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Jyllinge, februar 2019 

BERETNING 2018 

Året 2018 blev et år hvor mange gardere med ledsagere har deltaget i foreningens 
arrangementer. Og faktisk også lidt flere end der plejer at være. For mange nye 
medlemmer har det været en stor oplevelse at se det sammenhold der er hos gamle 
gardere. Mange vidste ikke at sammenholdet blandt både unge og gamle gardere er 
så stort. Flere nye sammenligner det med det sammenhold og gode kammeratskab de 
havde under deres indkaldelse i Livgarden. 

 

Medlemstal 
Bestyrelsen havde på et møde besluttet at få styr på hvem der betalte for de nye 
gardere når de blev meldt ind i garderforeningen. DDG betaler medlemskabet under 
indkaldelsen men herefter er det Gl. Roskilde der betaler. Det er en udgift foreningen 
ikke har økonomi til at bære, og da de ikke selv har ønsket at betale er en del unge 
garderer desværre udmeldt af foreningen. 

Der blev fra sekretariatet i DDG ringet til Registratoren om alle dem vi ville melde ud. 
DDG kunne godt tænke sig at vi afholdt et møde med Gl Roskilde om udmeldingen af 
de unge gardere, fordi det var det samme billede de så i næsten alle 
Gadeforeningerne i landet Præsidenten Jens Crone og Jan Stoltenborg deltog i dette 
møde.  Under mødet kom Gl Roskilde med mange forslag til forbedringer for at 
fastholde de unge gardere. 

Der vil i året 2019 komme nye tiltag fra DDG for at fastholde af nye gardere. 

Foreningens medlemstal i 2018 er 198. 2017 var vi 217. En tilbagegang på 19 
Gardere heraf er 4 gamle gardere der ikke ønsker at være medlem mere, de 
resterende 15 er unge gardere. 

 

Fanekommando 
Igen i år har vores fanebærere, jan-77 Hans Henning Pedersen og jan-67 Per Helbæk, 
deltaget i mange parader. 

Da Hans Kongelige Højhed Prins Henrik skulle bisættes fik vi først beskeden: ”Ingen 
faner”. Vi meddelte DDG’s sekretariat, at hvis der alligevel skulle stilles med faner, 
var det Leif Fokking de skulle kontakte. Få dage før begravelsen blev det besluttet, at 
der skulle stilles med faner, men sekretariatet glemte at kontakte Leif Fokking, og 
derfor deltog Gl. Roskilde desværre ikke med fanen. 

Da Kronprinsen fyldte 50 år var ordren atter: ”Ingen faner” Men en uge før den runde 
dag, blev der meddelt fra hoffet at man alligevel gerne ville have faner. Det gav 
problemer med så sen en udmelding, men jan-67 Per Helbæk og dec-16 Preben 
Onsberg meldte sig ufortrødent til opgaven. 
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Jeg vil gerne sige en stor tak til jer der stiller jer stand-by og med kort varsel står, 
nogle gange i frost, regn og kulde, med vores smukke fane til de lejligheder der hele 
tiden opstår.  

I år har vi tilmed været så uheldige, at vores nye fane gik i stykker i syningerne, men 
også så heldige at Mie Jensen har syet den for os og dermed sparet foreningen for 
rigtig mange penge. En stor tak til Mie. 

 

Fælles møde 2017/2018 
Vores samarbejde med Sdr. Birk og Høje Taastrup var igen en stor succes. Efter at 
have fået en dejlig middag hvori Prins Henriks kammertjener, Anker Andersen deltog, 
fik vi et meget interessant indblik i livet i kongehuset som han havde oplevet det.  

Det var interessant at hører om livet bag slottets murer. Jeg kan kun opfordre alle til 
fremover at deltage i fællesmøde med vores samarbejdspartnere. Der er virkelig stor 
risiko for at gå glip af noget spændende hvis man ikke er der.  

I forbindelse med arrangementet foretog vi en indsamling til fordel for Livgardens 
Veteranarbejde, og jeg er stolt af at kunne fortælle at der ved denne lejlighed blev 
indsamlet 1.835 kr. Tak for det!  

 

Bowling og Kegler 
Bowlingholdet har fået ny leder. Maj-77 Leif Nørregaard har afløst Mar-66 Hans Bøge 
der fremover vil koncentrere sig om at lede keglespillet.  

Bowling 
Vi spiller bowling hver 14 dag om onsdagen i lige uger. Og vi har som noget nyt 
indført, kaffe og hjemmebag en gang om måneden efter en spilledag. 

Herrerne fik i år en flot 3 plads i C rækken i landsbowling for Garder. Tillykke med 
det! 

Kegler 
Vi spiller kegler hver 14 dag om tirsdagen i ulige uger. På sæsonens sidste spilleaften 
kåres årets Kegledronning og Keglekonge. 

I år blev kegledronningen Kirsten Larsen og Keglekongen Blev Mar- 66 Hans Bøge 

Der skal lyde en stor tak til Leif Nørregaard og Hans Bøge For det store arbejde. 

Der er stadig masser af plads til nye spillere på begge hold, så kontakt holdlederne og 
få en gratis spilleaften med garanti for hygge: 

Kegler:  hansboege@gmail.com  

Bowling: leif-ulla@hansen.mail.dk  
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Generalforsamlingen den 15. marts 2018 
Der deltog 40 gamle gardere med fruer. 

Mens der blev afholdt generalforsamling for garderne blev vores ledsagere underholdt 
af viceborgmester Poul Andersen, der fortalte om frivilligt arbejde i Røde Kors i 
Jyllinge. 

Efter afviklingen af generalforsamling og underholdning af vore ledsagere blev der 
serveret en udsøgt middag i Guldaldersalen på Prindsen i Roskilde. 

Efter middagen blev der uddelt hæderstegn til de 9 der havde foreningsjubilæum og 
gaver til de 5 der havde soldaterjubilæum. 

Endnu et tillykke til dem! 

 

Repræsentantskabsmøde i Randers den 8.-10. juni 2018 
Fra GL. Roskilde Amts Garderforening deltog Formanden med frue. 

Under mødet meddelte Præsidenten Flemming Rytter at han havde søgt orlov og at 
Jens Crone vil være stedfortræder i en periode. 

Referatet fra mødet kan læses på De Danske Garderforeningers hjemmeside 
www.garderforeningerne.dk 

I starten af 2019 har Flemming Rytter meddelt os at han helt stopper. Jens Crone vil 
være fungerende præsident indtil en ny findes. 

 

Garderfrokost i juni 
Garderfrokosten blev igen i år afholdt i Marineforeningens lokaler. Det blev  - også 
igen i år - en rigtig hyggelig dag hvor nye og gamle gardere fik fortalt oplevelser fra 
deres tid i Livgarden. 

Der deltog 30 gardere i frokosten. I 2019 vil vi prøve at afholde Garderfrokost i det 
gamle fiskerleje i Jyllinge. 

 

Valdemarsdag den 15. juni 2018 
Gl. Roskilde Amts Garderforening deltog med fanen. Der var ikke mange faner i år, vi 
håber der vil komme flere i 2019, hvor vores flag fylder 800 år. 

Efter højtideligheden i Roskilde Domkirke, mødtes garderne og ledsagere til en 
hyggelig snak og et lille glas i Rådhuskælderen have. 
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Skumringskoncert den 7. august 2018 
Klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen havde igen i år fået en aftale med Den Kgl. 
Livgardes Musikkorps. 

Koncerten der blev afholdt i Klosterhaven blev et tilløbs stykke. Aldrig har så mange 
overværet Skumringskoncerten. Der skal lyde en stor tak til Søren for hans store 
engagement i at få koncerten til Roskilde. 

 

Fugleskydning den 18. august 2018 
Den traditionelle Fugleskydning blev som noget nyt, i år afviklet om formiddagen. 

Det viste sig at være en god beslutning. Der deltog 42 i skydningen hvilet er langt 
flere end vi plejer at være. 

Skydningen blev ledet af Aug-82 Kim Wass og Apr-13 Morten Lindgaard. 

Dagen startede med lidt morgenmad, hvorefter der var flaghejsning 

Kl. 10.30 startede Fugleskydningen og Kl. 13.00 var fugledronningen og fuglekongen 
fundet.  

I år blev Fugledronningen Sharron Armstrong og Fuglekongen 528 - 58 Sv. Åge 
Rasmussen 

Efter kåringen var der en lækker buffet og kl. ca. 15 sluttede vi en rigtig dejlig dag. 

Næste år bliver der kun skudt til en fugl. Fugledronningen skal skyde Kronen ned og 
Fuglekongen skal skyde brystpladen ned. 

 

Den Nationale flagdag 5. september 2018 
Dagen begyndte med gudstjeneste i Vor Fru Kirke og efterfølgende reception i ” Byens 
Hus ”på Stænder Torvet. Senere på dagen blev dagen i Jyllinge markeret med 
hornblæserorkester og kransenedlæggelse på soldatens grav på Jyllinge kirkegård. 
Efterfølgende bød Jyllinge kirke på sandwich og kaffe/the. Som noget nyt stillede. Gl. 
Roskilde Amts Garderforeningen med to faner. 

I 2019 er det 10 år siden denne dag startede med at blive markeret i Jyllinge. 

 

Garder march den 30. september 2018 
Gardermarchen er opstået for at samle penge til Veteranarbejdet for gardere. Der er 
flere distancer at vælge i mellem.  

Gl. Roskilde stillede i år med 14 deltagere der gik 30 km eller 18 km. Alle 
gennemførte. 
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Det er en rigtig god dag hvor vejret af en eller anden grund altid er godt. Det giver 
god motion, hyggeligt samvær med mange gamle gardere og deres familier og venner 
og overskuddet fra marchen går som nævnt til veteranarbejdet for Gardere. Jeg vil 
derfor gerne opfordre alle til at deltage næste år. 
 

Andespil den 1. november 2018 
Det årlige andespil blev igen i år afholdt i vor Frue Sognegård. 

152-68 Erik Rye Andersen og Aug.- 82 Kim Waas havde fået den ære at styre 
afviklingen af spillet.  De gjorde det til stor underholdning for spillerne. Og det hjalp 
også at der i år var ekstra mange præmier. 

Bestyrelsen takker medlemmer familier og venner for den store opbakning vi fik. 

Og selvfølgelig en STOR TAK til de mange sponsorer der støttede med præmier. 

 

En appel til alle 
Viste du, at der går 40.000 gamle gardere rundt i landet som ikke er medlem i nogen 
garderforening? 

Skulle du møde eller kende en som ikke er medlem af en garderforening, vil jeg 
opfordre dig til at gøre en indsats for at de bliver det. 

Husk at melde flytning ændring af telefon nr. eller adresse, det vil hjælpe kasseren og 
formanden meget. 

Tak til alle i Gl. Roskilde Amts Garderforening, til revisor samt suppleant, registrator 
og den øvrige bestyrelse for den støtte og opbakning, i har givet mig. 
 
Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingens godkendelse.  
 
 
Jan-70 Bjarne C. Jensen 
Formand 
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STØT VORE SPONSORER – DE STØTTER OS 
 

Importøren Roskilde, Algade 23 Roskilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATAS - Algade 39 Roskilde 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://xn--ltzhftskbmandsgrd-nrb36ae9e.dk/ 
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