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D
et har væ-
ret meget 
positivt 
for mig, at 
møde de 
forskel-
lige for-
eninger 
under 
andre for-

mer og høre, hvordan foreninger i det 
ganske land arbejder. Vi har berettet 
om de ting, der sker i Sekretariatet, og 
der er informeret om almindelighe-
der såsom persondataforordningen, 
som endnu ikke er på plads for mange 
foreninger. Jeg kan kun henvise til at 
kontakte Sekretariatet og få det bragt i 
orden. 

Det største emne på møderne var 
vort ”Ung-initiativ”, der har været 

udsendt og behandlet i foreningerne 
forud for vore møder, og det gav en 
god debat til afklaring af udestående 
spørgsmål. Vi har fået mange relevante 
spørgsmål, som vi har besvaret efter 
bedste evne. Det er klart, at med en så 
stor ændring i De Danske Garderfor-
eninger kan det vække bekymring, men 
alle var enige om, at det var et godt 
oplæg, og det bedste vi kan gøre for 
De Danske Garderforeninger lige nu. 
Positive tilkendegivelser har det ikke 
skortet på. Så ja, vi i ”maskinrummet” 
har virkelig grund til at være glade, 
og vi ser med forventning frem til, at 
et halvt års anstrengelser endelig kan 
godkendes på Repræsentantskabsmø-
det den 25. maj i Slagelse, og med stor 
opbakning. 

På den administrative front, til 
hvervning af de nye gardere, er vi i færd 
med at få designet en digital platform, 
så hele hverveprocessen og tilmelding 
kan foregå ved hjælp af den værneplig-
tiges mobiltelefon og hele medlems-
skabet kan betales via Mobilepay. Det 
vil lette administrationen i Sekretaria-
tet betragteligt.

Vi agter at iværksætte vort initiativ 
med Hold April-19. Så er vi i gang, og 
det bliver spændende at følge udviklin-
gen i en 3-årig prøveperiode. Vort mål 
er stadig, at føre De Danske Garderfor-
eninger fra en forening i fortiden til en 
forening i tiden.

I år er det 225 året for Amalien-
borgvagtens oprettelse. Den er massivt 
omtalt i Garderbladets marts nr. Oprin-
deligt burde dagen være fejret med en 
parade af gamle gardere, marcherende 
gennem byen efter Livgardens Musik-
korps den 10. marts. Desværre er slots-
pladsen gravet op, da den skal regn-
vands- og miljøsikres. Af fl ere årsager 
har det været umuligt at fi nde en dato, 
hvor både HMD, Livgardens Musikkorps 

med fl ere, kan være til stede på samme 
dag. Vi ville nå helt frem til oktober 
måned, hvor der er lige så stor risiko for 
dårligt vejr, som vi har haft det i marts, 
så vi har i samarbejde med CH/LG valgt 
at ikke at markere jubilæet.  

Næste store arrangement er 
årgangsparaden søndag den 5. maj. 
Jeg håber, nej jeg ved, at rigtig mange 
gardere vil møde op for at få en sludder 
og mindes ”de gamle dage”. 

PRÆSIDENTEN HAR ORDET

Hvad kan man glæ-
des over lige i øje-
blikket? Det er i 
hvert fald ikke vej-
ret, der i skrivende 
stund er meget vådt. 
Men jo, der er lys-
ning og håb forude. 
Vi har nu afsluttet 
formandsmøderun-
den i de respektive 
regioner. Ja, vi har 
kørt land og rige 
rundt i silende regn. 
Hver dag. 

Jens Crone
Præsident, De Danske Garderforeninger



F
or det faste 
personel, hvoraf 
hovedparten en-
ten selv engang 
har været garder, 
eller har uddan-
net gardere og 
gået vagt, så er 
der mere fokus 
på sammenhol-

det i enheden og enhedens historie 
og traditioner. I hvert kompagni og 
bataljon er der en lang historie og ikke 
mindst en moderne krigshistorie, som 
fylder rigtigt meget.

På tværs af enhederne er der inden 
for personelgrupperne forskellige 
elementer, som giver sammenhold. Det 
kan være samværet og sammenholdet 
i rammen af messetjenesten, hvor ek-
sempelvis sergentkorpset har en stærk 
tradition omkring sergentmessen. 
Offi cerskorpset har traditioner om-
kring vagtjenesten, Løjtnantskorpsets 
middag og Majorkorpsets middag, samt 
årsdagsmiddag og nytårskuren hos ma-

jestæten med efterføl-
gende Apres Cour 

med offi cererne 
fra Husarregi-
mentet.

På tværs af personelgrupperne er 
der nu også dukket en ny tradition op, 
startet af sergentkorpset, som for et 
par år siden lancerede traditionen med 
”Bring Your Boss Night” i sergentmes-
sen. Arrangementet er baseret på en 
engelsk tradition, hvor hvert medlem 
af sergentmessen kan invitere sin chef 
til et socialt aftenarrangement.  Re-
gimentsbefalingsmanden inviterer 
regimentschefen, bataljonsbefalings-
manden inviterer sin bataljonschef,  
Kompagnibefalingsmanden inviterer 
sin kompagnichef, NK DELING invi-
terer sin delingsfører og så fremdeles 
igennem hele organisationen. I marts 
afholdt vi for 3. gang dette arran-
gement med deltagelse af godt 80 
personer bredt fordelt fra alle enheder 
og niveauer ved regimentet. Der var 
spisning med taler og et antal skåle 
for ”absent friends” og i år for de tre 
danske modtagere af Victoriakorset. 
Efter middagen var der konkurrencer 
imellem forskellige hold i alt fra pool, 
bordfodbold til quiss games i bedste 
PUB stil. En helt igennem hyggelig af-
ten, hvor der skabes netværk og sociale 
forbindelser på tværs af regimentets 
enheder og personelgrupper. Et sådant 
netværk giver utroligt meget til regi-
mentets sammenhængskraft. Der følger 
naturligvis et ”returarrangement”, hvor 
offi cererne inviterer befalingsmænd til 
en ”Bring Your NCO Night” en gang i 
efteråret. Sådanne korpsåndsarrange-
menter kan ikke lade sig gøre uden et 
økonomisk tilskud fra Den Kongelige 
Livgardes Fond, på samme måde som 
fonden støtter Blå Fest for Garderne. 

Vi har mange traditioner og en 
stærk korpsånd ved Livgarden, men vi 
skal også gøre en indsats for at bevare 
korpsånden ved regimentet. Korpsånd 
er jo det vi trækker på, når mål og mid-
ler ikke hænger sammen, men opgaven 
alligevel skal løses.

DE DANSKE 
GARDERFORENINGER

DEN KONGELIGE
LIVGARDE

DEN KONGELIGE
LIVGARDES FOND

Protektor
Hendes Majestæt Dronningen

Præsident
MAJ-70 Jens Crone

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

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

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

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

Gardernes Hundredemandsforening
www.100mandsforeningen.dk

Garderkasernen
Høveltevej 111-117, 3460 Birkerød
Tlf. 72 83 40 00
www.livgarden.dk

DG Forbindelsesoffi cer
Adjudanten
Kaptajn Morten Zibrandtsen
lg-g-le05@mil.dk

Presse- & informationsoffi cer
Kaptajn Thomas Helbro Reimann
Tlf. 41 93 36 42
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Støt fonden
Den Kongelige Livgardes Fond har 
brug for din hjælp. Støt fonden med 
200 kr. allerede i dag. 

Donationer kan gives på følgende kontonummer:
3001 - 8560107537 eller på MobilePay nr. 
42697 med anførelse: ”Donation til Den kongeli-
ge Livgardes Fond”

www.denkongeligelivgardesfond.dk

gende Apres Cour 
med offi cererne 

fra Husarregi-
mentet.

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

 med anførelse: ”Donation til Den kongeli-

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde

Korpsånd ved Den Kongelige Livgarde er mange ting. 
For garderne er der traditionerne med REX´er og 
REXTUREN, hvor alle får lært, at de kan mere end de 
selv tror, når bare de arbejder sammen. Den blå vagt-
tjeneste og stoltheden ved opgaven, uniformen og 
det ansvar som følger med samt de mange andre ting, 
som er med til at skabe en rigtig garder.

KORPSÅND
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Den Kongelige Livgardes Fond uddeler Remmen legat.

Dronningens Ur uddelt

Den 22. februar kunne Else Marie Remmen 
overrække to legater til soldater fra  Den 
Kongelige Livgarde. De to modtagere, 
oversergent Young og overkonstabel Asger, 
fi k overrakt legaterne ved en seance i 

Offi cersmessen på Livgardens Kaserne.
Indstillingen for oversergent Young lød: ”oversergen-

tens betydning for de mennesker, som han omgås, kan 
ikke undervurderes. Hans dygtighed og gode humør ka-
ster god undervisning og glade elever af sig”. Videre står 
der: ”oversergenten søger altid den perfekte løsning, og 
han forbereder sig grundigt, og går den ekstra mil, i sine 
bestræbelser på at sikre sig, at målopfyldelsen bliver 
som det overhovedet lader sig gøre”.

Indstillingen for overkonstabel Asger lød blandt 
andet på: ”overkonstablen har qua sin sygehjælperbag-
grund stået for store dele af uddannelsen af førstehjælp 
og taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand. Med en reel 
erfaring fra en tidligere udsendelse til Irak, har overkon-
stablen gjort uddannelsen relevant, ekstremt motive-
rende og med faglig dybde” samt ”overkonstablen har 
haft et stort ansvar for modtagelsen og integrationen 
af nytilgåede soldater i kompagniet. Det har været 
tydeligt, at overkonstablen ikke kun har følt ansvar for 
”egne” folk, men ydet en ekstraordinær god indsats for 
at give nytilkomne kollegaer de bedste forudsætninger 
både fagligt og socialt”. Den Kongelige Livgarde ønsker 
de to legatmodtagere tillykke.

Garder S. T. Hansen modtog i marts måned 
Dronningens Ur, under overværelse af 
garder-kammerater, foresatte og familie. 
I udnævnelsen beskrives Garder S. T. 
Hansen som værende en særdeles dygtig 

garder og kammerat. Han har fungeret som Post for 
gevær og har været værdsat af sine befalingsmænd i 
denne funktion grundet sin høje grad af selvstændighed 
og faglighed. Garder Hansen har fra start været meget 
lærenem, hvilket har gjort, at han har haft overskud til 
at hjælpe sine kammerater, når de havde brug for det. 
Som fører for sin afl øsning har han vist en egenskab 
til at klargøre og kontrollere afl øsningen på en måde, 
som er gavnlig og behagelig for resten af afl øsningen. 
Udover Garder Hansens store faglighed, har hans rolige, 
hjælpsomme og ydmyge personlighed gjort, at han 
er vellidt og respekteret blandt resten af vagtholdets 
gardere såvel som vagtholdets befalingsmænd.  

Jeg er medlem af Danske Solda-
terforeningers Landsraads (DSL) 
præsidium som repræsentant 
for Region Fyn, Syd- og Sønder-
jylland, og jeg havde indkaldt til 

Opstillingsmøde d. 25. februar på Dannevirke 
i Odense, idet vores region har valg i ulige 
år. Reglerne for valg er, at der indkaldes til 
opstillingsmøde hvortil kandidater til regi-
onsposten og suppleant kan melde sig. De to 
der vælges bliver endeligt godkendt på DSL’s 
Landsrådsmøde i april, det der svarer til DG’s 
repræsentantskabsmøde. 

DSL er en paraplyorganisation for hærens 
soldaterforeninger, og da DG udgør ca. 1/3 
af medlemsskaren i DSL, er det vigtigt at 
garderne er repræsenteret i præsidiet. I 
det nuværende præsidium er Flemming 
Martinussen, Søndre Birks Garderforening, 
landsrådssekretær og jeg er som nævnt 
regionsrepræsentant for Fyn, Syd- og 
Sønderjylland.

På opstillingsmødet var der fremmødt 
repræsentanter fra 7 af de i alt 22 tilsluttede 
landsforeninger, og da der ikke var anmeldt 
modkandidater, så fortsætter jeg som 
regionsrepræsentant og Henning Terndrup 
fra Gardehusarforeningen for Fyns Stift 
fortsætter som regionssuppleant.   

Udover det almindelige præsidiearbejde 
gennem 4 år, så har jeg påtaget mig nogle 
opgaver, bl.a. opdatering og modernisering af 
DSL’s elektroniske håndbog samt administra-
tion af DSL’s hædersbevisninger.

DSL har til formål at varetage, formidle og 
koordinere et samarbejde mellem tilsluttede 
landsforeninger inden for den danske solda-
terforeningsbevægelse. DSL er uafhængig af 
partipolitik.

DSL har til opgave gennem folkelig 
oplysning at formidle en forståelse mellem 
befolkningen og Forsvaret til styrkelse af 
forsvarsviljen og fastholdelse af værneplig-
ten som en vigtig del af dansk forsvar.

DSL har endvidere til opgave at formidle 
information og kommunikation mellem de 
tilsluttede landsforeninger og forsvarets 
ledelse.

Det er tilsvarende DSL’s opgave at 
varetage kommunikation og samarbejde med 
andre komponenter i og med tilknytning til 
Forsvaret, samt til de øvrige organisationer 
og foreninger i den danske soldaterforenings-
bevægelse.

Henrik Gattrup
DSL Region, Fyn, Syd- og Sønderjylland

D S L
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HENOVER EN VÅD OG KOLD TUR TIL SVERIGE 
... Har 2. mekaniseret infanterikompagni gennemført en uges skydeperi-
ode i Ravlunda. På trods af dårlig vejrlig fra sne, regn, frost og tåge blev 

der gennemført et lærerigt og motiveret program. Ugen bød på skydning 
i uoverskueligt terræn, skydning med Piranha og bykamp - tre discipliner 

som selv for en stående enhed kan være svære at mestre.

KAMP I  UOVERSKUELIGT 
TERRÆN OG EVNEN TIL AT 

UDFLANKERE FJENDEN

Selvom der kun er 111 km afstand fra 
Høvelte til Ravlunda, er der enorm 
forskel på terrænet fra den danske til 
den svenske natur. Terrænet er kende-
tegnet ved tæt skov, bakkede dale og 
mange sten som måske kun Bornholm 
kan hamle op med. Tilpassede sik-
kerhedsregler og terrænet, gjorde det 
udfordrende for delingen at manøvrere 
med høj hastighed, fastholde evnen til 
at angribe fra en overraskende retning 
og generel skabe sammenhæng i delin-
gens kamp. Det uoverskuelige terræn 
mindede kompagniet om fl eksibiliteten 
i ens standardfremgangsmåder og i høj 
grad evnen til at kæmpe i forskellige 
miljøer.

FØRING PÅ ALLE NIVEAUER 
– OG I  MINDRE GRAD DE-

TALJERET PLANLÆGNING 

Grundet terrænets beskaffenhed og 
”fjendes” ageren i terræn stillede det 
store krav til enkeltmand og fører. En 
uoverskuelig kampplads stillede store 
krav til førerne og i høj grad fysisk 
kontakt for derved at optimere hastig-
hed og samvirket mellem grupper og 
våbentyper. Terræn og fjenden samt 
delingernes opgaver krævede en min-
dre detaljeret plan, men udfordrede fø-
rernes føreregenskaber fra geværskytte 
til delingsfører. Som man plejer at sige; 
”planen holder kun til første møde med 
fjenden”, men hvis man har styr på sin 
kampeksercits og standarder, kræver 
det mindre grad af planlægning for at 
kunne imødegå en fjendtlig trussel.   

MODERNE BYKAMPSFACILI-
TETER OG ENKELT VOGNS-

UDDANNELSE MED 
PIRANHA

Med størstedelen af kompagniets 
Piranha til Hærens Taktiske Kommuni-
kation indbygning, blev der fokuseret 
på enkeltvognsuddannelse. Det pri-
mære formål var at øve besætningens 
interne samarbejde og kommunikation 
gennem handlebaner med forhold over 
for fjendtlige køretøjer på forskellige 
afstande. Mens besætningerne kørte 
terrænet tyndt, øvede infanteristerne 
bykamp. En by på størrelse med Brikby, 
men med helt andre muligheder, skabte 
forudsætning for en lærerig dag med 
rensning af rum i dagslys og mørke. 
Selvom enheden ofte træner bykamp, 
var andre faciliteter en oplevelse, og 
skabte plads til nytænkning og kreative 
løsninger – en egenskab som er vigtig 
for at kunne tilpasse sine værktøjer til 
de omskiftlige situationer en infante-
rist lander i. 

2.  MEKANISERET INFANTERIKOMPAGNI 
... Kan kun anbefale alle enheder at tage en tur over sundet og prøve 
kræfter med de svenske skove - en oplevelse for enkeltmand og gode 
læringspunkter for enheden, som nu kan integreres i uddannelsen. 
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Tallinn
ESTLAND, 22.-24. FEBRUAR 2019

E
n af Vagtkompagniets 
hovedopgaver er at 
gennemføre ceremo-
nielle opgaver for For-
svaret. Der har i 2018 
været udsendt hele 3 
fanekommandoer fra 
Vagtkompagniet til 
både Litauen, Letland 
og Polen i anledning af 
deres 100 års uafhæn-
gighedsdage, en uaf-
hængighed de alle fik 
efter 1. Verdenskrig. At 
de hver især har været 

besat af både Tyskland og Sovjetunionen ifm. 2. Verdenskrig 
er ikke noget, der ændrer på deres fejring af uafhængig-
hedsdagene.

Estland havde d. 24. februar 2019 101 års uafhængig-
hedsdag, og Danmark blev anmodet om at stille et fane-
kommando til deres fejring i Tallinn. De ville gerne fejre 
dagen sammen med repræsentanter fra de danske styrker, 
da vi fra januar 2018 - februar 2019 har haft ca. 200 soldater 
i missionen ”Enhanced Forward Presence” (eFP). Denne 
mission har til formål, dels at forsikre de Baltiske lande om 
rygdækning fra NATO overfor Rusland, dels at afskrække 
Rusland fra at handle aggressivt mod NATO´s østligste 
medlemslande. Dette er en indsats Estland er utroligt glade 
for, og derfor er det vigtigt for dem, at alle udstationerede 
lande er repræsenteret på denne uafhængighedsdag.

Vagtkompagniet stillede d. 24. februar med et fane-
kommando bestående af en premierløjtnant (faneløjtnant), 
en seniorsergent (fanebærer) og 5 vagtgående gardere til 
Estlands uafhængighedsdag. Garderne blev særligt udvalgt 

på baggrund af deres gode holdninger og evner til at udføre 
skarp eksercits. Turen gik med fly fra København til Tallinn 
fredag. I Tallinn Lufthavn blev vi mødt af korporalen Raiko, 
der med 25 års tjeneste i Estlands forsvar, sit job som Pres-
se- og informationsmedarbejder og sin igangværende Ph.d. 
i historie, viste sig at være en fantastisk guide for os under 
opholdet. Han var afgivet til udelukkende at assistere os 
med det praktiske, køre os til de forskellige arrangementer 
og generelt bare at få os til at føle os velkomne. 

Efter ankomsten viste Raiko os rundt i de gamle bydele 
i Tallinn, hvor Valdemar Sejrs korstog og dansk tilstedevæ-
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relse omkring 12-hundredetallet viste tydelige spor. Flere 
danske kirker står flotte og velholdte og troner over byen. 
Dannebrog skulle iflg. sagnet være faldet ned fra himlen i 
Estland d. 15. juni 1219, hvor danskerne sejrede i et ellers 
presset øjeblik i et slag mod Esterne, kampgejsten vendte 
pga. synet af Dannebrog.

Det er til sommer 800 år siden Dannebrog faldt ned fra 
himlen, og dette vil blive fejret i både Danmark og Estland 
(Valdemarsdag). Dannebrog og danskernes tilstedeværel-
se bliver meget ærefuldt mindet i parken Danish King´s 
Garden.

PARADE PÅ PLADSEN FREEDOM SQUARE i det centrale 
Tallinn under deltagelse af Estlands Præsident, Premier-
minister, Forsvarschef og diverse estiske styrker. Fanekom-
mandoer fra Letland, Litauen, Polen, Tyskland, Belgien, 
Frankrig, Storbritannien, USA og Danmark deltog ligeledes.
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Den Danske Ambassadør i Estland, Kristina 
Miskowiak Beckvard, inviterede lørdag formid-
dag hele fanekommandoet til et besøg og rund-
visning på Ambassaden, hvor hun fortalte om 
Danmark og Estlands forhold, og om missionen 
eFPs effekt på sikkerhedssituationen i Estland. 
Resten af lørdagen gik med diverse indøvelser af 
paraden, som skulle afholdes søndag middag.

Paraden foregik på pladsen Freedom Square 
i det centrale Tallinn under deltagelse af Est-
lands Præsident, Premierminister, Forsvarschef 
og diverse estiske styrker. Fanekommandoer 
fra Letland, Litauen, Polen, Tyskland, Belgien, 
Frankrig, Storbritannien, USA og Danmark 
deltog ligeledes. Paraden afsluttedes med en 2,7 
km lang march gennem byen, hvor tusindevis af 
tilskuere var mødt frem for at se paraden. I bed-
ste østeuropæisk stil fulgte kampvogne, pans-
rede mandskabsvogne og diverse hjulkøretøjer 
trop i paraden. Flyvevåbenet skulle ligeledes 
have været repræsenteret med overflyvninger, 
men himlen var dækket af lavt hængende mørke 
skyer, så det blev desværre aflyst.

TAANI KUNINGA GARDEN, DANISH KING´S GARDEN
Ifølge legenden er dette stedet, hvor dannebrog dalede fra himlen under 
slaget i Tallinn d. 15. juni 1219. De danske invasionstropper var ved at tabe 
slaget, da himlen åbnede sig, og flaget dalede ned. De danske tropper tog 
det som et helligt tegn, hvorpå kampgejsten styrkedes og danskerne sejrede. 
Slaget sikrede det danske herredømme over Tallinn de næste 100 år. 

”DET ER TIL SOMMER 800 
ÅR SIDEN DANNEBROG 

FALDT NED FRA HIMLEN. 
DANNEBROG OG DANSKER-

NES TILSTEDEVÆRELSE 
BLIVER MEGET ÆREFULDT 
MINDET I  PARKEN DANISH 

KING´S GARDEN”

Efter paraden inviterede Estlands For-
svarschef, den 45-årige general Martin Herem, 
til reception, hvor der blev serveret varme og 
kolde retter, øl, vand, vin og selvfølgelig vodka. 
Generalen takkede inderligt for NATO-styr-
kernes indsats i Estland, hermed videregivet 
til vores venner fra Gardehusarerne og diverse 
støttetropper. Hans afsluttende kommentar i 
velkomsttalen fik hele forsamlingen til at gå i 
ret og føle sig som en del af noget større: Vi tak-
ker alle jer NATO-allierede for at støtte Estland, 
som ALDRIG mere vil stå alene!

Korporal Raiko foreslog, at vi brugte et par 
fritimer inden flyveren mod Danmark til at 
besøge et Ubådsmuseum. Han sørgede selvføl-
gelig for gratis adgang, da vi alle var i uniform. 
Ubåden LEMBIT blev bygget i 1936 i England og 
blev brugt under både estisk og russisk flag. Da 
den blev taget ud af tjeneste i 2011, var det den 
ældste benyttede ubåd i Verden. Lembit havde 
et søsterskib, Kalev, som blev sænket under 2. 
verdenskrig i 1941. Endnu engang på denne tur 
følte vi verdenshistoriens vingesus. 

Det har været en kæmpe ære at repræsen-
tere Den Kongelige Livgarde, Danmark og NATO 
på dette fanekommando, ligeledes har det væk-
ket en stolthed blandt os danskere, at mærke 
den oprigtige samhørs kraft overfor Danmark 
overalt i Tallin
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D
et er stillinger, som forsy-
ner, hvor man arbejder med 
logistik, eller som rostefører, 
hvor man sidder og planlægger 
gardernes vagt og som kontor-
medhjælper, hvor man arbejder 
med den daglige administra-
tion.

Betroet tjeneste

At være værnepligtig ved Den Kongelige Livgarde kan betyde mange ting. 
De fleste forbinder det nok med bjørneskindshuerne og den blå – eller til 
tider røde – uniform. Hvad de fleste ikke er klar over på forhånd, os selv in-
klusiv, er at aftjening af værnepligt i Den Kongelige Livgarde, for cirka otte 
personer, kan betyde en anderledes tjeneste, det som i dagligdagen bliver 
nævnt som betroet tjeneste. 

ET ALTERNATIV TIL AT VÆRE VAGTGÅENDE GARDER.

TEKST: ROSTEFØRER OG KONTORHJÆLPER HOLD AUG 18

Det første spørgsmål der måske melder sig er, 
hvorfor man skulle vælge et af disse alternativer til 
den ellers gængse værnepligt som vagtgående Garder. 
For de fleste af os virkede det som en spændende 
måde at aftjene værnepligten på. En anden måde at 
opleve Vagtkompagniet på. Som Rekrut på Garderka-
sernen i Høvelte glemmer man hurtigt, hvor stort et 
maskineri der skal til, for at man kan stå på geledder-
ne i kompagnigården og råbe ”Giv Agt!”. 

Det går op for en, hvor meget arbejde der bliver 
lagt i ens tilstedeværelse – alt fra at kunne bytte sit 
sengetøj på linneddepotet til at kunne få en lægetid, 
er alt sammen noget, der lægges mange hundrede 
arbejdstimer i. Det er administrativt vigtige opgaver, 
man hurtigt tager for givet. 

Vi valgte betroet tjeneste for netop at stifte 
bekendtskab med det administrative apparat bag et 
kompagni. For at kunne erhverve os en bedre forståel-
se for maskinrummet, der ligger bag den vagtgående 
Garder. 

At vælge betroet tjeneste ses dog ofte som en 
smutvej til bedre forhold som eksempelvis fri i week-
enderne og på helligdage. Der følger goder med, men 
der følger også en forventning om professionalisme 
og forhøjet ansvar med. For os handler det ikke om at 
have en masse fri, men om ansvaret og mulighederne 
i at prøve kræfter med noget administrativt i en så 
stor virksomhed, som Livgarden er og som det danske 
forsvar må siges at være. 

At vælge betroet tjeneste koster ej heller mulig-
heden for at komme foran Amalienborg i blå eller rød. 
Der er rigt med muligheder for at komme på vagt, og 
det er primært et spørgsmål om lyst, og der har været 
nogle af de gardere, som har været i betroet tjene-
ste, der har haft 8 vagter. At være i betroet tjeneste 
gør ikke én til en mindre garder, men garder med en 
anderledes hverdag. Hvorfor kun vælge det ene, hvis 
man kan få begge dele?

11GARDERBLADET



Sekretariatet modtager jævnligt forespørgsler fra gamle 

gardere angående, hvad vi egentlig støtter regimentet med. 

Det har Garderbladet sat sig for at undersøge nærmere. H E R  S T Ø T T E D E  D G  I  2 0 1 8

Fra præsidiet, på vegne af hele organisationen, uddeles hvert år støtte til mange 
forskellige formål. Eksempelvis står DG bag Dronningens Ur, der tre gange om 
året overrækkes indkaldelsesholdets bedste Garder. I 2018 inviteredes vagtfri 
gardere til vandski såvel som skydning i Vingsted. Det var også i 2018, at 
DG sørgede for nye brætspil til vagtstuerne på Amalienborg, LGK og Kastel-
let. Ligeledes forestod DG, at der blev pakket og sendt julegaver til Livgardens 
udsendte personel samt de vagtgående gardere, og fødselsdagsgaver i anled-
ningen af Livgardens fødselsdag. Gaver, som i øvrigt ofte støttes økonomisk af 
lokale foreninger.

Når vi gør disse tal op, så er der tilført værdi til regimentet for 55.000 kr. 

Den helt tunge post, er trykningen af Garderbladet, der foruden at virke som 
DG´s foreningsblad, også udgør Livgardens regimentsblad. Beregnes den sam-
lede værdi af de sider i Garderbladet, som regimentet i 2018 fi k stillet til disposi-
tion, beløber dette sig til over 250.000 kr. 

Hvor mange donationer der er indløbet til Livgardens Fond i 2018, som kan til-
skrives vores foreninger og medlemmer, kan vi ikke gøre op. Men i Sekretariatet 
har man kendskab til enkelte donationer, der blandt andet er sket fra Vingsted 
Skydningen, samt fra salget af bjælkeannoncer i Garderbladet. 

Her beløber det sig samlet set til 4.500 kr. 

D I R E K T E  T I L  G A R D E R N E

E N K E L D O N A T I O N E R

G A R D E R B L A D E T



Garderbutikken, der forestår salget af merchandise på 
vegne af DG, er en af de tunge piller, når vi gør op, hvor 
meget vi støtter regimentet med. Den helt store drivkraft  
bag Garderbutikken er Knud Glavind, formand i Vestsjæl-
land GF. Knud opstiller Garderbutikken til Åbent Hus på 
kasernerne, til Kulturnætter og årgangsparader. Knuds sto-
re uegennyttige indsats betyder, at regimentet hvert år kan 
støttes på rigtig mange fronter. 

Det er eksempelvis via Garderbutikken, at vi, efter det kon-
gelige direktiv, donerer en Gardernål til alle hjemsendelses-
berettigede gardere. Det er også Garderbutikken der står bag 
de manchetknapper, som uddeles til vagtholdenes bedste 
gardere, og så sælges blandt andet sergentkorpsets gin og 
rom helt uden fortjeneste til Garderbutikken. I 2018 havde Liv-
gardens Marathonhold også glæde af Garderbutikken, da Knud 
sørgere for at sponsorere løbetrøjer til hele holdet. 

Når vi gør tallene op for Garderbutikken, så har den tilført regi-
mentet værdi for 120.000 kr. 

Hvert år afvikles Gardermarch i 
samarbejde med Den Kongelige 
Livgarde og Gardernetværk. Til af-
viklingen af Gardermarch bidrager 
DG med repræsentanter i marchens 
styregruppe, og særligt bidrager Fre-
deriksborg Amts Garderforening med 
frivillige til den praktiske afvikling af 
marchen. 

I 2018 støttede Gardermarch Livgarden 
med en donation på 50.000 kr. 

G A R D E R B U T I K K E N

G A R D E R M A R C H

Herudover ved vi, at Garderforeningen i København hvert år forærer 
de vagtgående gardere på Amalienborg, Livgardens Kaserne, Kastel-
let og Garderkasernen en julegave på juleaftensdag. Det samme gør 
Garderforeningen for Aarhus og Omegn til de gardere, der er på vagt 
på Marselisborg. 

Foruden alle de poster, hvor vi kan sætte et beløb på, støttes Livgar-
den også på mange andre måder. Eksempelvis når DG faner trofast 
festliggør gardernes hjemsendelse til hjemsendelsesparaderne på 
Garderkasernen. Ligeledes luftes DG fanerne i de byer, hvor Garderne 
går deres blå march. Her hjælper værtsforeningen typisk også med 
planlægning af marchrute mv. Og så sikrede DG, at Livgardens Histo-
riske Samling kunne holdes åbent i weekenden, da vi på ultra kort tid 
stillede med et guidekorps af frivillige medlemmer.

A L T  D E T  A N D E T
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Garderbladet udgives af Præsidiet for De Danske Garderforeninger i samar-
bejde med Den Kongelige Livgarde. Bladet udsendes til medlemmerne af 69 

garderforeningerne i Danmark og 8 i USA, Canada, Australien og Storbritan-
nien og fordeles til Livgardens tjenstgørende personel. 

Garderbladet udgives 11 gange om året i et oplag af ca. 15.500 pr. blad.
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Personalia
NATO 50 år
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Camp Dannevirke
Camp Valhal
Personelnyt
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Fra
LIVGARDEN

Visit til Camp 
Dannevirke og 
Camp Valhalla

Meget tidligt tirsdag morgen var vi sat i stævne i Kastrup Lu� -
havn. Der var faldet lidt sne i løbet af natten, og det viste sig da også, at 
der var uregelmæssigheder i � ytra� kken. Vores afgang blev � ere gange 
udsat, de første par gange på grund af vejret og senere på grund af pilot-
mangel. Vi nåede derfor ikke tilslutnings� yveren i München Lu� havn. 
Her måtte vi vente i yderligere 4 timer. Men vi kom da til 
Zagreb. Det viste sig, at de litauiske chau� ører her hav-
de ventet i omkring 8 timer. Den 4 timer lange køretur 
til Doboj forløb glat, blot var disse chau� ører meget lidt 
meddelsomme. Mange af vores spørgsmål forsvandt ud i 
den snævre kabine. Det var blevet mørkt og regnvejr, så 
vi kunne intet se af det landskab, vi kørte igennem. Ved 
grænsen til Bosnien stoppede vognen pludselig. Ud steg 
de to chau� ører, iførte sig frag-veste og hjelme, sikrede 
deres geværer og stillede dem bag forsæderne. Jeg tror � e-
re af os blev noget chorkerede, men blev beroligede med, 
at det var normal procedure. Henimod midnat nåede vi 
så Camp Valhalla. Straks ved ankomsten � k vi dels an-
vist vores shelter dels de udendørs opsamlingsområder i 
tilfælde af brand, og vi blev sat ind i rapporteringsproce-
durerne. Og først here� er kunne vi få stillet sult og tørst. 
Camp Valhalla ligger i en tidligere frugthal. Her står con-
tainere i lange rækker i 2 etager, men det så meget velor-
ganiseret ud. De � este fungerede som værelse for 2, andre 
var indrettet med toiletter og brusenicher. Selv på dette 
tidspunkt var der i det store frit liggende område midt i 
denne frugthal et mylder af mennesker næsten som på Hovedbanegår-
den. Nogen var kommet hjem e� er en opgave, andre var på vej til køjs 
e� er en a� en i baren eller i TV-biografen. E� er en kort velkomst gik vi 
så til vores fab. Det var nemt at falde i søvn. 

Den næste morgen overværede vi morgen-brie� ngen. Der 
var ikke hændt noget særligt i løbet af natten bortset fra at to serbiske 
kampvogne var blevet transporteret til Camp Dannevirke. De seneste 
e� erretninger blev fremlagt e� erfulgt af dagens specialarrangementer 
og vejrudsigten blev forkyndt (regn i tove senere på dagen). I et andet 
rum, alle vægge beklædte med kort over området og påsat nåle i mange 
farver med snore fremført til små kort eller billeder, gennemgik opera-
tionso�  ceren den praktiske fordeling af patruljeopgaverne. En patrul-
je skulle nu på sin daglige runde og vi blev iført frag-vest og hjelm og 
placeret i den åbne PMV. Ørepropperne � k vi god brug for og here� er 
gik turen op og ned af smalle, krogede og ujævne bjergveje og over in-
terimistiske broer. Men midt i synet af de utallige sønderskudte huse 
så det ud som om re-settlement programmet var godt i gang. Mange 

huse fremstod med helt nye tage � nansieret af USA, men under neden, 
den tomme skal. Enkelte steder så vi et gardin for vinduet, som om no-
gen boede i dette hjørne af huset. Nogle huse var ved at få ny skal med 
mursten � nansieret af EU, men der er lang vej endnu. Ved et par huse 
stod en gruppe mænd med hænderne i lommen som om de vogtede på 
noget. Andre steder gik en nedslidt kvinde med krum ryg og slæbte på 
vandspanden. Vand, som hun havde hentet fra den eneste brønd i miles 
omkreds. Alt så trøsteløst ud, men med små glimt af håb. Skråningerne 
langs � oder og vandløb var fyldt med a� ald, lige fra gamle biler og køle-
skabe over pap og plastic til alt muligt ubeskriveligt. 

Vi endte vores � ere timer lange rumletur, godt møre i Camp 
Dannevirke. Regnen var kra� igt taget til, og vi vadede i mudder til langt 
op om anklerne mens vi blev vist rundt i lejren. Indretningen her er væ-
sentligt anderledes end i Camp Valhalla. Camp Dannevirke er indrettet 
i en tidligere serbisk militærforlægning og alle aktiviteterne spredt ud 
i et stort område. I Camp Valhalla er alt samlet under et tag. I Camp 
Dannevirke have de forstået at indrette sig. Specielt konstablerne i 
kampvognseskadronen havde indrettet sig e� er alle kunstens regler. De 
boede for det meste på et-mands kvarterer som de havde indrettet og 
sat deres personlige præg på. Der var selvsagt ikke noget udendørs liv 
denne dag, men på billeder taget en sommer, fremgår tydeligt, at der her 
foregår mange aktiviteter på tværs af kompagnierne. Også på in� rmeri-
et så de ud til at be� nde sig vel. Chefen for LOG-coy påstod hårdnakket, 
at netop fordi han overlod folkene et udstrakt selvstyre, var der en god 
stemning. Var, eller kom, en i vanskeligheder trådte kammeratskabet i 
funktion. Køkkenet var under ny-indretning, det så � ot og e� ektivt ud, 

men middagen var under al kritik, og vi så da også � ere komme slæben-
de med stabler af pizzaer, som de må have hentet uden for lejren. Det 
viste sig da også, at kokken var uddannet bager. 

Vi var blevet godt våde og halvfrøs, og det blev ikke bedre af, at 
bussen som skulle køre os tilbage til Camp Valhalla, var kold og fugti. 
Resten af a� enen foregik sammen med feltpræsten, overlægen og CH-A 
og senere sammen med øvrige o�  cerer i o�  cersmessen. Forinden hav-
de jeg overværet en samtale blandt en � ok konstabler. De snakkede om 
løst og fast, men kom også ind på forholdene i lejren. Og ganske spon-
tant gav de udtryk for stor tilfredshed specielt med ledelsen og de snak-
kede om den forestående rotation med et gran vemod. 

Næste morgen kl. 0545 afgik bussen til Zagreb. Det var nu ble-
vet lyst og ved selvsyn så vi alle de sønderskudte og forladte huse og 
områder, ja selv byer. For befolkningen må dette skyderi have været det 
rene helvede. Men de overlevende, hvor er de � ygtet hen? Har de håbet 
om at vende tilbage og genoptage en tålelig tilværelse? 
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE

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 fi ndes 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 sam-
arbejde 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 ankom-
mer 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 Sla-
gelse og Omegn. 

Med Garderhilsen og på gensyn

VESTSJÆLLANDS GARDERFORENING
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PROGRAM & ADRESSER
Fredag kl. 17:30 Koncert med Musikkorpset
Antvorskov Kaserne, Teatersalen
Fredag kl. 19:00 Kammeratskabsaften
Antvorskov Kaserne, Antvorskovstuen

Lørdag kl. 08:30 Faneopstilling
Sct. Mikkels Kirke, Rosengade 4A
Lørdag kl. 09:00 Morgenandagt
Lørdag kl. 09:45 Paraden opstilles
Lørdag kl. 10:00 March gennem Slagelse
Herefter bustransport til Antvorskov Kaserne
Lørdag kl. 11:00 Repræsentantskabsmøde
Antvorskov Kaserne, Sportssalen
Lørdag kl. 11:00 Ledsagertur starter
Rådhuspladsen, Slagelse
Lørdag kl. 13:00 Mødefrokost
Antvorskov Kaserne, Cafeteriaet
Lørdag kl. 18:00 Forårsmiddag
Antvorskov Kaserne, Teatersalen
Lørdag kl. 00:30 Bus til Hotellet
Lørdag kl. 01:00 Bus til Hotellet

DELTAGERPRISER
Fredag Koncert med Musikkorpset
Gratis adgang (ingen tilmelding) 
Fredag Kammeratskabsaften
Pr. deltager     kr. 195,00
Fredag Overnatning inkl. morgenmad
Dobbeltværelse  (Hotel Only Sleep)  kr. 795,00
Enkeltværelse  (Hotel Only Sleep) kr. 595,00

Lørdag Repræsentantskabsmøde
Gratis deltagelse (tilmelding nødvendig)
Lørdag Mødefrokost
Pr. deltager inkl. 1 øl/vand  kr. 175,00
Lørdag Ledsagertur
Pr. deltager inkl. frokost samt 1 øl/vand kr. 195,00
Lørdag Foråsmiddag
Pr. deltager inkl. 1 fl . rød/hvidvin   kr. 350,00
Lørdag Natbus
Gratis
Lørdag Overnatning inkl. morgenmad
Dobbeltværelse  (Hotel Only Sleep)  kr. 795,00
Enkeltværelse  (Hotel Only Sleep) kr. 595,00

T ILMELDING
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

Ved tilmelding opgiv venligst fulde navn, adresse, forening, 
årgang samt tlf. nr. Herefter bestilles ovennævnte aktiviteter. 
Bekræftelse af registrering og bestilling sker, når Vestsjæl-
lands 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. 



@torthomsen
#garder på #march i #Køge#ettoetto 

#værdatkæmpefor #livgarden

@mikkel_big_game
In the dessert, back in 2013

@andersgroennebaek
Skøn dag på skydebanen med højt 

solskin og masser af 5,56

@karenbuie
Mere end 20 timers hårdt støvlesnu-

depudsearbejde har givet dette 
fl otte resultat
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A-nøgle komma Livgarden

@Livgardens Memes

Drengene fra fl øjkompagniet gennemfør-
te TSE - her tørtrænes der nødfl ytning af 
såret.

Praktikanter i felten. Et døgn i felten for 
at lære om livet i det fri. En lille bonus 
var der også, da et InfanteriKampKøretøj 
(IKK) kom forbi. Nu er det vedligeholdel-
se af udrustning inden morgendagens 
afslutning.

H E L S I N G B O R G  1 7 1 0 
( L G  F A N E B Å N D S S L A G )

Under den Store Nordiske krig 
mellem Danmark og Sverige 
blev der den 10. marts 1710 
udkæmpet et slag mellem de 
to lande. Både Danmark og 
Sverige havde begge en hær på 
ca. 14.000 mand. Det danske 
infanteri var opstillet med 10 
battaljoner på linje med Livgar-
den placeret på sin vante plads 
på højre fl øj med to battaljoner. 
Modsat, på venstre fl øj, stod 
to battaljoner fra et andet eli-
teregiment: Grenaderkorpset. 
Grenaderkorpset blev også 
betegnet som en gardeenhed 
og delte bevogtningen omkring 
de kongelige slotte og palæer 
med Livgarden. Ved Grenader-
korpsets opløsning i 1763 blev 
størstedelen af mandskabet 
overført til Livgarden og tegn 
på dette kan stadig fi ndes, f.eks. 
på bomberne på Livgardens 
vagttasker.
Slaget udviklede sig ikke posi-
tivt for den danske hær. Livgar-
dens to battaljoner befandt sig 
hurtigt i kamp med 4 fjendtlige 
battaljoner og dertilhørende 
svensk let ledsageartilleri. For-
uden Livgarden og Grenader-
korpset tog de øvrige danske 
battaljoner fl ugten mod Hel-
singborg uden større tab. 
Det var kun muligt grundet 
Livgardens og Grenaderkorp-
sets fortsatte kamp senere 
beskrevet således: ”… Omringet 

til alle sider kæmpede Garden 
med fortvivlelsens mod.” De 
fi re fjendtlige battaljoner der 
kæmpede mod Livgardens 2, 
mistede over en tredjedel af 
deres mandskab, men blev hur-
tigt forstærket samtidig med, 
at Livgarden blev angrebet af 
kavaleri både i fl ankerne og 
ryggen. 
Livgardens kommandør, Ober-
stløjtnant Danckwart, førte 
kommandoen til det sidste selv 
efter at have mistet begge sine 
ben. Han mistede livet sammen 
med 10 øvrige offi cerer og over 
400 øvrige gardere.
Slaget ved Helsingborg regnes 
for at være det slag som med-
førte de største tab for Livgar-
den i hele vores historie, men 
Livgardens fortsatte kamp var, 
ligesom slaget ved Lund, det 
eneste der reddede den danske 
hær fra komplet udslettelse.
For sin indsats under slaget 
modtog Den Kongelige Livgar-
de i 1908 et fanebånd med på-
skriften Helsingborg 1710.

Livgardens Historiske Samling 
vil i løbet af året berette om 
Den Kongelige Livgardes 3 fa-
nebånd med i alt 11 feltslag.
Fanebånd blev indført i 1908 af 
kong Frederik 8. De er et sær-
ligt hædersbevis, som tildeles 
en enhed for en særlig indsats 
i kamp for Danmark.

N Ø D F L Y T N I N G 
A F  S Å R E T

P R A K T I K A N T E R
V E D  L I V G A R D E N

@1.panserinfanterikompagni

@denkongeligelivgarde



19GARDERBLADET

@livgardenshistoriskesamling

Dette afskudte hylster (8mm 
ammunition til gevær 

M/1889 - ”Krag-Jørgen-
sen”) er blevet fundet på 

kasernegrunden. Der er for-
modentligt tale om et hylster 

fra skud, der blev afgivet under for-
svaret af Livgardens Kaserne - under 

det tyske angreb 29. august 1943. 

Imens fl øjkompagniet dagligt knokler i 
landets øvelsesterræner, for at blive bed-
re til kerneopgaven - løser vi også denne, 
noget mere synlige opgave, i hjertet af 
København. 

Efter små to måneder, i rammen af nati-
onal vagt, er 2. Deling de følgende dage 
tilbage i deres rette element. I dag har 
IKK’erne været ude og varme op alene, 
resten af ugen bliver i samarbejde med 
infanteristerne, dette både hjemme og i 
Jægerspris. 

Å R G A N G S
I N D K A L D E L S E R

L I V G A R D E N S  H I S T O R I S K E 
S A M L I N G S  V E N N E R

M U L D E N S  M Y S T E R I E R

Livgardens Historiske Samlings Venner (LG-
HSV) blev stiftet den 11. juni 2018 og er en for-
ening, der har til formål at arbejde for bevarelse 
og udvikling af Livgardens Historiske Samling 
(Samlingen) (se mere på www.lghsv.dk)
Samlingens arbejdsområde omfatter dokumen-
tation og formidling af Den Kongelige Livgar-
des historie og Samlingen omfatter mere end 
10.000 registrerede effekter, som bl.a. malerier 
fra anerkendte danske og udenlandske kunst-
malere, en række genstande med relation til 
Kongehuset og Livgarden og en lang række an-
dre unikke genstande. Dertil kommer et omfat-
tende arkiv og bibliotek alt sammen beliggende 
på kasernen i Gothersgade.
Formålet fremmes gennem indsamling af øko-
nomiske midler, der kan anvendes til vedligehol-
delse og udvikling af Samlingen, samt til indkøb 
af effekter, der har historisk værdi, og som kan 
bidrage til at dokumentere Livgardens historie. 
Formålet fremmes desuden gennem medlem-
mernes økonomiske støtte til samlingens aktivi-
teter og opretholdelse.
Samlingens daglige ledelse varetages af histo-
riker Eric Bourgois i samarbejde med en stu-
dentermedhjælper på halv tid, samt en ulønnet 
arkivar. Samlingen har ikke noget allokeret bud-
get, hvorfor sponsordonationer og fondsstøtte er 
altafgørende for udvikling af Samlingen.
Foreningens aktiviteter styres af en ulønnet 
bestyrelse i tæt samarbejde med Samlingens 
leder.

Vi arbejder benhårdt for følgende:
• At modernisere Samlingen formidlingsmæs-
sigt bl.a. via APP teknologi
• At udbrede kendskabet til Samlingen så antal 
besøgende kan øges
• Iværksættelse af konkrete projekter i Samlin-
gen, der skaber fornyet interesse 
• Afholdelse af et antal arrangementer med fo-
kus på temaer i Livgarden

ET LILLE BIDRAG GØR EN STOR FORSKEL 
FOR OS - bliv medlem og støt op om Samlingen!
Et medlemskab af foreningen kræver ingen aktiv 
deltagelse af dig – du tilmelder dig meget nemt 
ved betaling af kontingent (pt. 110 kr. pr år) via 
enten MobilePay 83315, hvor du skriver dit navn 
tydeligt eller via bank indbetaling til Reg.nr. 
9570 Konto 12694601
OBS OBS! Lige nu mangler vi ILDSJÆLE, der 
har lyst og lidt ekstra tid til at støtte op om vores 
formål. Måske har du kontakter til erhvervsliv 
eller til personer, der har lyst til at støtte vores 
formål eller har mulighed for at donere til vores 
forening. KONTAKT enten undertegnede på tlf./ 
mail 2167 8515, georg@vossindustry.dk  eller 
Brian Rützou 2627 6979,br@sadelmageren.dk, 
for yderligere info.
Vi ser frem til at høre fra dig og håber på din op-
bakning

Georg Vind
Formand LGHSV

M A J - 5 6
Så er vi klar igen, til parade & 
til at deltage for 63. gang. Kom 
& vær med i paraden, eller se 
på. Vi mødes v. statuen kl. 9.15. 
Herefter går vi sammen til fro-
kost på Kultorvet kl. 12.30 og 
får en god snak, og selvfølgelig 
en god frokost – som vi plejer. 
Med garderhilsen 224 Bent 
Skøtt tlf.: 4011 1527
fogedgaard@bbsyd.dk

M A R - 5 9
60 års Jubilæum for indkaldte 
rekrutter. Er der interesse for, 
at vi mødes på Gothersgade 
til årgangsparade i Maj, så 
skriv til ctromholt@gmail.com 
eller ring 5186 1056 senest d. 
15/4-19

M A J - 6 0
Kom medens du kan. Velkom-
men til Årgangsparaden på Liv-
gardens Kaserne, søndag, den 
5. maj 2019 kl. 09.00. Vi mødes 
efter paraden til sædvanlig 
frokost, og hyggeligt samvær. 
Vi skal planlægge vort 60 års 
jubilæum 2020. Kommer du 
så giv mig besked på mail: 
johnudengaard@hotmail.com 
eller tlf.: 2639 3055. 435 John 
Udengaard Larsen, Årgangs-
formand

M A J - 6 4
Husk vores 55 års Garderju-
bilæum den 5. maj 2019 i for-
bindelse med årgangsparaden. 
Program tilgår medlemmerne 
af årgangsforeningn. Ikke med-
lemmer kan kontakte: 610.318 
Poul Brix Magnussen tlf. 2094 
1053, mail: poul@buzznet.dk

J U L - 6 4
55 års jubilæum 2019: Søndag 
den 5. maj 2019 er der 
årgangsparade, og vi skal fejre 
vores 55 års jubilæum. Vi mø-
des indenfor porten ved 55 års 
skiltet. Vi deltager i paraden, 
og efterfølgende går vi i byen 
og spiser frokost og hygger 
sammen nogle timer. Damer er 
meget velkomne. Tilmelding til 
frokost er nødvendig, af hensyn 
til pladsbestilling. Sendes 
til 610 545 Erik Krogh mail: 
erikkrogh43@gmail.com tlf.: 
8161 5004 eller 610 549 Arne 
Petersen mail: taxiarne@privat.
dk tlf.: 2071 6248

J A N - 6 7
Hey gode kammerater, gamle 
frontkæmpere. Skal vi igen i 
år mødes på Gothersgade ka-
serne d. 5. maj og en bid brød i 
Nyhavn. Vil I give mig et kald på 
2874 6000 eller perhelbaks@
gmail.com. 521 Per Sixten 
Helbæk, årgangsformand.

A P R - 6 9
50 års jubilæum. Vi mødes 
inden for gitterporten på 
Livgardens Kaserne kl. 9.00 
søndag d. 5. maj. Mvh. APR-69 
Jens Erik Lassen

D E C - 8 4
I anledning af vores 35 års jubi-
læum er der sendt indbydelse 
ud. Skulle du ikke have modta-
get dette skyldes det, at vi ikke 
har en opdateret mail adresse 
på dig. Men det kan nås endnu. 
Kontakt Årgangsformanden 
Hans-Jørgen Knudsen på tlf. 
2368 2052 el. mail: hj.bk@os.dk 

Dette afskudte hylster (8mm 

modentligt tale om et hylster 
fra skud, der blev afgivet under for-

svaret af Livgardens Kaserne - under 
det tyske angreb 29. august 1943. 

ammunition til gevær 
M/1889 - ”Krag-Jørgen-

Dette afskudte hylster (8mm 

O P E R A T I O N
G E F I O N

T I L B A G E  I  R E T T E
E L E M E N T

www.lghsv.dk

@1.panserinfanterikompagni@1.panserinfanterikompagni
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TIRSDAG DEN 9. APRIL KL. 19.30 
SKYTTELAUGET: Med fokus på det 
kammeratlige samvær afholder Skyt-

telauget skydeaften, hvor der også er 
mulighed for kortspil og rafl ing. Ste-
det er som sædvanlig skydebanerne 
på Gl. Lindholm Skole. Tilmelding se-
nest 7/4 til oldermand Flemming Has-
sing tlf. 9838 3122.

TIRSDAG DEN 30. APRIL KL. 18:30 BE-
SØG PÅ STUTTERI HELGSTRAND: GFN 
besøger Nordeuropas største salgs- 
og træningsstutteri. Rundvisningen 
foretages af Garder Erik Yde årgang 
1966. Rundvisningen omfatter hele 
stutteriet med stalde og træningsfa-
ciliteter. Selve rundvisningen tager 
omkring 2 timer. På stutteriet er der 
ca. 250 heste og 70 ansatte. Der er 
ikke servering, men hvis vejret er til 
det bliver der mulighed for at købe en 
øl eller sodavand efter rundvisningen. 
Rundvisningen koster 50 kr. pr delta-
ger og der afregnes på selve dagen. 
Tilmelding senest fredag den 26/4 til 
formand Olav Vibild tlf. 28 14 35 01 
eller skriv til: 
kontakt@gfnordjylland.dk.

FREDAG DEN 3. MAJ KL. 18.30. SKYT-
TELAUGETS GENERALFORSAMLING:
Skyttelauget afholder den årlige ge-
neralforsamling. Afslutning på vin-
terens skydninger med præmieover-
rækkelse. Indbydelse udsendes til alle 
aktive medlemmer af Skyttelauget. 
Husk alle medlemmer af GFN har ad-
gang til frit medlemsskab af Skytte-
lauget.

ONSDAG DEN 8. MAJ KL. 19.30. JAGT-
LAUGETS GENERALFORSAMLING:
Jagtlauget afholder den årlige gene-
ralforsamling. Alle jagtinteresserede 
GF-medlemmer er meget velkomne. 
Der udsendes skriftlig indkaldelse til 
alle medlemmer af jagtlauget. Husk 
alle jagtinteresserede GF medlemmer 
med jagttegn har adgang til frit med-
lemskab af Jagtlauget.

Jul. 1971 Niels Chr. Thygesen, sekretær

Lerdueskydning: Tid: Maj måned. 
Sted: Ulbjerg Skytteforening, Bakken 
21, 8832 Skals
Gardergolf: Spil gardergolf på Made in 
Denmark banen: Sted: Himmerlands  
Golf, Centervej 1, Gatten 9640 Farsø. 
Onsdag den 5. juni kl. 9.30 med løben-
de start. Matchen afvikles på Backtee 
New Course og Garia New Curse ba-
nerne. Der spilles stableford. Begræn-
set antal pladser. Tilmelding efter 
først til mølle princippet.  Green-fee: 
Backtee New Course kr. 650,00 og 
Garia New Curse kr. 225,– kr. for halv 
green-fee.(SNG). Match-fee kr. 150,00 
incl. mad. Til vinderen af matchen vil 
der være en jubilæums vandrepokal. 
Desuden for hver fem deltagere. End-
videre er der præmie til den der kom-
mer nærmest fl ag på alle par 3 huller 
i et slag på green. Starttid får du fra 
golfboks, senest  dagen før matchen. 
Efter golfrunden er der fællesspisning 
kl. ca. 14.30. Præmieoverrækkelse ef-
ter spisning. Vi håber som sædvanlig 
på et stort fremmøde. Der er mulig-
hed for at tage en ledsager med.  Vil 
du med? Bindende tilmelding senest 
fredag den 31. maj 2019 til matchle-
derne nov-75 Ernst Klysner mobil/
SMS  7170 9862 og Tommy Jensen 
SMS/mobil 2099 7248 eller mail: 
garder.himmerland@gmail.com, med 
oplysning om DGU nr. og HCP.
Sommer Træf: Tid: Uge 26. Sted: Vol-
strup. Se mere på hjemmesiden.
Mærkedage: Følgende har på sin run-
de fødselsdag haft besøg af bestyrel-
sen: april-70 Jørgen Saaby, Hobro.

Garderforeningerne i Nordjylland

Vicepræsident
JAN-80 Olav Vibild
Brotorvet 5, 9400 Nørresundby
Tlf. 28 14 35 01 / 98 35 01 30
Mail: olav@olavvibild.dk
Regionsskydeleder
DEC-06 Peter Christensen
Knoppen 6, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
Mail: peter@viland.dk

 Brønderslev & Omegn GF 70 - 1/7 1947

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

 Hadsund & Omegn GF 40 - 29/12 1917

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

 Himmerland GF 34 - 4/12 1914

Formand: NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75
MobilePay: 82 46 00
Mail: garder.himmerland@gmail.com
www.garderforeningerne.dk/gf34
facebook.com/himmerlandsgf
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Landsskydning 15m
Landsskydning 15 m for i år er ved 
at være færdig. Siden begyndelsen af 
januar har gardere over hele landet 
været på skydebanen for at deltage i 
dette års landsskydning, og alle har 
gjort deres bedste i forsøget på at 
opnå så mange point som muligt. 

Nogle vil være meget tilfredse med 
opnået resultat, mens andre vil undres 
over, hvorfor lige præcis det eller de 
skud nu skulle ud og sidde i stregen. 
Fælles for alle deltagere er dog, at de 
helt sikkert har haft en hyggelig aften 
på skydebanen sammen med andre 
garderkammerater.

De mange skydeskiver bliver nu retur-
neret til Skydeudvalget, som derefter 
går i gang med at tælle point. Udvalgets 
blik er ved pointtælling skarpt og ret-
færdigt, så alle deltagere får de korrekte 
point. Når bedømmelse af skiver er 
overstået vil den endelige resultatliste 
bliver udarbejdet, og i forbindelse med 
Repræsentantskabsmødet 2019 vil 
præmier blive uddelt.

Næste skydninger i regi af De danske 
Garderforeninger er Landsskydnin-
gen på 200 m, som skydes i august og 
september, og så er der naturligvis 
skydningen i Vingsted. Sidstnævnte 
arrangement er endnu ikke endeligt 
datosat, men så snart det sker, vil da-
toen blive bekendtgjort i Garderbladet. 
Skydeudvalget håber på stor deltagelse 
til begge disse skydninger. Nærmere 
information om begge skydninger vil 
tilgå, når tiden nærmer sig.

Skydeudvalget takker for opbakningen 
til Landsskydningen på 15 m, og siger 
på gensyn på skydebanerne.

Slut op om skydning i De Danske 
Garderforeninger – en fælles aktivitet 
for alle Gamle Gardere på tværs af de 
lokale garderforeninger.

Sted: Ulbjerg Skytteforening, Bakken 

 Morsø GF 44 - 16/7 1918

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

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

 Hjørring & Omegn GF 56 - 14/3 1930

 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

REGIONER

NORDJYLLAND GF: Tirsdag den 12. februar 
afholdt Skyttelauget den årlige Fastelavns-skyd-
ning. Efter ihærdig skydning blev resultatet: Halen 
Erik Bertelsen ved skud af Olav Vibild. Hovedet Mi-
chael Peen ved skud af Charles Christensen. Vin-
der og ny kattekonge maj. 77 Leif Larsen ved skud 
af Frank Nielsen. En dejlig aften som kan anbefa-
les til alle GF medlemmer. Husk alle medlemmer 
af GF Nordjylland har adgang til frit medlemskab 
af Skyttelauget.
På billedet ses den nye Kattekonge maj. 77 Leif 
Larsen omgivet af øvrige vindere og skytter samt 
oldermanden.
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Garderskydning torsdag den 25. 
april fra kl. 18.30 i Skyttehuset, Stenvad 
Bygade 55. 8586 Ørum. Der skydes på 
15. m. bane. Jan.- 59 Søren Bøystrup 
er på banen, han giver gerne gode råd 
til hver enkel skytte. Efter skydningen 
er der Kirstens kage med kaffe. Her 
går gardersnakken over bordet, du er 
velkommen til snak og hygge, måske 
får du lyst til at prøve en skydning, 
din ledager er du velkommen til at in-
vitere med. Næste garderskydning er 
den 23. maj. Velkommen til alle.

Bestyrelsens beretning 2018: Vi har ved 
årsskiftet 172 medlemmer – en tilba-
gegang på 17. Det lave medlemstal 
skyldes bl.a., at vi i bestyrelsen ikke 
længere tolererer gratister, samt ud-
melder de medlemmer, som ikke har 
betalt pr den 24. december. Det skal 
dog siges at 3 medlemmer er genind-
meldt i januar – således vi d.d. er 175 
medlemmer i foreningen. Vi havde i 
seneste regnskabsår et overskud på 
3.251,72 kr. – mod 1.161,99 kr. året 
før. På indtægtssiden bidrager kon-
tingentstigningen på 25 kr. til 300 
kr. årligt naturligvis, derudover har 
alle arrangementer givet overskud. 
På udgiftssiden har vi i år købt 72 fl . 
Gardervin og 60 fl . Gardersnaps – til 
gaver samt videresalg til vore med-
lemmer. Vi har stadig lager heraf. Vi 
har også valgt at investere i et banko-
spil til foreningen. Med disse udgif-
ter, som vi ikke havde i seneste regn-
skabsår, udviser regnskabet efter vor 
vurdering et tilfredsstillende resultat 
– og kontingentet står mål med de ak-
tiviteter der er. Efter vor revisors død 
har vi foretaget følgende ændringer: 
Revisor suppleant AUG-04 - Christian 
Trærup er indtrådt som revisor. Ny re-
visorsuppleant søges. 
Foreningen agter at fortsætte aktivi-
tetsniveauet i 2019. Mød endelig op. 
Der er altid plads til endnu fl ere. Har 
man ideer og forslag til, hvad der evt. 
kunne arrangeres, er man velkommen 
til at kontakte bestyrelsen. Tak til alle 

Onsdag d. 15 maj 2019 kl. 18.30:  Guidet 
rundvisning på Almen Kirkegaard kryd-
ret med foredrag af Esben Buch. Oplev 
en spændende guidet tur omkring Al-

Kære garderkammerater. Jeg vil starte 
med at beklage fraværet i sidste ud-
givelse. Og i samme omgang kan jeg 
berette om et arrangement der, med 
stor ærgrelse blev afl yst på grund af 
sygdom, erhvervsbesøg hos NUSA. 
Heldigvis er et nyt besøg aftalt, og 
kommer med på næste års program. I 
år har vi sendt to hold afsted til Regi-
onsskydning i Vodskov, haft tre gode 
kammeratskabsaftner, hvor der er 
blevet skudt landsskydning, hygget 
og spist makrel... masser af makrel. 
Det var FEB 75 Erik Kristensens sid-
ste optræden med makrellen, og vi 
skylder ham en stor tak, for de mange 
smagfulde oplevelser. Sæsonen går så 
småt på hæld, og vi har få men gode 
arrangementer tilbage. Jeg vil sær-
ligt fremhæve generalforsamlingen, 
hvor vi igen mødes på Flådestation 
Frederikshavn. Holmbergs køkken le-
verer maden og om det bliver Frants, 
Rogers eller en helt tredje der leverer 
underholdningen, vil tiden vise. Så 
kom ud af stuen, og mød op til hygge-
ligt samvær gode oplevelser.

Onsdag d. 24. april kl. 20.00, General-
forsamling
Onsdag d. 15. maj kl. 17.45, Sæsonaf-
slutning, Sæby Golfklub. (med ledsa-
ger)

Onsdag d. 29. maj kl. 19.00, Ekstra 
arrangement – Lerdueskydning og 
mandemad!

men Kirkegaard i Aalborg. Esben Buch 
er barnebarn af, Lange Anton, som var 
en af de gående betjente i Aalborg, 
der kom mange steder i byen. 
Det vil Esben Buch fortælle om i man-
ge sjove anekdoter og historier. Esben 
Buch vil fortælle om 2. verdenskrigs 
frihedskæmpere og de grupper der 
hørte til omkring Aalborg/Rold Skov. 
Der vil ligeledes blive fortalt om de 
danske nazister som også var i aalbor-
gområdet. Esben vil også fortælle om 
de Aalborgensere som prægede tiden 
i Aalborg, gennem rundvisningen på 
Almen Kirkegaard, som er Aalborgs 
største kirkegård, som strækker sig 
over hele 25 tønder land. Tag konen 
eller kæresten med til et spændende 
arrangement. 
Rundvisningen tager ca. 2 timer. Vi 
mødes ved kapellet ved Almen Kirke-
gaard kl. 18.30. Kapellet er den røde 
bygning inde på kirkegården. Der er 
indkørsel fra Hasserisgade. Mulighed 
for parkering ved kapellet. Pris 20 kr. 
pr person for guidet rundvisning. 

Seneste bindende tilmelding mandag 
d. 6 maj til: Jacob Dam Rasmussen på 
mail: jdamrasmussen@gmail.com el-
ler tlf: 2448 0186. Johnni Olesen på 
mail: johnniolesen@outlook.dk eller 
tlf: 2149 5187.

Nov-98 Jacob Dam Rasmussen

Regionsbowling

Lørdag den 23. februar blev der afholdt Regions-
bowling i Viborg. I år stillede 5 hold op, Århus - 
Bjerringbro - Herning (med to hold) og Viborg. Vi 
startede kl 09.30 med at mødes, kl 10.00 var vi 
klar til at spille og kampen om pokalen var gået 
i gang. Der blev spillet to serier. Godt 11.30 var 
alle færdig med at spille, og nu skulle alle points 
tælles op. Efter et godt og tæt spil blev der seve-
ret en god frokost fra det dejlige cafeteria. Inden 
folk skulle hjem igen, skulle der lige deles lidt 
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ger)

arrangement – Lerdueskydning og 

 Thisted Amt GF 04 - 8/4 1901

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

 Vendsyssel GF 43 - 14/5 1918

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

 Randers By & Omegn GF 08 - 1/2 1908

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

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

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

6 stk. i gaveæske kr. 200,00

 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

Garderforeningerne i Midtjylland

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

 Bjerringbro & Omegn GF 75 - 11/7 1961

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

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

 Djursland GF 55 - 7/4 1929

 Herning & Omegn GF 23 - 10/10 1911

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

Fortsættes

jan.-63 Chr. Brøgger

præmier ud, Hernings første hold rendte med 
1.pladsen Århus gik med 2. pladsen og Viborg 
fi k 3. pladsen. Tak til alle der deltog for en dejlig 
dag.

april fra kl. 18.30 i Skyttehuset, Stenvad 
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i år deres ordinære generalforsam-
linger som et fælles arrangement i 
”Garderstuen”, mandag den 4. febru-
ar, hvor der deltog 25 medlemmer fra 
de to foreninger. Da den fælles spis-
ning var overstået, gik Skjern GF ind 
i et andet lokale for at afholde deres 
ordinære generalforsamling. Kasse-
reren fremlagde et tilfredsstillende 
regnskab, der viste et overskud på 
små 2000,00 kr. Skydelederen kunne 
i sit indlæg berette om, at deltageran-
tallet ved skydningerne havde været 
rimelig og resultaterne havde været 
tilfredsstillende. Bestyrelsen fremlag-
de herefter et forslag til vedtagelse, i 
henhold til det forslag, der blev ved-
taget ved generalforsamlingen i 2018, 
”Bestyrelsen foreslår at Ringkøbing 
og Omegns Garderforening fusione-
rer med Skjern og Omegns Garderfor-
ening”. Der var ingen diskussion eller 
kommentarer til forslaget og det blev 
herefter enstemmigt vedtaget. De 
resterende punkter på dagsordenen 
bortfaldt og dirigenten kunne heref-
ter ophæve generalforsamlingen. Da 
Skjern GF havde truffet den samme 
beslutning, kunne der efterfølgende 
afholdes stiftende generalforsamling 
i den nye forening. 

JAN 72 Anders Bjerg

For forhenværende medlemmer af  
Skjern og Omegn GF: Der er i marts 
2019 udsendt referat fra generalfor-
samlingen den 4. februar 2019. Kon-
tingent for udsendelse af Garderbla-
det m.m. blev uændret fastsat til 295 
kr. for året 2019. Et forslag om fusion 
mellem henholdsvis Ringkøbing og 
Omegns Garderforening og Skjern og 
Omegns Garderforening var sat på 
begge foreningers dagsordenen den-
ne aften. Det blev besluttet af fusio-
nere de to foreninger til een forening 
under navnet: Ringkøbing-Skjern 
Garderforening. Forslaget blev god-
kendt på begge foreningers general-
forsamling, hvorefter der blev afholdt 
stiftende generalforsamling i Ring-
købing-Skjern Garderforening med 
godkendelse af nye vedtægter for den 
fusionerede forening samt forslag til 
overdragelse af de to foreningers ak-
tiver ifølge årsregnskaberne pr. 31. 
december 2018. Undertegnede blev 
valgt som Kasserer/Registrator, så I 
slipper ikke for mig. Da denne skrivel-
se er den sidste fra Skjern og Omegns 
Garderforeing, vil jeg og bestyrelsen 
sige tak for opbakningen i vores lille 
forening igennem de mange år. Med 
fusionen bliver vi ialt 128 medlem-
mer, og det er mit håb, at I alle kan 
tilslutte jer beslutningen. Jeg/vi vil i 
bestyrelsen gøre vores bedste for for-
eningens fremtid. Velkommen i Ring-
købing-Skjern Garderforening. Vi ses!  

FEB 69 Gunnar Jensen

Sommerudfl ugt M/K: Lørdag den 8. 
juni kl. 13:00 til ca. 17:00. Sejltur med 
hjemmeværnets patruljefartøj, MHV 806 
DUBHE. Mødested: Parkeringspladsen 
på Otto Peders Vej, Hvide Sande Havn.
Årets sommerudfl ugt går til Hvide 
Sande, hvor vi skal en tur på Vester-
havet i samarbejde med Marinehjem-
meværnet. I anledning af 75-året for 
landgangen i Normandiet, vil vi tage 
på havet for at se Hvide Sande fra sø-
siden. Der er plads til 16 passagerer 
på fartøjet, så afhængigt af deltager-
antal, vil vi lave en eller to ture. Der 
vil også være mulighed for en tur i 
Blåtårn, samt en tur gennem manøv-
regangen i slusen. Der serveres øl og 
vand ved ankomsten samt kaffe og 
kage. Pris 25 kr. pr. deltager som be-
tales på dagen. Ret til ændringer for-
beholdes, bl.a. på grund af vejret. Til-
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melding senest mandag den 27. maj 
til Ole Buchreitz Jensen på 2045 0056, 
gerne SMS, eller olbuje@gmail.com  

Mandag den 4. februar blev der holdt 
stiftende generalforsamling i Garder-
stuen efter at Skjern og Omegns GF og 
Ringkøbing og Omegns GF, hver især, 
på deres ordinære generalforsamlinger, 
havde besluttet at indgå i en fusion. JUN 
87 Carsten L. Skov blev valgt som di-
rigent, og som det første gennemgik 
han oplægget til fusionen og oplæ-
ste de to foreningers medlemstal og 
de aktiver, der indgår i den nye for-
ening. Oplægget blev enstemmigt 
godkendt. De to afgående bestyrelser 
havde foreslået, at den nye forenings 
navn skulle være: Ringkøbing-Skjern 
Garderforening, og foreningen skul-
le fortsætte med at have nr. 39, det 
blev også enstemmigt godkendt. En 
ny forening skal jo også have et sæt 
vedtægter, og da dirigenten gennem-
gik oplægget, blev der tilføjet enkel-
te rettelser, hvorefter vedtægterne 
blev godkendt. Næste punkt var valg 
af bestyrelse, og følgende blev valgt 
som Ringkøbing-Skjern Garderfor-
enings første bestyrelse: APR 86 Ole 
Buchreitz Jensen, FEB 69 Gunnar 
Jensen, JUL 91 Thomas Wejrup, APR 
06 Lars F. Brandt Claussen og JAN 
72 Anders Bjerg. MAJ 65 Egon Jen-
sen og FEB 75 Klaus Robertsen blev 
valgt som suppleanter. MAJ 65 Hans 
S. Østergård og FEB 75 Klaus Robert-
sen blev valgt som revisorer. Da det er 
blevet besluttet, at foreningen vil be-
nytte begge de to gamle foreningers 
faner, blev der valgt to hold fanebære-
re: Fane (syd) JUL 91 Thomas Wejrup 
og FEB 69 Gunnar Jensen. Fane (nord) 
APR 86 Ryan Faurby og JAN 72 Anders 
Bjerg. Vicepræsident Jens Saaby, der 
havde overværet generalforsamlin-
gen, gav forsamlingen en redegørelse 
om sit arbejde i præsidiet og fortal-
te lidt om de planer præsidiet havde 
fremadrettet. Under eventuel var der 
intet, så dirigenten erklærede fusio-
nen gennemført og ønskede Ringkø-
bing-Skjern Garderforening held og 
lykke. Sluttelig takkede de to afgå-
ende formænd Carsten for en super 
god ledelse af generalforsamlingen. 
Bestyrelsen har efterfølgende konsti-
tueret sig således: Formand/skydele-
der, JAN 72 Anders Bjerg. Kasserer/
registrator, FEB 69 Gunnar Jensen. 
Sekretær/Facebook adm., APR 86 Ole 
Buchreitz Jensen. Næstformand, JUL 
91 Thomas Wejrup og Menig besty-
relsesmedlem, APR 06 Lars F. Brandt 
Claussen.

For forhenværende medlemmer af  Ring-
købing og Omegn GF: Skjern og Om-
egns Garderforening og Ringkøbing 
og Omegns Garderforening afholdte 

 Ringkøbing-Skjern GF 39 - 27/12 1909

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

Torvet 1
6950 Ringkøbing  

Tlf. 9732 1166
landbobanken.dk

Interesseret i en solid bank?

 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

 Ringkøbing & Omegn

 Skjern & Omegn

 Holstebro & Omegn GF 26 - 6/5 1912

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

medlemmer for den modtagelse, vi 
får, når vi møder op til fødselsdage.

Bestyrelsen

Tegn annonce for din lokalforening,

og modtag 500 kr. til din forening

GARDERBLADET

Garderkøbing GF
GF 00

01/01 2018

Formand: Bjørn Gardersen 

Sabelvej 10, 1000 Kongelund

Tlf. 11 22 33 44

Mail: bjørn@gardersen.dk

DIN ANNONCEBJÆLKE

KR. 1500,00 (PR. ÅR)

Kontakt garderbladet@garderforeningerne.dk

Du kan læse den fulde bestyrelsesberetning 
på www.garderforeningerne.dk under Her-
ning & Omegn GF. 

 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
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Sæt kryds i kalenderen! Fredag den 26. 
juli fejrer Garderforeningen for Viborg 
og Omegn 110 års jubilæum. Dagen 
bliver fejret med middag på Salonen 
i Viborg. Deltagelse i festen vil kræve 
tilmelding, som vil fremgå af Garder-
bladet og foreningens hjemmeside. 
Vor forening yder, ved hjælp af den 
opsparede jubilæums konto, et til-
skud til jubilæumsfesten. Sæt X i ka-

Virksomhedsbesøg: Vi har i Årspro-
grammet lovet et virksomhedsbesøg 
på Veteranhjemmet i Brabrand. Når vi 
har aftalen på plads, vil vi skrive til jer 
med indbydelsen.
Den 4. februar afholdt vi katteskyd-
ning, hvor Jørn Bech Nielsen blev 
kattekonge.
Den 18. februar afholdt vi 15 meter 
landsskydning med 6 skytter. Når det-
te blad udkommer, har vi også afholdt 
15 meter skydning den 6. marts. Det 
er altid nogle hyggelige aftner, hvor 
snakken går lystigt.
Skaf et nyt medlem: Hvis du, som med-
lem af vores forening, skaffer ét nyt 
medlem, vil du få halvt kontingent ét 
år. Skaffer du to medlemmer får du ét 
helt års kontingent.

Husk: Fugleskydning den 6. april 
2019 kl. 9 i Skyttehuset, Platanvej 17. Vi 
begynder med morgenmad – herefter 
skydning – og afslutning med frokost.
Tilmelding til Jacob Christensen på 
sms 2729 2721 eller mail jacobchri-
stensen85@yahoo.dk

Husk: Kranselægning lørdag den 4. 
maj 2019 kl. 16.30 på Vestre Kirke-
gård.

November 71 Erik Tjener

70 års medlemskab: Lørdag den 23. 
februar, fi k vores æresmedlem 1313, 
NOV-48 Leif Olsen, ved et hjemme-
besøg af formanden, AUG-76 Kim 
Michael Andersen og AUG-01 Allan 
Lysebjerg Andersen, overrakt gar-
derforeningernes 70 års tegn for 
medlemskab af Esbjerg og Omegns 
Garderforening, samt en fl aske af Liv-
gardens Portvin. 

AUG-01 Allan Lysebjerg Andersen

REGIONERREGIONER

 Viborg & Omegn GF 15 - 25/7 1909

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

 Aarhus & Omegn GF 05 - 26/9 1902

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

 Skanderborg & Omegn GF 36 - 4/2 1916

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

 Skive og Omegn GF 27 - 7/6 1912

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

 Silkeborg & Omegn GF 30 - 4/5 1913

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

 Samsø GF 09 - 18/3 1909

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

 Fredericia & Omegn GF 29 - 28/10 1912

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

 Esbjerg & Omegn GF 59 - 31/5 1935

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

 Als & Sundeved GF 60 - 12/12 1937

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

Garderforeningerne i Sydjylland

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

Skydning i foråret 2019: Skydning 
foregår fra kl. 19:15 til 21:00 i Skyt-
ternes Hus DSB/ASF, Gøteborg Allé 7 
G,  Aarhus N. Forårets sidste skydning 
fi nder sted onsdag 3. april 2019. Nær-
mere oplysning om skydning hos Jan 
Creutzberg, tlf. 2778 2851 eller mail 
til: gfaa1902@gmail.com

ESBJERG GF: Leif Olsen blev Æresmedlem den 
9. oktober 2017, den dag han fyldte 90 år. Det er de 
færreste der når at opnå dette, derfor skal der fra 
foreningens side lyde er stort tillykke.

AARHUS GF: Regionsbowling i region II lørdag 
den 23. februar. Uden megen fortræning, men 
udstyret med vilje og gå-på-mod stillede vi med 
4 mand til mesterskabsspillet, der blev afholdt i 
Viborg. Holdet, der bestod af JAN-77 Jørgen Ø. 
Johnsen, OKT-70 Bent Christensen, JUL-75 Thor-
leif Provstgaard og APR-75 Peter Møller opnåede 
en fl ot 2. plads. Kun 4 sølle point skilte os fra afte-
nens vindere, Hernings hold 1. 
Peter Møller blev aftenens absolutte topscorer 
i begge omgange og af alle deltagere i regionen. 
Tak til GF Viborg for et vel tilrettelagt arrange-
ment med god mad og hyggeligt samvær med 
gardere fra de øvrige foreninger i region 2. Og et 
stort tillykke med mesterskabet til Herning. 

VIBORG GF: Fra venstre formand juli-73 Jens 
Saabye, juni-96 Ulrik Thorup, april-09 Simon Chri-
stensen, april-09 Karsten Fruergaard

Sæsonens bowlingarrangement blev 
denne gang afholdt i Aarhus Bowlinghal. 
En rigtig hyggelig aften med 26 bow-
lere, højt humør og god mad. Vinder 
og bowlingmester 2019 blev MAJ-90 
Jan Knudsen. 2. pladsen gik til APR-
79 Brian D. Hansen og 3. pladsen til 
OKT-70 Bent Christensen. Hos kvin-
derne vandt Joan, Lene blev nr, 2 og 
3. pladsen gik til Kirsten. Arrangøren, 
Per Bundgaard, overrakte præmierne 
til aftenens vindere.

lenderen og kom til en hyggelig aften 
på Salonen.

Aug-82 Jørn Bech
Generalforsamling: Torsdag den 7. fe-
bruar afholdte vi vor årlige general-
forsamling i ”Paradiset” ved den gam-
le Viborg Kaserne. Menuen i år var 
biksemad og der var rigeligt med mad. 
Vi startede med spisning kl 18.00. 
Selve generalforsamlingen startede 
kl 19. Formanden havde set frem til at 
skulle dele årstegn ud til de medlem-
mer, der skulle have det. I år havde vi 
en del, der skulle have 10 års tegn. Det 
var yngre medlemmer. Desværre kun-
ne alle ikke møde op. 3 friske gutter 
var mødt op for at få overrakt deres 
10 års tegn. April-09 Karsten Fruergaard

AUG-72 Asger Thykjær
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Mindeord for vores æresmedlem Peter 
Gejl: Peter Gejl døde d. 22-01- 19. Han 
har været medlem i Kongeå-Egnens 
garderforening. Siden dens oprettelse 
d. 24 Juli i 1958, hvor han blev ind-
meldt i G.F.`s første bestyrelse. Han 
var én af vores solide medlemmer. Vi 
har aldrig rykket ham for kontigent 
- det var altid betalt. Han har været 
aktiv i G.F. i mange år, og i nogle år 
revisor. Han har modtaget en del hæ-
derstegn. Vi skylder ham en tak for 
hans store indsats. Peter Gejl efterla-
der sig hustruen Erna samt børn med 
familie. Æret være Peter Gejl`s minde.

Generalforsamling: Garderforeningen 
for Kolding og Omegn har afholdt 
ordinær generalforsamling mandag, 
den 25. februar på Bramdrupdam Kro 
hvor 33 af foreningens medlemmer 
var mødt op.  Formand NOV 75 Ole 
Bork Jessen bød velkommen til for-
eningens 115. ordinære generalfor-
samling. Efter at have mindet de kam-
merater der var gået bort siden sidste 
møde, og have givet et par praktiske 
bemærkninger, bad formanden for-
samlingen, sammen med ham, at ud-
bringe dronningens skål. NOV 74 Pe-
ter Gæmelke blev valgt som dirigent, 
som kunne konstatere at general-
forsamlingen var lovligt indkaldt og 
derfor beslutningsdygtig. Formanden 
Ole Bork Jessen fi k derefter ordet, og 
fremlagde sin beretning. Han kunne 
glæde sig over at medlemstallet hav-
de stabiliseret sig efter tilbagegang i 
forbindelse med bankskiftet, og sam-
tidigt udtrykte håb om, at de unge 
ny indmeldte gardere vælger at hol-
de fast i medlemskabet. Han fortalte 
tillige om foreningens udfordringer 
den 5. maj, da HM Dronning Margre-
the, Prinsesse Benedicte og Dron-
ning Anne Marie besøgte Koldinghus 
i forbindelse med byens og slottets 
750-års jubilæum om formiddagen 
for derefter at haste ud til Skamlings-
banken hvor der var højtidelighed ved 
Klokkestablen til minde om de Syd- 
og Sønderjyske frihedskæmpere der 
faldt under besættelsen af Danmark. 

I 2018 havde foreningen ét med-
lemsarrangement, hvor der var rund-
visning i Unesco byen Christiansfeld. 
I år har bestyrelsen planer on en for-

Onsdag den 24. APR Kl. 19:30: Sky-
de- og kammeratskabsaften - Sky-
deloftet Haderslev Kaserne. Sidste 
ordinære skydeaften, så vi slutter af 
med et let traktement og hyggeligt 
samvær.

Siden sidst: Kulturaften Gottorpsalen, 
Haderslev Kaserne. En veloplagt Over-
inspektør fra Haderslev Museum, 
Lennart Madsen, fortalte levende og 
interessant om Haderslev by og den 
militære tilstedeværelse i Hader-
slev, der i sidste ende førte frem til 
dels etablering af Haderslev Kaserne 
samt oprettelsen af Slesvigske Fod-
regiment, der jo blev betragtet som 
landsdelens regiment – og hvor epo-
ken reelt sluttede med nedlæggelsen 
af SLFR for godt 18 år siden, og hvor 
Haderslev Kaserne siden da dels var 
et oplagt emne for nedlæggelse og 
dels hjemsted for forskellige enheder 
”udefra”, herunder Telegrafregimen-
tet fra Fredericia, Danske Division og 
1. Jyske Brigade.
Men fredag den 8. februar fra 12:00 til 
15:00 genindvies SLFR’s fane offi cielt 
med deltagelse af så HM Dronningen, 
Forsvarsministeren samt Forsvars-
chefen – hvor Haderslev Garderfor-
ening også er inviteret med fane, og 
derved starter et nyt kapitel i den 
gamle garnisons by, idet landsdelens 
”eget” regiment så at sige genopstår 
og derfor kunne Lennart Madsen af-
slutte sit foredrag med en ny og for 
kasernen mere positiv afslutning. Tak 
til alle deltagere for en interessant og 
hyggelig aften. Aftenen sluttede med 
hyggeligt samvær med kaffe og kage.

Regions Bowlingturnering med vore 
gode kammerater fra Fredericia blev 
afviklet tirsdag den 22. januar 2019 i 
Fredericia, og blev som sædvanligt et 
rigtig hyggeligt og spændende arran-
gement, hvor Haderslev kunne glæde 
sig over en samlet sejr i et tæt opgør.
Tak til Fredericia Garderforening for 
et godt og hyggeligt arrangement i 
gode omgivelser.

REGIONER

 Sønderjydsk GF 46 - 26/9 1920

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

 Varde & Omegn GF 72 - 8/5 1957

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

 Kolding & Omegn GF 06 - 7/8 1904

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

 Kongeå Egnen GF 73 - 24/7 1958

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

 Ribe & Omegn GF 28 - 18/8 1912

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

 Midtjydsk GF 58 - 25/11 1934

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

GF 03 - stiftet 5/10 1889

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

Garderforeningen for 
Horsens & Omegn

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

 Haderslev GF 57 - 16/5 1933

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

KOLDING GF: Efter generalforsamlingen kunne 
formanden meddele forsamlingen, at bestyrelsen 
havde besluttet at tildele MAR 1954 Anders Chri-
stian Jepsen æresmedlemsskab af foreningen. 
Anders Jepsen har været medlem af DG i 65 år og 
har siddet i bestyrelsen for Garderforeningen for 
Kolding og Omegn.

Herudover uddelte formanden 40 års hæder-
stegn til de fremmødte jubilarer, NOV 78 Svend 
Erik Carstensen, AUG 72 Torben Quist-Pedersen 
og MAJ 77 Jørgen Friis Jensen. De resterende 
jubilarer var: 25 år NOV 93 Carsten G Sandager, 
40 år NOV 78 Carsten Carstensen, 40 år APR 69 
Jørgen Flaskager, 50 år NOV 67 Christian Jessen 
Toft-Pedersen.

J.E.Fonnesbæk, sekretær.

dobling af arrangementerne, og der 
begyndes med et besøg i Strøjer Sam-
lingen ved Assens d. 2. april. Senere på 
året planlægges der en tur med hjem-
meværnsbåden Herkules. Formanden 
blev genvalgt for en ny 2-årig periode, 
ligeledes genvalg til kasséren JUL 90 
Jan Andreasen og MAR 67 Hans Jør-
gen Andersen. APR 68 Jørn Østergård 
Nissen genopstillede ikke og blev 
erstattet af AUG 04 Jim Sig Poulsen, 
som nu er nyt medlem i bestyrelsen. 
MAR 67 Hans Jørgen Andersen blev 
genvalgt til fanebærer. Efter general-
forsamlingen var der som traditionen 
byder, gule ærter med tilbehør. Under 
spisning og efter bordene var rydde-
de, gik snakken lystigt i hele lokalet, 
og alle havde en hyggelig aften.

John de Taeje Formand GF-57

de- og kammeratskabsaften - Sky-

www.garderforeningerne.dk/gf57
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Vintersæsonen er nu slut, og den er gået 
rigtig godt med god stemning, men 
der kan stadig være fl ere med. Der er 
altid hyggeligt kaffebord som Susan-
ne dækker til os. Regionsskydningen 
har vi ikke deltaget i, da der ikke var 
nogen, som ville tage kampen op med 
de gode skytter fra Nordfyn. 

Kammeratskabsaften med skydning 
fredag d. 12 april på Telemarken. Det et 
vinterens sidste skydning, vi begyn-
der kl 18.00 hvorefter der er spisning 
af medbragt mad. Denne aften fortæl-
ler Bjørn Ramming om sin tur langs 
østkysten i U.S.A. Ledsagere er meget 
velkomne denne aften.

Bryggeriet Vestfyens Cup tirsdag d. 
14 maj i Assens sæt kryds i kalende-
ren og deltag i den udendørs skydning 
på 50 m. Tilmelding til Brian på mo-
bil. 2021 7795.

Venlig hilsen Feb. 71 Jørn Steen Jessen 

gmail.com. Vi har max 25 pladser, så 
hurtig tilmelding.
Lørdag den 04.05.19 kl. 19.00: Minde-
parade i Ansgar Anlæg
Søndag den 05.05.19 kl. 09.00: År-
gangsparade på Livgardens Kaserne
Lørdag den 25.05.19: DG Repræsen-
tantskabsmøde på Vestsjælland. Se 
mere på s. 16-17.
Golf: Fredag den 03.05.19: Vestfyns 
Golfklub, Glamsbjerg. Tilmelding til 
Ove Folmer Jensen på oveformer@
icloud.com

Skydning: Tirsdag den 14.05.19: 
Bryggeriet Vestfyn Cup. Assens. 50 
meter skydning fra kl. 18 / tilmelding 
til Sendy Alstrøm på sehal@pc.dk

Torsdag, den 11.04.19 kl. 18.30: Sid-
ste Garderstue inden sommerferien. 
Foredrag vedr. Odense Letbane v/ 
Rune Bager. Efter foredrag serveres 
der Biskemad.  Tilmelding til forman-
den Henrik Gattrup på hgprivat2@

Skydning: Forårsskydningen i As-
sens - 50 meter udendørs skydning af-
holdes tirsdag, den 14. maj. Sæt X i din 
kalender, og tilmeld dig til formanden 
på telefon 2299 3712 eller til skyde-
udvalgsformand Kim Lorentzen på 
tlf. 4079 1238, gerne senest d. 27.04, 
så vi kan møde op og dyste imod de 
andre fynske garderforeninger. Husk 
nu, at vi skal være mandskab nok fra 
Assenskredsens GF. - så vi kan gen-
nemføre arrangementet. Indbydelse 
og deltagerliste vil blive sendt direkte 
til garderforeningerne i Region 4. 
Repræsentantskabsmøde i Slagelse 
– lørdag, d. 25. maj: Har du husket at 
tilmelde dig til årets repræsentant-
skabsmøde i Slagelse. Se mere på s. 
16-17. Du kan stadig nå at tilmelde 
dig og din ægtefælle/samlever.
Generalforsamling: Referat fra årets 
generalforsamling vil fremgå af næste 
garderblad. 

Kontingent: Husk nu at få betalt dit 
kontingent for 2019. På opkrævnin-
gen, som du modtog i forbindelse med 
indkaldelsen til generalforsamlingen 
var betalingsfristen anført til den 01. 
april. I henhold til vores vedtægters 
§2, så skal kontingent være betalt se-
nest 2 måneder efter modtagelse af 
opkrævningen. Hvis betaling ikke er 
sket, så vil du blive meldt ud og der-
med slettet af vores foreningsregister 
og miste dit garderblad. Optagelse 
igen kræver naturligvis, at restancen 
bliver betalt. Såfremt dit indbeta-
lingskort/girokort er bortkommet, så 
kan du overføre/betale dit kontingent 
ved at indbetale direkte på garder-
foreningens konto i Fynske Bank, re-
gistreringsnummer 6850 – konto nr. 
0001050741 – husk at anføre dit navn 
i referencefeltet. 

Fugleskydning den 15. Juni: Lørdag 
den 15. juni er der igen Fugleskyd-
ning og frokost på banen ved Skyt-
tehuset i Vejle. Møde tidspunkt: Kl. 
10.00. Adressen er Tirsbæk Strandvej 
2, 7100 Vejle.  Familie og venner er 
som altid velkommen til at bidrage 
til en hyggelig dag, og uanset erfa-
ring og evne kan alle deltage i skyd-
ningen.  For at deltage i skydningen 
er det nødvendigt at købe skydekort á 
20,00 kr. pr. stk., som købes ved ind-
betaling til reg. 1682 og kontonr. 3224 
031 482. Med hensyn til bestilling af 
mad og drikke, er tilmelding nødven-
digt. NB! Gardere skal købe mindst 2 
skydekort, og ikke-gardere mindst 3 
Skydekort for at deltage i frokosten. 
Det er nødvendigt at oplyse navne på 
alle tilmeldte til skydning såvel som 
frokost. Er der ikke plads i netbanken 
til teksten, så send venligst en mail 
til Kai Hansen, k.internet38@gmail.
com. Sidste tilmeldingsfrist er den 20. 
Maj. Gå endelig ikke glip af denne tra-
ditionsrige dag for gamle gardere. 
Mail adresser: Hvis du ikke modtager 
mail, er det fordi vi mangler din mail 
adresse,  derfor bedes du venligst ret-
te henvendelse til Kai Hansen på mail 
k.internet38@gmail.com

REGIONER

 Vejle & Omegn GF 32 - 19/11 1913

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

Garderforeningerne på Fyn

Vicepræsident
OKT-80 René Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 21 68 96 87
Mail: dytbaat1@gmail.com
Regionsskydeleder
FEB-81 Sendy Alstrøm
Bækkevej 9, Heden, 5750 Ringe
Tlf. 30 70 19 59
Mail: sehal@pc.dk
Regionsbowlingleder
NOV-75 Ole Vagn Jensen
Galdbjerg Kohavevej 21, 5874 Hesselager
Tlf. 62 24 12 50

 Assenskredsen GF 66 - 2/9 1945

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

sens - 50 meter udendørs skydning af- Bryggeriet Vestfyn Cup. Assens. 50 

fredag d. 12 april på Telemarken.

14 maj i Assens sæt kryds i kalende-

VI LEVERER KUN KVALITET

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

skovbyforsamlingshus.dk
Assensvej 17, 5400 

Bogense
64 81 15 16

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

GF 51 - 5/8 1924

 Kerteminde & Omegn GF 48 - 15/2 1921

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

 Langeland GF 24 - 21/10 1921

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

 Faaborg-egnen GF 22 - 27/8 1911

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

 Den Fyenske GF 02 - 6/7 1889

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

Fortsættes

 Nyborg & Omegn GF 42 - 6/3 1918

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

JUL-78 Tom Kristensen
Regionsbowling
Jeg vil gerne sige tak til de 3 foreninger, der kom 
og var med til at gøre det en god oplevelse i As-
sens Bowlingcenter. Lørdag d. 12/1 blev der spil-
let nogle spændende serie, hvor det hele blev af-
gjort i de sidste par runder. Efterfølgende havde 
vi spisning og hygge mellem foreningerne, hvor 
præmierne til de 3 bedste hold blev uddelt. Nr. 
1. (regionsmester) Svenborgs 1. hold, 1076 
kegler. Nr. 2. Den Fyenske, 992 kegler. Nr. 3. 
Assens 1. hold, 976 kegler. Nr. 4. Svendborgs 
2. hold, 889 kegler. Nr. 5. Assens 2. hold, 874 
kegler. Individuelt: Nr. 1. (regionsmester) Ole 
Vagn Jensen, Svenborg, 347 kegler. Nr. 2. 
Frits Jacobsen, Assens, 332 kegler. Nr. 3. Finn 

Madsen, Den Fyenske, 301 kegler. Således var 
præmiefordelingen fi nt fordelt mellem de 3 del-
tagende foreninger. 
I 2020 bliver bowlingen afholdt i City Bowling, 
Odense. Nærmere info herom, når jeg kender 
den endelige dato. Jeg satser på, at det kan blive 
d. 11/1 2020. 

Regionsleder NOV-75 Ole Vagn Jensen
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Husk i april: Har du endnu ikke fået 
indbetalt dit kontingent, og vil mod-
tage bladet fremadrettet, så er det 
aller højeste tid at få betalt, og også 
gerne et bidrag til jubi-fonden. Husk 
at påføre navn på overførslen.
Den 9. er der skydeafslutning på in-

dendørsskydning i Ollerup fra kl. 
18:30, igen i år med medbragt mad. 
Vi starter med spisning, hvorefter vi 
skyder. Efterfølgende er der kaffe og 
præmieuddeling og amr. Lotteri. 
Bryggeriet Vestfyn cup på 50m: er tirs-

dag d. 14. maj – husk tilmelding! 
Der vil blive arrangeret fælleskørsel. 
Der vil også være pølser m/brød der-
over.
Sæt kryds i kalenderen den 23/4 for der 
har vi et arrangement i skyttehuset. 
Det er vores forretningsfører Jan Stol-
tenborg, som kommer og fortæller, og 
viser billeder fra hans sidste mission 
som aktiv i tjenesten, inden han be-
gyndte at nyde otium og jobbet som 
forretningsfører. Bak op om arrange-
mentet, der er begrænsede pladser, og 
der bliver kaffe og kage efterfølgende.
Den 12. januar var der Regionsbowling 
i Assens og på 1. pladsen blev det vo-
res 1. hold som tog pokalen, den Fyn-
ske blev nr. 2 og nr. 3 blev Assens 1. 
hold en god og hyggelig dag.

Jun. 85 Finn Madsen

Rundvisning på Hofteatret
Vi har fået arrangeret en rundvisning 
på Hofteatret (Christiansborg Rideba-
ne 18, 1218 København K) lørdag den 
13. april 2019. Klokken 12.00 - 13.00: 
Rundvisning på Hofteatret, hvor vi vil 
opleve historiske originalkostumer 
og samtidig få en historie om dette 
af vores guide. Klokken 13.30: (Gåaf-
stand) Frokost på Cafe Katz, Frede-
riksholms Kanal 1, 1020 København 
K. Frokosttallerken består af fi skefi let 
med hjemmerørt remulade, hønsesa-
lat samt tunmousse og ost. Samt en 
fadøl eller vand. Ledsagere er velkom-
ne. Prisen er 200, kr. pro. persona, og 
tilmelding er nødvendig via hjemme-
siden, www.garderforeningen.dk eller 
på tilmeldingstelefonen 4081 0040 
i perioden 3. april til 10. april 2019 
mellem kl. 18.00 og 20.00.
Stegt fl æsk og persillesovs
Den 19. februar 2019 havde 40 med-
lemmer og ledsagere fundet vej til 
Frederiksberg Slot, hvor der i Cafete-
riet blev serveret stegt fl æsk og persil-
lesovs. Det blev en hyggelig aften med 
god mad og megen snak over bordene. 
Der var fl ere medlemmer – også yng-
re medlemmer - der for første gang 
mødte til et af foreningens arrange-
menter. Vi håber, at der kommer fl ere 
til fremtidige arrangementer.

SKYTTELAUGET: Generalforsamling
Garderforeningens Skyttelaug ind-
kalder herved til ordinær general-

Generalforsamling: Dette års general-
forsamling bliver afholdt onsdag d. 8. 
maj kl. 19:00 på Naturcenteret Hinds-
gaul, Galsklintvej 2, 5500 Middelfart. 
Efter generalforsamlingen serveres 
en anretning. Tilmelding til Ole på tlf. 
4025 1988 senest d. 25. april. 

Jul-90 Henrik Skovgaard Larsen

REGIONER

Garderforeningerne på Sjælland

Vicepræsident
JUL-74 Jon Nielsen
Taastrup Hovedgade 111 A, 3. sal – lejl. 5. 
Tlf. 40 21 05 35
Mail: jon.nielsen@mail.dk
Regionsskydeleder
SEP-68 Ole Olsen
Morænevej 19, 3550 Slangerup
Tlf. 29 90 32 98
Mail: ole.gerner.olsen@gmail.com
Regionsbowlingleder
JAN-70 Svend Clausen Beck
Søndertoften 86, 2630 Taastrup
Tlf. 20 86 66 90 Garderforeningen i København

Formand: 
JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th. 2100 København Ø
Tlf. 23 71 15 43
Mail: formand@garderforeningen.dk

Kasserer & Registrator: 
APR-72 Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37, 2300 København S
Tlf. 42 54 09 06
Mail: kasserer@garderforeningen.dk

Reg: 9570 Konto: 4820509056
Mobilpay: 20413
Hjemmeside: www.garderforeningen.dk
Facebook: @Garderforeningen i København

GF 01 - 25/8 1885

til fremtidige arrangementer.

Garderforeningens Skyttelaug ind-

Regionsbowling
Søndag den 4/2 blev regionsmesterskabet i re-
gion V afholdt i Want2Bowl i Taastrup. Der var 
i alt tilmeldt 13 hold fordelt med 9 garderhold 
som kom fra Kalundborg, Søndre Birk, Køge 
Høje Taastrup, Gl. Roskilde og København samt 
4 ”garderpigehold”. Klokken 11:00 startede 
vi med 10 minutters opvarmning, og derefter 
spilledes første serie, hvorefter alle skiftede én 
bane til højre, igen 10 minutters opvarmning og 
så anden serie. Som det har været tilfældet de 
seneste år, så udviklede dysten sig meget spæn-
dende, og efter første serie førte Sdr. Birk I for-
an Høje Taastrup I, Køge I på tredjepladsen og 
Kalundborg på fjerdepladsen, efter anden serie 
var der blevet ændret lidt i rækkefølgen, idet 
slutresultatet blev således, at Høje Taastrup 
I vandt, og dermed fortsat regionsmester, nr. 
2 blev Søndre Birk I og Køge I endte som nr. 3.                                                                                                                                               
Hos pigerne vandt Gl. Roskilde foran Sdr. Birk og 

med Høje Taastrup på 3. pladsen.
Efter endt spil samledes vi i alt 58 personer i 
restauranten hvor der var præmieuddeling til 
de vindende hold samt pokal for højeste serier, 
og denne gik til Toni Glud, Sdr. Birk. Efter nogle 
hyggelige timer skiltes vi alle, og de tilbagemel-
dinger jeg fi k, viste, at alle havde været meget 
tilfreds med arrangementets afholdelse.

Med garderhilsen
Svend Clausen-Beck, Regionsbowlingleder

Fællesmøde – 3 naboforeninger.
Torsdag, den 24. januar 2019 afholdt de 3 
naboforeninger Sdr. Birk – Gl. Roskilde og 
Høje-Taastrup igen deres årlige fællesmøde, 
for sjette gang.
I år var det med foredrag af Hans-Peter Tams, 
hvor overskriften var ”Mindernes Dæmoner”.
Mødet blev indledt med spisning, hvorefter 
foredragsholderen Hans-Peter Tams tog over 
med et meget personligt indblik i sine barn-
domsoplevelser i Tyskland. Hans-Peter Tams 
beskrev levende hans families forhold, som det 
var i hans barndom og som dansksindede syd 
for grænsen. Hvordan faderen blev indrulleret i 
den tyske hær, om familiens deportation til en 
kaserne i Polen. Om de få ”lykkelige” år her, in-
den faderen blev sendt til Østfronten som pilot 
efter 4 måneders træning. Om faderens forsvin-
den og familiens kamp for egen overlevelse. Om 
de uhyggeligheder han oplevede i Hitlerjugend, 
hvor også søsteren på dengang 9 år lærte sy-
gepleje, men begge med en erfaring trods den 
unge alder.  Hans-Peter Tams berettede om en 
søskendefl ok på fem, fra 9 år og til 8 måneder, 
der efter adskillelsen fra moderen i Berlin, måt-
te tage vare på sig selv, og fl ygte gennem det 
krigshærgede Tyskland, og hvordan det lykke-
des efter en helt utrolig arbejdsfordeling og en 
”grundig uddannelse” for overlevelse.
De 64 deltagere blev i ca. 2 timer fastholdt i et 
foredrag uden pauser i foredragsholderens tale. 
Alle var under hele Hans-Peter Tams erindrings-
beskrivelse og indlevende fortælling totalt 
mundlamme, lyttende, overraskede, forskræk-
kede, lamslået. Trods de ringe overlevelsesmu-
ligheder lykkedes det dem at komme helt i mål 
via Berlin og Hamborg, for senere at blive gen-
forenet med både faderen og moderen. Det var 
så billedligt og traumatisk fortalt, at man som 
tilhører nærmest var ”med på rejsen”.
Deltagerne kunne tage hjem fra en oplevelses-
rig aften, hvor alle med stor sandsynlighed ved 
senere lejligheder, har vendt mange ”scener” og 
fortællinger med sig selv. Under mødet var der 
indsamling og der kunne efterfølgende fremsen-
des ca. 1.800 kr. til Livgardens Fond.

Referent/Jon Nielsen.

 Vestfyn GF 33 - 23/5 1914

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

 Svendborg & Omegn GF 37 - 6/7 1916

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

Landsskydningen, der er skudt i 
gang på hjemmebane, gør at skyt-
terne har ro til at koncentrere sig. 
Det har resulteret i, at vi også i år har 
skudt gode resultater. 
Jeg vil gerne komme med en bøn. Er 
der nogle af jer, som har en mail, og 
ønsker at få en hilsen vedrørende ek-
sempelvis foredrag, som vi var til hos 
vores gode venner i Nyborg Marine-
forening. Skal det kunne lade sig gøre, 
er jeg nødt til at have din mailadres-
se – det sker jo ofte, at der skiftes te-
le-leverandør. Med ny mailadresse til 
følge, er du en af dem, så husk at give 
besked. 
Sommerfest: Lad mig gøre opmærk-
som på, at sommerfesten d. 21. juni 
kl. 18 blive i haven hjemme hos mig. 

Med Garderhilsen 605 NOV-66 Kaj Nielsen

Den 9. er der skydeafslutning

18:30, igen i år med medbragt mad. 

Bryggeriet Vestfyn cup på 50m: 

Der vil blive arrangeret fælleskørsel. 
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F
rokost- og sangmødet i maj bliver den 7. 
maj kl. 1130 i Kastellet. Tilmelding se-
nest den Tirsdag den 30. april til For-
manden Erik Schlüter mail: erik.sch-
luter@live.dk eller kassereren Freddy 
Wilson mail: freddywilson@outlook.
dk eller Mumiefonen: 6062 3141. Vi 
håber at se rigtig mange af jer.

Erik Schlüter SEP/66. Formand.

forsamling, der afholdes onsdag 24. 
april 2018 kl. 18.30 på Frederiksberg 
Slot. Dagsorden ifølge Skyttelaugets 
vedtægter. Tilmelding til den efter-
følgende spisning skal ske senest 21. 
april.

SKYTTELAUGET: Kortdistance
Sæsonen nærmer sig nu kraftigt sin 
slutning, men der er stadig åbent på 
banerne i hele april måned med. Har 
du endnu ikke skudt Landsskydning 
på 15 m, så kan det lige præcis nås 
endnu. Der skydes onsdag den 3. april 
og 10. april. Skyttelaugets mesterska-
ber på 15 m afholdes onsdag 17. april. 
Alle skydeaftener åbnes dørene kl. 
18.30 til banerne i DGI Byen.

SKYTTELAUGET: Langdistance
På langdistancen skyder vi henholds-
vis søndag d. 14. april og søndag d. 28. 
april. Søndag den 14. april afholdes 
mesterskab på 50 m, og søndag d. 28. 
april er der igen 200 m på program-
met. Vi mødes i SKAK-huset på parke-
ringspladsen kl. 08.00 til morgenkaf-
fe. Skyttelauget råder over geværer 
og nødvendigt udstyr, der kan lånes 
på banerne, ligesom der vil være mu-
lighed 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.

Mandag, d. 6. maj 2019, kl. 17:15: 
Fugleskydning på udendørsskydeba-
nen i Frederikssund; Strandvangen 
13. Arrangementet vil blive afholdt 
som de forrige år: Antrædning, skyd-
ning, spisning og præmieuddeling. 
Fristen for tilmelding til spisning bli-
ver mandag, d. 29. april. Det er i skri-
vende stund ikke bestemt, hvem der 
står for tilmeldingerne. Det vil blive 
omtalt på hjemmesiden. Man kan 
også tage kontakt til foreningens se-
kretær for oplysning herom. Man kan 
kun spise med, hvis man har bestilt 
mad inden tilmeldingsfristens udløb.
Foreningens hjemmeside: Foreningen 
har fået ny hjemmeside: Se www.fre-
deriksborgamtsgarderforening.dk. Si-
derne er fortsat under opbygning; men 
kig ind! Finder I uhensigtsmæssighe-
der, bedes I skrive en mail til sekre-
tæren/Web-Master (Steen.M.Munk@
gmail.com) og forklare problemstil-
lingen – ikke telefonopkald! Med den 
ny hjemmeside vil F.A.G.-Nyt ikke 
længere blive udsendt. Det besluttede 
generalforsamlingen.

Om foreningens arrangementer med 
spisning: Det sker alt for ofte, at med-
lemmer, der har tilmeldt sig til spis-
ningen, ikke møder frem. Dette er 
ikke i orden! Kan man alligevel ikke 
deltage i arrangementet, skal der 
meldes afbud senest på datoen for 
tilmeldingsfristen. Herefter SKAL der 
betales for den bestilte mad. Dette må 

Forårstur 11. Maj 2019
Kære gamle garder. Vi er nu klar med 
en spændende heldagstur, som i år 
går til Stevns, og hvor vennerne fra 
Vestlolland GF også er meget vel-
kommen. Vi starter på Stevns fortet, 
hvor vi har fået organiseret en sær-
lig guidet tur. Det vil sige, at vi kom-
mer steder rundt på fortet, hvor der 
normalt ikke er adgang ved normale 
rundvisninger. Turen er på ca. 3 km. 
Men i roligt tempo. Derefter kører vi 
til Traktørstedet Højeruplund, hvor vi 
indtager Det Store Stevnske Frokost-
bord inkl. 1 stk drikkevare. Efter fro-
kost går vi til Højeruplund kirke, hvor 
der vil være en guide til at give os en 
god fortælling om kirken og dens hi-
storie. Efter kirken kører vi så videre 
til Gjorslev Gods, hvor der også står 
en guide og venter på os, hvor vi får 
en rundvisning og en god og spæn-
dende historie om godset. Turen fore-
går i bus med opstart i Nakskov, hvor 
der vil være morgenkaffe og smurte 
rundstykker. Om eftermiddagen kaffe 
og kage i bussen.
Opsamling/afgang: Nakskov skyde-
banevej 2 ved Kruse kl. 07.40, Maribo 
St. kl. 08.05, Sakskøbing St. kl. 08.20, 
Nyk.F. Cementen kl. 08.45, Højmøl-
lekro kl. 09. Kom gerne i god tid. Vi 
starter på Stevnsfortet kl. 10 og for-
venter hjemkomst igen i Nakskov ved 
19-tiden efter en spændende dag i 
godt garderselskab. Prisen for dagen, 
for bus, guidet rundture, entré, fro-
kost, kaffe morgenmad, kaffe kage 
osv. Vil være 495 kr. per person. Husk 
din kone er også meget velkommen 
på denne tur. Bindende tilmelding se-
nest den 1. maj. Helst gerne på mail 
kha@privat.dk eller på tlf.  4021 7065  
med oplysning om navn, tlf. nr. Antal 
personer og hvor I ønsker at stige på 
bussen. Der er kun 48 pladser på den-
ne dejlige forårs-garder-tur, så hurtig 
tilmelding tilrådes. Vi glæder os til at 
se jer.

REGIONER

Frederiksborg Amts Garderforening
GF 18 - 12/12 1910

Formand: 
MAR-92 Kim Dahl Olsen
Kirsebærhaven 10, 3540 Lynge
Tlf. 21 46 10 11
Mail. cdc-ko@mail.dk

Kasserer & registrator: 
Kjeld Nielsen
Tlf 61 31 03 60
Mail kjeldnielsen0@gmail.com

Hjemmeside
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk 
Facebook: @Frederiksborg Amt GF

 Bornholm GF 11 - 20/9 1908

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

 Falster & Østlolland GF 14 - 25/7 1909

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

 Faxe & Omegn GF 38 - 13/11 1916

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

Sæsonen nærmer sig nu kraftigt sin 

På langdistancen skyder vi henholds-

Fugleskydning på udendørsskydeba-

Fortsættes

Gardermumierne

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

Kontakt sang- og 
frokostlaugets 
forsanger Erik 

Schlüter på mail: 
erik.schluter@

live.dk

FREDERIKSBORG AMT: Garderforeningen ærer 
vore faldne garderkammerater forud for forenin-
gens ordinære generalforsamling

Foredragsaften: Foreningen indbyder 
til en aften med musikkorpsets or-
kesterchef Eric Enstrøm onsdag, den 
24. april kl. 19.30 i Kultunariet, Søn-
dergade 12, Haslev. Eric Enstrøm vil 
underholde med emnet ”Fra bonde-
dreng ved Haslev til Orkesterchef for 
Dronningen”. Man er velkommen til 
at tage familie med. Vejledende til-
melding: formand@gf-haslev.dk eller 
2985 6249 senest 20. april.

JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen

Garderhilsen bestyrelsen    

Jan Stoltenborg

Tegn annonce for din lokalforening,

og modtag 500 kr. til din forening

GARDERBLADET

Garderkøbing GF
GF 00

01/01 2018

Formand: Bjørn Gardersen 

Sabelvej 10, 1000 Kongelund

Tlf. 11 22 33 44

Mail: bjørn@gardersen.dk

DIN ANNONCEBJÆLKE

KR. 1500,00 (PR. ÅR)

Kontakt garderbladet@garderforeningerne.dk
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Bowling: 9. april og 30. april (sæso-
nafslutning med spisning).

Skydning: 8. april (sæsonafslut-
ning med spisning).
Sommerudfl ugt: Søndag 7. juli, nærme-
re oplysninger følger senere.
Generalforsamling 2019: Referat fra 
generalforsamlingen, der blev afholdt 
den 26. februar, følger i et senere Gar-
derblad.
Bowling: Regionsmesterskabet er 
overstået med et godt resultat, idet 
vi forsvarede mesterskabet og derfor 
står som vinder for 12. år i træk. Be-
mærk, at vores bowlingaften er fl yttet 
fra den 16. april til den 9. pga. påsken. 
Vi spiller derfor i april den 2., den 9. 
og har så afslutning med spisning den 
30.

530729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen
Bowling: I april er der bowling 

onsdag den 10. i Mega Bowl i Holbæk! 
Denne dag er der sæsonafslutning 
med spisning og præmieuddeling, og 
mødetiden er derfor kl. 17.45. Tilmel-
ding som altid på tlf. 5932 8219 eller 
på mail: karenbent@c.dk
Lørdag den 27. april er der udfl ugt til Liv-
gardens Historiske Samling - Rundviser 
Eric Bourgois! Der er afgang kl. 10.00 
fra P-pladsen ved Garderstuen i Hol-
bæk, Anders Larsensvej 1-9, hvorfra 
der vil være fælles bustransport til og 
fra Gothersgades Kaserne. Vi regner 
med at være retur i Holbæk kl. 17.00. 
Vi spiser frokost på kasernen (beta-
les særskilt). Inviter din ægtefælle /
partner med på turen, som kun koster 
125,00 kr. pr. deltager inklusive trans-
port. Bindende tilmelding til Palle 
Arildsen på tlf. 6135 6793, e-mail pv-
arildsen@hotmail.com eller til Hans 
Peitersen på tlf. 2260 1867, e-mail 
hap@us.dk  senest den 15. april 2019.
Onsdag den 20. februar holdt forenin-
gen generalforsamling i Garderstuen 
i Holbæk. 17 medlemmer deltog, og 
vi havde nogle rigtig hyggelige timer 
sammen. Bestyrelsen fremlagde et 
forslag til revision af vores vedtæg-
ter, som var fra 1963. Der var mest 
tale om en sproglig opdatering, men 
selvfølgelig også om mindre faktuelle 
ændringer. Med små ændringer ved-
tog generalforsamlingen bestyrelsens 
forslag. De nye vedtægter er sendt ud 
via vores elektroniske nyhedsbrev og 
fi ndes også på hjemmesiden. Palle V. 
Arildsen udtrådte af bestyrelsen, og i 
hans sted blev Finn Høegh Christen-
sen valgt ind. På de øvrige poster var 
der genvalg.

Foredragsaften: Foreningen indbyder 
til en aften med musikkorpsets orke-
sterchef Eric Endstrøm onsdag, den 
24. april kl. 19.30 i Kultunariet, Søn-
dergade 12, Haslev. Eric Endstrøm vil 
underholde med emnet ”Fra bonde-
dreng ved Haslev til Orkesterchef for 
Dronningen”. Man er velkommen til 
at tage familie med. Vejledende til-
melding: formand@gf-haslev.dk eller 
2985 6249 senest 20. april.

JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen/sekr.

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 
eller e-mail: leif-ulla@hansen.mail.
dk. Hans Bøge Nielsen kontaktes på 
tlf. 2156 3199 eller e-mail: hansboe-
ge@gmail.com. hv.a. kegler. Der vil 
for både bowling og kegler være af-
slutning af disse aktiviteter hér i april 
måned og begge formænd for holdene 
takker for de aktives deltagelse, både 
for resultaterne men i lige så høj grad 
for det sociale arrangement der vises. 
Enhver afslutning ender selvføgelig 
med en velfortjent bespisning og der-
til hørende drikkelse.
Der blev i første weekend i marts afholdt 
formandsmøde i DG´s regi i Køge. Nær-
mere orientering herom ses i næste 
indlæg. Der blev fra Gl. Roskilde Amts 
Garderforenings side fremlagt et øn-
ske om at der blev set på bowlingkri-
terierne og disse blev både vurderet og 
kommenteret, hvilket ses i kommen-
de referat. Det blev besluttet at næste 
års formandsmøde i 2020 skal afhol-
des i foreningens regi, hvilket kræver 
et større arbejde fra bestyrelsens side. 
Dét er bestemt noget foreningen ser 
frem til og håber derfor på opbakning 
fra foreningens medlemmer i forhold 
til at få dette arrangement afviklet 
bedst muligt her i Roskilde.

OKT-86 Flemming Haar Ehlers

Formandsmøde 2019: Formandsmødet 
for 2019, afholdt vor forening i Solrød 
Aktivitetscenter den 2. marts. Solrøds 
Borgmester Niels Hørup, medlem af 
vor forening og nyudnævnt Ridder 
af Dannebrog, holdt åbningstalen. 
Et godt og positivt møde, der blandt 
andet omhandlede DG`s nye projekt 
”ung initiativ”. Jens Crone afsluttede 
sin periode som Regionsformand og 
nyvalgt blev formanden for Høje-Ta-
astrup & Omegns Garderforening Jon 
Nielsen. Tak til alle hjælpere for en 
god afvikling af dette møde. Billeder 
på hjemmesiden www.koogf.dk

Bowling: Arrangementet fandt 
sted den 3. februar. 9 herrehold samt 
4 damehold, mødtes til regionsbow-
ling i Taastrup. Altid en hyggelig dag 
både på banerne og til efterfølgende 
spisning. Vort hold I fi k en fl ot tredje-
plads, kun få kegler fra andenpladsen, 
mens hold II fi k en ottende plads. Vi 

REGIONER

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

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

FORSIKRINGSMÆGLERE
Forsikringsmægler Jon Nielsen

 Kalundborg & Omegn GF 53 - 18/4 1926

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

 Køge & Omegn GF 45 - 15/10 1919

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

 Holbæk Amt GF 21 - 24/3 1911

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

 Haslev & Omegn GF 52 - 18/6 1924

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

 Helsingør & Omegn GF 41 - 31/1 1918

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

Gl. Roskilde 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

vi fremover håndhæve, da de ubetalte 
kuverter koster foreningen dyrt.
Arrangementsomtale: Mandag, d. 4. 
februar afholdtes ordinær general-
forsamling. Bestyrelsens sammen-
sætning vil snarest kunne læses på 
hjemmesiden. Indtil da kan man kon-
takte foreningen ved henvendelse til 
formanden (se kolofonen).

onsdag den 10. i Mega Bowl i Holbæk! 

nafslutning med spisning).

på hjemmesiden www.koogf.dk

sted den 3. februar. 9 herrehold samt 

nafslutning med spisning).

ning med spisning).
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30. april 2019 kl. 18.30: Ivan – og Putin 
– ved hvor du bor: Der bydes på fore-
drag samt tre stk. luksus smørrebrød, 
en øl, en snaps, kaffe/kage for kun kr. 
125.- Betaling for mad og drikkevarer 
direkte til banken på nr. 1551 konto 
3161028487. Tilmelding til Hans Lar-
sen e-mail: hans.vera@mit.bolignet.
dk  tlf. 4588 5118 eller til Jørgen Skov 
Andersen tlf. 4588 6673 e-mail: 
joergen@skovandersen.dk - Senest 
torsdag den 24/4. - Forenings og hæ-
dertegn bæres denne aften.
Vi glæder os til at se alle den 30. april 
kl. 18.30 i Cafe´Ny Holte Port, Øve-
rødvej 19, 2840 Holte. Se nærmere 

Torsdag 24.1.2019 afholdt vi for sjet-
te gang en kammeratskabsaften med 
Høje Taastrup og Omegns GF samt Gl. 
Roskilde og Omegns GF. Vi begyndte 
aftenen med fælles spisning efter-
fulgt af foredrag af Hans-Peter Tams. 
”Mindernes dæmoner” hed det. Det 
rørte virkelig alle tilstedeværende. 
Referat fra aftenen fremgår i begyn-
delsen af Region 5 indlæg i Garder-
bladet.
Søndag den 3.2.2019 deltog vore bow

Aktivitetsudvalget informerer: Vi har 
sommertur til Egholm Slot, søndag 
den 30. juni, kl 1200 til kl 1700. Vi 
arrangerer fælles bustur, pris i alt kr. 
195,- pr person, incl. kaffe, indgang 
og bus. Bindende tilmelding og be-
taling senest d. 1. juni. Vi forsøger at 
gennemføre også med færre deltagere 
og mindre bus. Gå ind og se mere om 
Egholm slot på hjemmesiden: www.
egholmslot.dk

Skyttelauget informerer: Vi har fug-
leskydning lørdag d. 1. juni, på Fakse 
GF’s baner, sammen med Fakse og 
Haslev GF.
Garderstuen informerer: Torsdag d. 11. 
april har vi frokostmøde i Garder-
stuen kl 1100. Gæst/foredragsholder 
Knud Lund, der har haft sit arbejdsliv 
i forsvaret, ved forskellige regimen-
ter. Der vil blive fortalt om Danmarks 
Internationale udsendelser, vi håber 
at der møder rigtig mange op. Efter 
foredraget er der frokost, som består 
af sildemadder, 3 stykker smørrebrød, 
1 snaps, 1 øl og kaffe, Al dette koster 
kr. 100,-. Mødet slutter ca kl 1400                                                                                            
Husk tilmelding til Claus 2082 7545, 
senest tirsdag  d. 9. april.  

Jul - 74  Kristian Rasmussen

Kære medlemmer. Håber alle nyder 
det dejlige forår. Vigtige datoer:
Onsdag den 03. april: Afholdes besty-
relsesmøde.
Fredag den 24. og lørdag den 25. maj: 
Deltager NSG med 3 medlemmer fra 
bestyrelsen ved det årlige Repræsen-
tantskabsmøde – der i år afholdes af 
Vestsjællands Garderforening i Sla-
gelse.

REGIONER

 Sydsjælland GF 07 - 27/10 1907

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

 Stevns GF 31 - 20/7 1913

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

Fortsættes

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

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

 Nordsjælland GF 16 - 3/12 1909

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

Unik, danskproduceret bordfl agstang 
i 24 karat guldbelagt messing

 - skal aldrig pudses & mulighed 
for indgravering i bundpladen

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

 Søndre Birk GF 61 - 14/6 1938

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

Bestyrelsen 

beskrivelse af arrangementet i GBL 
marts. 
12. maj 2019 kl. 15.00: Christiansborg 
Slot: Det er en søndag, hvor vi helt 
eksklusivt skal på en to timers lukket 
omvisning på slottet. Det er oberst, 
kammerherre Lasse Harkjær, Chef for 
Hendes Majestæt Dronningens Ad-
judantstab, der selv vil vise os rundt 
på slottet og undervejs også vise os 
steder der ikke er tilgængelige for 
offentligheden. Se de Kongelige Re-
præsentations lokaler - Gobelinerne - 
Tronsalen - Riddersalen - Taffelsalen 
- Fløjlsgemakket - Fredensborgsalen 
- Flora Danica m.m.
Arrangementet er kun for Nordre 
Birks Gardere m/u ledsager, det koster 
kun kr. 100.- pr. prs. og der er et be-
grænset antal på max 35 Prs. Tilmel-
ding til Jørgen Skov Andersen tlf. 4588 
6673 e-mail: joergen@skovandersen.
dk eller til Hans Larsen tlf. 4588 5118 
e-mail: hans.vera@mit.bolignet.dk  
-  Senest den 7. maj - Mødested: Prins 
Jørgens Gård 1, 1218 København.

Skydningen fortsætter mandag 
den 1. april fra kl 16 til 19. Da det er 
den første skydedag i måneden er 
vores damer også velkommen. Næ-
ste skydning er den 29 april. Der er 
ingen skydning mandag den 15 april 
på grund af Påsken. Næste skydning 
er mandag den 13. maj, den 27. maj er 
sidste skydedag inden sommerferien, 
denne dag holder vi skægskydning og 
vi spiser vores medbragte mad. Til-
melding til almindelige skydedage er 
ikke nødvendig, bare mød op i skyde-
kælderen under Lyngby Idrætsby, ind-
gangen ved svømmehallen, men der 
er tilmelding til skydeafslutningen til 
Jørgen på 2090 2800 eller joergen@
skovandersen.dk
Generalforsamlingen, formandens be-
retning kan læses på foreningens 
hjemmeside.

Maj 65 Jørgen Skov Andersen

Nordre Birks Garderforening

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

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

GF 62 - 19/11 1941

bowler stadig hver onsdag fra 1800-
1900 i Køge Bowlingcenter, hele april 
måned ud, men med afslutning den 
17. april i bowlinghallen.
Bowlingformand Steen Rasmussen, 
telefon 2985 9028.

Skydning: Vi skyder hver tirsdag 
fra klokken 1900-2100. Skydeformand 
Svend Valhlgren telefon 6128 5361.
Garderstuen: Har åbent sammen med 
skydning, hver tirsdag fra klokken 
1900 -2100 og Stoffer er igen klar bag 
baren, med nye ideer/opskrifter. Den 
9/4 er der ”frit eller dobbelt”. 

Steen Rasmussen, Sekretær

 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

140 år - siden 1877

Tlf. 55 86 15 00 · www.moensbank.dk

Onsdag den 13. marts: Blev der afholdt 
den årlige generalforsamling på Pe-
dersholm i Frederikssund. I maj bla-
det kommer der et kortere resume fra 
mødet.

Jørgens Gård 1, 1218 København.

den 1. april fra kl 16 til 19. Da det er 
egholmslot.dk

leskydning lørdag d. 1. juni, på Fakse 
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Tirsdag den 16. april, 2019 fejrer vi 
Hendes Majestæt Dronning Margre-
the den II`s fødselsdag med en kam-
meratskabsaften i Garderstuen kl. 
18.00.
Vi starter med at spise sammen og 
derefter hygger vi os og lytter til hin-
andens soldaterminder.
Tilmelding af hensyn til spisning til 
Knud tlf. 3054 3891, eller 5854 8591.

Bestyrelsen

Forårstur 2019 til stevns: Kære gl. gar-
dervenner i Vestlolland Garderfor-
ening, og al dette efter aftale med je-
res formand Jens Højer.
Vi har i Falster- Østlolland garder-
forening lavet en meget spændende 
og fantastisk tur, hvor I er meget vel-
kommen, og så starter turen i Nak-
skov eller Maribo, så det er nemt at 
deltage i en spændende mulighed for 
en god dag.
Gå ind på Falster-Østlolland på Fa-
cebook for at se det fulde program 
og tilmeldning. I kan fi nde ved at gå 
op i søgefeltet på Facebook og skrive 
garderforening, hvorefter vi kommer 
frem som en mulighed. Vi glæder os 
til at se jer. Ps. Jeg ved at Jens Højer 
og bestyrelsen også vil sende mail ud.
Mvh bestyrelsen Falster- Østlolland 
garderforening.

Kent H. andersen
Den 28. feb. 2019 afholdte vi vores ge-
neralforsamling. Vi havde en dejlig af-
ten med god mad, gode historier og et 
spændende foredrag af Per Lohse, der 
fortalte om sabotageaktionen i Ryde. 

Maj 77, Niels Chr. Devantier. 

30/04 MAJ-46 GF 12
 910 Thomas S. Schmidt 
 Langballevej 7r, 8320 Mårslet

30/04 NOV-50 GF 13
 84 Just Petersen 
 Remisevej 32, 4220 Korsør 
01/05 MAJ-50 GF 05
 164 Jens Balle 
 Ballegård, Sandbyvej 2, 8382 Hinnerup 

16/04 NOV-58 GF 60
 091 Martin Johnsen
 Strandvej 25 D, 6400 Sønderborg
20/04 SEP-58 GF 24
 956 Torben Steffensen 
 Prices Havevej 39, 5600 Faaborg
22/04 SEP-58 GF 53
 039 Knud Erik Nielsen 
 Skamstrupvej 71, Skamstrup, 4440 Mørkøv 
23/04 JAN-59 GF 02
 742 Carlo Thorup 
 Lærkevangen 19 B, 5210 Odense Nv 
25/04 JAN-59 GF 13
 816 Niels Flemming Jensen 
 Peter Damsvej 27, 4180 Sorø
28/04 MAJ-58 GF 18
 654 Jens Martin Nielsen 
 Parkvænget 22, St. 0024, 3200 Helsinge 
28/04 MAJ-58 GF 44
 658 Peder Vigsø 
 Tinghøjvej 36, Tødsø, 7900 Nykøbing M. 
28/04 NOV-58 GF 33
 201 Kjeld Greve 
 Kirkehelle 50, 5492 Vissenbjerg 
04/05 SEP-59 GF 01
 424 Klaus Riisbro, C/O Ingelise Andersen
 Gyldenløvesgade 4, 4., 1369 København K

16/04 MAJ-54 GF 05
 957 Svend Aage Jaquet 
 Holme Parkvej 238, 8270 Højbjerg 
18/04 Maj-54 GF 07
 835 Asger Rasmussen 
 Volmersgade 11, 4760 Vordingborg 
19/04 MAJ-52 GF 07
 420 Niels Riegels 
 Stensbyvej 52 A, 4773 Stensved 
20/04 NOV-54 GF 18
 323 Gerhard Rohwer 
 Allekredsen 1, 2. 0002, 3400 Hillerød
24/04 MAJ-55 GF 17
 629 Kaj Schrøder
 Tværdalen 10, 4040 Jyllinge
27/04 NOV-54 GF 01
 352 Erik Falsig 
 Betty Nansens Alle 2a, 05. 503
 2000 Frederiksberg 
05/05 NOV-53 GF 62
 895 Egon Rasmussen 
 Hambros Alle 2, 2900 Hellerup 
10/05 NOV-54 GF 72
 152 Hans Jørgen Rhod 
 Granvænget 7 , 6731 Tjæreborg 
12/05 NOV-52 GF 01
 863 Carl Fox Maule 
 Ordrupvej 106, 04. Tv, 2920 Charlottenlund 

09/05 Diamantbryllup GF 07
 MAJ-54 Asger Rasmussen og frue
 Volmersgade 11, 4760  Vordingborg

REGIONER

80 år

Bryllupsdage

85 år

95 år

90 år

Runde fødselsdage (fra 50) bringes auto-
matisk. Fødselsdage nævnes fra d. 15. i må-
neden til d. 14. i følgende måned. Meddelelse 
til redaktionen er kun nødvendig, hvis dagen 
ikke ønskes nævnt. 
Bryllupsdage mm. skal anmeldes til redak-
tionen. Dødsfald anmeldes til DG sekretariat. 

Personalia

Garderforeningerne i Udlandet

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

Garderforeningerne i Udlandet

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

 Australien GF 98 - 23/10 1984

Formand: MAR-94 Jacob M. Hoffmeyer
46 Devenport Street, Lyons 2606, ACT, Australia
Tlf. +61 437 437 842
Mail: jacob@hoffmeyergraphics.com

 Øst Kanada GF 96 - 11/3 1958

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

 Kalifornien GF 92 - 15/3 1942

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

 Mellemstaterne GF 93 - 13/2 1943

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

 Pacifi c Northwest GF 97 - 9/10 1968

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

 Vest Kanada GF 95 - 18/10 1944

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

 New York GF 91 - 31/5 1928

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

 Storbritannien GF 99 - 22/4 1992

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

 Singapore GF 100 - 3/3 2003

Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore, 438791
Tlf. +65 9066 8726
Mail: sduvier@hotmail.com Skype: sduvier
www.garderforening.dk/singaporegf.html

VESTLOLLAND GF: Jubilarer ved foreningens 
generalforsamling. F.v. Peter Kørner Rasmussen, 
25 år. Michael Hansen, 25 år.  Henry Ærøbo Jacob-
sen, 50 år. Niels Brandenborg, 50 år. 

 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

 Vestlolland GF 50 - 20/1 1924

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

linghold i Regionsmesterskabet for 
Region 5. Arrangementet afholdtes i 
Want2bowl i Tåstrup. Vore damer løb 
med en fl ot 3. plads medens vore her-
rer igen blev henvist til andenpladsen 
af Høje Taastrup, der blev vinder vist 
nok for 12. gang i træk. Vi kommer 
stærkt igen. 

Maj-70 Jens Crone, formand
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15/04 SEP-63 GF 66
 720 Hans S. Andersen 
 Springenbjergvej 15
 Flemløse 
 5620 Glamsbjerg 
16/04 SEP-63 GF 02
 778 Niels Vesterager 
 Liljevænget 13, Skallebølle 
 5492 Vissenbjerg 
16/04 SEP-63 GF 12
 702 Niels Andersen 
 Søbyvej 60 
 8300 Odder 
17/04 NOV-63 GF 33
 997 Leif Fischer 
 Mosegårdsvej 16 
 5592 Ejby 
18/04 NOV-63 GF 02
 027 Ole Christensen 
 Flittig Lise Vej 64 
 5250 Odense Sv 
19/04 SEP-63 GF 04
 703 Per Strandridder 
 Visdomsvej 2
 7741 Frøstrup 
20/04 SEP-63 GF 07
 882 Kaj-Ebbe H. Jensen 
 Fælledvej 23, Rønnebæk 
 4700 Næstved
20/04 NOV-63 GF 20
 112 Steen Nielsen 
 Grønsundvej 304 
 4792 Askeby 
20/04 MAJ-64 GF 93
 Finn Aagaard 
 427 La Fox River Drive
 Algonquin, Illinois 60102,  
 USA
21/04 SEP-64 GF 05
 Niels-Ole Døssing 
 Korshøjen 17 
 8240 Risskov 
22/04 MAJ-63 GF 55
 496 Robert Kristensen 
 Klosterparken 9
 8500 Grenå 
22/04 MAJ-64 GF 64
 431 Ernst C. Sørensen 
 Nygade 57a, 03. Th
 6900 Skjern 
23/04 JAN-65 GF 01
 852 Finn Aage Erichsen 
 Birkevej 30 
 2635 Ishøj 
25/04 MAR-65 GF 53
 015 Per Hugo Nielsen 
 Lynggårdsbakken 10 
 4400 Kalundborg 
29/04 MAJ-64 GF 05
 323 John Sørensen 
 Ladegårdsbakken 3 
 8380 Trige 

16/04 JUL-70 GF 15
 Jens Nielsen 
 Kastanievej 6 
 8620 Kjellerup 
17/04 MAJ-70 GF 11
 Svend Erik Winther 
 Højlyngsvejen 12 
 3720 Aakirkeby
17/04 JAN-70 GF 78
 Svend Clausen-Beck 
 Søndertoften 86 
 2630 Taastrup
20/04 JAN-70 GF 12
 Henning Halkjær
 Egelunden 1
 8300 Odder
21/04 JAN-70 GF 45
 Jørgen E. Nielsen 
 Storskovvej 3 
 4682 Tureby 
23/04 APR-69 GF 57
 Peter Gerthsen Holm 
 Sodegade 19
 6100 Haderslev 
26/04 JAN-70 GF 03
 Knud Erik Andersen 
 Ørnstrupvej 72 
 8700 Horsens 
26/04 MAJ-70 GF 51
 Jørgen Rasmussen 
 Ørnevej 172, Snestrup 
 5210 Odense Nv 
28/04 JUL-70 GF 16
 Ivan Ludvigsen 
 Kongelysvej 9 
 3600 Frederikssund 
30/04 FEB-69 GF 01
 Anders Hjorth 
 Sixtusvej 26 
 2300 København S 
03/05 MAJ-70 GF 01
 Peter Jørgen Tretow-Loof 
 Hvidegårdsparken 34 
 2800 Kongens Lyngby
07/05 JAN-70 GF 55
 Ejner Svane 
 Kløvervangen 15 B
 8961 Allingåbro 
08/05 FEB-69 GF 15
 Villy Nielsen 
 Mosegaardsvej 31, Glerup
 9631 Gedsted 
10/05 FEB-69 GF 45
 Jes Peder Møller Jensen 
 Svanemosen 1 
 2670 Greve
11/05 JAN-70 GF 22
 Tage Erland Nielsen 
 Gl Færgevej 71, Alnor
 6300 Gråsten
13/05 NOV-68 GF 13
 411 Ulrich Greve 
 Holstein-Holsteinborg 
 Holsteinborgvej 130-A
 Holsteinborg Slot
 4243 Rude 

15/04 JAN-89 GF 04
 Troels A.Dahlgaard
 Limfjordsvej 12 
 7700 Thisted 
15/04 SEP-88 GF 01
 Casper Willumsen 
 Rørsangervej 6, Kongsted 
 4683 Rønnede 
17/04 NOV-91 GF 13
 Steen Brian Christensen 
 Indre Krummerupvej 22 
 4250 Fuglebjerg 
27/04 MAJ-89 GF 17
 Morten G. Salomonsen
 Belsager 82
 2670 Greve
29/04 SEP-89 GF 07
 Christoffer Melchior
 Stensbyvej 52
 4773 Stensved
30/04 JAN-90 GF 36
 John Myrup 
 Vestervænget 39
 6900 Skjern 
30/04 JAN-90 GF 60
 Søren Hjortgård Olsen 
 Agerløkke 17, Vollerup 
 6400 Sønderborg 

15/04 NOV-78 GF 04
 Niels Godiksen 
 Lækjærvej 31, Nors 
 7700 Thisted 
18/04 NOV-78 GF 31
 Lars Juel Clement
 Elkærvej 3, Hellested 
 4652 Hårlev 
21/04 NOV-78 GF 57
 Karl Erik Bering
 Vadebrovej 1, Maugstrup
 6500 Vojens 
01/05 JUL-78 GF 59
 Carsten Elleman Andersen 
 Islandsgade 21, 02. Th
 6700 Esbjerg
02/05 FEB-80 GF 01
 Niels Tengel Hessellund 
 Kurvestykket 15
 2840 Holte 
05/05 MAJ-80 GF 10
 Jan Christiansen 
 Soløjevej 20 
 9400 Nørresundby 
05/05 MAJ-80 GF 21
 Martti Marquar Jensen 
 Granvej 4
 2635 Ishøj
05/05 AUG-79 GF 66
 Leif Jessen 
 Hønnerupvej 59
 5591 Gelsted
05/05 JAN-80 GF 13
 Steen Outzen 
 Elme Alle 8
 4220 Korsør
08/05 MAJ-80 GF 23
 Steen Rytoft Lillegård 
 Skolevænegt 9
 7430 Ikast 
09/05 FEB-81 GF 72
 Svend Lykke Nielsen 
 Elmevej 7 
 6854 Henne 
10/05 MAJ-80 GF 13
 Arne Erik Madsen 
 Sorøvej 71
 4200 Slagelse 

Hjertelig tak til garderforeningen for
Skive og Omegn for fremmøde og
vingave i anledning af min 80 års 
fødselsdag.

633 Maj 58 Poul Thøgersen

Hjertelig tak til Vestfyns Garderforening 
for portvin, samt for bestyrelsens og 
faste skytters besøg og flotte gaver 
ved min 75 års fødselsdag. Endvidere 
tak til Lars for besøg og vin, samt alle 
hilsnerne fra gamle garder kammerater 
fra nov. 62.

117 nov. 62 Knud Warming

Tusind tak til Kongeåegnens Garderfor-
ening for venlig deltagelse, fanevagt og 
smukke blomster ved Svend Nygaards 
begravelse. Særligt tak til Bravo 3.1 for 
blomsterhilsen.

Christine & familien

98-NOV-45  GF 13
 A. Boris Clausen
 Halsebyvej 16, Svenstrup
 5220 Korsør
269-NOV-49 GF 01
 Verner S. Hemmingsen
 Nygårdsvej 35, 0219
 2750 Ballerup
233-NOV-50 GF 41
 Niels Lund
 Bjerrelide 3
 2920 Charlottenlund
004-NOV-53 GF 78
 Josef Jezewski
 Hørskætten 1d
 2630 Taastrup
252-NOV-54 GF 23
 Jens Nygaard Nielsen
 Faurholtvej 20b
 7430 Ikast
412-NOV-54 GF 07
 Birger Malherbes Jensen
 Rugmarken 19
 4140 Borup
310-JAN-58 GF 01
 Ben Therp-Olesen
 15 Chillagoe Street
 Fisher, Canberra, A.C.T.   
 2611, Australien
226-SEP-61 GF 11
 Benno Harly Mogensen
 Midgårdsvej 16
 3700 Rønne
758-SEP-62 GF 18
 Erik Storm Andersen
 Rensdyrkvej 15, Bonderup
 3250 Gilleleje

PERSONALIA

60 år

75 år

50 år

70 år

Dødsfald

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

Få din takkehilsen i GARDERBLADET

Tak

05/05 MAJ-90 GF 01
 Kenneth Rasmussen 
 Rørkær 20
 2765 Smørum 
05/05 APR-88 GF 18
 Morten Juhl Larsen 
 Tjørnevej 3
 3230 Græsted 
10/05 MAJ-90 GF 05
 Alf Maarslet Sørensen 
 Bals Mark 2, Balle 
 8541 Skødstrup 
10/05 JAN-90 GF 52
 Jens Kruuse Jørgensen 
 Rodegårdsvej 13, Rode 
 4690 Haslev 
12/05 MAR-91 GF 36
 Dennis Winther 
 Stenløkkeparken 25, Hylke 
 8660 Skanderborg 

14/05 JAN-71 GF 03
 427 Knud C. Sandager 
 Vejlevej 26 
 8700 Horsens 
14/05 JAN-71 GF 56
 Kaj S. Møller 
 Kildegårdsvænget 11 
 2900 Hellerup 

30/04 SEP-64 GF 44
 686 Knud Rasmussen 
 Soelbergsvej 11 
 7900 Nykøbing Mors 
01/05 JUL-63 GF 48
 603 Finn M. Rasmussen 
 Chr. Hansensvej 8, St.Tv.
 5300 Kerteminde
01/05 SEP-64 GF 07
 658 Flemming Buhl 
 Måneshøjvej 3, Svinø
 4750 Lundby
03/05 NOV-64 GF 02
 750 Jens Erik Larsen 
 Kildevangen 8 
 5210 Odense Nv 
06/05 SEP-63 GF 51
 830 Johannes Nielsen 
 Roerslevvej 53, Roerslev
 5450 Otterup 
11/05 NOV-62 GF 27
 032 Tage Larsen 
 Villaparken 129, Balling
 7860 Spøttrup 

04/05 SEP-58 GF 16
 052 Jørgen Andersen 
 Gefionvej 4
 3600 Frederikssund 
05/05 JUL-58 GF 61
 873 Mogens Kjær Hansen 
 Krogårdsvej 38 
 2670 Greve 
08/05 SEP-58 GF 23
 984 Poul Erik Møller 
 Vestertorp 32 
 7400 Herning 
09/05 JUL-60 GF 18
 589 Arne Thomsen 
 Ålholmparken 127 
 3400 Hillerød 
12/05 SEP-59 GF 01
 359 Mogens Thomsen
 Klampenborgvej 10 E
 2930 Klampenborg
13/05 NOV-58 GF 23
 Werner Tryk 
 Hjejlevej 255
 7451 Sunds
14/05 SEP-58 GF 15
 986 Ole Holst Nielsen 
 Rævehøjen 7 
 8800 Viborg 
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