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OPERATION INHERENT RESOLVE
Træningen af de irakiske soldater går
fremad. I denne måned stilles skarpt
på de danske konstabler, der indgår
som instruktører på lige fod med befalingsmændene. Se mere på s. 10.

@garderliv

DEN KONGELIGE
LIVGARDES FOND
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GAVER TIL VAGTEN
Præsident Jens Crone har lagt vejen
forbi vagten på Garderkasernen i
Høvelte samt vagten på Kastellet med
en overraskelse til garderne.
Se hvad det var på s. 5.

DEN KONGELIGE LIVGARDE
Et forsvarsforlig er ofte forbundet med
organisatoriske forandringer. Denne
måned hjælper Garderbladet dig med
et overblik over, hvordan bataljonerne
og kompagnierne nu er organiseret
under Den Kongelige Livgarde.
Se mere på s. 14.

FORSIDEN

OM BILLEDET
Der var ﬂagdag for de danske gardere
i Irak. Her højtideligholdte det danske
kapacitetsopbygningskompagni dagen
med at stille op til holdfoto klar til kamp
med Dannebrog i front. Senere på dagen
var der parade og mindehøjtidelighed
med et minuts stilhed for de faldne for
hele det danske kontingent. Dagen blev
afsluttet med reception på Kuffen, hvor
der var kaffe, kage og sodavand til de
danske soldater og indbudte gæster fra
de norske og amerikanske enheder, der
også er på Al Asad Airbase.
FOTOGRAF
Kim Vibe Michelsen

N

OM AT
FORANDRE,
HUSKE OG HÆDRE

år vi møder

synlige overfor de nye unge gardere. Det er dem

hertil overraskede oberst Mads Rahbek yderligere

forandringer,

vi fremover skal sætte vores lid til, så De Danske

ved at overrække Flemming Rytter ”Chefen for

har de fleste

Garderforeninger stadig og forhåbentligt mange

Livgardens Mønt nr. 15”, med den begrundelse,

af os tendens

år fremover kan bestå.

at uden hans indsats, ville Livgarden ikke stå i så

til at stille sig

Personligt tror jeg på nødvendigheden af,

stærk en position, som regimentet gør i dag.

på hælene, og

at gøre op med den nuværende struktur i DG for

med løftede

at kunne blive ”En forening i tiden”. Jeg tror, at

de særlige glæder ved præsidentjobbet. I starten

øjenbryn

vi med de første forandringer er på rette vej. De

af september måned havde jeg den glæde, at

og skepsis i

første årgangsklynger er oprettet, og tilmel-

dele et par gaver ud til Livgardens personel. Den

stemmen for-

dingerne hertil har set fornuftige ud. Men som

3. september besøgte jeg vagten på Kastellet,

svare, hvorfor

altid er det de efterfølgende måneder der afgør,

hvor jeg på vegne af DG kunne forære vagten en

den gamle måde, er den bedste måde. Og bevares.

hvorvidt en forandring lykkes. Indtil nu virker det

DVD-afspiller inklusiv 50 film. Da de vagtgående

Mange forandringer skulle aldrig have været gen-

meget positivt, men fremtiden må vise om dette

ikke har internetadgang, og dermed er afskåret

nemført. Men jeg tør vove skindet og påstå, at de

vil fortsætte.

fra at streame på Netflix, vakte det stor glæde

fleste af de forandringer, som vi møder gennem

To andre nøgleord, som vi ikke kan komme

Jeg vil runde månedens klumme af med en af

med udsigten til lidt underholdning på vagten.

tilværelse, er til for det bedste. Man kan kalde det

udenom i dette nummer af Garderbladet, er at

mange ting. Disruption. Effektivisering. Omstil-

”huske og hædre”. For 10 år siden, i marts måned

Høvelte, hvor vagten havde ønsket sig en PS4

ling. Uanset hvad vi kalder det, så ved vi først om

2009, vedtog Folketinget, at man for fremtiden

spillekonsol. Også her kunne jeg på vegne af DG

forandringerne virker, når vi har afprøvet dem.

ville hædre Danmarks udsendte med en officiel

opfylde de vagtgåendes ønske, og overrække en

flagdag d. 5. september. Den tradition har nu

ny PS4 med tilhørende spil. Der var smil på læ-

Garderblad. Forsvarsforliget er under implemen-

været holdt i hævd i 10 år, og det glæder mig,

berne hos vagten, og mon ikke at det nu vil blive

tering ved regimentet, og med det opstår foran-

at hele samfundet på denne dag samles om at

lidt sjovere at være på vagt på Garderkasernen

dringer. I sidste måned læste vi om nedlæggelsen

hædre de personer, der gør og har gjort en særlig

af 1. kompagni II/LG. For et halvt år siden læste

indsats for Danmark. For lad os være ærlige. Som

vi om nedlæggelsen af 3. bataljon, og for små 2

samfund har vi ikke altid været lige ihærdige

år siden hørte vi første gang om oprettelsen af

med at anerkende de personer, der yder en særlig

det fjerde vagthold. Det kan være svært at følge

indsats – både som udsendte eller som ledere i

med, hvorfor Garderbladet denne måned hjælper

samfundet.

Forandring er et nøgleord i denne måneds

dig med et overblik over status ved Livgardens
enheder.
Forandringerne sker overalt og hele tiden,

Paradoksalt er det måske, at påpege manglende anerkendelse af veteraner eller ledere i
samfundet, i et blad til en soldaterforening. For

store som små, langsomt som hurtigt. Over de

netop inden for vores bevægelse, har der altid

seneste 30 år har DG været trukket gennem en

været villighed og engagement, når muligheden

langsom forandring. Fra at være en mastodont i

for at hædre har vist sig. Jeg vil gerne sige en

soldaterbevægelsen på over 15.000 medlemmer

stor tak til alle de foreninger og medlemmer,

til nu at kæmpe med at fastholde et svingene

der aktivt har deltaget med planlægning af, eller

medlemstal på grænsen omkring de 10.000.

deltaget i, et flagdagsarrangement. Det er ganske

Noget er sket i samfundet, uden at vi selv har

væsentligt, at vi hædrer og husker de personer,

reageret på realiteterne.

der yder en særlig indsats.

At DG nu er inde i en større omstillingsfase,

Dagen efter gik turen til Garderkasernen i

Og apropos at hædre, så havde jeg den

er ikke nogen hemmelighed. Vi har specielt haft

store fornøjelse at overvære markeringen af en

svært ved at fastholde de unge gardere, hvorfor

særlig indsats i august måned. Ved en reception

der er iværksat et større arbejde for at ændre det-

i Officersmessen på Livgardens Kaserne modtog

te. Skal DG fortsat stå som en stærk organisation

forhenværende præsident Flemming Rytter ”For-

maj-70 Jens Crone

må vi fokusere på fastholdelse, og tilsikre at vi er

svarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats”. I tillæg

Præsident, De Danske Garderforeninger
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D

CHEFENS KLUMME

en 5. september

Vi har også opsat billeder af vores faldne i

er en vigtig dag,

de forskellige enheders bygninger. Vi har ikke

ikke mindst for

et sted, vi alle kommer hver dag, og som er pas-

Den Kongelige

sende. Derfor har vi valgt at opsætte billederne i

Livgarde. Vi

enhedernes bygninger, så de kan blive husket –

bidrager som

også når vi, som kendte dem, ikke er her længere.

altid med meget

På billederne er der en QR kode, så man kan

store dele af

komme ind på Livgardens særlige hjemmeside

Vagtkompagniet

for alle vores faldne. De er en del af vores moder-

og Musikkorpset

ne krigshistorie.

til kranselægnings-ceremonien på Kastellet og

Efterfølgende oplæste jeg navnene på vores

til paraden på Christiansborg. Vi har i mange år

faldne i internationale operationer siden 1949,

haft så meget at gøre ved 5. september arrange-

inden vi holdt et minuts stilhed.

menter, at vi ikke rigtigt har haft mulighed for at
højtideligholde dagen på Garderkasernen.
Sidste år indførte vi en ceremoni for alle

Vores særlige hjemmeside for Livgardens
faldne, kan man finde på vores normale hjemmeside og den dækker Livgardens faldne tilbage til

hjemmeværende på Garderkasernen. Vi starter

oprettelsen i 1658. Helt tilbage den gang havde

tidligt på dagen med en lille parade og kranse-

man ikke så meget styr på, hvem der var hvem

lægning ved mindemonumentet. Det giver rigtig

af de faldne, men nu længere vi kommer op i

god mening, for det er her på Garderkasernen at

tiden, des flere detaljer har vi på de enkelte af

langt de fleste, som kendte de faldne på minde-

Livgardens faldne.

monumentet og de sårede på tavlerne bagved, til
daglig gør tjeneste.
I min tale nævnte jeg blandt andet: På
Kastellet er der et monument for de faldne i internationale operationer med i alt 111 navne. Her

Yderligere bidrog Livgarden ved et 5. september arrangement på Allerød rådhus sammen
med borgmesteren med tamburer og en tale ved
regimentets HR- og kontaktofficer.
Det er i år 10 år siden at man indførte flag-

ved Den Kongelige Livgarde har vi vores eget mo-

dagen 5. september, og det glæder mig at se, hvor

nument for Livgardens 17 faldne i internationale

mange steder man højtideligholder flagdagen, og

operationer og mindevæggen med de såredes

hvor mange steder gamle gardere støtter op om

navne. Monumentet er en søjle, så der er ingen

flagdagsarrangementerne

Oberst Mads Rahbek

for eller bagside og der er ikke en ledig plads til
den næste, som hvis navnene stod på en række.
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Pro Rege et Grege

Chef for Den Kongelige Livgarde

N O TAT

PRÆSIDENTEN
OVERRÆKKER GAVER
TIL GARDERNE

V E L F O R TJ E N T H Æ D E R
Forhenværende præsident, Kammerherre, oberst Flemming Rytter
modtager Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld indsats samt
Chefen for Livgardens mønt nr. 15.
... Den 3. september slog præsident Jens Crone vejen
forbi vagten på Kastellet for at overrække garderne en
DVD-Blue-Ray-afspiller inklusiv 50 udvalgte film. Da
Kastelvagten ikke har internet til rådighed, må de postfri gardere lade sig underholde af den lidt mere analoge
film teknologi. Ikke desto mindre var glæden blandt
garderne stor, med udsigten til lidt mere underholdende
kastelvagter for fremtiden. På billedet ses Crone sammen Landstalsmanden og dagens kastelveagt.

V

ed et arrangement i officersmessen på

forening til glæde for både gamle gardere som for

Livgardens Kaserne kunne chefen for Den

Den Kongelige Livgarde. Under samme arrangement

Kongelige Livgarde, OB Mads Rahbek,

uddelte OB Mads Rahbek endvidere Chefen for Livgar-

overrække ”Forsvarets Medalje for

dens Mønt til Flemming Rytter som en anerkendelse

Fortjenstfuld Indsats” til tidligere chef for

for hans store indsats og arbejde forud for og under

Livgarden Flemming Rytter for hans store arbejde og

forhandlingerne for nuværende forsvarsforlig. Obersten

indsats som Præsident for De Danske Garderforeninger

gav i sin begrundelse for tildeling af mønten udtryk for,

gennem 5 år. Flemming Rytter har i sin præsidentpe-

at uden Flemming Rytters bidrag ville Den Kongelige

riode arbejdet målrettet med udvikling af De Danske

Livgarde ikke stå i en så stærk position, som regimentet

Garderforeninger til at kunne fremstå som en moderne

gør i dag.

F L O T I N D S AT S

En besætning fra Den Kongelige Livgarde har vundet årets danske konkurrence for InfanteriKampKøretøjer - Danish Infantry
Fighting Vehicle Competition 2019. Stort tillykke til besætningen
og I. Panserinfanteribataljon

... Den 4. september var Jens Crone igen på banen
– denne gang på Garderkasernen i Høvelte for at
overrække en PlayStation 4 til vagten på kasernen.
Det har længe været ønsket at få noget tidssvarende i
forhold til den nuværende DVD-afspiller, som synger på
sidste vers. På billedet overrækker Jens Crone gaven til
vagten på Garderkasernen.

KASTELLET

Livgarden begyndte at gå vagt i
Kastellet den 18. februar 1975 og har
i mange år haft vagtlokaler i østre
pavillon ved Kongeporten.

Grundet skimmelsvamp i de gamle bygninger og ikke
tidssvarende faciliteter, blev det i 2018 besluttet at
projektere og istandsætte nye vagtlokaler i Gl. Hovedvagt. Efter ca. 1,5 års byggeproces indviede chefen for
Livgarden i dag, mandag den 19. august, de
nye topmoderne vagtlokaler.
GARDERBLADET - OKTOBER 2019

5

”

N O T A T
MUSIKKORPSET

Den 29. september afvikledes årets

Gardermarch for 5. år i træk. Allerede 2 uger før marchstart, måtte styregruppen melde alle billetter ud-

Flot resultat af støttekoncerten til
fordel for Fonden mod Spiseforstyrrelse og Selvskade, hvor H.K.H.
Prinsesse Benedikte er protektor.
Salget af billetter, donationer via
fonde og MobilePay betød et resultat
på kr. 359.341

solgt. Således deltog mere end 1500 personer i årets
march, hvilket slår sidste års rekord med mere end
250. En meget tilfreds styregruppe kunne inden marchstart overrække regimentet en check på kr. 75.000
til Livgardens veteranarbejde.

BØGER

Livgardeofficeren gennem 50 år
af Den Kongelige Livgardes
Officersforening

LIVGARDEOFFICEREN
GENNEM
50 ÅR
DEN KONGELIGE LIVGARDES OFFICERSFORENING 1969-2019

D

en Kongelige Livgardes Officersforening
blev stiftet i 1969. Medlemmerne var, og
er, officerer med tilknytning til Livgarden.
En sluttet flok, som stadig værner om
denne tilknytning, men ellers er næsten

alt forandret på de 50 år siden stiftelsen. Mennesket
bag officeren har forandret sig sammen med nye opgaver og det omgivende samfund. De følgende nedslag er
et forsøg på at beskrive nogle af disse forandringer, og
hvorfor de fandt sted. Sådan indledes bogen ”Livgardeofficeren gennem 50 år”, der tager læseren med på en
rejse gennem 5 årtier, og fortæller hvordan samfund,
politik og krige har påvirket tilværelsen som officer ved
Den Kongelige Livgarde. Bogen udgives i anledning af
Officersforeningens 50 års jubilæum, og kan læses
gratis digitalt. Du finder et link til bogen på forsiden af
www.garderforeningerne.dk

6

GARDERBLADET - OKTOBER 2019

MINDEHØJTIDLIGHED
PÅ GARDERKASERNEN I HØVELTE
I anledning af Flagdagen for Danmarks udsendte, holdt Den Kongelige
Livgarde for anden gang en mindehøjtidlighed på Garderkasernen, hvor alt
disponibelt mandskab var stillet op til en parade.

C

hefen for Den Kongelige Livgarde, oberst

for er det Livgardens pligt at holde deres minde i live”

Mads Rahbek sagde blandt andet i sin

sagde oberst Mads Rahbek om dette initiativ. Derfor har

tale, at han var glad for at Livgarden nu

Livgarden også oprettet en mindeside, som kan findes

for anden gang kunne samles og mindes

på livgardens hjemmeside. Siden kaldes ”Æret Være

regimentets indsats i nyere tid. Han

Deres Minde”. Efter talen blev der lagt en krans på

mindede også om, at Livgarden nu har opsat portrætter

mindestenen, ”Danmarks Sidste Honnør” blev spillet af

af regimentes faldne på gangene ved de værnepligtige

Mikkel Berig fra Musikkorpset og efterfølgende blev der

og hos stående styrke. ”For på et tidspunkt, vil der ikke

holdt et minuts stilhed.

være nogen i tjeneste, der ved hvem de faldne er - der-

N O TA T

#livgarden

jesperrasmussen96
Fed skyper med en masse nærkamp
skydning og skydning med LMG

rasmus_lykkegaard96
Danmarks bedste IKK
besætning anno 2019!

DET NYTTER OG DET VIRKER!
Erhvervelsen og hjemtagelsen af to vigtige Livgarde-artefakter er
Livgardens Historiske Samlings Venners (LGHSV) første store succes.

V
stigtrompet
The trumpetsection in The
Royal Guards Band ready to
play tonights concert

madsbk98
REX-tur

ed en reception i

sen og hjembringelsen af disse

nogle timer for det gode formål.

officersmessen på

vigtige Livgarde-artefakter er det

Det kan både være med direkte

Livgardens Kaserne

første synlige resultat af arbejdet

ansøgninger, praktisk arbejde,

27. august blev 2

i Livgardens Historiske Samlings

medlemsarrangementer eller folk

nye artefakter til

Venner (LGHSV). Foreningen blev

der har kontakter til erhvervsliv

samlingen præsenteret: Et ma-

stiftet sidste år, og har til formål at

eller personer, der har mulighed for

leri af Prins Aage samt prinsens

arbejde for bevarelse og udbygning

at donere til foreningen. Kontakt

garderstatuette. Prins Aage var en

af Livgardens Historiske Samling,

gerne foreningens formand Georg

legendarisk officer i Den Kongelige

som er en kulturhistorisk dokumen-

Vind på 21678515. Medlem kan alle

Livgarde, og siden i den franske

tation af Livgardens historie og

interesserede blive, ved at gå ind på

fremmedlegion. Derfor var det et

udvikling gennem tiderne. Formålet

LGHSV facebook-side og tilmelde

kup og en stor succes, at disse

fremmes gennem indsamling

sig. Kontingentet er simple 110 kr.

artefakter kunne erhverves og

af økonomiske midler, der kan

årligt. Så er det DIG? Eller kender

indlemmes i Livgardens Historiske

anvendes til vedligeholdelse og

DU nogen, som kunne være inte-

Samling.

udvikling af samlingen, og til indkøb

resseret? Så skal der handles!

F O R U D F O R D E T T E har forskellige

af effekter, der har historisk værdi,

V I H A R S T O R E P L A N E R for udvik-

processer været i gang i et lille års

og kan bidrage til at dokumentere

lingen af samlingen og for at indkø-

tid. Dels følere og samtaler med

Livgardens historie. Formålet

be endnu flere artefakter. Men de

den private samler i Frankrig, som

fremmes ligeledes ved medlem-

kan kun blive til noget, hvis mange

måske var interesseret i at sælge

mernes praktiske støtte og hjælp til

flere melder sig ind i foreningen, og

effekterne. Og dels ansøgninger til

samlingen og dens aktiviteter.

støtter op. Vi skal derfor bede om

forskellige fonde, for at tilvejebrin-

F O R E N I N G E N L E D E S af en besty-

at det gode budskab bliver spredt,

ge den nødvendige økonomi for

relse, som i tæt samarbejde med

og at flere gamle gardere og andre

købet. Og endelig de afsluttende

lederen af Livgardens Historiske

med Livgarde-hjertet på rette sted

forhandlinger og den fysiske

Samling sætter delmålene for

melder sig ind i foreningen, og der-

hjemtagelse af effekterne. Alt

arbejdet, og forestår foreningens

med støtter den gode sag. Gå ind

det har kun kunnet lade sig gøre,

drift med fondsansøgninger, PR,

på Livgardens Historiske Samlings

fordi en håndfuld mennesker har

udvikling, arrangementer mv.

Venners facebook-side og følg den

arbejdet målrettet og effektivt for

Vi mangler imidlertid fortsat

simple vejledning. Vi har brug for

samme sag.

medlemmer, samt enkelte ildsjæle,

DIG og DIN støtte!

D E N N E P R O C E S med erhvervel-

som har tid og lyst til at yde

GARDERBLADET - OKTOBER 2019
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N O T A T

S A N I T E T S TJ E N E S T E

NYT TILTAG PÅ FORENINGSSIDERNE

Taktisk Sanitetstjeneste for Enkeltmand - i daglig tale TSE med soldater fra I. bataljon. Her skal soldaterne uddannes i at udføre førstehjælp
i kampsituationer, hvilket medfører
øget koordination mellem behandlerne og gruppeføreren om de
overvejelser, der må gøres, for at få
den tilskadekomne væk fra følingen
og på sigt eventuelt evakuering med
fx. helikopter.

Det skal være nemmere og mere gennemskueligt, hvilke foreningsaktiviteter
der er åbne for alle medlemmer af De Danske Garderforeninger.

D

et er præsidiets ønske, at lokale garder-

Ved præsidiemødet i september måned, vedtog et en-

foreninger i stigende grad ser ud over

stemmigt præsidie, at alle foreninger fremadrettet skal

foreningsgrænserne, og arrangerer fælles

anvende en ny skabelon til indsendelse af materiale

aktiviteter med naboforeningerne. Det ses

til foreningssiderne. Når skabelonen anvendes, skal

der heldigvis en tendens til at være flere

foreningen ved hvert annonceret arrangement tage

steder i landet. Men ved en rundspørge har det vist sig,

stilling til, hvorvidt et arrangement er åbent for andre

at mange foreninger er åbne for, at andre foreningers

end foreningens medlemmer.

medlemmer kan deltage i de lokale aktiviteter, selvom

På foreningssiderne vil man under hver region kunne

foreningen ikke har planlagt et arrangement i samar-

danne sig et overblik over regionens åbne aktiviteter,

bejde med naboforeningen.

ligesom man vil kunne finde et særligt ikon ud for de

Derfor introducerer Garderbladet et nyt system, der

åbne aktiviteter under den enkelte forening.

skal gøre det nemmere og mere gennemskueligt, hvilke

Præsidiet håber, at det nye tiltag for fremtiden vil skabe

foreningsaktiviteter der er åbne for alle medlemmer af

et større incitament til at besøge naboforeningernes

De Danske Garderforeninger.

aktiviteter.

HUSK SPONSORAFTALEN MED OK

Vi mangler kun 6 medlemmer med OK benzinkort!
Du kan støtte De Danske Garderforeninger, hver gang
du tanker. Det eneste, du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet vores sponsoraftale.
Opret dit OK benzinkort på www.ok.dk eller kontakt DG
Sekretariat på 3315 5204 og hør nærmere.
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N O T A T

FLAGDAG

DEN KONGELIGE LIVGARDES FOND

Allerød Kommune inviterer til
Flagdag på Allerød Rådhus

Fonden er ved at have etableret sig, og er allerede nu økonomisk robust nok
til at kunne yde en mærkbar støtte til diverse formål.

A

llerød Kommune åbnede dørene til
rådhussalen for kommunens veteraner
og deres pårørende. Den Kongelige Livgardes Tambourkorps tog imod gæsterne
ved ankomsten. I sin tale til veteranerne

takkede Allerøds borgmester Karsten Längerich alle
veteraner for deres indsats gennem tiden. Senere
takkede borgmesteren for det gode samarbejde med
Livgarden, som Allerød Kommunes borgere nyder
godt af ved forskellige lejligheder. På vegne af Den
Kongelige Livgarde holdt kaptajn Theis Kokfeldt en tale
til veteranerne. Her sagde han blandt andet: ”Vores
samfund og arbejdspladser bør nok forstå, at mange
veteraner vender styrket hjem med nye kompetencer

U

dover Livgardens tjenestegørende perso-

Samling.

nel støtter fonden jævnligt veteraner og

- Billeder med faldne til bataljons- og kompagnigan-

deres pårørende med store og små ting,

gene.

som gør livet lidt lettere for de berørte.

- Bårebuket til WW2 veteran.

Det være sig hjælp til flytning, hjælp til

- QR kode på gravsten. Faldet soldat.

behandlinger eller anden økonomisk støtte. Herunder

- Støtte til pårørende til falden soldat med en tur til

i ydmyge og primitive forhold. Kaptajn Theis Kokfeldt

kan der ses hvad fonden har støttet med siden sidste

Jylland (genbesøge Oksbøl og Mindemonumentet)

mindede alle om, at det ikke er ufarligt at blive udsendt,

up-date. Fonden har støttet følgende siden sidst:

som fx at finde på kreative og opfindsomme løsninger

Fonden har for nylig indgået et samarbejde med Gar-

hvilket de 111 navne på mindesmærket på Kastellet i
København kan bevidne - og de 17 navne på mindeste-

- Legater i forbindelse med Livgardens årsdagsparade,

dermarch, hvor man ved tilmelding kan vælge at støtte

nen på Garderkasernen lige så. ”En vigtig og måske

heriblandt to nye legater: Mogens Bay legatet på kr.

fonden og derigennem hjælpe fonden med at forblive

overset gruppe, vi skal huske på og tage vare på, er de

10.000 blev uddelt til tre personer fra konstabelgrup-

almennyttig. Fonden har dog stadig brug for midler for

pårørende. Dem som sidder hjemme og er ængstelige,

pen for deres meget store faglighed; Katrine Kielland–

at kunne fortsætte støtten til de mange formål. Alle er

måske endda bange for deres udsendte. Og det gælder

Brandt legatet på kr. 5000 blev uddelt til en person fra

derfor velkomne til at donere et beløb til Den Kongelige

også børnene! Slutteligt takkede Theis Kokfeldt alle de

Musikkorpset.

Livgardes Fond.

fremmødte veteraner og pårørende for deres indsats.

- Støtte til psykologhjælp til en veteran.

Det sidste punkt på dagsordenen var en direkte

- Støtte til Livgardens årsdagsmiddage for hhv. officerer

Reg: 3001 Konto: 8560107537

Skype-forbindelse til Veteranprojekt Grønland, der

og befalingsmænd.

Mobile Pay: 42697

befandt sig på sømandshjemmet i Nuuk. Herefter var

- Støtte til Blå Fest.

det tid til at veteranerne kunne tale med hinanden.

- Støtte til sommerfrokost for Guidekorps Historisk

Se mere på www.denkongeligelivgardesfond.dk

TIDEN FØR TINDER

KRANSELÆGNING

Gardere kan nemt blive enige om, at
de udgør et glimrende parti. Det kan
kun bekræftes af dette brev fra 1928
til en meget heldig garder.

Kranselægning ved Livgardens
Kaserne den 29. august 2019. Her
lagde repræsentanter for Den
Kongelige Livgarde og Garderforeningen i København kranse til
minde om de faldne i kampen mod
den tyske besættelsesmagt i 1943.
Æret være deres minde.

”Undskyld jeg tillader mig at skrive til Dem. Men efter
at jeg gentagende gange har haft lejlighed til at stå og
betragte dem, har jeg så stærk en interesse for Dem, så
jeg ikke kan modstå lysten og bede Dem møde mig i aften,
da jeg ved en lejlighed har fået deres adresse og vide. Nu
i håb om om at de ikke syntes jeg er for dristig, venter jeg
Dem i aften kl. 8 ½ ved Nørrebros Runddel (og ved Jagtvejen). Nu i håb om at De vil komme. Man kan da ikke vide
om De ikke også for mig kan fatte lidt interesse da jeg er af
samme højde som Dem. Venlig Hilsen for Deres ubekendte. Da jeg ikke tør sætte mit navn under vis de vil komme.
Undskyld skriften men jeg håber de kan tyde den?”
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TEKST & FOTO
KIM VIBE MICHELSEN

GARDER-

K O N S T A B L E R
HAR

INSTRUKTØRTRØJEN

PÅ I IRAK
10
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Hjemme er det
normalt officerer og befalingsmænd, der står
for at uddanne
soldater, men
ved DANCON
OIR-10 i Irak
spiller konstablerne en stor
rolle i de danske
træningshold.
De træner de
irakiske soldater
på næsten lige
fod med befalingsmændene.

W

hoom, siger det, da
det hvide
kanonslag
går af efter
en kort
hyletone,
der skal simulere en
indkommende granat. Tre Irakiske soldater beskyder
en udbombet stilling, der, som det er tradition
på disse kanter, er bygget op af tørret mudder
ovenpå jorden fremfor nedgravet, som vi bedst

GARDERBLADET - OKTOBER 2019
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BAG OM
OIR...

Den Kongelige Livgarde har opstillet et hold soldater, der indgår i den internationale mission Operation Inherent Resolve. Operationens formål er at træne den irakiske hær som
et led i kampen mod islamisk stat (IS). Den udsendte styrke er sammensat af soldater fra alle Hærens regimenter, men hovedparten på hold 10 er opstillet af Den Kongelige
Livgarde. Foruden at stille instruktører til træning af irakerne, opstiller Livgarden til de såkaldte ”Guardian Angels”. Dette teams opgave er at sikre træningsholdenes sikkerhed.
Med Guardian Angels til at stå for sikkerheden, kan instruktørerne fokusere 100 procent på opgaven.

kender det hjemmefra. Klokken er 0800 og morgensolen
er ved at få magt. Den røde streg i termometeret nærmer
sig de 35 grader, og sveden er begyndt at springe frem på
soldaternes pander.
Tre andre irakiske soldater stormer stillingen og
nedkæmper en fjende. De overser dog en anden, og de to
danske instruktører gør klar til at køre momentet med
gruppen en gang til. Vi er i øvelsesterrænet udenfor Al
Asad Airbase i det centrale Irak.
Det danske intruktørhold – et af de fem hold fra
Den Kongelige Livgarde - er i gang med at uddanne en
deling irakiske soldater i kampeksercits på gruppeniveau. Holdet består af fem mand. En premierløjtnant, en
oversergent og tre korporaler, der i den hjemlige hær er
overkonstabler af 1. grad.
UDVIKLER SIG ENORMT

”Vi har inddelt det sådan, at de unge konstabler fungerer
som sikringshold hernede, mens vores geværskytte ettere og signalmænd, som er de mest erfarne, er kommet
ind på instruktørholdene. De går på med krum hals, og
jeg kan mærke, at de vokser med opgaven og udvikler sig
enormt,” siger Jens, der er premierløjtnant og fører for

De
irakiske
soldater
modtager
feedback
fra dansk
instruktør

12
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træningshold 4.
Introduktionen af konstabler som instruktører er
ikke kommet på bordet uden forberedelse hjemmefra.
Konstablerne har alle modtaget Hjemmeværnets instruktørkursus for at klæde dem på til opgaven. Derudover har de haft lejlighed til at gennemføre lektioner i
deres eget kompagni inden udsendelsen.
Under lektionerne for de irakiske soldater underviser
konstablerne på lige fod med befalingsmændene, men
de får støtte og sidemandsoplæring undervejs af deres
mere undervisningsvante oversergent og af Jens, der er
deres delingsfører derhjemme.
Temperaturen begynder så småt at kravle over de 40
grader. Solen er nu kommet højt på himlen, og både de
irakiske soldater, de danske instruktører og ikke mindst
tolkene er ved at blive trætte. Træningsholdene kører
ud i øvelsesterrænet i deres pansrede biler klokken 0400
om morgenen og træner irakerne til omkring klokken
1100. Derefter er det for varmt til at foretage sig noget
fornuftigt i den bagende sol på den Mesopotamiske flodslette, hvor skygge kun eksisterer i bygninger og langs
de sparsomme vandveje.
Endnu en træningsdag er slut. Nu skal instruktørholdet tilbage til lejren og forberede næste dags træning

FLAGDAG

I IRAK

Der var også flagdag for de danske
gardere i Irak. Her højtideligholdte det
danske kapacitetsopbygningskompagni dagen med at stille op til holdfoto
klar til kamp med Dannebrog i front.
Senere på dagen var der parade og
mindehøjtidelighed med et minuts
stilhed for de faldne for hele det danske kontingent. Dagen blev afsluttet
med reception på Kuffen, hvor der var
kaffe, kage og sodavand til de danske
soldater og indbudte gæster fra de
norske og amerikanske enheder, der
også er på Al Asad Airbase.

GARDERBLADET - OKTOBER 2019
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O

D e n

V

E

R

K o n g e l i

Et for svar sfor l ig e r of te f orbundet med organi satori ske f ora nd r i ng e r. D e t
t e et ek st ra vagt hold ti l vagtkompagni et. Men også andre f o ra ndr i ng e r e
bl adet di g med et overbli k over, hvordan bataljo ne r ne o g ko m

I/LG

II/LG

I B ATA L J O N
Livgardens I bataljon er inddelt i et
stabskompagni samt to panserinfanter i k o m p a g n i e r. B a t a l j o n e n i n d g å r s o m e n
del af forsvarsforligets nye brigade.

I I B ATA L J O N
Livgardens II bataljon uddanner de værnepligtige soldater i 2. og 3. kompagni.
Bataljonens 1. kompagni er midlertidigt
deaktiveret, men genopstilles med ansvar
for Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.

B

L

I

K

g e

L i v g a r d e

er a lle re de ko m m e t de fl est e for ør e, at det seneste f orsvarsf orli g brager de t s e n este å r l a g t ned over L ivgar den. Denne måned hjæ lper Gardermp a gn ie rn e n u e r o r ganiser et under Den Kongeli ge Li vgarde.

M

V

A

K
GT

OM PAGN

IE

IK
US

KORPS

ET

T
MUSIKKORPSET
Livgardens Musikkorps hører direkte
under Chefen for regimentet. Musikko r p s e t b i st å r f o r t s a t Va g t ko m p a g n i e t
i forbindelse med vagtparader og cer e m o n i e r, o g a f v i k l e r d e s u d e n e n l a n g
række koncerter i hele landet.

Læ s mere om enhederne
VA G T K O M PA G N I E T
L i vg a r d e n s Va g t ko m p a g n i va r e t a g e r f o r t sat bevogtningen omkring de kongelige
s l o t t e o g p a l æ e r. H e r u d o v e r o p s t i l l e s t i l
december et 4. vagthold, der skal støtte
p o l i t i e t v e d s æ r l i g e h æ n d e l s e r.
U n d e r C h e f e n f o r Va g t ko m p a g n i e t h ø r e r
d e n u v æ r e n d e 3 v a g t h o l d , Ta m b o u r k o r p s e t , Fo r s y n i n g s s e k t i o n e n s a m t e n k o m mandodeling.

I/LG - LÆS MERE PÅ S. 16

1/I/LG - LÆS MERE PÅ S. 17

2/I/LG - LÆS MERE PÅ S. 18

II/LG - LÆS MERE PÅ S. 19

VAGTKOMPAGNIET - LÆS MERE PÅ S. 20

I/LG
1 .

B A T A L J O N

1. Panserinfanteribataljon ved Den
Kongelige Livgarde (I/LG) er en professionel enhed med ca. 350 professionelle officerer, stregbefalingsmænd
samt konstabler, der kan løse alle
opgaver inden for konfliktspektret lige fra en ”blød” humanitær opgave, til
en egentlig krigsmæssig indsættelse.
Bataljonens plan har i opbygningsfasen været, at skabe fundamentet
for den nye professionelle bataljon,
herunder deltage aktivt i studie- og
udviklingsvirksomhed. Bataljonen har
bl.a. arbejdet med opgaver som; anvendelse af finskytter, bykampkoncept
og en basistræning for alle soldaterne i

16
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I/LG. Basistræningen der bl.a. omfatter
fysisk træning, førstehjælp, CBRN-tjeneste og våbenbrug skal være med til
at sikre et højt professionelt niveau.
Den specifikke finskytteuddannelse
er forankret ved bataljonen. Finskytterne har allerede deltaget i diverse
konkurrencer i ind- og udland. Her har
de bl.a. opnået en flot andenplads i en
international konkurrence i Canada så de er allerede nu fuldt på højde med
andre nationer. Soldaten i I/LG indgår
i en enhed med stærkt sammenhold,
hvor kammeratskab og en professionel holdning er en bærende kvalitet.
Egenskaber som initiativ vægtes højt,

og der er fokus på den enkelte soldats
udvikling. BTN vil søge at udarbejde
en langsigtet personelplan for den
enkelte soldat, der udvikles på baggrund af den enkeltes ønsker, evner
og enhedens behov. Dette sker i tæt
dialog og samarbejde med Forsvarets
Personeltjeneste. BTN har igennem
opbygningsfasen, haft behov for en
blanding af tålmodighed, god humor
og en stærk pionérånd. Disse egenskaber har bataljonens soldater formået
at beholde, selv under det arbejdspres,
der har været de sidste par år, bl.a.
med udsendelser.

1/I/LG
1 . P A N S E R I N F A N T E N R I K O M P A G N I

1. Kompagni, I bataljon ved Den
Kongelige Livgarde (1/I/LG) er, som
hærens fløjkompagni, et af de mest
kendte kompagnier i den danske hær.
Det skyldes dels kompagniets indsats
i Afghanistan i de seneste år, dels, at
flere kendte personer gennem tiden
har været chef for kompagniet. Mest
prominent er uden tvivl kong Chr. X,
der var chef for kompagniet i perioden
(FEB 1898 – MAR 1905). Kompagniet
er hjemmehørende på Garderkasernen
nord for København og er et af landets
”tunge” panserinfanterikompagnier.
Kompagniet er karakteriseret ved at
rumme mange erfarne soldater af
alle grader. Kompagniet har således
været udsendt på ISAF hold 4 (2007/
2008), Irak hold 3 (2004), KFOR hold
12 (2005). Herudover har kompagniet
været repræsenteret under opgaver og
uddannelse i Estland, Norge, Kosovo
og Bosnien-Herzegovina. Kompagniet
er stolt af at videreføre Den Kongelige
Livgardes tradition som et familieregiment, og er derfor meget bevidst om
den rolle familier spiller for kompagniets evne til at løse opgaverne. Kompagniet er kendetegnet ved at tilbyde
personellet en udfordrende hverdag,
hvor der lægges vægt på en kombinationen af militær fysisk træning,
øvelser, skarpskydninger, godt kammeratskab, tekniske færdigheder og
udveksling af erfaringer.
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1/I/LG
2 . P A N S E R I N F A N T E N R I K O M P A G N I

2. mekaniserede infanterikompagni, I panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde er
en af hærens stående infanterikompagnier.
Kompagniet er et af Den Kongelige Livgardes
oprindelige enheder med en lang historie, som
går helt tilbage til regimentets oprindelse.
Enheden har været udsendt flere gange i
nyere tid, bl. a. i Afghanistan på hold 9 i 2010
og med dele af kompagniet i Irak og Kosovo
i 2015. Pt. er kompagniet udsendt til Irak på
Operation Inherent Resolve.
Kompagniet anvender den hjulbaserede
Piranha IIIC pansret mandskabsvogn, som er
karakteriseret ved at være meget hurtig, rummelig og er bevæbnet med et tungt maskingevær i en stabiliseret våbenstation. Piranha
IIIC skiftes til Piranha V i løbet af 2020.
Piranhaen giver kompagniet en stor aktionsradius, fleksibilitet og hastighed i alle typer
opgaver lige fra kamp til fredsbevarende
operationer. Kompagniets sammensætning
gør enheden særligt velegnet til operationer i
kampe på korte afstande, hvilket er et fokusområde i vores træning.
Kompagniet består af professionelle, kontraktansatte soldater hvoraf mange har årevis af
erfaring og udsendelseserfaring. Kompagniets soldater stiller krav til hinanden, lige fra
geværskytte til kompagnichef, og søger hele
tiden at blive bedre til kerneopgaven, som er
at kunne kæmpe under de vanskeligste vilkår
og vinde! Dette stiller krav til enkeltmands
udholdenhed, fysisk styrke, fleksibilitet og
vilje. Kompagniets værdier er loyalitet, professionalisme og kollegialt sammenhold.

18
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II/LG
2 .

B A T A L J O N

2. Livgardebataljon (II/LG) er enheden, hvor
man møder for at aftjene værnepligt ved Den
Kongelige Livgarde. Bataljonen består af to
kompagnier, 2. og 3. kompagni, samt en stab.
Bataljonens 1. kompagni er midlertidigt deaktiveret, men ventes genopstillet med ansvar
for Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse –
uddannelse af professionelle soldater.
Som værnepligtig forrettes der tjeneste i
enten 2. eller 3. kompagni. Værnepligtige
uddannes i grundlæggende militære færdigheder fokuseret mod at kunne stå vagt om
de kongelige slotte og palæer, det er fx fysisk
træning, nærkamp, eksercits, våbenlære og
skydning, førstehjælp, bevogtning og felttjeneste. Værnepligten ved Den Kongelige
Livgarde varer otte måneder, hvoraf de første
fire måneder foregår på Garderkasernen i
Høvelte, og de sidste fire måneder foregår på
Livgardens Kaserne i København. De første
fire måneders værnepligt ved Den Kongelige
Livgarde kaldes Hærens Basisuddannelse
(HBU), og uddannelsen tager udgangspunkt i
den uddannelse, værnepligtige i resten af Hæren gennemfører. Dog er HBU ved Livgarden
mere specialiseret i retning af vagttjeneste,
og den indeholder bl.a. intensiv vagt- og eksercitsuddannelse, som er en målrettet forberedelse til tjenesten de sidste fire måneder af
værnepligten.
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VA G T K O M PA G N I E T
Vagtkompagniet er direkte underlagt
Chefen for Den Kongelige Livgarde
som en selvstændig underafdeling. Det
betyder, at kompagnichefen har samme beføjelser som en bataljonchef.
Vagtkompagniet består af 3 vagthold
(4 fra og med december måned), et
tambourkorps, en forsyningssektion
samt en kommandodeling.
Vagtholdene består af ca. 80 værnepligtige gardere. Derudover består
det af ca. 8 sergenter, der følger med
garderne på vagt. Til at lede, uddanne
og administrere et vagthold er der en
vagtholdsfører (seniorsergent) og en
næstkommanderende på vagtholdet.
Tambourkorpset har normalvis opgaver i forbindelse med vagtkompagniets
vagttjeneste, men deltager herudover
ofte i aktiviteter rundt omkring i ind- og
udland. Af instrumenter råder Tambourkorpset over fløjter, signalhorn

20
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og marchtrommer. De 12 tambourer,
som betyder trommeslagere, og tre
pibere, som fandtes ved Livgarden i
1658, anvendtes dels samlet som en
del af militærmusikken, dels ude ved
kompagnierne under march og eksercits til at angive takten og opmuntre
de marcherende. Under kamp var
tambourerne signalfolk for cheferne,
i hvilken funktion de senere under betegnelsen hornblæsere benyttede det
mere anvendelige signalhorn. Fra 1812
blev tambourerne uddannet centralt
i København, og de blev særligt kendt
som hornblæsere under de slesvigske
krige 1848-1850 og 1864. I 1851 oprettedes Livgardens Spillemandsskole,
hvor 14-årige optoges til uddannelse
og virke som tambourer og pibere med
senere tjeneste som underofficerer
eller musikere.
Forsyningssektionen i Vagtkompagni-

et varetager udlevering af materiel og
udrustning til garderne, herunder også
bytning og mønstringer. Vagtkompagniet har en pulje med køretøjer. I puljen
er der flere busser, der kan transportere garderne rundt mellem landsdelene
til arrangementer, vagter på sommerslottene etc. Forsyningssektionen
varetager både selve kørslen, vedligeholdelse m.v.
Kommandodelingen i Vagtkompagniet administrerer alle personelgrupper
for så vidt angår løn og ydelser, modtagelser og hjemsendelser samt almindelig administration i forbindelse med
den daglige drift. Kommandodelingen
består af en kommandobefalingsmand
(seniorsergent), to kontorhjælpere
(korporal og en konstabel) og en roste
(garder der sætter garderne på vagt,
og administrerer at vagterne er ligeligt
fordelt på alle).

R E G I O N E R

Garderforeningerne i Nordjylland

R EGION

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

1

ÅBNE AKTIVITETER
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FO R H E LE R EG I O N EN

Foredragsaften med Jørgen Høll
Hør den pensionerede generalmajor og
chef for specialkommandoen fortælle
Sted: Karolinesvej 54, 9800 Hjørring
Tid: 23. oktober kl. 19:00
Se mere under: Hjørring GF

Hvad er nu det?
Når du fremover læser Garderbladet, vil du hver
måned kunne orientere dig om alle de foreningsaktiviteter, der er åbne for alle DG medlemmer.

Brønderslev & Omegn

GF 40 - 29/12 1917

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

GENERALFORSAMLING NR. 105: Himmerlands Garderforening inviterer
hermed alle gamle garderkollegaer til
generalforsamling og julefrokost med
ledsagere onsdag den 4. december kl.
17.30 på Kimbrer Kroen, Markedsvej
8, 9600 Aars. Dagsorden ifølge vore
vedtægter udsendes primo november
til alle medlemmer via mail eller brev.
Efter julefrokosten, foredrag af (p.t.
ikke kendt). Tilmelding på e-mail:
garder@himmerlandsgf.dk eller nov61 Kjeld Sørensen SMS/mobil 2174
7775 snarest og senest søndag den 2.
december kl. 18.00. Alle gamle. Gardere med ledsagere er velkommen.

Hjørring & Omegn

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

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

INVITATION: Tidligere og nuværende Gardere inviteres til et
spændende foredrag af Pensioneret
generalmajor og chef for Specialoperationskommandoen
Jørgen Høll,
som vil fortælle om sit liv og karriere

bild tlf. 2814 3501 eller skriv til:
kontakt@gfnordjylland.dk

HUSK GENERALFORSAM-LING TIRSDAG DEN 12. NOV. KL. 18 I PAPEGØJEHAVEN: Nærmere vil tilgå.
Randers øl
6 stk. i gaveæske kr. 200,00
Kasse m. 15 stk. kr. 450,00
Gardersnaps
1 stk. kr. 145,00
Rød/Hvidvin
2 fl. kr. 140,00/3 fl. kr. 200,00
Tlf. 8647 3009 Mail. aaledamgaard@mail.tele.dk

Randers By & Omegn

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

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

ONSDAG D. 2. 16. OG 30. OKTOBER
KL. 19.30: Skydning 15.m og kamme-

Nordjylland

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

Himmerland

Morsø

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

ved Forsvaret med fokus på oprettelse af Specialoperationskommandoen
og tjeneste ved Jægerkorpset. Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 19.00 i
Marinestuen, Karolinesvej 54 i Hjørring. Tilmelding til Lars Zacho Rath
på mail larsrath@gmail.com eller tlf.
2344 0720.
FUGLESKYDNING: Mandag den 7.
oktober kl. 19.00.
FÆLLESKYDNING: Mandag den 4.
november kl. 19.00.
Begge arrangementer er i Fiber-hallen, Th. Morrildsvej i Hjørring.
Tilmelding til skydeformand Richard
Svendsen på telefon 3013 0782 senest
8 dage før.
Lars Zacho Rath

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 D. 8. OKT. KL. 19.30 SKYTTELAUGET: Med fokus på det kammeratlige samvær afholder Skyttelauget
skydeaften men også med kortspil og
rafling. Stedet er skydebanerne på Gl.
Lindholm Skole. Tilmelding senest
6/10 til Flemming Hassing tlf. 9838
3122, hassing.flemming@gmail.com

TIRSDAG D. 22. OKT. KL. 19.30 SKYDEAFTEN MED DAMER: Igen i år gen-

tager vi succesen og afvikler en skydeaften, hvor vore damer kan deltage
og prøve skydning med riffel på 15 m
banen på Gl. Lindholm Skole. Der vil
være et mindre traktement, hvorfor
tilmelding er nødvendig. Tilmelding
senest 20/10 til oldermand Flemming
Hassing (se ovenfor for kontakt).

ONSDAG D. 30. OKT. KL. 19 RUNDVISNING TV2 NORD: GF Nordjylland besøger TV2 Nord, Søparken 4, 9440
Aabybro. Vores vært under besøget er
Flemming Retbøll, der med stor entusiasme vil fortælle anekdoter mv.
under rundvisningen, der omhandler:
TV2 Nords nyheder på storskærm,
TV2 Nord i dag med flere platforme
og vi møder nyhedsværter og redaktionen, og hvis muligt ser vi også
Mogens Jørgensen (Mogens kom forbi). Efter rundvisningen er der kaffe/
the og kage i kantinen. Hele rundvisningen koster 100 kr. pr. person, som
opkræves samme aften. Da der er begrænset deltagerantal, er der tilmelding efter ”først til mølle princippet”.
Tilmelding senest 27/10 til Olav Vi-

ratskabsaften 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.

TIRSDAG D. 22 OKTOBER KL. 19.00
VIRKSOMHEDSBESØG: SKOV A/S He-

delund 4, Glyngøre, 7870 Roslev.
Brødrene kunne ikke finde et ventilationsanlæg, der kunne ventilere
så store stalde, og derfor gik de selv
i gang med at udvikle ventilationssystemer. Det kommercielle salg af
ventilation til fjerkræ- og svinestalde
startede i 1966, og dermed var SKOVs
fundament skabt. Siden er der blevet
udviklet både nye systemer og produkter, og de er i dag en af verdens
førende inden for deres felt, og har i
dag mere end 390 medarbejdere. Tilmelding pga. forplejning senest d.18.
okt. til Niels Godiksen 2090 7901 el
n.godiksen@mail.dk

Vendsyssel

GF 43 - 14/5 1918

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

Hermed en lille reminder om hvilke
aktiviteter der er i vente den kommende tid.

ONSDAG D. 2. OKTOBER KL. 19.00:
Kammeratskabsaften, Grønlandsvej
16, 9900 Frederikshavn. Ja det siger jo
næsten sig selv, og så alligevel. Skulle du ikke have haft fornøjelsen af
at komme til en af vores kammeratskabsaftner, har du nu igen muligheden. Giv konen magten over fladskærmen, og kig forbi til en hyggelig aften.

ONSDAG D. 23. OKTOBER KL. 19.00:
Skagen tur, Buttervej 25, 9990 SkaFortsættes
GARDERBLADET - OKTOBER 2019
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FREDAG D. 15. NOVEMBER KL. 19.00:

Julefrokost (med ledsagere), Flådestation Frederikshavn. Det er julefrokost.
Det behøver ingen præsentation. Men
skulle du alligevel være usikker på
hvad det er for noget, så meld dig og
kæresten eller fruen til, og oplev det
ved selvsyn. Der er kun gode grunde
til at komme forbi på Flådestationen
til en hyggelig aften. Tilmelding til
Ken Normann på tlf. 2871 7946 – SENEST D. 6. NOVEMBER
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

TIRSDAG D. 12 NOVEMBER: Ordinær
Generalforsamling. Der indkaldes
hermed til foreningens ordinære generalforsamling i Vodskov Skytteforenings lokaler, Vodskovvej 103, 9310
Vodskov (ved rundkørslen nord for
Vodskov) kl. 18.00. Dagsorden ifølge
vedtægter. På valg er Morten G. Jessen
samt Jacob Dam Rasmussen. Begge er
villig til genvalg. Vi mødes Kl. 18.00 til
spisning med efterfølgende Generalforsamling samt kammeratligt samvær. Inden spisning er der mulighed
for at prøve at skyde med pistol. Dette
er med egenbetaling. Pris for spisning
inklusiv snaps ad libitum 150 kr. Øl
og vand købes til fordelagtige priser.
Tilmelding senest fredag d. 9 november til Formand Johnni Olesen på
2149 5187 eller mail johnniolesen@
outlook.dk eller Sekretær Jacob Dam
Rasmussen på Tlf. 2448 0186 eller
mail jdamrasmussen@gmail.com.
SIDEN SIDST: Der er afholdt besty-
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relsesmøde, hvor efterårets program
blev planlagt. Der bliver skydning og
bowling som vanligt. Der planlægges
en portvinssmagning med tilhørende
ostebord i samarbejde med vingaven.
Der vil blive fortalt om portvinens historie, samt blive fortalt mange sjove
anekdoter. Morten, Vingavens ejer,
har selv opfundet en portvinskalender. Denne succeshistorie kommer
Morten også ind på i hans spændende og underholdende måde at fortælle på. Portvinssmagningen bliver
dog først mulig i januar eller februar
2020. Se meget mere om ovenstående
i kommende Garderblad.
Nov-98 Jacob Dam Rasmussen

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

Bjerringbro & Omegn

2

R EGION

gen. Her er umiddelbart hvad de fleste unge gardere vil kategorisere som
et gammelmands arrangement. Gule
ærter… Ja jeg husker stadig tydeligt
første gang jeg var med i Skagen, til
dette arrangement. ”Come on, gule
ærter, lever vi før 2. verdenskrig, eller hvorfor skal vi have sådan noget
snask”. Det var min helt klare holdning inden jeg kom til Skagen. Der
er en grund til at jeg er kommet med
til Skagen lige siden (med undtagelse af en enkelt gang) Det er bare vildt
hyggeligt. Vi spiser, bowler, hygger og
skyder til måls efter alt hvad der kan
bevæge sig i skydesimulatoren. Nå ja,
og så smager gule ærter faktisk utroligt godt. Der arrangeres selvfølgelig
fælleskørsel. Tilmelding til Erik Bøjstrup Pedersen på tlf. 3064 5676 – SENEST D. 16. OKTOBER
ONSDAG D. 6. NOV KL. 19.00: Kammeratskabsaften – Grønlandsvej 16, 9900
Frederikshavn. Glemte du at komme
til kammeratskabsaften d. 2. oktober,
så har du hermed muligheden for at
møde op, og forsøge at indhente noget af det du gik glip af, i dit fravær.

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

BANKOSPIL: Fredag den 11. oktober
kl. 19.00 i Skyttehuset, Stenvad Bygade 55, 8586 Ørum. Vi spiller om kaffe
på rækken og 15 ænder på kortet fuld,
3 kort for kr. 50,00. Vin og chokolade
på amerikansk lotteri, kr. 2,00 per lod.
Efter spillet er der kaffe/te og Kirstens kage, hvor der også skal hygges.
Du møder garderkammerater til kammeratligt samvær. Inviter familien og
venner med, aftal gerne med en garder om samkørsel til Stenvad. Husk at
alle er velkommen.
GARDERSKYDNING: Torsdag den
24. oktober fra kl. 18.30. Der er salonskydning i Skyttehuset i Stenvad
på 15 m. bane. Aftenen afsluttes med
kaffe/te og Kirstens kage. Husk alle er
velkommen.
GENERALFORSAMLING: Fredag den
1. november kl. 18.30 på Hoed Kro.
Dette er et forvarsel, der sendes mail
ud til alle, vi har mailadresse på, med
dagsorden og tilmeldingsfrist til kogt
torsk, eller andet til dig/jer der ikke er
til torsk efter generalforsamlingen.
Har du fået ny mailadresse så send en
mail til broeggerskovly@mail.dk så
retter vi den til.
Jan-63 Chr. Brøgger

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

70 cm

Herning & Omegn

GF 23 - 10/10 1911

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

ROMSMAGNING: Her vil Claus Eegholm (Sommelier og tidligere direktør
hos Excellent Wine A/S) fortælle om
rommens historie, samt lade os smage 7 særligt udvalgte rom, som repræsenterer forskellige typer af rom.
Tirsdag den 5/11 kl. 19:00 i kælderen
på Lundgaardskolen, Tjørring. Tilmelding nødvendig til OKT-77 Claus
Eegholm,
eegholm@post.tele.dk,
mobil: 6077 7777.

SKYDNING: Tirsdag den 1/10,
15/10, 22/10, 29/10, 12/11, 19/11 og
26/11 kl 19:00: Vinterskydning i kælderen på Lundgaardskolen, Tjørring .
Vi vil være til stede og hjælpe alle gl.
gardere der ønsker at skyde. Vi hygger
os med en kop kaffe og som ny skal
du ikke føle dig utryg – vi er der for at
hjælpe på alle måder. Har du spørgsmål – så kontakt venligst: Skydeansvarlig JAN-73 Ole Haustrup Andersen, Kirsebærmosen 31, Haunstrup,
7400 Herning mosegaarden@hotmail.dk tlf: 9716 1959 mobil: 2323
2059.
OKT-77 Claus Eegholm

Holstebro & Omegn

GF 26 - 6/5 1912

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

Der kommer forskellige tilbud i løbet
af vinteren, som annonceres løbende.

GENERALFORSAMLING DEN 3. OKTOBER: I sergentmessen hos JDR. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

VINTERENS SKYDEAFTENER I
MEJRUP: Alle aftener kl 19.00, skydning og samvær. 7. okt. – 28. okt. – 18.
nov. – 9. dec. (juleskydning). 6. jan.27. jan. – 17. feb. – 9. mar. Skydning i
Give, afklares i løbet af sæsonen.
Sekr. Kristian Andersen

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

R E G I O N E R

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

POKALSKYDNING M/K PÅ 15 M.:
Torsdag den 7. nov. kl.19 i Højmark
Hallens Skydekælder. Så er foreningens aktivitetsprogram for 2019 ved
at være udtømt. Det sidste arrangement er anden omgang af årets to
pokalskydninger på 15m. Her ved den
sidste skydning afgøres det, hvilke to
skytter m/k, der skal opbevare pokalen det næste års tid, det er det samlede resultat af årets to skydninger,
der er gældende, og det er den skytter
m/k, der har deltaget i begge skydninger og sammenlagt har den højeste
score fra årets to skydninger der får
overrakt pokalen. Men den heftige
kamp om at få del i de fine Garderglas deltager alle i. Der er otte præmier i alt, så chancerne for at skyde sig
til et Garderglas er rimelig stor. Efter
skydningen mødes vi i ”Garderstuen”
til hyggeligt samvær og præmieoverrækkelse, samt Jans gode kaffebord.
Mød nu op og deltag i det kammeratlige samvær med andre gamle Gardere m/k´ere, alle kan deltage i skydningen uanset kvalifikationer, da vores
interne regler tillader skydning med
både albue- og geværstøtte.
LANDSSKYDNING: Søndag formiddag den 25. august skulle der skydes
landsskydning på 200 m. I strålende
solskin mødte elleve gamle Gardere,
heraf tre fra Herning GF. og en fra
Holstebro GF., op ved Ulfborg Skyttecenter. Efter indtagelse af kaffe og
rundstykker tilsat lidt styrkende, gik
man på skydebanen. Resultaterne vil
indgå i den samlede resultatliste. Den
bliver offentliggjort når samtlige Gardere, der ønsker at deltage, har skudt
deres landsskydning på 200 m.
JAN 72 Anders Bjerg

Samsø

GF 09 - 18/3 1909

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

Silkeborg & Omegn

nest 15. oktober på jakobnorgaard@
yahoo.com eller mobil 2060 6633.

ONSDAG DEN 20. NOVEMBER KL
19: Skydning i Skyttehuset, Platanvej

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

ONSDAG DEN 23. OKTOBER KL. 18.00:
Bowling på Bowl and Fun, Brokbjergvej 12, Silkeborg. Vi bowler 1 time,
derefter spisning. Ledsagere er velkomne. Tilmelding til formanden se-

GF 05 - 26/9 1902

17. Foreningen giver en øl/vand. Tilmelding til skydelederen senest den
6. november.
Vandreturen på Vestre Kirkegaard den
20/8 med kirkegårdsleder Jens Dejgaard Jensen var meget interessant
- afsluttedes på Odden med spisning.
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

GENERALFORSAMLING:

Husk generalforsamling med middag for foreningens medlemmer torsdag den
10. oktober 2019 kl. 18.30 i Borgernes Hus, Søballevej 6A, Veng, 8660
Skanderborg. Forretningsfører fra De
Danske Garderforeninger Jan Stoltenberg kommer og deltager i middag
og generalforsamling, ligesom han vil
uddele hæderstegn og skydepræmier.
Indbydelse er tilsendt foreningens
medlemmer.
BANKOSPIL: Husk, at vi spiller bankospil den 24. oktober og den 21. november 2019 på Restaurant Sølyst,
Sølystvej 32, 8660 Skanderborg. Tag
gerne familie og venner med. Der
er gode præmier: ænder, ribbenstege, kyllinger, rødvin og chokolade.
Vi hygger os i pausen med kaffe og
oste-/rullepølsemadder. Kom i god
tid, så du kan vælge dine vinderplader. Skanderborg Marineforening og
Garderforeningens medlemmer opfordres til at møde op i stort tal.
200 METER SKYDNING I HONUM: Den
5. og 12. august afholdtes 200 meter
skydning i Honum, hvor der deltog
11 skytter fra Garderforeningerne i
Skanderborg og Horsens.
MAIL-ADRESSE: Oplys venligst din
e-mail adresse, hvis du har en sådan.
Du bedes også give besked, hvis du får
en ny mail-adresse, nyt telefonnummer, eller hvis du flytter postadresse.
Din Garderforening kan spare papir,
kuverter og porto, hvis du oplyser din
e-mail adresse til foreningen. Hvis du
har e-mail og mailer den til brittaogasger@fibermail.dk, modtager du
materiale på den måde.
AUG-72 Asger Thykjær

GF 30 - 4/5 1913

Aarhus & Omegns Garderforening

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

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

ONSDAG DEN 9. OKTOBER KL.
19:15-21:00: Garderskydning (riffel) i
Skytternes 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.
19:15-21:00: Som noget nyt er der i år

mulighed 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. Der spilles om flotte præmier
og udsøgte sidegevinster. Dørene åbnes for salg af spilleplader kl. 18:30.
Opråb begynder kl. 19:00. Hele familien er velkommen. Pris: 50 kr. pr. voksen, 25 kr. pr. barn under 15 år. Prisen
er inkl. kaffebord 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

FREDAG DEN 15. NOVEMBER KL. 18:30:

Generalforsamling afholdes i Frimurerlogen, Christiansgade, Aarhus C.
Dagsorden i henhold til foreningens
vedtægter. Alle bør møde op denne
aften og gerne deltage i den hyggelige spisning bagefter. Som sædvanlig
kan der vælges mellem kogt torsk og
engelsk bøf. Desserten er pandekager
med is, ledsaget af den lige så traditionelle solbærrom. Hæderstegn bæres.
Pris: 100 kr./person, excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til spisning til
Jørgen Ø. Johnsen, tlf. 4075 1724 eller
mail til abc-telte@mail.dk senest den
8. november.

TORSDAG DEN 28. NOVEMBER KL.
19:00: Julegløgg i Selskabslokalet,
Skovvangsvej 127, Aarhus N. En aften
Fortsættes
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med kammeratligt samvær og hygge
for gamle gardere i alle aldre. Nisserne serverer kraftig gløgg, æbleskiver
og kaffe. Pris: 70 kr./person. Bindende tilmelding til Klaus Holck, tlf. 2339
1848 eller mail til holck@oncable.dk
senest den 21. november.

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
AARHUS GF: Den 1. august var der udflugt til
Tirsbæk Gods. Arrangeret fælles for foreningerne
i region 2. Med deltagelse fra foreningerne i Randers, Skanderborg, Horsens og Aarhus oplevede
vi en forrygende koncert med Den Kongelige Livgardes Musikkorps , faktisk en af de bedste, vi har
hørt. Koncerten bød, ud over noget af den marchmusik, som musikkorpset er kendt for, også på
et program med værker fra den lettere, klassiske
genre. Der er også lavet en Tirsbæk fanfare, og
den blev fremført et par gange. Efter koncerten
gik vi en tur rundt i den smukke, nyanlagte park,
som er opført i samme stil som i 1700-tallet.
Dagen sluttede med spisning i Restaurant Slotsstalden, hvor vi nød en lækker 2 retters gourmet
middag. Klokken 20 returnerede vi med vores
chartrede bus. Alle var godt tilpas og syntes det
havde været en dejlig dag. På billedet ses Søren
Blirup og fru Tove nyder udsigten over den smukke
park, flankeret af Klaus Holck og Per Bundgård.

Garderforeningerne i Sydjylland

3
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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

ÅBNE AKTIVITETER

10. OKT.

FO R H E L E R EG I O N EN

Virksomhedsbesøg hos Bredal A/S
Besøg den producenten bag den verdenskendte gødningsspreder
Sted: Bakken 7, 7120 Vejle Øst
Tid: 10. oktober kl. 13:00
Se mere under: Vejle GF

Hvad er nu det?
Når du fremover læser Garderbladet, vil du hver
måned kunne orientere dig om alle de foreningsaktiviteter, der er åbne for alle DG medlemmer.

Als & Sundeved

GF 60 - 12/12 1937

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

Så har vi taget hul på sæson 2019/20
– vores 86. sæson - og på nuværende
tidspunkt burde alle vore medlemmer
have modtaget vores nye program – i
øvrigt lidt nyt og anderledes, idet de
fleste har modtaget programmet via
en e-mail og enkelte som det gamle
karton ark med posten, idet vi ikke
har fået oplyst en e-mail adresse.
Som nævnt under Generalforsamlingen i foråret 2019 er det for foreningen en meget stor besparelse, såfremt
vi kan fremsende pr. e-mail – og dette
giver jo også helt andre muligheder
for hurtigt at informere om tilbud
etc. der dukker op efter trykning af
program – så vi håber på, at vi fortsat
kan minimere antallet af medlemmer
uden e-mail. Der er fortsat mulighed
for at få det lille handy årsprogram,
idet der medbringes ekstra eksemplarer ved hvert eneste møde, arrangement etc. Ellers en stor og velment
”På gensyn” fra bestyrelsen i håb om,
at I vil benytte jer af tilbud, arrangementer etc. i det kommende år og vel
mødt. Kommende arrangementer:

ONSDAG DEN 2. OKTOBER KL. 10.00:
Kammeratskabsformiddag m/ledsager. Program udsendes pr. mail.

ONSDAG DEN 23. OKTOBER KL.
19.30: Skyde- og kammeratskabsaf-

ten (BN). Skydeloftet, Haderslev Kaserne.

LØRDAG DEN 25. MAJ: Den traditionsrige årlige Fugleskydning blev afholdt
som sædvanligt på Haderslev Skyttekreds baner, Fjordager Vej 44 med
start Kl. 10:00 og flaghejsning. Den
nye Kongeskytte 2019 blev MAR-58
Jens M. Knudsen og ny Fuglekonge
2019 DEC-02 Torben Haugaard Iwersen. Tillykke til begge. Præmieskydningen blev vundet med 46 point af
OKT-70 Dion A. Bjurner – i øvrigt sidste års Fuglekonge. Stort til lykke.

MANDAG DEN 3 JUN – MANNETUR: Vores traditionelle ”Mannetur” gik i år
til virksomhedsbesøg hos virksomheden Whisky.DK, der ligger i Sjølund
ved Christiansfeld. Virksomheden
drives af 2 indehavere Ulrik Bertelsen og Henrik Olesen, der udover
vel nok Danmarks største udvalg af
whisky også er kendt for at arrangere den årlige Whiskymesse, så fagligt
var vi i rigtig gode hænder. Vores tur
ansvarlige OKT-77 Egon Schmidt beretter: Vi havde en rigtig dejlig tur til
Whisky.dk Dejlige snitter og en Gin
til at starte på. Vores vært Ulrik Bertelsen er en fantastisk fortæller og vi
fik indsigt i både fremstilling af whisky og hvordan man rigtig nyder de
gode varer. En levende og engageret
fortælling, flere af deltagerne meldte
sig ind i whisky klubben og fik en del
varer med hjem. Garderforeningen
kvitterede for besøget med plaketten
og blomstervasen inkl. blomster til
glæde for værten.
John de Taeje, Formand

HADERSLEV GF: Tirsdag den 4. juni 2019 – Trekantskydning. Som sædvanligt et hyggeligt arrangement i gode venner og kollegers lag- og som
sædvanligt holdt vi os beskedent tilbage, så ros og
anerkendelse til Als-Sundeved, der løb med sejren og æren. Men vi ses igen til næste år og så….

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

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

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
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GARDERBLADET

rening,

Tegn annonce for din lokalfo

Varde og omegnes garderforening vil
endnu engang gerne sige tak til Bo
Hagsten for en fremragende rundvisning denne aften.

ning
og modtag 500 kr. til din fore

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

foreningerne.dk

Kontakt garderbladet@garder

GF 00
01/01 2018

Garderkøbing GF

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

GF 28 - 18/8 1912

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

Sønderjydsk

GF 32 - 19/11 1913

GF 46 - 26/9 1920

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

Varde & Omegn

GF 72 - 8/5 1957

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

SOMMERUDFLUGT: Onsdag d. 21.
august havde Varde og omegnes garderforening deres årlige sommerudflugt. I alt var der mødt 26 personer,
gl. garder, koner og børn frem. Vi
mødtes ude foran Oksbøl kasserne,
hvor en oplagt og tidligere gl. garder
Bo Hagsten bød os velkommen. Herefter satte vi os i bilerne og kørte ud
i Oksbøl øvelsesterræn. Undervejs
gjorde vi holdt, hvor Bo Hagsten fortalte om, hvordan man øver i at føre
krig. Og sidst men ikke mindst historien om hvordan Oksbøl øvelsesterræn var blevet til, da man begyndte at
ekspropriere de små landbrug i området i midten af 1960´erne. Aftenen
sluttede af i Brik byen. Brik byen blev
bygget i 1995, som et resultat af at
Danmark skulle til at sende soldater
af sted til det gl. Jugoslavien. For at
træne soldaterne i hvordan man førte krig i en by. I dag bliver Brik byen
også brugt til at træne specialstyrker indenfor forsvaret, Jægerkorpset
og Frømandskorpset. Politiet bruger
det også. En spændende aften, hvor
vi sluttede af med Kaffe i Brik byen.

VIRKSOMHEDSBESØG HOS BREDAL
A/S D. 10.10: D. 10. Oktober 2019 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 k.internet38@gmail.
com eller ring til Kai Hansen på mobil 2484 4825. Se nærmere om dette
arrangement på den kommende Facebook begivenhed eller hold øje med
din mail.
GENERALFORSAMLING D. 21.11: Den
årlige generalforsamling nr. 106 afholdes på Hotel Hedegården, torsdag den 21. november kl. 18.00. Som
sædvanlig serveres der Gule Ærter
med Pandekager som dessert efter
generalforsamling. Der vil også være
mulighed for anden menu, som kan
bestilles inden generalforsamlingen.
Prisen for Gule Ærter er i år kr. 150,00
+ drikkevarer til de Gule Ærter, resten
betaler GF Vejle. Tilmelding til generalforsamlingen bedes ske til Kai
Hansen på mobil 2484 4825 eller mail
k.internet38@gmail.com
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
Venlig hilsen Kai Hansen og Monica Thomsen

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

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

GF 02 - 6/7 1889

SKYDNING: Med gevær samt pistol. Tirsdag den 1. og 8. oktober samt
5. og 12. november kl. 19.00 skydning
i FKS-Hallen. Tranehøjen 5, 5250
Odense.
GARDERSTUE: Torsdag den 10. Oktober kl.18.30, hvor der serveres gule
ærter. Tilmelding til Henrik Gattrup
på hgprivat2@mail.com. Odense Kaserne vagtstuen, Sdr. Boulevard 5000
Odense. Næste Garderstue bliver d.
21. november.
BOWLING: Torsdag den 28. november. Tilmelding til Rene Lyholm
på mail renelyholm@sol.dk

Faaborg-egnen

GF 22 - 27/8 1911

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

SKYDNING: Sæsonens første kammeratskabsaften med skydning afholdes på Telemarken fredag d. 11.
oktober. Vi starter med skydning kl.
18.00, herefter spiser vi vores medbragte mad, øl og vand kan købes til
de sædvanlige lave priser. Støt vores
forening og mød op til en hyggelig aften. Vi fortsætter traditionen tro vores kammeratskabsaftener den anden
fredag i måneden.
FREDAG D. 8. NOVEMBER: Viser Jette
& Henning Dam billeder og fortæller
om en af deres spændende ture rundt
på motorcykel.
Datoen for vores julearrangement
med banko i næste GBL nr.
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

4
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Ribe & Omegn

Vejle & Omegn

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

Den Fyenske

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

GF 66 - 2/9 1945

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

BOWLING: Hej gamle gardere. Vi
har ligget stille omkring bowling, pga
brand. Vi prøver igen til Oktober, datoen bliver nok den 19/10-19, i skriFortsættes

GARDERBLADET - OKTOBER 2019

25

R E G I O N E R

Apr. 79 Niels T. Rasmussen

SKYDNING: Hej gamle gardere. Så
starter vi skydning op igen efter sommeren, det gør vi Torsdag den 10/1019. Klokken 18.30 i Særslev Skytteforenings lokaler. Håber rigtig mange
af jer har lyst til at komme igen i efteråret, nu flere skytter des sjovere.
Har du lyst så tilmeld dig til Renè
Rasmussen tlf. 2168 9687. Tilmelding
senest den 7/10-19.
Okt. 80 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

GENERALFORSAMLING: Husk at der
er ordinær generalforsamling tirsdag
d. 29. oktober kl 18:00 i cafeteriaet,
Avnslev Hallen. Efter generalforsamlingen spiser vi gule ærter med det
lækreste tilbehør. Husk tilmelding.
Har du noget på sinde, så er du velkommen til at ytre dig over for bestyrelsen. Alle gode forslag til en bedre
forening, vil blive modtaget med stor
glæde. Skulle du være forhindret i
at komme til generalforsamlingen,
så kan du sende mig et forslag til et
emne, du gerne vil have diskuteret.
Er der forslag som måske kræver ændringer i foreningens vedtægter, skal
disse forslag være mig i hænde senest
d. 22. oktober på mail: knt2u@mail.
tele.dk.
SKYDNING: Der er skydning/kammeratskabsaften tirsdag d. 1. og 15.
oktober kl 19-21. Her har vi som sædvanlig fælles kaffebord efterfølgende.
Håber vi ses.
NOV-66 Kaj Nielsen

Svendborg & Omegn

Finn nr. 2 og Gerd nr. 4. Efter præmierne blev der udråbt et leve for skydningen, og alle skiltes igen. Vi mødes
igen den sidste søndag i august 2020.
Det går stille og roligt fremad med
planlægning af REP mødet 2021.

Vestfyn

26

BANKOSPIL: Husk at sætte kryds i kalenderen tirsdag den 5. november kl.
19.00. Der afholder vi vores årlige
bankospil. Det foregår i Lillebæltshallens Cafeteria. Der bliver masser af
gevinster. Husk at medbringe en gave
til lotteriet til en værdi af ca. 25 kr.
Medlemmer af andre foreninger, naboer samt familie er meget velkomne,
så mød op til en hyggelig aften.
SKYDNING: Husk skydning på 15
m i Lillebæltshallen hver onsdag fra
kl. 18.30. Kontakt evt. Knud på tlf.
4021 6548.
GRILLAFTEN: Stor tak til Sinne og
Knud der lagde hus og have til en meget hyggelig grillaften den 20. august.
Traditionen tro var der kaffe og lagkage til dessert.
Juli 90 Henrik Skovgaard Larsen

Garderforeningerne på Sjælland
Vicepræsident
JUL-74 Jon Nielsen
Taastrup Hovedgade 111 A, 3. sal – lejl. 5.
Tlf. 40 21 05 35
Mail: jon.nielsen@mail.dk
Regionsskydeleder
SEP-68 Ole Olsen
Morænevej 19, 3550 Slangerup
Tlf. 29 90 32 98
Mail: ole.gerner.olsen@gmail.com
Regionsbowlingleder
JAN-70 Svend Clausen Beck
Søndertoften 86, 2630 Taastrup
Tlf. 20 86 66 90
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GF 37 - 6/7 1916
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GF 01 - 25/8 1885

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

ÅBNE AKTIVITETER

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

O KT.

Skydning med GF København
Skyttelauget i GF København inviterer alle
til skydning på 15 eller 200 m.
Sted: DGI Byen / SKAK-huset
Tid: oktober måned
Se mere under: GF København

25 . OKT.

FOR H EL E R EGIONEN

Jubilæum hos Vestsjælland GF
Vestsjællands Garderforening fejrer sit 110
års jubilæum i Garderstuen
Sted: Nygade 5, 4200 Slagelse
Tid: 25. oktober kl. 12:00 – 17-00
Se mere under: Vestsjælland GF

0 1. NOV.

SKYDNING: Så er det igen tid til
indendørs skydning på 15m, efter en
god skydning på 200m. Vi skyder på
Rødskebølle d. 8. og 22. oktober. Der
er plads til mange flere deltagere.
BOWLING: Er også kommet i gang
om torsdagen i ulige uger i SVB Bowling Center. Kunne du tænke dig at
bowle, så kontakt Ole på 2043 0120
eller Finn på 4032 3438.
IDRÆTSSKYDNINGEN I CHR. MINDE var
mindre besøgt i år, da Marineforeningen ikke deltog. Men SVB GF blev en
samlet nr. 3 i hovedskydningen, og
Gerd Bo blev bedste garder med 66
point og nr. 2, samlet set. Finn blev nr.
4 med 64 point, Kristian nr. 10 med 59
point og Ole nr. 12 med 57 point. Stående på lille bane var vi uden for præmier, men siddende på lille bane blev

Garderforeningen i København

JUN-85 Finn Madsen

R EGION

vende stund har jeg ingen aftale med
Ulrik. Har det din interesse, kan jeg
kontaktes på mobil 5132 8086.

Andespil i Glostrup
Kom og vær med til Søndre Birks traditionsrige Andespil
Sted: Glostrup-hallens restaurant
Tid: 1. november kl 19:00
Se mere under: Søndre Birk GF

Hvad er nu det?
Når du fremover læser Garderbladet, vil du hver
måned kunne orientere dig om alle de foreningsaktiviteter, der er åbne for alle DG medlemmer.

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

RUNDVISNING I ROYAL ARENA: Torsdag
den 17. oktober kl. 17.00 mødes vi ved
indgang V-2 (Lotte Abildgaard vil stå
på hjørnet mod Fields og tage imod),
og herefter får vi en rundvisning på
ca. 1,5 time. Rundvisningen afsluttes
med en sodavand. Herefter går vi til
Fields, hvor vi spiser den store aftenbuffet i Dalle Valle på 2. etage. Der er
parkeringsmulighed enten i Fields eller ved Mac Donalds eller med Metro
til Fields og så gå derfra, ca. 5 min. Det
koster kr. 150,00 kr. pr. deltager, og vi
giver et glas øl/vand til maden. Ledsagere er velkomne. Tilmelding via
hjemmesiden,
www.garderforeningen.dk eller på tilmeldingstelefon
4081 0040 i perioden 1. oktober til 9.
oktober mellem kl. 18.00 og 20.00.
SENIORFROKOST:
Seniorfrokosten,
der er for medlemmer, der fylder 80
år eller er ældre, finder sted den 14.
oktober 2019 kl. 13.00 i Spisesalen på
Kastellet. Der er udsendt invitation til
de mødeberettigede medlemmer.
FØDSELSDAGSRECEPTION: Fredag den
23. august mødtes 22 medlemmer og
ledsagere i Hestestalden på Kastellet
for at markere Garderforeningens 134
års stiftelsesfest. Det blev en fin markering af dagen, og der blev fortalt
mange historier – både sande og nogle, der var blevet pyntet på i tidens
løb. Alle fik en hyggelig eftermiddag
ud af mødet.

SKYTTELAUGET KORTDISTANCE: Oktober byder på træning på ba-

nerne i DGI-Byen onsdag den 2., 9.,
16., 23. og 30 fra kl. 18.30.

SKYTTELAUGET LANGDISTANCE: På langdistancen skydes der søn-

dag den 6. og 20. oktober. Vi mødes i
SKAK-huset ved den store parkeringsplads kl. 08.00 til morgenkaffe, og når
den er drukket går vi på banerne.
Skyttelauget råder over geværer
og nødvendigt udstyr, der kan lånes
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på banerne, ligesom der vil være mulighed for at få råd og vejledning fra
gamle og erfarne skytter. Yderligere
oplysninger om Skyttelauget og dets
aktiviteter kan fås ved henvendelse til
formanden på telefon 4444 2473 eller
stoltenborg@mail.dk.
FUGLESKYDNING: Årets Fugleskydning finder sted søndag d. 13. okt. på
Københavns Skyttecenter. Mødetid
kl. 10.og start kl 10.30. Tilmelding til
spisning efter fuglekongen er fundet
til formanden ikke senere end 9. okt.
Jan Stoltenborg
Er du over 63 år?
Så kan du blive
medlem af Gardermumierne i dag.
Årskontingent
kr. 100

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

Gardermumierne

NÆSTE ARRANGEMENT HOS MUMIERNE ER FROKOSTEN TIRSDAG DEN
5. NOVEMBER 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).

Bornholm

ikke bange for at byde ind, vi har gode
debatter, og så er der lidt opgaver til
hver især. Kassereren sætter pris på
hurtig indbetaling af kontingent og
gør opmærksom på, at det skal være
betalt inden generalforsamlingen.
Vi har igen i år fået flere yngre medlemmer og vi opfordrer til, at de taler
sammen og møder op til generalforsamlingen. Det vil også være en god
ide, at de har forslag til aktiviteter,
som måske passer bedre til deres årgange.
Peter Müller

Faxe & Omegn

GF 38 - 13/11 1916

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

Falster & Østlolland

der den gamle sportshal, Præstøvej 1,
afholdes der ordinær generalforsamling. Dagsorden efter lovene. Generalforsamlingen afsluttes med en let
frokost derfor tilmelding nødvendig
på peter@pedersen.mail.dk

Frederiksborg Amts Garderforening
GF 18 - 12/12 1910

GF 11 - 20/9 1908

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

GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN
14. NOVEMBER 2019: Indkaldelse til
generalforsamling og kontingentopkrævning 2019/20 fremsendes i
løbet af oktober. Herudover fremgår
indkaldelsen også på garderforeningernes hjemmeside og facebook.
Husk at reservere dagen og tilmeld på
mail snarest med angivelse af navn
og hvad du vælger at spise. Som det
fremgår af indkaldelsen ser vi gerne
nyvalg af 1 – 2 bestyrelsesmedlemmer. Er det ikke noget for dig, kender
du måske en, som gerne vil være med
til at præge foreningens udviklingen i
de kommende år. Det er vigtigt, at vi
får en løbende udskiftning for at bevare kontinuiteten i bestyrelsen. Vær

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

GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN
9 NOV. 2019 KL. 12.30: I kælderen un-

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

VIRKSOMHEDSBESØG: Vi holder virksomhedsbesøg på Lehnsgaard Rapsolie, Lykkesvej 11B 3720 Aakirkeby.
Den 21 oktober kl. 19.00. For gamle
Garder med fruer. En rundvisning på
ca. en time og vi giver en kop kaffe og
kage bagefter. Tilmelding inden d. 10.
oktober, til Henrik Hoffensitz på Mail;
hoffensitz@godmail.dk
Bestyrelsen

te mad! Kan man alligevelikke deltage
i arrangementet, skal der meldes afbud senest på datoen for tilmeldingsfristen. Hvis ikke man gør dette, SKAL
der betales for den bestilte mad. Dette
må vi fremover håndhæve, da de ubetalte kuverter koster foreningen dyrt!
Bestyrelsen beder hvert enkelt medlem selv at sørge for betalingen: Husk
at hele bestyrelsen arbejder frivilligt –
så vi skal altså ikke også arbejde som
inkassatorer! Foreningens konto er:
2276-5364616920. Mærk indbetalingen med ”Spisning ved klubaften”.

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

Formand:
MAR-92 Kim Dahl Olsen
Kirsebærhaven 10, 3540 Lynge
Tlf. 21 46 10 11
Mail. cdc-ko@mail.dk
Kasserer & registrator:
Kjeld Nielsen
Tlf 61 31 03 60
Mail kjeldnielsen0@gmail.com
Hjemmeside
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk
Facebook: @Frederiksborg Amt GF

7. OKTOBER KL. 18:30: Klubaften i Sergentmessen på Garderkasernen.

4. NOVEMBER, KL. 18:30: Klubaften/
kammeratskabsaften: Dette er mødet, hvor foreningen tildeler årstegn
til medlemmer, der har været en del af
garderbevægelsen i 10, 25, 40 50, 60,
… år. I løbet af oktober måned udsender bestyrelsen invitationer til disse
medlemmer. Hvis I mener at skulle
have årstegn i år, men ikke ultimo oktober har modtaget invitationen; så
kontakt venligst foreningens sekretær (Se hjemmesiden).

OM FORENINGENS ARRANGEMENTER
MED SPISNING: Det sker alt for ofte,
at medlemmer der har tilmeldt sig til
spisningen, ikke møder frem. Det er
selvfølgelig i orden at melde afbud,
MEN det er absolut ikke i orden, at
man undlader at betale for den bestil-

UDFLUGT: 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,En god mulighed for også at nyde naturen ved fjordområdet.
ANDESPIL: Der vil som altid være andespil til efteråret, nærmere herom
kan ses på hjemmesiden snarest som
med øvrige aktiviteter www.garderforeningerne.dk/gf17-aktiviteter
KLOSTERKONCERT: Der blev den 6.
august på den flotteste sommeraften,
afholdt skumringskoncert på Roskilde Kloster. Gl. Roskilde Amts Garderforening var naturligvis tilstede på
dagen, og der sås med glæde adskillige medlemmer tilstede, samt flere
end 600 gæster i alt. Her spillede Den
Kongelige Livgardes Musikkorps på
fornemmeste vis under ledelse af den
svenske dirigent Andreas Hanson.
FUGLESKYDNING: Der blev igen i år
den 10. august på en varm solrig dag
afholdt fugleskydning i Marineforeningens lokaliteter. Der kunne nydes
et flot hhv. morgen- og middagstraktement hvis man deltog under hele
seancen, men skydningen var dog dét
primære.
Resultatet for de to på tronen blev
således: Brystplade Herre, nedskudt
Fortsættes
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af Jun-87 Morten Lindgaard for 42364 Børge Lundskov Larsen (Fuglekonge). Kronen Damer, nedskudt af
Sharron Armstrong for Mie Jensen
(Fugledronning). Der sås i øvrigt nedskydning af venstre hhv. vinge og klo
v. Dorthe Krohn, højre vinge v. Sharron Armstrong og højre klo v. Bjarne
Jensen.
OKT-86 Flemming Haar Ehlers

GL. ROSKILDE GF: Årets glade fuglekonge og
fugledronning blev hhv. 423-64 Børge Lundskov
Larsen og Mie Jensen”

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

3x3 pavillion. Resultater som følger:
Næbbet, ved okt. 70 Jørgen Krüger,
højre vinge, ved aug. 03 Niklas Larsson, venstre vinge, ved jan 68 Jan
Laxholm, halen ved aug. 03 Niklas
Larsson. Kl 11:35 faldt brystpladen
og herved blev ”den hjemvendte søn”
okt. 80 Niels Bülow fuglekonge. Niels
bor i Norge, men glæder os med sit besøg til fugleskydningen. Denne gang
havde han medbragt sin søn Christian
der er tidligere Gardist, det var spændende at høre lidt om forskellen på at
være dansk og norsk garder. Søndag
aften mødtes vi med ledsagere til en,
som sædvanlig, hyggelig sammenkomst.
INFORMATION: Som tidligere skrevet
arbejder bestyrelsen med en PBS ordning, således at kontingentet bliver
betalt automatisk. I den anledning vil
du modtage en mail med et link, hvor
det vil være muligt at tilmelde sig
ordningen. Vi håber du vil have ulejlighed med at tilmelde dig denne ordning, det vil lette arbejdet for kassereren (det er også mig) så foreløbig tak.
Husk vor hjemmeside, samt facebook.
Pbv.

Helsingør & Omegn

GF 41 - 31/1 1918

Kære Garderkammerat. Så er der igen
lidt nyt fra din lokale forening.
FOREDRAG: Den 9. oktober inviterer vi
til et foredrag om jødernes flugt over
Øresund under besættelsen.
ANDESPIL: Den 1. november afholder
vi det traditionsrige andespil i Skydeselskabet, hvor venner og familie også
er velkomne.
Til begge arrangementer vil du
modtage særskilt invitation.
SKYDNING: Husk! Tirsdage i lige
uger, vil der være skydning på banerne i klubben på Blokhusvej, hvis du
ønsker at spise, bedes du kontakte
John i god tid på tlf. 5292 4802

FUGLESKYDNING: Søndag d. 1 september, mødtes en flok morgenfriske tidligere Gardere til et veldækket morgenbord, med en lille skarp. Kl. 09:30
blev det første skud løsnet og herfra
så vi os ikke tilbage, før lidt i 11, hvor
der kom en ordentlig skylle. Der kan
være rigtig mange Gardere under en
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GF 53 - 18/4 1926

Køge & Omegn

GF 45 - 15/10 1919

Formand: SEP-85 Henrik Agerlin
Hovedgaden 54 L, 4140 Borup
Tlf. 28 44 12 94 Mail: henrik.agerlin@gmail.com
www.koogf.dk
Facebook: @koogf

100 ÅRS JUBILÆUM 2019: Arrange-

den nye sæson, og næsten samtlige
spillere fra sidste sæson troppede op
igen, desværre var der ingen ”nye” der
havde lyst eller mod til at møde op,
men det kan stadig nås, og så er første
gang gratis. Så prøv at møde op for at
få afklaret, om bowling er noget for
dig/jer. Tilmelding senest torsdagen
før en spilledag på skcb@privat.dk

mentet finder sted den 26. oktober.
Efter veloverstået koncert med Stig
Rossen, er det nu vort jubilæum
den 26. oktober, der er i centrum.
March gennem byen, med musik,
reception og ikke mindst den store aftenfest på Comwell- Køge Kyst.
Det er stadig muligt for dem, der ikke
har nået det endnu, at tilmelde sig i
sidste øjeblik inden den 12. oktober,
hos Henrik Agerlin e-mail: henrik.
agerlin@gmail.com eller mobil: 2844
1294. Se den tidligere udsendte indbydelse, på hjemmesiden www.koogf.dk
Bestyrelsen glæder sig til at se alle.
BOWLING: Hver onsdag i Køge
Bowlingcenter, fra klokken 1800 til
1900. Så er sæsonen startet. Dejligt at se jer alle, til en ny sæson.
Bowlingformand Steen Rasmussen,
telefon 2985 9028.
SKYDNING: Første skydeaften
den 1. oktober. Vi starter denne aften
klokken 18.30 med Generalforsamling i Skydeafdelingen. Derefter er
skydebanen klar for opstart for den
nye sæson. På første skydeaften, byder vi nye skytter velkommen med
gratis ammunition og du kan frit låne
foreningens skydemateriel. Kom og
afprøv dine evner som skytte. Skydeformand Svend Vahlgren telefon 6128
5361.
GARDERSTUEN: Starter op igen i forbindelse med skydning. ”Bundstykket” og Stoffer er klar med diverse
drikkevarer og nye tiltag.
NATIONAL FLAGDAG 2019: Arrangementet fandt sted den 5. september.
Foreningen stod igen her i jubilæumsåret for National Flagdag i Køge,
med parade fra Køge Kirke og koncert
og talere på Torvet. Mere omtale i næste nummer, se billeder på hjemmesiden www.koogf.dk
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.

530729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Sekretær, Steen Rasmussen

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

Lille Kregmevej 23 B
3300 Frederiksværk
Tlf. 47 72 12 42 / 40 42 23 91

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

Kalundborg & Omegn

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

FORSIKRINGSMÆGLERE

Forsikringsmægler Jon Nielsen

Høje-Taastrup & Omegn

GF 78 - 29/11 1976

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

VINTERSKYDNING: Første skydeaften er mandag den 7. oktober kl.
18.30. Indbydelse er udsendt.
BOWLING: Der bowles tirsdag d. 1.,
15. og 29. oktober. Se den udsendte
indbydelse om bowlingsæsonen for
de nærmere oplysninger om til- og
framelding.
KAMMERATSKABSAFTEN: onsdag d. 9.
oktober afholdes kammeratskabsaften i Garderstuen. Se den udsendte
indbydelse.
BOWLING: Den 3. september begyndte
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Tlf. 55 86 15 00 · www.moensbank.dk

ning. Vores ledsagere er velkommen
den første skydedag i måneden, det
vil sige, at de er velkommen den 14.
oktober, 11. november og naturligvis
til juleskydningen.

Møn

29 AUGUST: Nordre Birks Garderfor-

140 år - siden 1877

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

ening har traditionen tro været samlet på Jægersborg kaserne for at ære
Garder Lars J. B. Larsen der faldt for
tyske kugler på denne dag i 1943.
Maj 65 Jørgen Skov Andersen

Vi bygger på tillid og kvalitet
Nordre Birks Garderforening
GF 62 - 19/11 1941

Murer og tømrerarbejde tilbydes
af 2 “gamle “gardere (far og søn).
TLF.: 2726 4901
WWW.DANIBO-BYG.DK

Nordsjælland

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

Kære medlemmer. Bestyrelsen håber
at alle har haft en god sommer. Vigtige datoer:
FREDAG DEN 11. OKTOBER afholdes
der Ålegilde på Pedersholm.
ONSDAG DEN 30. OKTOBER afholdes
der bestyrelsesmøde
LØRDAG DEN 07. DECEMBER afholdes
der 110 års jubilæumsfest på Ølstykke
kro. Program følger.
På grund af den store jubilæumsfest i december, har bestyrelsen besluttet at det årlige bankospil i november bliver aflyst.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

SØNDAG DEN 20. OKTOBER KL. 11.30.
LIVGARDENS HISTORISKE SAMLING OG
ROSENBORG SLOT: Kære garderkammerater m/u ledsager. 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 Historiske Samling på Livgardens Kaserne,
hvor hele Livgardens historie fra oprettelsen i 1658 med uniformer og våben. Kom gerne kl. 11.15 så kan du se
Garden 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. 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 og ind og se hele
det smukke slot indvendig med bl.a.
Kronjuvelerne og Riddersalen m.m.,
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.
SKYDNING: I oktober skydes der
den 14. og 28. I november skyder vi
den 11. og den 25. holder vi juleskyd-

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

AKTIVITETSUDVALGET INFORMERER:

Vi har andespil i Garderstuen Tirsdag
d. 12. november kl 1930, dørene åbnes kl 1900. Det er andespillet med de
mange præmier, herunder også sponsorpræmier. For gamle gardere, familie og venner m.fl.
Jul - 74 Kristian Rasmussen

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
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

oktober, til Erik Harder Mikkelsen tlf.
4015 1824.
GARDERSTUEN INFORMERER: Torsdag
den 3. oktober, kl 1900, har vi normal
Garderstue aften, husk tilmelding til
Claus 2082 7545.
Torsdag d. 14. november kl. 11.00
- 14.00 frokostmøde i Garderstuen.
Måske med besøg hos vores naboer
GHRVPK. Tilmelding til Claus 2082
7545 senest den 10. november.

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 indendørs skydning, torsdag d. 3.
oktober, i Fladsåhallen, der skydes på
15m.
Der er pokalskydning med Marineforeningen, i Fladsåhallen, torsdag d.
17. oktober, kl 1800. Med efterfølgende spisning i Garderstuen. Bindende
tilmelding til Gert Roerholt tlf 2193
0956.
BESTYRELSEN INFORMERER: Vi holder 112 års jubilæum for Garderforeningen, i Garderstuen, lørdag d. 26.
oktober, kl 1300. Vi starter med uddeling af tegn, derefter en lille frokost,
med sildemadder, smørrebrød, kaffe
og kage, pris kr. 100,-, øl og vand mm.
for egen regning. Ledsagere er også
yderst velkomne, på samme betingelser. Sidste frist for tilmelding d. 20.

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

Søndre Birk

GF 61 - 14/6 1938

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

ÅRETS STORE FAMILIEBEGIVENHED – FORENINGENS ANDESPIL – afholdes fredag den 1. nov. i Glostruphallens Restaurant. Dørene åbner kl.
19. 1. spil starter kl. 19.35 – og så fortsætter vi indtil de mange gevinster er
fordelt. Gå ikke glip af denne aften.
Tag familie, venner og bekendte med.

SKYDE- OG BOWLINGSÆSONEN

er i fuld gang, se nærmere på sbg.
dk
FUGLESKYDNING: Den 24. aug. kl. 09
stillede 21 gardere til morgenkaffe
m.m. og en lille dram i Glostrup Bypark. Det var fugleskydning nr. 81.
Det var et fortrinligt solskinsvejr så
humøret var helt i top. Godt timet, da
det sidste skud på brystpladen og mod
fuglens endelige fald afgik ca. 12.30
på skud nr. 333. Herefter pakkede vi
sammen og begav os mod Glostrup
Gl. Præstegård, hvor vi skulle spise
og hygge. Der var dækket op omkring
små borde, så alle fik talt med hinanden. Foreningen trakterede med skinke og Henriks hjemmelavede frikadeller m. tilbehør. Det var et muntert
lag. Årets vindere/præmiemodtagere
blev følgende: Plade: Skytte/vinder:
Kronen: Dennis Østerholt/Preben
Fonnesbech, Halen: Kurt Olsen/Kurt
Olsen, Halsen: Jakob Hjorth/Dennis Østerholt, Højre Vinge: Dennis
Østerholt/Palle Schou, Venstre Vinge: Carl Aage Lausten/Jan Willmarst,
Højre Klo: Carl Aage Lausten/Jørn
Magnussen, Venstre Klo: Palle Schou/
Jakob Hjorth, Brystpladen: Carl Aage
Lausten/Knud Basballe. Kronprins
blev med andre ord feb-71 Carl Aage
Fortsættes
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Nov-74 Niels Langstrup

Garderforeningerne i udlandet

6

R EGION

Lausten og Fuglekonge 2019 blev for
tredje gang i dette årti aug-56 Knud
Basballe. Der var flidspræmier til John
Bennetzen, Henrik Pedersen, Jakob
Hjorth og Carl Aage Lausten for deres store indsats ved dagens arrangement. Snakken fortsatte og sidste
mand forlod skansen kl. ca. 16, så det
blev atter en god dag i Søndre Birks
Garderforening.

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

Australien

GF 98 - 23/10 1984

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

Kalifornien

GF 92 - 15/3 1942

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

Mellemstaterne

GF 93 - 13/2 1943

Formand: MAR-86 Peter BK Diessel
2650 N. Lakeview Avenue
Unit 3008, Chicago, IL 60614
Tlf. (847) 690-1774 / 312-882-9191
Mail: peter@thediessels.com
www.garderforening.com
SØNDRE BIRK GF: Fugleskydningen er afviklet.
Fra venstre: Formand Jens Crone, afgående fuglekonge feb-69 Jan Willmarst, kronprins feb-71
Carl Aage Lausten og ny fuglekonge 2019 aug-56
Knud Basballe.

Vestlolland

GF 50 - 20/1 1924

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

New York

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
GF 97 - 9/10 1968

Singapore

GF 100 - 3/3 2003

Storbritannien

GF 99 - 22/4 1992

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

GARDERBLADET

rening,
Tegn annonce for din lokalfo
ning

og modtag 500 kr. til din fore

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

foreningerne.dk

Kontakt garderbladet@garder

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

GF 00
01/01 2018

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

90 år
16/09
04/10

MAJ-50
GF 30
181 Axel Skov Sørensen
Nebelvej 6, Grauballe, 8600 Silkeborg
MAJ-51
GF 21
436 Karl Strandhauge
Aspagårdsvej 10, 4534 Hørve

85 år
16/09

19/09

30/09
30/09
01/10

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

Garderkøbing GF

18/09

27/09

Vest Kanada

JUBILÆUM: Vestsjællands Garderforening fejrer både sit 110 års
jubilæum og ligeledes Garderstuens
40 års jubilæum, med et åbent hus arrangement i Garderstuen, Nygade 5,
Slagelse, fredag den 25. oktober 2019,
fra kl 12.00 til kl. 17.00.
Vi serverer en bid brød i form af
helstegt Pattegris og selvfølgelig lidt
til at skylle ned med.
Alle vores medlemmer og venner
af huset og foreningen er velkommen,
så vi håber at se rigtig mange som har
lyst til at komme og markere disse 2
begivenheder.

Diamantbryllup
24/10
JUL-59
GF 56
267 Bent og Betty Mikkelsen
Blågranvej 22, 9800 Hjørring
Krondiamantbryllup
24/09
NOV-78
GF 06
522 Carsten Carstensen og fru Irma
Granvænget 3, Smedeby, 6340 Kruså
30/10
MAJ-49
GF 10
Jørgen Nielsen og fru Birthe
Thybovej 6, 9000 Aalborg

17/09

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 13 - 23/5 1909

Bryllupsdage

95 år

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

Vestsjælland

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.

GF 91 - 31/5 1928

Pacific Northwest

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

Personalia

07/10
13/10

NOV-54
GF 03
222 Jørgen Skovgaard Petersen
Christiansminde, Bollervej 155, Sejet,
8700 Horsens
NOV-54
GF 17
865 Johannes Christian Thomasen
Mølløvgaard, Nordmatrksvej 11
4070 Kirke Hyllinge
NOV-54
GF 10
340 Anders Christian Bach-Mortensen
Kærsgårdsvej 11, 9240 Nibe
NOV-54
GF 13
856 Kurt Hansen
Toftevej 16, 4200 Slagelse
MAJ-54
GF 05
956 Anton Finn Møller 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 Stokholm Sørensen
Romlundvej 74, 8800 Viborg
NOV-54
GF 72
124 Egon Thomsen
Mejlsvej 84, Mejls, 6800 Varde

80 år
16/09
18/09
23/09
26/09
27/09

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

P E R S O N A L I A

28/09

30/09

05/10

11/10

14/10

MAR-61
GF 05
777 Jørgen Reimer
F. Vestergårdsgade 24, 3.Th.
8000 Aarhus C
JUL-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

75 år
16/09

20/09

21/09

22/09

24/09

25/09

25/09

25/09

26/09

28/09

29/09

30/09

02/10

07/10

07/10

09/10

10/10

12/10

70 år
18/09

19/09

27/09

01/10
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
Skanderborg Bakker
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

07/10

09/10

12/10

13/10

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
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

60 år
17/09

19/09

20/09

27/09

30/09

01/10

08/10

11/10

11/10

12/10

12/10

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

14/10

AUG-79
GF 05
Christen H. Christensen
Lergravvej 11
8670 Låsby

50 år
15/09

19/09

20/09

21/09

25/09

28/09

30/09

01/10

03/10

05/10

07/10

12/10

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
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-42		
GF 21
231 Johannes Ewald Olsen
Centervejen 54, 1.
4550 Asnæs
NOV-45		
GF 27
914 Knud Emil Møller
Birkevej 7, Breum
7870 Roslev
MAJ-47		
GF 07
295 Poul Bruun Jacobsen
Ryttergården,
Dagmarsvej 10
4760 Vordingborg
MAJ-52		
GF 62
480 Peter Jarl Jørgensen
Chateau De Haux, 103 Frere
33550 Haux, Frankrig
MAJ-54		
GF 13
673 Torben Andersen
Teglværksparken 66
4220 Korsør
NOV-56		
GF 21
900 Ib Larsen
Østergade 48
4340 Tølløse
MAR-57		
GF 21
473 Charley Larsen
Asnæs Centret 1, 1. 4
4550 Asnæs
JUL-59		
GF 13
190 Jens P. Løgstrup
Mullerupvej 45, Mullerup
4200 Slagelse

JAN-62		
GF 99
134 Niels Johansen
87 Mayfied Avenue
London N12 9HY, UK
JAN-62		
GF 13
180 Carl S. Marcher
Elmelunden 2
4270 Høng
FEB-69		
GF 56
Holger Christensen
Vendelbogade 9
9800 Hjørring
OKT-74		
GF 01
Allan Bech Clemmensen
Stendyssevej 6
2900 Hellerup
MAR-84		
GF 58
Jens P. T. Sørensen
Hovedgaden 69
7260 Sønder Omme

Tak
Tak til Viborg og Omegns Garderforening
for fremmøde ved min 75 års fødselsdag.
652036 MAR-65
Finn Roland Skovborg
Tak til Thisted Amts Garderforening for
gave og hyggeligt besøg af vores formand Niels Godiksen i anledning af min
70 års fødselsdag den 12.7.
Maj 70 Søren Steensen
Tak til Kongeå-Egnens garderforenings
bestyrelse for besøg og de smukke gaver,
til min 90 års fødselsdag. Tak til formanden Peter Vig, for den smukke tale. Det
glædede mig meget. Med venlig hilsen.
843-52II J. E. Fonnesbæk
Tak til Morsø Garderforening for opmærksomheden og Portvinen i anledning
af min 75 års fødselsdag. Tak til formanden for besøget på selve dagen. Det var
med til at gøre den til en god og festlig
dag. Med venlig hilsen
903 - sept. 63 Hans J. Mortensen
Tak til bestyrelsen i Kongeåegnens Garderforening for vingave og 50 års nålen.
Det var flot. Ekstra tak til Fonnesbæk og
Peter Vig.
169 marts 64 Holger H. Laugesen
Tusind tak til Viborg Garderforening for
besøg og portvin i forbindelse med min
70 års fødselsdag.
Januar 70 - Finn Jørgensen
Hjertelig tak for fremmøde fra Vendsyssel Garderforening, da I, Erik og Torben
kom og var med til at fejre mig på min 95
års dag d. 2. august. Og tusind tak for den
fine Garder Portvin, som jeg vil nyde med
glæde. Ligeledes en meget stor tak for
den smukke og personlige hilsen, som
jeg modtog før dagen, fra Jens Crone,
Præsident for De Danske Garderforeninger. Den hilsen blev min hustru og jeg
meget glade for og stolte over.
NOV-45-618 Johan Jensen
Vestlollands Garderforening. Tusind tak
til fornand Jens Høyer for besøg og gave
i anledning af min 75 års fødselsdag. Med
garderhilsen
JUL-64 610573 Ebbe Christensen
Hjertelig tak til Garderforeningen for
Horsens og Omegn og bestyrelsen for
opmærksomheden i anledning af min
60-års fødselsdag.
NOV-81 Leif Gade

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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THE KOPPEL COLLECTION
Studies in absolute restraint and precision, Koppel’s stunning watches typify minimal
Danish design. These are tImekeepers t hat are literally timeless.
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