyst, kan afgive skud og hermed deltage til Garderforeningernes Landsskydning. STED: I kælderen (skydebanen) på Lundgård Skolen, Tjelevej
25, Tjørring, 7400 Herning. TILMELDING: Ole Haunstrup Andersen, 9716
1959, mosegaarden@hotmail.dk
GENERALFORSAMLING: I henhold til
foreningens love §18 indkaldes der
herved til generalforsamling. DATO:
Torsdag d. 7. marts 2019 kl. 18:30 –
reserver datoen. STED: I boldklubben
Herning Fremad´s lokaler, Ringkøbingvej 78, 7400 Herning. Forslag som
ønskes behandlet tilstilles formanden
skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen. Der vil være mulighed for
”gule ærter” eller ”karbonader” husk
at skriv hvad du ønsker! TILMELDING: Senest 21. februar til: Claus
Eegholm tlf.: 6077 7777; e-mail:
eegholm@post.tele.dk
Følg os på Facebook: Garderforeningen
for Herning og Omegn
HUSK: Ændring af adresse/e-mail til
Claus Eegholm, 6077 7777, eegholm@
post.tele.dk

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
www.garderholstebro.dk
Facebook: @Holstebro 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

GARDERBLADET
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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
Facebook: @Ringkøbing 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

AUG-72 Asger Thykjær

Skive og Omegn
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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

Husk: Generalforsamling den 6. februar 2019 kl. 18 i Lunden. Indkaldelse;
medlemstilbud og program 2019 er
udsendt i begyndelsen af januar 2019.
NOV-71 Erik Tjener.

Skanderborg & Omegn

for perioden 01.10.2018 – 30.09.2019
vil vi sætte meget stor pris på, at du
betaler snarest muligt, så vi ikke skal
bruge ressourcer på at inddrive forfalden kontingent. Du kan nu blot swipe
beløbet på MobilePay, nr. 97839. Vi vil
så gerne beholde dig i vores forening.
Skaf et nyt medlem: Hvis du, som medlem af vores forening, skaffer ét nyt
medlem, vil du få halvt kontingent ét
år. Skaffer du to medlemmer får du ét
helt års kontingent.

GF 36 - 4/2 1916

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

Mandagene den 18. februar og 6.
marts kl. 19: 15-meter skydninger i Morten Børup Hallen, Møllegade 45, 8660
Skanderborg. Ud over skydning er der
også god mulighed for at møde andre gardere. Derfor opfordres du til at
komme og skyde. Tag gerne en anden
garder med til skydning. Pris for skydning er 25,00 kr. pr. serie á 25 skud.
Der serveres gratis kaffe. Vel mødt!

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

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

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

HUSK! Regionsbowling afvikles.
Lørdag den 23. februar i Viborg. I bow-

Betaling af kontingent 01.10.2018 –
30.09.2019. Hvis du uheldigvis skulle
have glemt at betale dit kontingent
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GF 60 - 12/12 1937

Esbjerg & Omegn

GF 59 - 31/5 1935

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

Generalforsamling: Husk, at der er generalforsamling torsdag d. 14. februar kl. 19.30 i Hjemmeværnsgården i
Veldbæk, Veldbæk vej 48, 6705 Esbjerg Ø. Indbydelse, dagsorden samt
kontingent, er på nuværende tidspunkt sendt ud via e-mail.
AUG-01 Allan Lysebjerg Andersen

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

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

linghallen Tingvej 2. Fra kl. 09.30 til
ca. 14.00. Info om dagen er sendt ud.
Seneste tilmelding er den 9. februar.

Aktiviteter i februar
Kulturaften onsdag den 6. FEB 2019 –
kl.: 19.30: Afholdes i Gottorps salen

Aarhus & Omegn

på Haderslev Kaserne – Information
følger som mail.

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

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

Mandag den 4. februar kl. 19.: 15 meter katteskydning. Sammen med andre

gardere og med Skanderborg Marineforening kan du deltage i katteskydningen på 15-meter banen i Morten
Børup hallen. Der er fine præmier at
vinde. Alle er automatisk tilmeldt, så
vi glæder os til at se dig. Pris for skydning er 50 kr. inkl. krudt og præmier.
Der serveres gratis kaffe.

Als & Sundeved

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

Regionsbowling
Regional bowlingturnering afvikles
Torsdag den 21. februar 2019 i City
Bowling, Fredericia

Onsdag den 27. FEB. 2019 Kl.: 19:30:

Skyde- og kammeratskabsaften - Skydeloftet Haderslev Kaserne
Onsdag den 6. MAR kl.: 10:00: Kammeratskabsformiddag - Afholdes i Museums- og Garderstuen på Haderslev
Kaserne – Information følger som
mail.

HADERSLEV GF Juleskydning på Haderslev
Skyttecenter, Onsdag den 19. DEC 2018 var som
sædvanligt en hyggelig aften, hvor mange gardere og deres familier mødte frem og deltog i en
spændende skydning samt efterfølgende fornøjeligt samvær – vor nye skytteformand, Egon, kunne
konstatere, at flere af pigerne faktisk leverede
bedre resultater end deres ægtemænd, så opfordringen lyder på, at flere bør møde frem til de
månedlige skydeaftener – ellers vil Egon overveje
at slå dame – og herrerækkerne sammen til en
mix-række næste år.

Siden sidst:
Lottospil - Onsdag den 28. NOV i den
smukke Gottorps sal på Haderslev Ka-

REGIONER

serne, Louisevej. Helt afgjort et af højdepunkterne i årets program, hvor en
dejlig stor flok af gardere med deres
familier mødte op og fik en hyggelig
– og også for de flestes vedkommende
en udbytterig aften. Stor tak til sponsorerne og de mange glade og muntre
deltagere – en rigtig god optakt til julen.
John de Taeje, Formand GF-57

Garderforeningen for
Horsens & Omegn
GF 03 - stiftet 5/10 1889
Støtter/bakker op/hjælper Den Kongelige
Livgarde & De Danske Garderforeninger
Formand: JAN-70 Jørgen Bojsen Jensen
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld
Tlf. 75 68 75 99 Mail: joergenbojsen@turbopost.dk
www.dg-hs.dk
Facebook: @Horsens Garderforening

Livet på skydebanen: De ugentlige
skydeaftner i Glud foregår i en ganske særlig stemning. Fremmødet er
stort og hver tirsdag mødes 20-25 gl.
gardere til en god snak, kaffe, øl og
hvis tiden tillader det - lidt skydning.
Efter flere årtier med samme aldrende våben (Otterup-modeller) er der
fra december 2018 nu mulighed for
at skyde med nye våben (Anschütz
1903) – endda hele 3 eksemplarer. Det
er lykkes – med en donation fra DGI –
at udskifte de tre ringeste våben med
helt nye modeller. Der er allerede opstået kø blandt skytterne til at skyde
med de nye våben, så de er blevet taget godt imod.

Landsskydning på 15 meter 2019:

Som noget nyt vil der i år være mulighed for at deltage i De Danske Garderforeningers Landsskydning på 15
meter hver tirsdag i januar og februar.
Det foregår på skydebanen i Glud ved
Hallen kl. 19-21 og alle gamle gardere – uanset medlemskab eller ej – kan
deltage. Kig forbi – der er altid kaffe
klar og en god snak med andre gl. gardere.

Generalforsamling 2019 bliver torsdag
d. 28. marts. Nærmere oplysninger

Kolding & Omegn

GF 06 - 7/8 1904

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

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling på Bramdrupdam Kro, den
25. februar 2019, kl. 19:00. Dagsorden
ifølge vedtægterne, og tro mod traditionen serveres der efter generalforsamlingen gule ærter til en meget gunstig medlemspris på 100,- kr.
Tilmelding til formanden af hensyn
til antallet af kuverter. Yderligere oplysninger om generalforsamlingen vil
tilgå medlemmerne på mail eller pr.
post.

Foreningen arrangerer en tur til Strøjer
Samlingen lørdag den 13. april 2019. kl.
13:00 – 15:00. Tilmelding til forman-

den og helst så snart som muligt af
hensyn til reservation af pladser. I
Strøjers Samling er der omkring 100
klassiske biler, hvoraf en del har en
interessant historie.
Kontingent: De af jer der endnu ikke
har betalt kontingentet skal huske at
kontingentet på 300,- kr. for 2019 skal
overføres til foreningens konto inden
den 20. februar. Bemærk: Vi har ikke
PBS koblet på vores bankkonto! Vores
bank er Middelfart Sparekasse, og vores konto er: Reg. nr. 0759 og kontonummer 3226958915.

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

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

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

kommer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Ref. Dec-2001 Jacob Hanquist Petersen

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

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

Regionsskydning
Kære skytter
Først en tak til alle der har deltaget i
skydninger gennem året. Det er dejligt at
se at Fyn kan være med både hvad angår
antallet af skytter; men også kan skyde
sig til fine præmier.
Nu er det nye år startet, og den første
fælles skydning vi ser frem imod, er 15
meter landsskydning. Sørg nu for at
komme på skydebanen og få lavet en
landsskydning. Skulle I ikke have tid eller
mulighed for at skyde denne lokalt, er der
hjælp at hente.
I 2019 er det nemlig Nordfyns Garderforening der står for at arrangere Regionsskydningen, på de unikke baner i Særslev
Skytteforening, Østergade 24b, Særslev.
Det er den 28. februar det foregår med
start kl. 18:30. Tilmelding via jeres egen
skydeleder er nødvendig.
Resultatet fra denne Regionsskydning kan
også bruges som landsskydningsresultat.
Så jeg forventer et meget stort antal
skytter denne aften.

HORSENS GF Tirsdag d. 18. december var der juleafslutning på skydebanen, og 31 gl. gardere deltog i en stemningsfyldt og vellykket aften. Status
på året viser den største tilslutning i mere end ti år,
mange tak til alle som møder op.

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

GF 72 - 8/5 1957

Regionsskydeleder
Feb-81 Sendy Alstrøm

GARDERBLADET
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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

Lidt fra formanden
I denne måned afholder vi vores årlige generalforsamling. Det er jo foreningens højeste myndighed, og det
er her du kan stille forslag og gøre din
stemme gældende.
Men det kan du egentlig også til dagligt, for du kan når som helst kontakte bestyrelsen eller bringe noget op
på vores møder i Garderstuen på Sdr.
Boulevard. Det kan så blive diskuteret
og måske ende med et forslag der kan
komme på et bestyrelsesmøde eller
på generalforsamlingens dagsorden,
og blive vedtaget der. Det er vigtigt
at Den Fyenske Garderforening er en
åben og levende forening, og det er du
med til at gøre den til.

Kommende arrangementer i februar
Skydning: Tirsdag d. 5. samt tirs-

dag d. 12. februar kl. 19.00. FKS-Hallen på 15 m for gevær samt pistol.
Regionsskydning: Torsdag, den 28.
februar kl. 18.30. Særslev Skytteforening / tilmelding til Sendy Alstrøm
sehal@pc.dk
Generalforsamling: Torsdag den 21. februar kl. 18.30 Næsbyhoved Skov Kanalvej 52, 5000 Odense C. Tilmelding
til Henrik Gattrup hgprivat2@gmail.
com
GOLF 2019: Her er datoerne for den
kommende sæson: Fredag den 3. maj
/ Vestfyn Golfklub, Glamsbjerg; Fredag den 14. juni / Odense Eventyr Golf
Klub, Odense; Fredag den 9.august /
Sct. Knuds Golfklub, Nyborg; Fredag
den 20. september / Blommenslyst
Golfklub, Blommenslyst.
Så reserver allerede nu de ovennævnte datoer.

Torsdag den 13. december afholdte vi
vores årlige julefrokost med 22 deltagere. Det traditionelle julebord med

mange hjemmelavede retter. Efter
indledning med afsyngelse af ”Kong
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Christian” overrakte formanden 10
års hæderstegn til Jørgen Søberg, der
var forhindret i at deltage ved forrige
generalforsamling. Imellem snapsene
var der også tid til en utraditionel julesang. Alt i alt en særdeles hyggelig
aften.

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

PBV. René Rasmussen

Næste kammeratskabsaften med
skydning fredag d. 8. februar. Vi starter
skydningen kl. 18.00, hvorefter spisning af medbragt mad, drikkevarer til
sædvanlige lave priser.
Vort julearrangement med ledsagere
d. 7. december var meget vellykket
med i alt 29 deltagere. Det var en meget hyggelig aften med bankospil og
skydning for alle. Damernes skydning
blev vundet af Eva Møller, der var
også præmier til Nina Pedersen, Lene
Bach-Hansen og Karen Arvad. Godt
Nytår
Feb. 71 Jørn Steen Jessen

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

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

Nordfyn

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

Skydning: Så er det nye år godt i
gang. Her i den sidste tid af vineren
er der stadig mulighed for at skyde
landsskydning på hjemmebane. Det
er altid rart med godt selskab og lidt
konkurrence på skydebanen. Har du
lyst til at deltage i tirsdags-skydning/
kammeratskabsaften, så kom og få et
par hyggelige timer enten tirsdag d.
5/2 el. 19/2 kl. 19:00 – 21:00.

Nordfyns Garderforening har inviteret til regionsskydning torsdag d. 28.

februar kl. 18:30 i Særslev Skytteforening, Østergade 24 B, Særslev. Jeg
modtager meget gerne tilmeldinger
på knt2u@mail.tele.dk.
605 NOV-66 Kaj Nielsen

Svendborg & Omegn

VI LEVERER KUN KVALITET
skovbyforsamlingshus.dk
Assensvej 17, 5400
Bogense
64 81 15 16

enings lokaler klokken 18.00. Dagsorden ifølge vedtægter, forslag til
Generalforsamlingen fremsendes til
formanden senest den 6/3-2019. Efter
Generalforsamlingen er der spisning
og kammeratligt samvær. Tilmelding
til Generalforsamling er senest den
1/3-2019 til Renè Rasmussen tlf. 2168
96 7 eller mail: dytbaat1@gmail.com.
Husk jubilæumstegn bæres denne aften.

GF 51 - 5/8 1924

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

SKYDNING: Husk der skydes torsdag den 14/2-2019 klokken 18.30 i
Særslev Skytteforenings lokaler. Denne aften er det med damer, så vi kan
få en hyggelig aften sammen. Husk
tilmelding senest den 11/2-19 af hensyn til bestilling af mad. Tilmelding
foregår til Renè Rasmussen tlf. 2168
9687 eller mail: dytbaat1@gmail.com
REGIONSSKYDNING: Der afholdes
Regionsskydning i Særslev Skytteforenings lokaler torsdag den 28/2-2019
klokken 18.30. Håber mange af vores
fremragende skytter møder op det er
jo ” hjemmebane ” så I kender jo forholdene, derfor mød op. Tilmelding
til Renè Rasmussen senest ved skydning den 14/2-19 eller på tlf. 2168
9687 eller mail: dytbaat1@gmail.com
GENERALFORSAMLING: Nordfyns GF
afholder Generalforsamling fredag
den 15/3-2019 i Særslev Skyttefor-

GF 37 - 6/7 1916

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

Husk i februar: 15m. skydning den
2. og 4. tirsdag i måneden i Ollerup
fra kl. 19.00, der er kaffe og kage efter
skydning. 26. er der hyggeskydning i
Tved fra kl. 19.00.
Regionsskydning: Tilmelding til
Ole 2043 0120 til 15. m skydningen
Bowling: Der er bowling for hold
i torsdags turnering. 7. og 21. fra kl.
1845
HUSK sidste frist for betaling af kontingent er 1. marts. Vi bruger faktisk
en del resurser på at få alle til at betale og det koster også, hvis vi skal
melde medlemmer ud, fordi de ikke
betaler. Så hjælp hinanden med at få
så mange som muligt til at betale.
Jun. 85 Finn Madsen

Vestfyn

GF 33 - 23/5 1914

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

Skydning: Vi skyder hver onsdag
på skydebanen i Lillebæltshallen fra
kl. 18.00. Der er også plads til dig, Våben kan lånes. Kontakt evt. undertegnede for nærmere oplysning.
Husk Regionsskydningen den 28.
FEB kl. 18.30 i Særslev Skyttefor-

ening. Tilmeldning til undertegnede
senest den 14. FEB.
NOV-62 Knud Warming, tlf. 40216548

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
GF 01 - 25/8 1885

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

Den 19. februar kl. 19 serveres der stegt
ﬂæsk og persillesovs i Cafeteriet på Frederiksberg Slot. Bestyrelsen håber – ligesom sidste år - at se mange nye og
yngre ansigter men også de kendte til
dette arrangement, hvor der selvfølgelig også er øl og snaps samt kaffe.
Prisen er 150,00 kr. pro persona. Tilmelding er nødvendig, da vi er på Frederiksberg Slot. Brug vores hjemmeside eller vor tilmeldingstelefon 4081
0040 i perioden 5. februar til 12. februar 2019 mellem kl. 18.00 og 20.00.

Generalforsamling og tildeling af jubilæumstegn. Der indkaldes til ordinær

generalforsamling tirsdag den 19.
marts 2019 kl. 19.00 i Riddersalen på
Frederiksberg Slot. Dagsorden i henhold til foreningens love. Se venligst
foreningens hjemmeside og de udsendte nyhedsbreve. Forslag, der skal
behandles på generalforsamlingen,
skal skriftligt være formanden i hænde senest den 15. februar 2019. Ved
samme lejlighed tildeles jubilæumstegn til medlemmer, der har været
medlemmer i 10, 25, 40, 50 eller 60
år. Der tilgår jubilarerne særskilt invitation. Som jubilar skal du huske at
meddele formanden, om du deltager
eller ej. Efter generalforsamlingen
serveres smørrebrød, øl og snaps samt
kaffe i Cafeteriet. Hæders- og jubilæ-

umstegn bæres. Det er nødvendigt at
tilmelde sig også til generalforsamlingen, da vi er på militært område og
af hensyn til bestilling af smørrebrød.
Tilmelding kan ske via foreningens
hjemmeside eller vor tilmeldingstelefon 4081 0040 i perioden 5. til 12.
marts mellem kl. 18.og 20.

Frederiksborg Amts Garderforening
GF 18 - 12/12 1910

Feb. 69 Chr. Roland Christiansen

SKYTTELAUGET,

Kortdistance:

Landsskydning 15 m er nu godt i gang,
og naturligvis skal Skyttelauget deltage heri. Der er mulighed for at træne
til eller skyde din landsskydning hver
onsdag på banerne i DGI byen med
start kl. 18.30. Kom og vær med.
Langdistance: Langdistancen kan
byde på 200 m skydning søndag d.
10. februar og søndag den 24. februar.
Vi mødes ved SKAK-huset på parkeringspladsen på Københavns Skyttecenter kl. 0800 til morgenkaffe. Efter
kaffen vil turen gå til banerne.
Skyttelauget råder over geværer og
nødvendigt udstyr, der kan lånes på
banerne, ligesom der vil være mulighed for at få råd og vejledning fra
gamle og erfarne skytter. Yderligere
oplysninger om Skyttelauget og dets
aktiviteter kan fås ved henvendelse til
formanden på telefon 4444 2473 eller
mail stoltenborg@mail.dk.
BANKO: Årets bankoaften finder sted
mandag den 18. februar 2019 på Frederiksberg Slot. Dørene åbnes kl. 1830
og første nummer råbes op kl 1900.
Tilmelding er nødvendigt til formanden for adgang til slottet. Tilmelding
senest 15. februar 2019. Alle er velkommen.
GARDERMUMIERNE: I feb. afholder vi
frokostmødet tirsdag den 12. kl. 1130
på Kastellet. Tilmelding senest den
3. feb. Vær opmærksom på at mødet
i marts bliver den 12. kl. 1130. Tilmelding senest den 3. marts. Her har
nordmændene varslet at de kommer
på besøg. Tilmelding til: formanden
Erik Schlüter, mail: erik.schluter@
live.dk eller til: kassereren Freddy
Wilson, mail: freddywilson@outlook.
dk eller mumiefonen: 6062 3141. Vi
håber at se mange af jer.
Erik Schlüter, Formand. Mobil: 2016 4081

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

GF 38 - 13/11 1916

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

4. februar, ca. kl. 20:00: Ordinær generalforsamling som annonceret i
F.A.G.-Nyt, som udkom i december,
samt på hjemmesiden. Kl. 18:30 samles vi til en ceremoni ved Monumentet for Livgardens faldne. Herefter er
der spisning for de, der har tilmeldt
sig. Deltagelse i generalforsamlingen
kræver ikke tilmelding til spisning.
Men tilmelding er nødvendig, for at få
adgang til kasernen.
4. marts, 18:30: Klubaften i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte.
Tilmelding til spisning til denne klubaften senest onsdag, d. 27. februar
til næstformand Søren Terp tlf.: 5154
0957.

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

Bowling og kegler: Der spilles som
altid bowling og kegler i foreningen,
det er desuden som altid for dem der
spiller bowling om onsdagen i lige
uger og kegler om tirsdagen i ulige
uger. For tilmelding til bowling er det
hos Leif Nørregaard på tlf. 2891 5549
Fortsættes

GARDERBLADET
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eller e-mail: leif-ulla@hansen.mail.
dk. Hans Bøge Nielsen kontaktes på
tlf. 2156 3199 eller e-mail: hansboege@gmail.com. hv.a. kegler.
Der blev holdt trænings-bowling med
vores
venskabsforening
Høje-Taastrup og Omegns Garderforening
midt i januar. Dette for at få et altid
godt gensyn med vores gardervenner
dér, men i høj grad for at pudse formen
af, inden dette års Regions/Landsmesterskab søndag den 3. februar kl.
11.00 i Want2Bowl i Taastrup.

21. marts 2019 bliver dette års generalforsamling afholdt, som de seneste år
på ”Prindsen”, Café Florentz i Roskilde,
nærmere herom tilgår. Alle medlem-

mer bliver indbudt og bestyrelsen opfordrer alle til at melde om evt. adresseændring eller ændret mailadresse,
se altid på hjemmesiden; www.garderforeningerne.dk/gf17-aktiviteter.
Bestyrelsen ser frem til et oplevelsesrigt og glædeligt nyt år, med masser
af engagement og forhåbentligt indkomne gode initiativer fra medlemmerne også. 2019 er gået i gang!
OKT-86 Flemming Haar Ehlers

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

Kære Garderkammerat. Herved, lidt
nyheder fra din lokale garderforening.

Nordre Birk GF, har inviteret naboforeningerne til et foredrag om IT kriminalitet, hacking og overvågning. It ekspert

Peter Flittner vil komme med gode
råd til hvordan man sikrer computer
og smartphones bedst muligt. Arrangementet starter kl. 18:30 med spisning og koster 100 kr. Det foregår i
sergentmessen på Garderkasernen i
Høvelte d. 4. marts 2019. Der er bindende tilmelding og det skal foregå til
vores kasserer: mogens.gundersen@
stofanet.dk med præcise informationer om hvem du er, ellers kommer du
ikke ind på kasernen, pengene bedes
indbetalt på:1551-3163276186
senest d. 20. februar.

Allerede dagen efter, d. 5. marts
afholdes vores generalforsamling i Skydeselskabet, på Stengade i Helsingør,
hertil vil du modtage særskilt invitation, med dagsorden etc.

I starten af december afholdt vi en julefrokost, sammen med Marineforeningen og Forsvarsbrødrene. Det var et
rigtigt godt arrangement og vil blive
gentaget i dec. 2019.
HUSK, du kan besøge hjemmesiden,
hvor du kan finde yderligere oplys-
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ninger om foreningen, vi er også på
facebook, hvor du kan gå ind og give
kommentarer, ris og ros.
PBV. Nov. 74 Tommy Aaboe

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

I februar er der bowling onsdag den
13. i Mega Bowl – Bent hører gerne fra
jer, så kom glad!! Tilmelding som altid på tlf. 5932 8219 eller på mail: karenbent@c.dk

Vinterskydning: Hver den første
mandag i måneden, dvs. næste gang
den 4. februar.
Generalforsamling: Afholdes tirsdag
den 26. februar. Indkaldelse med
dagsorden og oplysning om sted følger.
530729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

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

Onsdag den 20. februar 2019 kl. 20.00
er der generalforsamling i Garderstuen.
Der er fælles spisning fra kl. 18.30.
kuvertprisen er 150,00 kr. Tilmelding
senest den 10. februar 2019. Tilmelding til Jørgen på tlf. 2493 4882 eller
til Flemming på tlf. 2924 0034. BEMÆRK: Flemming har skiftet telefonnummer, og nummeret, som er
opgivet i Gardersablen, er derfor ikke
korrekt. Hvis du ikke kan/vil deltage i spisningen, møder du blot op kl.
20.00. Vi i bestyrelsen skal hermed
kraftigt opfordre til, at så mange som
muligt møder op. Der er valg til flere
bestyrelsesposter og suppleantposter,
og positionerne som fanebærer og
reservefanebærer er også i spil. Bestyrelsen hører meget gerne fra friske
kræfter, som er villige til at yde en
indsats.

I forbindelse med vores arrangement om
veteranarbejdet i Danmark, onsdag den
20. marts 2018, har vi i bestyrelsen be-

sluttet at iværksætte en indsamling
til Livgardens Fond, der som et af sine
formål netop har at støtte veteranerne. Fonden er udførligt beskrevet i
Garderbladet fra oktober 2018. Bidrag
til indsamlingen vil kunne ydes kontant under arrangementet, men det er
også muligt allerede nu at indbetale
et beløb pr. bankoverførsel til konto
1551 5423147. Husk at mærke overførslen med fulde navn og LG Fond!

FORSIKRINGSMÆGLERE

Forsikringsmægler Jon Nielsen

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

Bowling: Hver anden tirsdag i
Want2Bowl i Taastrup. I feb. den 5. og
19. Vi nærmer os med hastige skridt
regionsmesterskabet, og har i hele januar spillet med uforandrede hold, så
vi håber nu, at vi er skarpe på dagen.
Vi stiller med 2 hold af gamle gardere
samt 1 hold bestående af ”garderpiger”. I næste nummer af Garderbladet
vil der komme et resume af dagen.

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

Generalforsamling 2019: Husk at afsætte tid til vores generalforsamling
mandag den 11. marts. Invitation bliver udsendt.
Bowling: Arrangementet finder
sted den 3. februar. Vi bowler desuden
hver onsdag fra 18-19 i Køge Bowlingcenter. Bowlingformand Steen Rasmussen, telefon 2985 9028.
Husk Regionsbowling! Den 3. februar 2018, i Want2bowl - Tåstrup
Bowlingcenter.
Skydning: Vi skyder hver tirsdag
fra klokken 19-21. Skydeformand
Svend Valhlgren telefon 6128 5361.
Garderstuen: Har åbent sammen med
skydning, hver tirsdag fra klokken 19
-21 og Stoffer er igen klar bag baren,
med nye ideer/opskrifter.
Hjemmesiden: Husk at besøge den på
www.koogf.dk hvor der er opdaterede
nyheder fra foreningen, samt billeder
fra afholdte arrangementer, nye som
gamle og især fra besøg hos vore fødselarer.
Juleafslutning skydning-bowling: Garderstuen var vel pyntet og vi startede
med M/K-skydning på skydebanen.
Efter skydningen, nød vi dejlige platter/medbragt mad og drikke til garderpriser. Under kaffen blev der fortalt ”julehistorier” og der var lotteri
med gode præmier, solgt af vore ”nissepiger”. Vinderne i den utrolige skydekonkurrence blev: 3. plads: Peter
og Svend. 2. plads: Hanne og Flemming. 1. plads: Lillian og Sven-Erik.
Tillykke til alle. Tak til alle hjælpere
og sponsorer af godter til kaffen og
for et hyggeligt arrangement. Billeder
på hjemmesiden.
Sekretær, Steen Rasmussen

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

REGIONER

og deltagelse heri koster 100 kr. Fordi arrangementet foregår på Garderkasernen, må vi bede jer om at være
meget præcise ved tilmeldingen med
angivelse af, hvem I er, ellers kommer
I ikke forbi vagten.
Maj 65 Jørgen Skov Andersen

Nordre Birks Garderforening
GF 62 - 19/11 1941

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
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.

Skydningen fortsætter mandag den
4. februar fra kl 16 til 19. Da det er den
første skydedag i måneden er ledsagere også velkommen. Derefter skydes der mandage i lige uger. Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op i
skydekælderen under Lyngby Idrætsby, indgangen ved svømmehallen.

Tirsdag den 19. februar kl. 18.00: Generalforsamling på Cafè Ny Holte Port,
Øverødvej 19, 2840 Holte. Indkaldelse,
dagsorden og forslag til nye reviderede vedtægter kan ses på vores hjemmeside. Kl. 18.00 serveres stegt flæsk
med kartofler og persillesovs samt
pandekager med is, 1 øl eller vand, 1
snaps og kaffe for kun 175 kr. Betaling
for mad og drikkevarer til bank nr.
1551 konto 3161028487. Tilmelding
til Jørgen Skov Andersen e-mail joergen@skovandersen.dk tlf. 4588 6673
eller til Hans Larsen, e-mail hans.
vera@mit.bolignet.dk, tlf. 4588 5118,
senest onsdag den 13.02. Alle er velkommen til generalforsamlingen, ønsker man ikke spisning, er det efter kl.
19 uden tilmelding.

4. marts 2019 kl. 18.30 STORMØDE – HØVELTE: De 4 foreninger i Nordsjælland

er gået sammen om et møde i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte
til et meget spændende IT-møde om
Cyper-kriminalitet – Hacking – Overvågning. Foredrag af edb-sikkerheds
ekspert Peter Flittner der har 25 års
erfaring med IT farer/trusler. Senest
som direktør i en globalt førende online udbyder af software til overvågning. PF. vil komme med gode råd til
hvordan vi sikrer vores computere og
smartphones bedst muligt. Arrangementet starter kl. 18.30 med spisning,

slutter af med spisning kl. ca. 20.00
Alle medlemmer er velkomne, men
de medlemmer, der ønsker at deltage
i fællesspisningen, skal af hensyn til
kuvertbestilling tilmelde sig til Jakob
Hjorth på Mo. 2166 5633 eller til Niels
Langstrup på Mo. 4033 4172 og senest den 18. marts. Nærmere omkring
menu mm. i Garderbladets marts. nr.
Skydning og bowling fremgår af
foreningens hjemmeside www.sbg.
dk.
Maj-70 Jens Crone, Formand

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

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

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

Skyttelauget informerer: Vi har Pokalskydning i Fladsåhallen torsdag d.
7. februar, kl 18.00. Deltagere fra, Fakse, Haslev, Stevns, og Sydsjællands
garderforeninger. Der skydes på 15m,
med efterfølgende spisning i Garderstuen. Tilmelding til Gert Roerholt tlf. 2193 0956. 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 Pionerforeningen
Garderstuen informerer: Torsdag d. 7.
februar er der åbent i garderstuen kl.
19.00, husk tilmelding til Claus 2082
7545, senest tirsdag d. 30. januar.
Bestyrelsen informerer: Husk vi har generalforsamling lørdag d. 30. marts,
mere om dette i næste nummer af
Garderbladet.

Søndre Birk GF Onsdag den 19.12.2018 aflagde
formanden besøg hos vort mangeårige medlem
610-maj-46 Jørgen Schwartz. Anledningen var,
at Jørgen skulle modtage DG fortjensttegn for 70
års medlemskab i Søndre Birks Garderforening.
Det sætter jo tingene lidt i relief, at Jørgen blev
indkaldt, da jeg var 3 mdr. gammel. Vi siger Jørgen
tak for et langt og trofast medlemskab.

Vestlolland

GF 50 - 20/1 1924

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

Generalforsamlingen er fastlagt til
torsdag den 28. februar 2019 i Skovridergaarden. Vi afholder som vanligt
generalforsamling kl. 18.00, derefter
spisning og foredrag. Indkaldelse og
dagsorden vil i år blive udsendt på
mail til de medlemmer, som vi har
mail-adresser på. Øvrige får med post.
Ps. Vi mangler stadig mail adresser!
Send gerne en mail til strandvej05@
gmail.com
Jens Høyer

Jul - 74 Kristian Rasmussen

Unik, danskproduceret bordﬂagstang
i 24 karat guldbelagt messing
- skal aldrig pudses & mulighed
for indgravering i bundpladen
Tlf. 47172804 - www.dan-ﬂanger.dk

Søndre Birk

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

Vi gør opmærksom på, at vi fredag den
29. marts 2019 afholder vor årlige generalforsamling i Glostruphallens Restaurant. Vi begynder kl. 18.30, hvor generalforsamlingen gennemføres iht.
dagsorden. Sidste punkt er uddeling
af hæderstegn. De medlemmer der i
år er berettiget til et hæderstegn vil
skriftligt blive kontaktet forinden. Vi

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

ONSDAG DEN 6. FEBRUAR 15 m
skydning i Vemmelev hallen fra kl. 18.00.
Efter skydningen spiser vi et par stykker smørrebrød sammen, så husk tilmelding til Jesper på tlf. 2021 4207,
senest den 4 feb.
Fortsættes

GARDERBLADET

29

DGU

MANDAG DEN 18 FEBRUAR KL. 18.00
ÅRETS GENERALFORSAMLING, PÅ
ANTVORSKOV KASERNE. Vi starter
med at spise vores traditionelle Gule
ærter med tilbehør og derefter kaffe.
Under spisningen overrækkes hæderstegn til 60-50-40-25 og 10 års jubilarerne. Vi mødes i Antvorskov Stuen, i
Cafeteriaet. Mere om generalforsamlingen vil tilgå Jer.
Knud Glavind
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Garderkøbing GF

rdersen
Formand: Bjørn Ga
ngelund
Ko
00
10
,
10
vej
Sabel
44
33
22
Tlf. 11
rsen.dk
Mail: bjørn@garde

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
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

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

New York

GF 91 - 31/5 1928

GARDERBLADET

07-03
GF 95 - 18/10 1944

Øst Kanada

GF 96 - 11/3 1958

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

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

Krondiamantbryllup
20-03
MAJ-53
GF 07
Delfort Andersen og frue
Manøvej 80 2. th, 4700 Næstved
Diamantbryllup
31-01
NOV-56
GF 05
Jørgen Erik Pedersen og fru Greta
Broloftet 14, 1. tv, 8240 Riskov
25-04
NOV-54
GF 17
Poul-Jørgen Petersen og frue
Dommervænget 14c, st. tv. 4000 Roskilde
Guldbryllup
01-03
JUL-62
GF 21
Preben Bent Senniksen og fru Jytte
Centervejen 82, 4550 Asnæs
01-04
SEP-66
GF 62
Johnny Heüman og fru Kirsten
Holmehaven 47, 2670 Greve

95 år
23-02

GF 100 - 3/3 2003

NOV-49
149 Jens Aksel Mortensen
Ørholmvej 1, 3310 Ølsted

GF 18

85 år
15-02

20-02
23-02
26-02
26-02
03-03
05-03
06-03

06-03
07-03

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

GF 97 - 9/10 1968

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

30

Vest Kanada

17-02

Formand: FEB-81 Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street, Redmond, WA 98052, USA
Tlf. 1 206 963-3334
Mail: vko61@hotmail.com
www.garderforening.dk/pacificnorthwestgf.html

Singapore

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

17-02

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

Pacific Northwest

GF 99 - 22/4 1992

Bryllupsdage

Garderforeningerne i Udlandet

Australien

Storbritannien

13-03

80 år
15-02
16-02
18-02
18-02
03-03
07-03
08-03
09-03
09-03
12-03
12-03

SEP-58
GF 27
049 Knud Erik Møller
Bredgade 17, 7870 Roslev
SEP-58
GF 57
933 Anton Hundevadt
Teaterstien 4, 1. th, 6100 Haderslev
MAJ-58
GF 43
739 Cort Faldt
Vestergade 31 C, 1. tv, 9900 Frederikshavn
SEP-58
GF 46
028 Kjeld Petersen
Blegen 16, 1. tv, 6270 Tønder
JUL-60
GF 60
Carsten Ulrik
Dorfplatz 11, 24960 Munkbrarup, Tyskland
SEP-58
GF 72
988 Knud Rose
Pilevej 7, 6862 Tistrup
MAJ-58
GF 37
637 Christian Brock Ulrich
Rødmevej 43, 5771 Stenstrup
JUL-58
GF 14
912 Bent Mannerup Jensen
Hvedevænget 17, 4880 Nysted
MAR-58
GF 45
573 Bent Darmer
Karlstrup Strandvej 47, 2680 Solrød Strand
JUL-59
GF 18
187 Steen Westphal
Skovduevej 26, 3400 Hillerød
JUL-58
GF 75
806 Chresten Jensen
Snehvidevej 19, 8870 Langå

75 år
15-02
15-02
16-02
16-02

NOV-54
GF 16
614 Anders Sommer Eskildsen
Tom Kristensens Vej 14, st. 0006
2300 København S
MAJ-54
GF 15
907 Bent Jørgensen
Vinkelvej 120, 8800 Viborg
MAJ-54
GF 98
751 Kristian Lund-Jensen
Grydebjergvej 24, 4440 Mørkøv
NOV-54
GF 33
074 Ejgild Jacobsen
Ahornvænget 6, 5690 Tommerup
NOV-54
GF 05
043 Peer Villsen
Stavnsvej 43, 8381 Tilst
NOV-54
GF 05
101 Erik Toft
Kollens Møllevej 49, 8464 Galten
MAJ-52
GF 23
506 Jørn Dalby
Vestergade 92, 2. 0018, 7400 Herning
NOV-54
GF 36
084 Ejner Arne Bundgaard
Oustedvej 11, 8660 Skanderborg
MAJ-55
GF 60
756 Svend Blad
Mintebjergvej 4, 6470 Sydals
NOV-53
GF 62
767 Poul Aage Jensen
Flintingevej 5, 2730 Herlev

NOV-54
GF 78
673 Jørgen Helge Sørensen
Sletteager 56, 2640 Hedehusene
NOV-52
GF 62
873 Poul Rørsgaard
Vedbæk Strandvej 342, 2950 Vedbæk
MAJ-54
GF 10
894 Egon Lyngby
Oldenborrevej 15, 9000 Aalborg
MAJ-55
GF 42
Gunner Ulrik Mortensen
Vestergavnen 18, st.tv., 5800 Nyborg

19-02
19-02
21-02
24-02
25-02
26-02
26-02
27-02
28-02
28-02

SEP-63
GF 11
930 Knud Aage Rasmussen
Hegnedevejen 4, 3720 Aakirkeby
NOV-62
GF 33
117 Knud Warming
Strib Landevej 62, 5500 Middelfart
SEP-63
GF 32
775 Hans Højgaard
Nederholmvej 19, 8723 Løsning
SEP-63
GF 01
886 Leif Rolsted
Rakelsvej 4, 3. th, 2900 Hellerup
MAJ-64
GF 31
Max Laursen
Bakkehældet 36, 4600 Køge
SEP-63
GF 30
Morten Christensen
Julsøvej 99, 8600 Silkeborg
SEP-63
GF 18
776 Kurt Erling Rasmussen
Højager 56, 3400 Hillerød
MAJ-63
GF 72
389 Holger H. Overgaard
Gunderupvej 65, 6800 Varde
MAJ-63
GF 64
421 Niels Toft Poulsen
Sandgårdsvej 14, 6880 Tarm
SEP-63
GF 23
803 Guttorm Hansen
Haunstrup Hovedgade 56, 7400 Herning
SEP-63
GF 43
971 Egon Andersen
Middelbanke 30, 9900 Skagen
MAJ-63
GF 20
313 Hans Christian Larsen
Frenderupgade 23, 4780 Stege
SEP-63
GF 15
802 Bruno H. Andersen
Bruunshåbvej 14, 8800 Viborg
JAN-66
GF 36
683 Jørn Bech Nielsen
Krakesvej 82, 8660 Skanderborg

PERSONALIA

28-02

05-03

05-03

07-03

08-03

10-03

10-03

10-03

12-03

13-03

13-03

MAJ-63
GF 22
418 Gunnar Møller
Østergyden 40,
5600 Faaborg
SEP-63
GF 13
779 Knud Glavind
Møllevænget 20
4200 Slagelse
MAJ-64
GF 33
383 Henning Pedersen
Hovkrogvej 8
5500 Middelfart
SEP-64
GF 61
705 Per Irgens
Hirseager 10
2690 Karlslunde
JUL-63
GF 56
Jens Olesen
Møllebakkevej 180
9800 Hjørring
JUL-63
GF 10
624 Ejler Larsen
Rørvigsvej 21
9270 Klarup
MAJ-63
GF 23
422 Bjarne R. Jensen
Åvænget 36
7480 Vildbjerg
JUL-64
GF 62
549 Arne L. Petersen
Ellebækvej 50, st. th
2820 Gentofte
MAJ-63
GF 23
449 Aage Christiansen
Laubsvej 3
7400 Herning
NOV-63
GF 16
089 Holger Pedersen
Marbækvej 11 A
3600 Frederikssund
MAJ-63
GF 18
269 Steen Lother Welsien
Solvej 3
3330 Gørløse

70 år
15-02

17-02

19-02

21-02

24-02

25-02

25-02

27-02

27-02

01-03

03-03

05-03

06-03

10-03

10-03

11-03

12-03

13-03

14-03

14-03

60 år
18-02

24-02

24-02
JAN-70
GF 48
Flemming L. Hansen
Hundslevgyden 72
5300 Kerteminde
MAJ-70
GF 45
Carsten Rasmussen
Granvej 32, Vemmedrup
4632 Bjæverskov
FEB-69
GF 13
Jørgen Holmberg
Bøgehegnet 63, 1. th
2670 Greve
JUL-69
GF 28
John Dønnergaard Larsen
Søndermarken 8
6690 Gørding
OKT-74
GF 50
Uffe Klæsøe
Korterupvej 7
4920 Søllested
FEB-71
GF 50
Christian Norbert Nielsen
Svingels Allé 18
4900 Nakskov
APR-69
GF 60
Jørn Hansen
Grundtvigs Allé 4
6400 Sønderborg
MAJ-70
GF 51
Allan Lind Hansen
Fænøsund Park 5, st. tv
5500 Middelfart
JUL-69
GF 09
Jørn Carstens Nissen
Skolebakkevej 3
8305 Samsø
APR-70
GF 35
Jørn Saabye
Humlemarken 20
9500 Hobro
JUL-69
GF 17
Leif Fokking
Himmelev Skovvej 59
4000 Roskilde

MAJ-75
GF 52
Hans Castenschiold
Ravnevej 7
4160 Herlufmagle
FEB-69
GF 60
Hans Michelsen
Vester Snogbæk 15
6400 Sønderborg
FEB-74
GF 01
Irving Rasmussen
Plantagevej 49 A
2820 Gentofte
NOV-68
GF 29
333 Jens Wichmann
Kildebakken 27
7000 Fredericia
FEB-69
GF 01
Christian R. Christiansen
Soldugvej 7, st. tv
2770 Kastrup
JUL-69
GF 46
Carsten Andersen Rahr
Enghavevej 36
6240 Løgumkloister
FEB-69
GF 50
Jens Erik Christensen
Rådmandsvej 26
4900 Nakskov
JAN-70
GF 03
Bent Buch Hansen
Fogedvænget 126
8722 Hedensted
APR-69
GF 39
Frants Peder Byskov Hald
Sandbækvej 30
6971 Spjald

26-02

02-03

03-03

04-03

07-03

JUL-78
GF 01
Søren Nielsen
Bøgehøj 7
2900 Hellerup
MAJ-80
GF 01
Svend Erik Thomassen
Østerbrogade 116, 2. th
2100 København Ø
NOV-78
GF 27
Kurt Østergaard
Amstrupvej 25
7800 Skive
FEB-81
GF 23
Jens-Erik P. Andersen
Baldersvej 9
7400 Herning
MAJ-80
GF 10
Uffe Jøns
Nældevej 14
9000 Aalborg
JAN-80
GF 18
Carsten Henning Jensen
Vøggsvej 34
3080 Tikøb
JUL-78
GF 02
Henning Bro
Glentevej 40
5690 Tommerup
AUG-79
GF 46
Michael Duus
Kløvermarken 25
6230 Rødekro

50 år
15-02

17-02

21-02

22-02

24-02

NOV-91
GF 78
Flemming L. Pedersen
Vestergårdsvej 25
2600 Glostrup
NOV-90
GF 33
Claus Michael Rasmussen
Plantagen 20
5500 Middelfart
MAJ-89
GF 28
Bjarne Kjær Gammelgaard
Nyvej 18
6660 Lintrup
JAN-89
GF 03
Claus Birkmose Hopff
Skovgårdsvej 7
7500 Holstebro
SEP-89
GF 15
Claus Sørensen
Diget 10
8700 Horsens

24-02

JAN-89
GF 34
Bent Gorban Kristensen
Ertebøllevej 53
9640 Farsø
02-03
JAN-90
GF 55
Jens Klinge Sørensen
Agerdalen 6
8420 Knebel
03-03		
GF 62
Peter Lysholt
Hælderne 12
2850 Nærum
04-03
JUL-91
GF 60
Glenn Skovmand
Ringgade 192, 4. th
6400 Sønderborg
10-03
APR-88
GF 03
Claus Petersen
Brådhusvej 19
8700 Horsens

Dødsfald
609-NOV-46
GF 45
Niels Poul Jensen
Smedestræde 2,
Skrodsbjerg, 4682 Tureby
698-NOV-46
GF 35
Svend Bak
Agertoften 19, Ravnkilde
9610 Nørager
301-MAJ-49
GF 15
Knud Rasmussen
Sølystvej 5, st. th, Ørum
8830 Tjele
845-MAJ-49
GF 17
Viggo Chr. Nestler Jensen
Buskvej 1 A
4330 Hvalsø
232-NOV-50
GF 40
Jens Erik Christiansen
Nyvangsvej 19
9560 Hadsund
049-MAJ-52
GF 29
Carl Jacobsen
Ægirsvej 5
7000 Fredericia
NOV-53		
GF 62
Johan Bossow
Kildevældsvej 18
2830 Virum
NOV-54		
GF 66
Knud Erik Hansen
Sneppevænget 9
5610 Assens
108-NOV-55
GF 29
Torsten Robert Leonhard
Dalegade 61
7000 Fredericia
213-NOV-55
GF 08
Poul Kure
Mariendalvej 10
8940 Randers Sv
960-MAR-59
GF 55
Thorkild Kudahl
Herman Bangs Vej 24
8500 Grenaa
968-MAR-59
GF 29
Carl Aage Suhr
Hagenørvej 40, Skærbæk
7000 Fredericia
261-MAJ-63
GF 30
Per Borreskov Laursen
Papirfabriken 13, 2. tv.
8600 Silkeborg
674-JAN-66
GF 10
Vagn Ørtoft
Tøtmosen 81, Egense
9280 Storvorde
JAN-70		
GF 56
Keld Jensen
Svanelundsvej 18
9800 Hjørring
JAN-71		
GF 08
Ebbe Reinhardt Jørgensen
Kildebakken 3, Ø. Tørslev
8983 Gjerlev J
JUL-71		
GF 15
Erik Hansen
Søndermarken 87, st. tv
8800 Viborg

NOV-74		
GF 04
Svend Aage Pedersen
Hamborgvej 190
7730 Hanstholm
OKT-86		
GF 30
Klaus Martin Johannesen
Sejlingsvænget 4
8600 Silkeborg
DEC-11		
GF 16
Sebastian Holt
Bøge Allé 28, st. tv
3600 Frederikssund

Tak
Tak til Sdr. Birk Garderforening for
fremmøde og portvin i anledning af
min 75 års fødselsdag. Samt tak til
årgangsforeningen MAJ-63 og gamle
garderkammerater.
562-260 Maj-63 Palle Haven
Hjertelig tak til Høje Taastrup og
Omegns Garderforning for fremmøde
med en frisk garderhilsen og vingaver
i anledning af min 85 års fødselsdag
Også en stor tak for min udnævnelse til
”Æresmedlem” på foreningens generalforsamling.
170004-nov.53 Josef Jezewski
En stor tak til Viborg Garderforening
for opmærksomheden ved min 90 års
fødselsdag. Tak for hyggeligt besøg og
en flaske dejlig portvin. En særlig tak
til De Danske Garderforeningers fungerende præsident, Jens Crone, for den
håndskrevne personlige lykønskning.
140. NOV-49. Henning Bjeldal
Stor tak til garderforeningen for vejle
og omegn, for besøg af formanden Jens
Palmelund, ved min 70 års fødselsdag.
Mange tak for den fine vingave.
Apr. 69 Jens Erik Lassen
Tak til Søndre Birks Garderforening
for et hyggeligt Julebesøg og med div
Julehilsen .
905-maj-54-2. Poul Erik Nielsen
Hjertelig tak til Holstebro & Omegns
garderforening for opmærksomheden
ved min 60 års fødselsdag d. 24. december. En særlig tak til formand Søren
Lund for besøget og den dejlige flaske
Den Kongelige Livgardes portvin.
JAN 80 Gert Østergård
Tak til Den Fynske Garderforening for
hilsenen og de flotte manchetknapper
som jeg modtog i anledning af min
runde fødselsdag.
JAN-90 Carsten Norge
Jeg vil hermed sende en stor tak til
Vendsyssel Garderforening for opmærksomheden, i form af en dejlig flaske
Garder-Portvin, i forbindelse med min 75
års fødselsdag. Med venlig hilsen
637 Sept. 64 Jakob Jensen
En stor og varm tak for opmærksomheden i anledningen af vores diamantbryllup. Også tak til Herning og omegns
garderforening for et hyggeligt visit og
de fine flasker. Kærlig hilsen
Rigmor & Tage Korsholm
En hjertelig tak til Vestsjællands
Garderforening for portvin og besøg
af Herluf og Knud på dagen hvor jeg
passerede et skarpt hjørne.
552 marts 58 Kjeld Christensen
Inderligt tak for det smukke minde ved
min datter, fløjtenist Katrine Kielland-Brandts bisættelse i Nyborg Kirke
31. august 2018, hvor DEN KONGELIGE
LIVGARDES MUSIKKORPS spillede.
Tak til H.M.Dronningen for orkestrets
opstilling i de smukke blå uniformer, tak
til musikchefen og til dirigenten. Til slut
tak til jer alle i musikkorpset,- fordi I,
hver og én, betød så meget for Katrine
- I var kolleger og venner for hende, i så
mange år - og hendes liv var musik og
kærlighed. Fra Katrines 88-årige mor
taknemmelig hilsen, med ønske om alt
godt for jer, i musikken og i glæden
for livet.
Else

Få din takkehilsen i GARDERBLADET
Vi trykker din hilsen for kr. 75,00.
31
Send dinGARDERBLADET
tak til: garderbladet@
garderforeningerne.dk (mærk med emnet ”Tak”).

Å R GA N G S PA R A D E
SØNDAG D. 5. MAJ KL. 10
LIVGARDENS KASERNE
PORTEN ÅBNER 08:30

