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Jyllinge, Januar 2018	

FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2018 

Indledning 
2017 blev endnu et herligt år, med mange gode arrangementer hvor vi kunne mødes 
med garderkammerater. Det er dejligt som formand at se den store opbakning der er 
fra medlemmerne og deres fruer. Det giver lyst og energi til at prøve nye tiltag i året 
der kommer i Gl. Roskilde Amts Garderforening.	

Medlemstal 
Foreningens samlede medlemstal pr. 31. december 2017 var 217. Bestyrelsen gør 
fortsat et stort arbejde for at følge op på nye medlemmer. Det er særligt de unge nye 
gardere der glemmer at betale kontingent. Formanden arbejder sammen med 01-59 
Tommy Hansen og kasseren jul-69 Heino Larsen på at fastholde de nye gardere i 
foreningen. Vi har haft den store glæde at byde tre unge gardere og 3 gamle gardere 
velkommen i Gl. Roskilde Amts Garderforening.	
 
Fane kommando i året der gik	
Ved følgende anledninger i 2017 har vores fanebærer og faneløjtnant repræsenteret 
Gl. Roskilde Amts Garderforening med vores fane:	

- Hjemsendelsesparaderne på Garderkasernen i Høvelte 
- Parade ved Mindestenen på Stændertorvet i anledning af Danmarks befrielse 

den 4. maj 1945 arrangeret af Hjemmeværnet i Roskilde 
- Valdemarsdag i Roskilde Domkirke 
- Den Kongelige Livgarde Årsdagsparade på Livgardens Kaserne 
- Flagdagen 5. september i Roskilde og Jyllinge 
- Begravelser 

 
En stor tak til vores fanebærer jan-77 Hans-Henning Pedersen og faneløjtnant 
jan-67 Per Helbæk, som på bedste vis repræsenterede foreningens fane ved de 
omtalte arrangementer.	
 
22 gamle gardere har i 2017 haft 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 eller 95 års fødselsdag. 
Bestyrelsen har besøgt dem, der ønskede det, og ved besøget fik de overrakt 
lykønskningskort og vingave. Fødselarer, som ikke var hjemme, fik tilsendt et 
fødselsdagskort. Som noget nyt sendte vi i år også fødselsdagskort til 7 gardere der 
havde 30 eller 40 års fødselsdag.	
 
Fællesmøde 2016/17	
Vort fælles arrangement med de 3 garderforeninger, Sdr. Birk, Høje-Taastrup og Gl. 
Roskilde var en succes. De tre foreninger har aftalt at fortsætte samarbejdet, da det 
giver mulighed for samvær med andre gamle gardere, samt afholdelse af større 
arrangementer.  	
 
 
Beretning for bowling og keglespil i sæsonen 2016/17	
Bowling: Afvikles hver 14 dag om onsdagen.  
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Prisen for deltagelse er kr. 50 pr. gang. 
Gennem sæsonen, har der været 12 til 14 deltagere pr. gang. Det er en lille 
tilbagegang. Som noget nyt har vi prøvet med kun 3 mand/damer på hver bane 	
 
Keglespillet:	
Keglespillet: Afvikles hver 14 dag om tirsdagen 	
Prisen for deltagelse er kr. 200 pr. måned, som ikke blot dækker spillet men også 
præmier hver aften, og hel eller delvis betaling for de aftener hvor der er spisning. I 
løbet af hver sæson er der to aftener med spisning, hvor også ledsagere kan deltage. 
På sæsonens sidste spilleaften kåres årets henholdsvis kegledronning og keglekonge. 
Kegledronning blev Jonna Nielsen og husar Poul Pedersen blev Keglekonge i 
2016/2017. 
 
Der skal lyde en stor tak til 822-66 Hans Bøge, for den store indsats han gør for at 
holde gang i bowling og kegleafterne og hvis du kunne tænke dig at prøve at spille 
bowling eller kegler kan du kontakte 822-66 Hans Bøge på telefon 21 56 31 99 eller 
email: hansboege@gmail.com	
 
Generalforsamling den 16. marts 2017	
Vi mønstrede 53 gamle gardere til generalforsamlingen, og med ledsagere var vi 83 til 
middagen. Under generalforsamlingen blev vores ledsagere underholdt med indslaget 
” Gentleman! af 07-74 Henrik greve Holstein. Generalforsamlingen foregik som altid i 
god ro og orden og i en meget positiv stemning. Efter vi havde nydt en dejlig buffet, 
blev de gamle gardere, som havde haft forenings- og soldaterjubilæum hædret. 	
 
Repræsentantskabsmøde i Bogense, den 19. maj 2017	
Fra Gl. Roskilde Amts Garderforening deltog Mie og jan-70 Bjarne C. Jensen samt 
Dorte og Dec-82 Kim Wass. Referatet fra mødet kan læses på De Danske 
Garderforeningers hjemmeside http://www.garderforeningerne.dk/	
 
Garderfrokost i juni 
Gardefrokosten var en stor oplevelse med 26 gamle gardere, der alle havde en god 
dag. Som noget nyt blev der serveret stegte ål. Vi vil prøve at gentage succesen i 
2018.	
En stor tak til de to damer Mie og Ulla der hjalp til med maden.	
 
Valdemarsdag, den 15. juni 
Gl. Roskilde Amts Garderforening deltog selvfølgelig med vores fane i arrangementet. 
Der var 17 gardere og damer der deltog, og vi synes det kunne være hyggeligt hvis 
der kommer lidt flere næste år.  
 
 
Skumringskoncert i august  
Skumringskoncert ved Roskilde Kloster med Den Kgl. Livgardes Musikkorps. 
For 7. år i træk havde vores medlem, klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen igen 
lykkedes med at få Musikkorpset til Roskilde Kloster. Koncerten blev overværet af 
Oberst Mads Rahbæk og frue. En skøn aften i sol og med det hidtil største antal 
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besøgende. Og oveni det var vi så heldige også at kunne føje 2 nye gamle gardere til 
medlemslisten. 	
Igen i år leverede formanden og frue 140 sandwich til musikerne.	
 
 
Åres fugleskydning, den 19. august 2017	
Igen havde vi en skøn dag ved vores traditionelle fugleskydning.  
Fugledronning blev Else Marie ”Tumlinghøj” og fuglekonge blev juni-87 Morten 
Lindgaard. 
Marineforeningen, havde igen i år givet os adgang til deres hyggelige lokaler på 
Elisagårdsvej. Sidst på eftermiddagen nød vi en flot buffet og hinandens behagelige 
selskab, det var igen en dejlig dag med vores ledsagere. 
 
Desværre var der mange der måtte melde fra p.gr.a. fødselsdage og arbejde. 
Næste år flytter vi derfor starten på Fugleskydningen Til kl. 09.30 .Hvor foreningen 
fejrer Fuglekonge og Fugledronning. Foreningen er vært ved lidt morgenmad inden 
start på fugleskydningen. Det forventes at vi kan afslutte senest kl. 15.00 . 	

 
Den Nationale Flagdag, den 5. september 2017 
Dagen begyndte med Gudstjeneste i Gl. Vor Frue Kirke og efterfølgende receptionen i 
”Byens Hus” på Stænder Torvet. 
Dagens sidste markering fandt sted, som vi har gjort det siden 2009, i Jyllinge.	
Det ville det være dejligt, hvis der var lidt flere gamle gardere der havde lyst til fejre 
vores unge soldater og mindes de faldne. Så husk den 5. september hvert år! 

Andespil, den 2. november 2017	
Vores årlige andespil blev holdt i Vor Frue Sognegård. Bestyrelsen takker medlemmer, 
familier og venner for det særligt store fremmøde. Andespillet og det amerikanske 
lotteri er med til at styrke foreningens økonomi. En stor tak til de mange sponsorer. 
Også en tak til de gamle gardere, der gav en hånd med ved afviklingen af andespillet.	
 
Støtte: 
Gl. Roskilde Amts Garderforening støtter Veteranhjem København og KFUM’s 
soldaterhjems arbejde, og vi er medlem af Danmarks-Samfundet. Støtten til garderne 
inden for landets grænser er stadig stor. DG står stadig bag uddelingen af 
Dronningens ur, en række legater, månedens garder, spil og bøger til vagterne, støtte 
til Blå fester og meget, meget mere. De tjenstgørende gardere er meget glade for den 
opbakning de får fra de ”gamle” gardere. Gaver til de udsendte gardere, til jul og på 
Livgardens fødselsdag, pakkes og udsendes.   	
 
Kommende aktiviteter i 2018 
Se endvidere foreningens hjemmeside 
http://www.garderforeningerne.dk/lokalforeninger/region-v/gl-roskilde-amt-gf-17/	
	
 
Bowling: Der spilles onsdag i lige uger fra kl 19.00-20.00	
- husk, din kæreste/hustru er meget velkommen til at deltage!  
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Kontakt venligst Hans Bøge hvis du ønsker at deltage på tlf.21 56 31 99 eller e-mail: 
hansboege@gmail.com	
 
Kegler: Der spilles tirsdag i ulige uger kl. 19.00-21.00 Kontakt venligst Hans 
Bøge på tlf. 21563199/e-mail: hansboege@gmail.com	
 
Maj 
Danmarks befrielse markeres som sædvanligt på Stænder Torvet den 4. maj 2018 kl 
19.00. Alle er velkomne.	
 
Juni 
Valdemarsdag den 15.juni 2018 i Roskilde Domkirke kl. 17.00	
 
August  
(underplanlægning) Garderfrokost / Kloster koncert	
 
(under planlægning) Fugleskydning ( OBS. kl. 09.30) – Marineforeningens lokaler	
 
September 
Flagdag den 5. i Roskilde tidspunkt tilgår og Jyllinge Kirke kl. 17.30	
 
November 
1 November Andespil kl. 19.00 – Vor Frue Sognegård	
 
Mere information om vores arrangementer vil tilgå jer løbende og husk også at holde 
øje med foreningens hjemmeside: 
http://www.garderforeningerne.dk/lokalforeninger/region-v/gl-roskilde-amt-gf-17/	
  
 
Husk dit medlemskab er vigtigt for gardersagen, og skulle du møde eller være 
bekendt med gamle gardere, som ikke er medlem af en garderforening, vil jeg 
opfordre dig til at gøre en indsats for at de bliver det! 
 
 
En appel til alle! 	
Der inden for de sidste år har ændret telf.nr eller e-mail adresse.	
Kontakt Registrator : jan-59 Tommy Hansen Telf. 20931791 eller Formanden 
Bjarne C Jensen telf. 61 60 65 49 eller mail g.roskilde.g@gmail.com	
	
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://krydderieksperten.dk/	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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


