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OPERATION INHERENT RESOLVE
Task Force Dragon Operation Inherent
Resolve Hold 10 har nu overtaget
ansvaret for træningen af irakiske
soldater fra Dragonerne. Hovedparten
af trænerne kommer fra Den Kongelige
Livgarde. Se mere på s. 8.

@garderforeningerne

N O R D I S K S TÆ V N E
Nordisk Militære Kammeratforeningers Stævne, eller i daglig tale, Nordisk
Stævne, samler hvert andet år forhenværende soldater fra Skandinavien. I
juni måned mødtes delegationerne i
Elverum. 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”

BASTILLE DAGEN 2019
Den 14. juli bidrog Vagtkompagniet
med en delegation under paraden på
Champs-Élysées på Bastille Dagen i
Frankrig. Se mere på s. 14.

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

i er netop blevet
færdige med
august måned,
hvor De Danske
Garderforeninger
igen stillede op
med en faneborg
på 10 faner ved
hold december
2018’s hjemsendelsesparade. Igen en fin dag, hvor DG
gjorde sig bemærket på fineste vis.
Nu er vi gået ind i september måned,
og som bekendt varsler denne måned
begyndelsen på efterårets komme. Det er
traditionelt set også den måned, hvor de
fleste garderforeninger igen tager fat på 2.
halvdel af årets program.
Pr. 1. september er Kongeåegnens
GF fusioneret med Garderforeningen for
Kolding og Omegn netop med henblik på,
at man herved kan give foreningens medlemmer et større udvalg af arrangementer
at vælge imellem. Jeg synes det er et rigtig
godt initiativ og en fornuftig beslutning.
Den 5. september bliver der rig mulighed for, at landets garderforeninger kan
være med til at markere den nationale
flagdag, der er stiftet med henblik på at
fejre vore udsendte, og derigennem sige tak
for deres indsats. Den anerkendelse har de
virkelig fortjent, for dem selv, og for det ry
de er med til at give Danmark ved deltagelsen under internationale operationer. Der
lægges mærke til det arbejde der udføres,
og med den professionalisme det udføres.
Det kan man kun, når man er godt uddan-

net. Vort regiment har pt et hold udsendt i
Irak med henblik på at uddanne de stedlige
styrker og myndigheder. Derfor er det også
ønskeligt og glædeligt, at vore garderforeninger landet over deltager med faner ved
disse arrangementer. Herudover vælger en
del garderforeninger at sætte et Dannebrogsflag på de faldnes garderes grave. En
flot gestus.
September måned byder på endnu 2
store arrangementer, der involverer os alle
landet over. Den 21. september afholder
vi landsskydestævne i Vingsted, hvor
alle, øvede såvel som uøvede kan deltage.
Her kan du prøve dig selv af i afslappet,
kammeratligt samvær. Og så koster det
ikke en bondegård, da DG igen i år leverer
ammunitionen. Der gives også et kørselstilskud pr. person på kr. 100 til deltagere
øst for Storebælt. Har man spørgsmål hertil
kan man altid kontakte forretningsføreren
på DG Sekretariat, men spørg først din
egen garderforening. Jeg har faktisk lyst til
at skrive, at du ikke må snyde dig selv for
denne dag. De gange jeg selv har deltaget,
har altid været fornøjelige.
Ved udgangen af september afvikler vi
atter et stort arrangement, nemlig afholdelsen af årets Gardermarch søndag den
29. september, dagen efter ”Åbent Hus”
på Garderkasernen i Høvelte. Det er i år 5.
gang, at vi afholder Gardermarch, og i den
anledning har vi designet en ny medalje,
der udlveres til alle marchdeltagere. Gardermarch er etableret i 2014 i et samarbejde mellem De Danske Garderforeninger og
Gardernetværk, med støtte fra Den Konge-

lige Livgarde, der ved de af Gardermarch
donerede midler har mulighed for at hjælpe
Veteraner efter behov.
Gardermarchen kan du gøre til en rigtig
familiedag på den lille rute (8 km). Men
også her kan du prøve dig selv af på både
den mellemlange rute (18 km) eller den
helt lange 30 km rute. Gardermarch er for
alle, og jeg glæder mig til at se så mange
gardere som muligt. Tilmeldingen hertil er
allerede godt i gang, men du kan stadig nå
det på www.gardermarch.dk. Vi ses

maj-70 Jens Crone
Præsident, De Danske Garderforeninger

DET SKER I SEPTEMBER
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
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D

en 5. august
mødte 391
nye værnepligtige, heraf
20 kvinder til
tjeneste ved
Den Kongelige Livgarde.
Det er den
første store
indkaldelse, som er resultat af det seneste
forsvarsforlig.
Under min velkomstbriefing for
rekrutterne fredag i deres første uge ved
regimentet kunne jeg orientere dem om
regimentets historie, opgaver, traditioner
og mine forventninger til rekrutterne, samt
ikke mindst om den kommende uddannelse og vagttjeneste. Som noget nyt kunne
jeg orientere dem om den nye opgave, de
skal være en del af, nemlig opstillingen af
en beredskabsenhed til støtte for politiet.
En opgave som virkede meget aktuel set i
lyset af bombesprængningen ved Skattestyrelsen, umiddelbart før de værnepligtige
mødte ved Livgarden.
Opgaven som Livgarden skal løse er;
på ordre at kunne indsætte en beredskabsenhed med kort varsel til støtte for politiet
forud for, under eller efter en uvarslet hændelse for at understøtte og aflaste politiet
med bevogtningsopgaver.
Den opgave kommer naturligt til at
præge dette indkaldelseshold, da den
medfører en justeret uddannelse, tættere
samarbejde med politiet, herunder politiets
certificering af dele af gardernes uddan-

Hold AUG-19 antrådt på Frederik d. III´s
plads på Garderkasernen i Høvelte. Forud
venter 8 måneders værnepligt.
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CHEFENS KLUMME

nelse, samt udlevering af ny beskyttelsesudrustning og materiel. Der kommer
også til at være en ny øvelse, som foregår
i vores garnisonsby Allerød, hvor vi skal
træne indsættelsen som beredskabsenhed i
bebygget område.
Garderne bliver som beredskabsenhed
fra december en del af terrorberedskabet til
gavn for borgerne. En opgave som passer
fint ind i ”For Konge og Folk”.
I slutningen af juni udsendte vi 2.
kompagni fra I Bataljon til Irak som en del
af Operation Inherent Resolve, hvor de skal
træne og uddanne irakiske soldater i de
grundlæggende militære færdigheder.
Holdet er kommet godt i gang, og
jeg forventer at kunne besøge dem
i slutningen af september. De skal
være i Irak det næste halve år, så
igen i år kan vi med uvurderlig
støtte fra Garderforeningerne,
sende julegaver til det udsendte
personel, samt fordele gaver til personellet på vagt i julen. Vi har også i
år planer om at genoptage samarbejdet
med Allerød-borgerne om at sende hilsner
og gaver til de udsendte soldater.
1. kompagni fra I Bataljon gennemfører øvelsesvirksomhed i efteråret for at
blive klar til deres udsendelse til Estland
til januar, hvor de i et halvt år skal være en
del af NATO- styrken i Baltikum. En opgave
som passer meget fint ind i den sidste af regimentets to kerneopgaver: At stå vagt om
Majestæten og den kongelige familie samt
at opstille enheder til nationens forsvar

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde

Mandag d. 5. august mødte hold AUG-19 på
Garderkasernen, klar til at aftjene 8 måneders
værnepligt ved Den Kongelige Livgarde.

Tal og medlemmer

Kalender

Regiment

VELKOMMEN I LIVGARDEN

En vestjyde i Livgarden
Morten Hansen Raunkjærs
breve til hjemmet
Organisation

N O TAT

BØGER

Morten Hansen Raunkjær mødte ved Den Kongelige
Livgarde den 10. maj 1904. Rekrut Raunkjær havde
tilbragt natten i tog. Han var rejst fra den vestjyske
hede til hovedstaden for at aftjene sin værnepligt ved
Den Kongelige Livgarde. Allerede dagen efter besøgte
Morten K.F.U.M. Soldaterhjem lige over for kasernen,
for at skrive sit første brev til sin familie i Vestjylland.
Brevet blev starten på en større samling breve fra

260

værnepligten ved Livgarden, som familien i Vestjylland
gemte for eftertiden og som nu udgives i denne bog.
Brevsamlingen giver et unikt indblik i en værnepligtigs
møde med Livgarden omkring år 1900, samt en indsigt
i kulturmødet mellem land og by, mellem Vestjylland

… Rekrutter
fra hold AUG19 har meldt

og København. Mortens breve giver også en indsigt i
tidens hovederhverv for den største del af befolkningen,
landbruget. Morten skrev åbenhjertigt om de udfordringer, som han mødte i sin hverdag ved Livgarden og om
afsavnet af sin egn, erhverv og familie.

sig ind i DG. De
nye medlem-

I

ndkaldelsen af hold AUG-19

Umiddelbart efter marcheres

adskiller sig særligt på ét punkt,

(på letteste måde) rekrutterne til

i forhold til de mange tidligere

kompagnigårdene, hvor de inddeles

indkaldelser. På holdet er der

i delinger.

indkaldt 100 ekstra værneplig-

D E F Ø R S T E D A G E i Livgarden er

tige, således at det fjerde vagthold

traditionelt set lange, og bruges

kan oprettes, og aktivt indsættes

blandt andet på udlevering af

i København, når holdet roterer til

størstedelen af de stumper, som

Livgardens Kaserne i Gothersgade

rekrutterne får brug for under aftje-

til november.

ning af værnepligten. Der indøves

K L O K K E N 1 2 på indkaldelsesda-

basal eksercits og afvikles fysiske

gen samledes alle rekrutterne på

test med henblik på at få overblik

Frederik d. III´s plads, hvor de for

over rekrutternes fysiske niveau. De

første gang kunne stifte bekendt-

fysiske test inkluderer en løbetest,

skab med kompagniernes officerer

hvor rekrutterne skal løbe 2200

og befalingsmænd. På pladsen ind-

meter i hurtigste tempo. Herefter

deles rekrutterne i første omgang

følger styrketesten, hvor rekrutter-

i de to kompagnier, hvor de første

ne blandt andet testes i split squats,

måneders uddannelse vil foregå.

dips på bænk og træk til bryst.

mer ønskes
hjerteligt velkommen i De
Danske Garderforeninger.
Vi håber, at I
alle får glæde og gavn af
jeres medlemskab.

LANDSSKYDNING 200M

FUGLESKYDNING

Den 27. juli afholdtes den traditionsrige fugleskydning i Sønderjydsk Garderforening med deltagelse
af garderne fra detachementet på Gråsten vagten.

De første forhåbentligt mange
skud i dette års Landsskydning 200 m er allerede

ningen til at lave et foreningsarrangement, hvor man mødes til
et par hyggelige timer med

blevet skudt, men hel-

skydning og gardersnak.

digvis er der endnu

Såfremt en forening ikke

masser af tid til, at der

har

kan skydes endnu fle-

kan få adgang til sky-

eller

umiddelbart

re. Landsskydning 200

debane, så kontakt en

m kan skydes i hele

naboforening og hør, om

september

den har mulighed her-

måned.

Skydningen kan skydes

for, og det kunne være

på hjemmebane, men

en ide at lave et fælles

den kan selvfølgelig også
skydes i Vingsted. Skydeudvalget håber, at flere foreninger
i år har valgt at bruge Landsskyd-

arrangement.

Landsskyd-

ningen er en skydning for
gamle gardere og mellem gamle gardere, så alle kan være med.
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N O T A T

PRÆSIDENTENS KÆDE
Alt fra forenings- og festtegn, til jubilæumsmedaljer og hæderstegn hænger (som regel) ulasteligt på brystet af gamle garderes civile uniform. Ét
tegn er dog kun at ﬁnde på én bestemt person i organisationen.

I

en miniaturesol.

déen til en kæde for Præ-

tegnet fra De Danske Garderfor-

sidenten kom i 1986 fra

eningers Hæderstegn. Til hver

K Æ D E N B L E V F Æ R D I G i begyn-

daværende præsident for De

side er der fem led bestående af

delsen af 1987, og N. C. Frederik-

Danske Garderforeninger,

tre tambourtrommer vekslende

sen nåede kun at bruge den ved

kammerherre, oberst N. C.

med to små sole. Tambourtrom-

den officielle fotografering af den

Frederiksen. Hans tanker med

merne er relief af trommen fra

afgående præsident.

hensyn til udformning af kæden

logoet for foreningen ”Livgardens

Bag på trommer og sole, skiftevis,

var, at den skulle sammensættes

Gamle Tambourer”, og solene

startende med trommen til højre

af kendte elementer fra Livgarden

er fra Præsidiets Hæderstegn,

er i to linjer indgraveret navn

og Garderforeningerne.

nemlig det sammenflettede DG

og periode på præsidenterne,

K Æ D E N B L E V F R E M S T I L L E T af

på en blåemaljeret cirkulær me-

startende med N. C. Frederiksen.

guldsmed Axel Holm i Virum. Den

daljon. Leddene er samlet med to

Præsidenten bærer kæden ved

er i sølv og består af vekslende

sølvkæder, der forbinder øverste

særlige lejligheder, så som ved

led, idet det midterste led er en

og nederste trommereife med

Årsdagsparaden, Repræsentant-

stor sol i sølv, omkranset af en

fire af solens hovedstråler. Efter

skabsmøder, Årgangsparader og

gylden, glat ring med diameter

den tredje tromme samles de to

foreningsjubilæer.

på ca. 80 mm. Midt på solen er

kæder ved et led, der udgøres af

HJEMSENDELSE

SAMMENLÆGNING

Den 31. juli kunne Vagtkompagniet ved Den Kongelige Livgarde hjemsende
næsten 270 gardere efter en særdeles tilfredsstillende tjeneste set over
de otte måneders værnepligt. Under hjemsendelsesparaden modtog
Garder Thomsen (1. vagthold), Garder Staun (2. vagthold) og Garder
Malik (3. vagthold) en anerkendelse for indsatsen i vagtkompagniet.
Garder Bardeleben modtog anerkendelse for indsatsen i Tambourkorpset
og Garder Rasmussen (kommandodelingen) for indsatsen i Vagtkompagniet.

Gældende pr. 1. september
har Kongeå-Egnens Garderforening og Garderforeningen for
Kolding og Omegn valgt at
sammenlægge foreningerne.
Foreningerne fortsætter nu
det samlede virke under
navnet Garderforeningen for
Kolding og Omegn.

TA M B O U R E R

JUBILÆUM

Oplæring af ny Tambourmajor under kyndig instruktion fra Chefen selv.
De bedste vinger at være
under Morten Thurø.

Den 31. juli kunne oberst
Mads Rahbek ønske
OKS-1 Nielsen fra Vagtkompagniet tillykke med
40 års god tjeneste.
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N O TA T

#livgarden

OPRETTELSE AF 3/II/LG

Den 29. juli 2019 blev 1. kompagni fra II Livgardebataljon midlertidigt
deaktiveret og 3. kompagni/II Livgardebataljon blev genoprettet. Det nye
kompagni overtager opgaven med Hærens Basisuddannelse (HBU) fra 1. kompagni,
der midlertidig deaktiveres indtil 1. kompagni genopstilles som 1. kompagni i
II/LG med ansvaret for Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU). Ved en ceremoni
på Garderkasernen i Høvelte den 29. juli, kunne kompagnichefen for 1. kompagni,
kaptajn Dan Elver aﬂevere kvartermærket til bataljonens næstkommanderende.
Næstkommanderende for II/LG takkede derefter kadren for deres indsats i
1. kompagni og præsenterede kadren for deres nye kompagnis historie.

madsvondro
I Hendes Majestæts tjeneste

Kaptajn Dan Elver overrækker 1. kompagnis kvartermærke til kaptajn Brian R. Printz. Herefter modtog kompagnichefen kvarmarkus_naundrup
Én blandt mange utrolige mennesker
#militærfoto

termærket for 3. kompagni og dermed kommandoen.

NEDSLAG I 3.
KOMPAGNIS
HISTORIE

livgardenstambourkorps
Mens nogle holder ferie, passer
andre tjenesten. Her 2 tambourer på
Marselisborg

VA LG S P R O G ( F R A 2 0 0 2 ) :
VOLUNTAS VICTORIAE - Viljen til sejr.

1. OKTOBER 1867:
3. kompagni oprettes.

1914-1918:

amaliecarolinejuuljensen
Blåfest gik forrygende

MINDESTEN VED
HUMLEBÆK STATION
TEKST PÅ STENEN:

En del af sikringsstyrken, indsat omkring Humlebæk

2. LIVGARDEBATAILLONS 3. KOMPAGNI

1939-1940:

BEREDSKABSSTYRKEN 1939-40

En del af beredskabsstyrken

2006-2007:

VORT HJEM DU DANSKE JORD

KFOR hold 15

VI SVÆRGER DIG, IHVOR VI GÅR,

2009-2010:

AT TRÆNGES HVIS DU TRUES

ISAF hold 8.

TIL VÆRN OMKRING DIN VAAR!
GARDERBLADET - SEPTEMBER 2019
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GARDERE
U D DAN N E R
IRAKERE
Task Force Dragon
Operation Inherent
Resolve Hold 10 har
nu overtaget ansvaret for træningen af
irakiske soldater fra
Dragonerne. Hovedparten af trænerne kommer fra
Den Kongelige Livgarde. Indtil nu har
de kørt det nøjagtigt
samme uddannelsesprogram som det
tidligere hold, men
nu begynder de så
småt at justere uddannelsen, så den
i højere grad får et
irakisk ansigt.
8
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TEKST: KIM VIBE MICHELSEN

S

olen er så småt ved at få magt, da den
irakiske bataljon – 600 mand - kompagnivis træder an for at takke deres danske
instruktører. De har netop afsluttet to
måneders dansk uddannelse, hvoraf
Hold 10 har været på de sidste to uger.
Irakiske kaptajner med stjerner
på størrelse med hønseæg på skuldrene takker de danske instruktører, der
kvitterer ved at overrække hver enkelt
soldat et certifikat som bevis på en veludført uddannelse. Stemningen er let og
munter, og ved flere lejligheder bryder

irakerne ud i sang og dans.
Hold 10 har nu været i Irak i tre uger. Her har soldaterne fra
Den Kongelige Livgarde, Ingeniørregimentet og Danske Artilleriregiment netop færdiggjort uddannelsen for de første 600 irakiske
soldater, der kom igennem med et godt resultat.
”Vi har bestræbt os på at følge hold 9s uddannelsesplaner og
metoder for det hold irakere, som de begyndte at træne. Mest for
at irakerne ikke skulle mærke nogen ændringer i deres uddannelsesforløb, men også for at vi kunne komme ind i rutinen”, fortæller
Christian Thielke Alber, der er major og kompagnichef for Build
Partner Capacity kompagniet, der står for både træningen af irakerne og de sikringshold – såkaldte Guardian Angels – der passer på de
danske træningshold.

GARDERBLADET - SEPTEMBER 2019
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Irakisk kursist med kursusbeviset i hånden

IRAKISKE INSTRUKTØRER

Den afsluttede uddannelse betyder også en pause for de
danske instruktører. En pause på en uges tid til næste
irakiske bataljon står klar. Programmet står dog ikke på
badeferie for det danske hold. Nu skal uddannelsesplanerne justeres på baggrund af de sidste ugers erfaringer
og Hold 10s visioner.
”En af de ting vi prøver at justere, er irakernes evne
til at uddanne sig selv. Vi vil gerne uddanne flere irakiske instruktører, så de selv kan fortsætte og vedligeholde uddannelsen, der hvor de nu bliver sendt
hen, når vi er færdige med dem,” siger Christian
Thielke Alber.
Irakiske instruktører er som sådan ikke noget
nyt. På det netop afsluttede hold var der fem irakere, der klarede sig igennem ”træn træneren”
uddannelsen. På hold 10 vil de danske soldater dog prøve at få betydeligt flere igennem den del af træningsprogrammet.
Udover at den giver irakerne mulighed for at vedligeholde egen uddannelse, giver den dem også ejerskab til
den nye viden, som de har fået af de
danske soldater. Et ejerskab så irakerne selv kan skabe et sikkert Irak med et
irakisk ansigt.

GARDERPLAKATER
VÆLG

MELLEM

2

ORIGINALE DESIGN

K R . 195,00

50 cm x 70 cm
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Bestil din plakat hos Knud Glavind
dgglavind@dbmail.dk
Tlf. 8554 8591 / 3054 3891

N O R D I S K S TÆ V N E
N O R D I S K M I L I TÆ R E K A M M E R AT F O R E N I N G E R S S TÆ V N E , E L L E R I D A G L I G
TA L E , N O R D I S K S TÆ V N E , S A M L E R
H V E R T A N D E T Å R F O R H E N VÆ R E N D E S O L DAT E R F R A N O R G E , S V E R I G E ,
FINLAND OG DANMARK. I JUNI MÅNED
M Ø D T E D E N DA N S K E D E L EGAT I O N
DE NORDISKE SØSTERFORENINGER I
E LV E R U M T I L T R E DAG ES K A M M E R ATL I G T S A M VÆ R . J O H N D E TA E J E F R A
H A D E R S L E V G F, S O M I Å R VA R U D P E G E T S O M R E P R Æ S E N TA N T F O R D G ,
F O R TÆ L L E R H E R I 5 K O R T E A F S N I T
OM OPLEVELSEN I NORGE

I

1.

forbindelse med formandsmødet i region 3 i marts
måned, blev jeg, af vores vicepræsident Ulrik Baunsgaard,
forespurgt om jeg havde mulighed for, og interesse i,
at deltage i Nordisk Stævne. Umiddelbart tøvede jeg en
anelse, da datoen lå midt i en tætpakket periode, bl.a. med
Valdemarsdag og Dannebrogs 800 års jubilæum, og så havde
jeg faktisk ikke nogen forhåndsviden eller kendskab til, hvad
opgaven indebar. Ulrik forklarede lidt mere om baggrunden
og idéen bag Nordisk Stævne, og sendte mig et par dage efter
et foreløbigt program for besøget. Da baglandet gav grønt lys,
takkede jeg ja til deltagelsen.
For at kunne være på plads til åbningsceremonien, startede
rejsen til Elverrum tidligt om morgenen d. 12. juni på Haderslev Station, hvor jeg fik behageligt selskab af oberst Leo Keller
Nielsen. Leo er en gammel kær bekendt, der undervejs på turen
til Sjælland kunne uddybe med fakta og viden fra tidligere deltagelse i stævnet. Desværre levede DSB op til sit dårlige ry, så
trods på papiret god tid til at skifte til bus i København, måtte
vi tage den med skarpt trav med 5 minutter til fælles busafgang
mod Elverrum. Vi nåede da heldigvis frem, og havde lige tid til
at få hilst på de øvrige danske deltagere inden afgang.

E

2.

fter 10 timers busrejse, landede vi hos Terningmoen
i Elverum. Terningmoen er en militær forlægning,
der huser grunduddannelsen af bl.a. Kongens Garde,
så vi fire gamle gardere følte os jo i særlig grad god
tilpas, og Ulrik Baunsgaard fik i løbet af ingen tid organiseret
en garderstue, som vi følte os hjemme og godt tilpas i. Åbningsceremonien om morgenen dagen efter blev på grund af kraftigt
regnvejr flyttet fra paradepladsen til en indendørs hal, hvor den
blev afviklet i god ro og orden, med deltagelse af et velspillende militærorkester. Her kunne vi for første gang få et overblik
over de øvrige deltagere fra henholdsvis Finland, Sverige og
naturligvis Norge. Vi måtte desværre konstatere, at det danske
kontingent var færrest i antal – også færre end der sædvanligvis deltager, men årsagen var formentlig, at de fleste har været
optaget af Dannebrogs 800 års jubilæum og dertilhørende
arrangementer.
GARDERBLADET - SEPTEMBER 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.

BAG OM
STÆVNET...

Nordisk Stævne kordineres i Danmark af DSL (Danske Soldaterforenings Landsråd). Nordisk stævne afholdes hvert andet år, og værtskabet går på tur fra gang til gang. I 2019
var Norge værter. I 2017 lagde Sverige barakker til, og næste gang, i 2021, er det Finlands tur til at føre værtsskabet. Således kan du i 2023 deltage i Nordisk Stævne på dansk
grund. Hvert af de 4 nordiske lande er tildelt 60 pladser ved stævnet. De 60 danske pladser blev i år fordelt med 2 pladser til Marineforeningen, 2 pladser til Flyvevåbnets
Soldaterforening, 2 pladser til Forsvarsbrødrerne. De resterende pladser blev fordelt forholdsvis efter medlemstal i Landsrådets landsforeninger, præsidiet, fanebærer m.v.

3.

E

fter officiel velkomst og tale fra bl.a. NMKF´s (Nordisk Militære Kammeratforeningers Stævne, red.)
præsident Arne Broberg, gik det retur til Terningmoen
til frokost, og derefter officiel modtagelse samt kranselægning ved Rådhuset hos ”Ordføreren” (borgmesteren, red.)
Åbningsceremonien om morgenen dagen efter blev på grund af
i Elverum, Erik Hanstad, der også introducerede os for filmen
kraftigt regnvejr flyttet fra paradepladsen til en indendørs hal.
”Kongens Valg”. Han spillede selv en birolle i filmen, og var
ligesom de øvrige nordmænd meget tilfreds med den danske
skuespiller Jesper Christensens præstation som Kongen. Filmen
Den sidste officielle dag i arrangementet var lørdag d. 15. juni –
gjorde så afgjort indtryk. Det var for mit vedkommende anden
Valdemarsdag og dermed Dannebrogs 800 årsdag. Dette blev markeret
gang, jeg så filmen, men fortsat absolut værd
ved den officielle flaghejsning om morgenen,
at se – og det gjorde da også indtryk at se
da Dannebrog blev hejst på fløjpladsen, og
vores norske venners rektion. Ingen tvivl
den danske delegation der blev fotografeom, at det her var hjerteblod for dem. Filmen
ret med Dannebrog efter dagens program.
udgjorde også en rigtig god baggrund for de
Selve dagsprogrammet bød på besøg på de
kommende dages aktiviteter.
historiske steder, der spillede hovedrollen
Efter en god aftensmad, var der tid til at
under 2. verdenskrig – og dermed også i filmingle med de øvrige deltagere, samt til
men ”Kongens Valg”. Vi besøgte Midtskogen,
at bese messefaciliteterne i Terningmoen.
hvor de tyske styrker blev stoppet af bl.a.
Der var ingen tvivl om, at faciliteterne er
Garderrekrutter. Vi besøgte også Glomdalsnogle niveauer over de danske. Det eneste,
museet samt øvrige interessante steder,
vi som danskere kunne hævde os lidt på,
under kyndig vejledning af meget kompevar ølpriserne – der var ingen, der ligefrem
tenter guider – særdeles interessant og godt
bestormede baren, hvis man kan udtrykke sig
arrangeret. Til slut havde vi mulighed for
således. Dermed var alle mand da også friske
selv at vandre lidt rundt i Elverum på egen
til fredagens program, hvor vi forlagde til en
hånd inden aftenens gallafest, der markereanden militær forlægning. Denne gang indde afslutningen på arrangementet. Enkelte
logeredes vi i Rena, ca. 35 kilometer længere
havde dog andre pligter, idet der i programmod nord, hvor vi blev introduceret til den
met indgik en skydekonkurrence med gevær
moderne norske hær, herunder organisation
og pistol. Det blev en fornøjelig og hyggelig
Kongens Valg, med danske Jesper
struktur og materiel.
aften, hvor de deltagende blev blandet godt
Christensen i hovedrollen som Kong
imellem hinanden, og hvor der således blev
Haakon VII, udspiller sig over tre højlejlighed til at træffe nye bekendte – og
dramatiske dage i april 1940. Her forsøger
den tyske militærmagt at besætte Norge,
for manges vedkommende, at forny gamle
på samme måde som de formåede i Danbekendtskaber.

4.

R

mark. Men Kong Haakon insisterer på at
mærke det norske folks knægtende modstand og nægter at kapitulere. Alligevel
må kongehuset rømmes, og den kongelige
familie flygter nordpå med tog skarpt forfulgt af tyske fly og kampklare soldater.

ena er hjemsted for dels De Norske Specialstyrker og dels Søndenfjeldske Dragonregiment – men
sidstnævnte enhed var på øvelse,
så hovedvægten var lagt på foredrag og teori – om end der blev
lejlighed til at møde ”rigtige” soldater, bese deres materiel –
som for størstedelen var topmoderne og meget nyt. Faktisk
så nyt, at der kun måtte fotograferes udefra og ikke inde i
køretøjerne. Her blev der også lejlighed til at høre nærmere om
norske soldaters forhold og vilkår. Hovedkonklusionen for mit
vedkommende var, at nordmændene såvel materialemæssigt,
men også med hensyn til vilje og evne til at ville forsvaret, igen
var nogle niveauer over det danske. Jeg noterede mig bl.a. den
civile ”Ordførendes” kommentar under velkomsten: ”Forsvaret
er en viktig og positiv del av samfunnet vårt. De har alltid vært
der, og når det trenes på Terningmoen og det i perioder smeller
ganske kraftig, er toleransegrensen stor blant elverumsingene.”

5.

S

øndag var afrejsedag, og belært af turen nordpå, var det
aftalt, at fremrykke afgangen en time, så vores udmærkede
buschauffør havde mulighed for at overholde køre/hviletiderne – og vi øvrige kunne nå diverse tog mv. Turen gik heldigvis
som planlaget, og kl. 23 var jeg retur i Haderslev. Overordnet set bød
stævnet på et spændende og interessant program, smukt afvekslende
mellem militære, civile og kulturelle formål, rigtig god mulighed for at
få indtryk af vores nordiske nabolandes militær (struktur og organisation) – og rigtig gode muligheder for at træffe og udveksle erfaringer
med ligesindede kolleger og kammerater. Næste møde finder sted i
Finland om 2 år, og skulle jeg til den tid få tilbuddet igen, vil jeg ikke
betænke mig et øjeblik – Nordisk Stævne er i høj grad anbefalelsesværdigt
GARDERBLADET - SEPTEMBER 2019
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BASTILLE PARADE 2019
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astilledagen er Frankrigs nationaldag, og
samtidig en hyldest til oprøret mod bastillen i 1789. Denne nationaldag hyldes med
begivenheder og fest, men dagens højdepunkt er militærparade på Champs-Élysées
hvilket har været en årlig tradition siden d.
14. juli 1880.
Paraden består af den franske hær samt
andre nationer, som stolt fremviser deres
faner og marcherer fra Arc De Triomphe
til Place de la Concorde, hvor den franske
præsident, nu Emmanuel Macron, den franske regering og udenlandske ambassadører,
står og salutererer de allierede lande og
egne enheder. Og i år, også et fanekommando fra Den Kongelige Livgarde.

Søndag d. 7. juli kl 05.00 var der afgang
fra Livgardens Kaserne for de seks gardere. 16 timer senere ankom de til Versailles udenfor Paris sammen med kaptajn
Hedemann og oversergent Bülow. Her blev
alle indkvarteret på Saint Cyr l’École, en
gammel officersskole. I den kommende uge
stod programmet på daglige indøvelse og
andre spændende oplevelser i og omkring
Paris. Efter tidlige morgen-/formiddagsindøvelser med varierende start mellem 0400
og 0730, var der masser af tid for garderne
til at nyde den franske hovedstad. Steder
som Versailles slottet samt Eiffeltårnet
m.m. blev udforsket.
Torsdag aften, efter tre dage med

indøvelse, blev soldaterne fra Den Kongelige Livgarde, sammen med de udvalgte
besætningsmedlemmer fra søværnets skib
Niels Juel, som også skulle deltage i paraden, inviteret ind på den danske ambassade
til pizza og kolde drinks i gårdhaven og på
tagterrassen. Herfra kunne udsigten til Triumfbuen, Montmartre og Eiffeltårnet nydes
inden turen gik tilbage til St. Cyr l’Ecole for
at gøre klar til fredagens generalprøve med
start kl. 0430.
Søndag morgen var tiden endelig inde
til paraden på Champs-Élysées. Der var afgang fra St. Cyr l’Ecole kl. 0655, og kl. 0830
stod alle enhederne opmarcheret på deres
pladser. Garderne var nervøse i deres M/69,
men samtidig begejstrede og målløse, da
ni kampfly med de franske farver (rød, hvid
og blå) fløj hen over den samlede styrke og
satte paraden i gang.
Efter paraden blev delegationen
inviteret på rådhuset i Paris til en frokost
sammen med de andre nationers deltagere.
Soldaterne fra Livgarden måtte dog springe
desserten over, da de var inviteret hjem til
den danske ambassadør til drinks, og ikke
mindst for at hilse på forsvarsministeren
som delte sin begejstring og rosende ord
med garderne.
Denne ”once in a lifetime” oplevelse
blev anvendt af garderne til at skabe nye
venskaber med soldater fra de andre nationer, hvor der blev byttet kompagnimærker

samt andre små souvenirs. Om aftenen den
15. juli, dagen efter paraden, ankom delegationen igen til Livgardens Kaserne og det
franske eventyr var slut. Herefter ventede
blot to vagter for garderne, inden de skulle
hjemsendes eller fortsætte deres videre
tjeneste i hæren

Den danske delegation under indøvelse
af paraden på Champs-Élysées

STORMEN PÅ BASTILLEN
DEN 14. JULI 1789

BASTILLEN

var en middelalderlig befæstning og et
politisk fængsel i det centrale
Paris. Selve borgen var næsten
uden militærstrategisk betydning, men befæstningen blev
set som et symbol på monarkiets tyranni og magtmisbrug.
Den 14. juli 1789 stormede
omkring 300 ophidsede borgere den game befæstning, hvor
de slog vagterne ihjel og frigav
fangerne.

BASTILLENS

kommandant, Bernard de Launay, blev
tilfangetaget og efterfølgende
ført til rådhuset, hvor han blev
tortureret og dræbt, som hævn
for de omkring 100 dræbte
erobrere. Stormen på Bastillen
betegnes i dag som startskuddet til Den Franske Revolution.
Forud for stormen var gået
adskillige år med uro på grund
af stor ulighed og fattigdom i
Frankrig.
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EDINBURGH TATTOOET
HISTORIEN OM

1969

EN GA N G T I DLI GERE HAR D ET VÆRET LIVGARDE N FORUNDT, AT DE LTAGE I DE T V E R D E N S B ER ØM TE TAT TOO I EDIN BURGH, NEM LIG E T H OLD GARDE RE OG 4 TAM BOURE R, DE R ME D V I RK E DE I 1 957. D ERFO R VAR D ET UTRO LIGT H E LDIGT, AT UNDE RT EGNE DE LIGE NE TO P VA R
I N D K A LDT PÅ DE T TID SPUNKT, HVOR L IVGARDE N F IK C H ANC E N PÅ NY. OP H OLDE T I S KOTL AN D SKU LLE STRÆKKE SIG OVER 5 UG E R F RA DE N 3 . AUGUST T IL 7. SE PT E M BE R 1 9 69 .
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F
TEKST: TAMBOUR, SEP-68 106 PREBEN BOSSE

ordelingen i tambourkorpset var således: 16 trommer, og 24 fløjter, hvoraf
der var 6 fløjter der ligeledes spillede
signalhorn. Der var så 2 reserver der
kunne træde ind som henholdsvis
tromme eller fløjte, og sidst men ikke
mindst havde korpset 2 tambourer
der blæste på Lur, hvilket var starten
på opvisningen ved hver eneste
forestilling. Selvom selve udstationeringen løb over fem uger, så var selve
Tattooet kun i de tre af ugerne. De
første to uger var sat af til indøvelse
af programmet. I Danmark var vi alle
samlet 14 dage før afgang, for her at
indøve selve opvisningen, men da vi
ankom til Edinburgh, og så opvisningspladsen foran Edinburgh Castle,
fandt vi hurtigt ud af, at det program
vi havde indøvet i Danmark, overhovedet ikke kunne bruges på den forholdsvis lille plads vi fik stillet til rådighed. Ikke
mindst så skrånede pladsen så meget, at den normale kadence ikke kunne praktiseres, men måtte øges en del. Altså måtte vi bruge de første 14 dage på at indøve et
anderledes program, men det gik jo alligevel som det skulle, og det endte skam også
med, at blive et meget seværdigt skue.
SOM NÆVNT så havde vi de første 14 dage til indøvning af tattooet, men det foregik kun i dagtimerne, hvorfor vi havde alle aftener fri til andre fornøjelser og byture.
På afrejsedagen havde vi alle fri om formiddagen, og derved havde vi tid til at tage
afsked med familier og kærester etc. Vi skulle stille klar på Livgardens kaserne kl.
14. 30, hvorefter de følgende timer gik med pakning af såvel vores egen men også
den fælles bagage.
Klokken 18.00 gik så turen mod Kastrup Lufthavn, hvor vi med et SAS fly skulle
flyve kl. 20.00. Efter en flyvetur på knap 2 timer ankom vi til lufthavnen i Prestwick.
Da vi ankom til Prestwick, var lufthavnen så godt som ryddet for mennesker. Der
gik temmelig lang tid før der kom nogen og bød os velkommen, så vi stod bare og
gloede, da ingen kunne fortælle os, hvad der skulle ske. Omkring midnat ankom der
heldigvis nogle busser og hentede os, og nu gik turen endelig imod kasernen i Collington. Kasernen hed i øvrigt Redford Barracks. Da vi ankom til kasernen var klokken omkring 01.30, og efter endnu lidt ventetid fik vi anvist vores sovelokaliteter.
En kæmpe sovesal med plads til ca. 25 mand. Efter at have smidt vores bagage på
sengen, drog vi alle ned i kasernens spisesal, hvor der ventede os lidt varm suppe.
Først herefter kunne vi pakke ud og indrette os, så det var nærmest morgen inden vi
fik mulighed for lidt søvn, inden den kommende dags indøvning af tattooprogram.
Anderledes gik det dog, da vi om morgenen skulle stille til parade, idet vi blev kørt
ind til Edinburgh Castle, hvor vi dels så pladsen, hvor showet skulle foregå, og ikke
mindst de lokaliteter, vi skulle opholde os på, såvel før en forestilling, som imellem
to forestillinger. Hvad stedet normalt blev brugt til, vides ikke, men det lignede
nærmest nogle ”skolelokaler”, og pladsen var meget trang. I disse lokaler skulle vi
i tre uger slå tiden ihjel, og det viste sig, at være i rigtig mange timer, de dage hvor
der var tattoo.
Tattoo hver dag, og nogle dage to forestillinger. Om lørdagen var der, ud over to
forestillinger om aftenen, også noget de kaldte ”Eftermiddags Matine”. Dog kunne
vi disse lørdage nå tilbage til vores kaserne og spise aftensmad, inden vi igen skulle
tilbage til skolelokalet og vente på den næste aftenforestilling. Det skal retmæssigt
nævnes, at søndag var der tattoo fri, dog holdt pubberne også lukket om søndagen.
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Pakkeliste til Tattooholdet, der
bestod af følgende: OL Bjerrum, Major P.K.Larsen, Kgl.
Kapelmusikus Hans R. Fulling,
Musiker John Tjærby, Kaptajnerne E. Allerup, P.A. Lauritzen
og K.H.Sørensen, Pr.ljt. J.E.Ebbesen, OS Mikkelsen, 2 sergenter, og korporal Niels Lautrup
Jensen, sidstnævnte indgik på
lige fod med øvrige i tambourkorpset, 50 værnepligtige gardere fra hold nov. 68, samt 44
tambourer hvoraf de ca.24 var
genindkaldte på kontrakt. I alt
105 deltagere fra Livgarden.

DE FØRSTE TO UGER var sat af til
indøvelse og hvad der ellers måtte
være på programmet af specielle
ting. Vi deltog en dag i noget, som
de i Skotland holder meget af, nemlig et Highland Games i byen Grieff.
Her skulle vi give en opvisning på
plænen, imens der rundt om os
foregik andre ting, såsom telefonpæle kast, Marathon sækkepibespil,
sabeldans, cykelløb og hammerkast
etc. Her fik vi oplevet noget anderledes, og vi fik da også smagt på en
skotsk specialitet, som vi i første
omgang troede, at være en spandauer, men i stedet for syltetøj eller
creme i midten, så var der såmænd
blot fårekød. Denne delikatesse
skulle man lige vende sig til.
En hel dag blev revet ud af
kalenderen, idet Carlsberg Fonden

18
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havde arrangeret en heldagstur
op i højlandet. Vi blev afhentet i 3
busser, og alle var spændte på hvad
der nu skulle ske. Efter en times
kørsel fik vi øje på en stor rasteplads, hvor der var sat en masse
Carlsberg parasoller op, og på borde
under disse stod der masser af
Carlsberg dåseøl. Heldigvis kørte
vores busser ind på rastepladsen, og
nu var der ingen, som var i tvivl om,
hvad der så skulle ske. Vi blev budt
velkommen af en repræsentant fra
Carlsberg, som sagde vi bare kunne
forsyne os, og det skulle ikke siges
mere end én gang. Imens vi drak en
øl, kom der yderligere to busser, fra
samme vognmandsfirma, kørende
ind på rastepladsen, og til vores
store overraskelse var busserne fyldt
af unge kvinder.

Det viste sig, at Carlsberg havde
indbudt de Danske Karoline piger,
alle der var udstationeret i det
meste af England og Skotland, til at
være med på turen. Pigerne fik en
hjertelig velkomst af os gardere, og
da vi skulle videre med dagens program, blev alle bedt om at blande sig
i samtlige nu 5 busser, hvilket straks
gjorde turen lidt sjovere. Vi kørte op
i Højlandet, vi så Lock Ness, Loch
Lomond, Inverness, spiste frokost på
en hyggelig restaurant, og sluttede
dagen med endnu et restaurationsbesøg, hvor aftensmaden blev
indtaget. Alt i alt en rigtig god tur
som Carlsberg Fonden derfor kunne
høste meget ære af.
ENDELIG OPRANDT DAGEN hvor
vores første forestilling skulle løbe

GARDERMARCH 2019
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af stabelen. Vi blev afhentet på kasernen i nogle af de gamle
engelske dobbeltdækker busser, og blev i dem kørt ind til Edinburgh, hvor vi i første omgang skulle opholde os i de omtalte
skolelokaler. Ventetiden gik med kortspil, læsning, rygning,
og nogle drak endda øl (dette var tilladt dengang). Tattooet
startede med et hold sækkepibespillere ” Massed Pipes and
Drums”, så var det Royal Marines tur, herefter The Royal Canadian Mounted Police, Et skoleorkester ved navn The British
Columbia Beefeaters Band, Noget militær opvisning med Scottish Division Castle Race, og endelig kom turen til os.
Fra skolelokalerne gik turen på et gangbræt under tribunerne ind på selve Edinburgh Castle, hvor vi efterfølgende
skulle stille op. Det første der skete var, at vore to lurblæsere i vikingekostume gik ind over vindebroen og stillede op.
Speakeren annoncerede nu Livgarden med ordene: Jeg er glad
for at byde velkommen igen til The Royal Danish Lifegarde. Herefter startede Lurblæserne med at blæse en fanfare,
hvorefter kaptajnen råbte, Livgarden march. Vi marcherede nu
med tambourkorpset i spidsen hen over vindebroen og ind på
arenaen til tonerne af ”Den gang jeg drog af sted”.
Først gav tambourerne deres opvisning med numre som
Tavern in the town, Københavner march, Wonderfull Copenhagen, Alfred skal giftes nu til morgen, Tipperary, Rits Rats,
hvorefter det blev det gardernes tur med et meget flot evalueringsprogram til tonerne af forskellige Tambourmarcher.
Alt dette imens bifaldet fra tilskuerne væltede ned over os.
Ja der var endda mange af numrene hvor publikum sang med
på. Vi sluttede af med, at hele holdet i slowmarch gik frem
imod hovedtribunen, hvor vores honnør blev aflagt for dagens
æresgæst. En aften var æresgæsten prins Georg af Danmark.
Dette program blev herefter gentaget de følgende aftner i de
næste tre uger, så jeg tror da nok vi efterhånden fik det ind på
rygraden. Selve tattooet blev afviklet fra den 15. august til den
6. september.
Efterfølgende var de danske aviser ikke blege for at rose den danske indsats. Således
kunne det bl.a. læses i en dansk avis at:
”Livgarden erobrede Skotland! Otte tusinde vildt begejstrede skotter klappede som
rasende, da 42 mand fra tambourkorpset
og 48 mand fra eksercitskompagniet i den
kongelige danske livgarde marcherede
ind foran det projektørbelyste Edinburgh
Castle og gav et tattoo, der sagde sparto til alt det, 600-700 veltrænede britiske
soldater fra en lang række britiske regimenter forinden havde vist. Under kommando af kompagnichef major P. L. Larsen.
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EN TIDLIG FORMIDDAG, inden vi samme aften skulle give to forestillinger,
blev vi inviteret til, at besøge Johnnie Walker Distillery i Kilmarnock. Først fik
vi en god rundvisning, efterfølgende middag, der bestod af Dansk bøf, og sidst
men ikke mindst blev det til diverse smagsprøver. Inden vi forlod stedet fik alle
overrakt en gaveæske med en ½ flaske Johnnie Walker Red Label. Dette gjorde
skam lykke, og nogle tog allerede hul på flasken på vejen hjem, til trods for der
om aftenen ventede os to forestillinger, og hvor det gjaldt om at være klar og
parat. Alt gik dog som det skulle, dette til trods for, at der var enkelte bump på
vejen.
Det var slutningen på fem ugers intenst oplevelse, og jeg er sikker på, at
alle deltagere fik noget at se tilbage på, noget der blev lagret dybt i hukommelsen, noget der aldrig vil tone sig ud i forglemmelsens mørke intethed. Nej det
var en oplevelse som vil blive husket, også selv om vi bliver 100 år eller mere.
Da vi kom hjem og alle mest havde lyst til at holde fri, især de tambourer der
var genindkaldte, så var der til sidst endnu en opvisning i vente. Hans majestæt
Kong Fredrik den IX havde ønsket, at overvære vores tattoo, hvorfor der var
arrangeret en ekstra forestilling i Sandholmlejren den 9. september.
Dagen oprandt, og under overværelse af den kongelige familie og tjenestegørende gardere, opførte vi tattooet igen, nu for allersidste gang. Kongen gav
efterfølgende rosende ord til hele holdet, og roste os bl.a. for vores præcision
og enorme energi. Ligeledes sagde kongen, at det var en nydelse at se vores
elegante bevægelser afstemt på millimeter med sidemanden. Som afslutning på
det hele fik alle deltagere et lille hvidt askebæger med et tryk hvorpå der stod
Edinburgh Tattoo 1969, samt et foto med alle medvirkende fotograferet af BBC.
Det var ikke store gaver, men minderne har vi dog inde i os selv

Avisudklip fra Edinburgh Tattoo
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Garderforeningerne i Nordjylland
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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
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GARDERGOLF PÅ

ØLAND GOLFKLUB
SØNDAG D. 22. SEP. KL. 08:30
GF Nordjylland arrangerer efterårets
GarderGolf turnering for hele region 1’s
Garderforeninger. Sted: Øland Golfklub, Rolighed 5, Øland, 9460 Brovst. Greenfee SGN
klubber kr. 175 øvrige kr. 350. Match-fee kr.
125,00 inkl. frokost. Præmier: Formandens
vandrepokal overrækkes til bedste GF medlem. Desuden er der præmier til de 3 bedste
golfere, og endvidere er der præmie til den,
der kommer tættest på hul i et slag på
green på alle par 3 huller. Efter spisningen
er der præmieoverrækkelse under kaffen. Vi
håber, som sædvanlig, på et stort fremmøde
til denne golfdag. Der er mulighed for at
tage en ledsager med. Vil du med? Bindende
tilmelding med oplysning om DGU nr. og
handicap senest 17. september 2019 til
sekretær Niels Christian Thygesen tlf. 8121
0060 eller på kontakt@gfnordjylland.dk

Brønderslev & Omegn

GF 70 - 1/7 1947

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

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

GF 40 - 29/12 1917

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

National Flagdag: Den Nationale Flagdag markeres landet over den 5. september. Til ære for danske udsendte
opstilles parader og afvikles arrangementer i Hobro. Se nærmere i dagspressen.

Vingsted DG skydning 50 m og 200
m: Lørdag den 21. september afholdes

årets største skyttestævne – Vingsted
Skydningen. Ammunitionen er igen i
år betalt af DG, hvilket gør Vindsted
til en oplagt mulighed for at skyde
200 m landsskydning. Kontakt skydeleder jan-90 Mogens Dalsgaard SMS/
mobil 2214 7877 eller e-mail: garder.
himmerland@gmail.com for tilmelding.
Bowling aften med ledsagere: Sted:
Aars Bowlingcenter, Hjortkjærsvej 1,
9600 Aars. Tid: Onsdag den 9. oktober kl. 18.00. Vi mødes kl. 17.45. Efter
en times bowling fra kl. 18.00-19.00
(der bliver isat gul kegle) samles vi
i Bowlingcafeen, hvor vi skal have
hakkebøf og kaffe for en pris på kr.
160,00 inkl. leje af sko. Der bowles i to
præmiegrupper, en dame- og en herrerække med præmier for hver 5. deltager, samt når gul kegle er i spids og
alle kegler væltes, belønnes deltager
med en vinpræmie. Under kaffen vil
de udsatte vinpræmier blive uddelt.
Vi håber, som sædvanlig på et stort
fremmøde til denne bowlingaften.
Du er velkommen til at tage ledsagere med eller kun deltage i fællesspisningen kl. 19.00. Tillmelding senest
fredag d. 4. oktober 2019 kl. 12,00 til
Nov-75 Kristian K. Kristensen mobil/

sms 2133 3566 eller på dicteesben@
gmail.com.

DG landsbowlingturnering C-rækken: 1.
plads: Juni-85 Tommy Jensen, jan-90
Mogens Dalsgaard, juni-68 Leif Pedersen og sept-62 John Nielsen. Præmierne vil blive overrakt den 9. oktober i Aars Bowlingcenter.

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

Nordjylland

GF 10 - 24/3 1908

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

TIRSDAG DEN 5. SEP. FLAGDAG FOR DE
DANSKE SOLDATER: Program: 09:00:
Bustransport fra Soldatens Sten
ved Forsvars- og Garnisons-museet i Aalborg til DGI-huset i Aabybro.
09:30-11:15: Jammerbugt Kommune
afholder arrangement for Danmarks
udsendte. Alle DSS Aalborg faner
er inviteret. 11:15: Bustransport fra
DGI-huset i Aabybro til Soldatens
Sten. 12:00-13:00: Parade, blomsterlægning mm. ved Soldatens Sten.
13:00: Bustransport fra Soldatens
Sten til Budolfi Kirke/Gl. Torv. 13:15Fortsættes
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TIRSDAG DEN 10. SEP. KL.19.30.
GRATIS DELTAGELSE I FUGLESKYDNING: Vores traditionelle fugleskyd-

ning er på Gl. Lindholm Skole, hvor
vi glæder os til at se alle Garderforeningens medlemmer dyste om at
blive årets fuglekonge. En hyggelig og
gemytlig aften. Som noget nyt vil det
i år være gratis at deltage, idet Fugleskydningen, smørrebrød, 1 øl/vand og
kaffe betales af GF Nordjylland. Der er
ingen forpligtelser forbundet med at
blive Fuglekonge. Tilmelding senest
8/9 til oldermand Flemming Hassing
tlf. 9838 3122. Eller skriv til:
kontakt@gfnordjylland.dk

SØNDAG DEN 22. SEP. KL.08.30 GARDERGOLFDAG PÅ ØLAND GOLFKLUB:

GF Nordjylland arrangerer efter-årets
GarderGolf turnering for hele region 1’s Garderforeninger. Sted: Øland
Golfklub, Rolighed 5, Øland, 9460
Brovst. Greenfee SGN klubber kr. 175
øvrige kr. 350. Match-fee kr. 125,00
inkl. frokost. Præmier: Formandens
vandrepokal overrækkes til bedste GF
medlem. Desuden er der præmier til
de 3 bedste golfere, og endvidere er
der præmie til den, der kommer tættest på hul i et slag på green på alle
par 3 huller. Efter spisningen er der
præmieoverrækkelse under kaffen.
Vi håber, som sædvanlig, på et stort
fremmøde til denne golfdag. Der er
mulighed for at tage en ledsager med.
Vil du med? Bindende tilmelding med
oplysning om DGU nr. og handicap
senest 17. september 2019 til sekretær Niels Christian Thygesen tlf. 8121
0060 eller på kontakt@gfnordjylland.
dk
Jul. 1971 Niels Chr. Thygesen, Sekretær

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

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

5. sept. kl. 16:30 Flagdag på Rådhustorvet ved det gamle rådhus i Randers: Vi
deltager med fane. Derpå er der mindehøjtidelighed i Sct. Mortens Kirke.

18. september kl 19.00 i Helligåndshuset: Fhv. Generalkonsul i Flensborg,
Henrik Becker- Christensen holder
foredrag: ”Dansk og Tysk i Grænselandet. Fra og mod hinanden – 1920
til i dag.” Sammen med Grænsefor-
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10. Oktober kl. 19.00 Virksomhedsbesøg
på Kafferisteri: Vi besøger kaffefirmaet

”Farm Mountain” på Mysundevej 10
ved den gl.kaserne. Der er rundvisning og smagsprøver. Kom og få en
anderledes aftenkaffe. Tilmelding inden 4. okt. Gratis adgang.

Thisted Amt

GF 04 - 8/4 1901

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

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 2016 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

Onsdag d. 2. og 16. oktober kl.19.30:
Skydning 15.m og kammeratskabs aften i Sjørring Hallen. Så er vores vinter aktviteter startet op. Vi mødes på
skydebanen i Sjørring hallens kælder.
Indgang fra bagsiden af hallen. Menu
og priser er uændret. Vi håber at se
dig til et par hyggelige timer.

Vendsyssel

GF 43 - 14/5 1918

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

Kære garderkammerater.

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

Randers By & Omegn

eningen i Randers indbyder vi til en
interessant aften. Entre og kaffe 100
kr. Tilmelding inden 11. sept.
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Så fik vi skudt den nye sæson i gang,
med en hyggelig aften hos Anette
og Martin. Og hvilken sæson vi går
i møde. Som du selvfølgelig har set,
er dette års program spækket med
spændende oplevelser, og vi i bestyrelsen håber naturligvis på jeres
opbakning, så vores fantastiske forening fortsætter med at blomstre. Vi
har igen i år forsøgt at ramme bredt,
så der er noget for en hver smag, ung
som gammel. Det er essentielt for
foreningen, og de arrangementer vi
afholder, at der er opbakning – det siger sig selv. Så jeg vil komme med en
særlig opfordring til DIG der ikke bruger din forening. Prøv at møde op til
en kammeratskabsaften, eller et af de
mange arrangementer vi har i løbet af
året, og få en fornemmelse af hvem vi

er, for vi er ikke så forskellige fra dig.
Vi har alle sammen den stolte opdragelse fra Den Kongelige Livgarde i bagagen, og det binder os sammen. Og
bare rolig, det handler ikke kun om
hvor hårdt det var i gamle dage, og om
hvor let de unge har det nu til dags.
Det handler ikke kun om Jungle Jim
og andre røverhistorier. Det handler
om hyggeligt selskab, gode relationer
og oplevelser i kammeratligt lag.

Torsdag d. 5. september kl. 07.45: National flagdag, Flådestation Frederikshavn (med ledsagere).
Onsdag d. 11. september kl. 19.00: Kammeratskabsaften, Grønlandsvej 16,
9900 Frederikshavn.
Lørdag d. 21. september kl. 10.30:

Fællestur til landsskydning i Vingsted
– Vingsted Skovvej 1, 7100 Vejle.
Onsdag d. 25. september kl. 18.30: Alderslyst Vingård – rundvisning og
vinsmagning, Melvadvej 14, 9320
Hjallerup (med ledsagere).
Onsdag d. 2. oktober kl. 19.00: Kammeratskabsaften, Grønlandsvej 16, 9900
Frederikshavn.
DEC-06 Peter Christensen

Østvendsyssel

GF 77 - 16/11 1971

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

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

Bjerringbro & Omegn

2
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14:00: Gudstjeneste hvor alle DSS
faner deltager. 14:00-14:30: Parade
mm. på Gl. Torv. 14:30-14:50: March
gennem byen til Europahallen ved
AKKC. 14:50-16:00: Arrangement i
Euro-pahallen. 16:00: Bustransport
fra AKKC til Soldatens Sten.

GF 75 - 11/7 1961

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

Djursland

GF 55 - 7/4 1929

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

Garderskydning torsdag den 26.
september fra kl. 18.30 i Skyttehuset,
Stenvad Bygade 55, 8586 Ørum. Der
skydes på 15. m. bane. Jan.-59 Søren
Bøystrup er på banen, til at give en
god vejledning i kunsten at ramme
målet, så kom trykt til skydningen.
Efter skydningen er der Kirstens kaffe med kage til. Alle er velkommen til
en hygge- og skydeaften, med gardersnak over bordet, tag gerne en med til
skydningen.

R E G I O N E R

Samsø

GARDER SILHUET 395,- kr.

GF 09 - 18/3 1909

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

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

Herning & Omegn

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

70 cm
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 A/S:
Onsdag den 11. september kl. 17:00, Vejlevej 5, Lind, 7400 Herning
Program: 17:00 – 18:00 velkomst
samt præsentation om brint og NEL
Hydrogen A/S. 18:00 – 19:00 rundvisning på fabrikken. Det er Finansdirektør Martin Borum Pedersen fra Nel
Hydrogen A/S som vil fortælle og vise
os rundt i denne meget spændende og
top moderne virksomhed: ”Her udvikles metoder til anvendelse af fremtidens
brændstof til biler, busser, lastbiler,
tog og skibe. Kort sagt, så producerer
vi tankstationer til brint køretøjer, det
kan være biler, busser, lastbiler, tog og
skibe. Man kan lave brint med overskydende vedvarende strøm og spaltning af
vand via elektrolyse. Dermed får man et
grønt brændstof uden emissioner eller
partikler. Fordelen med brint er hurtig
optankning og lang aktionsradius. Du
er velkommen til at se mere på: nelhydrogen.com. Vi tanker bl.a. Nikola lastbiler i USA.”
TILMELDING senest 6. september
til: Claus Eegholm 6077 7777 – eegholm@post.tele.dk
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

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

Silkeborg & Omegn

GF 30 - 4/5 1913

HUSK: Flagdag for Danmarks udsendte torsdag den 5. september 2019 kl
19.00 i Alderslyst Kirke. Mindegudstjeneste og kranselægning.

Næste arrangement: Onsdag den
23. oktober 2019 kl. 18.00 Bowling på
Bowl and Fun, Brokbjergvej 12, Silkeborg. Vi bowler 1 time, derefter spisning. Ledsagere er velkomne. Tilmelding til formanden senest 15. oktober
2019 på jakobnorgaard@yahoo.com
eller mobil 2060 6633.
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

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
tilsendt en deltagerliste senest den
11. september.
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.

Torsdag den 10. oktober kl. 18.30: Generalforsamling med middag (Gule
ærter eller wienerschnitzel) i Borgernes Hus i Veng, Søballevej 6A, Veng,
8660 Skanderborg. Forretningsfører
Jan Stoltenberg vil komme og uddele
jubilæumstegn og skydepræmier. Jan
Stoltenberg vil også fortælle spændende beretninger fra sit liv som garder. Notér allerede nu denne aften i
din kalender.
Skaf et nyt medlem: Hvis du, som medlem af vores forening, skaffer ét nyt
medlem, vil du få halvt kontingent ét
år. Skaffer du to medlemmer får du ét
helt års kontingent.
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

Fredag den 26. juli fejrede foreningen
sit 110-års jubilæum på ”Golf Salonen”
i Viborg.
Der var 33 deltagere, lige fra hold
MAR-58 til DEC-18, som hyggede sig
sammen med god mad, vin mm. og
nogle fik sig en svingom til Henning
Pedersens ”one-man band”. Efter hovedretten fik NOV-62 Ib Jørgensen
overrakt De Danske Garderforeningers Hæderstegn med diplom. Ib fik
hæderen for mange års tro tjeneste
i foreningen. Endvidere blev JAN-59
Gunnar Juul Kristensen udnævnt til
æresmedlem og fik samme forbindelse et æresbrev for at markere udnævnelsen. Gunnar har også en lang
karriere i foreningens tjeneste, så meget fortjent udnævnelse. Som ”yngste
skud på stammen” fik DEC-18 Mikkel
Kolding Christensen tildelt medlemsemblemet. Mikkel hjemsendes den
31. juli så han nåede det lige som aktiv garder.
Jan-80 Povl Christensen

VIBORG GF: Uddeling af hæders- og foreningstegn under foreningens 110 års jubilæum. Fra
venstre ses Jan-59 Gunnar Juul Kristensen, Nov62 Ib Jørgensen, Dec-18 Mikkel Kolding Christensen og formand Jul-73 Jens Saabye.
GARDERBLADET - SEPTEMBER 2019
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Aarhus & Omegns Garderforening
GF 05 - 26/9 1902

med franskbrød. Øl, vin og vand kan
købes. Bindende tilmelding til Klaus
Holck, tlf. 2339 1848 eller mail til
holck@oncable.dk senest den 25. oktober

Tirsdag den 2. juli mødtes de tjenstegørende gardere fra Marselisborg detachementet med de gamle gardere til
den traditionsrige, årlige dyst. Ti gode

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

Fredag den 6. september kl. 19:30-21:30:
Vi oplever Aarhus Festuge på nærmeste hold. Vi mødes i ”Ivars Herreværelse”, Skolegade 7 B. Her spiller og
underholder Ivar. Fra kl. 18:00 vil der
være mulighed for spisning på Teater
Bodega. Spisning på Teater Bodega er
ikke med i deltagerprisen. Arrangementet er nærmere beskrevet i Garderbladet, august 2019 samt på Facebook og foreningens hjemmeside.
Pris: 150 kr./pers. inkl. kaffe og lidt
sødt. Forhør dig hos Jørgen Ø. Johnsen, tlf. 4075 1724 om der er ledig
plads.

skytter fra foreningen, en god blanding af yngre og ældre medlemmer,
var opsatte på at forsvare sidste års
sejr og genvinde pokalen. Eftermiddagen forløb, trods konkurrencen, i
en gemytlig og hyggelig stemning.
Der blev nydt en del kaffe og brød,
mens mængder af ammunition blev
affyret på den professionelle skydebane på Christiansbjerg. Under aftenspisningen på Gardergården blev
resultaterne af dagens skydninger
offentliggjort. Bedste individuelle
skytte blev Martin Ladegård Grøm
med 98 ud af 100 mulige point. Vinder af detachementsskydningen blev
- igen i år - Garderforeningen for Aarhus og Omegn, der samlet skød 877
point mod gardernes 875 point. 24
af foreningens medlemmer deltog i
aftenspisningen på Gardergården.
En dejlig dag og aften med masser af
hygge og godt humør, afsluttet med
tambourernes tappenstreg kl. 21:30.
Vi glæder os til at forsvare pokalen
igen i 2020.

ternes Hus DSB/ASF, Gøteborg Allé 7
G, Aarhus N. Nærmere oplysning om
skydning hos Jan Creutzberg, tlf. 2778
2851 eller mail til gfaa1902@gmail.
com.

Onsdag den 16. oktober kl. 19:1521:00: Som noget nyt er der i år mulig-

hed for at prøve at skyde med pistol.
Nærmere oplysning om skydning hos
Jan Creutzberg, tlf. 2778 2851 eller
mail til gfaa1902@gmail.com.
Torsdag den 7. november kl. 18:30: Andespil for hele familien i Store Selskabslokale, Skovvangsvej 127, Aarhus N. Kom og spil med om de flotte
præmier og de udsøgte sidegevinster.
Dørene åbnes for salg af spilleplader
kl. 18:30. Opråb begynder kl. 19:00
Pris: 50 kr. pr. voksen, 25 kr. pr. barn
under 15 år. Prisen er inkl. kaffebord
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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

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

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

AARHUS GF: Detachementskommandør, major
Peter Lysholt, lykønsker Jan Creutzberg med sejren efter detachementskydning.

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

Als & Sundeved

Formand: 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:
Ølsmagning på Marinestuen fredag
den 27. september.
Skydning på 15 meter banen i Glud
starter tirsdag den 1. oktober kl. 19.

Garderforeningerne i Sydjylland

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

3
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Onsdag den 9. oktober kl. 19:1521:00: Garderskydning (riffel) i Skyt-

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

Garderforeningen for
Horsens & Omegn

Fredag den 20. september kl. 18:30:

Keglespil afholdes på banerne i Aarhus Skøjtehal , Gøteborg Allé 9, 8200
Aarhus N. Aftenen starter med spisning, herefter går vi på keglebanen og
dyster om titlen som årets keglekonge. Aftenen slutter med kaffe og kage.
Pris: 150 kr./pers. eksl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til Klaus Holck,
tlf. 2339 1848 eller mail til holck@
oncable.dk senest den 13. september.

FABRIKSBESØG HOS BREDAL A/S

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

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

R E G I O N E R

Garderforeningerne på Fyn

GF 28 - 18/8 1912

Vejle & Omegn
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

Fugleskydning: Den 27. juli afholdt vi

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

Mindehøjtidelighed den 5. sep.: Der af-

forening afholder igen i år ålespisning på Henne Stationskro onsdag d.
25 sep. 2019. Kl 18.30 der er tilmelding senest onsdag d. 18. sep. 2019 til
vores formand Carsten Christensen
på tlf. 4011 3002 eller via vores hjemmesiden
www.varde-omegns-garderforening.dk. Efter spisning er der
kammeratlig samvær.

holdes Mindehøjtidelighed i Skyttehusets Have torsdag den 5. september kl. 16.00 for faldne i udenlandsk
tjeneste. Der stilles med Faner og
Forsvarsbrødrenes Sangkor vil synge.
Flest mulige gardere bedes møde op.
Der er et lille traktement i Skyttehuset bagefter. Vejle Garderforening vil
samme dag sætte flag op på kirkegårde i Vejle ved gravstenene for faldne
soldater i udenlandsk tjeneste.
Landsskydning d. 21. sep.: Kan du
mon stadig sigte? Så skal du til skydning i Vingsted d. 21. sep., kl. 10.30
– ca. 15. Her afvikles de Danske Garderforeningers landsskydning med
gl. gardere og tjenestegørende fra
hele landet. Gratis Patroner og lån
af Gevær, 7 Rifler. Kom og vær med
- din garderforening betaler frokost
og drikkevarer dertil. For at få del i
Frokosten skal du sende en mail til
k.internet38@gmail.com eller ringe
til Kai Hansen på mobil 2484 4825 senest mandag den 16. sep. Bestyrelsen
håber meget at Vejle og Omegns Garderforening kan stille med et pænt
hold. Alle kan være med. Man behøves absolut ikke at være skarpskytte for at deltage. Ved tilmelding skal
navn og årgang oplyses for alle der
vil deltage i Skydningen. Da tilslutningen til denne begivenhed ikke har
været voldsom stor de seneste par år,
opfordres alle til at deltage i denne
ellers spændende skydedag blandt
mange gamle samt nuværende gardere. Vi håber på stor deltagelse fra
medlemmer i foreningen, og ser frem
til en dag i godt selskab.
Virksomhedsbesøg hos Bredal A/S: Den
10. okt. er vi så privilegeret at have
lov at komme og besøge virksomheden Bredal A/S. Til dette arrangement
står garderforeningen for smørrebrød
og drikkevarer. For tilmelding skriv
da gerne til Kai Hansen på til k.internet38@gmail.com eller ringe til
Kai Hansen på mobil 2484 4825. Se
nærmere om dette arrangement på
det kommende Facebook begivenhed
eller hold øje med din mail.
Mailadresser: Hvis du ikke modtager
mail, er det fordi vi mangler din mailadresse, derfor bedes du venligst rette
henvendelse til k.internet38@gmail.
com eller mm6346@hotmail.com

Bestyrelsen

Venlig hilsen Kai Hansen og Monica Thomsen

den årlige fugleskydning som igen
forløb i godt vejr og igen på Søgårdlejrens skydebane. Udover gamle gardere deltog, som det nu er tradition for,
nemlig 14 gardere fra Gråsten vagten.
Følgende præmier gik til: Næb: Erik
Rindom. Hals: Nicolai Schmidt. Venstre klo: Svend Erik Jørgensen. Konge: Jens Peter Finn Hansen. Gardere
fra Gråsten vagten: Hale og højre klo:
Sergent Julian Albrechtsen. Kronen:
Garder Kristian Kock. Venstre vinge:
Garder Lukas Liboriussen. Højre vinge: Garder Emil Mielche
Derefter kørte vi til Den Gamle Kro i
Gråsten, hvor vi fik en god gang spisning med efterfølgende kaffe samt
præmieoverrækkelser. Alt i alt en rigtig god dag!

SØNDERJYDSK GF: Præmiemodtagere ved Fugleskydning med gardere fra Gråsten vagten.

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

Ålespisning: Varde og Omegns garder-

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

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

GF 66 - 2/9 1945

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

Den Nationale Flagdag for Danmarks
Udsendte, torsdag den 5. september
2019: Der vil blive afholdt et arrangement i Assens i samarbejde med Assens Kommune og Assens Marineforening – som det er sket de foregående
år. Arrangementet vil blive afholdt på
Kogehusmolen i Assens. Der vil blive
opstillet faneborg med efterfølgende
flaghejsning kl. 08.00 og der vil være
taler fra det officielle Danmark. Såfremt der er ”veteraner”, der tidligere har været udsendt på missioner i
udlandet opfordres disse personer til
at møde op. Efter flaghejsningen på
Kogehusmolen bydes der på morgenkaffe i Marinestuen, hvor der efterfølgende vil være foredrag/tale ved en
indbudt gæst.

Landsskydning i Vingsted, lørdag,
den 21. september 2019: Sæt X i din ka-

lender og tilmeld dig til Kim Lorentzen på telefon 4079 1238 eller til din
formand, såfremt du ønsker at deltage. Husk, at der er gratis ammunition,
så tag med på en udflugt til Vingsted
og få afprøvet dine skydefærdigheder.

Gardermarch, søndag, den 29. september 2019: Tilmelding sker via nettet –
se tidligere garderblades bagside.

Fortsat God sensommer: Bestyrelsen
for Assenskredsens Garderforening
ønsker alle vores medlemmer og deres familier en god og varm sensommer.
JUL-78 Tom Kristensen

Den Fyenske

GF 02 - 6/7 1889

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

Skydning: Onsdag d. 4. september
kl. 17.30 – 19.30 200 meter i Skallebølle skydecenter.
Tirsdag den 1. og 8. oktober 15 meter skydning gevær/pistol FKS Hallen

Mindehøjtidelighed for udsendte soldater, i Ansgar anlæg: Torsdag den 5.
september kl.19.30

Garderstue (vagtstuen Sdr. Boulevard):
Torsdag den 19. september kl. 19.30
GARDERBLADET - SEPTEMBER 2019
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Jesper Carl Hansen

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

Sæsonens første kammeratskabsaften med skydning afholdes på Telemarken fredag d. 11. oktober kl. 18.00
med spisning af medbragt mad. Mød
talrigt op og støt vores forening, øl
vand og snaps kan købes til de sædvanlige lave priser.
Feb. 71 Jørn Steen Jessen

Kerteminde & Omegn

GF 48 - 15/2 1921

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

Langeland

GF 24 - 21/10 1921

Formand: JAN-63 Ove E. Christensen
Bjergvej 6A, Herslev, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 69
Mail: iec@post11.tele.dk
VI LEVERER KUN KVALITET
skovbyforsamlingshus.dk
Assensvej 17, 5400
Bogense
64 81 15 16

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

Nordfyn

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

Husk vi starter skydning op igen
Torsdag den 10/10-2019 klokken 18:30
i Særslev Skytteforening lokaler. Husk
tilmelding senest 4 dage før af hensyn
til madbestilling fra nyt sted, tilmelding til Renè Rasmussen senest den
6/10-2019 på tlf 2168 9687 eller mail:
dytbaat1@gmail.com. Håber mange
møder op.
Jeg håber alle har haft en dejlig sommer med jeres familie og glæder
sig til at starte skydningen op igen.
Renè Rasmussen

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

Denne måned tager vi hul på en ny
vintersæson. Det er mit ønske, at vi
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får en lige så hyggelig vinter, som sidste sæson. Der må dog gerne komme
nogle stykker mere. Husk at der ikke
er mødepligt, ej heller tilmelding vedrørende kammeratskabs/skydeaften.
Har du lyst til at komme og være sammen med nogle friske gamle gardere,
så aflæg os et besøg i ”slyngelstuen”
i Aunslev Hallen på Kertemindevej i
Aunslev. Som altid slutter vi med fælles kaffebord. I september mødes vi
tirsdag d. 3. og 17. og i oktober d. 1.
– alle dage fra 19-21. Jeg glæder mig
til at vi ses.
605 NOV-66 Kaj Nielsen

Svendborg & Omegn

GF 37 - 6/7 1916

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

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

5
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I anledning af flaggaden er der foredrag om fredsbevarende styrker efterfuldt af snitter og snak.
Golf: Lørdag den 21. september spiller vi på Blommenslyst Golfklub. Tilmelding til Ove Folmer Jensen / mail
ovefolmer@icloud.com
Gule ærter: Torsdag den 10. oktober kl.
18.30. Tilmelding til Henrik Gattrup
hgprivat2@gmail.com
Bowling: Torsdag den 26. september kl. 19.00 tilmelding til Rene Lyholm lyholm67@gmail.com

Garderforeningen i København
GF 01 - 25/8 1885

Det skal du huske i september:
Den 5. er der kranselægning ved Assistens Kirkegården, nærmere information ved Poul 4015 9014

Den 9. og 16. er der skydning på
200m. på Rødskebølle. Her er der mu-

lighed for at skyde LandsSkydning.

Den 21. er der Vingsted Skydning

saml hele familien sammen og kom
til Vingsted ved Vejle og deltag i skydning. Hele fam har mulighed for skydning denne dag kun med et beskedent indskud til administration. Der
er gratis ammunition denne dag. Det
starter kl. 10.00 med flaghejsning og
slutter med skyttebuffet. Tilmelding
til Sekretariatet hurtigst muligt.
Bowling starter den 26. Tilmelding
til Ole 2043 0120.
Gardermarch i Høvelte se garderbladet
for info og tilmelding.
Jun. 85 Finn Madsen

Vestfyn

GF 33 - 23/5 1914

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

Landsskydning 200 m.: Har du
ikke nået at få skudt landsskydning,
kan du nå det endnu, der skydes hver
mandag fra kl. 18.00 på banen ved Søbadet i Middelfart. Du kan dog også
skyde landsskydning i Vingsted ved
Gardertræfstævnet lørdag d. 21. sep.
Skydning Vingsted: Lørdag d. 21.
sep. mødes vi til Gardertræf i Vingsted, hvor der kan skydes på både 50
m og 200 m. Der vil også i år være gratis ammunition til alle skydninger på
50 m og 200 m. Dagen starter med parade og flaghejsning. Herefter må der
skydes. Der er mulighed for, at indtage
sin medbragte madpakke til frokost.
Efter veloverstået skydning afsluttes
med en buffet til en fornuftig pris og
naturligvis præmieoverrækkelse til
de heldige skytter. Det er altid en hyggelig dag i Vingsted og altid godt vejr.
Måske kan I møde ”gamle” stuekammerater. Så se nu at få dig tilmeldt til
Knud på tlf. 4021 6548.

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

Mindernes dæmoner: Den 17. september 2019, kl. 19.00 har bestyrelsen
formået Hans-Peter Tams til at fortælle om sine oplevelser under Den
anden Verdenskrig, da han med ansvar for sine søskende flygtede gennem det krigshærgede Tyskland. Fra
absolut pålidelig side forlyder det,
at dette foredrag er gribende og rørende. I forbindelse med foredraget
serveres smørrebrød, 1 øl og 1 snaps
samt kaffe. Prisen er 150,00 kr. pr. deltager, og ledsagere er velkomne. Tilmelding til arrangementet, der finder
sted på Frederiksberg Slot, skal ske til
tilmeldingstelefonen, 4081 0040 eller via hjemmesiden www.garderforeningen.dk senest den 10. september
2019. Tilmeldingstelefonen er åben i
perioden 2. til 10. september mellem
kl. 18.00 og 20.00.
SKYTTELAUGET,

KORTDISTANCE:

Et helt sikkert tegn på, at sommeren
er ved at gå på hæld, er, når der igen
kaldes ind til skydning på kortdistancen. Onsdag den 5. september åbnes
dørene til 15 m banerne igen i skydekælderen i DGI-Byen. Herefter går
det slag i slag med skydning næsten
hver onsdag frem til, at det igen bliver
sommer.
I september er der almindelig

R E G I O N E R

træning onsdag 4., 18. og 25. fra kl.
18.30. Få nu allerede fra sæsonstart
sat skydedagene ind i din kalender,
således at du ikke fejlagtigt kommer
til at love dig bort til noget andet på
en skydeaften.
Onsdag den 11. september vil sæsonens første handicapskydning finde
sted, og som sædvanligt vil den blive afsluttet med et par håndmadder.
Tilmelding til spisning skal ske ikke
senere end 1. september. Tilmelding
enten på skydebanen eller til formanden på mail stoltenborg@mail.dk.

SKYTTELAUGET, LANGDISTANCE:
Der skydes søndag den 8. september.
Mødetid er kl 0800 i SKAK-huset til
en kop morgenkaffe, og herefter er
der skydning på 200 m. Har du ikke
skudt din landsskydning endnu, så
kan det gøres her.
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 Jan Stoltenborg på telefon 4444
2473.
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 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. Oktobermødet finder
sted den 1. oktober.
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

med til en hyggelig dag, med gode
kammerater som afsluttes med aftenbuffet og præmieuddeling. Der er på
dagen gratis ammunition, men et lille
indskud skal påregnes. Dette er samtidig en god mulighed for at skyde sin
Landsskydning på 200m. Aftenbuffet
lørdag efter skydning skal dog bestilles inden, dog er denne tur alle pengene værd. Yderligere information
og tilmelding kan rettes til: Skydeudvalgsformand: Morten Mørkøre Olsen
6066 02 5 eller SMS. E-mail: Moerkoere@live.dk.

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

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

Mandag, d. 7. oktober, kl. 18:30: Klubaften i Sergentmessen på Garderkasernen.
Mandag, d. 4. november, kl. 18:30 Kammeratskabsaften i Sergentmessen,
hvor vi uddeler årstegn for medlemskab af en garderforening. Vi udsender invitation primo oktober til de
medlemmer, som ifølge medlemsdatabasen skal have årstegn. Har du
ikke senest ultimo oktober modtaget
invitationen, beder vi dig kontakte
foreningens sekretær.
Tilmelding til spisningerne hhv. d. 7.
oktober og d. 4. november til næstformand MAR-1991 Søren Terp, tlf.:
5154 0957; hhv. senest d. 2. oktober
og d. 30. oktober.
LANDSSKYDNING 200M 14. SEPTEMBER OG 5. OKTOBER: Traditionen

tro afholder F.A.G. 200m landskydning, på Saxegård skydebane, Ålekistevej 35, 3250 Gilleleje. Lørdag
d.14/9 kl. 09:00, Med morgenmad
og frokost. I år vil der også være en
ekstra mulighed for at skyde lørdag
d.5/10 kl. 09:00, hvor der dog kun vil
være mulighed for morgenmad. Foreningen betaler ammunition for én
skydning pr. person, derefter egenbetaling. Begge dage vil der være mulighed for morgenmad, men kun frokost
14. september. S.U. til morgenmad og
frokost senest 8/9 eller 29/9 til Skydeudvalgsformanden (se kontaktinformation nederst).

VINGSTED SKYDNING: 21. SEPTEMBER: Igen i år deltager foreningen,
ved skydningen i Vingsted, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Skydningen
foregår lørdag 21.september. Med
flaghejsning kl.10:00. Der skydes hele
dagen på 50m og 200m, samt en skydning med livgardens daglige våben,
gevær M/95. Livgarden deltager selv
med et hold, som konkurrerer på lige
fod med gamle gardere. Kom og vær

Formand:
JAN-70 Bjarne C. Jensen
Løvkærsvej 6, 4040 Jyllinge
Tlf. 61 60 65 49
Mail: g.roskilde.g@gmail.com
Registrator:
JAN-59 Tommy Hansen
Bakkedraget 64, 4000 Roskilde
Mail: tommy-inger@mail.tele.dk
Kasserer:
JUL-69 Heino Larsen
Søvang 30, 4000 Roskilde
Mail: h.petlar.gmail.com
Hjemmeside
www.garderforenngerne.dk/gf17
Facebook: @Garderforeningen Roskilde

5. september afholdes der arrangement ifm. vores nationale ﬂagdag, hvor
Danmarks faldne og udsendte siden
1948 anerkendes for deres indsats i
internationale missioner. Der bæres
hæderstegn på dagen. Der vil være
gudstjeneste i Gl. Vor Frue kirke i
Roskilde kl. 15.00 og siden reception
i byens hus kl. 15.45. I Jyllinge Kirke
kl. 17.30 som tidligere, vil der være
kranselægning på soldatergraven og
efterfølgende gudstjeneste. Som altid
afsluttes dagen i ”Laden” med kaffe,
the og sandwichs, mød andre ligesindede over en snak om flagdagen.

7. september vil årets garderfrokost løbe
af stablen, således at dét i år afholdes

i Jyllinge i ”jagthytten” ved det gamle fiskerleje. Der er buslinje 600S som
stopper i nærheden ved centeret og
kun 300m. at gå dertil såfremt man
ikke har kørelejlighed, vi ses på Langløbet 10c, 4040 Jyllinge.

29. september bliver dette års Gardermarch afviklet, med start og afslutning
på Den Kongelige Livgardes kaserne i
Høvelte. Dét er en altid dejlig og positiv oplevelse at deltage, som bestyrelsen også deltager i med højt humør.
Tilmeld og tag konen og bekendte
med, bedre motion og socialt samvær
fås næsten ikke i de gamle garder omgivelser.
Fortsættes
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Bowling- og keglesæsonen er under opstart og første gang er hhv. 4.
og 24. september i år.
Bowling

Kegler

4-18 sep.
2-16-30 okt.
13-27 nov.
11 dec.
8-22 jan.
5-19 feb.
4-18 mar.
1-15-29 apr.

24 sep.
8-22 okt.
5-19 nov.
3-17 dec.
14-28 jan.
11-25 feb.
10-24 mar.
7-21 apr.

13. oktober er der ”kør selv” udﬂugt til
Egholm krigsmuseum, for pårørende
også og med rundvisning og let anretning efterfølgende samt kaffe og the.
Alt dette for kun kr. 220,-

Der blev den 14. juni på Valdemarsdag
fejret, at vores nationale symbol Dan-

nebrog kunne holde 800-års fødselsdag. Gl. Roskilde Amts Garderforening
kunne som altid ses præsenteret med
fane foran og i Roskilde Domkirke.
Der var naturligvis deltagelse af flere
bestyrelsesmedlemmer på dagen, der
viste sig fra sin bedste solskinsside.
Medlemmer der ikke har mail, bør rette
telefonisk henvendelse til formanden
snarest, tak.
OKT-86 Flemming Haar Ehlers

Haslev & Omegn

GF 52 - 18/6 1924

Formand: MAR-67 Niels Chr. Jørgensen
Gildringeparken 4, 4690 Haslev
Tlf. 29 85 62 49
Mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk
SKORSTENSFEJEREN I HALSNÆS
Skortensfejermester Lars larsson
Lille Kregmevej 23 B
3300 Frederiksværk
Tlf. 47 72 12 42 / 40 42 23 91

Helsingør & Omegn

GF 41 - 31/1 1918

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

deadline til dette nummer, så omtale
og resultater kommer i næste nummer.
Foreningen og fanen var repræsenteret
ved hjemsendelsesparaden 31 juli, tak
til Tage og Jørgen K.
Præsidiet har været i sparehjørnet,
det er gået ud over decemberudgaven af Garderbladet, det vil blive slået
sammen med novembernummeret.
Tryk og distribution af et nummer af
bladet koster ca. 90.000 kr, så du får
en tidlig julehilsen i år, julen starter
jo alligevel allerede i oktober.
Her i eftersommeren vil du modtage
en mail, hvor der vil være mulighed
for at tilmelde kontingentbetaling til
”PBS” det håber kassereren at du lige
vil have ulejlighed med, når den dukker op, foreløbig tak. Husk hjemmesiden og facebook.
Pbv Nov 74 Tommy Aaboe

Holbæk Amt

GF 21 - 24/3 1911

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

Så garderkammerater! En ny sæson
venter, og vi glæder os til at se jer!!
Lørdag den 7. september afholder
vi vores årlige fugleskydning på skydebanen i Tuse. Inden da vil vi opsøge så mange af jer som muligt for at
sælge skydenumre og for at danne os
et billede af, hvor mange glade skytter vi kan forvente at se, dels til selve
skydningen, men bestemt også til den
efterfølgende spisning med ledsagere, som igen i år foregår på restaurant LaBon i Holbæk. Arrangementet
er nærmer beskrevet i Gardersablen,
som I har fået tilsendt.
Tirsdag den 10. september starter
de ugentlige bowling-arrangementer i Mega Bowl i Holbæk. Tilmelding
som altid til Bent Pedersen på 5932

Kære Garderkammerat. Herved lidt
nyt fra din lokale forening.

Kommende arrangementer:
Forsvarets Dag bliver afholdt d. 21
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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:
5. september.
Fugleskydningen afholdes søndag
den 15. september.
Bowlingsæsonen 2019/20: tirsdag
den 3. og 17. september.
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.
Bowling: Når du læser dette nummer
af Garderbladet er der udsendt indbydelse til samtlige medlemmer af
garderforeningen, såvel tidligere som
forhåbentlig nye spillere, som vi håber også vil ”bide på” denne indbydelse. Som situationen er, så kan vi godt
bruge nye spillere, og selv hvis du er
omkring 50 år, så vil du være med til
at trække gennemsnitsalderen ned. Vi
begynder tirsdag den 3. september og
slutter den ultimo april 2020.

Kalundborg & Omegn

afsted, under ledelse af Bo Jespersen.
Hvis du vil vide mere, kan du maile:
b.jespersen72@gmail.com

Fugleskydningen bliver afholdt efter

FORSIKRINGSMÆGLERE

Forsikringsmægler Jon Nielsen

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

Samme dag (desværre) er der
landsskydning i Vingsted, der er et hold

tober, bliver det d. 9 oktober, men du
vil modtage særskilt invitation.
Det traditionsrige andespil vil foregå d.
1. november, hertil vil der også komme særskilt invitation.

Jan 73 – Hans Peitersen

530729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

september og du vil have modtaget
invitation til denne dag, med oplysninger om pris osv.

Vi har desværre været nødsaget til at
ændre datoen til foredraget om jødernes
ﬂugt over Øresund, i stedet for d. 12 ok-

8219 eller på e-mail: karenbent@c.
dk. Bemærk at mødetidspunktet i år
er fastsat til klokken 16.00.
Søndag den 29. september er der Gardermarch i området omkring LG’s
kaserne i Høvelte. Marchen er en stor
oplevelse, og foreningen vil i år bestræbe sig på at stille et hold til den
korte distance – altså 8 km. Vil du
med – så meld dig til snarest muligt,
så vi kan få planlægningen på plads.
Du kan læse nærmere om tilmelding,
transport og pris i Gardersablen.

HØJE TAASTRUP GF: Det var søndag, den 7. juli
2019, at 16 deltager mødtes på Valby Station,
hvor vort medlem Henning Lajer endnu engang
havde arrangeret en sommertur. Denne gang med
besøg i Søndermarken og videre til Krøger Have
på Frederiksberg, hvor frokosten blev indtaget –
imens regnen fossede ned. Da forplejningen var
afsluttet, var vejret igen blevet godt til at turen
kunne fortsætte til Frederiksbergs slot og ned i
Frederiksberg Have med vandring blandt vandløb
og flotte gamle træer samt besigtigelse af fuglelivet. En god dag, som alle de øvrige, Henning Lajer
har stået for.

Fugleskydning: Den 16. juni var 16
gamle gardere samlet til årets fugleskydning, vi begyndte med at den
afgående fuglekonge Ole K Pedersen
var vært for et fint morgenbord på
kallerupvej 45. Derefter kørte vi ud
til Søren for at afvikle skydningen.
Lars Jeppesen skød Kronen for Hans
Knudsen. Ole Hansen skød Halsen for
Micheal Thomsen. Niels Møller skød
venstre vinge for Poul Bjørn. Finn
Nielsen skød højre vinge for Erling
Nielsen, og Peter Hoff skød Brystet

R E G I O N E R

for årets fuglekonge Børge Jakobsen.
Salon Skydning blev Søren Jensen
nr.1 og Christian Jakobsen nr. 2. Veteraner: Jørn Kepp nr. 1 og Finn Nielsen nr. 2. Efter Skydningen samledes
vi med vore damer til fælles spisning
hos Susanne og Karsten, en god og
hyggelig dag.
Juni-85 Karsten

Køge & Omegn

eller mail: joergen@skovandersen.
dk eller Hans Larsen 4588 5118 mail
hans.vera@mit.bolignet.dk
senest
den 19. september kl 12.00.

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

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

Nordre Birks Garderforening
GF 62 - 19/11 1941

100 års Jubilæums/Støttekoncert med
Stig Rossen: Koncerten løber af stablen den 22. september klokken 15.00
i Multihallen på Køge Gymnasium.
Alle medlemmer har fået indbydelse.
Sørg nu for at famile, venner og bekendte, får nys om koncerten og får
købt billetter, så salen kan blive fyldt.
Overskuddet går til det vigtige veteranarbejde, i det område foreningen
dækker, nemlig Køge-Solrød og Greve
kommuner. På gensyn.
National Flagdag 2019: Arrangementet finder sted den 5.september.
Indbydelse er udsendt og årets taler er
Køges Borgmester. Vi mødes ved Køge
Kirke, går march gennem byen, med
Rosenborg Eksercitskompagni i spidsen og slutter hos Marineforeningen
på Havnen. Mød op og deltag i dette
arrangement. Indbydelse er udsendt.
Gardermarch 2019: Arrangementet
finder sted søndag den 29. september.
Så er der mulighed for at få luft under
fødderne igen, sammen med familie
og venner, i området omkring Garderkasernen i Høvelte og samtidig støtte Livgardens veteranarbejde. Info:
www.gardermarch.dk
Bowling: Ny sæson starter onsdag
den 4. september i Køge Bowlingcenter, fra klokken 1800 til 1900. Vi glæder os til at se nye som gamle bowlere til en ny sæson. Bowlingformand
Steen Rasmussen, telefon 2985 9028.
Skydning: Første skydeaften den
1. oktober. Nærmere info kommer senere. Skydeformand Svend Vahlgren
telefon 6128 5361.
Garderstuen: Starter op igen i forbindelse med skydning. ”Bundstykket”
og Stoffer er klar med diverse og nye
tiltag.
Hjemmesiden: Husk at besøge den på
www.koogf.dk, hvor der er opdaterede nyheder fra foreningen, samt billeder fra afholdte arrangementer, nye
som gamle og især fra besøg hos vore
fødselarer.
Sekretær, Steen Rasmussen

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.

Skydningen 15m: 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. 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 familien inkl.
større børn.
Fisketur: Der bliver igen i år en fisketur i september. Det bliver torsdag den 26. september kl. 16.00. 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

Søndag den 20. oktober kl. 11.30. Livgardens Historiske Samling og Rosenborg Slot: Kære garderkammerater

m/u ledsagere. Den Kongelige Livgarde blev oprettet i 1658 af kong
Frederik 3. under navnet Kongens
Livregiment og du/I indbydes til en
spændende tur til Livgardens Samling på Livgardens Kaserne hvor hele
Livgardens historie fra oprettelsen i
1658 med uniformer og våben. Se/hør
om Fanebåndsslaget den 10. marts
1710 i Helsingborg under den Store
Nordiske krig mellem Danmark og
Sverige - om Dybbøl – Amalienborg 9.
April 1940 og meget mere, helt op til
nutiden. Mød de nyeste 3.D modeller
af LG´s nye kampvogne. Kom kl 11.15
så du kan se Livgarden gå ud på vej til
Amalienborg. Vi bliver ikke lukket ind
før de er gået kl. 11.30. Du skal kunne
legitimere dig for at komme gennem
vagten. Dette er gratis. Tilmelding
til sekretær Freddy Wilson tlf. 4444
2028 mail. freddywilson@outlook.dk
eller til Jørgen Skov Andersen mail.
joergen@skovandersen.dk tlf. 4588
6673. Vi slutter af med at gå over til
Rosenborg Slot. I kan nok huske, at vi
gik rundt og rundt og rundt på ”Rosen-borg Speedway”. Det skal vi ikke,
men ind og se hele det smukke slot
indvendig med bl.a. Kronjuvelerne og
Riddersalen mm., hvor der er en entre´ på Kr. 135.- pr. prs. Bagefter er der
måske nogle ”gl. gardere” der går ud i
byen for at spise en god frokost.
Maj 65 Jørgen Skov Andersen

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

Stevns

GF 31 - 20/7 1913

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

Sydsjælland

GF 07 - 27/10 1907

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

Skyttelauget informerer: Vi har
skydning på 200m på Holmegaards
baner, mandag d. 2. september.
Der skydes fra kl 1800-2000. Eneste
lokale mulighed for landsskydning,
Fortsættes
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på 200m. Der er pokalskydning i Soldatersamvirket søndag d. 15. september. Det er på Toksværd skydebaner.
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 informerer: Torsdag den
12. september klokken 11.00 - 14.00
frokostmøde i Garderstuen. Hjælp os
alle … Mød op og vær med til at finde
navnene på personerne på vores fotografier, så efterfølgende generationer
ved, hvem det er de/vi ser. Tilmelding
til Claus 2082 7545 senest den 10.
september.
Jul - 74 Kristian Rasmussen

Bowling entusiasterne begynder
tirsdag den 3. september kl.19.00 i
Want2Bowl, Tåstrupgårdsvej i Taastrup. For yderligere oplysninger
kontakt venligst Jakob Hjort på 2166
5633. Der er altid plads til flere, så
grib telefonen og få en uformel snak.
Vedrørende øvrige arrangementer henviser vi til vores hjemmeside, men
for de medlemmer, der gerne vil have
årets bankospil noteret i kalenderen,
så er dagen den 1. november 2019.
Vi håber meget på, at du vil bruge vor
forening og glæder os til at møde dig.
Maj-70 Jens Crone

GARDERBLADET

rening,

ning
og modtag 500 kr. til din fore

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

foreningerne.dk
GF 00
01/01 2018

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

Vestlolland

GF 50 - 20/1 1924

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

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

Kære medlemmer. Nu er sæsonen efterår 2019 og forår 2020 skudt i gang.
Dvs. årets fugleskydning har allerede
været afholdt den 24. august og omtalen heraf kommer i næste nr.
De skydeglade medlemmer begynder onsdag den 25. september kl. 19
på skydebanerne under Glostruphallen. For yderligere oplysninger kontakt venligst Niels Langstrup på 4033
4172.
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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
GF 100 - 3/3 2003

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

Det er med stor sorg i hjertet at jeg
bliver nødt til at meddele, at Niels Johansen, et medlem af Garderforeningen igennem mange år, sov ind fredag
den 26. juli 2019 i sit hjem i nord London. Niels var et godt menneske, fantastisk Garder og vil være savnet til
fremtidige arrangementer. Vores tanker er i denne stund med hans familie.

Vest Kanada

GF 95 - 18/10 1944

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

Øst Kanada

GF 96 - 11/3 1958

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

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

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

Australien

6

R EGIO N

- skal aldrig pudses & mulighed
for indgravering i bundpladen

GF 91 - 31/5 1928

Æret være hans minde
Amin Amirian

SYDSJÆLLAND GF: Garder 295-maj-1947 Poul
Bruun Jacobsen fik overrakt De Danske Garderforeningers 70-års hæderstegn i hjemmet den 2.
juli. Efterfølgende var der kaffe og jordbærlagkage
og en ”lille en”. Æresmedlem Jens Iver Iversen og
formanden Erik O. Harder Mikkelsen var til stede
ved overrækkelsen. Desværre må vi nu konstatere, at Poul Bruun Jacobsen ikke fysisk er blandt os
længere. Æret være hans minde.

Unik, danskproduceret bordﬂagstang
i 24 karat guldbelagt messing

New York

Storbritannien

Kontakt garderbladet@garder

GF 93 - 13/2 1943

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

Singapore

Tegn annonce for din lokalfo

Garderkøbing GF

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

GF 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

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.

Bryllupsdage
Diamantbryllup
04/09
MAJ-56
GF 43
086 John Tjærby og frue
Borgm. Hassingsvej 3, 9900 Frederikshavn

95 år
17/09
18/09

NOV-46
GF 13
547 Frithiof K. Dam
Stationsvej 6, 1. 0107, 4200 Slagelse
NOV-45
GF 15
570 Holger Hansen
Engelsborgvej 14, 8800 Viborg

P E R S O N A L I A

90 år
16/09

04/10

MAJ-50
GF 30
181 Axel Skov Sørensen
Nebelvej 6, Grauballe
8600 Silkeborg
MA-J51
GF 21
436 Karl Strandhauge
Aspagårdsvej 10
4534 Hørve

85 år
16/09

19/09

27/09

30/09

30/09

01/10

07/10

13/10

18/09

23/09

26/09

27/09

28/09

30/0

05/10

11/10

14/10

16/09

20/09
21/09

22/09
NOV-54
GF 03
222 Jørgen S. Petersen
Bollervej 155, Sejet
8700 Horsens
NOV-54
GF 17
865 Johannes C. Thomasen
Nordmatrksvej 11
4070 Kirke Hyllinge
NOV-54
GF 10
340 Anders C.
Bach-Mortensen
Kærsgårdsvej 11, 9240 Nibe
NOV-54
GF 13
856 Kurt Hansen
Toftevej 16
4200 Slagelse
MAJ-54
GF 05
956 Anton F. M. Hansen
Postvej 86
8382 Hinnerup
NOV-54
GF 13
350 Niels Jørgen Olsen
Frederikgårdsvej 13, 01. Th.
4180 Sorø
NOV-54
GF 15
115 Henning S. Sørensen
Romlundvej 74
8800 Viborg
NOV-54
GF 72
124 Egon Thomsen
Mejlsvej 84, Mejls
6800 Varde

24/09

25/09

25/09

25/09

26/09

28/09

29/09
30/09

02/10

80 år
16/09

07/10

75 år

NOV-59
GF 23
470 Niels Garde
Jakob Knudsens Vej 21
7400 Herning
MAR-59
GF 60
918 Jes Lassen
Bygbjergvej 19 A, Felsted
6200 Aabenraa
JUL-57
GF 41
823 Klavs Kofod
Teglgårdsvej 442
3050 Humlebæk
MAJ-59
GF 23
077 Tage Jespersen
Højgårdsvej 20, Herborg
6920 Videbæk
MAR-65
GF 18
164 Kurt Crohn
Præstemosevej 18-B
3480 Fredensborg
MAR-61
GF 05
777 Jørgen Reimer
F. Vestergårdsgade 24, 3.Th.
8000 Aarhus C
9JUL-59
GF 18
142 Mogens Johansen
Munkeengen 16, 02. Tv
3400 Hillerød
SEP-61
GF 53
278 Hans Aage Dysseholm
Classensgade 19, 4.Tv.
2100 København Ø
SEP-60
GF 01
627 Bo Ronne-Lotz
13274 Hunters Lark
San Antonio, Texas 78230,
USA
MAR-59
GF 57
969 Hans Ivar Ravn
Godthåbsvej 10
6100 Haderslev

07/10

07/10

09/10

10/10

12/10

MAJ-66
GF 70
157 Allan J. Christensen
Kongsengene 132
9480 Løkken
JAN-64
GF 13
066 Henning S. Frandsen
Bjernedevej 11, 4180 Sorø
NOV-63
GF 06
028 Axel Sandager
Langesund 12, Vonsild
6000 Kolding
NOV-65
GF 91
740 Kaare G. Binau-Hansen
814 Warrenville Road
Mansfield Ctr.Ct 06250,USA
SEP-64
GF 41
656 Kaj-Axel Witt
Kohaven 4
3230 Græsted
NOV-63
GF 60
116 Mogens Lassen
Tingholm 38, Guderup
6430 Nordborg
JAN-64
GF 05
052 Jørn Niels Melgaard
Kongefolden 40, 01. Th
8660 Skanderborg
SEP-64
GF 08
661 Jens Henning Jensen
Engparken 1
8370 Hadsten
SEP-64
GF 30
630 Asger Mikkelsen
Lille Ballevej 18
8600 Silkeborg
NOV-63
GF 78
Laurids Christensen
Slettetoften 53
2630 Taastrup
MAR-65
GF 32
039 Flemming Andresen
Løgethøj 36, 7100 Vejle
MAJ-66
GF 62
172 Georg Møller
Bistrup Park 21
3460 Birkerød
MAJ-64
GF 29
298 Erik J. Skree
Vejrmosegårds Alle 102
7000 Fredericia
JUL-65
GF 45
354 Henning Larsen
Strandvejen 7
4600 Køge
SEP-66
GF 45
424 Steen Rasmussen
Byagervej 5
4030 Tune
NOV-63
GF 14
102 Poul Andreas Hinsch
Folemarken 48
4800 Nykøbing F
MAR-64
GF 12
237 Preben Thuesen
Rude Havvej 109, Rude
8300 Odder
NOV-63
GF 45
039 Bjarne Villy Lassesen
Marievej 11b
2950 Vedbæk

70 år
18/09

19/09

27/09

01/10

JAN-70
GF 60
Thorsten Hjelmager
Aabenraavej 21
6400 Sønderborg
MAJ-70
GF 61
Erik Højgaard Kristensen
Kærparken 23
2800 Kongens Lyngby
FEB-69
GF 07
Leif Erik Nielsen
Pederstrupvej 4, Pederstrup
4700 Næstved
JAN-70
GF 01
Ole Pedersen
Næsbyholmsvej 16-A-2-Th
2700 Brønshøj

09/10

12/10

13/10

JAN-70
GF 62
Leif Henning Andreasen
Råvænget 46
2880 Bagsværd
JUL-69
GF 61
Torben Clausen
Markvej 56
2660 Brøndby Strand
JAN-73
GF 31
Hans-Jørgen Løje
Nørrehusvej 30, Lyderslev
4660 Store Heddinge
MAJ-70
GF 51
Benny Ohlsen
Villestoftehegnet 176
5210 Odense Nv

28/09

MAJ-80
GF 41
Søren Eberholst
Enggårdsvej 3 A
3060 Espergærde
AUG-79
GF 18
Flemming Lind Jensen
Bregnevænget 57
3050 Humlebæk
AUG-79
GF 05
Jan Frier Sørensen
Postvej 6, Foldby
8382 Hinnerup
JAN-80
GF 13
Lars Vangkilde
Kløften 1, Nyråd
4760 Vordingborg
AUG-79
GF 23
Ole Skovgaard Jensen
Gl. Landevej 146, 02. Tv
7400 Herning
APR-79
GF 16
Lars-Ejnar Jeppesen
Lergårdsvej 5 Vejleby
4050 Skibby
APR-79
GF 07
Bjarne Karl Johannessen
Skovhuse Gade 13
4773 Stensved
JAN-80
GF 18
Jens Brogaard Jensen
Hammer Bakke 3, Vejleby
4050 Skibby
AUG-79
GF 62
Kenn Ursbak
Jægersborg Alle 202
2820 Gentofte
AUG-79
GF 13
Henning Hansen
Hyllerupvej 46
4200 Slagelse
APR-79
GF 52
Niels Henrik Andersen
Teestrupvej 18
4690 Haslev
AUG-79
GF 05
Christen H. Christensen
Lergravvej 11
8670 Låsby

07/10

60 år
17/09

19/09

20/09

27/09

30/09

01/10

08/10

11/10

11/10

12/10

12/10

14/10

50 år
15/09

19/09

20/09

21/09

25/09

SEP-89
GF 75
Jens Christian Berker
Knarreborgvej 3 A, St.Tv.
2770 Kastrup
JUL-91
GF 02
Anders Kaj Rasmussen
Skippervej 21, Stige
5270 Odense N
SEP-89
GF 01
Anders Erling Brendstrup
Vesterbrogade 194,1.
1800 Frederiksberg C
MAR-91
GF 93
Niels Henrik Vest Jørgensen
2380 Penderlea Highway
Burgaw, North Carolina 		
28425, USA
JUL-88
GF 01
Lars Nygaard
Dæmringsvej 19
2900 Hellerup

30/09

01/10

03/10

05/10

12/10

SEP-89
GF 43
Lars Falk Christensen
Dybbølvej 1
9900 Frederikshavn
MAJ-90
GF 01
Per Beining
Pærevangen 20, 02. Tv
2765 Smørum
JAN-90
GF 03
John Winther Mikkelsen
Gunnar Madsens Gade 14,
Gylling, 8300 Odder
JAN-89
GF 01
Jens Christian Volhøj
Ved Store Dyrehave 80,
St. Tv, 3400 Hillerød
JAN-90
GF 57
Torben Hansen Gram
Solsortvej 10, 1.Th.
8900 Randers C
JAN-90
GF 60
Hans Jesper Hansen
Skyttehusvej 5, Kragelund
6330 Padborg
MAJ-90
GF 58
Finn Bøgedal
Skærlund Skolevej 15
7330 Brande

Dødsfald
NOV-38		
GF 02
Peter Johannes Søgaard
Vindegade 51, st. tv.
5000 Odense C
NOV-49		
GF 02
915 Carl B. Jørgensen
Gammel Højmevej 75
5250 Odense SV
NOV-51		
GF 31
895 Niels Tage Hansen
Hanekjær 16
4660 Store Heddinge
NOV-52		
GF 61
750 Jørgen K. Christensen
Vejlebrovej 109, 1. 0001
2635 Ishøj
NOV-55		
GF 22
Henning Jønsson
Røde Kro 1
5600 Faaborg
NOV-55		
GF 10
127 Verner L. Nørgaard
Kokkedalskær
9460 Brovst
SEP-57		
GF 72
983 Kristian K. Kristensen
Skovløbervænget 39
6800 Varde
SEP-60		
GF 22
698 Lars Peder Larsen
Krogsgårdsvej 92
5672 Broby
NOV-61		
GF 61
441 Gjerd Søgaard Jensen
Solbærhaven 18
2680 Solrød Strand
MAR-62		
GF 73
347 Holger D. Jensen
Pilgårdsvej 1
6683 Føvling
AUG-05		
GF 73
Svend Nygaard
Agerlundvej 11
6752 Glebjerg

Tak
Hjertelig tak for opmærksomheden ved
min 75 års fødselsdag fra Østvendsyssel
Garderforening.
Med garderhilsen, 036 jan. 64.
Jes Grønbech Jessen.

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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GARDERMARCH
29. SEPTEMBER 2019 WWW.GARDERMARCH.DK
15

14

18

STORE DYREHAVE

NY MEDALJE

I anledning af 5-året for Gardermarch, introduceres en ny medalje for alle marchdeltagere. Deltag
i årets Gardermarch og modtag
jubilæumsmedaljen efter gennemført march.
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13

17

19

3 RUTER FOR ALLE

12

20

11

9/21

10

TOKKEKØB HEGN

10/22

9

11/23

8

12/24

6/6

4/14/26

5/5

ALE

13/25
ØVELSESTERRÆN

KATTEH

5/15/27

2

7/17/29

GDK

2/2

3/3

8

1/1/1

4/4

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.

TILMELD DIG I DAG

I år stilles der kun et begrænset
antal billetter til salg. Tilmeld dig
før det er for sent, og gå med til
Gardermarch 2019.

3

8/18/30

6/2
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7/7

BLOVSTRØD

6/1

D
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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.

SJÆLSØ

Kilometerangivelse
Rasteplads

