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REPRÆSENTANSKABSMØDE
Hvert år samles alle foreninger i DG til
et landsdækkende møde. I maj måned
mødtes foreningerne i Slagelse, hvor
der i år skulle stemmes om to væsentlige forslag, og så skulle forsamlingen
vælge ny præsident. Se mere på s. 8.

@garderforeningerne

KLAR TIL IRAK
Den Kongelige Livgarde har opstillet
det næste hold soldater, der skal træne
den irakiske hær som et led i kampen
mod Isalmisk Stat (IS). Selvom kalifatet
er slået, er der stadig flere opgaver for
den irakiske hær. Se mere på s. 14.

@garderliv

DEN KONGELIGE
LIVGARDES FOND
Den Kongelige Livgardes Fond har brug
for din hjælp. Støt fonden med 200 kr.
Donationer kan gives på følgende
kontonummer: 3001 - 8560107537 eller
på MobilePay nr. 42697 med anførelse:
”Donation til Den kongelige
Livgardes Fond”

ÅRSDAGSPARADE
Livgardens Årsdag afholdtes fredag d.
28. juni som kulminationen på forsommerens mange parader og marcher.
Paraden, der samler Livgardens samlede disponible styrke, kunne i år afvikles
under en bagende sol i små 30 grader
på plænen i Gothersgade.

FORSIDEN

GARDERBLADET ONLINE
Husk at du altid kan læse
Garderbladet digitalt en uge
før bladet udbrings. Se mere på
www.garderforeningerne.dk/
garderbladet
Brug koden ”gammelgarder”

Indholdet i Garderbladet er ikke nødvendigvis sammenfaldende med
redaktionens, De Danske Garderforening eller Livgardens synspunkter. Eftertryk og kopiering tilladt med kildeangivelse. Garderbladet
udgives 11 gange om året af De Danske Garderforeninger. Garderbladet trykkes som klima-netrual tryksag af KLS Pureprint.
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PRÆSIDENTEN HAR ORDET

en første sommermåned har holdt
sit indtog med en
blandet variant af
det danske sommervejr. Men skidt med
det, for når I læser
denne klumme er
der gået næsten 2 måneder, og meget har
helt sikkert ændret sig siden.
Vi har i maj måned netop overstået
et rigtig godt Repræsentantskabsmøde i
Slagelse, hvor bestyrelsen i Vestsjællands
Garderforening satte alle sejl til for et rigtig
godt møde, og en efterfølgende aftenfest
med en rigtig fin stemning. Jeg tror alle
morede sig. Tak til alle i bestyrelsen med
damer for at have tilrettelagt dette fine
arrangement.
Repræsentantskabsmødets vigtigste
input var de indkomne 2 forslag, der stilledes til skriftlig afstemning. For det første
at optage DGU som en samlet ny Region
6 i DG, og for det andet iværksættelsen af
projekt ”Ung-initiativ” for en treårig prøveperiode. Begge forslag blev enstemmigt
vedtaget ved skriftlig afstemning. Kimen til
Ung-initiativet er lagt. Nu skal vi have det
til at udvikle sig.
Ung-initiativet er iværksat som et nyt
initiativ for at imødegå en stadig medlemstilbagegang blandt de unge i De Danske
Garderforeninger. Initiativet er tilsigtet at
få dem til at støtte op om regiment og garderbevægelsen. Men selvom der nu centralt
er iværksat et stort fastholdelsesprojekt,
blev det kraftigt understreget på mødet;

at hvervning og fastholdelse af medlemmer er og bliver et fælles anliggende,
og såvel DG Præsidium, Sekretariat og alle
lokalforeninger skal således være fokuseret
på en aktiv fastholdelse af medlemmer.
Fra årgangsparaden i maj og til primo
juni har vi med en markedsføringskampagne hvervet 102 nye medlemmer. Få
dage efter kampagnen sluttede, modtog vi
besked om, at blot 6 foreningers samlede
udmeldinger med et pennestrøg har reduceret dette arbejde til nul. Det er meget frustrerende. Vi har i skrivende stund ikke fået
afklaret, hvad man i de berørte foreninger
har gjort for at imødegå disse massive
udmeldinger. Men lad mig slå det helt fast:
Det er ikke nok blot at skrive et brev eller
sende en mail. Vi er nødt til at foretage en
aktiv handling – hver gang en kontingentrestance opstår.
Det er ikke nogen hemmelighed, at økonomien har skrantet lidt i DG af forskellige
årsager, men Præsidiet er overbevist om, at
vi med en reduktion af Garderbladet til 10
numre for 2019 er et godt skridt på vejen til
at få rettet op på den økonomiske situation.
Derfor sammenlægges udgivelserne i november og december til én samlet udgivelse
i november måned.
I juni måned har De Danske Garderforeningers faner været på arbejde. Over
det ganske land har fanerne været med
ved festligholdelsen af 800 års dagen for
Dannebrog, ligesom 10 foreningers faner
deltog ved Livgardens årsdagsparade, som
markeredes den 28. juni. Som altid giver de
et festligt islæt.

Jeg vil herigennem også takke CH/LG
Oberst Mads Rahbek for det gode samarbejde, vi har haft i løbet af året, samt for
den opbakning regimentet har ydet for
DG. Uden chefens samtykke ingen opbakning. Derfor var det mig en stor glæde på
repræsentantskabsmødet, og på vegne af
De Danske Garderforeninger, at jeg kunne
overrække DG Hæderstegn til Oberst Mads
Rahbek.
Sluttelig vil jeg takke for valget som
Præsident for DG. Jeg skal ydmygt forsøge
at gøre mit bedste til fremme for DG og
garderbevægelsen.

maj-70 Jens Crone
Præsident, De Danske Garderforeninger

DET SKER DEN KOMMENDE TID
VINGSTED SKYDNING er De Danske Garderforeningers
største skyttestævne. Arrangementet er støttet af

NATIONAL FLAGDAG d. 5. septem-

Præsidiet, hvormed alle skytter får gratis ammu-

ber er den officielle flagdag for
Danmarks udsendte. Flagdagen
blev højtideligholdt første gang
i 2009. Formålet med flagdagen er at hædre de personer,
der er eller har været udsendt
på en mission af Danmark.
HVORNÅR: 5. SEPTEMBER HVOR:
HELE LANDET DELTAGELSE: SE
UNDER DIN FORENING

nition. Der skydes både på 50m og 200m baner i
stående, knælende og liggende skydestilling.

HVORNÅR: 21. SEPTEMBER HVOR: VINGSTED, VEJLE
DELTAGELSE: TILMELDING PÅ 3315 5204

GARDERMARCH afholdes med det formål at støtte
Livgardens veteranarbejde. Marchen er for alle interessere, og tilbyder ruter på henholdsvis 8, 18 og 30 km.
Prisen for deltagelse er kr. 150 (halv pris for børn under
12) inden d. 30. august.

HVORNÅR: 29. SEPTEMBER HVOR: HØVELTE DELTAGELSE: BILLETKØB PÅ GARDERMARCH.DK

GARDERBLADET - AUGUST 2019
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idste fredag i juni
højtideligholder vi
årsdagen for den
Kongelige Livgardes
oprettelse 30. juni
1658. Årsdagsparaden
gennemføres med
alt hjemmeværende
personel og indeholder
to dele. Den første del
som er regimentets egen parade, hvor der
blandt andet uddeles legater og anerkendelser til alle personelgrupper. Den anden
del af paraden med Hendes Majestæt Dronningens deltagelse indeholder Majestætens
inspektion, uddeling af dronningens ur og
til slut regimentets samlede forbidéfilering
for Majestæten.
Det er nærmest altid godt vejr, når
Majestæten besøger Livgarden og ved
årsdagsparaden er det tillige ofte ganske
varmt; i år var ingen undtagelse.
I år var det første gang Den Kongelige
Livgardes Fond stod bag legatuddelingerne og på grund af de mange donationer
og gode renteafkast var det muligt at give
rigtigt pæne legatportioner i år. Desuden
kunne jeg for første gang uddele Fløjtenist Katrine Kielland- Brandts legat til en
musiker fra musikkorpset, idet Katrines
mor efter Katrines alt for tidlige død, har
doneret en større sum til Den Kongelige
Livgardes Fond.
Jeg kunne, foruden de kongelige legater
som nu er samlet i fonden, også uddele
Mogens Bay legatet til tre personer af

Legatmodtagerne under Årsdagsparaden
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ÅRSDAGSPARADE

konstabel- og korporalsgruppen for en
ganske særlig faglig dygtighed. Mogens Bay
var garder i 1974 og støtter Livgarden og
Livgardens Fond ganske afgørende på flere
områder.
At kunne anerkende og belønne gode
præstationer ved tildeling af legater og
derved påskønne og fremhæve de gode
rollemodeller finder jeg meget vigtigt for
opretholdelsen af det faglige niveau og
kvaliteten ved Den Kongelige Livgarde.
Sommerferiestarten blev desværre også
præget af nogle meget kedelige avisoverskrifter i forbindelse med en tragisk
hændelse med tilknytning til Livgarden her
i foråret.
Jeg tror, at alle, der har fulgt Livgarden igennem de sidste 12-15 år, ved, hvor
meget vi går op i at give udsendte, deres
pårørende og de hjemvendte veteraner den
bedst mulige støtte på alle måder og til alle
tider. De af jer, som kender de personer ved
Livgarden, der igennem årene har været involveret i dette arbejde, ved hvor meget tid,
kræfter og empati, der er blevet lagt i det.
Set i bagklogskabens ulideligt klare
skær ser alting anderledes tydeligt og indlysende ud. Det er bare ikke altid den fulde
historie, som i mange tilfælde bliver bragt
frem i offentligheden.
Det her er en sag, som vi tager meget
alvorligt i Livgarden. Vi vil gøre alt for
at sådan noget ikke kan ske igen. For os
handler det ikke bare om en ”veteran”, som
man skriver i medierne. Det handler om en
soldat, en kollega, en ven.

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde

Tal og medlemmer

Kalender

Det var en glad chef for Den Kongelige
Livgarde, der d. 22. og 27. maj kunne
overrække tre af chef Livgardens Mønter.

Regiment

UDMÆRKELSER

Organisation

N O TAT

OVERDRAGELSE AF NY
GARAGEBYGNING

123,5

M O T I V A T I O N E N for at tildele

T O R E K R U T T E R modtog d. 27. maj

mønt nr. 11 var som følger: “Premi-

ligeledes Chefen for Den Kongelige

erløjtnant Emil tildeles mønt nr. 11,

Livgardes Mønt. Rekrut Nielsen og

som påskønnelse for, uden tøven,

rekrut Magnussen fik mønt nr. 12

at have forhindret et overfald på

og 13 på baggrund af deres indsats

en ung kvinde og et ægtepar. PL

i et intercitytog, hvor de stoppede

Emils gerning udviser det mod,

et overfald på sagesløse civile og

den handlekraft og beslutsomhed,

fastholdt overfaldsmanden indtil

som kendetegner de personlige

toget stoppede på næste station,

kvalifikationer enhver professionel

og politiet kunne overtage den

soldat bør være i besiddelse af.

tilbageholdte. Flot arbejde af de to

PL Emil står som et eksempel til

rekrutter

efterlevelse for os alle.”

... millioner
kroner kostede
driften i 2018 af
Vagtkompagniet inklusiv
Musikkorpset,
når man sammenlægger alle
udgifter til løn
til fast personel,
løn, kostpenge
og rejsekort til
værnepligtige
samt den generelle drift.

... Mandag den 27. maj kunne Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse overdrage Bygning 305 på Garderkasernen til Den Kongelige Livgarde. Den moderne
garagebygning indeholder desuden undervisnings- og
mødefaciliteter, våbenkamre og moderne omklædningsfaciliteter. Det er et enormt løft for I/LG, at kunne
rykke ind i disse moderne forhold, og det var nogle glade
soldater, der deltog i overdragelsen af bygningen.
Foto: Funder Jensen

GARDERØLLET STØTTER
GARDERBLADET

NORDISK GARDERTRÆF

Den 11. og 12. maj havde Garderforeningen i København besøg fra Oslo
og Akershus Gardistforening samt fra Livgardets Kammeratsforening fra
Sverige. Først var holdet på Livgardens Kaserne, hvor oberst Mads Rahbek
fortalte om Den Kongelige Livgarde i dag. Derefter en tur på Rosenborg
inden ruten gik til Nyhavn, hvorfra holdet tog en tur med havnerundfarten. En god middag blev om aftenen indtaget i Cafeteriet på Frederiksberg
Slot efter en rundvisning. Søndag gik turen til Kastellet med rundvisning.

... I forbindelse med De Danske Garderforeningers 100
års jubilæum i Horsens (2011) blev der udviklet en
garderøl i samarbejde mellem Horsens Garderforening
og Den Gyldne Hest. Øllet blev vel modtaget og de to
specialbryg dækkede efterspørgslen resten af året.
Siden har flere spurgt om ikke det særlige garderjubilæumsøl kom igen. I foråret 2019 blev der så bestilt
en mindre portion – med levering i maj. På mindre
end to måneder var denne bryg også udsolgt, så der i
skrivende stund er venteliste på at få fingre i det gode
garderøl. Overskuddet fra årets første bryg går til
Garderbladet og det er derfor en stor glæde at der fra
Horsens kan sendes 1500 kr. som et bidrag til bladet.
Der arbejdes på at fremskaffe flere Garderøl – og
måtte du have interesse i at smage det gode øl, så kan
Horsens GF formand – Jørgen Bojsen – kontaktes.
GARDERBLADET - AUGUST 2019
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N O T A T

DYBBØL 1848 (LG FANEBÅNDSSL AG)

GAVER TIL UDSENDTE

28. maj 1848 under Den Første Slesvigske Krig havde danske styrker indtaget
Dybbøl og de facto rykket krigen over på hertugdømmernes territorie. Et
fjendtlig modangreb kom ikke øjeblikkeligt, og den danske hær trak derfor
størstedelen af sin styrke tilbage til Als

... Hvert år ved juletid og Livgardens Årsdag pakker De
Danske Garderforeninger gaver til Livgardens udsendte
soldater. Det har vi naturligvis også gjort i maj måned. På
Livgardens Årsdag modtog således 6 udsendte soldater en
pakke med småkager fra Kjeldsen, fyldt chokolade, en pose
slik, en bog samt en termokop.

DRONNINGENS UR

D

en 5. juni rykkede

råbte den ansvarlige ingeniøroffi-

at de en kortere periode sad hårdt

3 kolonner tyske

cer: ”Herfra er der ingen retræte!”

på Dybbøl Kirke var fjenden under

forbundstropper og

Det fjendtlige angreb var gået i

konstant tilbagetrækning. Det der

den preussiske gar-

stå ved skanserne og den danske

endelig standsede det danske mod-

debrigade frem med

hær blev beordret til modangreb

angreb var mørket og Livgarden

resten af forbundsdivisionen og

omgående. Kl 18:30 indstillede

holdt derfra sin stilling indtil de

Slesvig-holstenerne i reserve.

artilleriet skydningen og Livgarden,

samledes 05:15 ved Dybbøl Mølle

A N G R E B E T V A R S L Ø R E T som en

samt en del af de allerede tilstede-

og trak sig tilbage til Als. Fjendens

parade i forbindelse med kongen af

værende tropper, stormede frem

angreb var mislykkedes, og i en

Hannovers fødselsdag, og forvent-

med bajonetten nede og under

efterfølgende armébefaling blev

ningen om en tysk sejr ville også

kraftige hurraråb. Da fjenden så

den oprindelige mission omskrevet

være en passende fejring! Kl. 10:30

Garden med de letgenkendelige

til at det blot var en rekognoscering

rykkede fjenden pludseligt imod

bjørneskindshuer fik de indtrykket

af Dybbølstillingen.

Dybbøl hvor det overraskede de

af, at den danske hær havde indsat

F O R S I N I N D S A T S under slaget

fjendtlige tropper, hvor hårdnakket

en stor mængde friske forstærknin-

modtog Den Kongelige Livgarde i

danskerne forsvarede sig. resulta-

ger, fremfor at der kun var tale om

1908 et fanebånd med påskriften

tet blev, at Dybbøl først blev over-

Livgardens omkring 300 mand.

Dybbøl 1848. Livgardens Historiske

taget af fjenden kl. 16. Nyheden om

OM SELVE FREMRYKNINGEN

Samling vil i løbet af året berette

angrebet var dog nået til de danske

berettede et øjenvidne: ”...Det var et

om Den Kongelige Livgardes 3

tropper på Als og da Livgardens

stolt syn at se disse høje karle med

fanebånd med i alt 11 feltslag.

... Under årsdagsparaden fredag d. 28. juni modtog Garder
R. J. Brøndsel Dronningens Ur. Gennem hele sin værnepligt

kommandør kl 14 modtog nyheden

bjørneskindshuer på, kroppen bøjet

Fanebånd blev indført i 1908 af

rykkede de øjeblikkeligt. Livgarden

forover, bajonetterne glimrende i

kong Frederik 8. De er et særligt

passerede broen mod Dybbøl ca.

aftensolen.” En anden berettede

hædersbevis, som tildeles en

16-17 hvor dansk artilleri effektivt

”...at Garden angreb så smukt,

enhed for en særlig indsats i kamp

havde fraholdt fjenden muligheden

som var det på eksercerpladsen.”

for Danmark.

for at presse sig tættere på. Efter

fjenden blev presset længere og

indstillingen. Stort tillykke til Garder Brøndsel med den

Livgarden havde passeret broen

længere tilbage, men bortset fra

flotte udmærkelse.

har Garder Brøndsel vist sig som en særdeles dygtig
garder og god kammerat, fremgår det af indstillingen fra
Vagtkompagniet. Endvidere ligger Garder Brøndsels meget
professionelle indstilling til tjenesten som grundlag for

UDVEKSLING

UDNÆVNELSE

I juni modtog Livgarden soldater fra Kongens Garde i
Norge. Det er en tilbagevendende tradition at Danmark,
Norge og Sverige udveklser
soldater over sommeren.

Den 13. juni blev kaptajn Jesper overrasket på Fredensborg Slot af sine kollegaer,
der kunne meddele ham, at
han per 1. juli 2019 udnævnes til major. Tillykke med
udnævnelsen.
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GENERØS DONATION

#livgarden

Generøs donation fra Tømrermester Hans-Jørgen Langhoff og
hustru Grethe Langhoffs Fond sikrer Livgarde kulturarv

rasmus_lund_jeppesen
Boots are ready #livgarden

kasperottzenphotography
Guarding the Royal Palace

rasmus_lykkegaard96
Marchtræning

D

en Kongelige Livgarde

Afghanistan; Armadillo og Clifton,

har modtaget en generøs

samt skilte for 1. kompagni, 1. Liv-

donation fra Tømrer-

gardebataljon samt 1. kompagni,

mester Hans-Jørgen

2. Livgardebataljon og et større

Langhoff og hustru

Dannebrog, som har vajet over

Grethe Langhoffs Fond. Donationen,

Armadillo-lejren i Helmandprovinsen

arbejdet medio september

der er beregnet til brug for konserva-

i Afghanistan. Artefakterne er dels

2019. Artefakterne forventes tilbage

torstøtte, vil sikre en række artefakter

blevet slidt af klimapåvirkning, trans-

på Garderkasernen ultimo 2020. Eric

af særdeles væsentlig betydning – ikke

port mm. Og dertil kommer, at skiltene

Lerdrup Bourgois, historisk leder,

kun for Livgarden, men også for Hæ-

er fremstillet af de forhåndværende

Den Kongelige Livgarde, ved det første

ren og Forsvaret generelt. Artefak-

materialer, hvilket f.eks. betyder, at

Armadillo-skilt. Skiltet er en af de

terne, der er blevet hjembragt fra de

den anvendte maling ofte har været

artefakter, der takket være donationen

seneste internationale operationer, har

uden bindemiddel og derfor – i en

fra Tømrermester Hans-Jørgen

et påtrængende behov for konser-

konserveringsmæssig henseende – har

Langhoff og hustru Grethe Langhoffs

veringsmæssig bistand, hvis de skal

efterladt en meget skrøbelig bemaling.

Fond, vil blive konserveret og dermed

sikres for nu- og eftertiden. Der er tale

Bevaringscenter Sjælland, der vareta-

bevaret for nu- og eftertiden.

om træ-lejrskilte fra følgende baser i

ger konserveringen, vil påbegynde

MINDESIDE

På Livgardens hjemmeside mindes og æres nu regimentets
faldne soldater fra 1943 og frem. Se mere på www.livgarden.dk
M I N D E S T E N E N på Garderkasernen i
Høvelte er rejst til minde om de gardere,
der er faldet under international operation
siden 1948. Mindestenen blev indviet af
H.M. Dronningen og af H.K. Kronprinsen
i 2009. Mindestenen, der er fremstillet i
madsbk98
Når man er alene på stuen fordi man
skal op og være vagt næste morgen

bornholmsk granit, er formgivet af billedhugger Bjørn Nørgaard. I tilknytning til
mindestenen findes to mindevægge med
navne på de gardere, der er blevet såret
- samt har fået tildelt medaljer for særlig
fortjenstfuld indsats.
GARDERBLADET - AUGUST 2019
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Årets repræsentantskabsmøde er afholdt i Slagelse af Vestsjælland Garderforening i weekenden 24.-25. maj. Med to
indkomne forslag til skriftlig afstemning og valg af ny præsident, var der i år nok at tage fat på for de foreningsdelegerede.
TEKST & FOTO: APR-12 ANDREAS DALSGAARD

I

baggrunden
summer Vestmotorvejen og
blander sig med
fuglekvidder fra
det ophængte
askebæger på
væggen, hvor
en solsort har
indrettet sin
fuglerede. På askebægeret
hænger et skilt med påskriften ”må ikke benyttes”. Det
må resten af hotellet heldigvis godt, og i samme øjeblik
stikker naboen hovedet ud af
værelset og tilbyder en øl, før
weekendens første opgave
starter. Det må desværre
vente til senere. Der er nok
at gøre forud for mødet.
For Præsidiet, tillidsfolk
og værtsforeningen starter
repræsentantskabsweekenden allerede fredag eftermiddag med formøde forud
for weekendens officielle
program. På formødet gennemgås hele weekendens
program, de sidste detaljer
drøftes og tvivlspørgsmål
afklares. Selvom planlægningen af weekenden startede
for over et år siden, må der
stadig justeres små detaljer i 11. time. Men nuvel,
kun detaljer. Knud Glavind,
formand for Vestsjællands
Garderforening, har styr
på sit program, og selvom
der dukker nye ting op på
mødet, kan det ikke ryste den

8

erfarne foreningsmand eller
følgesvenden Herluf. Præsidiets indstillede dirigent,
Keld-Loui fra Aarhus, leder
gennemgangen af dagsordenen for repræsentantskabsmødet. Med læsebrillerne
skiftevis på næseryggen
og i panden går Keld-Loui
punkterne igennem. Han har
gjort det mange gange før, og
man mærker rutinen sidde
på rygraden. Forsynet med
fællesvedtægter, indstillinger, forslag og hvad der ellers
hører med til hvervet som
dirigent, er han forberedt på
morgendagens opgave.

R

EPRÆSENTANTSKABET
ER DEN ØVERSTE MYNDIGHED i De Danske

Garderforeninger og er
således den forsamling der
vælger præsident, kan ændre
i fællesvedtægterne og som
godkender regnskaberne.
Alle foreninger under De
Danske Garderforeninger har
ret til at stille med delegerede foreningsrepræsentanter.
Den enkelte forenings stemmevægt afgøres af foreningens antal medlemmer ved
årsskiftet, hvor hver påbegyndt halvtredsindstyvende
medlem giver to stemmer
til foreningens delegerede,
foruden grundtildelingen á
én stemme. Det er ikke hvert
år, at de forberedte stemmesedler kommer i brug, men

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DG
Afholdes på skift af en frivillig forening. Som regel
vælger foreninger at være
vært for mødet i anledning
af et foreningsjubilæum.
Det er op til værtsforeningen at afgøre, hvor meget
weekenden skal byde på.
Det eneste krav til afholdelsen er, at foreningen
finder

egnede

lokaler

til afvikling af selve repræsentantskabsmødet.
De seneste 10 år er mødet afviklet af følgende:

2019

Vestsjælland

2018

Randers

2017

Nordfyn

2016

Skanderborg

2015
Viborg

2014

Thisted

2013

Silkeborg

2012

Fredericia

2011

Horsens

2010

Frederiksborg Amt
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under årets Repræsentantskabsmøde
skal de af to omgange afkrydses og
optælles. To afstemninger, der er
ensbetydende med to indkomne forslag, som Repræsentantskabet skal
tage stilling til.
Hvert andet år vælger Repræsentantskabet præsident. Normalt
vælges præsidenten kun i lige år,
men i år er det anderledes. I 2018
valgtes kammerherre, oberst Flemming Rytter for sin tredje periode,
men har i det forgangne år måtte
trække sig fra hvervet. I mellemtiden
har MAJ-70 Jens Crone været indsat
i funktionen som fungerende præsident. Nu skal han officielt vælges
som præsident.
Det er efterhånden blevet fast
tradition, at Den Kongelige Livgardes Musikkorps underholder de
foreningsdelegerede i repræsentantskabsweekenden. I år er ingen
undtagelse, og klokken 18 fredag
aften indtager Musikkorpset scenen
i Teatersalen på Antvorskov Kaserne.
Efter mødet følger en kammeratskabsaften, hvor tonen er uformel,
og der er plads til kammeratligt
samvær på tværs af foreninger og
årgange. I modsætning til middagen
lørdag aften, er fredag uden taler og
faste indslag. Selvom weekenden
kun lige er begyndt, og lørdagen
rummer et langt program, går mange
lystigt i baren og slukker tørsten –
ad flere omgange. Men en repræsentantskabsweekend er i ligeså høj
grad et socialt arrangement som
et fagligt arrangement, og der skal
være plads til hyggelige stunder.

Foreningsfanerne forlader Sct.
Mikkels Kirke, hvor provst Ulla
Thornjørn Hansen hold en smuk
og tankevækkende prædiken.

K

ØEN TIL KAFFEAUTOMATEN er
lang lørdag morgen. Den ene
maskine er brudt sammen, og
frustrerede suk udstødes jævnligt fra
sultne, utålmodige gardere. Klokken
er 07:45, og om en halv time afgår den
første bus til Slagelse midtby, hvor de
delgerede mødes til andagt og march.
Buffeten er om end endnu hårdere
belastet end kaffeautomaten. Nok vidste hotellet, at samtlige værelser var
belagt, men kunne ikke forudse den
sult, som gamle gardere har for vane
at angribe en buffet med. Stressede
og forvirrede haster de to servitricer
fra buffet til køkken, og fra køkken
til buffet. Med tomme fade den ene
vej, og fyldte den anden. Akkurat når
det fyldte fad at blive sat på buffeten,
før der spørges efter en opfyldning
på det næste. Men alle når at få mad,
og klokken 08:15 er lokalet tømt for
foreningsdelegerede.
Efter andagt i Sct. Mikkels Kirke,
hvor forhenværende feltpræst, provst
Ulla Thorbjørn Hansen, holdt en smuk
og tankevækkende prædiken, stiller de
31 fremmødte foreningsfaner og godt
130 gamle gardere op på torvet bag
kirken. De fleste har prøvet det før, og
ved hvor de skal stå. Udvalgte gardere
hjælper med årgangsskilte, så de sidste
ikke kommer i tvivl. De ældste forrest
og yngste bagerst. Sådan er det. I DG
hædres alderen frem for meget andet.
Et par ”ældre stelnumre” har taget opstilling sammen med de unge bagerst i
paraden. Her er de meget velkommen.
Gamle gardere giv agt! Gamle gardere til højre, ret! Se lige ud!
Kommandoen sidder på rygraden af de
indtrådte gardere såvel som Knud, der
kommanderer paraden. Afmeldingen
sker til Jens Crone, der beordrer i rør,
og byder velkommen til de mange
gamle gardere. Samme rumle gentager
sig kort efter, hvor Crone afmelder
paradestyrken til Slagelses viceborgmester Villum Christensen. Villum
begynder sin tale til garderne, men
noget er galt. Uroen breder sig blandt
de gamle gardere. Bag ved Villum står
Knud. Han indser, hvad der er galt, og
prikker til Villum. Ingen reaktion. Crone prøver at hviske Villum i øret. Så
afbryder Knud. ”Gamle gardere, RØR!”.
En latter breder sig. Stemningen er god
og talen ligeså. Velkommen i Slagelse.
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DET STEMTES
DER OM...

De Danske Garderforeninger (DG) og De Danske Garderforeninger i Udlandet (DGU) har i samarbejde arbejdet med en samling af alle lokale garderforeninger under De Danske
Garderforeninger. En samling vil betyde nedlæggelse af DGU og fuld integration i DG. For optagelse af DGU i DG kræves ændring af nuværende DG-fællesvedtægter. Præsidiet
indstiller, at De Danske Garderforeninger i Udlandet (DGU) optages som fuldt integrerede medlemmer af De Danske Garderforeninger. I konsekvens heraf indstilles således til
godkendelse af ændringer til Fællesvedtægterne.

Blandt valgplakater fra venstre, over midten, til den yderste
højrefløj, luftes de røde faner.
Nærmere betegnet de rød-hvide
faner. Marchen er begyndt, og snor
sig som en slange mellem torvets
boder, tøjstativer og betonpiller.
Tambourkorpsets trommer slår
genlyd mellem de tætte gader, og
søvndrukne borgere åbner vinduerne med øjnene slået op. En dreng
på gaden udbryder ”Se mor, det
er Livgarden!”. Trafikken holdes
tilbage medens paraden marcherer
forbi. Fra de fleste biler stikker en
telefon ud af vinduet for at eviggøre glimtet af bjørneskindshuer i
byen. Selvom byen er en garnisonsby for Gardehusarerne, og vant til
parader i bybilledet, er Livgarden
alligevel et spektakulært syn. Efter
en runde i købstadens midte slutter
paraden foran Garderstuen i Nygade. Knud havde gerne været vært
for en tørstslukker, men det er der
desværre ikke tid til i dag. Mødet
starter om en halv time.

G

ARDERSTUEN I NYGADE ejes

af Vestsjællands Garderforening. Bygningen ligger
midt i Slagelse, to minutters gang
fra Rådhudspladsen. Et blåt skilt
hænger foran den hvide port med
påskriften ”Vestsjællands Garderforening”. Bag den hvide port træ-

4 PRÆSIDENTER

for De Danske
Garderforenigner
Valget af MAJ-70 Jens Crone
som præsident for De Danske
Garderforeninger er første
gang i nyere tid, at Repræsentantskabet har valgt en
præsident uden baggrund som
officer. Det gør dog ikke Crone
mindre egnet til posten...
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der man ind i en hyggelig gårdhave.
Her bor foreningen. Bygningen har
været i foreningens eje siden 1977.
Dengang købte foreningen bygningen på lånebeviser á op til 1.000
kroner udstedt til medlemmer af
foreningen. De fleste lånebeviser
er for længst betalt tilbage og de
sidste med tiden sløjfet. I 1977
kostede bygningen 125.000 kroner.
Den er lidt mere værd nu, og foreningen er gældfri.
Garderstuen er indrettet,
som man næsten ville forvente en
Garderstue være. I stueetagen står
langborde side om side, omgivet
af alskens gardereffekter, som foreningen har samlet gennem tiden.
I baren står køleskabet fyldt med
drikkevarer, og på disken sidder
fadølshanen. Rammerne er som
skabt til hyggelige stunder, og de
små skavanker der forekommer hist
og her, vidner blot om, at stedet i
mange år har været samlingspunktet for byens gamle gardere. Her er
der plads til at komme hinanden
ved. Bagerst i lokalet fører en trappe til 1. sal, hvor foreningen har
indrettet mødelokale. Et langbord
flankeret af mindst 20 stole optager
det meste af lokalet. Her mødes
bestyrelsen. I hjørnerne står giner
påklædt i Livgardens forskellige
uniformer, og i glasmontrerne på
bagvæggen er endnu flere garde-

reffekter udstillet. Man er aldrig i
tvivl. Her i Garderstuen lever Garderånden i bedste velgående.

P

Å ANTVORSKOV KASERNE er

Garderbutikken opstillet foran indgangen til mødesalen.
Normalt står Knud bag disken, men
som vært ved mødet er han travlt
beskæftiget. I dag står foreningens
søde hustruer bag disken, anført
af Knuds hustru Jette, der mange
gange før har bistået Knud med
salget af merchandise. I takt med
at de gamle gardere har forsynet
sig med kaffe og kage i forlokalet,
fyldes langbordene i mødesalen. På
bordene er foreningsskilte opstillet,
som hver nytilkomne delegerede
spejder efter, medens der balanceres med plastikkoppens varme kaffe. Utålmodigt kigges rundt i salen,
mens forsamlingen venter på, at de
sidste finder deres pladser. Som til
en koncert i Det Kongelige Teater
ringes der febrilsk med klokken
og signaleres, at salen er klar til at
starte mødet.
Jens Crone indleder mødet, og
byder forsamlingen velkommen.
Efter foreningsopråbet vælges
mødets dirigent. Som ventet vælges
Keld-Loui. Næste punkt på dagsordenen, efter valg af referent, er
præsidentens mundtlige beretning. Herefter følger de indkomne

CRONE kommer nemlig fra det civile

erhvervsliv, hvor han har arbejdet som leder i
en større dansk ingeniør
virksomhed. Med
erfaring fra erhvervslivet ved Crone, hvordan
en organisation skal
agere for at vedblive
konkurrencedygtig. En
essentiel kompetence i
usikre tider.

Oberst Flemming

RYTTER blev valgt

af repræsentantskabet i
2014, og har i 4 år stået
aktivt i spidsen for organisationen. Med en næse for
nyskabelse og bevidsthed
om, at gammel strøm i ledningen ikke kunne drive
lokomotivet fremad, stod Rytter i spidsen for adskillige
succesrige tiltag i DG.

DET STEMTES
DER OM...

De Danske Garderforeninger har gennem en årrække måtte konstatere et stadigt fald i antallet af yngre indkaldelseshold. I erkendelse heraf iværksattes arbejdet på Ung-initiativet, der har til hensigt at anbringe gardere rekrutteret ved Livgarden i årgangsklynger, centralt under Sekretariatet for en 10-årig periode, før de overflyttes til en lokalforening. Med en central styring af indkaldelsesholdene kan betaling, kommunikation og medlemsfordele strømlines, hvilket forventes at forbedre fastholdelsesevnen betydeligt.
Præsidiet indstiller, at konceptet Ung-initiativ godkendes af repræsentantskabet til implementering fra og med indkaldelseshold APR-19 for en 3-årig prøveperiode.

De foreningsdelegerede har fundet plads i Sporshallen på
Antvorskov Kaserne. I den tilstødende sal ligger Teatersalen hvor der afholdtes middag fredag og lørdag aften.

forslag. Det første foreslår, at de udenlandske
foreninger under DGU optages som en fuldt
integreret del af De Danske Garderforeninger.
Det kræver en vedtægtsændring, hvor 2/3 af
de stemmeberettigede fremmødte delegerede
stemmer for. Historisk ved man, at en ændring
af fællesvedtægterne afføder livlig debat. Det
slipper de delegerede for i dag. Ændringen har

da også størst betydning for de udenlandske
foreninger, der endeligt opgiver selvstændigheden som parallel organisation, og lader sig
fuldt optage i moderorganisationen. Blandt de
udenlandske foreninger er indstillingen allerede afgjort, og alle stemmer for forslaget. Hermed udgør de udenlandske foreninger nu den
sjette region i De Danske Garderforeninger.

J.B.

Generalmajor
Andersen var præsident for DG i perioden
2008 til 2014. Det var
således med J.B. i
spidsen, at DG fejrede
sit 100 års jubilæum
i Horsens i 2011. Det
var også under J.B., at
man indførte gaven
til udsendte soldater.

Generalmajor

GRÜNER

Gustav
var præsident for DG
i perioden 2004 til
2008. Det var Grüner
der stod i spidsen for
DG, da organisationen
forberedte sig til
Livgardens 350 års
jubilæum. Således
besluttede man under Grüner at give
Livgarden kartouchen i 350 års gave.

D

ET ANDET FORSL AG affø-

der til gengæld en livlig
debat. Forslaget indstiller
præsidiets Ung-initiativ som en
prøveordning for tre år. Initiativet
kan ikke implementeres i overensstemmelse med fællesvedtægterne
uden en større vedtægtsændring.
Derfor er det præsidiets hensigt
at gennemføre initiativet som en
prøveordning, før man tager det
afgørende skridt og fuldt implementerer initiativet. I sin enkelhed
går initiativet ud på, at man samler
nye årgange, fra og med indkaldelseshold APR-19, i årgangsklynger
direkte under Sekretariatet frem
for i foreningerne. Bevæggrunden
for forslaget skal ses i lyset af unge
garderes ønske om at mødes med
årgangskammerater, samt behovet
for en mere effektiv betalings- og
kommunikationsmodel til de unge
gardere. Velbegrundet er særligt de
små foreninger nervøse for initiativet. Det vil betyde, at man ikke
GARDERBLADET - AUGUST 2019
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VINGSTED SKYDNING
Har du ikke allerede reserveret 21. september til
skydning i Vingsted, så er det med at få det gjort.
Lørdag den 21. september er skydebanerne i
Vingsted klar til at tage imod alle gamle gardere.
Der vil være skydning på både 200 m og 50 m,
og der vil være skydning for både gamle gardere,
ledsagere og børn. Stævnestart kl. 10.00.
Også i år vil der være gratis ammunition, og har
du ikke skudt din landsskydning på 200 m endnu,
så kan det naturligvis gøres i Vingsted. Herved kan
du få én skydning til at tælle med to gange, - én
gang i Vingsted og én gang til Landsskydning, - og
så samtidig få ammunitionen gratis.

10:00
Fælles antrædning
med velkomst
og instruktion for
dagens 7 timers
skydning.

11:32
Skydning på 50m bane.

Efter endt skydning vil der ca. kl. 17.00 blive serveret en dejlig skyttebuffet. Vil du være med hertil
er tilmelding dog nødvendig senest 15. september.
Tilmelding kan ske enten til De Danske Garderforeningers sekretariat på telefon 3315 5204 eller
e-mail sekretariatet@garderforeningerne.dk, eller
til Jan Stoltenborg på e-mail stoltenborg@mail.dk.
Pris for buffet vil være beskedne ca. 150,- kr.
Skydeudvalget håber på, at rigtig mange vil lægge
vejen forbi Vingsted til en hyggelig dag.

17:04
Efter endt skydning
indtages den store
skyttebuffet, og der
uddeles præmier til
dagens bedste skytter.

13:58
Skydning på 200m bane. Der står
altid erfarne skytter klar til at
hjælpe på banerne.

15:13
Skydningen på
200m foregår
både stående,
knælende og
liggene, og der
afgives 10 skud i
hver stilling.

Marchparaden i sin fulde længde på march igennem
Slagelse Midtby. 131 gardere med 30 foreningsfaner
anført af Tambourkopsets udgjorde den flotte parade.

STEMMEVÆGT
På repræsentantskabsmødet afgøres en
forenings stemmevægt ud fra, hvor mange
medlemmer foreningen repræsenterer pr.
1. januar. Alle foreninger er forlods tildelt 1
stemme i grundtildelingen, og har herefter 2
stemmer for hver påbegyndt halvtredsindstyvende medlem.

Forening

Medlemmer

Stemmer

København
Aarhus
Frederiksborg Amt
Nordjylland
Vestsjælland
Den Fyenske
Horsens
Viborg
Nordsjælland
Vejle

1244
480
447
379
305
290
265
260
236
218

51
21
19
17
15
13
13
13
11
11

557
Var det samlede antal tildelte stemmer
på årets Repræsentantskabsmøde. Med
udeblivelse af 15 danske og 8 udenlandske
foreninger, var det samlede antal stemmer,
der kom i brug reelt set

længere rekrutterer indkaldelsesholdene til foreningerne, og
dermed stopper tilgangen af nye
medlemmer fra de unge årgange. Men frafaldsprocenten taler
sit eget tydelisprog. De fleste
unge gardere melder sig ind i en
forening, men melder sig ud igen,
så snart den første opkrævning
kommer. Der er enighed i forsamlingen om, at man må prøve
noget nyt. Mere af samme slags
er ikke godt nok. Man er nødt til
at prøve med en radikal ændring.
Efter debatten stemmer alle for
forslaget. Nu må det stå sin prøve.

V

ALG AF PRÆSIDENT er det

sidst punkt, der tydeligt
adskiller årets møde med
forgangne møder. Fungerende
præsident Jens Crone er indstillet
som kandidat til den øverste post
i organisationen, og forsamlingen
modtager indstillingen med en

stor klapsalve. Opbakningen til
præsidiets indstilling er ikke til
at tage fejl af. Der er fuld enighed
om, at Crone er den bedste blandt
ligesindede til at stå ved organisationens rorpind. Med mødets
sidste ord takker Jens Crone for
valget. Forsamlingen påmindes,
at valget er for en etårig periode.
Til næste år skal vælges en ny
præsident. Hvem det bliver, vides
endnu ikke, men alle må gøre
en indsats for at finde egnede
kandidater. Men for nu er ledelsen af organisationen sikret. Det
kommende år bliver et afgørende
år for organisationens fremtid.
Ung-initiativet skal stå sin prøve,
og dets succes eller fiasko vil tegne et billede af udviklingen. Med
vedtagelsen af Ung-initiativet er
DG godt på vej fra en forening i
fortiden til en forening i tiden.
Det kommende år vil vise, om DG
kan blive en forening i fremtiden.

449
GARDERBLADET - AUGUST 2019

13

TA S K F O R C E D R A G O N , O P E R AT I O N I N H E R E N T R E S O LV E 1 0 E R

K L A R

T I L

I R A K

Den Kongelige Livgarde har opstillet det næste hold soldater, der skal
træne den irakiske hær som et led i kampen mod Islamisk Stat (IS).
Styrken med det mundrette navn Task Force Dragon, Operation Inherent
Resolve 10 er sammensat af soldater fra alle Hærens regimenter, men
hovedparten har gået en kongevagt eller to. Og selvom IS ikke eksisterer
som et kalifat mere, er kampen ikke forbi endnu.

D

TEKST: KIM VIBE MICHELSEN

INCOMING, INCOMING, INCOMING!

et skratter
på radioen
og over
højtaleranlægget
i lejren.
Soldater
kaster sig
ned, hvor
de står. De
heldige, der

14
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har deres udrustning i umiddelbar nærhed,
begynder at bakse med hjelme, veste og
fragbriller, mens resten kun kan trykke sig
mod jorden og håbe på det bedste.
Det kunne have været Al Asad Airbase i
Irak, hvor de danske soldater skal hen, men
sceneriet er fra den afsluttende øvelse i
Oksbøl, hvor holdet afpudser de sidste færdigheder inden udsendelsen. Det er øvelse.
Tingene er sat på spidsen, og soldaterne
skal teste deres beredskab overfor alle de

mulige trusler, de kan risikere at møde i
Irak.

I

DEN VIRKELIGE VERDEN er IS kun en skyg-

ge af sig selv, og det er flere år siden,
der har været et raketangreb på basen.
Der er dog ikke fred endnu. IS eksisterer
under jorden, og konflikten er ved at ændre
karakter.
”Kampen er der stadigvæk. Den har
bare skiftet karakter. Fra at tilbageerobre

De sidste færdigheder finpudses i
Oksbøl inden udsendelse til Irak i
slutningen af juli måned.
BLIV KLOGERE

TRE
GARDERBLADE
DER SKRIVER
OM OIR

FEBRUAR 2017

landområder, overgår den irakiske hær
til oprørsbekæmpelse. Så når vi kommer
til Irak, må vi se om, der er behov for en
justering af uddannelsen som eksempelvis
en større fokus på imødegåelse af improviserede sprængladninger, ” siger oberstløjtnant Frederik Calundan, der er chef for Task
force Dragon.
Task Force Dragons store enhed er Build
Partner Capacity enheden. Grundstammen i den er et stående kompagni fra Den
Kongelige Livgarde. Det er den enhed, der
med ti træningshold står for uddannelsen
af de irakiske soldater. Træningsholdene
uddanner i infanterifærdigheder, føringsuddannelse, lette morterer og ingeniørtjeneste. De fem træningshold består af livgardere, mens tre baltiske lande har stillet et
hver. Derudover er der et fra henholdsvist
Ingeniørregimentet og Danske Artilleriregiment.

E

NHEDEN STILLER OGSÅ livgardere som

Guardian Angels. Det er en slags
bodyguard teams, der sikrer træningsholdene, når de træner de irakiske

soldater. Træningen forgår udenfor den del
af lejren, der er sikret af danske og amerikanske soldater, og derude er der en risiko
for angreb fra Islamisk Stat. Enten i form
af udefrakommende angreb på basen eller i
form af angreb fra IS-sympatisører, der har
infiltreret de irakiske styrker. Det skal her
dog tilføjes, at der ikke har været den type
angreb på Al Asad Airbase i flere år.
”Guardian Angels er der for vores egen
sikkerheds skyld. De skaber den tryghed,
der skal til for at trænerne og tolkene kan
fokusere 100 procent på træningsopgaven
uden at kigge sig over skulderen,” siger
major Christian Albert, der er chef for Build
Partner Capacity enheden.
Udover Build Partner Capacity enheden
har Task Force Dragon et efterretningselement, et tolkelement med 30 tolke, en lille
stab, der tager sig af planlægningen og et
hovedkvarterselement, der skaber rammen
om træningen med logistik og administration.
Task Force Dragon består af 185 soldater. De tager til Irak i slutningen af juli og
har vagten indtil februar næste år.

Tag med seniorsergent Brian
Rützou på en tur i ørkenen,
og læs om dagligdagen på Al
Asad Air Base. I dette nummer
møder du også Hasse og hans
kollegaer der står klar til at
træne eleverne fra 7. irakiske
division i MOUT City.

MAJ 2017

Status fra OIR hold 5, der
høster ros fra flere sider. Særligt fremhæves soldaternes
tilgang til undervisningen samt
deres omgang med de irakiske
sikkerhedsstyrker. ”Den
high-five, I giver på vej hjem fra
træningen, er jo den, der gør en
stor del af forskellen”.

JUNI 2017

Forsvarschef Bjørn Bisserup
besøger Al Asad Air Base.
Forud for besøget var DANCON
bedt om at indstille personel til
at modtage chefen for Hærstabens mønt, der blev overrakt
under besøget.

UDNÆVNELSE

GELED

UDNÆVNELSE
På Den Kongelige Livgardes Årsdagsparade, kunne oberst
Mads Rahbek overraske oversergent Young ved at geledudnævne ham til seniorsergent.

D

et var en synligt overrasket
oversergent
Young, der blev
udnævnt til seniorsergent på
Livgardens Årsdag. Oversergent
Young har gennem det seneste
halve år været bataljonsbefalingsmand for II. Livgardebataljon, hvor han er højt respekteret for sit faglige niveau, hans
store erfaring og sin formidling
af budskaber, hvad enten det
er faglige, værdimæssige eller
holdninger. Oversergent Young
formår også at sætte sig i
andres sted og dermed opnår
han en forståelse for problemområder på de enkelte niveauer.
Og den forståelse bruger han til

at forbedre eller udvikle disse
områder.
Forud for sin tjeneste ved
Livgarden har oversergent
Young gjort tjeneste i Royal
Marines Commando i 24,5 år,
hvilket inkluderede 13 udsendelser af forskellig varighed.
Oversergent Young besidder en
fantastisk drivkraft i forhold til
at højne den sociale sammenhængskraft i såvel kompagni
som regiment. Det er alle disse
gode egenskaber, der nu har
gjort det muligt for Den Kongelige Livgarde at udnævne Young
til seniorsergent og samtidig
gøre ham til tjenestemand.
Stort tillykke til seniorsergent
Young med graden og ansættelsen som tjenestemand.

Før udnævnelsen kunne oberst
Mads Rahbek meddele, at oversergent Young er blevet ansat som
tjenestemand samt overrække
Young Forsvarets Medalje for sin
udsendelse som rådgiver i Ukraine.

Garderplakater
Vælg
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2

originale design
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Bestil din plakat hos Knud Glavind
dgglavind@dbmail.dk
Tlf. 8554 8591 / 3054 3891

GARDENS DAG på Gardekasernen afholdes én gang årligt. Til
forskel fra normalt Åbent Hus,
der afholdes to gange årligt i
forbindelse med hold august
og december, er Gardens Dag
et regimentsarrangement, hvor
normelt Åbent Hus kun er for
værnepligtsbataljonen.

ÅBENT HUS

GARDENS DAG 2019
F-16-fly, løskrudt-skydning, marcherende gardere samt godt vejr, var
blot nogle af de ting, som familiemedlemmer, venner og andre bekendte
af de kommende gardere på hold APR-19 fik lov til at se og opleve lørdag
d. 25. maj, da der var Gardens Dag på Garderkasernen, Høvelte.

D

agen startede
med et stueeftersyn, hvor de
pårørende blev
budt indenfor.
Her kunne de få
en fornemmelse af hvad rekrutterne skal igennem hver morgen,
inden de begynder deres tjeneste. Hvad der overraskede de
pårørende mest, ved stueeftersynet, var især hvor grundigt vores
støvler skulle vedligeholdes.
At der ikke engang måtte være
en anelse jord eller græs under
sålen og at vi skulle have kedeldragten på, igen, for at rette op
på den mindste rengøring, var
også noget som skabte forundring blandt tilskuerne.

EFTER STUEEFTERSYNET blev alle
trukket ud i kompagnigården,
hvor de to værnepligtskompagnier blev modtaget af deres
respektive kompagnichefer.
Første kompagni blev modtaget

Garder in spe?

TEKST: RK S. S. CHRISTENSEN, 3 DEL, 1 HBU/II LG

af Kaptajn Elver, der fortalte de
pårørende om de oplevelser og
udfordringer man bliver udsat
for som rekrut i hans kompagni.
De pårørende blev samtidigt
introduceret til vores kompagniråb: ”PRIMUS INTER PARES” “FØRST BLANDT LIGEMÆND”.

KL. 10:00 BLEV ALLE samlet
på Frederik d. III’s plads, hvor
Oberstløjtnant Egidiussen,
bataljonschefen for II/LG, bød
de pårørende velkommen. Efter
velkomsten, demonstrerede
gardere fra vagtkompagniet
hvordan et kongevagtskifte
gennemføres. Jeg selv fik i løbet
af dagen muligheden for at tale
med nogle børn om deres oplevelse af forevisningen. Uniformen imponerede dem, og især
geværerne syntes de var ”mega
seje”. Børnene gik i løbet af
dagen rundt med højt humør, da
de fik lov til at se og prøve meget
af hærens udstyr. Heriblandt kan

nævnes en IKK (Infanterikampkøretøj), der blev benyttet som
klatrestativ hele dagen og Livgardens finskytter, der fremviste
deres specialiserede geværer.
Ydermere, blev nogle meloner
bortsprængt af hjemmeværnet,
og de pårørende kunne også
få lov til at prøve vores taktiske ansigtssløring. Senere på
dagen fremviste vores 2. deling
’gruppens sammenstød med en
modstander’, med delte spring,
imens der blev affyret en masse
skud og råbt kommandoer.

Børnene gik i løbet af dagen rundt
med højt humør, da de fik lov til
at se og prøve meget af hærens
udstyr. Heriblandt kan nævnes en
IKK (Infanterikampkøretøj), der
blev benyttet som klatrestativ
hele dagen

DAGEN SLUTTEDE med endnu
en kompagniappel for begge
kompagnier. Kompagnicheferne takkede, kort afbrudt af en
overflyvning af to F-16-fly fra
afvisningsberedskabet, for det
store fremmøde. I første kompagni uddelte chefen derudover
udmærkelser i form af både
feltfanen og månedens rekrut –
begge gik til 3. deling.
GARDERBLADET - AUGUST 2019
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DE TRE KRONER
Blåtårn var Københavns Slots gamle kerne, og sit pragtfulde spir fik det af kong
Christian 4. som noget af det første, han byggede i København. Blåtårn er borte i
dag, men på det nuværende slot, og på samme sted, står et nyt tårn med Kongeporten nedenunder. Oppe i spiret ses de tre kroner.
TEKST: FEB-75 JESPER ASMUSSEN

Det tidligere danske kongevåben repræsenterende flere besiddelser, som tidligere blev
regeret af danske konger: Holsten (nældeblad),
Stormarn (svane), Ditmarsken (rytter), Lauenborg
(hestehoved) og Delmenhorst (gyldent kors) samt
to middelalderlige kongetitler: De venders og de
goters konge. Endvidere var Island repræsenteret
i våbenet med en sølvfarvet falk, da Island indtil
selvstændigheden i 1944 var en del af det danske
rige. Skjoldholderne med køller, vildmændene,
viser formentlig hen til, at den danske konge også

K

ong Frederik 2. førte krig imod
kong Erik 14. af Sverige i syv
år, og en af de mere officielle
grunde til krigen var striden om de tre kroner. De er
egentlig en gammel figur i den
svenske kongeslægts våbenskjold, men det
blev sidenhen vartegn for Kalmarunionen,
sammenslutningen af de tre nordiske riger.
Kong Erik af Pommern førte de tre kroner i
sit våben. Selv efter blodbadet i Stockholm i
1520 opgav den dansk-norske konge ikke sit
gamle krav på Nordens tre kroner; men den
svenske Erik 14. førte dem som Sveriges våben – og gjorde krav på retten til at være det
samlede Nordens konge. Efter den nordiske
syvårskrig i 1560’erne kom der ingen løsning
på »våben-problemet«, og begge konger blev
ved med at føre de tre kroner, som markerer
kravet om herredømmet over Danmark, Norge og Sverige. Kiven er aldrig blevet løst, og
de tre kroner er stadig Sveriges våben, og de
samme tre kroner sidder den dag i dag i den
danske monarks våben – samt på Christiansborg Slots spir. Det vil næppe give grund til

regerede over et underligt vildt folk oppe i det
nordligste Europa, Lapmarken i bl.a. Norge, som jo
må have taget sig mærkeligt ud.

flere vanskeligheder. Men den unge Christian
4. havde ikke opgivet sine fædres drømme
om at tvinge Sverige tilbage i »unionen«,
og da han i 1594 stod for at skulle have en
krone – for kronen var den gang ikke fast et
rigsklenodie, som gik i arv, da kongerne gerne
fik lavet en ny til deres egen kroning – ville
han have en dobbelt krone, omtrent som
pavens, for at markere sine krav for alverden.
Rigsrådet fik ham hurtigst muligt fra tanken,
fordi man ikke skulle have en ny syvårskrig af
den grund, så den dobbelte krone blev aldrig
andet end et smukt udkast af guldsmeden
Corvinius Saur. I stedet fik Christian 4. den
danske Dirich Fyring i 1595-96 til at fremstille den »rigtige« krone, som i dag kan ses
på Rosenborg Slot. Men Christian 4. ville alligevel ikke helt slippe sin tanke, så han satte
tre kroner på Blåtårns spir som en udfordring
til Sverige, for det gamle Stockholms Slots
hovedtårn hedder »Tre kronor« og bærer de
tre berømte kroner på sin vindfløj. Og det
er grunden til, at der i dag er tre kroner på
Christiansborg Slots tårn.

Det nuværende danske kongevåben. Hovedskjoldets tredje felt skiller sig ud fra de andre ved at
have tre forskellige våbenmærker, alle på blå
baggrund. Øverst findes tre kroner, officielt omtalt
som emblem på Kalmarunionen, men er ens med
Sveriges rigsvåben. Danmarks ret til at føre dette
våben blev fastslået efter en krig med kong Erik
14. af Sverige, men Danmark forpligtede sig til
gengæld til ikke at omtale symbolet som tegn på
dansk overherredømme over Sverige. Under de
tre kroner repræsenterer en sølvfarvet vædder
Færøerne, og en sølvfarvet isbjørn er kendetegn
på Grønland.
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PRÆSIDIETS
SKYDEUDVALG

HISTORIE

LIVGARDEN HJEMHENTER KONGELIGE
ARTEFAKTER FRA UDL ANDET
Repræsentanter fra Den Kongelige Livgarde har været i Sydfrankrig 3.-4.
juli for at erhverve og hjemhente artefakter med relation til prins Aage. Det
drejer sig om et maleri af prins Aage som rekrut ved Livgarden og om prinsens Livgarde-officers-bronze-statuette.

E

Landsskydning på 200 m.

rhvervelsen er mulig takket
være Livgardens Historiske
Samlings Venner, samt donationer fra Augustinus Fonden
og Konsul George Jorck og
hustru Emma Jorcks Fond.
Historisk leder ved Den Kongelige Livgarde,
Eric Lerdrup Bourgois, udtaler i den anledning: ”Det er et meget, meget stort scoop,
at det lykkedes at kunne erhverve og hjembringe maleriet og bronzestatuetten med
relation til prins Aage. Prinsen er nemlig
en af de helt store personligheder, der har
gjort tjeneste ved Livgarden og i Fremmedlegionen”. Og Eric Lerdrup Bourgois
uddyber: ”Den Kongelige Livgarde kærer
sig særligt om vor kulturarv og derfor er
det det helt rigtige, at prins Aage artefakterne vender tilbage i Livgarde-regi”. Prins
Aage, der gjorde tjeneste ved Den Kongelig
Livgarde i perioden 1907-1922, er en af
Den Franske Fremmedlegions helt store
historiske personligheder. Efter Livgarden
fortsatte prinsen sin militære karriere i
Fremmedlegionen fra 1923 og frem til
hans død i 1940. Prins Aage udmærkede

sig adskillige gange i fransk tjeneste og det
forhold, at Fremmedlegionen har begravet ham hele tre gange vidner om hans
helt særlige betydning for Legionen. Prins
Aage artefakterne vil - fra på lørdag den 6.
juli - være udstillet i Livgardens Museum
på Livgardens Kaserne, Gothersgade 100,
1123 København K. Museet er åbent for
offentligheden lørdage og søndage fra kl.
11.30-15.00. Der er gratis adgang men husk
venligst billede-ID.

Et helt års venten er nu forbi, og det er igen tid
til at skyde Landsskydning 200 m. Invitationer
er sendt ud til alle foreninger, og nu er det op til
dig at finde dagen, hvor du skal på skydebanen
og skyde din landsskydning.
Landsskydning 200 m kan skydes i månederne
august og september. Skydningen kan skydes
på hjemmebane, men den kan selvfølgelig også
skydes i Vingsted, hvor ammunitionen er gratis.
Skydeudvalget skal også i år opfordre til, at
Landsskydning 200 m bruges som et foreningsarrangement, hvor man samles i rammen af
foreningen til et par hyggelige timer på skydebanen. Målet med Landsskydningen er primært,
at vi som gamle gardere mødes til et hyggeligt
lokalt arrangement, men at vi samtidig dyster
med og mod garderkammerater
over hele landet.
Landsskydningen er en skydning for gamle
gardere og mellem gamle gardere, så alle kan
være med. Skydeudvalget håber på
stor deltagelse for både gamle gardere
og for garderforeninger.

R E G I O N E R

Garderforeningerne i Nordjylland

R EGION

Vicepræsident
JAN-80 Olav Vibild
Sundby Brygge 3, 2. 05, 9400 Nørresundby
Tlf. 28 14 35 01
Mail: olav@olavvibild.dk
Regionsskydeleder
DEC-06 Peter Christensen
Knoppen 6, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
Mail: peter@viland.dk

Brønderslev & Omegn

1

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

Generalforsamling: Formanden SEP62 Niels Vestergaard indledte beretningen med at fortælle, at Ib Sølvhøj
havde doneret bl.a. sin bjørnskindshue til foreningen. Den iklædte gar-

der ”bor” i Marinestuen i Hadsund.
Nu lever foreningen op til de nye krav
i den nye databeskyttelsesforordning.
22 sider A4 akt er sendt til garderkontoret. Foreningen har et godt samarbejde med Marineforeningen. Der
har været afholdt vinsmagning. Hans
Flou viste filmen slotte og herregårde i Østhimmerland – Lindenborg,
Gl. Wiffertsholm og Kongstedlund.
Kassereren Preben Grøn gennemgik
økonomien. Der var et driftsoverskud
på 6800 kr. på grund af nedlæggelse
af jubilæumsfonden (5000 kr.) og en
formue på ca. 7000 kr. Kontingent for
2020 blev godkendt til 300 kr.
Til bestyrelsen blev 01-89 Chris Bager og Niels Vestergaard genvalgt, de
øvrige medlemmer er Preben Grøn,
01-89 Søren Tapdrup og 03-93 Søren
Hjelm Hansen. Bestyrelsessuppleanten 11-934 Lasse Krogh blev genvalgt.
Der var genvalg til revisor, revisorsuppleant og fanebærere Erik Justesen,
Per Seeberg og 01-89 Søren Tapdrup.

Generalforsamlingen vedtog, at Marinestuen også fremover skal benyttes til diverse arrangementer mod et
mindre gebyr. Formanden opfordrede
medlemmer til at deltage i naboforeningernes arrangementer.
Niels

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

Besøg Hovedvejens Krigsmuseum: Tid:
Tirsdag D. 20/8 2019 kl 18.30. Sted:
Gamle Aalborgvej 50, 9632 Møldrup
(Hovedvejens Trafikskole). Aftenens
program: Hans Jensen vil byde velkommen til sit museum. Kl.18.45: Er
der spisning med høflig selvbetjening, efter spisning er der et foredrag
om museet. Bagefter skal vi se de
mange militære effekter blandt andet
en PMV fra krigens tid, en amerikansk
kontorcontainer, diverse skydevåben
Fortsættes
GARDERBLADET - AUGUST 2019
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takt@gfnordjylland.dk

Tid: 5. september. Sted: Hobro
Landsskydning 200 m: Tid: 21. september. Sted: Vingsted
Bowlingaften: Tid: 9. oktober. Sted:
Aars Bowlingcenter

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

Aktiviteter 2. halvår 2019
National flagdag for udsendte soldater:

Generalforsamling nr. 105 og julefrokost: Tid: 4. december. Sted: Kimbrer

Kroen, Aars
Se mere på hjemmesiden.
MÆRKEDAGE: Følgende har på sin
runde eller halvrunde fødselsdag haft
besøg af bestyrelsen: Nov-54 Orla
Juul Nielsen, Jun-58 Jens Munk-Christensen, NOV-78 Niels Frederiksen,
MAR-59 Per Nørgaard.
Nye medlemmer: FEB-81 Ole Dalsgaard, OKT-99 Dan Hansen.

Hjørring & Omegn

GF 56 - 14/3 1930

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

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

TORSDAG DEN 5. SEP. FLAGDAG FOR
DE DANSKE SOLDATER: Det endelige
program kan ses i dagspressen, og
man er meget velkommen til at ringe
til Olav Vibild tlf. 2814 3501.
Jul. 1971 Niels Chr. Thygesen. Sekretær
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
Tlf. 8647 3009 Mail. aaledamgaard@mail.tele.dk

Randers By & Omegn

Thisted Amt

Nordjylland

GF 10 - 24/3 1908

TIRSDAG D. 13. AUG. KL. 18:30. GRILLAFTEN: Vi starter traditionen tro med
vor traditionelle Grillaften. Stedet er
i år SKIPPER CLEMENT NATUR-LEGEPLADS, Sandmosevej 1, 9440
Aabybro. Det er nødvendigt med tilmelding til arrangementet senest 9/8.
Husk at medbringe tallerkner, bestik
og glas, samt drikkevarer til maden
samt kaffe. Ring til Olav Vibild på tlf.
2814 3501 eller skriv til e -mail: kon-
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GF 04 - 8/4 1901

Torsdag d. 15. august kl 18.30
Landsskydning på 200 m. på skydebanen i Næstrup: Der vil blive stillet gevær tilrådighed. Alle fra Region I skal
være velkommen. Efter skydningen er
foreningen vært ved smørebrød. Tilmelding til Niels Godiksen på 2090
7901 el n.godiksen@mail.dk.
Indbydelse: Den 5. september er den
officielle flagdag for Danmarks udsendte, og i lighed med sidste år højtidliggøres dagen i Thisted Kommune.
Arrangementet holdes i samarbejde
med soldaterforeninger og Beredskabsstyrelsen Nordjylland. Det vil
glæde os meget at se dig onsdag den
5. september kl. 16.00 – 18.00. Programmet starter på Håndværker Torv
og slutter på Thisted Rådhus i Asylgade, hvor Thisted Kommune er vært
ved et traktement.
Vi håber på en god opbakning til
festligholdelsen af flagdagen i Thisted Kommune. Tilmelding (pga. forplejning) til Niels Godiksen på 2090
7901 el n.godiksen@mail.dk

Vendsyssel

Formand: JAN-80 Olav Vibild
Sundby Brygge 3, 2. 05, 9400 Nørresundby
Tlf. 28 14 35 01
Mail: kontakt@gfnordjylland.dk
www.gfnordjylland.dk
facebook.com/gfnordjylland

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

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

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

Onsdag d. 15. maj mødte ca. 20 gardere
incl. ledsager på Almene Kirkegaard
til en rigtig spændende rundvisning.
Vi havde Esben Buch til at fortælle
om, hvordan tiden i Aalborg og omegn var under krigen. Vi så mange forskellige gravsteder med betydningsfulde personer som mistede livet

under krigen. Esben havde en historie
at fortælle om hvert gravsted. Efter
rundvisningen sluttede vi med kaffe
i et af kirkegårdens lokaler. Der så vi
mange billeder, hvor der ligeledes var
tilknyttet fortællinger til. Alt i alt en
rigtig spændende og hyggelig aften,
hvor vejret var som bestilt til udendørs aktivitet.
Lørdag d. 15. juni var Johnni og Jacob
til Valdemars dag med fanen. Der var
rigtig mange faner i år. Da det var 800
års dagen for Dannebro. Præcis kl.
10.00 sprang en jægersoldat ud fra en
helikopter med faldskærm. Dannebro
var spændt fast. Så Dannebro faldt
smukt ned fra himmelen som for 800
år siden. Efter paraden blev der holdt
flere taler, og Danmarks Samfundet
uddelte nye faner. Dagen sluttede
med en gudstjeneste i Budolfi Kirke.
Nov-98 Jacob Dam Rasmussen

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

Bjerringbro & Omegn

2
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blandt andet en Kalashnikov, mange
uniformer, og en hel afdeling med tyske effekter. Det tilrådes at have lidt
varmt tøj med, hvis man ønsker at se
museet, for der er konstant 16 grader året rundt, mens der er normalt
varmt i Samtalecaféen. Pris for mad
ca. 150 kr. Nationalretten stegtflæsk
med persillesovs, inkl. 1 øl/sodavand, 1 dram og kaffe/te. Tilmelding
til Maj-89 Mikkel Elmlund på mobil/
SMS 2498 4468 eller April-88 Claus
Storgaard Nielsen på SMS/mobil 4046
0333 samt e-mail: garder.himmerland@gmail.com. Pga. af maden SENEST D.12/8 kl 18.00, da der er max
30 pladser er det først til mølle princippet

GF 75 - 11/7 1961

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

Djursland

GF 55 - 7/4 1929

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

GARDER SILHUET 395,- kr.
+ jordspyd. Forsendelse 100,Fås i galvaniseret, sort eller rust.
JAN-89 Kristian Panduro
Tlf.: 61 31 12 11
kristian@panduro.one

70 cm

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

Virksomhedsbesøg: NEL Hydrogen,
Vejlevej 5, 7400 Herning – fremtidens
brændstof/energikilde: Vores brintløsninger dækker hele værdikæden fra
hydrogenproduktionsteknologier til
fremstilling af brintstationer, hvilket
giver alle brændselscelle-elbiler med
samme hurtige brændstof og lange
rækkevidde som konventionelle køretøjer i dag. Dato følger i næste nr.
Romsmagning: Her vil Claus Eegholm
(Sommelier og tidligere direktør hos
Excellent Wine A/S) fortælle om rom-

R E G I O N E R

mens historie, samt lade os smage 7
særligt udvalgte rom, som repræsenterer forskellige typer af rom. Dato
følger i næste nr.

Skydning: 25. august kl. 09:00 –
11:30: Landsskydning på 200 m i Ulfborg
Skyttecenter, Torstedvej 1, 6990 Ulfborg.
Alle kan deltage i skydningen, da der
benyttes liggende skydestilling. Veteraner må dog skyde stående med
albuestøtte ved et hæve-/sænkebord,
geværer og høreværn låner vi på skyttecentret, så mød kun op der er plads
til alle, og uanset antal træffere, vil
du komme på resultatlisten, for husk
på at det er vigtigere at deltage end
at vinde. Vi ved, der går mange skytter rundt blandt vores medlemmer og
foreningen vil meget gerne have jer
til at deltage i landsskydningen. Tilmelding senest tirsdag den 20. august
til: Skydeleder Anders Bjerg, tlf. 5176
9891, e-mail: lindevej.20@dlgtele.dk
21. september: Landsskydning i Vingsted (husk GRATIS ammunition).
Nærmere information følger.

Hver tirsdag i okt. og nov: Vinterskydning
i kælderen på Lundgaardskolen, Tjørring: Vi vil være til stede og hjælpe

alle gl. gardere der ønsker at skyde.
Vi hygger os med en kop kaffe og som
ny skal du ikke føle dig utryg – vi er
der for at hjælpe på alle måder. Har
du spørgsmål – så kontakt venligst:
Skydeansvarlig jan-73 Ole Haustrup
Andersen, mosegaarden@hotmail.dk
tlf: 9716 1959 mobil: 2323 2059.
OKT-77 Claus Eegholm

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

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

HUSK! National flagdag d. 5 sep.
Garderskydning i Vingsted: Husk
der er skydning i Vingsted Center.
Dette er en hyggelig dag, i fantastiske omgivelser, sammen med gl. og
nuværende Gardere. Se programmet i
Garder Bladet.
Garderjagt: Der afholdes Garderjagt
og middag med ”gule ærter” søndag
d. 13. oktober. Jagten starter kl. 10:00
hos Svend Erik Rosengaard, Rammevej 55. Der vil efterfølgende for alle,
jægere og ikke jægere (ca. kl. 13:00)
være ”Gule ærter” med tilbehør hos
Uffe Sværke, På Ringkøbingvej 45.
Tilmelding (senest 29. september) til
Uffe; 5213 5596 eller Svend Erik; 6139
1119.
Generalforsamling: Vi afholder generalforsamling på Restaurant Luna,
torsdag d. 5. december Kl. 18:30.
Der vil som sædvanlig, være mulighed for ”Stegte ål” ell. ”Kogt torsk”
med tilbehør. Tilmelding (senest 27.
november) til Uffe; 5213 5596 eller
Svend Erik; 6139 1119. Kom og støt op
om fællesskabet i Garderforeningen.
Bestyrelsen Lemvig og omegns Garderforening

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

Interesseret i en solid bank?
Torvet 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 1166
landbobanken.dk

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

Gardernes landsskydning på 200 m.

HOLSTEBRO GF: 800 års dagen for Dannebrogs
fald fra den estiske himmel, blev også fejret i Holstebro. Fejringen var så livagtigt som muligt, idet
Dannebrog igen ”faldt” ned fra himmelen, dog på
JDRs paradeplads. Garderforeningen deltog i jubilæet på JDRs paradeplads i Holstebro. En veltilrettelagt festligholdelse af Det Danske nationalsymbols fødselsdag. En fælles parade med JDRs
Estandart, Hjemmeværnets og soldaterforeningernes faner, med Garderforeningen på højre fløj.
March til Holstebro kirke, hvor der blev afholdt en
mindeværdig gudstjeneste. Der blev overdraget
4 faner til civile foreninger fra Danmarks samfundet, som administrerer faneovendragelserne i
Danmark.

Søndag den 25. august 2019 kl. 09:00
til ca. 11:30 ved Ulfborg Skyttecenter,
Torstedvej 1, 6990 Ulfborg. Så er tiden
inde, hvor vi skal deltage i De Danske Garderforeningers landsskydning
på 200 m. Vi starter dagen med kaffe ”tilsat lidt styrkende for at dulme
nerverne” og rundstykker. Alle kan
deltage i skydningen, da der benyttes
liggende skydestilling, veteraner må
dog skyde stående med albuestøtte
ved et hæve-/sænkebord, geværer og
høreværn låner vi på skyttecentret, så
mød kun op, der er plads til alle, og
uanset antal træffere, vil du komme
på resultatlisten, for husk på at det
er vigtigere at deltage end at vinde.
Vi ved, der går mange skytter rundt

blandt vores medlemmer og foreningen vil meget gerne have jer til at
deltage i landsskydningen. Skulle der
være medlemmer i vore naboforeninger, der kunne have lyst til at deltage
i landsskydningen, er der også mulighed for det. Tilmelding senest tirsdag
den 20. august til Skydeleder Anders
Bjerg, tlf. 5176 9891, e-mail:
lindevej.20@dlgtele.dk
JAN 72 Anders Bjerg

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

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

Det næste arrangement er: Flagdag for
Danmarks udsendte torsdag den 5.
september 2019 kl 19.00 i Alderslyst
Kirke. Mindegudstjeneste og kranselægning.
November 71 Erik Tjener

Skanderborg & Omegn

GF 36 - 4/2 1916

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

200 meter skydning i Honum 5. og
12. august kl. 18.00, 200-meter landsskydninger. Landsskydninger med 6,5
mm gevær på 200-meter skydebanen
ved Honum, Nørre Snedevej 118, 8763
Rask Mølle mellem Horsens og Nørre
Snede. Garderforeningen for Horsens
og Omegn kommer også og skyder, så
kom og vær´ med. Der er gode præmier at gå efter.

Den nationale flagdag, hvor vi hylder
Danmarks udsendte torsdag, den 5. september. Skanderborg Kommune invi-

terer til markering af den nationale
flagdag torsdag, den 5. september kl.
8.00 – 9.00 på Skanderborg Fælled 1,
8660 Skanderborg. Skanderborg byder på kaffe og rundstykker, tale v/
borgmesteren, sang og musikalske
indslag fra Kulturskolen – og ikke
mindst hyggeligt samvær med lokale
veteraner. Vores forening m.fl. fremmøder med faner, og du er hjerteligt
velkommen.

Virksomhedsbesøg onsdag, den 18.
september kl. 14 – 16 hos Kamstrup
A/S, Industrivej 28, 8660 Skanderborg.

Kamstrup byder på kaffe og frugt ved
vores ankomst til en velkomst og firmapræsentation. Derefter er der en
rundgang i produktionen, hvor der er
mulighed for bl.a. at se deres robotter i aktion. Tilmelding til formand
Asger Thykjær, tlf. 2166 6559 eller
mail brittaogasger@fibermail.dk senest tirsdag den 10. september. Ved
tilmelding skal oplyses navne på de
deltagende, da Kamstrup skal have
Fortsættes
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Lørdag den 21. september: Skydning i Vingsted. Gamle gardere mødes
i Vingsted til kammeratlig kappestrid
på skydebanerne – 50 m og 200 m.
Slut op om dagen - en fælles aktivitet
på tværs af de lokale garderforeninger. Der er gratis ammunition på såvel 200 m banerne som 50 m banerne. Husk, at din skydning på 200 m
også kan tælle med som landsskydning. Programmet i Vingsted er, som
vi kender det, med åbningsparade,
masser af skydning for både gamle
gardere og familier, medbragt mad til
frokost, fælles buffet efter skydningen og masser af godt humør - samt
gode muligheder for at møde andre
gardere, man kan udveksle minder og
soldaterhistorier med.
Følg med i Garderbladet og på
www.garderforeningerne.dk,
hvor
du vil kunne læse mere om Vingsted
skydningen og tilmelding.
AUG-72 Asger Thykjær

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

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

Repræsentantskabsmøde: Der er afholdt et vellykket Repræsentantskabsmøde den 25. maj 2019 i Slagelse. Vi fra Viborg var mødt pænt op
med 7 mand. På mødet var der forslag
om at få en Region 6, som de udenlandske garderforeninger skulle stå
under. Det blev der klart stemt ja til,
så fremadrettet bliver vi 6 Regioner.
I foråret, til formandsmødet i region II, var dele af præsidiet med og
fremlagde et nyt koncept omhandlende, hvordan vi kan få de unge mennesker ind i folden. Dette koncept var
medtaget på mødet i Slagelse og stilledes til afstemning. Forslaget om det
nye koncept gik igennem. Så to vigtige forslag gik igennem på årsmødet
og kan arbejdes videre med.
Men nok om arbejde - det handler
ikke kun om papir og forslag, når vi
mødes til årsmødet. Efter den seriøse
del er der herrefrokost og festmiddag
om aftenen, hvor der bliver hygget og
snakket samt danset. Men ikke alle
var klar til at komme i seng efter festen var slut, og mente at vi lige skulle se Slagelse by night. Så en god dag
og weekend blev sluttet godt af i godt
selskab.
Tak til Knud Glavind og Kompagni
for et vellykket repræsentantskabsmøde.
April 09 Karsten Fruergaard
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Aarhus & Omegns Garderforening
GF 05 - 26/9 1902

Kontingent for 2019-2020 og Gardersablen med program for den kommende
sæson: Har du ikke modtaget kontingentopkrævning og Gardersablen?
Er du flyttet og har du ikke husket
at give foreningen besked? Kontakt
straks registrator Jan Creutzberg, tlf.
2778 2851 eller mail til gfaa1902@
gmail.com så vi kan få vores registrering bragt á jour. Med garderhilsen
Jan Møller, sekretær

Garderforeningerne i Sydjylland

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
Hjemmeside: www.aarhusgarderforening.dk
Facebook: @Aarhus Garderforening

Kære gamle gardere.
Mange, men ikke alle, har nu holdt
sommerferie. Håber den har været
eller bliver god. Bestyrelsen har været i arbejdstøjet, og lagt programmet
for sæsonen 2019-2020. Kontingentopkrævninger og Gardersablen blev
udsendt i maj, og der har I fået programmet, som vi glæder os til at gennemføre sammen med jer. Skulle der
være en enkelt eller to, der har glemt
kontingentbetalingen i travlheden op
til ferien, så beder kassereren om, at
kontingentet må blive betalt snarest
muligt.

Kommende arrangementer:
Fredag den 6. september kl. 19:3021:30: Vi oplever Aarhus Festuge. Fra
kl. 18:00 vil der være mulighed for
spisning på Teater Bodega. Spisning
er for egen regning. Kl. 19:30 besøger
vi ”Ivars Herreværelse”, Skolegade 7B.
Her spiller Ivar på sit flygel og underholder med fortællinger og musik fra
musicals og jazz´ens verden m.m.
Hvad der sker herefter, er helt op til
deltagerne. Tag gerne en ledsager
med. Max. deltagerantal hos Ivar er 35
personer. Pris: 150 kr./pers. incl. kaffe
og lidt sødt. Bindende tilmelding til
spisning og/eller underholdning til
Jørgen Ø. Johnsen, tlf. 4075 1724 eller
mail til abc-telte@mail.dk senest 5.
august.

Fredag den 20. september kl. 18:30:
Keglespil. Aarhus Skøjtehal, Gøteborg Allé 9, 8200 Aarhus N. Aftenen
starter med spisning, herefter går vi
på keglebanen og dyster om at blive
årets keglekonge. Der sluttes af med
kaffe og kage. Pris: 150 kr./pers. excl.
drikkevarer. Bindende tilmelding til
Klaus Holck, tlf. 2339 1848 eller mail
til holck@oncable.dk senest 13. september.

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
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tilsendt en deltagerliste senest den
11. september.

Fabriksbesøg hos BREDAL A/S
Vi har fået mulighed for en rundvisning på
BREDAL A/S og se produktionen af den
verdenskendte gødningsspreder, i den nye
fabrik. Vi mødes på Bakken 2, 7120 Vejle øst.
D. 10 Okt. kl. 13. Vi får en rundvisning, mens
produktionen er i gang. Derefter samles
vi i showroomet for et lettere traktement.
Tilmelding nødvendig senest d. 3 okt. 2019
til Søren Overgård 2464 9629 eller mail.
Aso-esv7@mail.dk

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

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

Besøg på Pansermuseet i Oksbøl: Onsdag d. 25. sep. kl. 19, er vi inviteret
ud at se Pansermuseet i Oksbøl. Der
vil være rundvisning ved gl. garder
NOV-66 Bo Hagsten. Tag partner,
børn, børnebørn med. Pris: 20 Kr. Pr.
Person. Der vil være mulighed for køb
af Øl/Vand. Adresse: Pansermuseet,
Industrivej 18. 6840 Oksbøl. Tilmelding: Senest d. 23 sep. til formand
AUG-76 Kim Michael Andersen på tlf:
2625 0853 eller mail: kimmichaelandersen@gmail.com. Har du ikke mulighed for transport, giv da besked ved
tilmelding, så finder vi ud af samkørsel.
AUG-01 Allan Lysebjerg Andersen
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rening,

Tegn annonce for din lokalfo

ning
og modtag 500 kr. til din fore

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

foreningerne.dk

Kontakt garderbladet@garder

GF 00
01/01 2018

Garderkøbing GF

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

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

Garderforeningen for
Horsens & Omegn
GF 03 - stiftet 5/10 1889
Støtter/bakker op/hjælper Den Kongelige
Livgarde & De Danske Garderforeninger
Formand: JAN-70 Jørgen Bojsen Jensen
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld
Tlf. 20 29 58 85 Mail: joergenbojsen@turbopost.dk
www.dg-hs.dk
Facebook: @Horsens Garderforening

Kommende arrangementer:
Skydning 200 meter: Skanderborg
Garderforening har inviteret til skydning på 200 m bane i Honum mandagene 5. og 12. august.
Ølsmagning på Marinestuen fredag
den 27. september.
Skydning på 15 meter: Banen i Glud
starter tirsdag den 1. oktober.

Mannetur: Vor formand bød 65 veloplagte medlemmer af Garderforeningen velkommen, efter der med Fanen
på højre fløj var linet op på gårdspladsen foran den gamle bindingsværk
lade, der nu er indrettet til festlokale.
Formanden kunne fortælle at vi har
fået det første kvindelige medlem af
foreningen, december 18 Nicoline
Rosenkilde.
7 nye medlemmer fik tildelt Foreningstegn. 10 års tegn. Juli 90 Flemming Fyrstenberg. 25 års tegn. Maj
60 Carl Laurids Hussmann, Maj 93
Morten Warming Jepsen, November
93 Flemming Hjortlund, November 93
Peter Justesen, November 93 Henrik
Lage Jørgensen, November 93 Klaus
Kraglund Kristiansen, November 93
Thomas Møller, Marts 94 Jacob Overgaard, Juli 94 Hans Ole Thomsen, Juli
94 Peter Bojsen. 40 års tegn. Maj 51
Ejnar Elkjær Lauritsen, Oktober 77
Preben Kjærskov Nielsen, April 79
Poul Ingemann Knudsgaard. 50 års
tegn. Januar 66 Peter Eiby Andersen,
Juni 68 Arne Skov.
Kammeratskabspokalen blev i år
tildelt et af vores yngre medlemmer
December 2009 Lars Conzales Sørensen. Lars har med sit store engagement gjort sig bemærket som en altid
hjælpsom og god garderkammerat
ikke mindst på skydebanen, hvor han
netop har bestået skydeinstruktøruddannelsen. Sidste års modtager November 66, Rasmus Møller Mathiesen
modtog et erindringsbæger. Herefter
blev der uddelt skydepræmier for vinterens skydninger på 15 meter banen
i Glud. 35 skytter fik præmier. Aftenen
fortsatte i ”laden” hvor den medbragte mad traditionen tro blev indtaget i
hyggeligt samvær med sange og gode
historier. Henrik holdt et spændende
oplæg om Ferguson museets historie.
En stor tak til værtsparret Birgit og
Henrik for en uforglemmelig aften.

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

Midtjydsk

GF 58 - 25/11 1934

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

Ribe & Omegn

GF 28 - 18/8 1912

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

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

Januar 77 Jørgen Rye Pedersen

VARDE GF: Uddeling af De Danske garderforenings hæderstegn. Til venstre Formanden Nov.
90 Carsten Christensen med De Danske Garderforenings hæderstegn, samt diplom. Til Højre Vicepræsident Ulrik Baunsgård.

SOMMERUDFLUGT: Varde og omegns
HORSENS GF: Garderforeningen for Horsens og omegn afholdte sin årlige ”Mannetur” nummer 77 i rækken,
torsdag den 20. juni 2019. Turen i år gik til vor garderkammerat november 81 Henrik Nielsen, der har etableret
Danmarks Ferguson museum. En unik samling af Ferguson traktorer som Henrik Nielsen har skaffet til veje
fra hele verden. Henrik Nielsens viden på dette felt er utrolig stor. Et besøg på museet kan absolut anbefales.

garderforening afholder i år deres
sommerudflugt på Oksbøl kasserne.
Onsdag d. 21. August 2019 hvor vi får
en rundvisning i øvelses og skydeterrænet og Brikby. Vi Mødes ved P.PladFortsættes
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Bestyrelsen

Vejle & Omegn

GF 32 - 19/11 1913

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

FLUGTSKYDNING: Den 29. august
2019 er der igen Flugtskydning på
de fine baner i Remmerslund bakker/Grusgraven ved Hedensted. Mødetidspunkt Kl.: 17.45. Adressen er
Remmerslundsvej 37, 8722 Hedensted. Der bliver sat et Skilt op på
Remmerslundsvej ved nedkørsel til
Skydebanen. Remmerslundsvej ligger
overfor Cirkel K i Hedensted. Geværer
kan lånes. Efter skydningen er der grill
buffet i de hyggelige lokaler, eller hvis
vejret tillader det, på den overdækkede terrasse. Mad inkl. drikkevarer
koster kr. 150,- pr. person. Af hensyn
til maden er tilmelding nødvendig til
Jens Palmelund jens@palmelund.dk
eller 2176 8685
MINDEHØJTIDELIGHED: Den 5. september. Der afholdes Mindehøjtidelighed i Skyttehusets Have torsdag
den 5. september kl. 16.00 for faldne
i udenlandsk tjeneste. Der stilles med
Faner & Forsvarsbrødrenes Sangkor
vil synge. Flest mulige gardere bedes
møde op. Der er et lille traktement
i Skyttehuset bagefter. Samme dag
sætter Vejle GF Flag op på Kirkegårde i Vejle ved Gravstenene for faldne i
udenlandsk tjeneste.
FUGLESKYDNING: Den årlige traditionsrige fugleskydning blev afholdt
den 1. juni 2019. 30 gamle gardere og familier deltog i den mere end
hundredårige tradition, som blev afholdt i den smukke og nyrenoverede Skyttehushave i Vejle. Vejret var
rimelig godt, og skydningen blev afviklet i god ro og orden under kyndig
vejledning. Skydningen sluttede med,
at Svend Schønvald blev hofjægermester, og Søren Overgaard blev fuglekonge. Foreningen var herefter vært
ved en god frokost med sild, smørrebrød og hvad sig dertil hører, så det
blev en rigtig fornøjelig dag for alle.
Vi håber, at også rigtig mange vil
møde op næste år til dette gode arrangement.
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Kirke i Assens, hvor hele arrangementet blev gennemført. Arne Jull Madsen, Arne Kempf og Tom Kristensen
var deltagere fra vores forening.

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

Markeringen af frihedskæmperen Jens
Toldstrups fødselsdag, d. 30.06.2019.

4
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sen ude foran hovedindgangen til
Oksbøl Kaserne kl. 18.30. Udflugten er
også for ledsagere og børn. Så kom og
få en unik oplevelse og indsigt i Danmarks største øvelsesterræn. Tilmelding ca en uge før sommerudflugten
til Formanden Carsten Christensen
på 4011 3002 Eller via vores hjemmeside.

Skydning

JUL-78 Tom Kristensen

Den Fyenske

Bryggeriet Vestfyen Cup 2019 – 50 meter
udendørs skydning blev afholdt tirsdag,
den 14. maj 2019. Der var deltagelse af
33 skytter fra 6 garderforeninger på Fyn.
Resultatet blev således:
Seniorklassen: Nr. 1: Pokal, Svendborg GF.,
348 point (kun Svendborg GF kunne stille
hold i Senior klassen)
Veteran 1: Nr. 1: Pokal, Assens GF., 412
point Nr. 2: Svendborg GF., 386 point
Veteran 2: Nr. 1: pokal, Nordfyns GF., 414
point. Nr. 2: Vestfyns GF., 402 point. Nr. 3:
Svendborg GF., 378 point
Individuelt – uden for hold: Senior: Nr. 1:
Sendy Alstrøm, Den Fynske GF., 136 point.
Nr. 2: Kim Lorentzen, Assens GF., 115 point.
Nr. 3: Ulrik Gervig, Kerteminde GF., 100
point
Veteran 1: Nr. 1: Steen Danielsen, Kerteminde GF., 132 point. Nr. 2: Leif Jessen, Assens
GF., 125 point. Nr. 3: Lars Bo Jørgensen,
Kerteminde GF., 121 point
Veteran 2: Nr. 1: Henrik Gattrup, Den Fynske
GF., 131 point. Nr. 2: Jørgen Larsen, Den
Fynske GF., 131 point. Nr. 3: Villy Gervig,
Kerteminde GF., 106 point

Assenskredsen

GF 66 - 2/9 1945

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

Kommende arrangementer:
Den Nationale Flagdag: For Danmarks
Udsendte, torsdag, den 5. september
2019
Landsskydning i Vingsted: lørdag,
den 21. september 2019
Sæt X i din kalender og husk tilmelding til formanden, såfremt du ønsker
at deltage.
God sommer. Bestyrelsen for Assenskredsens Garderforening ønsker
alle vores medlemmer og deres familier en god og varm sensommer.

Afholdte arrangementer:
Repræsentantskabsmøde:

Arrangement
ved
Mindestenen
med faneborg, tale af formanden
for Toldstrupselskabet Preben Find
og blomsterlægning foretaget af
Toldstrups datter. Efterfølgende var
der reception i Toldstrups Hus i Damgade. Arne Jull Madsen, Arne Kempf
og Tom Kristensen var deltagere fra
vores forening.

foreningen
har deltaget i Repræsentantskabsmødet i Slagelse, lørdag, d. 25. maj 2019.
Arne Jull Madsen, Arne Kempf og Tom
Kristensen var deltagere fra vores forening.
Valdemarsdag, d. 15.06.2019 blev p.g.a.
kraftigt regnvejr flyttet til Vor Frue

GF 02 - 6/7 1889

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

Lidt om Nordisk Stævne: I min egenskab af medlem af Danske Soldaterforeningers Landsraads (DSL) præsidium vil jeg orientere lidt om Nordisk
Stævne. På DG’s repræsentantskabsmøde i Slagelse fik jeg det indtryk, at
ikke mange var bekendt med Nordisk
Stævne, og det vil jeg råde lidt bod på.
Ligesom DSL er en paraplyorganisation for danske soldaterforeninger,
så er der tilsvarende organisationer
i Finland, Norge og Sverige. Hvert
andet år siden 1948 afholdes der på
skift Nordisk Stævne med en af ovennævnte organisationer som arrangør,
og vi har netop d. 13. til 16. juni været til det 37. Nordiske Stævne, som
blev afholdt i Elverum i Norge. Om
2 år er der Nordisk Stævne i Finland,
og i 2023 skal DSL arrangere Nordisk
Stævne i Danmark. Hver af de fire nationer kan stille med max. 60 deltagere. DSL har ofte tilbudt 2 pladser til
Marineforeningerne, Forsvarsbrødrene og Flyvevåbnets Soldaterforening
og i de senere år også til personalet
på Veterancentrene. DSL’s forretningsudvalg og fanebæreren får også
pladser. De øvrige 47 pladser fordeles
som udgangspunkt forholdsmæssigt
efter landsforeningernes medlemsantal. 3-4 måneder før afholdelse af
Nordisk Stævne udsendes invitationer til landsforeningerne. For DG’s
vedkommende sendes invitationen
med foreløbigt program til DG’s sekretariat, der videresender til alle garderforeningerne. Med invitationen er
der også en tilmeldingsblanket som
interesserede kan udfylde og indsende til DG som nummererer disse, og
pladserne fordeles efter ”først til mølle-princippet”. Jeg kan varmt anbefale at prøve at deltage.
Henrik Gattrup

Skydning 200m: Skallebølle sky-

decenter. Onsdag d. 14., 21., og 28.
august samt d. 4. sep. kl. 17.30 - 19.30
Mindehøjtidelighed: For udsendte sol-
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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

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

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

Nordfyn

GF 51 - 5/8 1924

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

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

Så skal vi snart ses igen! Jeg håber at I
alle har nydt den dejlige sommer med
lange lyse dage. Vi var nogle, som deltog i sommerfesten med helstegt pattegris. Stemningen var god, synes jeg,
men jeg må dog erkende, at det ikke
er muligt at få den nødvendige tilslutning til den slags arrangementer.
Måske det er for primitivt. Fakta er,
at 80% af medlemmerne ikke har lyst
til at deltage. Jeg lover, at bestyrelsen
får lov at bestemme, hvilken anden
oplevelse, sommerfesten skal være til
næste år.

Husk at vi starter med skydning d. 3.
september kl. 19-21. Det er som altid i
Avnslev Hallen på Kertemindevej.

605 NOV-66 Kaj Nielsen

Svendborg & Omegn

Idrætsskydningen i Christiansminde

er sidste søndag i august, tilmelding
til Ole 2043 0120 eller Finn 4032 3438.
Det er en rigtig hyggelig skydning så
kom og deltag det er med cal, 22. Efter
skydning er der præmieoverrækkelse
og der er mange præmier.
Til orientering kan bestyrelsen oplyse
at Garderforeningen for Svendborg og
Omegn skal være vært for repræsentantskabsmødet i 2021. Der vil komme mere løbende og i vil blive orienteret her i bladet.
Jun. 85 Finn Madsen

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

skovbyforsamlingshus.dk
Assensvej 17, 5400
Bogense
64 81 15 16

19.00 Skydning 200m. Banerne på
Rødskebølle Bodøvej 32, Svendborg.
Kom nu ud og skyd jeres 200m Lands
Skydning (LS), men hvis I hellere vil
bruge en hel dag i Vingsted den 21/9,
så er I også velkommen der og der er
der gratis AMM.

GF 37 - 6/7 1916

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

Så er ferien overstået og vi skal i gang
igen og det er med følgende aktiviteter.
Husk i august: Mandage fra kl.

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

Skydning: Så er der igen mulighed for at skyde på 50 m. på banen
ved Søbadet i Middelfart. Vi skyder
hver mandag fra kl. 18.30. Ring evt. til
Knud på tlf. 4021 6548.
Grillaften: Sæt kryds i kalenderen den
20. august kl. 18.00 her vil vi holde
vores traditionelle grillaften. Det er
hos Knud Warming på adressen: Strib
Landevej 62, 5500 Middelfart. Alle
medlemmer er velkomne med ledsager. Alt til egen fortæring bedes medbragt, dvs. mad og drikkevarer. Bestik,
tallerkener, kopper og glas er sat på
bordet. Der vil være mulighed for at
købe øl og vand. Sinne sørger for lagkage til kaffen. Det plejer at være en
rigtig hyggelig aften. Tilmelding til
Knud på 4021 6548.
Generalforsamling: Årets generalforsamling blev afholdt tirsdag den 8.
maj. Finn Henningsen, Middelfart
blev enstemmigt valgt til dirigent
og startede med at erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet.
Ole Haaning fremlagde beretning fra
Vestfyns Garderforening, som bl.a.
omhandlede foreningens arrangementer i årets løb. Knud Warming
fremlagde regnskabet, herunder bestyrelsens anbefaling af uændret
kontingent. Både formandens samt
kassererens beretninger blev enstemmigt godkendt. Ole Haaning
blev herefter genvalgt til formand.
Der var genvalg til Fanebærer Henrik Skovgaard Larsen. Til bestyrelsen
var genvalg af Anders Bang og Henrik
Skovgaard Larsen. Jens Chr. Rotmann
blev genvalgt til suppleant. Der var
genvalg af revisorer Lars Lerbjerg og
Ole Karlsen. Efter generalforsamlingen blev serveret en platte, der blev
efterfulgt af kaffe/the, hvor Dorthe
Hvenegård holdt et spændende foredrag om H.C. Anderssens liv.

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
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dater, i Ansgar Anlæg. Torsdag den 5.
september kl. 19.30
Golf: Fredag den 20. september
kl.12.00 Blommenslyst Golfklub. Tilmelding til ovefolmer@icloud.com.
Garderstue: Torsdag den 19. september kl. 19.30
Gardertræf i Vingsted: Lørdag den 21.
september / 50meter samt 200 meter
skydning for hele familien.
Bowling: Torsdag den 26. september tilmelding til Rene Lyholm

In memorian
Vort bestyrelsesmedlem i Garderforenignen
København FEB-69 Christian Roland Christiansen døde den 11. maj 2019. Christian
Roland var et værdsat medlem af bestyrelsen og af sin årgang. Inden Christian Roland
flyttede til København og blev overført til
Garderforeningen i København, var han
vicepræsident i Region 1.
Æret være Christian Rolands minde.
					
JAN-70 Jørn Knudsen

Garderforeningen i København
GF 01 - 25/8 1885

Formand:
JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th. 2100 København Ø
Tlf. 23 71 15 43
Mail: formand@garderforeningen.dk
Kasserer & Registrator:
APR-72 Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37, 2300 København S
Tlf. 42 54 09 06
Mail: kasserer@garderforeningen.dk
Reg: 9570 Konto: 4820509056
Mobilpay: 20413
Hjemmeside: www.garderforeningen.dk
Facebook: @Garderforeningen i København

Fødselsdagsreception: Garderforeningen fylder 134 år den 25. august. Derfor afholdes fødselsdagsreception i
Hestestalden på Kastellet fredag den
23. august 2019 kl. 16.00 til 18.00. Der
Fortsættes
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vil blive serveret lidt vin, øl og vand
samt snacks. Der er ingen tilmelding,
men jeg vil gerne bede om en tilkendegivelse af, hvem der kommer enten
på mail eller telefon. Ledsagere er
velkomne.
Efterårets program er ved at være
klar:
Tirsdag den 17. september vil Hans-Peter Tams fortælle om Mindernes Dæmoner, der er hans oplevelser under
2. verdenskrig.
Mandag den 14. oktober er der Seniorfrokost. Invitation udsendes.
Et besøg med rundvisning i Royal
Arena planlægges også i oktober.
Tirsdag den 19. november er der bankospil.
Lørdag den 30. november slutter vi af
med julefrokost.

Besøg i Mærsk Tårnet 18.6.2019
På en dejlig sommerdag med fuld sol
mødtes vi med en del garderkammerater fra Garderforeningen i København ved indgangen til Mærsk Tårnet
på Blegdamsvej 3B, hvor der befinder
sig ca. 5.000 undervisere og studerende fra Københavns Universitet.
Mærsk Tårnet har kostet godt 2 mia.
kroner, finansieret med ca. halvdelen
af staten og resten fra Mærsk Fonden.
Det har 15 etager og øverst er der en
pragtfuld udsigt ud over København.
Vi begyndte rundvisningen med
at mindes vores mangeårige bestyrelsesmedlem Christian Roland Christiansen som samme dag klokken 12.00
skulle bisættes fra Kastrup Kirke. Af
samme grund var den øvrige bestyrelse ikke tilstede ved rundvisningen!
Vores guide som tilfældigvis var gammel garder Asger Kamstrup hold april
16 fortalte levende om Mærsk Tårnets
oprindelse, arkitektur og formål og
viste os rundt i lokaliteterne. Faktisk
en virkelig god og informativ oplevelse for os, der måske ikke længere befinder os i disse studiemiljøer.
Det skal tilføjes, at alle har fri adgang til Mærsk Tårnet i åbningstiden,
og der kan købes mad og drikkevarer i
kantinen. 15. etage med en fantastisk
udsigt er et godt sted at tage en lille
udflugt til.
Afslutningsvis spiste vi frokost i
kantinen og fik en god snak med vores
garderkammerater.
APR-68 Erik Otzen

SKYTTELAUGET, LANGDISTANCE:
Efter en forhåbentlig god sommerferie, hvor batterierne er blevet ladet
op igen, er det nu tid til at se frem
mod de kommende udfordringer på
skydebanen. Vanen tro starter vi ud
med Landsskydning på 200 m, hvor
vi gerne skal have en stor deltagelse.
Alle gamle gardere er således meget
velkomne til at deltage heri, så kom
forbi banerne og vær med.
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Programmet på langdistancen for
august og september ser således ud:
11. august Søndagsskydning
25. august Søndagsskydning
08. september Søndagsskydning
21 september Vingsted
Alle dage mødes vi i ”SKAK-huset”
på den store parkeringsplads. Søndag morgen begynder vi kl. 0800 med
en kop morgenkaffe, inden vi går på
banerne, og ser hvad vi kan præstere.
Alle gamle gardere er velkommen til
at være med.

SKYTTELAUGET,

KORTDISTANCE:

Første skydeaften i den kommende sæson bliver onsdag den 4. september. Vi venter med årets første
handicapskydning og spisning til 11.
september. Herefter er der skydning
18. og 25. september. Skydebanerne
er klar til at modtage skytterne fra kl.
18.30 til 21.00. Tilmelding til spisning
den 11. september til formanden senest 8. september.
Skyttelauget råder over geværer
og nødvendigt udstyr, der kan lånes
på banerne, ligesom der vil være mulighed for at få råd og vejledning fra
gamle og erfarne skytter. Yderligere
oplysninger om Skyttelauget og dets
aktiviteter kan fås ved henvendelse til
formanden, Jan Stoltenborg, på mail
stoltenborg@mail.dk.
Jan Stoltenborg

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

Kontakt sang- og
frokostlaugets
forsanger Erik
Schlüter på mail:
erik.schluter@
live.dk

Gardermumierne

Næste arrangement hos Mumierne:
Næste frokostmøde er den 3. september kl. 1130 i Kastellet. Tilmelding
til SEP/66 Erik Schlüter mail: erik.
schluter@live.dk eller Kassereren
MAJ/63 Freddy Wilson mail: freddywilson@outlook.dk eller Mumiefonen 6062 3142 (husk at vente på
klartonen inden du indtaler beskeden), senest den 26. august 2019. Jeg
håber I alle har haft en god sommer
og møder op med det sædvanlige
gode humør.
Erik Schlüter SEP/66

Bornholm

GF 11 - 20/9 1908

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

Falster & Østlolland

GF 14 - 25/7 1909

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

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

GF 38 - 13/11 1916

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

Lørdag, d. 31. august, kl. 11:00: Sensommerudflugt; evt. med ledsager. Turen
går til Krigsmuseet, Tøjhusgade 3,
hvor vi mødes til omvisning i udstillingen ”Den Fjerne Krig, Danmarks
deltagelse i Afghanistan”. Efterfølgende spadserer vi til Kanalcafeen,
hvor vi får serveret en frokostplatte
med én drikkevare. Dette foregår i
Frederiksholms Kanal 18. Deltagerbetaling kr. 200 pr. person.
Mandag, d. 7. oktober, kl. 18:30: Klubaften i Sergentmessen på Garderkasernen. Tilmelding til arrangementet d.
31. august, samt til spisningen d. 7
oktober til næstformand MAR-1991
Søren Terp, tlf.: 5154 0957; hhv. senest d. 15. august og d. 2. oktober.
Bemærk at der ikke er arrangement i september.
Husk at tilmelding er bindende:
Dvs.: Møder man ikke op og ikke senest ved tilmeldingsfristens udløb
har meldt sig fra igen, SKAL man betale for arrangementets pris. Man kan
heller ikke møde op og deltage og gå
hjem igen uden at betale, som nogle
praktiserede ved Fugleskydningen i
maj i år - ellers skal dine garderkammerater betale for dig! Til disse deltagere lyder opfordringen, at I kontakter garderforeningen, og får dette
økonomiske udestående afklaret.

Vi mangler hjælpere/vejvisere til gennemførelsen af Gardermarchen d. 29.
september: Vær med og få en skøn

søndag i skoven, sammen med ca.
1.500 marchgængere. Opgaven består
hovedsageligt i at være vejvisningpost i skoven, og at hjælpe marchdeltagerne på ruten. På dagen om morgenen bliver du instrueret i, hvad din
opgave er: Vi mødes i Garderstuen på
Garderkasernen kl. 7:00, og vi plejer
at være færdige kl. 15:00. Hvis ovenstående har vakt din interesse, skal
du kontakte formand MAR-1992 Kim
Dahl Olsen på tlf.: 2146 1011.

R E G I O N E R

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

Pbv. Nov.74 Tommy Aaboe

Holbæk Amt

Hjemmeside
www.garderforenngerne.dk/gf17
Facebook: @Garderforeningen Roskilde
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
SKORSTENSFEJEREN I HALSNÆS
Skortensfejermester Lars larsson
Lille Kregmevej 23 B
3300 Frederiksværk
Tlf. 47 72 12 42 / 40 42 23 91

Helsingør & Omegn

Foreningens fane har haft travlt til rigtig mange arrangementer siden sidst,
ingen nævnt ingen glemt, en stor tak
til fanebærerne, både de officielle og
de ”uofficielle” det er en meget stor
hjælp for bestyrelsen, at vi altid kan få
hjælp til at repræsentere foreningen.
En del af bestyrelsen har også deltaget i repræsentantskabsmødet, der
denne gang blev afholdt i Slagelse.
Referat findes på DG hjemmeside.
Når du alligevel har computeren
tændt, så husk også vores egen hjemmeside, samt facebook.

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

Haslev & Omegn

på tlf 5292 4802.

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@skorstensfejer.dk
www.helsingoergarderforening.dk
Facebook: @Helsingør Garderforening

Kære Garderkammerat.
Håber du nyder den danske sommer!
Måske skal du søge skygge, når du nu
får lidt nyt fra din forening.

Kommende arrangementer:
Fugleskydningen foregår d. 1. sept

på skydebanen ved Hellebæk, der vil
fremkomme særskilt invitation til
dette arr med oplysninger om pris og
aftenarrangement hertil.
Forsvarets Dag er d. 21. sept. Også hertil vil du få sendt invitation med relevante oplysninger.

Foredrag om jødernes transport over
sundet vil foregå 12 okt og andespillet
er d 1. nov. Begge disse arr vil du modtage nærmere oplysninger om, men
sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Landsskydningen finder sted 21.
sep, desværre samme dag som Forsvarets dag, hvis du har interesse i denne
skydning, bedes du rette henvendelse
til Bo Jespersen på tlf 2482 0689.
Sæsonens skydninger starter 3.
september på banen på Blokhusvej og
vil herefter foregå hver 14 dag, altså
tirsdage i lige uger. Som noget nyt
vil der være mulighed for at bestille
smørrebrød til disse aftner, der bedes
du kontakte John Sundsgaard i god tid

GF 21 - 24/3 1911

Torsdag den 5. september
Fugleskydningen afholdes søndag
den 15. september.
Bowlingsæsonen 2019/20: Den
nye sæson er nu planlagt, vi begynder
tirsdag den 3. september og slutter
ultimo april 2020.
Separat indbydelse vil blive udsendt
til alle medlemmer medio august.
Vinterskydningen begynder mandag den 7. oktober.
Julebanko: afholdes søndag den 1. december.
De nærmere detaljer til alle arrangementer følger senere og kan ses på
vores hjemmeside.
729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Formand: JAN-61 Jørgen T. Nielsen
Vestervang 21, 4520 Svinninge.
Tlf. 24 93 48 82
Mail: jtn@dlgmail.dk
www.holbaekamtsgarderforening.dk

Kalundborg & Omegn

Gardersablen 2019-20: På nuværende
tidspunkt skulle I alle gerne - enten
elektronisk eller med almindelig post
- have modtaget Gardersablen for
2019 – 20, som indeholder programmet for den kommende sæson. Vi synes, der er mange spændende tilbud
og glæder os meget til at se så mange af jer som muligt i den kommende
sæson. Sablen er også som altid lagt
ud på hjemmesiden.
Ny fane: Desværre har tidens tand
indhentet vores gamle foreningsfane fra 1981. Vi skal derfor snarest
muligt have indkøbt en ny. En sådan
fane med broderi og det hele koster ca. 30.000,00 kr. Vi har søgt om
fondsmidler til den nye fane, og vi har
også modtaget et solidt tilskud. Vi er
fortsat i kontakt med mulige donorer, men det er usikkert, om vi kan få
yderligere midler ad den vej. Under
alle omstændigheder må vi forvente
at skulle stille med et vist beløb selv. I
skrivende stund (ultimo juni) mangler
vi stadig ca. 20.000,00 kr.
Derfor opfordrer bestyrelsen herved jer alle til at yde et økonomisk
bidrag til indkøb og udsmykning af
vores nye fane!
Alle bidrag store som små modtages med største taknemmelighed og
kan gives via bankoverførsel til konto
1551 5423147 eller via MobilePay til
tlf. 2449 4194. Husk at mærke overførslen med fulde navn og med Ny
Fane.

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
Hovedgaden 54 L, 4140 Borup
Tlf. 28 44 12 94 Mail: henrik.agerlin@gmail.com
www.koogf.dk
Facebook: @koogf

100 års jubilæumskoncert: Der er nu
fastlagt dato, for vores jubilæumskoncert på Køge Gymnasium. Reserver dagen den 22. september og oplev musik og sang af højeste kvalitet.
Inviter gerne familie, venner, naboer,
bekendte med. Nærmere om arrangementet bliver udsendt.
Bowling: Sæsonen starter onsdag
den 4. september klokken 18.00 i Køge
Bowlingcenter. Vi ser frem til en god
sæson. Alle er velkomne. Bowlingformand Steen Rasmussen 2985 9028.
Skydning: Starter igen i skydekælderen den første tirsdag i oktober.
Skydeformand Svend Valhgren telefon 6128 5361.
Garderstuen: Garderstuen åbner igen,
sammen med skydningen til oktober.
OBS! Der serveres nu ”Garderøl” i
Bundstykket.

Dronningebesøg i Køge d. 28-29. maj:
FORSIKRINGSMÆGLERE

Forsikringsmægler Jon Nielsen

Høje-Taastrup & Omegn

GF 78 - 29/11 1976

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

Flagdag med gudstjeneste, march
gennem Taastrup og kranselægning:

Den 28. maj var vor fane med i faneborgen ved H.M. Dronningens ankomst og besøg i Køge By. Mange af
foreningens medlemmer var desuden
mødt op, for at hylde vor Regent.
Den 29. maj klokken 10.00 var fanen, bestyrelse og medlemmer fra
garderforeningen opstillet til speciel ankomstparade for Dronningen,
da hun gik fra borde fra Kongeskibet
Dannebrog. Hun skridtede paraden af
Fortsættes
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og hilste på enkelte medlemmer.
En stor og minderig dag for alle og
en speciel gestus til vor forening. Billeder fra besøget på hjemmesiden.
Sekretær, Steen Rasmussen

Nordre Birks Garderforening
GF 62 - 19/11 1941

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.
KØGE GF: Vor fane deltog i 800 års fejringen af
vort flag, både i Køge og København. Fin tale af
præsten i Køge Kirke og nok den vådeste dag ved
fejringen i København.

140 år - siden 1877
Tlf. 55 86 15 00 · www.moensbank.dk

Møn

GF 20 - 22/1 1911

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

Generalforsamling: I forbindelse med
valg på generalforsamlingen, ønskede
Jørgen F. Petersen at udtræde af bestyrelsen. I stedet blev Jørgen Skov
nyvalgt. Der var genvalg til Jes Madsen og Claus Jæger-Hansen. Bestyrelsen består herefter af: OKT-86 Jes
Madsen, APR-11 Kasper Skov Grander, MAR-84 Jørgen Skov, JAN-73
Benny Nielsen og formanden NOV-71
Claus Jæger-Hansen.
Næste arrangement i foreningen er
200 m landsskydning på Skydebanen
i Stege Mark, 3. søndag i september,
15/9-2019. Nærmere tilgår medlemmerne.

MØN GF: På Møns Garderforenings generalforsamling den 20/5 d.å blev der overrakt 60 års
tegn til MAJ-52 Svend Skov og SEP-57 Poul
Bruun Hansen. De 2 jubilarer ses her sammen
med formanden.
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Skydningen. Mandag den 2. sep.
begynder efterårets skydninger på 15
meter. Da det er første skydedag i måneden er vores damer også velkommen. Vi skyder i skydekælderen under
Lyngby Idrætsby, indgangen er ved
svømmehallen, og derefter til venstre
og ned i kælderen. Vi skyder hver anden mandag også kaldet mandage i
lige uger fra kl 16.00 til 19.00. Vi skyder indtil mandag den 25 november,
hvor vi afholder en juleskydning.
Fugleskydning. Mandag den 16.
september holder vi Fugleskydning
fra kl 16.00. Der bliver lavet en skudsikker fugl i træ, med metalplader på
bagsiden, som falder ned efterhånden
som træet er skudt i stykker. Den sidste plade er brystpladen som udløser
Fuglekongen. I medtager en madpakke til jer selv, som vi spiser på et passende tidspunkt. Meget gerne tilmelding til Jørgen Skov Andersen på 2090
2800 eller mail: joergen@skovandersen.dk. Det er et arrangement for hele
familier inkl. større børn.
Fisketur. Der bliver igen i år en fisketur i september, det bliver torsdag den
26. september. Det er Lyngby Håndværkerforening der lejer fiskekutteren og vi kan komme med for 350
kr inklusiv aftensmad og alle de fisk,
det er muligt at fange. Kutteren ligger
i Vedbæk havn, der er afgang senest
kl. 16,00. Tilmelding til Jørgen Skov
Andersen tlf 4588 6673 eller mail: joergen@skovandersen.dk eller Hans
Larsen 4588 5118 mail hans.vera@
mit.bolignet.dk senest den 12. september kl 12.00. Maj 65 Jørgen Skov Andersen

NORDRE BIRK GF: Vi var 35 Gl. Gardere inkl.
damerne, der var med på en meget vellykket og
interessant rundvisning på Christiansborg. Det var
Nordre Birks æresmedlem Oberst, Kammerherre
Lasse Harkjær der viste os rundt i de Kongelige
audiens lokaler og lokalet hvor regeringens ministre holder møder med Dronningen, som sidder
for enden af bordet. Vi så naturligvis også Riddersalen med Gobelinerne.

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

Kære medlemmer
Bestyrelsen håber at alle medlemmer
med familie har haft en god sommer.

Vigtige datoer:
Onsdag den 07. august afholdes bestyrelsesmøde

Onsdag den 28. august afholdes den årlige Seniordag. Program følger.
Onsdag den 11. september afholdes bestyrelsesmøde
Ålegilde onsdag den 09. oktober på Pedersholm
Lørdag den 07. december afholder vores forening 110 års jubilæumsfest –
sæt kryds i kalenderen. Program og
indkaldelse følger.
Bestyrelsen

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

Fugleskydning: 33 Gl. Gardere var
fremmødt til en frisk dag på Humlemose i Lyderslev, lørdag den 1. juni og
JUL 91, Søren Bo Duvier Nielsen blev
Fuglekonge ved skud af FEB 69, Preben Rasmussen. Fuglekongen residerer på sin bopæl i Singapore, og blev
underrettet pr. Messenger/Skype.
Fuglekongen har faktisk planlagt en
tur hjem til Danmark i juni måned, og
vil da få overrakt Fuglekongekæden af
skytten. Foruden at være medlem af
Stevns Garderforening er Fuglekongen også formand for Garderforeningen i Singapore.
Som altid blev fanen udrullet og
ført frem til en kort march og parade
v/formanden NOV 67, Søren Sørensen
til ære for afgående Fuglekonge. Fug-

R E G I O N E R

NOV 78, Lars Juel Clement

STEVNS GF: Parade overdrages til afgående Fuglekonge 2018, JAN 68, Hans Egon Pedersen

Sydsjælland

GF 07 - 27/10 1907

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

Skyttelauget informerer: Vi har

skydning på 200m på Holmegaards
baner, mandag d. 2. september.
Der skydes fra kl 1800-2000. Eneste
lokale mulighed for landsskydning,
på 200m.
Der er pokalskydning i Soldatersamvirket søndag d. 15. september.
Det er på Toksværd skydebaner.
Vi har lørdag d. 1. juni, afholdt
fugleskydning sammen med Fakse og
Haslev GF, fugle konge blev Erik Harder Mikkelsen.
Bestyrelsen informerer: Soldatens dag/
flagdag, torsdag d. 5. september. Vi
deltager i Vordingborg med fane, og
forsøger at nå møde ved mindestenen
på Grønnegades kaserne i Næstved
også, se nærmere i dagspressen og på
vores hjemmeside.
Garderstuen: Garderstuen har frokost møde torsdag d 12. september kl
1100-1400. Se nærmere på hjemmesiden og i næste nummer af Garderbladet. Tilmelding til Claus, på 2082
7545, senest 2 dage før mødet.
Jul - 74 Kristian Rasmussen

du regne med at høre fra kassereren.
Kommende arrangementer i øvrigt: Se
hjemmesiden, hvornår skydning og
bowling starter op i september. Bankospillet er fastsat til fredag den 1.
nov. 2019.
Maj-70 Jens Crone.

Vestlolland

SYDSJÆLLAND GF: Har afholdt sommertur til
Egholm Slot, søndag den 30. juni, det var en flot
og udbytterig tur med 15 deltagere. Dagen blev
afsluttet, med stegt flæsk og persillesovs, ad libitum, på Mona Lisa.

GF 50 - 20/1 1924

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

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

Søndre Birk

GF 61 - 14/6 1938

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

Årets fugleskydning finder sted lørdag den 24. august i Glostrup Bypark. Vi
mødes i Glostrup Bypark kl. 09.00 ved
”skydeskuret” ved søen, hvor foreningen byder på morgenkaffe, diverse
brød med tilbehør, samt en lille én til
halsen.
Vi træder an kl. ca. 09.20, hvor
formand og nuværende fuglekonge
byder velkommen. Når fuglen er besigtiget, banen er godkendt, så regner
vi med, at skydningen kan begynde kl.
ca. 09.45. Prisen for deltagelse i selve skydningen er fortsat kr. 100,-. Når
sidste skud er afgivet, rydder vi op og
forlægger til vort velkendte BSO, Glostrup Gl. Præstegård, Hovedvejen 134,
hvor vi vil indtage ”frokosten” i kammeratligt samvær. Her vil foreningen
traktere med Partyskinke og frikadeller med kold kartoffelsalat, pastasalat
- mixed grøn salat, 2 slags dressing og
brød samt en enkelt øl, for en samlet
pris af kr. 100,- pr. person. Drikkelse
udover for egen regning. Vi garanterer, at det bliver en både festlig og fornøjelig dag. Under spisningen er der
uddeling af præmier og årets fuglekonge kåres. Fugleskydningen slutter
måske kl. 16.00 og alt foregår under
afslappede former. Busstoppestedet
er lige udenfor Byparken, så der er
stort set ingen undskyldning for ikke
at møde op.
Kære medlem. Reserver nu denne
dag. Kom ud af busken og få en festlig
fridag i hyggelige omgivelser sammen
med dine garderkammerater. Vil du
tage imod vort tilbud, så må vi ha’ din
bindende tilmelding SENEST søndag
den 18. august 2018 til Jakob Hjort
på 2166 5633 eller Niels Langstrup
på 4033 4172. Har du tilmeldt dig og
ikke møder op eller på anden vis bliver forhindret efter denne dag, så må

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

Sommerskydning søndag d. 25. august
kl. 10:00: Sommer-famileskydning m.
riffel, pistol, bue mm. på skydebanerne i Korsør, Møllevangen 51, Korsør.
Frokost spises kl. 13.

Garderforeningerne i udlandet
Vicepræsident
Amin Amirian
Tlf. +44 (0) 741 153 4422
Mail: amin.amirian@gmail.com

Australien

6
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lekongen fra 2018, JAN 68, Hans Egon
Pedersen modtog paraden og fanen
forud for dagens skydning. Fuglekongen overlod herefter igen kommandoen til formanden NOV 67, Søren
Sørensen, der efter flaghejsning og
sang førte paraden til Fugleskydning
under ledelse af skydelederen MAJ
73, Leif Larsen. Traditionen tro skulle første skud afgives af den afgående Fuglekonge. Fuglen var sej i år, og
der måtte gang i en nedstryger for at
hjælpe til med bortskydningen af de
påsvejsede markeringsringe. Ingen vil
påstå, at manglende træffere kunne
være årsagen.
Foruden præmier til skytter og
skydekortskøberne, var der flotte præmier til luftgevær for børn og
voksne/herre og damer samt til Hestesko-kast og Dart i 2 discipliner.
Endvidere var der amerikansk lotteri
med gode præmier. Dagen afsluttedes
med spisning af den medbragte mad
og præmieuddeling. Læs gerne mere
på vores hjemmeside.

GF 98 - 23/10 1984

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

Kalifornien

GF 92 - 15/3 1942

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

Mellemstaterne

GF 93 - 13/2 1943

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

New York

GF 91 - 31/5 1928

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

Pacific Northwest

GF 97 - 9/10 1968

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

Singapore

GF 100 - 3/3 2003

Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore, 438791
Tlf. +65 9066 8726
Mail: sduvier@hotmail.com Skype: sduvier
www.garderforening.dk/singaporegf.html
GARDERBLADET - AUGUST 2019
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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

Vest Kanada

GF 95 - 18/10 1944

GF 96 - 11/3 1958

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

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

Sølvbryllup
27/08
MAR-91
GF 62
Poul Winkelmann og fru Sussi
Rønøvej 2, Gerlev, 3630 Jægerspris
Guldbryllup
12/07
SEP-66		
GF 18
Helge Carsten Petersen og frue.
27/09

JAN-63
GF 78
057 Søren D. Sørensen og fru Hanne
Budstikken 92, 2630 Taatsrup
Krondiamantbryllup
24/07
NOV-51
GF 95
Kurt M. Christensen og Fru Gitte
PO Box 1891, Stn Main
Okotoks, AB T1S 1B7, Canada

95 år
MAJ-46
GF 10
692 Preben Hansen
Vestre fjordvej 62, 02. Tv, 9000 Aalborg

90 år
01/09
09/09

MAJ-50
384 Arne Simonsen
Ege Alle 180, 8600 Silkeborg
MAJ-50
165 Børge Møller
Ullitsvej 10, 4600 Køge

GF 30
GF 45

85 år
24/08
24/08
26/08
26/08
30/08
31/08
01/09
05/09

30

NOV-54
GF 27
288 John Mikkelsen
Sdr. Alle 31, Breum, 7870 Roslev
MAJ-54
GF 51
660 Jens Merrild Christensen
Nørreløkke 37, 5400 Bogense
NOV-55
GF 01
351 Carl Erling Hansen
Kodansvej 4, St. Th, 2900 Hellerup
MAJ-54
GF 14
757 Jørgen Boesen
Froensevej 47, Ønslev, 4863 Eskilstrup
NOV-54
GF 72
327 Niels Peder Thorlund Nielsen
Frisvadvej 59, 6800 Varde
NOV-54
GF 27
192 Vagn Svenningsen
Vesterbrogade 3 B, 1., 7860 Spøttrup
NOV-54
GF 23
017 Gunner Bredkjær
Johansvej 5, 7480 Vildbjerg
NOV-53
GF 16
190 Svend Aage Jensen
Ny Toftegårdsvej 16, 3650 Ølstykke
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22/08
28/08
29/08
01/09
03/09
05/09
06/09
08/09
09/09

Bryllupsdage

13/09

NOV-54
GF 16
636 Svend Aage Jensen
Egelyvej 38, Dalby, 3630 Jægerspris

80 år

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

Øst Kanada

12/09

12/09

MAJ-59
GF 61
984 Axel Hejholt
Gåsevænget 1, 2791 Dragør
SEP-59
GF 01
402 Steen Grundtvig
Valmuevej 12, 4180 Sorø
JAN-59
GF 09
733 Carsten Buchardt
Landevejen 12, 8305 Samsø
SEP-59
GF 01
358 John Nybo Jacobsen
Allesøvej 11, 2650 Hvidovre
SEP-59
GF 08
350 Jørgen Hedegaard Hansen
Stolemagervej 6, 8920 Randers Nv
MAJ-55
GF 55
748 Rasmus Poulsen
Fuglevænget 8 A, 8560 Kolind
JAN-59
GF 42
763 Aksel Damsgaard Nielsen
Nyborgvej 32, 5540 Ullerslev
NOV-58
GF 39
209 Poul Snogdal Andersen
Røjkumvej 16, 6971 Spjald
MAJ-59
GF 02
Kurt Kjerrumgaard
Gyldenstenvej 2, St. Th, 5230 Odense M
MAR-61
GF 01
799 Kurt Munk Hansen
Randkløve Alle 92, St. Th, 2770 Kastrup

75 år
15/08

NOV-63
104 Walther Ørskov
Blåbærvej 32, 8471 Sabro
15/08
MAJ-63
419 Arne Hansen
Salby Bygade 31, 5370 Mesinge Fyn
16/08
NOV-63
054 Ejnar Jensen
Søbakken 21, 7620 Lemvig
16/08
MAR-64
169 Holger H. Laugesen
Stadion Alle 8, 8963 Auning
18/08
JAN-64
061 Erik Rasmussen
Odensevej 134, 5610 Assens
22/08
MAJ-64
338 Leif Arly Nielsen
Bredetvedvej 19, 4300 Holbæk
23/08
MAR-64
171 Daniel Eiler
Østerbrogade 33, 7620 Lemvig
24/08
MAJ-64
299 Jes Peter Petersen
Løkkegårdsvej 59, 6230 Rødekro
26/08
MAR-65
038 Niels C. Andersen
Skagbanke 32, 9990 Skagen
26/08		
Erik Kristian Palfelt
Unit 5, 8 Station Avenue
5051 Blackwood, South Australia
29/08
MAR-64
164 Palle Iversen
Bygaden 85, Orø, 4300 Holbæk
29/08
JUN-63
607 Mogens Sørensen
Stenbækager12, 3250 Gilleleje
01/09
MAR-64
196 Per Chr. B. Lauridsen
Solsikkeparken 51, 3310 Ølsted
03/09
MAR-64
118 Charsten J. Højgaard
A. Nielsens Vej 14, 9670 Løgstør
04/09
MAR-65
154 Uffe Clausen
Hjortevej 8, 5210 Odense Nv
04/09
JUL-64
509 Torben Friis
Radstrupvej 5, 5290 Marslev
05/09
MAJ-66
091 Willads Guldberg Olsen
Nøddekrogen 11, 3630 Jægerspris

GF 05
GF 48
GF 19

06/09
08/09
10/09
12/09
12/09

70 år
20/08
20/08
20/08
21/08
23/08
26/08
26/08
27/08
29/08
31/08

GF 73

04/09

GF 66

06/09

GF 21

06/09

GF 19

06/09

GF 46

07/09

GF 43

11/09

GF 98

12/09

GF 21
GF 18

JAN-65
GF 18
Ulf Fjeldsted Jørgensen
Tinghusevej 70, 3230 Græsted
MAJ-65
GF 45
194 Nils Bjørn Abel
Kastaniehusene 9, 4623 Lille Skensved
NOV-63
GF 51
053 Niels Peter Buse
Odensevej 132, 5400 Bogense
SEP-65
GF 02
500 Finn Erik Madsen
Krægevænget 11, 5270 Odense N
MAR-64
GF 14
216 Ole Pedersen
Udgaardsvej 13, 4873 Væggerløse

12/09

JUL-71
GF 32
Ove Bech-Jørgensen
Niels Ebbesens Vej 50 , 7100 Vejle
JAN-70
GF 45
Carl-Otto Andersen
Søndre Strandvej 7 A, 2680 Solrød Strand
MAJ-70
GF 61
Carl Hjembæk Pedersen
Nykær 54, 9.Tv., 2605 Brøndby
JAN-70
GF 42
Bent Smed
Stationsvej 9, 5800 Nyborg
JUL-70
GF 18
Søren Erik Folmann
Bavnebjærgspark 51, 3520 Farum
OKT-70
GF 01
Ole Abildgaard
Uglevej 4, Nyrup, 4500 Nykøbing Sj
JUL-70
GF 46
Jørgen Villiam Lorentzen
Buen 152,Stubbæk , 6200 Aabenraa
JAN-70
GF 52
Johannes Studstrup
Bøgeparken 4, 4690 Haslev
OKT-70
GF 46
Torben K. Hansen
Øster Hessel 3 , 6200 Aabenraa
FEB-69
GF 61
Jan Philip Willmarst
Amalieparken 70, 04. 0001
2665 Vallensbæk Strand
JAN-70
GF 60
Frede Schmidt
Arnkilsøre 3, 6400 Sønderborg
NOV-71
GF 15
Bjarne Laust Torp
Veldsparken 13, 8830 Tjele
JAN-70
GF 10
Poul E. Sølgaard
Vaarstvej 107, 9260 Gistrup
JAN-70
GF 60
Egon Jensen Kock
Odinsvej 9, 6400 Sønderborg
JAN-70
GF 18
John Eriksen
Bakkebjergvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby
NOV-71
GF 62
Finn Bjerring Duris
Højsgårds Alle 68b, 2900 Hellerup
JUL-71
GF 04
Troels Brændgård
Svanevej 4, 7760 Hurup Thy
MAJ-70
GF 06
Hejle Bjarne Hejlesen
Bavnehøj 39, Vester Nebel, 6040 Egtved

60 år

GF 18

15/08

GF 34

15/08

GF 02

21/08

GF 48

21/08

GF 16

23/08

APR-79
GF 15
Niels Hede Rohrberg
Virksundvej 110-A Knudby, 8831 Løgstrup
MAJ-80
GF 57
Torben Breinbjerg
Gormsgade 11, 1.Tv., 6700 Esbjerg
OKT-80
GF 32
Leif Lyder Jensen
Jacobsmindevej 21, 7100 Vejle
OKT-81
GF 23
Holger Nielsen
Bangsvej 29, Tulstrup, 7430 Ikast
NOV-81
GF 03
Lejf Bruun Gade
Tørvevej 4, 8751 Gedved

P E R S O N A L I A

30/08

31/08

01/09

03/09

08/09

11/09

12/09

14/09

APR-79
GF 16
Torben Nittebjerg Nielsen
Roskildevej 188
3600 Frederikssund
APR-79
GF 01
Carsten O. Sveding
Dronninggårds Alle 105
2840 Holte
APR-79
GF 04
Torben Okholm Karlshøj
Brundvej 18, Kjelstrup
7700 Thisted
NOV-81
GF 30
Ulrik Broeng Jacobsen
Funder Skovvej 1 M
8600 Silkeborg
APR-79
GF 13
Henning Søren Krüth
Stenstuegade 21, St. Tv.
4200 Slagelse
JAN-80
GF 04
Jens Gravgaard Kristensen
Kirstens Bakke 7
7700 Thisted
AUG-79
GF 01
Henrik Groth Ribergaard
Nybovej 11
2500 Valby
JAN-80
GF 02
Jens Martin Møllegaard
Åsumgårds Alle 10
5240 Odense Nø

50 år
17/08

18/08

20/08

21/08

23/08

28/08

28/08

28/08

31/08

31/08

02/09

02/09

03/09

04/09

JAN-89
GF 05
Anders Møller Gregersen
Helgesvej 14
8370 Hadsten
JUL-88
GF 01
Thomas Dahldorph Liljeborg
Søndergade 36
4990 Sakskøbing
SEP-89
GF 62
Kenny Petersen
Nellerødvej 17
3200 Helsinge
MAJ-90
GF 01
Steen Hilfling-Larsen
Tværmarksvej 6
2860 Søborg
MAJ-89
GF 13
Thomas Christensen
Gimlingevej 22, Flakkebjerg
4200 Slagelse
JUL-90
GF 32
Bjørn Skøtt Kvejborg
Trehusevej 18
8722 Hedensted
DEC-93
GF 01
Thomas Bundvad
Birmavej 52
2300 København S
JAN-90
GF 53
Lars Peter Hansen
Bjergstedvej 43
4460 Snertinge
NOV-90
GF 05
Ole Kjær Andreasen
Argosvej 8,Hårup
8530 Hjortshøj
SEP-89
GF 60
Peter Andreasen
Rolf Krakes Vej 12
6400 Sønderborg
MAJ-90
GF 37
Henrik Littau-Jensen
Esthersvej 28
5700 Svendborg
JAN-89
GF 05
Thomas Hvorslev Thomsen
Gimlevej 19, Gram
8660 Skanderborg
MAJ-90
GF 58
Frank Thisgaard
Gl Kongevej 44
7442 Engesvang
JUL-90
GF 50
Michael Larsen Wriedt
Stationsvej 1b
4970 Rødby

07/09

10/09

14/09

MAJ-89
GF 75
Michael Hjort
Mågårdsvej 16
8850 Bjerringbro
JAN-89
GF 60
Claus Klaris
Dybbølsten 24
6400 Sønderborg
SEP-89
GF 11
Martin Christoffersen
Voldgade 30
3700 Rønne

Dødsfald
NOV-46		
GF 05
425 Vagn Knudsen
Sct. Laurentii Vej 84a, st. 13
9990 Skagen
MAJ-47		
GF 01
502 Einer V. Sjørgreen
Realskolevej 5a, 01. 0003
4171 Glumsø
MAJ-47		
GF 39
441 Peter Sørensen
Holstebrovej 25, Grønbjerg
6971 Spjald
NOV-47		
GF 04
305 Frede L. Sørensen
Sennelsvej 65d, st. 0034
7700 Thisted
MAJ-51		
GF 50
131 Egon Nielsen
Birkevej 20
4970 Rødby
NOV-51		
GF 32
701 Otto Pilgaard
Bakkedraget 48
7300 Jelling
JAN-52		
GF 58
151 Anders P. Therkselsen
Vestre Boulevard 11, st. th
7200 Grindsted
MAJ-52		
GF 14
396 Hans S. Larsen
Møllegårdsvej 33
4840 Nørre Alslev
NOV-52		
GF 31
722 Hans K. Graversen
Østgade 13
4652 Hårlev
MAJ-53		
GF 42
633 Ove Hansen
Egevej 24
5800 Nyborg
NOV-55		
GF 32
272 Knud Christiansen
Bjerlevej 24
7300 Jelling
JAN-57		
GF 78
759 Sven C. Nielsen
Toftegårdsvej 15b
3500 Værløse
MAR-57		
GF 21
473 Charley Larsen
Asnæs Centret 1, 1. 0004
4550 Asnæs
MAR-57		
GF 56
486 Erik Nielsen
Kirsebærly 3
9830 Tårs
MAJ-57		
GF 57
655 Aage F. Gram
Stadion Allé 2
6500 Vojens
NOV-57		
GF 44
077 Christian B. Madsen
Rugvangen 37
7900 Nykøbing Mors
NOV-58		
GF 31
089 Christian H.
Christensen, Plusvej 9a
4673 Rødvig Stevns
MAR-59		
GF 72
857 Thorkild Johansen
Brogade 15
6800 Varde
NOV-60		
GF 38
953 Erik H. Hansen
Stavnstrupvej 79, Leestrup
4640 Faxe

JAN-61		
GF 51
632 Per F. Jensen
Bellisvænget 39
5450 Otterup
NOV-62		
GF 36
053 Per G. K. Pedersen
Blåmejsevej 15
8660 Skanderborg
SEP-64		
GF 78
678 Kurt Hartvig
Taastrup Have 29, 1. th
2630 Taastrup
MAJ-66		
GF 58
144 Niels C. Toksvig
Rahbæksparken 18
7260 Sønder Omme
SEP-66		
GF 62
363 Erik S. Pedersen
Lillevang 8
2605 Brøndby
FEB-69		
GF 01
Christian R. Christiansen
Soldugvej 7, st. tv
2770 Kastrup
APR-72		
GF 03
Regnar S. Hansen
Vibeholmsallé 32
8700 Horsens
JUL-73		
GF 28
Terkel Laursen
Mågevænget 11
6760 Ribe
APR-79		
GF 61
Helge Bartels
Fyrremejsevej 14
2600 Glostrup
AUG-79		
GF 01
Carsten Schlægelberger
Skodsborg Strandvej 146
2942 Skodsborg
NOV-91		
GF 07
Claus L. Hansen
Ahornvej 30, Fensmark
4684 Holmegaard

Hjerteligt tak til Herning Garderforening
for fremmøde ved Holger Østergaard
og gave i anledning af min 80-års
fødselsdag.
161-NOV-58 Werner Tryk

Tak

Hjertelig tak til Varde Garderforening for
Portvin til min 80 års fødselsdag.
959sept.58 Hans Thomsen Pedersen

Mange tak til Skanderborg og Omegns
Garderforening for hilsen og gave og
til formand Asger Thykjær for besøg på
min 75 års fødselsdag.
911 sep. 63. Kristian Jensen
Hjertelig tak til Herning og Omegn Garderforening for opmærksomheden ved
min 70 års fødselsdag og tak til Kristian
for aflevering af to dejlige flasker rødvin.
Maj-70 Jørgen Fritzen
Hjertelig tak til formanden for Garderforeningen for Skanderborg og Omegn
Asger Thykær for besøg på min 75
års fødselsdag samt tak for den gode
Garderportvin.
683 -JAN-66 Jørn Bech Nielsen
Tak til Nordfyns Garderforening for
vingave og besøg af formanden René for
et par hyggelige timer i anledning af min
75-års fødselsdag. Venlig hilsen
562-381 MAJ-63
Mogens Fugl Hansen
Stor tak til Garderforeningen for Aarhus
og Omegn for fremmøde på min 90-års
fødselsdag. Tak til formanden Niels Erik
Kjær, tidligere formand N. O. Pontoppidan, og bestyrelsesmedlemmer fra
min tid i bestyrelsen. Tak for gaver,
gardervine og de flotte gaver I kom med,
og gjorde dagen til en uforglemmelig
dag for mig.
Maj 164 1950-1 Jens Sørensen Balle
Jeg vil hermed takke Høje Taastrup &
Omegns Garderforening, repræsenteret
ved vores formand, vicepræsident Jon
Nielsen, for de dejlige flasker som jeg i
forbindelse med afslutningen af vores
bowlingsæson modtog i anledning af
min 70-års fødselsdag.
Jan 70 Svend Clausen-Beck

Hjertelig tak til Vesthimmerlands garderforening for besøget på Hvalpsund
Marina, og for Portvin i anledning af min
90års fødselsdag d. 29 maj.
370881 juli 1958
Jens Munk-Christensen
Tak til Nordfyns Garderforening for opmærksomheden til min 70-års fødselsdag. Også tak til René for fremmøde, og
til Inge fordi du tog imod invitationen.
Med venlig hilsen
Maj 70 Jørgen Rasmussen
Hjertelig tak til Gl. Roskilde Garderforening for portvin og besøg ved min 60
års fødselsdag. Med garderhilsen
Jan 80 - Brian Jensen
Tak til Vestlollands Garderforening for
den fine flaske garderportvin og for
hyggeligt besøg af vores formand Jens
Høyer på min 85 års fødselsdag d. 15.
maj 2019.
215965-maj-54 Otto Jensen
Stor tak til Sydsjællands garderforening
for gave og besøg til min 85 års fødselsdag d. 18. april også stor tak for besøg
og gave til vort diamantbryllup d. 9. maj.
Margit og - maj-54
215835 Asger Rasmussen
Tak til Frederiksborg Amts Garderforening for fremmøde samt Blomster og
Garder Portvin, til vores Krondiamantbryllup, 8. maj. Med venlig hilsen
Birte og 121902/Nov 51 Fin Barkholt

Juli 58 874 vil hermed sige nordfyns
garderforening tak for vingave og fremmøde ved formanden Rene Rasmussen
ved min 80 års fødselsdag.
Juli 58 874
Hjertelig tak til Frederiksborg Amts Garderforening for den dejlige flaske garder
portvin til min 80 års fødselsdag.
589 juli. 60 Arne Thomsen
Hjertelig tak til Garderforeningen
Himmerland for en hilsen og portvin til
min fødselsdag.
216-060 Nov. 54, Orla Juul Nielsen.
Stor Tak til Køge Garderforening, som
mødte op for at lykønske mig på min 70
års fødselsdag, glæder mig til at nyde
portvinen. Med venlig hilsen
Februar, 69 Jes møller jensen
Tak for opmærksomheden til Holbæk
Garderforening for venlig deltagelse
ved Charley Larsens bisættelse.
Ruth Larsen
Hjertelig tak til Thisted amts Garderforening for den fine fanevagt og blomster
ved 305-NOV-47 Frede Lund Sørensens
bisættelse. På familiens vegne
Ellen Sørensen
Tak til Høje-Taastrup og omegns
garderforening, for deltagelse ved Ullas
bisættelse.
914 maj 55 Henning-Bering-Bryld

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

Gardermarch er åben for alle tidligere og nuværende soldater, pårørende, marchforeninger, beboer
i lokalområdet samt alle andre
interessede. Marchen gennemføres med start på Garderkasernen
i Høvelte, hvorefter den snor sig
ud i bl.a. øvelsesterrænet, Tokkekøb Hegn og Store Dyrehave. Gardermarch er en fysisk udfordring,
uanset dit march-niveau med tre
forskellige ruter på henholdsvis 8,
18 eller 30 km.

STØT LIVGARDENS VETERANER

Gardermarch gennemføres som
et samarbejde mellem Den Kongelige Livgarde, Gardernetværk
og De Danske Garderforeninger
med det formål at støtte Livgardens veteraner gennem Den Kongelige Livgardes Fond.

RABAT TIL EARLY BIRDS!

Billetprisen er kr. 175, men frem
til og med d. 30. august kan du
købe billetten til den nedsatte pris
på kr. 150. Pris for børn under 12
år på 8 km ruten kr. 75. Køb din
billet på www.gardermarch.dk
Kilometerangivelse
Rasteplads

