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Hædersbevisninger i 
De Danske Garderforeninger

De Danske Garderforeningers Hæderstegn

891-JAN-57 Klavs Jessen
Vestergade 22, 5300 Kerteminde

816-SEP-63 Jørgen Ypkendanz
Bryggerstien 7, 4030 Tune

091-MAJ-66 Willads Guldberg Olsen
Nøddekrogen 11, 3630 Jægerspris

152-SEP-68 Erik Rye Andersen
Dyssegårdsvej 17, Allerslev, 4320 Lejre

De Danske Garderforeninger ønsker tillykke

Indhold
April 2013

2926

Det sker i 2013

MAJ

Lørdag 4/5 – DG præsidiemøde.

Lørdag 4/5 – Gardergolf i RGN 5 i 
Nykøbing F.

Søndag 5/5 – Årgangsparade.

Lørdag 25/5 – Flugtskydning i Vor-
basse.

I anledning af 
Hendes Majestæt Dronningens

fødselsdag den 16. april 
sender alle gamle gardere

de hjerteligste tanker og bedste ønsker 
til vor høje protektor.

Garderforeningen for 
Silkeborg og Omegn

fylder 100 år 
den 4. maj 2013

De Danske Garderforeninger
ønsker hjerteligt tillykke.
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Livgarden bliver på Garderkasernen i Høvelte
Mandag den 11. marts 
blev Hærens kaserne-
plan offentliggjort. En 
beslutning der med-
fører, at Den Konge-
lige Livgarde forbliver 
på Garderkasernen i 
Høvelte. Ud over dette 
medfører kasernepla-
nen, at lukke og afhæn-
de følgende kaserner:

•	 Sønderborg	kaserne,	Bülows	kaserne	og	Stensved	kaserne	luk-
kes og afhændes.

•	 Lejemålet	på	Odense	kaserne	opsiges.
•	 Hærens	Sergentskole	flyttes	fra	Sønderborg	til	Varde.
•	 Hærens	enheder	og	elementer	fra	forsvarets	funktionelle	tje-
nester	på	Bülows	kaserne	flyttes	til	Ryes	kaserne	i	Frederecia.

•	 Haderslev	kaserne	fastholdes.
•	 Høvelte	kaserne	bevares	til	Den	Kongelige	Livgarde.
•	 Dele	af	DANILOG	flyttes	–	som	tidligere	indstillet	–	til	Skryd-

strup hhv. Karup, idet de resterende dele af det nuværende 
DANILOG fastholdes i Vordingborg. Endvidere undersøges 
mulighederne for etablering af hel eller delvis fælles ledelse og 
administration af logistiktropperne i Aalborg og Vordingborg.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det i beslutningen specifikt 
nævnes, at Høvelte kaserne bevares til Den Kongelige Livgarde.  
 

Det har indtil det sidste været en sand gyser for alle ved Den Kon-
gelige Livgarde, hvorvidt regimentet ville blive på Garderkasernen 
eller eventuelt skulle flytte til Vordingborg. Med denne beslutning 
kan medarbejdere på kasernen og deres pårørende nu endeligt få 
en klarhed over deres geografiske fremtid. 

Beslutningen må formentligt også medføre, at der vil blive sat 
visse renoveringsarbejder i gang på Garderkasernen. På nuvæ-
rende tidspunkt kender vi ikke noget til dette, men det kommer 
der formentlig klarhed over i løbet af kort tid.

Stemningen på Garderkasernen har selvfølgelig været præget af, 
at tankerne også har været fokuseret på de kollegaer og pårø-
rende, der er tilknyttet de kaserner og etablissementer, der skal 
lukkes.

Under afslutningen af forløbet frem mod en beslutning om kaser-
neplanen er der et område, der har overrasket mig. Det drejer sig 
om kritik fra enkelte af vores naboer til øvelsespladsen. Det må vi 
gøre noget ved. Så det er hensigten, at vi vil inden for den nær-
meste fremtid indbyde til en dialog i form af et naboarrangement, 
hvor vi kan få lejlighed til at forklare om vores opgaver og også 
fremvise vores nødvendige uddannelsesfaciliteter i området.

Nu kan vi se positivt fremad og fortsat løse de pålagte opgaver.

Pro Rege et Grege.

 Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt
De Danske Garderforeningers sekretariat
og Garderbladets kontor:
Livgardens Kaserne, Gothersgade 100,
1123 København K.
Tlf. 33 15 52 04 · Fax 33 15 51 06.
Mandag-fredag kl. 09.30-14.30.
Postgiro nr. 6 48 89 19. 
Internet: www.garderforeningerne.dk
e-mail: garderforeningerne@garderforeningerne.dk

Forretningsfører: MAJ-70 Carsten Rasmussen

Sekretær: JAN-70 Ole Andkjær Christensen

Præsidiets skydeudvalg: OKT-77 Jan Stoltenborg, 
Tlf. 44 44 24 73 · e-mail: stoltenborg@mail.dk

Præsidiets Bowlingudvalg: SEP-85 Henrik Agerlin, 
Tlf. 22 41 22 88 · e-mail: hagerlin@dbmail.dk

“Fødselsdagsgaven”: 004-NOV-53 Josef Jezewski, 
tlf. 43 52 02 03, e-mail: jos@mail.tele.dk 
800-JAN-65 Henning Lajer, tlf. 32 58 76 00, 
e-mail: hlajer@oncable.dk

Revision: Michael Wienberg, Deloitte

Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde, Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefonnr.:  Tlf. 45 99 40 00
Internet:   www.forsvaret.dk/lg

Garderforeningernes Forbindelsesofficer
Adjudanten, kaptajn H. C. N. Rørvang,  
Garderkasernen i Høvelte. Hertil skal alle 
henvendelser om arrangementer o.l. rettes. 
e-mail: lg-gse03@mil.dk

Presse- og Informationsofficer, Kaptajn Martin Lihme
Tlf. 4599 4009, Mobil 5087 7277, e-mail: lg-gse20@mil.dk

Klavs Lawes, Oberst,
Chef for Den Kongelige Livgarde.
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For at fejre Sobraon Sergeant
Når man får en invitation til at deltage i fejringen af Sabraon 
Sergeant i Paderborn, Tyskland, så spekuleres der unægtelig lidt 
over, hvad det mon går ud på. Paderborn ligger trods alt ikke lige 
”omkring hjørnet”. Til orientering så går fejringen ud på at mindes 
en engelsk sergent ved navn Bernard MaCabe, som succesfuldt 
tog kommandoen (da alle officerer var faldet) under slaget ved 
Sobraon, Indien, d. 10. feb. 1846. Det gøres ved at vælge ”årets 
bedste sergent”, der beholder titlen til næste år.
Vi ankom til Paderborn kl. 1600 søndag d. 10 feb., efter 7 timers 
kørsel.
Denne engelske kaserne i Tyskland er ret stor, ca. 10 gange så stor 
som Garderkasernen. Vi blev modtaget rigtig godt af en Sgt. Pire, 
der efter indkvarteringen førte os til sergentmessen hvor vi blev 
præsenteret for de befalingsmænd, som vi skulle være sammen 
med de næste par dage.
Mandag var afsat til at vi skulle se byen. Men da det er vinter og 
mandag, er der faktisk ikke ret mange steder, som er åbent for 
turister. Så det blev til en kold gåtur efterfulgt af bowling. Før vi 
tog af sted til Paderborn, var der indøvelse af parade. Den bedste 
sergent i år var en Sgt. Michael Ransley. Paraden og festen går ud 
på, at fanen afhentes i officersmessen, og bliver ført til sergent-
messen af den bedste sergent. Her står den resten af dagen. Kl. 
2400 bliver fanen ført tilbage af to officerer.
Tirsdag stillede vi i tjenesteuniform til indisk morgenmad. Menuen 
stod på indisk morgenmad, som her bestod af karry retter sam-
men med diverse drikke. 
Da morgenmaden var indtaget blev vi ført til et auditorium for at 
se et skuespil omkring selve slaget. Det blev udført af 8 befalings-
mænd. Det var rigtig godt lavet med masser af alvor, og på samme 
tid var der også masser af sjove indslag under vejs.

Nu var tiden inde til at afhente fanen fra officersmessen. Alle befa-
lingsmænd blev opstillet på begge sider af vejen ind til sergent-
messen. Påklædning for os danskere var vores udgangsuniform 
M/69. Vi blev kommanderet i ret, og da fanen kom forbi, gjorde 
vi selvstændigt honnør. Det var en kold, omend meget fin parade, 
men vores danske eksercits passede ikke rigtig til de engelske 
kommandoer. Da vi havde fået varmen i messen, var tiden frem til 
middagen afsat til fotografering og en længere pause. 
Vi benyttede selvfølgelig lejligheden til at gå tilbage i messen for 
at tale med vores værter.
Den blå uniform var vores påklædning om aftenen. Det var en 
stilfuld middag, med mange traditioner undervejs. Taler, fortæl-
linger om selve slaget, overrækkelse af gaver og diplomer, samt 
ikke mindst en masse påmindelser om, hvad sergentens opgaver 
er i det daglige. Det var en fantastisk aften, hvor vi blev oppe hele 
natten og festede med vore engelske venner, som vi desværre 
skulle tage afsked med dagen efter.
Når jeg tænker på alle de oplevelser og samtaler, vi har haft med 
de engelske befalingsmænd, så er der faktisk ikke langt i mellem 
de måder som danske befalingsmænd gør ting på, og de metoder 
som de engelske befalingsmænd arbejder efter. Jeg er sikker på, 
at man på en eller anden måde har fået knyttet nogle bånd og 
minder til disse befalingsmænd ved dette besøg. Minder man vil 
huske i rigtig mange år frem i tiden. 
Det har været en fornøjelse, og en stor ære, for både sergent 
Schøller og jeg, at det var os, som fik fornøjelsen af denne 4 dages 
tur til Tyskland.
Tak til seniorsergent O. K. Poulsen, seniorsergent L. Risdahl og 
seniorsergent H. Madsen for det forarbejde I har gjort, for at vi 
kunne komme af sted!
Oversergent J. A. Klitgaard STKMP/II/LG.

Der kunne ikke hjemtages billeder fra selve middagen, men 
rammerne var sat til en fantastisk traditionsrig aften.

Sergentmessen gav god lejlighed til at lære hinanden bedre 
at kende. 

Besøg ved 1 PWRR (Princess of Wales’ 
Royal Regiment)

Oversergent Klitgaard sammen med de engelske værter.
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Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarets Kommunikationsafdeling.

De store smil var fremme hos garderne, som havde parade for 
Hendes Majestæt Dronning Margrethe på årets varmeste dag. 
Garder Mads Boje Jensen havde det bredeste smil. Han fik over-
rakt Dronningens Ur efter, at han er blevet valgt til årets bedste 
garder af sine kammerater og overordnede. Han havde det lidt på 
fornemmelsen, selv om han ikke turde håbe på, at det blev ham.
- Der var mange, som sagde, at de havde stemt på mig, fortalte 
Mads Boje Jensen efter overrækkelsen.

Vestjyde fi k 
Dronningens Ur

Garder M.B. Jensen med den stolte familie. 
Foto af Sune Wadskjær Nielsen

Livgardens Tambourkorps 
har fået en ny fl øjte
Af Seniorsergent Morten Thurø

Langt om længe er det lykkedes os at anskaffe en ny fløjte, Tam-
bourkorpset har helt fra dets oprindelse spillet på forskellige fløjter 
af svingende kvalitet og klang.
Der har vist ikke for instrumentmagere været den store prestige 
i at bygge en marchfløjte. Mange har forsøgt at genskabe en 
bestemt klang, eksempelvis den gamle Bakelitfløjte (verdens 
første industrielt fremstillede kunststof), som man i mange år 
anvendte ved Tambourkorpset. Det er dog aldrig rigtig blevet godt 
og meget er forsøgt. 
Den seneste fløjte, som Tambourkorpset har anvendt igennem en 
del år, det er en tysk blikfløjte, den er nu blevet udskiftet.
Tilfældigheder gør at den nye fløjte bliver ”opdaget”, da Tam-
bourkorpset møder en amerikaner der har hørt os ved flere 
opvisninger rundt om i verden. En amerikaner der for øvrigt er 

- Garder Mads Boje Jensen er en særdeles dygtig og vellidt garder 
blandt sine ligestillede, såvel som hos sine befalingsmænd. Han 
har altid et rigtigt godt humør på vagterne, hvilket smitter af på 
hans kolleger. Han har en meget professionel indstilling til tjene-
sten, og yder altid sit yderste for at løse opgaven så perfekt som 
muligt, står der indstillingen fra  Den Kongelige Livgarde.

Mads Boje Jensen kommer fra Ringkøbing i Vestjylland og er den 
yngste i en søskendeflok på fem. 
- Det er utrolig flot og stort. Han er den yngste i flokken. Vi er 
selvfølgelig stolte af Mads. Han har altid været en god og stille 
kammerat, siger hans mor Grethe Boje Jensen.
Mads Boje Jensen er værnepligtig på hold august 2012, der nu 
afslutter sin tjeneste. Af de 299 værnepligtige har 121 tanker om 
at fortsætte i forsvaret.

meget begejstret over Tambourkorp-
sets høje spillemæssige niveau især 
på marchfløjten. Vi drøftede sammen 
med den pågældende amerikaner de 
begrænsninger som den tyske blik-
fløjte havde, hvorefter vi blev præ-
senteret for en af hans fløjter og 
herefter gik det stærkt….. han havde 
bare ”fløjten”…..!
Den nye fløjte blev præsenteret for 
Hendes Majestæt Dronningen i for-
bindelse med Dronningeparaden den 
6. marts, og Hendes Majestæt Dron-
ningen gav udtryk for sin begejstring.
Fløjten er stemt i Bb-dur, den har en 
større ambitus (toneomfang), rundere 
og blødere klang, man bruger mindre 
luft og kraft for at danne tonerne. 
Der skal arbejdes lidt med indstem-
ningen, da hver enkel fløjte er hånd-
lavet.
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De trætte rekrutter tog deres sidste skridt igennem hovedporten på Garderkasernen.

Det sidste skridt

Af garder J. K. Jensen & garder M. E. Svensson

Igennem rekruttiden oplever man gentagne gange forskellige prø-
ver. Nogle er mere udfordrende end andre, men fælles for dem alle 
er, at der for enden altid er en forandring. For efter hver prøvelse 
har man et nyt standpunkt, og rekrutten har rykket en grænse. 
For den sidste prøvelse, som rekrutterne i 2 kompagni stod over-
for, var også den mest frygtede. Alle vidste, at ingen rekrutter vil 
komme igennem, - kun gardere kommer ud på den anden side. 
Denne sidste prøve er REX-turen, hvor rekrutterne skal bevise, 
at de er værdige til at bære Hendes Majestæt Dronningens nav-
netræk på skuldrene, for derved at kunne kalde sig gardere. Med 
REX-turen opnår man også en milepæl i sin værnepligt, for det er 
samtidig den sidste feltøvelse. Efter den, bliver skoven byttet ud 
med eksercitspladsen, og den tunge beskidte uniform bliver byttet 
ud med en ren og velsiddende.
Turen bød på adskillelige udfordringer, som hver især skulle teste 
rekrutternes træning, og sætte deres mentale overskud på prøve. 
Hvor de fysisk hårde udfordringer i form af patruljering og efter-
følgende angreb, selvfølgelig bragte udmattelse og våde fødder 
med sig, så faldt den virkelige test, når der var en rolig stund. Når 

rekrutten kan sidde for sig selv, med egne tanker, sulten og kulden, 
så kunne det hele virke uoverskueligt og endeløst. Det er her kam-
meratskabet, som tidligere prøvelser har styrket, er en uundværlig 
følgesvend. At man ikke var alene, men sad i det sammen med de 
kammerater, som man er kommet til at kende så godt, det kan 
ingen våd støvle eller tom mave ændre på. 
Med REX-turen kommer de lange marchruter. Enhver garder kan 
med sig selv blive enig om, at intet tidligere hold har gået så langt 
og så tungt. For det er ikke bare REX’en man tager med sig fra 
turen. Vigtigere er det at kunne sige, ”Jeg gjorde det, jeg gen-
nemførte!” De sidste tunge kilometer, hvor benene ikke kan løftes 
mere end et slæb, øjnene er tunge og kroppen arbejder på sin 30. 
vågne time, så går man ikke bare for at afslutte turen, man går for 
at blive garder. 
Det var med solen højt på en blå himmel, at de trætte rekrutter 
tog deres sidste skridt igennem hovedporten på Garderkasernen, 
for dermed stolt at kunne melde sig til de rækker, hvis motto på 
tværs af generationer lyder, ”En gang Garder, altid Garder!”
Tak for en god REX-tur!

REX-tur 19-21 FEB 2013
2 KOMPAGNI
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Det område som soldaterne skulle gå i stilling i, var under konstant 
observation af en uddannet finskytte.

Udtagelsen til finskytte kurset

Af oversergent Mads Vedel

Efter ISAF 13 står II Livgardebataljon over for at bygge bataljonen 
op igen, det være sig både infanterikompagniet og stabskompag-
niet, hvor finskytte sektionen er underlagt.
Selve finskytte uddannelsen har siden indførelsen i Hæren i 2006, 
bortset fra enkelte hold, foregået ved Hærens Kampskole i Oksbøl. 
I den forbindelse er der sat nogle skærpede krav fra kampskolens 
side, til de soldater som gennemgår finskytte uddannelsen. For at 
sikre, at soldaterne kan bestå kravene i forbindelse med uddan-
nelsen, gennemførte Stabskompagniet i uge 5 en udvælgelses uge 
med fokus på at uddanne soldaterne. Denne havde til formål, at 
finde egnede konstabler samt en sergent til at indgå i finskytte 
sektionen. 
Fredag i uge 4 introducerede oversergent Mads Vedel, sektions-
fører ved II bataljon, de fremmødte soldater om, hvorledes den 
kommende uge ville forløbe. Herunder de krav og vilkår, som den 
enkelte ville kunne se frem til i den nærmeste årrække. Ligeledes 
fortalte chefen for II bataljon, oberstløjtnant Bo Overgaard, om de 
forventninger og krav han havde til finskytter i sin bataljon.
Uge 5 tog udgangspunkt i at undervise i finskytte arbejdet, og 
på den måde kontrollere de enkelte soldaters evne til hurtigt at 
tilegne sig ny viden samt kontrollere dem i tidligere indlært viden 
som soldater.
Mandag startede med en tur på skydebanen, hvor den enkeltes 
våben blev indskudt. Lektionen gav et godt indtryk af den enkelte 
soldats forståelse af skydning. Over middag blev der gennemført 
en fysisk test med udgangspunkt i forsvarets fysiske test. Kravet er 
sat til minimum 4.0 (5.0 er højest) for at tilsikre et fysisk overskud 
hos den enkelte soldat. 
Tirsdagen blev brugt på uddannelse i felten, hvor emnerne sani-
tetstjeneste, observationstjeneste og afstandsbedømmelse blev 

gennemgået og testet. Dagen sluttede af på kasernen, hvor en 
lektion i kortlærer blev gennemført.
Onsdag var vi tilbage i felten, hvor to lektioner blev gennemført. 
Den ene lektion havde til hensigt at teste soldaternes tålmodig-
hed, den enkelte soldat lå i 2 ½ time i et observations stade, hvor 
de skulle holde et bestemt område under konstant observation. 
De skulle ligeledes udfærdige en terrænskitse samt et afstands/
retnings kort. En stor del af en finskyttes opgave er at holde et 
bestemt område under observation, og rapportere til fortsatte 
myndighed om, hvad der observeres. Dette som en del af bataljo-
nens efterretningsindhentning. 
Den anden lektion omhandlede stillingsindtagelse, herunder bru-
gen af de 4 B’er (Baggrund, Belysning, Bevægelse og Bevoksning) 
og evnen til at bruge naturlig sløring. Det område som soldaterne 
skulle gå i stilling i, var under konstant observation af en uddannet 
finskytte med en 7x42 håndkikkert, hvilket gjorde det væsentlig 
svære at komme uindset i stilling og afgive skud.
Efter endt undervisning onsdag fortsatte aftenen med en enkelt-
mands orienteringsmarch på knap 20 kilometer. Det kolde vejr og 
mangel på lys viste sig at være en større udfordring for flere af 
soldaterne. Torsdag formiddag kl. 0900, da alle igen var tilbage 
fra orienteringsmarchen blev der gennemført en mærkeskydning, 
som havde til formål at kontrollere, hvor vidt soldaterne de sidste 
par dage havde passet ordentligt på deres gevær, det blev 4 guld, 2 
sølv og 1 bronze mærke. Tilfredsstillende resultat var en gennem-
førelse til sølvmærke. Fredag kl. 12.00 sad alle igen i klasseværelse, 
ugen blev gennemgået og soldaterne kunne komme med deres 
imput. Alle var rigtig glade for den uge de havde været igennem, 
og mente alle, at de kunne bibringe ny viden til deres respektive 
enhed på baggrund af det de havde lært.
Ugen endte med, at 1 sergent og 3 konstabler starter på forud-
sætningsskabende kursus d. 2. april før de forventeligt d. 6. maj 
kan indtræde på HKS 54, som er finskytte kurset ved hærens 
kampskole i Oksbøl.

Nålens øje

Livgarden

Adgangskrav
Eleven skal:
a) Være godkendt til fortroligt.
b) Have bestået træningstilstandsprøve for 

kamptropperne/infanteri.
c) Have præsteret mindst ét års tilfredsstil-

lende tjeneste i en kampunderafdeling.
d) Af indstillende myndighed være vurderet 

psykisk egnet til funktionen som finskytte/
observatør.

e)  Af indstillende myndighed være vurderet 
i stand til, at træffe rationelle beslutninger 
under stresspåvirkning.

f) Påbegynde tjenesten som finskytte/obser-
vatør/sektionsfører/faglærer inden for tre 
måneder efter kursusafslutning.

g) Besidde normalt farve- og mørkesyn.

Eleven bør:
a) Have gennemført mindst én udsendelse i 

internationale operationer.
b) Ikke være afhængig af briller/kontaklinser.
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2 Kompagni/III Livgardebataljon

Af GD J. K. Jensen & GD M. E. Svensson

Målet er i sigte - og det første skud afventes. Natten har lagt 
et mørkt slør over kampstillingen, men rekrutternes sanser er 
skærpede. Gruppeføreren løsner det indledende skud, og med ét 
udfolder gruppen hele sin ildkraft, og gør den stille nat til en sym-
foni af geværild. En lysraket bliver sendt op, og ’slagmarken’ bliver 
lyst op, som var det dagslys af både lysraketter og signalpistoler. 

Målene bliver tydeligere, og et efter et falder de, indtil der igen bli-
ver stille. ”Ingen indsigt”…. bliver der råbt, hvilket bryder stilheden. 
Sekunderne går. Med ét åbner det simulerede fjendtlige artilleri. 
Det voldsomme tryk river sig igennem marv og ben. Rekrutterne 
trykker sig i skyttegraven, og afventer artilleriets ophør.
Vi er på skydelejr i det nordsjællandske – lidt nærmere bestemt, 
i Jægerpris Skydeterræn. Blandt mandskab og befalingsmænd 
hedder det SKYPER, der er forkortelsen for skydeperiode. Forløbet 
SKYPER strækker sig over tre dage, og har til formål at skærpe 
rekrutternes skydefærdigheder samt lære rekrutterne at blive 
fortrolige med våben og skarp ammunition. 
Igennem de tre dage trænes rekrutten i basale skydefærdighe-
der, som nedlæggelse af mål fra varierende skydestillinger og 
afstande, samt gruppens kamp fra stilling. En af hovedtankerne 
bag denne periode er, at gøre soldaten fortrolig med sit våben. I en 
skarp situation, hvor alle andre muligheder er udtømte, skal sol-
daten have de fornødne redskaber, til at kunne neutralisere fjen-
den. Det er derfor vigtigt, at rekrutten bliver trænet i de korrekte 
rektionsmønstre. Hvordan man handler ud fra en situation, er ikke 
blot et spørgsmål om, hvor præcis og hvor effektiv rekrutten er, 
men også et spørgsmål om sikkerhed. Der indøves ikke længere 
med løst ammunition. På SKYPER blev der skudt med skarpt og 
derved understreges vigtigheden af, at man ikke kun skal bero i 
sine egne færdigheder, men også skal kunne stole på, at rekrutten 
ved siden af har lært af træningen. Skydeperioden står sin prøve 
i forbindelse med ’Gruppens kamp fra stilling’, hvor alle de indivi-
duelt indøvede elementer af de seneste dages skydninger, bliver 
sat sammen i grupperegi. I dagslys bliver denne disciplin indøvet 
flere gange, hvor det at se målene lægge sig når de er ramt, er let. 
Senere indøves gruppens kamp fra stilling i mørke, hvor stressfak-
tor og især manglen til at se de fjerne mål, er en udfordring. 
Alarmen går over radion, og rekrutterne løber gennem den snævre 
skyttegrav på vej ud i deres stillinger. Rekrutten rejser sig lang-
somt, og ser ud over det mørke landskab. Målet er i sigte og det 
første skud afventes. 

Skyderperioden blev gennemført før REX-turen, derfor var gar-
derne rekrutter på dette tidspunkt, Red.

Skydeperiode 13-15 feb 2013

Handlebane for enkeltmand.

Kamppladsen oplyses af lysraketter.
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Temadag i bataljonens efterretningstjeneste
Af kaptajn Jacob-Borge Michaelsen

G2/2 BDE (efterretningssektionen i 2 Brigade) er innovative og 
ønsker at uddanne deres personnel inden for efterretningstjene-
ste. Derfor er der blevet afholdt 2 spændende temadage inden for 
taktisk efterretningstjeneste i de sidste 6 måneder. Gode arrange-
menter som skabte en smittende motivation, som II Livgardeba-
taljon med stor glæde vil give videre til eget S2 (efterretningssek-
tionen i bataljonen). Bataljonen og MJ af reserven Rune Bech (RB) 
fra reserveentiteten ved Livgarden tog initiativet til, at udvikle et 
brugbart kursus, som også reserveentiteten kunne få god gavn af.
Der undervises stort set ikke i efterretningstjeneste for reserveof-
ficerer, derfor ville denne temadag kunne løfte de af Livgardens 
reserveofficerer, der beskæftiger sig med efterretninger. Det blev 
ydermere besluttet, at kurset skulle tilbydes til interesserede ved 
alle tre bataljoner samt for den øvrige reserveentitet ved Livgar-
den.
En brainstorming blev iværksat og hurtigt blev de emner udvalgt, 
som skulle indgå i temadagen. Listen var lang og initiativtagerne 
fandt ud af at flere af emnerne er emner, som alene kan tage uger 
at gennemføre på hærens efterretningskurser. Det blev derfor 
besluttet, at kurset dels skulle gøre at kursister stiftede bekendt-
skab med de forskellige begreber og procedurer i grundlæggende 
efterretningstjeneste samt få udleveret en håndbog, som man kan 
anvende som opslagsværk, når man arbejder med efterretnings-
tjeneste på bataljonsniveau.
Arbejdet tog til i omfang og hurtigt blev det klart, at man måtte 
udvikle nok en håndbog med de mest almindelige køretøjer og 
disses specifikationer og forventede organisatoriske tilhørsforhold 
i order of battle (ORBAT).
Forsvaret har udviklet en modstander, som er en fiktiv modstan-
der, men med realistiske køretøjer og våben, som en NATO-styke 
kan forvente at møde i en konflikt. Denne modstander er samlet 
i en ORBAT og er i hele sit omfang meget stor. Derfor fandt ini-
tiativtagerne det nødvendigt, at skære denne ORBAT til, samt at 
redegøre for hvor i modstanderens organisation man kan forvente 
at møde det specifikke køretøj.
Arbejdsopgaverne blev fordelt mellem RB og undertegnede, og 
en overskuelig deadline blev aftalt. Diverse koordineringsmøder 
fandt sted, for hele tiden at være sikker på, at begge forfattere 
arbejdede mod samme mål, samt fik drøftet diverse udfordringer 
undervejs. 

Bataljonschefen, oberstløjtnant Bo Overgaard, støttede op om 
projektet. Han hjalp til ved at være inspirator og ved at være 
meget interesseret i at anvende og uddanne personellet ved 
bataljonen, Livgarden og dens reserveentitet. Oberstløjtnanten 
kontaktede G2 ved 2 BDE og orienterede denne om projektet og 
G2 bifaldt initiativet. Brigaden ville gerne byde velkommen ved 
afholdelsen af arrangementet og ville være til stede ved afholdel-
sen af temadagen.
15 mand havde meldt sig til temadagen som kursister og forfat-
terne fandt antallet tilfredsstillende. Der var ingen fra I Livgarde-
bataljon, da de er udsendt til Afghanistan. 
Kursisterne varierede meget fra unge konstabler, sergenter til offi-
cerer. Det var derfor ligeledes en af udfordringerne, at kurset skulle 
ramme bredt, og at alle skulle få udbytte ud af temadagen.
Dagen for afholdelse af S2 temadagen, fredag d. 22. februar 
oprandt og 15 forventningsfulde kursister var mødt op. Kopierin-
gen af håndbøgerne var først færdig kl. 05.00 samme dag, så tiden 
var knap. Dagen startede derfor med, at kursisterne fik udleveret 
de to håndbøger, som skulle puttes i A5-plastlommer og samles i 
to mapper. Efter heftig elevaktivitet kunne fungerende næstkom-
manderende fra G2 i 2 BDE byde velkommen. Chefen for reserve-
entiteten ved Livgarden, oberstløjtnant af reserven Erik Vind, bød 
ligeledes velkommen og var glad for initiativet. 
Dagen forløb med gode dialoger mellem kursister og foredrags-
holdere. I pauserne var der ligeledes tid til at netværke på tværs 
af bataljoner og reserveentitet.
Dagen blev afsluttet med besvarelse af spørgsmål samt inspiration 
til yderligere fordybelse inden for efterretningstjenesten.
Den generelle tilbagemelding var god og alle havde lært noget og 
fået noget med hjem, selvom det var en meget stor mundfuld af 
gabe over. Erfaringerne var ligeledes mange for de to foredragshol-
dere, og temadagen er nu blevet redigeret og er endnu mere skarp 
til næste gang denne skal gennemføres.
Det er hensigten, at der skal holdes en temadag igen til efter-
året for at få I bataljon med, når de er vendt hjem fra Helmand 
i Afghanistan. Det er endvidere hensigten, at bygge videre på de 
tillærte færdigheder og lære at anvende procedurer og begreber i 
bataljonens efterretningssektion. 

15 mand havde meldt sig til temadagen som kursister.
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Forhåbentlig nyt 
musikhus på Livgardens Kaserne

  Lokalplansforslaget: Musikhuset set fra Kongens Have.

Forhåbentlig nyt 
musikhus på Livgardens Kaserne

Som mange vil have fulgt med i i aviser og på Facebook er der 
opstået en fantastisk mulighed for at bygge et musikhus på Liv-
gardens Kaserne.  
Efter at Forsvarets Arbejdsmiljø Center Øst lukkede ”Musikstuen” 
på Kasernen i 2010, har Musikkorpset været hjemløse og har øvet 
forskellige steder i København og i Værløse med voldsomt slid på 
materiel og stor udgift til følge.  I fem år har alternative øvemulig-
heder været undersøgt, men ingen steder i nabolaget har egnet sig 
eller har kunnet bringes til at opfylde kravene til et musikøverum. 
Behovet for et eget, permanent sted at øve er påtrængende, og 
idéen om at bygge et musikhus på Kasernens grund har været 
undersøgt i flere versioner. Det foreliggende projekt finansieres af 
private fonde (ca. 2/3) og Forsvaret (ca. 1/3).
Det drejer sig om et musikhus med et grundareal på 710 m2 (eta-
geareal 1305 m2) med 11 meter til kip. Det placeres på Livgardens 
Kaserne op mod skellet til Kongens Have, ud mod Gothersgade, 
syd for krudthuset. Huset skal delvist nedgraves for at få det til at 
syne mindre i omgivelserne. Huset bygges med gavlen mod gaden 
for at bevare mest muligt indblik fra Gothersgade til Rosenborg 
Slot. For at opnå dette vil man overskride beskyttelseslinjen for 
fredede fortidsminder med 14 m i retning af Rosenborg, hvorfor 
der må dispenseres. Øvesalen vil kunne omdannes til koncertsal 
til 150 publikummer ved hjælp af sammenfoldelige tilskuerrækker. 
Musikhuset vil kunne lejes af andre musikgrupper/orkestre.
Samtidigt vil de store, grønne skure ved voldgraven blive fjernet 

fra Kasernens område ligesom lastvogne og containere. Voldgra-
ven vil blive ført tilbage til oprindelig form, dvs. længere ind mod 
kasernebygningen.
Slotshavechefen fra Slots- og Ejendomsstyrelsen har foreslået 
at lave en friluftsscene ud for musikhuset i hjørnet af Kongens 
Have, hvor man vil kunne sidde og lytte til musik med huset som 
scenebaggrund. 
Det er med store forventninger, vi håber på vedtagelsen af lokal-
plansforslaget, der er i offentlig høring indtil 2. april. Følg med i 
debatten og skriv gerne et par linjer på Københavns Kommunes 
høringsside: www.blivhoert.kk.dk  og find vores side på Facebook: 
Nyt byggeri på Livgardens Kaserne. 

Hvor lang er en vagtparade?
Da undertegnede startede i Livgardens Musikkorps for 14 år siden, 
hed det sig, at en kongevagt var 7 km lang. Det troede alle på, 
ingen tvivlede, for det føltes virkelig sådan. Men i dag kan man 
på nettet finde forskellige sites med mulighed for helt nøjagtig 
opmåling af distancer, fx løberuten.dk. Og nu viser det sig, at 
den længst mulige kongevagt, dvs. den gamle rute med hjemtur 
omkring Marmorkirken, er på 4,9 km. Og den rute, Garden har 
gået efter metrobyggeriets start via St. Strandstræde, er på 4,71 
km. Heri er medregnet at gå frem og tilbage på Kasernen og på 
Amalienborg Slotsplads i forb. m. musicering - dvs. alt er taget 
med. Tankevækkende, ikke? Sådan skrumpede 7 km til 4,7 km. 
 Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

 Lokalplansforslaget: Overblik.

Lokalplansforslaget: Musikhuset set fra Kasernen.
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Særligt for gl. gardere

Mødet afholdes den 15. juni 2013 i Medborgerhuset Silkeborg Bindslevsplads 5. 8600 Silkeborg

Beløbet 175,00 kr. pr. deltager for frokosten indbetales på: 
Reg.nr. 7173 - Konto nr. 0 001 052 487, med tydelig angivelse 
af forenings navn, samt deltagers navn. 
Tilmeldingsskema sendes direkte til foreningens officielle mailadresse. 

Der tilsendes ikke bekræftelse på tilmelding.
Tilmeldingen skal være os i hænde senest d. 15. maj 2013.
Send gerne på Mail: ole.louring@fibermail.dk 
Eller: Ole Louring Ballevej 20 8600 Silkeborg.
Telefon: 8680 2110 eller 6165 1347
Mødet forventes af slutte senest kl. 16.00.            Velkommen til Silkeborg

De Danske Garderforeningers
Repræsentantskabsmøde 2013 i Silkeborg

Tilmelding

Repræsentantskabsmøde kl. 10.00 antal: 

Frokost  a. 175,00 kr. antal: 

Forening: Navn:

 

Skydeudvalget
Der er stadig tid til at skyde Landsskydning 15 m, men tiden løber 
hurtigt nu, og den 10. april er det slut for i år. Der har været skudt 
siden starten af januar, og inden længe begynder de mange skiver, 
som Skydeudvalget har sendt ud til foreningerne, at komme retur 
til bedømmelse. Forhåbentligt kommer der lige så mange skivesæt 
retur med skudhuller i, som der er blevet sendt ud. Herefter skal 
alle skiver bedømmes, inden den endelige resultatliste kan skrives. 

Resultatlisten vil ligge klar ved Repræsentantskabsmødet, hvor 
også pokaler og individuelle præmier vil blive uddelt.

Næste skydninger i regi af De Danske Garderforeninger er Lands-
skydningen på 200 m, som skydes i august og september, og så er 
der skydningen i Vingsted, der afholdes lørdag den 21. september. 
Skydeudvalget håber naturligvis på stor deltagelse til begge disse 
skydninger. Nærmere information om begge skydninger vil tilgå 
når tiden nærmer sig.

Skydeudvalget takker for opbakningen til Landsskydningen på 15 
m, og siger på gensyn på skydebanerne.
Slut op om skydning i De Danske Garderforeninger – en fælles akti-
vitet for alle Gamle Gardere på tværs af foreningerne.
 Præsidiets Skydeudvalg

Præsidiets Skydeudvalg
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Gastons og Hjorthøjs 
drenge MAJ-54 II
Vi mødes som sædvanlig til Årgangsparaden søndag d. 5. maj, kl. 
9.30 indenfor porten.
Vi overværer paraden og bagefter går vi i byen og spiser lidt frokost 
og hygger os sammen et par timer.
Har i en e-mailadresse så send den til 683 Georg Rossing på gog-
gerosblom@mail.tele.dk, det vil spare os for unødige portoudgifter 
og lette arbejdet. 
Husk at sende evt. adresseændringer til ham, han bor Kirstinedalsvej 
18, 2000 Frederiksberg. Han har tlf. 3630 3536.
964 John Ove Hansen, Årgangsformand, tlf. 4922 1602.

JAN-73 40 års jubilæum
Mødetid kl. 09.30. Efter paraden frokost.
Efterlysning: OF+BM 1/I/LG 1973.
Henvendelse: Jan Aggerholm Nielsen, tlf. 2566 8760/9718 8181
Mail: garderagger@gmail.com

Hold MAJ-60
Kom medens du kan
Velkommen til Årgangsparaden på Livgardens Kaserne, søndag den 
5. maj 2013 kl. 09.00. Vi mødes efter paraden til sædvanlig frokost, 
og hyggeligt samvær. Kommer du så giv mig besked på mail: johnu-
dengaard@hotmail.com
Med garderhilsen 435-MAJ-60 John Udengaard Larsen, årgangsfor-
mand, tlf. 2639 3055.

Årgang 1987 er på Face-
book
Som aftalt til vores 25 års jubilæum sidste år samler vi fremover alle 
4 indkaldelseshold fra 1987 (APR-JUN-JUL-OKT) til fælles frokost 
efter Årgangsparaden.
Tilmelding via vores fælles Facebook-gruppe ”Livgarden 1987” eller 
E-mail til: clskov@gmail.com senest 31. marts.
Med venlig hilsen JUN-87 Carsten Leidesdorff Skov

En hyggelig garderdag der støtter 
et ”skudsikkert” formål
Flugtskydning for alle medlemmer af 
De Danske Garderforeninger – øvede eller uøvede

Der skydes i 3 rækker på jagtbane, hvor der skydes til 24 duer i 
alle rækker:

1. Mester-række er for den rutinerede flugtskytte.

2. A-række er for jægere. (der skyder flugtskydning engang 
 imellem)

3. B-række er for personer der ikke har skudt på en flugtskyd-
ningsbane tidligere.

Der er præmier til de 3 bedste i hver række.

Ligeledes er der Trap-skydning, hvor der er præmie til den bedste 
på hvert hold (af 5 mand).

Priser for skydning
1 omgang ”duer” ( 24 stk./på trap banen 25 duer). Koster kr. 50,-
1 kasse patroner (25 stk.) koster kr. 35,-

Desuden vil der være mulighed for at skyde med luftgevær og 
lasershot til fordelagtige priser.

Det foregår lørdag den 25.05.13, kl. 10.00 (Flaghejsning) - ca. 
15.00 (afslutning, præmieoverrækkelse) På Bække Skydebane. 
BÆKKEVEJ 6623 VORBASSE. (Der er skilte og flag ved vejen).

Der kan købes div. mad fra grillen, samt øl, vand og kaffe på 
dagen.

Et eventuelt overskud fra dagen går ubeskåret til ”Julegaven til 
udsendte” - så kom og støt et godt formål, samtidig med der er 
lagt op til en forrygende dag i samvær med gamle garderkam-
merater og familien.

Der medbringes eget gevær. (det er i begrænset omfang muligt at 
låne gevær - SKAL aftales ved tilmelding).

Tilmelding senest 15. maj 2013 til Peter Vig på 6080 9226 eller 
mail peter@lyngsgaard.com. Med navn, årgang, Garderforenings 
nr. samt antal af evt. familiemedlemmer der kommer med på 
dagen.

BEMÆRK... Det er IKKE muligt at betale med VISA-DANKORT på 
dagen. KUN KONTANTER.
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Med GARDERKORTET er det hensigten, at give medlem-
mer af DG samt disses familier et attraktivt medlemstilbud 
om at kunne opnå rabat ved at handle lokalt, regionalt og 
landsdækkende gennem udvalgte samarbejdspartnere og 
forretninger.
Hverveudvalget og DenKongeligeLivgarde.com har startet 
GARDERKORTET op, men dets fremtid afhænger af hver 
enkelt lokale garderforenings deltagelse i dets udvikling.
For at nå målet om at skabe et landsdækkende fordelskort 
for gamle gardere og deres familier skal der skaffes mange 
samarbejdspartnere, og det er her nødvendigt, at VI LØFTER 
I FÆLLES FLOK.

Styrken i GARDERKORTET er, at vi med 69 foreninger i hele 
landet har mulighed for at give tilbud til alle gamle gardere, 
og at alle gamle gardere vil kunne anvende GARDERKORTET 
i hele landet.
GARDERKORTET er i dag en realitet, men dets videre udbre-
delse og succes afhænger af hver enkelt Garderforening. Så 
kontakt endelig en af nedenstående personer for mere infor-
mation. Så vidt muligt stiller vi gerne op til møder med for-
eningerne og orienterer om GARDERKORTET. Knud Glavind 
(3054 3891), Tonny Ager Søbrink (2540 0252) eller Steen V. 
Grubert (3082 2867).

 Fakta om Garderkortet

• GARDERKORTET er fordelt til alle medlemmer 
af Vestsjællands Garderforening.

• Mere end 20 forretninger i Slagelse er i dag 
samarbejdspartnere med GARDERKORTET.

• Flere foreninger har meldt om positiv 
 interesse for at være med i GARDERKORTET.

• Antallet af samarbejdspartnere er støt 
 voksende, og er nu oppe på mere end 85.

• Læs mere på: www.garderkortet.dk

- Et nyt tiltag i De Danske Garderforeninger

Garderkortet

Se efter dette mærke:

Læs mere om GARDERKORTET på

www.garderforeningerne.dk             www.garderkortet.dk

 

 
 

Særligt for gl. gardere
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Brønderslev og Omegn (1/7 1947 – GF 70)

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

Himmerland (4/12 1914 – GF 34)

Formand: 433-NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 17 75 / 21 74 77 75
e-mail: bestyrelsen@himmerlandsgf.dk
www.himmerlandsgf.dk

Garderforeningerne i Nordjylland (1)
Vicepræsident: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. priv. 9798 1767 /a. 2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk

Regionsskydeleder: 
APR-88 Glenn K. Andersen 
Vorupørvej 228
7700 Thisted
Tlf. mob. 2517 4374
Fax: 9797 5007
e-mail: gkn@cimbria.com

Regionsbowlingleder: 
702-SEP-64 Kjeld Christensen
Herluf Trolles Gade 23, 1.th.
9000 Aalborg
Tlf. 9812 8286

Hadsund og Omegn (29/12 1917 – GF 40)

Formand: 788-SEP-62 Niels Vestergaard
Læsøgade 6, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 33 51 · Mobil 24 49 99 85
e-mail: nielsvestergaard@privat.dk

TORSDAG, DEN 11/4 KL. 19.30 GENTAGER VI 
SUCCES’EN
Der afholdes igen skyde- / kammeratskabsaften, 
hvor der vil være stor mulighed for at vedlige-
holde dine gode skydeegenskaber og samtidig 
være med til at højne kammeratskabet i GAR-
DERFORENINGEN. Der kan også blive mulighed 
for udnyttelse af dine færdigheder i rafling og 
kortspil.
Sted: Hadsund Skytteforenings 15m indendørs 
skydebane i Hadsund-Hallerne.
Tilmelding er ikke nødvendig. Bare kom frisk.

JUL-71 Teddie Thulstrup

Garderforeningen arrangerer i samarbejde med 
Grænseforeningenen en udflugt til Lundby-sam-
lingen - Dybbøldagsarrangement - torsdag den 
18. april 2013 kl. 19.00 pris 25,00 kr. inkl. kaffe.
Tilmelding til undertegnede senest onsdag den 
10. april 2013. Vi fylder bilerne op. 

Generalforsamling tirsdag den 7. maj 2013 kl. 
19.00. Dagsorden udsendes senere.

788-SEP-62 Niels Vestergaard

GARDERGOLF i SEBBER KLOSTER
Fredag den 24. maj 2013.
Vi mødes kl. 9.30 på Sebber Kloster Golfbane, 
Bjerregårdsvej 23, 9240 Nibe.
Så er det igen tiden, hvor du har mulighed for at 
komme ud og spille gardergolf.

Matchen afvikles over 18 huller, og når alle er i 
hus vil der være et lille traktement, og derefter 
overrækkelse af præmier.
For at du kan deltage skal du være medlem af en 
golfklub under Dansk Golf Union.
Tilmelding på mail garder@himmerlandsgf.dk  
eller til golfleder Kjeld Sørensen mobil 2174 
7775 med oplysning om DGU nr. og handicap 
senest tirsdag den 21. maj 2013 kl. 18.00. 
 
Familie- og Landsskydning 2013 mandag den 
11. februar i Aars
Den 11. februar mødte 20 gamle gardere og 
familie op til familie- og landsskydning på sky-
debanen i Aars.
Vi startede med at skyde på alm. skiver + 
landsskydningen.
Derefter var det muligt at skyde på 2 forskellige 
slags festskiver.
Efter skydningen var der kaffebord med vel-
smurte madder af garderpigerne Bente, Karen 
og Inger. Efter kaffen var der uddeling af 
præmier ved skydeleder Mogens Dalsgaard og 
Ernst Klysner. Bygma i Aars havde sponseret  
præmier.
Resultatliste: Senior nr. 1 JAN-90 Mogens Dals-
gaard 185 p, nr. 2 JUL-92  Peter Mortensen 
184 p og nr. 3 MAJ-89 Mikkel Elmlund 178 p. 
Veteran nr. 1 JAN-61 Jens Kr. Dalsgaard, nr. 2  
NOV-75 Kristian Klitgaard Christensen 178 p, 
nr. 3 JUL-59 Kjeld Højslet 178 p og nr. 4 NOV-
61 Kjeld Sørensen 177 p. Damerækken blev 
vundet af Bente Klysner med 185 p. Pigerækken 
blev vundet af Ester Elmlund. Festskive trekant 
blev vundet af Mogens Dalsgaard. Tak til skyde-
udvalget for en meget hyggelig aften. 

Følgende har på sin runde fødselsdag haft besøg 
af en fra bestyrelsen: MAJ-58 Ebbe Klein.

Gardergolf 2013
Så er årets golfbegiven-
hed ved at være klar.

Gardergolf 2013 bliver afviklet på Sil-
keborg Golf Clubs flotte bane søndag 
d. 16. juni 2013.

Se programmet på:
Gardergolf.dk

Tilmelding foregår via mail:
Karsten G. Holm: vipdg3@bbsyd.dk

Opgiv venligst: 
Navn, adresse, telefonnummer, DGU-
nummer og handicap. 
Indsæt betaling, 690,- kr./person, for 
arrangementet på konto i Nordea: 
Reg. nr. 2452  Konto nr. 7556 679 171.

Tilmeldingen er først gældende, når 
indbetalingen er registreret.
HUSK at anføre navn på indbetalingen: 
Gardergolf 2013 og dit navn. 
Tilmelding SENEST en måned før 
mesterskabet.
Tilmeldingen er bindende efter den 16. 
maj 2013.

Nordjylland (I) 4-13
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Hjørring og Omegn (14/3 1930 – GF 56)

Formand: 267-JUL-59 Bent Mikkelsen
Blågranvej 22, 9800 Hjørring
Tlf. priv. 98 92 36 52· Mobil 50 54 96 88
e-mail: Postbent@vip.cybercity.dk
www.hjgarderforening.dk

Nordjylland (I)

Der blev afholdt skydning d. 4. februar hvor vi 
fik besøg af Forsvarsbrødrene. Vi blev 18 som 
havde en god aften. 
Følgende resultater blev opnået af SEP-85 
Mogens Koldkjær 50 point i hovedskydning og 
29 point efter ugle. På trekant fik MAJ-77 Hans 
Jørgen Krogh 27. point 
Programmet er efter vi nu har afholdt vores 
årlige generalforsamling næsten udtømt. Jeg 
vil i bladet som udkommer i maj give en orien-
tering fra generalforsamlingen, samt oplyse om 
mødet vi har planlagt den 18. juni kl. 19.00. Vi 
har fået kontakt til Peter Ørum, der stammer 
fra Vrå, bor nu i Chicago. 
Han vil komme og fortælle om sit liv og ople-
velser, men sæt kryds i kalenderen til d. 18. 
juni.

267-JUL-59 Bent Mikkelsen 

Hobro og Omegn (28/5 1915 – GF 35)

Formand: 505-JAN-68 Poul Erik Bundgaard
Søndermarksvej 25, Stenild, 9500 Hobro
Tlf. 98 54 84 36
e-mail: kape@live.dk

Nordjylland (24/3 1908 – GF 10)

Formand: JAN-80 Olav Vibild
Klithagen 2, Klitgaard, 9240 Nibe
Tlf. arb. 28 14 35 01 · Tlf. priv. 98 35 01 30
e-mail: olav@olavvibild.dk
www.gfnordjylland.dk

Morsø (16/7 1918 – GF 44)

Formand: 686-SEP-64 Knud Rasmussen
Soelbergsvej 11, 7900 Nykøbing M
Tlf. a. 99 70 70 00 /p. 97 72 22 36
e-mail: sokr73@morsoe.dk

TIRS. DEN 9. APRIL KL. 19.30 SKYTTELAUGET
Med fokus på det kammeratlige samvær afhol-
der Skyttelauget skydeaften, hvor der også er 
mulighed for kortspil og rafling. Stedet er som 
sædvanlig skydebanerne på Gl. Lindholm Skole. 
Tilmelding ikke nødvendig.

TIRSDAG DEN 23. APRIL KL. 19.30 TRÆNINGS-
SKYDNING
På Gl. Lindholm Skole er der træningsskydning. 
Hvis du har lyst til at forbedre din skydning, 
kan det anbefales at komme til disse trænings-
skydninger. Man kommer og træner sin skyde-
færdighed. Der er også mulighed for at købe en 
øl eller sodavand - før eller efter skydetræningen. 
Tilmelding ikke nødvendig.

TIRSDAG DEN 7. MAJ KL. 19.30
JAGTLAUGETS GENERALFORSAMLING
Jagtlauget afholder den årlige generalforsam-
ling. Alle jagtinteresserede GF-medlemmer er 
meget velkomne. Der udsendes skriftlig indkal-
delse til alle medlemmer af jagtlauget. Husk alle 
jagtinteresserede GF medlemmer har adgang til 
frit medlemskab af Jagtlauget.

KATTESKYDNING
Tirsdag den 12. februar afholdt Skyttelauget 
den årlige Fastelavns-skydning. Efter ihærdig 
skydning blev vor nye kattekonge 071-NOV-
55 Christian Nielsen. En dejlig aften som kan 
anbefales til alle GF medlemmer.
Niels.Thygesen@nilfisk-alto.com

JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Skytter og vindere fra venstre: Leif Larsen, Jan 
Krogh, Anders Bak Mortensen, ny kattekonge 
Chr. Nielsen og oldermand Flemming Hassing. 

Randers By og Omegn (1/2 1908 – GF 08)

Formand: 505-SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09 
e-mail: aaledamgaard@mail.tele.dk

Thisted Amt (8/4 1901 – GF 04)

Formand: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf.p. 9798 1767 /a.2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk 
www.thistedamtsgarderforening.dk

Virksomhedsbesøg
Vi kender dem fra gadebilledet, møder dem på 
landevejen og nogle af os har også været i situa-
tioner, hvor vi har været taknemmelige for deres 
hjælp. Falck er i beredskab døgnet rundt for at 
være med til at sikre vor hverdag. Tag med for-
eningen på virksomhedsbesøg hos Falck i Randers 
tirsdag den 16 april kl.19.00 på Hadsundvej 55. Vi 
får en rundvisning på stationen og en orientering 
om virksomheden. Falck er vært ved en forfrisk-
ning. Tilmelding til formanden eller til kasserer 
Leif Bodilsen Kaldahl  tlf  8646 6234 eller mail: 
a.l.bodilsen@gmail.com senest den 10. april. 
Det er gratis at komme med. Da det samtidig er 
Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag, må 
man gerne møde i den ”civile garderuniform” lyse 
bukser og blå blazer.

Sæt også kryds i kalenderen ved den 4. maj, 
hvor der befrielsesaftenen er et arrangement 
ved Flemming Junkers mindesten nær Overgaard 
Gods. Tilmelding senest 30. april.

AUG-79 Søren Dam Kjeldsen

Onsdag d. 4. april kl. 19.00 Landsskydning 
15m
Sidste skyde aften i Sjørring Hallen, hvor vi afslut-
ter med et par stykker brød og en lille en.
Så husk tilmelding af hensyn til spisning.
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.
Tilmelding til Niels Godiksen på 2090 7901 el. 
n.godiksen@mail.dk senest d. 1. april 2013.

NOV-78 Niels Godiksen
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Vendsyssel (14/5 1918 – GF 43)

Formand: MAJ-70 Erik Bøjstrup Pedersen
Stationsvej 1, 9970 Strandby
Tlf. 98 48 25 78
e-mail: gu-er@pedersen.mail.dk

Østvendsyssel (16/11 1971 – GF 77)

Formand: 952-MAJ-66 Poul Sonne Jensen
Gl. Lyngdrupvej 15, 9310 Vodskov
Tlf. 98 28 14 78
e-mail: lyngdrup@mail.tele.dk

Onsdag 3. april Kammeratskabsaften
Kl. 19.00 Grønlandsvej 16, 9900 Fr-Havn.
Kammeratligt samvær med skydning, kortspil og 
bowling.
 
Onsdag 24. april generalforsamling i Marine-
stuen kl. 20.00. Nærmere tilgår i flg. vedtægter.
Kl. 19.00 vil der være spisning før generalfor-
samlingen.
Tilmelding til spisning senest fredag den 19. april 
til Erik 9848 2578 / 2033 2578. 
 
Onsdag den 6. februar var rammen sat for 
landspokalskydning. Her mødte omkring 20 
gardere op til hyggeligt samvær over skyd-
ningen.
Der var nogle virkelige gode resultater og nogle 
enkelte som måske burde skyde om næste 
gang der bliver mulighed for det.
Da alle havde skudt huller i skiverne satte vi os 
til bords og nød noget mad og lidt til halsen. 
Bagefter spillede nogle kort mens andre snak-
kede om blandt andet Gardebladet på nettet 
– regeringens ide om at lukke Høvelte kaserne 
og meget andet.

DEC-97 Martin Jensen

Lørdag d. 8. juni 2013
Guidet byvandring i Sæby gamle by.
Mødested: Sæby Kirke kl. 10.00.
Pris for dette spændende arrangement 30 kr.
I år går sommerudflugten lidt nord på. En Guidet 
tur i Sæbys gamle bydel, i samarbejde med Sæby 
Turistbureau. Vær med til en spændende rundtur, 
hvor vi går tilbage i de danske historiebøger, og 
får et indblik i, hvordan den gamle ”hovedstad” 
af Nordjylland så ud.
Turen går til den charmerende gamle købstad 
Sæby (opr. Seeby – byen ved havet). Før Refor-
mationen var byen Børglum-bispens havneby og 
sommerresidens, senere adelens og admiralernes 
strategisk beliggende udgangspunkt, midt i det 
danske rige, indtil Fladstrand (Frederikshavn) i 
løbet af 1600 og 1700-tallet efterhånden over-
tog denne rolle. I slutningen af 1800-tallet opda-
gede kunstnerne Sæby (Herman Bang, Henrik 
Ibsen, Gustav Wied, m.fl.) og de første turister 
begyndte at strømme til byen. I dag er byen med 

sin velbevarede gamle bydel med de snoede 
gader, som følger åens bugtninger, Sæbygård 
Skov, de børnevenlige strande og den hyggelige 
havn et meget populært feriemål.
Vi får den spændende historie om byen med 
udgangspunkt i den gamle klosterkirke og kalk-
malerierne, samt en byvandring til fods, der slut-
ter ved byens vartegn ”Fruen fra Havet” af kunst-
neren Marit Benthe Norheim.  
Bindende tilmelding senest d. 1. juni til:
Jacob Dam Rasmussen på tlf. 2448 0186 eller 
mail jdr@stofanet.dk eller Poul Sonne Jensen på 
tlf. 9828 1478/2240 1478 eller mail lyngdrup@
mail.tele.dk 

Siden sidst
Foreningen har bowlet 2 gange, i skrivende 
stund kun 1 gang. Bowling fandt sted fredag d. 
8. februar samt fredag d. 8. marts. Det var en 
hyggelig aften (8. februar) 13 voksne samt 3 
børn væltede kegler denne fredag aften. Snak-
ken gik på tværs af banerne mellem unge som 
”gamle”. Efterfølgende var der spisning i hallens 
Cafeteria, med kammeratlig hygge. Jeg kan kun 
opfordre til, at endnu flere melder sig til lig-
nende arrangementer i fremtiden, der er plads 
til mange flere, og det er super hyggeligt.

Foreningen har også genoptaget skydning. 
Denne gang i Vodskov Hallens kælder, i Vod-
skovs skytteforenings flotte lokaler. Disse baner 
er med elektronisk markering, så man med 
det samme kan se sit resultat ude på skiven. 
8 gardere mødte op til skydning onsdag d. 13. 
februar. (Skydningen d. 8. marts er ikke afholdt 
i skrivende stund.) Der var flere deltagere end 
vanligt, så denne aften kan vist betragtes som 
en succes. Der blev skudt på livet løs, og selv-
følgelig gik der lidt konkurrence i, hvem der 
skød det bedste resultat. Mellem duellerne var 
der tid til at hyggesnakke og drikke en kop kaffe 
i godt selskab.

Til Orientering
For nemmere hurtigere, samt billigere at kunne 
give besked til vores medlemmer, vil vi gerne 
have tilsend jeres e-mail adresser til jdr@stofa-
net.dk Husk navn.

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

Djursland (7/4 1929 – GF 55)

Formand: NOV-91 Niels Henrik Skov Pedersen
Tvihøjegaard, Dystrupvej 27, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 14 29 - 51 50 14 29
e-mail: nielsskov27@hotmail.com

Herning og Omegn (10/10 1911 – GF 23)

Formand: FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen
Henry Heerups Vej 36, 7430 Ikast
Tlf. 60 91 73 42
e-mail: klinch@webspeed.dk

Holstebro og Omegn (6/5 1912 – GF 26)

Formand: SEP-89 Søren Graagaard Tokkesdal Lund
Lindeborgvej 12, 7560 Hjerm
Tlf. p. 97 46 54 55/a. 40 37 26 26
e-mail: soerengtl@hotmail.com

Bjerringbro og Omegn (11/7 1961 – GF 75)

Formand: 964-JUN-68 Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 19 88
e-mail: ole777964@gmail.com

Garderforeningerne i Midtjylland (2)
Vicepræsident: JUL-73 Ole Louring
Ballevej 20, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 21 10 / 61 65 13 47
e-mail ole.louring@fibermail.dk

Regionsskydeleder: 
JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 
6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20
e-mail lindevej.20@mail.tele.dk

Regionsbowlingleder: 
Vacant

Regionsrådet i Region II
JAN-77 Keld Louie-Pedersen
JAN-72 Anders Bjerg
Der vil efter formandsmødet den 16. marts 
i år, nok komme et medlem mere, da der 
skal vælges et nyt til rådet.

Ole Louring, 8680 2110 / 6165 1347.

Dødsfald
Det er med sorg bestyrelsen har modtaget 
beskeden om at vores ældste medlem 531-
MAJ-35 Kristen Østergaard er afgået ved døden. 
Kristen blev indkaldt i 1935. 
Kristen har igennem åerne vist stor deltagelse 
i foreningens aktiviteter. Så sent som ved for-
eningens 100 års jubilæum, koncert og fest i 
april og maj måned 2012.
Æret være Kristen Østergaards minde. 

Skydning
Den 25. februar samledes 11 gamle gardere på 
skydebanen under Mejrup skole.
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Lemvig og Omegn (17/12 1910 – GF 19)

Formand: Ole Nicolaisen
Lundvej 44, 7650 Bøvlingbjerg
Tlf. 97 88 50 18 · Mob. 21 42 50 18
e-mail: uon@mail.tele.dk

Ringkøbing og Omegn (27/12 1916 – GF 39)

Formand: JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20. · Mob. 51 76 98 91
e-mail: lindevej.20@mail.tele.dk
www.dg39.dk

Regionsbowling
Resultatet af Regionsbowling for Region 
II gik således at Herning GF Hold I vandt 
med 1232 kegler. De følgende pladser gik 
til Viborg GF som nr. 2 og Herning GF Hold 
II som nr. 3.
Bedste individuelle resultat blev Aage Chri-
stiansen med 359 point for de 2 serier.
Naturligt nok gav garderne udtryk for at 
det havde været endnu sjovere hvis der 
havde været lidt flere foreninger der havde 
deltaget, men det skal der nu nok komme 
de følgende år.
Herefter mødtes vi til en velassorteret 
buffet m/lunt og fik her snakket både spil 
og ideer til bowlingen igennem. Snakken 
var livlig og alle var enige om at vi absolut 
skulle mødes igen til næste år. I øjeblikket 
planlægges der på at finde en værtsby til 
2014, datoen bliver lørdag den 8. februar.
I det år der nu er begyndt vil alle deltagerne 
arbejde på at få flere foreninger til at blive 
interesserede i at deltage denne ene dag 
på året. 

Henrik Agerlin, Landsformand for Bowling

På billedet ses alle deltagerne med Her-
ning GF forrest. Vinderholdet fra Herning 
GF bestod af NOV-66 Mogens Pedersen, 
MAJ-63 Aage Christiansen, MAJ-80 Steen 
Lillegård og OKT-77 Bjarne Albæk. 
STORT TILLYKKE.

Der blev skudt med stor iver, alle var dog ikke 
helt tilfreds med deres skydning. Hvorimod 
andre var godt tilfreds.
Efter skydningen kom der rigtig gang i kortspil-
let, og andre fik vendt verdenssituationen. 
Aftenen sluttede med hyggesnak, over den 
medbragte kaffe, franskbrødsmad og hjem-
mebagt kringle. 
En rigtig hyggelig aften hvor samværet med 
gamle gardere var i højsædet.

APR 69 Hans Tinggård

Husk! Husk!
Pokalskydning M/K:
Torsdag den 11. april kl. 19.00 i Højmark Hallens 
skydekælder. 
Pokalskydning på 15m sammen med Skjern GF. 
Mød talstærkt op til en hård kamp om garder-
glassene og få et godt udlæg til kampen om 
pokalerne til efteråret. Efter skydningen mødes vi 
til hyggeligt samvær, samt Jans gode kaffebord i 
”Garderstuen”. Alle kan deltage i skydningen, da 
der i henhold til de interne regler for skydningen, 
må skydes med fast anlæg.

Sommerudflugt for hele familien:
Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen ved 
fredag den 31. maj 2013. Årets sommerudflugt 
går til Rindsholm Kro. Nærmere om arrangemen-
tet i næste nr. af Garderbladet.

Den 15. februar afholdtes første omgang af 
årets to familiebowlingaftener. Knap 20 bow-
lere M/K var mødt op ved Beach Bowl i Sønder-
vig. Efter lodtrækning til holdene bowlede man 
en time, hvorefter resultaterne kunne gøres 
op således: Helt ekstraordinært var der ingen 
der havde scoret til en fremgang i forhold til 
sidste omgang familiebowling, så vinderne af 
de individuelle præmier blev Karen Margrethe 
Østergaard og 441-MAJ-47 Peter Sørensen, 
de præsterede den mindste tilbagegang med 
henholdsvis -32 og -4 point. 
I holdkonkurrencen vandt Uffe Østergaard, 
APR-76 Hans B. Østergaard, 325-NOV-68 Karl 
Aage Christensen og 072-MAR-65 Klaus Jensen 
med 448 p. overbevisende foran Marlene Jen-
sen, DEC-02 Mads Østergaard, JUN-87 Carsten 
L. Skov og JAN-72 Anders Bjerg med 384 p. 
Præmierne, der var en flaske vin til de individu-
elle vindere, og garderglas til holdvinderne, blev 
uddelt af bowlingleder 325-NOV-68 Karl Aage 
Christensen under den efterfølgende sam-
menkomst i centrets restaurant. Til efteråret 
bowler vi igen fredag aften i uge 42, her er der 
så en oplagt mulighed for at få revanche.

Referat fra årets generalforsamling bringes i 
næste nummer af Garderbladet.

JAN-72 Anders Bjerg
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Odder og Omegn (5/4 1909 – GF 12)

Formand: 983-MAJ-61 Sv. Göricke Nielsen
Gosmervej 113-115, Halling, 8300 Odder
Tlf. 86 55 65 89.
e-mail: garderforeningen.odder@gmail.com

Samsø (18/3 1908 – GF 09)

Formand: JAN-59 Carsten Buchardt
Landevejen 12, 8305 Samsø
Tlf. 86 59 62 42 
e-mail: carstenbuchardt@gmail.com

Silkeborg og Omegn (4/5 1913 – GF 30)

Formand: JUL-73 Ole Louring
Ballevej 20, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 21 10
e-mail: ole.louring@fibermail.dk
www.silkeborg-garderforening.dk

Skanderborg og Omegn (4/2 1916 – GF 36)

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

Lørdag den 13. april fugleskydning
Der er stadig plads til flere deltagere ved årets 
fugleskydning. Tilmelding til skydeleder Niels 
Leth på tlf. 2030 4211, senest den 6. april. Fugle-
skydningen starter ved fuglekonge Hardy Hansen 
kl. 8.30 til morgenmad.
Herefter vil vi starte skydningen kl. 10.00 i Skyt-
tehuset bag Silkeborghallerne.
Frokost kl. ca. 12.00 med hyggelig samvær, kaffe 
osv.

Onsdag den 3 april. kl. 19.00
Husk  bowlingaften ved Bowl’n’Fun, Brokbjergvej, 
Silkeborg med efterfølgende spisning og hyg-
geligt samvær.
Tilmelding senest den 1. april 2013 til Ole Lou-
ring, tlf. 8680 2110 / 6165 1347.

Onsdag den 1. maj kl. 19.00
Husk  bowlingaften ved Bowl’n’Fun, Brokbjergvej, 
Silkeborg med efterfølgende spisning og hyg-
geligt samvær.
Tilmelding senest den 27. april 2013 til Ole Lou-
ring, tlf. 8680 2110 / 6165 1347.

Lørdag den 4. maj. Kl. 16.30
Kranselægning Vestre Kirkegård.

Garderforeningen for Silkeborg og Omegn 
afholdte deres ordinære generalforsamling 
nummer 100 den 12. februar 2013.
I sin beretning omtalte formanden årets akti-
viteter, herunder skydning, bowling, foredrag, 
vandretur, flagdagen for de udsendte soldater  
mv. Foreningens medlemstal er nu på 250 
medlemmer, der er en stigning for andet år i 
træk.
Formanden kom også ind på foreningens 100 
års jubilæum der afholdes den 27. april med 
march gennem byen med 4 tambourer fra Liv-
garden, reception og aftenfest på Hotel Scandic 
i Silkeborg, 
Der var genvalg på alle poster, dog valgtes der 
to nye suppleanter til bestyrelsen APR-11 Jacob 

Christensen og NOV-81 Peter Sørensen.
Følgende medlemmer modtag hæderstegn:
På fotoet ses fra venstre: Fanebærer Preben 
Mortensen, 25 års tegn OKT-87, Peder Dahl-
Nielsen, OKT-87, Allan Dahl Jakobsen, 40 års 
tegn, 1833-JUL-72, Flemming Simonsen, 60 
års tegn, 509-MAJ-52, Kaj Christensen. 40 års 
tegn, 674-NOV-53, Knud Riecke, 50 års tegn, 
336-SEP-61, Erik Bøgild, samt formanden Ole 
Louring.

NOV-71 Keld Blokager

Besøg nybygget kvægstald i Odder
Tirsdag den 16. april kl.19.00: Gårdbesøg på Veil-
skovgaard v. Hans Jakob og Claus Fenger, Favr- 
gaardsvej 265, 8300 Odder.
Vi mødes ved gården kl. 19.00, hvor Hans Jakob 
Fenger vil tage imod os og vise os rundt i den 
nybyggede kostald. Tag gerne ledsager/ledsa-
gere med.
Læs mere på hjemmesiden www.fremtidsgaarde.
dk – Vejlskovgård.
Tilmelding på tlf. nr. 2166 6559 eller mail brit-
taogasger@fibermail.dk senest den 10. april.

Katteskydning
Den 4. februar 2013 var der katteskydning i 
Morten Børup Hallen i Skanderborg.
Repræsentationen bestod af 5 marinere og 4 
”gamle” gardere.
En ”gammel” garder blev kattekonge, og en 
mariner blev kattedronning.

Nye medlemmer
Velkommen til de nye medlemmer, der i januar 

og februar d.å. har indmeldt sig i vores for-
ening.

Skaf et nyt medlem
Hvis du, som medlem af vores forening, skaffer 
ét nyt medlem, vil du få halvt kontingent ét 
år. Skaffer du to medlemmer får du ét helt års 
kontingent.

AUG-72 Asger Thykjær

Skjern og Omegn (12/3 1943 – GF 64)

Formand: FEB-69 Gunnar Jensen
Åvangen 5, 6900 Skjern
Tlf. 97 35 20 73
e-mail: gunnar.yette@hotmail.com

Skive og Omegn (7/6 1912 – GF 27)

Formand: 802-SEP-62 Jørgen Smed Kjeldsen
Ahornvænget 41, 7800 Skive
Tlf. 41 57 31 42
e-mail: ahornvanget41@webspeed.dk
www.skivegarderforening.dk

Pokalskydning i Højmark Hallen.
Så skal der igen dystes mellem Ringkøbing og 
Skjern om såvel damernes som herrernes pokaler 
i de to Garderforeningernes halvårlige pokal-
skydninger.
Det foregår på 15 meter skydebanen i Højmark 
Hallen torsdag den 11. april 2013 fra kl. 19.00.
Sidste år blev såvel damernes som herrernes van-
drepokaler vundet af Ringkøbing.
Jeg skal derfor opfordre så mange som muligt fra 
Skjern og Omegns Garderforening til at møde op 
på skydebanen i Højmark den 11. april 2013, så vi 
i år kan skyde pokalerne hjem igen. Alle kan være 
med, og det er faktisk ret sjovt.
Efter skydningen er der kaffe og husets fantasti-
ske æblekage.
Kom og hjælp din forening med at skyde poka-
lerne hjem!
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Midtjylland (II)

Viborg og Omegn (25/7 1909 – GF 15)

Formand: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 · Mobil 40 37 34 32
e-mail: saabyetjele@hotmail.com
www.dg-viborg.dk

Mindeord om Karl Højgaard
Foreningens æresmedlem 951-MAJ-55 Karl 
Højgaard afgik ved døden den 1. januar 2013.
Karl blev medlem af Garderforeningen for 
Viborg og Omegn i 1956. Allerede på et tidligt 
tidspunkt deltog han aktivt i foreningens arbej-
de. Han var i mange år medlem af foreningens 
bestyrelse, hvis formand han var i en årrække. 
Karl fik tildelt De Danske Garderforeningers 
hæderstegn ved repræsentantskabsmødet i 
Viborg i 1993.
Senest ved foreningens 100 års jubilæum i 
2009 var han én af ”det grå guld” der var 
primus motor i arbejdet med at tilrettelægge 
jubilæet. Uden dette arbejde havde jubilæet 
aldrig fået det omfang det fik. Jubilæet blev 
også bemærket langt udenfor Viborg. 
Med Karl Højgaards bortgang vil vi i foreningen 
savne en markant skikkelse og mangle den 
erfaring og viden han besad.
Æret være Karls minde.

Bestyrelsen

Generalforsamling
Foreningen afholdt d. 7. februar generalforsam-
ling i ”Paradiset” på Kasernevej i Viborg. Igen 
i år havde afgående forretningsfører for De 
Danske Garderforeninger Jul-62 Hans-Erik Skov 
Nielsen taget turen fra København for at være 
dirigent denne aften.
Efter at kanonen var blevet affyret, bød for-
mand JUL-73 Jens Saabye velkommen. Herefter 
gennemgik Jens Saabye årets arrangementer. 
Foreningen har i året afholdt de sædvanlige 
arrangementer bowling og fugleskydning. Ved 
årets fugleskydning d. 19. juni blev fugledron-
ning Karen Kastbjerg og fuglekonge blev JUL-71 
Jørn Nielsen.

40 års jubilæumstegn. Fra venstre AUG-72 Bjarne 
Henrik Hougaard, formand JUL-73 Jens Saabye, 
MAR-60 Peder Kristian Olsen, siddende AUG-72 
Mogens Halkjær.

Afholdt virksomhedsbesøg og generalforsam-
ling
Den 25. februar 2013 var vi samlet 17 perso-
ner til virksomhedsbesøg hos firmaet Carl C 
A/S i Skjern. Virksomheden fremstiller bl.a. 
stålmaster af større dimensioner. Et meget 
interessant besøg og en mulighed, som jeg ville 
ønske, at flere af vores medlemmer tog imod 
og deltog i. 
Efter virksomhedsbesøget blev der afholdt 
generalforsamling. Der var genvalg på alle 
poster. Referat og kontingentopkrævning er 
sendt ud til alle medlemmer. 

FEB-69 Gunnar Jensen

Herudover har foreningen deltaget i højtide-
ligheden i forbindelse med Valdemarsdag d. 
15. juni og Danmarks Nationale Flagdag d. 5. 
september.
Til bestyrelsen var der genvalg til JUL-71 Jørn 
Nielsen, MAR-65 Orla Kastbjerg, JAN-80 Povl 
Christensen og APR-09 Karsten Fruergaard.
Som Fanebærer var der ligeledes genvalg til 
JUL-71 Jørn Nielsen.
Der var herefter tildeling af hæderstegn.
Under eventuelt var Vicepræsident JUL-73 Ole 
Louring mødt for at give en gennemgang af 
hvad der sker i De Danske Garderforeninger.
Hele referatet fra generalforsamlingen kan ses 
på foreningens hjemmeside under ”Hvad sker”

Aug-82 Jørn Bech

Aarhus og Omegn (26/9 1902 – GF 05)

Formand: 552-JUL-63 S. O. Pontoppidan
Banegårdspladsen 10, 8000 Aarhus C
Tlf. 86 19 94 44 - 86 14 41 55
e-mail: hydahl@gmail.com
www.AarhusGarderforening.dk

Torsdag den 18. april kl. 18.00 besøger vi ”Den 
Gamle By”, Aarhus.
Der er arrangeret en rundvisning i ” Den Moderne 
By”. Herefter spiser vi en spændende 1970’er 
menu. Hele familien er velkommen.
Pris: 100 kr./pers. Ex. drikkevarer.
Bindende tilmelding til: Jørgen Ø. Johnsen, tlf. 
4075 1724. E-mail: abc-telte@mail.dk senest 
den 4. april.

Skydning 
Næste gang vi skyder i Garderforeningen for Aar-
hus og Omegn bliver konkurrencen mod vagtde-
tachementet på Marselisborg. Formentlig tirsdag 
den 2. juli kl. 13.30.
Nærmere oplysninger om skydning hos Helge 
Kuno Pedersen på tlf. 8695 0440.
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Der var gode præmier til vinderen af bowlingtur-
neringen, 1975 Thorleif Provstgaard.

Bowlingturneringen var i år atter henlagt til et 
dejlig centralt sted nemlig Aarhus Bowlinghal i 
Eckersbergsgade. 
Vi mødtes kl. 18.30, og efter fordeling af plad-
serne på banerne, gik spillet i gang.
Der blev brugt rigtig mange kræfter på alle 
baner, så foreningen var nødt til at servere en 
øl/vand for at undgå, at nogen af spillerne gik 
sukkerkold. De fleste nåede da også at spille to 
eller tre serier, før kræfterne var brugt op.
Under den efterfølgende middag bestående 
af meget velsmagende roastbeefsteg med flot 
tilbehør, var der præmieuddeling ved Per Bund-
gård.
Bedst i kampen om førstepladsen blandt piger-
ne var, som sidst, Kirsten Møller. Andenpladsen 
blev besat af Lene Vejbøl og tredjepladsen 
tilfaldt Bente Lassen. 
Hos mændene tilfaldt tredjepladsen Jørgen 
Vejbøl, mens det var Knud Boye Nielsen som 
tilkæmpede sig andenpladsen.
Thorleif Provstgaard blev, akkurat som sidste 
år, tilkendt en sikker sejr og han vandt vandre-
trofæet og kan i det næste år kalde sig mester 
i Garderforeningen for Aarhus og Omegns 
bowlingturnering.
Præmierne bestod af bøgerne ”Den Kongelige 
Livgarde 350 år”, søde sager og våde varer på 
flasker.

1964 Helge Kuno Pedersen

Als og Sundeved (12/12 1937 – GF 60)

Formand: 874-JUN-67 Erling Clausen
Strandvej 1 C, 1. tv., 6400 Sønderborg
Tlf. 74 46 82 30.
e-mail: claubo@bbsyd.dk
www.gfalsogsundeved.dk

Fredericia og Omegn (28/10 1912 – GF 29)

Formand: OKT-77 Jørgen Jeppesen
Krügersvej	19,	7000	Fredericia
Tlf. 76 20 12 12 / 26 20 12 12
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk
www.garder-fredericia.dk

Esbjerg og Omegn (31/5 1935 – GF 59)

Formand: MAJ-64 Viggo Jensen
Umanakvej 159, 6715 Esbjerg N
Tlf. 20 82 75 01
e-mail: vej@esenet.dk

Haderslev (16/5 1933 – GF 57)

Formand: JUL-71 John de Taeje
Nederbyvænget 414, 6100 Haderslev
Tlf. 74 53 16 88 / 40 91 76 50
e-mail: detaeje@post4.tele.dk
www.haderslevgarderforening.dk

Garderforeningerne i Sydjylland (3)
Vicepræsident: MAR-93 Ulrik Brandt Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 5134 7406
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

Regionsskydeleder:
MAR-93 Ulrik Brandt Baunsgård,
Birkebækparken 11,
7260 Sdr. Omme
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

Regionsbowlingleder:
OKT-77 Jørgen Jeppesen,
Krügersvej	19,
7000 Fredericia
Tlf. 7620 1212
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk

Aktiviteter i april
Onsdag den 3. april kl. 10.00 ”Kammeratskabs-
formiddag m/ledsager” i museums- og garder-
stuen på Haderslev Kaserne. 
Denne formiddag har godsejer Svend Brodersen, 
”Gram Gods” sagt ja til, at komme og holde ind-
læg for os, om starten og opbygningen af Gram 
Gods, samt de fremtidige tiltag der venter forude. 
Håber mange kan afse denne formiddag i samvær 
med Svend Brodersen. Efter indlægget kan der 
stilles spørgsmål. Herefter frokost i cafeteriet for 
de der måtte ønske dette. Ingen tilmelding.

Onsdag den 10. april kl. 19.30
Denne sæsons sidste skyde-og kammerat-

skabsaften på skydeloftet på kasernen. Det er 
denne aften ””Kuvertskydningspokalen” skifter 
ejer. Hvem har ramt tættest den gule prik? Efter 
afsløring og overrækkelse er der traditionen tro, 
afslutning med et par stykker smørrebrød. Der 
håbes på rigtig god tilslutning denne aften.

Onsdag den 24. april kl. 19.00 
Denne aften forventer vi at afvikle pistol skydning 
i samarbejde med HAGI på skydebanen i Vester-
skoven – nærmere om arrangementet tilgår.

Onsdag den 1. maj kl. 10.00 ”Kammeratskabs-
formiddag m/ledsager i museums- og garder-
stuen på Haderslev Kaserne.
Denne formiddag har vi formået at trække OL 
Jacob Fahrendorff hjem til Haderslev fra hans 
arbejde i NATO hovedkvarteret i Bruxelles. Vi kan 
glæde os til et spændende indlæg af en interna-
tional kendt militærperson, som OL Fahrendorff 
er. Herefter spørgsmål med efterfølgende frokost 
i cafeteriet. Ingen tilmelding

Dåbsgave
HKH Kronprins Frederik overværede jo som 
bekendt opstarten på kvalifikationskampene i 
ishockey i Vojens, og i den forbindelse anmode-
de Haderslev Garderforening om et kort møde 
for at få lejlighed til at aflevere en dåbsgave til 
Kronprinsparrets tvillinger.
Desværre havde der på grund af HKH Kronprin-
sens tætpakkede kalender ikke tidligere været 
muligt at finde en passende lejlighed, men da 
HKH Kronprinsen jo så at sige befandt sig i 
foreningens ”pastorat”, var muligheden der, og 
meget venligt fik HKH kronprinsen arrangeret, 
at Haderslev Garderforening fik foretræde i en 
pause under spillet, og på denne utraditionelle, 
men meget afslappede og hyggelige måde fik 
Haderslev Garderforening lejlighed til at afle-
vere gaven.
Dåbsgaven, som var 2 smukke håndsmedede 
sølvskeer med tvillingernes navne indgraveret, 
blev overrakt af Haderslev Garderforenings 
tidligere mangeårige formand Laurids G. Mink 
samt skaberen af skeerne, Urmager- og Sølv-
smed Olaf Henningsen, der begge her ses sam-
men med HKH Kronprins Frederik.

Sydjylland (III) 4-13
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Sydjylland (III)

Kulturaften
Haderslev Garderforening afholder hvert år en 
”Kulturaften”, hvor der tilbydes et foredrag af 
en indbudt foredragsholder for medlemmer 
samt ledsagere. Emnerne spænder vidt, men 
har på den ene eller anden måde relation til det 
brede emne ”Kultur”, deraf navnet.
I år havde foreningen den glæde at Alex Bødi-
ker, der er en velkendt og spændende person-
lighed i Haderslevs kulturelle liv, havde sagt ja 
til at fortælle om sin barndom og opvækst i 
Haderslev, centreret omkring Lindegade.
Det blev en spændende, munter og interessant 
aften, hvor Alex på sin humoristiske måde førte 
tilhørerne tilbage til barndommens gade – men 
også fik krydret sin tur ”ad mindernes allé” med 
betragtninger omkring opdragelse, musik, sam-
fundsudvikling og mange andre synsvinkler, der 
satte tankerne i sving og vakte genkendelsens 
glæde omkring fotos og billeder fra en tid, der 
jo ikke er så fjernt for mange af os – og dog 
vil virke som for 100 år siden for vore børn og 
børnebørn.
Tak til Haderslev Kaserne for lån af Gottorpsa-
len, hvis smukke og historiske rammer, udgjor-
de en perfekt ramme omkring kulturaftenen.

Skydning onsdag den 13. februar 2013
Aftenens Vinder: JUL-98 Dan Paulsen
Aftenens Heldigste: NOV-52 Jørgen Halken

JUL-71 John de Taeje

Horsens og Omegn (5/10 1889 – GF 03)

Formand: JAN-70 Jørgen Bojsen Jensen
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld
Tlf. 75 68 75 99
e-mail: joergenbojsen@turbopost.dk
www.dg-hs.dk

Kolding og Omegn (7/8 1904 – GF 06)

Formand: 332-MAJ-63 Niels Weber Pedersen
Elvej 14, Seest, 6000 Kolding
Tlf. 75 52 66 83 / 29 41 66 95
e-mail: pluto@post10.tele.dk
www.dgkolding.dk

Book en Blå time på 44 55 59 00

Kolding og Omegns Garderforening afholdt sin 
ordinære generalforsamling den 25. februar 
2013 på Staldgården i nyindrettede lokaler. 
Lokalerne er indrettet i samarbejde med de 
øvrige soldaterforeninger.
Formanden 322-MAJ-63 Niels Weber Pedersen 
blev genvalgt. Han understregede dog, at han 
kun er villig til genvalg for det næste år.
Øvrige valg til bestyrelsen var også genvalg.
Der blev uddelt hæderstegn til 25, 40 og 50 
års jubilarer.
Endelig blev der uddelt 70 års-hæderstegn til 
vort ældste medlem Axel Hansen, som blev 
indkaldt til Den kongelige Livgarde i 1939. 
Axel er nu 94 år gammel. Axel Hansen var på 
vagt på Amalienborg den dag vores dronning 
Margrethe II blev født den 16. april 1940. Axel 
hilste i øvrigt på Dronningen, da hun fyldte 
70 år.
Axel Hansen blev på generalforsamlingen 
udnævnt til æresmedlem af Kolding og Omegns 
Garderforening.
Formand Niels Weber ønskede tillykke og tak-
kede Axel for hans store engagement i Garder-
bevægelsens arbejde.
Efter ”de gule ærter” – holdt vort medlem 
Per Justesen et yderst spændende indlæg om 

”TEAM RYNKEBY”, som cykler til Paris og 
i øvrigt samler et stort millionbeløb ind til 
kræftramte børn. Per fortalte om turens stra-
badser og om de store forberedelser, som går 
forud for løbet. Det var et følelsesladet indlæg, 
som også gjorde et stort indtryk på de 27 frem-
mødte medlemmer.

625-SEP-64 Peter G. Nielsen 

Kongeå-egnen (24/7 1958 – GF 73)

Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 60 80 92 26
e-mail: vig@lyngsgaard.com
www.kongeåegnensgarderforening.dk

Midtjydsk (25/11 1934 – GF 58)

Formand: FEB-78 Bo Ringholm Andersen
Skovbrynet 155, 7330 Brande
Tlf. 20 89 20 84
e-mail: bo.ringholm@hotmail.com · garder@nollund.dk

Ribe og Omegn (18/8 1912 – GF 28)

Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 23 69 · Mobil 20 76 31 06  
e-mail: leifhave@hotmail.com

Virksomhedsbesøg
2. maj kl. 19.30 hos Gørding Fjernvarme/varme-
værk, Nørregade 55, 6690 Gørding.
Værket er vært ved en øl/vand og John tager 
kaffe og boller med. Tilmelding senest 25. april.

7. maj kl 19.00 hos LM Windpover, Vingen 1, 
6640 Lunderskov.
Fra Lunderskov mod Vamdrup, dreje mod Daka, 
lige før Daka til højre til P-plads på venstre side. 
Tilmelding senest 30. april.
Tilmeldinger; tlf. 2076 3106 eller 2013 0057.  
Har I en mailadresse, send den til hpjribe@hpj-
ribe.dk  

Bemærk formanden har fået nyt mobil nr. 2076 
3106.

118-NOV-63 H.P.Jepsen

Sønderjydsk (26/9 1920 – GF 46)

Formand: Christian Lund
Industrivej 6 1, 6630 Rødding
Tlf. 70 22 17 71, 74 84 11 10 · Mobil 51 23 25 40
e-mail: christianlund@clglasalu.dk

Så indleder vi et nyt år i Garderforeningen og 
har følgende arrangementer:
Tirsdag d. 9. april 2013 kl. 10.00 kranselægning 
ved obelisken ved Søgård. 

Tirsdag d. 28. maj 2013 udflugt til Sønderborg 
slot, mødetid kl. 17.45. Der bliver en guidet 
rundvisning af en times varighed i udstillingen 
om 1. verdenskrig. Husk at tage madkurv med, vi 
finder et godt sted at spise maden. 
Tilmelding til dette arrangement til bestyrelsen 
senest 21. maj 2013.
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Varde og Omegn (8/5 1957 – GF 72)

Formand: NOV-90 Carsten Christensen
Tranbjergvej 16, Helle, 6800 Varde 
Tlf. 40 11 30 02 
e-mail: ccskovgaarden@ofi r.dk
www.varde-omegns-garderforening.dk

Vejle og Omegn (19/11 1913 – GF 32)

Formand: JUN-83 Jens Palmelund
Søkærvej 8, 8722 Hedensted
Tlf. priv. 40 58 06 12 · arb. 75 65 06 08
e-mail: k.internet@pc.dk
www.garderforeningenvejle.dk

Varde og Omegns Garderforening, afholder Sky-
deaften i Tistrup hallen mandag d. 22. april  
2013. kl. 19.00.
Kom og prøv dine skyde evner af denne aften.
Tilmelding senest onsdag d. 17. april til forman-
den Carsten Christensen enten via mail eller på 
tlf. 4011 3002. Efter Skydning er der kammerat-
ligt samvær, hvor vi vil få kaffe og snitter.

Bestyrelsen

FOREDRAG 
Torsdag den 4. april kl. 19.30 vil et af vore 
medlemmer og tidl. Byrådsmedlem Ove Nielsen 
holde et foredrag om Grundet Gårdene, 3 km. 
Nord for Vejle, som var ejet af familien Skou.
Ove Nielsen har været forvalter i en lang periode, 
og har dermed et indgående kendskab til slægten 
Skou og den historiske udvikling på Godset.
Siger man ”Grundet” kommer man ikke uden om 
Skou, som på et tidspunkt ejede det meste af 
jorden omkring Vejle.
Tilmelding foregår til undertegnede på mail: 
k.internet@pc.dk, eller SMS, mobil 2484 4825, 
efter først til mølle princippet.

BOWLING
Det var en rigtig hyggelig bowling der blev 
afviklet torsdag aften den 21. februar.
I damerækken blev Betty Johannesen nr. 1, 
Anso Hansen nr. 2 og Ane Andresen nr. 3.
I herrerækken blev S.A. Nielsen nr. 1, Jens 
Palmelund nr. 2 og Alfred Johannesen og Flem-
ming Andresen nr. 3, med lige mange point.
Efter spillet var der spisning ved et meget vel-
dækket tag selv bord, med alt godt til ganen.
Der blev efter spisningen overrakt præmier, 
som var sponsoreret af Hedensted VVS, mange 
tak for det.
Alt i alt en rigtig hyggelig aften hvor alle blev så 
rigelig mætte og som sluttede med hyggeligt 
samvær.

Kai Hansen, mobil 2484 4825, k.internet@pc.dk

Fristen for at betale kontingentet er over-
skredet, er du blandt de få der endnu ikke har 
betalt, bedes du gøre det snarest.
Til de medlemmer som ikke har tilmeldt beta-
lingen som elektronisk indbetalingskort eller 
BS, så er det stadig muligt. Oplysningerne står 
på indbetalingskortet.

På bestyrelsen vegne, Carsten G. Holm

Vicepræsident: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S. 
Tlf. p. 2073 4089
e-mail: hgprivat2@gmail.com     

Regionsskydeleder:
FEB-81 Sendy Alstrøm,
Bækkevej 9, Heden,
5750 Ringe
Tlf. 6266 1989
e-mail: sehal@pc.dk

Regionsbowlingleder:
NOV-75 Ole Vagn Jensen,
Galdbjerg Kohavevej 21
5874 Hesselager
Tlf. 6224 1250

Regionsudvalg:
OKT-80 René Rasmussen, dytbaat@mail.tele.dk 
(Nordfyns Garderforening)
FEB-81 Sendy Alstrøm, sehal@pc.dk
(Den Fyenske Garderforening)

Garderforeningerne på Fyn (4)

Assenskredsen (2/9 1945 – GF 66)

Formand: JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8, 5610 Assens
Tlf. 64 71 23 70
e-mail: tomkristensen@privat.dk

Skydning. Bryggeriet Vestfyen Cup 2013 – 50 
meter udendørs skydning afholdes tirs., den 14. 
maj 2013. Sæt X i jeres kalender, så vi kan møde 
op og dyste imod de andre fynske Garderforenin-

LANDS/ REGIONSBOWLING REGION 4
Lørdag den 16/2 2013 blev der afholdt regionsbowling på Fyn i Otterup bowling-
center fra kl. 10.00 til 12.00, med deltagelse af 6 herre hold og 1 dame hold, fordelt 
på 3 foreninger, som var Nordfyn med 3 herre og 1 dame hold, Svendborg med 2 
herre hold og Assens med 1 herre hold. 
Efter 10 min. opvarmning begyndte så kampene, hvor der blev gået til den, fra 1. 
kast. Det var 2 jævnbyrdige serier, der blev spillet mellem alle holdene.
Nr. 1 Svendborgs 1. hold med 1238 kegler, og bestod af Finn Madsen, Gert Bo 

Lauritsen, Poul Juul Jacobsen og Ole Vagn Jensen.
Nr. 2 Nordfyns 1. hold med 1215 kegler og bestod af Kenneth Dal-

ager, Herluf Hansen, Helmer Sørensen og Børge Østergård.
Nr. 3 Assens med 1053 kegler og bestod af Jørgen H Madsen, 

Frits Jacobsen, Poul A Pedersen og Tom Kristensen.
Nr. 4 Nordfyns 2. hold med 1034 kegler
Nr. 5 Svendborgs 2. hold med 1014 kegler
Nr. 6 Nordfyns 3. hold med 846 kegler
Dame Nordfyn lavede 1117 kegler og bedste dame blev Louise Jensen 
med 339 kegler. Et virkelig flot resultat.
Individuelt blev der byttet rundt på foreningerne således at det blev Frits Jacobsen 
fra Assens med 383 kegler, Ole Vagn Jensen Svendborg med 373 kegler og Kenneth 
Dalager Nordfyn med 370 kegler.
Kl. 12.00 blev der budt på biksemad med spejlæg og da den værste sult var stillet 
blev der uddelt præmier til de 3 bedste hold og så var alle klar til en omgang bik-
semad mere og hyggelig snak rundt om bordet.
Jeg vil hermed sige tak for den flotte opbakning til dette arrangement i Otterup og 
næste gang bliver i Odense ved den Fynske Garderforening i januar 2014. foreløbig 
dato er 2. lørdag i januar hvor jeg håber at i alle vil være med igen.

Med venlig hilsen NOV-75 Ole Vagn Jensen, Svendborg og Omegn, Regions bowlingleder

Dame Nordfyn lavede 1117 kegler og bedste dame blev Louise Jensen 
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ger. Husk nu, at vi skal være mandskab nok fra 
Assenskredsens GF til at vi kan gennemføre arran-
gementet. Indbydelse og deltagerliste vil blive 
sendt direkte til Garderforeningerne i Region 4. 

Regionsbowling. Årets Regionsbowling 2013 
blev afholdt i Otterup Hallerne d. 16.02.2013. 
Der var deltagere fra Svendborg GF, der deltog 
med 2 hold og fra Nordfyns GF, der havde 3 
hold og 1 damehold med (de var jo på hjem-
mebane) og så 1 hold fra Assens GF. Holdet 
fra Assenskredsens GF opnåede en 3. plads 
og dermed bronzemedaljer. Holdet bestod af 
Frits Jacobsen, Jørgen Henning Madsen, Poul A. 
Pedersen og Tom Kristensen. 

Generalforsamling. Referat fra årets general-
forsamling vil fremgå af næste Garderblad. 

Kontingent
Husk nu at få betalt dit kontingent for 2013. 
På opkrævningen, som du modtog i forbindelse 
med indkaldelsen til generalforsamlingen var 
betalingsfristen anført til den 01. april. I hen-
hold til vores vedtægters §2, så skal kontingent 
være betalt senest 2 måneder efter modtagel-
se af opkrævningen. Hvis betaling ikke er sket, 
så vil man blive meldt ud og dermed slettet af 



www.gardershop.dk  ·  www.nordea.dk  ·  www.deloitte.comwww.gardershop.dk  ·  www.nordea.dk  ·  www.deloitte.com 23

Fyn (IV)

Den Fyenske (6/7 1889 – GF 02)

Formand: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S
Tlf. 20 73 40 89
e-mail: hgprivat2@gmail.com
www.denfyenske.dk

Faaborg-egnen (27/8 1911 – GF 22)

Formand: 253-NOV-67 Lars Styrbæk Frost
Nørregade 7, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 11 09
e-mail: frostfaaborg@stofanet.dk

Langeland (21/10 1911 – GF 24)

Formand: JAN-74 Jens Pram Nielsen
Herslevvej 2, Lindelse, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 25 26
e-mail: janipram@sol.dk

Kerteminde og Omegn (15/2 1921 – GF 48)

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

Nordfyn (5/8 1924 – GF 51)

Formand: MAJ-70 Torben Steen Nielsen
Margård Gods, Avlsgården, Margårdsvej 9 C , 5471 Søndersø
Tlf. 22 91 24 34
e-mail: ts-broni-serup@webspeed.dk
www.nordfyns-garderforening.dk

Kammeratskabsaften med skydning fredag d. 
12/4 på Telemarken. Det er årets sidste skyde-
aften. Vi begynder kl. 18.00, hvorefter der er 
spisning af medbragt mad.

Bryggeriet Vestfyns Cup mandag den 14. maj i 
Assens. Kørslen vil blive koordineret. Tilmelding 
til Ebbe 6265 1140.  016-NOV-63 Erik Debois

Nyborg og Omegn (6/3 1918 – GF 42)

Formand: 490-MAJ-62 Donald Petterson
Hyldehaven 10, 5320 Agedrup
Tlf. 65 93 81 27 / 40 36 87 62
e-mail: nalle10@dbmail.dk

Svendborg og Omegn (6/7 1916 – GF 37)

Formand: 017-JAN-62 Kristian Hansen
Skolebakken 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 24 32 78
e-mail: af-kh@ollerupmail.dk

Ærø (26/9 1920 – GF 47)

Formand: 005-JAN-62 Therkel Terkelsen
Dunkærvej 10, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 88
e-mail: tterkelsen@c.dk
www.aeroegf.dk

Husk i april. Familie bowling den 4. i SVB, til-
melding til Ole 6224 1250 senest den 1. april vi 
mødes kl. 17.30 og skal bowle kl. 19.00 og et par 
timer derefter er der kaffe og franskbrød med ost 
og rullepølse. Er der nogle som ikke spiser det så 
kontakt også Ole og sig det ved tilmeldingen.
Der er også bowling afslutning på torsdagshol-
det, tilmelding til Ole, se udleveret seddel.

Skydning. Der er skydning 2. tirsdag alm. fra kl. 
19.00 og så er der afslutning den 4. tirsdag hvor 

Vestfyn (23/5 1914 – GF 33)

Formand: 185-SEP-61 Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
e-mail: olesfi e@gmail.com

Generalforsamling. Dette års generalforsamling 
bliver afholdt torsdag den 18. april fra kl. 18.30 
i Ejbyhallen, Halvej 5 i Ejby. Efter generalforsam-
lingen serveres der en anretning. Jeres damer er 
meget velkomne til at deltage. Tilmelding til Jens 
Rothmann på tlf. 6446 1120 senest d. 4. april. 

Skydning. Husk skydning hver ons. fra kl. 18.30 i 
kælderen under Lillebæltshallerne. Der er rifler til 
rådighed, så mød bare op. Hvis du har spørgsmål 
så ring til skydeudvalgsformand Knud Warming 
på tlf. 4021 6548. JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

GARDERNES HUNDREDEMANDS 
FORENING

Kunne du tænke dig at blive medlem? Kontakt Jørgen Suddergaard, formand 
E-mail: j.suddergaard@newmail.dk · Tlf: 44954740 ·  Mobil: 60634740
Se link under De Danske Garderforeninger

det er med medbragt mad. Tilmelding til Ole eller 
Kristian. Den dag starter vi kl. 18.30.
23/4 er der også tilmelding til 50 m. i Assens 
”Vestfyens cup”, som bliver tir. d. 14. maj. Der 
bliver arrangeret fælles kørsel så kontakt en fra 
bestyrelsen, hvis du vil med. Det er en hyggelig 
skydning, hvor alle kan være med, så hold dig 
ikke tilbage.

Husk at sætte kryds i kalenderen den 12 juni til 
besøg på Hesselagergård
Kl. 18.00 velkomst ved hovedtrappen af Baronen 
Henrik Blixen-Fineke som herefter viser rundt på 
Hesselagergård gods hovedbygning. Ca. kl. 19.30 
er rundvisningen færdig og derefter grill i form af 
pølser og øl/vand, dette vil foregå i maskinhuset 
hvis vejret ikke er til udendørs, ellers ved kanten 
af søen. Prisen for rundvisning og grill er 75,00 
kr. per person og vi forventer det hele er færdigt 
omkring kl. 21.00 eller 21.30. Tilmelding til for-
mand Kristian 6224 3278 er nødvendig da der er 
plads til 30 personer MAX og det er efter først til 
mølle princippet og fristen er 1. juni.

Virksomheds besøg. Den 6. feb. var vi en tur 
i Nyborg og besøge TENAX sild, vi var 20 
personer som havde en rigtig god og virkelig 
spændende aften hvor det var silden som var 
i centrum. Vi fik en rundvisning som sluttede 

alt for tidligt, men der var gået 2 timer hvor 
der også var smagsprøver på flere gode ting. Til 
slut endte vi, hvor vi begyndte i deres kantine, 
hvor der var dækket op med sild og fiskefri-
kadeller i den helt store stil. Så var det ellers 
om at smage på ALT, så hvis nogle var sultne 
da de forlod Nyborg, var det deres egen skyld. 
Virksomheden sponserede en øl/vand, snaps, 
kaffe og småkager. En kæmpe tak til Mikael og 
hans familie for et godt arrangement, som vi er 
enige om godt tålte en gentagelse.

JUN-85 Finn Madsen

vores foreningsregister. Optagelse igen kræver 
naturligvis, at restancen bliver betalt. 

JUL-78 Tom Kristensen
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Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fansanvænget 94, 2791 Dragør. 
Tlf. 2525 5002 · e-mail: jens.crone@gmail.com

Regionsskydeleder:
096-SEP-68 Ole Olsen, 
Morænevej 19, 
3550 Slangerup
Tlf. 4733 3298
ole.gerner.olsen@gmail.com

Regionsbowlingleder:
179-SEP-61 Gorm Rasmussen
Plantagevej 19, 
2680 Solrød Strand
Tlf: 5614 1710
e-mail: hannegorm@2senior.dk

Garderforeningerne på 
Sjælland og Øerne (5)

Garderforeningen  (25/8 1885 – GF 01)

i København 

Formand: 863-NOV-64 Henning Lind Jans
Skodsborg Strandvej 117 B, 2942 Skodsborg
Tlf. 2065 3225 
e-mail: formand@garderforeningen.dk 

Kasserer og registrator: JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th., 2100 København Ø
Tlf. 2488 9155 · Giro 6 40 28 28 
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk 

www.garderforeningen.dk

Golf i Region V

Lørdag, den 4. maj 2013 spiller vi gardergolf på Golf-
klubben Storstrømmens bane i Nykøbing Falster.
Mødetid til morgenmad, registrering og instruktion 
kl. 9 i klubhuset Kringelborg Alle 9, Nykøbing F.
Tilmelding (20. apr. 2013) på mail: 54822250@mail.dk 
angiv navn, klub og medlemsnummer samt hcp.
Deltagere er gardere, nuværende som tidligere og ægtefæller. 
Startgebyr incl. green fee kr. 450.

NOV-68 Peter Müller, tlf. 5482 2250

www.eriksen-co.dk

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

info@eriksen-co.dk
GD. MAR-83

Hæderstegnstildeling
Tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i Riddersalen 
på Frederiksberg Slot er der tildeling af hæders-
tegn i anledning af et bestemt antal medlems 
år af en Garderforening (dette er uafhængigt af 
indkaldelsesdatoen!). Efterfølgende spisning i 
kantinen samme sted. 
Skriftlig invitation med tilmeldingsdato vil tilgå 
jubilarerne direkte. Jubilarerne har førsteret til at 
deltage. Øvrige deltagere kan derfor først afgive 
bindende tilmelding i perioden 10.- 17. april 
2013 mellem kl. 18.00 og 20.00 til formanden på 
telefon 2065 3225.

863-NOV-64 Henning Lind Jans

SKYTTELAUGET
Generalforsamling
Garderforeningens Skyttelaug indkalder herved 
til ordinær generalforsamling, der afholdes ons-
dag 24. april 2013 kl. 18.30 på Frederiksberg 
Slot. Dagsorden ifølge Skyttelaugets vedtægter. 
Tilmelding til den efterfølgende spisning skal ske 
senest 21. april.

Kortdistance
Sæsonen nærmer sig nu kraftigt sin slutning, 
men der er stadig åbent på banerne i hele april 
måned med. Har du endnu ikke skudt Landsskyd-
ning på 15 m, så kan det lige præcis nås endnu. 
Der skydes onsdag den 3., 10. og 17. april. Alle 
skydeaftener åbnes dørene kl. 18.30 til banerne 
på Carlsberg-Tuborg Fritidscenter, Ny Carlsberg 
Vej 68.

Langdistance
På langdistancen skyder vi søndag d. 14. og 28. 
april. Vi mødes i SKAK-huset på parkeringsplad-
sen kl. 08.00 til morgenkaffe.
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt 
udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der 
vil være mulighed for at få råd og vejledning fra 
gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger 
om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved 

henvendelse til formanden på mail stoltenborg@
mail.dk eller telefon 4444 2473.

OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Formand SEP-59 Ove Rygaard, tlf. 4914 1845
Næstformand SEP-59 Jørn Mouritsen, tlf. 4465 
2860. Tilmelding og afmelding til næste måneds 
Mumiemøde kan ske via www.gardermumier.dk 
eller tlf. 6062 3141.
Næste ordinære Mumiemøde tirsdag den 2. april 
2013 på Svanemøllen Kaserne med general-
forsamling kl. 11.00 efterfulgt af det ordinære 
møde. 

Koncert. Den 23. januar 2013 gav et udvalgt 
kor bestående af 12 af GarderMumiernes gæve 
sangere en lille koncert for beboere og brugere 
af Rosenborgcentret – et kombineret plejehjem 
og aktivitetscenter for ældre og svagelige i 
Københavns kommune. Programmet bestod 
af et udvalg af gode danske sange, som blev 
introduceret på passende vis af GarderMu-
miernes forsanger. Tilhørerne var så glade for 
koncerten, at de udtrykte ønske om en ny 
koncert til sommer, hvor man i så fald gerne så 
GarderMumierne møde op i korte bukser. 

SEP-59 Ove Rygaard

Sjælland og Øerne (V) 4-13
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Sjælland og Øerne (V)

Samtlige deltagere vil modtage flg.:
•	Løbetrøje	med	GARDERLØBET 2013
•	Diplom	med	løbetid
•	Spisning	i	selskab	med	dine	tidligere	
soldaterkammerater

Sted: Høvelte	Kaserne

Dato:	Lørdag	den	8.	juni	2013

Yderligere information og tilmelding: 
www.garderløbet.dk

Tidspunkt: GARDERLØBET	starter	
kl.15:00	(ankom	venligst	min.	60	min.	før)

Pris: Samlet	pris	295	kr	inkl.	spisning

GARDERLØBET 2013
LØBERUTE 5 KM NYHED

Fasthold kammeratskabet 
med dine tidligere 
soldaterkammerater Prøv kræfter med den 

legendariske løberute 
“Kattehalen” ved Høvelte

Samlet pris 295 kr inkl. spisning

Begræ
nset antal pladser. 

Så til
meld dig i d

ag for a
t 

sikre din deltagelse!

Genoplev korpsånden 
som under tjenesten ved 
Den Kongelige Livgarde

Bornholm (20/9 1908 – GF 11)

Formand: 059-JAN-62 Kaj A. Hansen
Kildesgårdsvejen 2, Nylars, 3700 Rønne
Tlf. 56 97 22 50
e-mail: kildesgaard@post.tele.dk
www.bornholmsgarderforening.dk

Vi havde en dejlig bowlingaften d. 7. februar.
Desværre kunne ikke alle 11 deltagere få præ-
mier, men alle fik en god oplevelse i godt 
selskab.
Vores formand for aktivitetsudvalget, Peter 
Kofoed-Dam, uddelte førstepræmie til JUN-86 
Kurt Nielsen og andenpræmien til MAJ-80 Jens 
Erik Kofoed-Dam, samt en trøstpræmie for 
mange gode forsøg til NOV-54 Harald Kjøller.
Peter er selv vores suverænt dygtigste bowler, 
men han er også dygtig til at udvælge værdige 
præmiemodtagere. JAN-62 Kaj Hansen

Fotografiet viser de fleste af aftenens deltagere.

Skydning har i mange år ikke hørt med til vore 
aktiviteter, men nu har vi igen prøvet det, - og 
med succes!
Mandag d. 18. februar mødtes vi i Svaneke 
Skytteforenings 15 meter bane under skolens 
gymnastiksal. Under kyndig vejledning af to 
instruktører fik vi alle afgivet det aftalte antal 
skud.
De fleste deltagere er aktive jægere, og derfor 
gav våbenhåndtering ingen problemer.
Under den efterfølgende kaffe med hjemmebag 
viste det sig, at de tre dygtigste/heldigste skyt-
ter var MAR-84 Thorkild Hjort Jensen, OKT-80 
Flemming Mortensen, og Kaj Hansen.
Der planlægges nu 100-200 m skydning på 
skydebanen på Frenne. Invitationer udsendes 
på mail til alle. NOV-93 Peter Kofoed-Dam

Fotografiet viser bornholmske skytter i aktion.     

Fakse og Omegn (13/11 1916 – GF 38)

Formand: 928-NOV-60 Finn Bjarne Larsen
Kastanievej 1, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 31 37
e-mail: peter@pedersen.mail.dk

Fugleskydning
I samarbejde med Sydsjællands GF og Haslev GF 
vil der blive arrangeret fugleskydning på 50 m 
banen i Faxe, Gl. Strandvej 11, søndag den 2/6 
2013 kl. 09.00.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en hyggelig 
familiedag. Indbydelse udsendes.

MAJ-80 Peter Pedersen

Falster og Østlolland (25/7 1909 – GF 14)

Formand: APR-82 Kent H. Andersen
Orebyvej 71, 4990 Sxakskøbing
Tlf. 40 21 70 65
e-mail: kha@privat.dk

Frederiksborg Amt (12/12 1910 – GF 18)

Formand: MAR-92 Kim Olsen
Vinkelvej 37, 3540 Lynge
Tlf. 48 16 01 96 / 21 46 10 11
e-mail: cdc-ko@mail.dk
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk

Kommende arrangementer
8. april kl. 18.30 Klubaften i Sergentmessen 
på Garderkasernen i Høvelte.
I skrivende stund er vi i dialog med regimentets 
ny chef: OB Klavs Lawes om muligheden for, at 
han kommer og fortæller om sig selv, sine tanker 
om sit arbejde ved Livgarden og samarbejdet med 
De Danske Garderforeninger; hvor Frederiksborg 
Amts Garderforening jo indtager en helt særlig 
plads; idet vi f.eks. altid stiller op, når Livgarden 
holder arrangementer som f.eks. Gardens Dag: 
Her sørger vi for, at interesserede kan besøge 
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Helsingør og Omegn (31/1 1918 – GF 41)

Formand: FEB-75 Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. p. 49 13 51 26 · Tlf. m. 40 42 23 91
e-mail: larsson@skorstensfejeren.dk
www.helsingoergarderforening.dk

Haslev og Omegn (18/6 1924 – GF 52)

Formand: JUN-96 Ulrik L. Nielsen
Teglovnsvej 22, 2. th., 4100 Ringsted
Tlf. 
e-mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

Gl. Roskilde (22/1 1910 – GF 17)

Formand: JUL-69 Leif Fokking
St. Valbyvej 25A, 4000 Roskilde
Tlf. 30 10 81 12
e-mail: kontakt@dg-roskilde.dk 
www.dg-roskilde.dk

„Garden bag Garden” i vore flotte Garderstuer på 
Garderkasernen.

6. maj kl. 17.15 fugleskydning på Hanebjerg 
Skyttecenter.
Tag godt imod fugleskydningskortsælgerne når 
de kommer rundt. Skulle det ske, at du ikke får 
besøg eller at du måske ikke var hjemme, da vi 
kom forbi, men gerne vil støtte din Garderfor-
ening ved at købe fugleskydningskort; så kontakt 
et medlem af bestyrelsen.
Under fugleskydningen holder vi en pause, hvor vi 
spiser. Tilmelding til spisningen j.fr. nedenfor. Det 
er muligt at deltage i fugleskydningen uden også 
at deltage i spisningen.
Tilmelding til spisning til næstformand 473-NOV-
59 Ole Meinung, tlf.: 4817 2097 senest onsdag, 
d. 3. april hhv. mandag, d. 29. april.

Arrangementsomtale
Den 4. februar afholdtes ordinær generalfor-
samling. 40 medlemmer var mødt frem.
Sædvanligvis spiser vi gule ærter inden gene-
ralforsamlingen. Det gjorde vi ikke i år. I stedet 
fik vi (Nytårs-)torsk – måske den vi ikke fik ved 
klubaftenen d. 7. januar.
Forud for generalforsamlingen lagdes en krans 
ved monumentet til ære for Den Kongelige 
Livgardes faldne. Se fotografiet.
Formand, MAR-92 Kim D. Olsen, forelagde 
generalforsamlingen sin første beretning. Den-
ne blev taget vel imod. Flere medlemmer 
udtrykte tilfredshed med det arbejde, besty-
relsen udfører.
Ved valgene genvalgtes alle, der ønskede at 
genopstille. Bestyrelsens sammensætning kan 
ses på hjemmesiden under „Om foreningen”.
Ønsker man at læse referatet fra generalfor-

Frederiksborg Amts Garderforening lægger 
forud for generalforsamlingen ved monumen-
tet på Garderkasernen en krans til ære for 
Livgardens faldne.

Kommende aktiviteter
Koncerter med Den Kgl. Livgardes Musikkorps i 
haven ved Roskilde Kloster.
Det er igen lykkedes vores medlem, klosterfor-
valter, kammerherre, oberst Søren Lyder Jacob-
sen, at få Den Kgl. Livgardes Musikkorps til at 
give 2 koncerter i klostrets have. Sidste års kon-
cert måtte desværre – i sidste øjeblik – aflyses 
p.g.a. regnvejr. Lad os håbe vejrguderne ser med 
solskinsøjne – ikke mindst på to nedennævnte 
datoer:
16. maj, kl. 19.00, hvor også Louise Fribo er solist, 
samt 18. august, kl. 19.00.
Husk selv at tage stol/tæppe med!

Fugleskydning/Livgardens fødselsdag
Sidste års genoptagelse af fugleskydningen var 
en succes og bestyrelsen har valgt at fortsætte 
med dette arrangement.
Lørdag, den 29. 6 mødes vi kl. 13.00 i Marine-
foreningens Lokaler, Elisagårdsvej 10, (ved RO.s 
Torv), hvor vi begynder med standerhejsning. 
Efter skydningen spiser vi vores medbragte mad 
og hygger os i øvrigt. Husk vand, øl og vin skal 
købes hos Marineforeningen. Mød op til dette 
arrangement, som afholdes i Marineforeningens 
dejlige have. SEP-68 Erik Rye Andersen

Fugleskydning. I år prøver vi at genoplive tradi-
tionen med fugleskydning.
Sammen med Sydsjælland og Fakse arrangeres 
der fugleskydning søndag, den 2. juni kl. 09.00 
på skydebanen på Gl. Strandvej i Fakse (50 m 
banen). Udover skydningen på fuglen bliver der 
serieskydning på 50 m og andre aktiviteter, hvis 
der er plads.
Der er præmier til både skytte og lodejer.
Skydningen og øvrige aktiviteter er for hele fami-
lien samt venner og bekendte.
Der sælges skydelodder à 5 kr. og der er ingen 
grænser for, hvor mange lodder man kan købe og 
helst inden 18. maj.
Indskud til fuglen er 50 kr. pr. deltager.
Øl, vand, kaffe og wienerbrød kan købes på ste-
det, mens man selv skal sørge for frokostkurven.
Tilmelding til Claus Nybo på telefon 2264 5290 
senest 18. maj, da skydningen kun gennemføres 
ved tilstrækkelig antal tilmeldte.
Støt op om din forening – vi håber på god tilslut-
ning samt salg af lodder.
Se også under Sydsjællands GF og Fakse GF.
Øvrige aktiviteter kan ses på foreningens hjem-
meside  www.gf-haslev.dk

JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen

samlingen, vil dette blive tilsendt efter henven-
delse til foreningens sekretær: Enten pr. e-mail 
eller med Posten.

DEC-83 Steen M. Munk
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Sjælland og Øerne (V)

Holbæk Amt (24/3 1911 – GF 21)

Formand: 652-NOV-49 Kaj Kristensen
Stenhusvej 5 B, 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 27 30
e-mail: kajkris@hotmail.com
www.holbekamtsgarderforening.dk

Høje-Taastrup og Omegn (29/11 1976 – GF 78)

Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 16 68
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

Kalundborg og Omegn (18/4 1926 – GF 53)

Formand: 789-SEP-63 Palle Cornelius Castbak
Bredekildevej 50, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 67 89
e-mail: castbak@ka-net.dk

BOWLINGAFSLUTNING afholdes onsdag den 
10. april kl. 17.45 i Mega Bowl, Mellemvang 5, 
Holbæk. Pris for spisning og bowling inkl. drik-
kelse, kaffe og småkager kr. 199,-. Pris uden 
bowling kr. 150,-. Tilmelding til Bent Pedersen 
på tlf. 5932 8219 eller e-mail: karenbent@c.
dk, hvis du/I er interesseret i at deltage. Bemærk 
tidspunktet.

NOV-81 Ole Madsen

Information om kommende aktiviteter:
Skydning: Afslutningen på sæsonens skydeaf-
tener holdes mandag den 8. april 2013. Der er 
udsendt særskilt invitation.

Bowling
Når dette blad kommer medlemmerne i hænde, 
er bowlingsæsonen slut, og man kan se frem til 
den kommende sæson 2013/14, hvor vi forventer 
at flytte tilbage til Want2Bowl i Taastrup.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Generalforsamling
I foreningens ordinære generalforsamling den 
19. februar 2013 på Kalundborg Vandrerhjem 
deltog 34 medlemmer. Som foreningens gæst 
deltog chefen for 3. Livgardebataljon, OKT-77 
oberstløjtnant Jan Stoltenborg.
Bestyrelsens beretning blev indledt af forman-
den, som udtalte mindeord for 298-NOV-50 
Henning Hvidtfeldt Larsen.
Politiets kontrolaktion den 7. marts 2012 mod 
de lokale skytteforeninger i Kalundborg havde 
medført krav om anskaffelse af særlige våben-
skabe. Da kun meget få medlemmer delta-
ger i skydningen, ønskede bestyrelsen ikke 
at belaste foreningens økonomi med denne 
udgift. Og da skydeudvalgets medlemmer ikke 
længere ønsker at forestå skydningen i Kalund-
borg Hallerne, besluttede bestyrelsen at lade 
skydningen i Kalundborg Hallerne ophøre og 
at afhænde foreningens våben. Politiets kon-
trolaktion medførte sigtelser mod Garderfor-
eningen og skytteforeningerne for ikke at have 
opbevaret deres våben i henhold til våbenbe-
kendtgørelsen. Men som følge af formildende 

omstændigheder afgjorde retten heldigvis, at 
straffene bortfalder.
Foreningens gamle fane fra 1933 er trods 
nødtørftig reparation stadig meget slidt. Fra 
forsamlingen kom forslag om indsamling med 
henblik på opsparing til en ny fane. Bestyrelsen 
vil undersøge, hvorledes en indsamling bedst 
gennemføres og så vidt muligt få en indsamling 
iværksat.
Oberstløjtnant Jan Stoltenborg foretog udde-
ling af følgende hæderstegn:
40 års tegn: 239-JAN-63 Carsten Allan Peder-
sen. 25 års tegn: JUN-85 Michael Vestergaard 
Jensen.
De Danske Garderforeningers Hæderstegn: 
950-MAJ-66 Finn Thormod Nielsen.
Formanden takkede 15-MAR-65 Per Hugo 
Nielsen for indsatsen som skydeleder gennem 
33 år.
Formanden takkede endelig dirigenten Børge 
Jakobsen for god ledelse af mødet, hvorefter 
Jan Stoltenborg holdt et virkelig interessant 
foredrag om Livgardens grunduddannelse.

789-SEP-63 Palle Castbak

Finn Thormod Nielsen modtager De Danske Gar-
derforeningers Hæderstegn af Jan Stoltenborg.

Køge og omegn (15/10 1919 – GF 45)

Formand: SEP-85 Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. p. 22 41 22 88
e-mail: hagerlin@dbmail.dk
www.koogf.dk

Korsør og omegn (14/10 1922 – GF 49)

Formand: 831-JAN-59 Benny Hansen
Skovparken 9, 4220 Korsør
Tlf. 42 75 30 23
e-mail: jyby@hansen.mail.dk 

Første mandeaften i 2013
Arrangementet finder sted tirsdag den 30. april 
klokken 19.00. 
Vi skal besøge Veterancentret i Ringsted, hvor 
vi skal se deres lokaliteter og høre om det store 
arbejde de gør for vores hjemvendte soldater og 
veteraner.
Nærmere invitation kommer pr. mail.

Bowling
Arrangementet fandt sted den 19. februar 
2013.
Der var hyggebowling på alle baner, da vi mød-
tes med vore venner fra omliggende foreninger 
i Glostrup Bowlingcenter. Der var afsat 1 time 
til arrangementet, måske lige lidt nok, når der 
først kommer gang i den.
Efter spillet var der hygge ved bordene.
Billeder fra arrangementet på hjemmesiden 
www.koogf.dk
Husk! Vi bowler hver onsdag i Køge Bowling-
center fra klokken 18.00-19.00. Der er plads til 
flere, så mød op og få en hyggelig time med 
os andre.
Bowlingafslutning planlagt til lørdag den 4. maj 
2013, nærmere tilgår.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 
5614 1710.
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Sjælland og Øerne (V) 4-13

Nordre Birk (19/11 1941 – GF 62)

Formand: 115-AUG-67 John Lange
Kielshøj 204, 3520 Farum 
Tlf. 44 99 15 39 · Mobil 27 57 15 39
e-mail: john.lange@mail.dk

Kasserer og Registrator: 204-AUG-67 Christian Moresco
Amagerbrogade 223, 3. tv., 2300 København S 
Tlf. 40 62 61 76
e-mail: christian@moresco.dk

Næst- Skydefmd.: 256-MAJ-65 Jørgen Skov Andersen
Bagsværdvej 85, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 66 73, e-mail: joergen@skovandersen.dk

www.nordrebirksgarderforening.dk

Nordsjælland (3/12 1909 – GF 16)

Formand: 305-MAJ-63 Bjørn E. Rosenkrantz Hansen
Baunehøjen 31, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 44 42 · 24 63 32 27
e-mail: subj@webspeed.dk
www.nsgarder.dk

Møn (22/1 1911 – GF 20)

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

Søndre Birk (14/6 1938 – GF 61))

Formand: MAJ-70 Jens Crone 
Fasanvænget 94, 2791 Dragør
Tlf. 25 25 50 02
e-mail: jens.crone@gmail.com
Internet: www.sbg.dk

Sydsjælland (27/10 1907 – GF 07))

Formand: 416-NOV-67 Erik Otto Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 55 50 18 24
e-mail: noha@post.tele.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Stevns (20/7 1913 – GF 31))

Formand: 415-NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8, 4672 Klippinge
Tlf. 56 56 14 00 / 40 40 84 00
e-mail: boso@privat.dk

Midtsjælland (27/10 1911 – GF 25)

Formand: MAR-83 Per Bunde Christensen
Bjernedevej 55, 4180 Sorø 
Tlf. 57 84 51 45 
e-mail: per@bunde-christensen.dk

Skydning
Firemandsholdet skød for sidste gang i denne 
sæson i Kr. Hvalsø, hvor der også denne aften 
var arrangeret afslutning.
Vi fik 0 matchpoint og delte samlet sidste-
pladsen i turneringen, med Reerslev Skytte-
forening.
Vi skal være bedre og intensiverer træningen, 
til den nye sæson. 
Vi skyder fortsat hver tirsdag fra klokken 19.00 
på skydebanen ved Garderstuen.
Sidste skydedag tirsdag den 23. april.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.

Garderstuen
Garderstuen er åben for alle vore medlemmer 
nye som gamle, hver tirsdag fra klokken 19.00 
-21.00. Kom og nyd vort fine lokale og få en 
snak med os andre.
Ole står i baren, klar til at betjene alle frem-
mødte.
Velkommen.

Hjemmesiden
Husk at besøge vor hjemmeside www.koogf.dk, 
hvor der er opdaterede nyheder fra foreningen, 
samt billeder fra afholdte arrangementer, nye 
som gamle og især fra besøg hos vore fødse-
larer.

Steen Rasmussen

Kommende arrangementer
18.04.12 kl. 19.00. Møde for jubilarer og nye 
medlemmer og alle andre medlemmer

Denne aften byder vi vore nye medlemmer vel-
kommen i foreningen samtidig med at vi hylder 
vore jubilarer. Alle der har haft jubilæum i 2012 
(d.v.s. 10-.25-,40-, 50- og 60 år) vil få en skrift-
lig indbydelse til denne aften.
Mødet afholdes på Sorgenfri slot i Marinestuen.
Der vil blive serveret 3 stykker smørrebrød samt 
1 øl og 1 snaps pris kr. 100,00. Arrangementet er 
gratis for jubilarer samt nye medlemmer.
Tilmelding til arrangementet senest d. 11.04.13 
til Kaj Hjortshøj tlf. 4585 7894 eller John Lange 
4499 1539 eller på mail john.lange@mail.dk

Afholdte arrangementer
Generalforsamlingen blev afholdt d. 26.02.13 
Der var stort fremmøde og alle indstillede blev 
valgt. Regnskabet udviste et lille underskud 
men blev godkendt.
Da foreningen har 75 års jubilæum i 2016, 
foreslog bestyrelsen at der blev nedsat et jubi-
læumsudvalg. Dette kom til at bestå af Jesper 
Kamp Nielsen, Flemming Jakobsen, Torben Teg-
ner og Jørgen Brandhøj. Et mere fyldigt referat 
vil kunne læses snarest på vor hjemmeside.

Hjemmeside
Følg med i aktiviteterne på vor hjemmeside. 
Adressen er www.nordrebirksgarderforening.
dk.

E-mail adresser
Foreningen henstiller til alle medlemmer at de 
sender os deres e-mail adresse. Husk ligeledes 
at melde, hvis I skifter e-mail adresse. NB! Husk 
at tømme jeres postkasser da en del mails 
bliver returneret med besked om postkassen 
er fuld.

BS
Vi vil også opfordre alle til at tilmelde kontin-
gentindbetalingen til BS.
Det sparer kassereren for arbejde og foreningen 
penge.

515-AUG-67 John Lange

Generalforsamling er afholdt 20. marts og 
referat vil kunne læses i Maj-Juni nummeret af 
Garderbladet.

Lodsedlerne til fordel for KFUM’s soldaterhjem 
er udtrukket d. 12. marts. Udtrækningen kan 
bl.a. ses på www.kfums-soldatermission.dk. 
Evt. gevinster skal være afhentet senest 31. 
maj d.å..

683-MAJ-54 Georg Rossing

Vi har følgende arrangementer i april måned:
Torsdag den 4. april, kl. 18.00, Indendørsskyd-
ning afslutningsskydning i Fladsåhallen.
Der skydes på 15m. i Fladså Hallen. Vi har efter-
følgende spisning i Fladsåhallen.
Bindende tilmelding til Gert Roerholt tlf. 2193 
0956, 5570 0646.

Tirsdag den 9. april, kl. 19.30 har Sydsjælland-
ske Soldaterforeningers Centralsammenslutning 
arrangeret et foredrag på Næstved Hjemme-
værnsgård, Kalbyrissalen, Skyttemarksvej 200, 
4700 Næstved, omhandlende ”Våben til mod-
standsbevægelsen i Næstved området” Foredra-
get er Gratis. Der kan købes øl og vand.

Vi har generalforsamling lørdag den 13. april, kl. 
13.00, i Kalbyrissalen ved Garderstuen.
Tilmelding senest d. 8. april er kun nødvendig hvis 
man ønsker at deltage i efterfølgende spisning.
Nærmere tilgår med post. Hæderstegn kan 
bæres.

Søndag den 2. juni har vi vores årlige fugleskyd-
ning, som i år afholdes på Fakse skytteforenings 
bane ved Gl. Strandvej i Fakse, med start kl. 
9.00.
Fugleskydningen bliver afholdt i tæt samarbejde 
med Haslev og Fakse Garderforening. Skyttelau-
get vender tilbage med nærmere information. 
Dog er der i år tilmelding senest lørdag den 18. 
maj, og meget gerne før, da der er begrænset 
plads maks. 35 personer. 
Tilmelding til Gert Roerholt tlf. 2193 0956, 5570 
0646.

JUL-74 Kristian Rasmussen

Kommende arrangementer:
75 års stiftelsesdag. Da foreningens stiftelses-
dag den 14. juni falder sammen med De Dan-
ske Garderforeningers repræsentantskabsmøde 
i Silkeborg, har vi besluttet at dele dagen i to 
arrangementer. Den 22. juni holder vi en ”man-
dedag” kombineret med den årlige fugleskydning 
og med frokost i det grønne. Senere den 14. 
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Vestlolland (20/1 1924 – GF 50)

Formand: 671-NOV-65 Jens Høyer
Nøjsomhedsvej 16, 4900 Nakskov
Tlf. 54 93 20 20
e-mail: hoyer@dlgpost.dk

Vestsjælland (23/5 1909 – GF 13)

Formand: 779-SEP-63 Knud Glavind
Møllevænget 20, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. p. 58 54 85 91 · mobil 30 54 38 91
e-mail: dgglavind@dbmail.dk
www.garderforening.dk/vsgf.html

september afholder vi ”festen”, hvor nærmere 
vil tilgå medlemmerne, når vi nærmer os dagen. 
Reserver nu begge dage i god tid, og hold øje med 
tid og sted. 

Afholdte arrangementer
Mandag d. 4/2 blev der afholdt kammerat-
skabsaften i Præstegården i Glostrup, hvor 
de fremmødte endnu engang havde en rigtig 
hyggelig aften. Jakob havde købt rigeligt med 
laks og undertegnede stod for tilberedningen 
(der var ingen klager). Kasserer Flemming havde 
sørget for pandekager med is til dessert, og de 
gik som varmt brød. Der var aftenen igennem 
en rigtig god stemning med festlige sange og 
gode gamle garderhistorier. Efter maden deltes 
vi i en ”snakkegruppe” og en spillegruppe, der 
bestod af 2 hold af 4 mand til whist. Erik Juel-
lund løb af med sejren med 1410 points og 
modtog herfor 3 flasker rødvin. Nr. 2 blev Palle 
Skou med 1140 points, og nr. 3 blev Kristian 
med 240 points. Formand Jens Crone snup-
pede sidstepladsen med -2130 point, og fik 
som trøst en rødvin. Vi kan sagtens være flere, 
så kom nu op af stolene til oktober, så denne 
gamle tradition ikke skal stoppe.

NOV-74 Niels Langstrup 

Bestyrelsen anmoder foreningens medlem-
mer om, at I via vor hjemmeside sender jeres 
anvendte e-mail adresse, hvis en sådan haves, 
så vi kan få en hurtigere og bedre måde at 
kommunikere sammen på.

MAJ-70 Jens Crone

DGU (6)

Præsident: JUL-80 Anders M. Hansen
Peterson House
25 Gilbert Street, Flat D, Mayfair
London W1K 5HX
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 207 409 5050
Mobil: +45 28 11 07 45
e-mail: anders.hansen@dandersmore.com
www.garderforening.dk/dgu.htm

Garderforeningerne i Udlandet (6)

Australien (23/10 1984 – GF 98)

Formand (FG.): 688-MAJ-58 Kurt Olesen
26 Renwick Str., Flagstaff Hill, 5159 South Australia
Tlf. +61 0883 706 829
e-mail: kolesen@chariot.net.au

Pacific Northwest (9/10 1968 – GF 97)

Formand: 531-JAN-67 Knud Nielsen
131-232 Street, Langley, BC V2Z 2W1, Canada
Tlf. 604 534 3707 · Fax 604 377 2428
e-mail: knudnielsen@shaw.ca
www.garderforening.dk/pacificnorthwestgf.html

Kalifornien (15/3 1942 – GF 92)

Formand: 520-MAJ-47 Wilmar Lindgreen
15760-5 Midwood Drive, Granada Hills, California 91344, USA
Tlf. 1 (818) 366 0677
www.garderforening.dk/califgf.htm

Stor britannien (22/4 1992 – GF 99)

Formand: JUL-80 Anders M. Hansen
Peterson House, 25 Gilbert Street, Flat D, Mayfair, 
London W1K 5HX, United Kingdom
Tlf. +44 (0) 207 409 5050
e-mail anders.hansen@dandersmore.com
www.garder-uk.com

Mellem staterne (13/2 1943 – GF 93)

Formand: MAR-86 Peter KB Diessel
170 N Princeton Street, Hoffman Estates, Illinois 60169, USA
Tlf. 1 (847) 490-0422 · Mob. 224-805-6221
Fax. 1(847) 490-0306
e-mail: pdk@thediessels.com
www.garderforening.dk/msgf.html

New York (31/5 1928 – GF 91)

Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
1241 Hulls Highway, Southport, CT 06890, USA
Tlf. USA 203 259-0767
e-mail: new_york_garderforening@hotmail.com

Singapore (3/3 2003 – GF 100)

Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore 438791
Mob. +65 9622 9227
Skype/Yahoo/Hotmail: sduvier
e-mail: sduvier@hotmail.com
www.garderforening.dk/singaporegf.htm

Øst Kanada (11/3 1958 – GF 96)

Formand: 116-MAR-65 Henrik Bangild
12 Portal Dr. Port Colborne, ON L3K 6G2, Canada
Tlf./cell 905 714 6090 · tlf./house 289 836 8745
e-mail: l3k6g2652116@ymail.com
www.garderforening.dk/ecgf.html

Vest Kanada (18/10 1944 – GF 95)

Kontaktperson: JAN-58 Svend Aage Storm
G.D. James River Bridge, Alberta T0M 1C0, Canada
Tlf. (403) 638-4345
e-mail: sstorm.p@gmail.com
www.garderforening.dk/wcgf.html

Den 26. januar stillede 6 gardere til antrædning 
kl. 10.00 hos Birk for at hjælpe ham med at 
komme over tærsklen til det næste årti.
Ingo Andersen
Bo Egholm
Jesper Antonsen
Henrik Bangild
Poul Rasmussen
Frank Engelbrecht

Anne havde i dagens anledning bagt diverse 
lækre ting og sager.
Een af gutterne fik vist 4 stykker kage raget 
til sig!
Desuden var der kaffe og en lille en til ansig-
tet.
Birk blev selvfølgelig "begavet" med en flaske 
snaps samt en cd med de mest populære sange 
fra 1933.
Birk er i fin form og frisk som en havørn - og vi 
håber, det vil holde ved i mange år.

116-MAR-65 Hank Bangild
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29-04  263-NOV-49  GF 06 
 Thorkild Pedersen 
 Æblevænget 146, Strandhuse 
 6000 Kolding
29-04  137-NOV-49  GF 23 
 Herbert Albæk 
 Agerbjerg 2, Snejbjerg
 7400 Herning
01-05  840-NOV-49  GF 10 
 Ole C. Nielsen 
 Roden 16, 0004, 9260 Gistrup
04-05  652-NOV-49  GF 21 
 Kaj Kristensen 
 Stenhusvej 5 B, 4300 Holbæk
08-05  685-NOV-49  GF 17 
 Knud Andersen 
 Skovlyst 65, Himmelev 
 4000 Roskilde
80 år
11-04  050-NOV-55  GF 03 
 Jakob Ravn 
 Fjordsgade 31, 8700 Horsens
14-04  624-NOV-54  GF 14 
 Palle E. F. Michelsen 
 Egevænget 19, 4800 Nykøbing F
15-04  502-NOV-53  GF 44 
 Bent Ehlers Thomsen 
 Nellikevej 52, Nors, 7700 Thisted
16-04  817-NOV-53  GF 25 
 Vagn Hjorth Hansen 
 Færøvej 1, 4180 Sorø
21-04  887-NOV-52  GF 62 
 Hans Bruno Lund 
 Skodsborgvej 412, 2. tv. 
 2942 Skodsborg
23-04  712-MAJ-53  GF 01 
 Wagn Anders Larril 
 Frederiksborgvej 232, st. th. 
 2400 København NV
25-04  761-NOV-52  GF 72 
 Gunnar Laustsen 
 Solvænget 60, 6870 Ølgod
27-04  113-NOV-53  GF 55 
 Arne Bilde Olesen 
 Liljebakken 3, 8500 Grenå
03-05  557-NOV-53  GF 42 
 Hans Chr. Damgaard 
 Præstevænget 66, 5800 Nyborg
75 år
16-04  548-JUL-60  GF 23 
 Elmer Steensgaard Gade 
 Griegsvej 12, Lind, 7400 Herning
16-04  510-MAR-58  GF 52 
 Flemming Radsted Madsen 
 Ferskenvej 7, 4690 Haslev
16-04  132-NOV-57  GF 51 
 Arne Nordgaard Jacobsen 
 Tåstrupvej 24, 5450 Otterup
17-04  487-MAR-58  GF 15 
 Søren Bøge Hansen 
 Ulvedalsvej 66, Skræ 
 8620 Kjellerup
17-04  946-SEP-57  GF 61 
 Niels Arne Andersen 
 Tranevej 32, 2650 Hvidovre
19-04  084-NOV-57  GF 19 
 Egon Bjerrum 
 Thorsmindevej 27, Fjaltring 
 7620 Lemvig
20-04  689-SEP-60  GF 29 
 Aage Brøchner Caspersen 
 Hans Egedesvej 23 
 7000 Fredericia

27-04  146-JUL-59  GF 41 
 Erik Bak 
 Strandvejen 101 B 
 3070 Snekkersten
29-04  863-SEP-57  GF 11 
 Jens Jørgen Madsen 
 Dr. Glavensvej 34
 3720 Aakirkeby
02-05  623-MAJ-58  GF 21 
 Finn Rosenløv-Løytved 
 Atterup Huse 12, 4571 Grevinge
05-05  318-JAN-58  GF 01 
 Poul Frederik Stillits 
 Kildebakkegårds Alle 90 A, st. tv. 
 2860 Søborg
07-05  MAJ-58  GF 62 
 Per Funk 
 Sønderengen 53 A
 2870 Dyssegård
09-05   GF 01 
 Erik Rath Jacobine 
 Ryes Vej 10 
 N-0987 Oslo, Norge
70 år
10-04  699-JUL-62  GF 23 
 Evald Storm Pedersen 
 Tranevej 31, 7451 Sunds
13-04  610-JUL-62  GF 18 
 Flemming Nejstgaard 
 Calla Calvario, Buzo’n No 13 
 E-29752 Sayalonga, Malaga 
 Spanien
13-04  161-MAR-64  GF 08 
 Anders Bugge Pedersen 
 Bøgevej 59, Assentoft 
 8960 Randers SØ
15-04  995-SEP-62  GF 07 
 Helge Robert Badsted 
 Rødegårdsvej 49, 4720 Præstø
16-04  763-SEP-63  GF 61 
	 Torben	Høgermann	Müller	
 Lindetoften 21, 2630 Taastrup
19-04  976-SEP-63  GF 18 
 Niels Peter Cathala Nobel 
 Præstebrovej 9, 3310 Ølsted
22-04  125-MAR-64  GF 50 
 Jørgen Mikael Buntzen 
 Svingelsvej 129, 4900 Nakskov
24-04  SEP-62  GF 08 
 Dich Bruno Degn Nielsen 
 Valdemarsvej 4, 1. th. 
 8960 Randers SØ
30-04  984-MAJ-66  GF 62 
 Ole Rosenbek Fink 
 Nivåvænge 161, 2990 Nivå
03-05  OKT-69  GF 29 
 Johny Goth 
 Thorsmindevej 3, Gårslev VMK 
 7080 Børkop
04-05  408-MAR-62  GF 01 
 Aage Juel 
 Brannersvej 27, 3. 0095 
 2920 Charlottenlund
05-05  MAJ-63  GF 36 
 Jørn Kristensen 
 Christen Kolds Vej 25, st. th. 
 8660 Skanderborg
07-05  789-SEP-63  GF 53 
 Palle Cornelius Castbak 
 Bredekildevej 50, 4400 Kalundborg
07-05  705-JUL-62  GF 53 
 Arne Carsten Sørensen 
 Lynggårdsstien 10, 4400 Kalundborg
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Runde Fødselsdage (50-60-70-75-80-85-
90-95-100 år) udskrives månedligt fra DGs 
edb-anlæg og bringes automatisk i Garder-
bladet. Fødselsdagene nævnes fra den 10. i 
måneden til den 9. i følgende måned alter-
nativt for to måneder af gangen. Normalt 
nævnes soldaternummer, indkaldelsesmå-
ned, indkaldelsesår samt garderforenings-
nummer. Meddelelse til Garderbladets 
kontor er kun nødvendig, hvis dagen ikke 
ønskes nævnt. Guld-, Sølv- og alm. bryl-
lupper m. m. skal anmeldes til Garderbla-
dets kontor via den lokale garderforening. 
Husk soldaternummer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale gar-
derforening eller direkte til Garderbladets 
kontor.

Guldbryllup
30-03 398-MAR-62 GF 60
 Gunnar og Rita Jørgensen
 Tjørnevænget 1
 6400 Sønderborg

06-04 804-JUL-58 GF 07
 Jørn Bring Larsen og frue
 Heksehøjen 6
 4700 Næstved

11-04 093-MAJ-56 GF 07
 Flemming Peter Hadsbjerg og frue
 Toften 40, Mogenstrup
 4700 Næstved

Fødselsdage

95 år
18-04  87-MAJ-39  GF 33 
 Aage Hummeluhr 
 Skovgade 52, 1. 0013 
 5500 Middelfart
90 år
13-04  496-JUL-45  GF 51 
 Eigil Jørgensen 
 Ved Kæret 24, 5450 Otterup
03-05  893-MAJ-46  GF 52 
 Flemming Hansen 
 Karolinelunden 8, 4690 Haslev
07-05  332-JUL-45  GF 92 
 Eigil Aasberg Pedersen 
 7008 Palm Tree Circle 
 Bakersfield, CA 93308, USA
85 år
12-04  453-MAJ-49  GF 02 
 Kurt Reindel 
 Koelbjergvej 60 C, Koelbjerg 
 5492 Vissenbjerg
14-04  669-MAJ-49  GF 07 
 Arne Johannessen 
 Skovhuse Gade 13, Skovhuse 
 4773 Stensved
23-04  817-MAJ-49  GF 10 
 Jørgen Nielsen 
 Thyboevej 6, 9000 Aalborg
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08-05   GF 01 
 Trond Anders Svensson 
 Sognsveien 141 
 N-0860 Oslo, Norge
09-05  592-JUL-63  GF 05 
 Nels Jørgen Bendtsen 
 Grønnegade 3, 3. th. 
 8000 Aarhus C
60 år
11-04  NOV-75  GF 97 
 Jens Hjorth 
 3011 West Howe 
 Seattle WA 98199, USA
17-04  FEB-74  GF 14 
 Hans-Henrik Jul-Petersen 
 Tåstrupgård, Tåstrupvej 1 
 4880 Nysted
18-04  FEB-74  GF 50 
 Flemming Boye Rasmussen 
 Skodsebøllevej 31, 4920 Søllested
22-04  OKT-74  GF 03 
 Poul Henrik Graversen 
 Vester Ringvej 22, 7140 Stouby
23-04  FEB-74  GF 32 
 Karsten Hansen 
 Bærhaven 4, Taulov, 7000 Fredericia
25-04  FEB-75  GF 01 
 Henning Fuchs 
 Vallekildevej 86, 2700 Brønshøj
25-04  OKT-73  GF 01 
 Einer Kent Pedersen 
 Godsparken 9, 2670 Greve Strand
29-04  JAN-73  GF 10 
 Kjeld Chr. Hjorth 
 Driften 5, Lille Brøndum 
 9574 Bælum
30-04  JAN-74  GF 15 
 Kai-Christian Nielsen 
 Lyngvej 20, 9631 Gedsted
04-05  JAN-74  GF 26 
 Kristian Andersen 
 Ågårdsvej 4, 7650 Bøvlingbjerg
05-05  APR-79  GF 01 
 Niels Remmer 
 Hyllie Kyrkoväg 8 
 S-216 11 Limhamn, Sverige
05-05  JUL-72  GF 10 
 Mogens Ejsing 
 Gyrdstedvej 19, 9240 Nibe
05-05  NOV-74  GF 02 
 Kjeld Outzen 
 Taksvænget 12, Stige 
 5270 Odense N
08-05  JAN-74  GF 05 
 Henning S. Hansen 
 Grundtvigs Vej 3, Selling 
 8370 Hadsten
50 år
10-04  JAN-83  GF 36 
 Paul Rene Boes Knudsen 
 Holmedal 48, Voerladegård 
 8660 Skanderborg
11-04  JAN-83  GF 06 
 Hans-Axel Kristoffersen 
 Kristiansminde, Dons Byvej 33 
 6051 Almind
12-04  MAR-83  GF 13 
 Klaus Pedersen 
 Ollerupvej 10, Ollerup 
 4200 Slagelse
12-04  JUN-83  GF 39 
 Ib Simoni Simonsen 
 Spætten 1, 6920 Videbæk

15-04  JAN-83  GF 09 
 Gustav Danneskiold Lassen 
 Tornagervej 14 
 2920 Charlottenlund
18-04  MAR-83  GF 77 
 Per Allan Simonsen 
 Rimmerne 10, Vester Hassing 
 9310 Vodskov
19-04  MAR-85  GF 10 
 Johannes Viggo Sørensen 
 Thistedvej 99, 9400 Nørresundby
20-04  MAR-84  GF 05 
 Mogens Dam Anthonsen 
 Højlundvej 1, 8462 Harlev J.
22-04  JUN-84  GF 09 
 Bjarne Lander 
 Skovlyvej 2, Sattrup, 8752 Østbirk
24-04  MAR-83  GF 05 
 Jens Leth 
 Langballevej 33, 8320 Mårslet
26-04  AUG-82  GF 15 
 Søren E. Frederiksen 
 Hasselgangen 9, 8800 Viborg
26-04  MAR-83  GF 04 
 Michael Andersen 
 Hundborgvej 64, 7700 Thisted
02-05  MAR-83  GF 16 
 Michael Andreasen 
 St. Havelsevej 2, 3310 Ølsted
05-05  SEP-84  GF 01 
 Lars Erol Rol 
 Skovvej 107 A, 2750 Ballerup
07-05  DEC-84  GF 21 
 Jan Torp 
 Dahliavej 1, 4420 Regstrup
08-05  SEP-83  GF 18 
 Niels Peter Ravnsborg 
 Fuglebjergvej 7, 3400 Hillerød
09-05  MAR-83  GF 10 
 Allan Krogh Pedersen 
 Carl Rothes Vej 186,  
 9210 Aalborg SØ
09-05  SEP-83  GF 44 
 Peter Sandal Boll 
 Engbakkevej 38, 8800 Viborg

Dødsfald 

160-MAJ-33 GF 24
 Svend Aage Thorsen
 Østergade 36, 1.
 5900 Rudkøbing
531-MAJ-35 GF 26
 Kristen Østergaard
 Beringsvej 19, 0039
 7500 Holstebro
457-JUL-45 GF 93
 Jørgen Viltoft
 1155 Heritage Lane
 Wayzata, Minnesota 55391
 USA
1459-NOV-48 GF 72
 Hans Christian Christensen
 Østergade 12
 6823 Ansager
MAJ-49  GF 77
 Viggo Høj Nielsen
 Vibekevej 45
 9740 Jerslev J.
664-MAJ-49 GF 55
 Jørgen Kjær Andersen
 Vestergade 4
 8550 Ryomgård

35-MAJ-50 GF 02
 Erling Kondrup
 Gyldenstenvej 10, st. th.
 5230 Odense M
612-NOV-52 GF 55
 Børge Hansen
 Askhøjvej 62
 8570 Trustrup
933-NOV-52 GF 95
 Alf D. Jensen
 4706 Fordham Cr. S.E.
 Calgary, Alberta T2A 26A
 Canada
904-NOV-56 GF 45
 Jens Peter Jensen
 Engvej 13, 4600 Køge
973-SEP-63 GF 02
 Paul L. Andersen
 Ellevangen 7
 5260 Odense S
FEB-78  GF 43
 Peter Lykke Henriksen
 Præstegårdsvej 39
 9900 Frederikshavn

 TAK

Hjertelig tak til Haderslev Garderforening for 
gave og fremmøde ved min 75 års fødselsdag.
 121-NOV-58 Christian Thomsen

Hjertelig tak til Garderforeningen for Haslev og 
Omegn for fremmøde og rødvin til min 70 års 
fødselsdag. 611-JUL-62 Mogens Poulsen

Hjertelig tak til Vestlollands Garderforening for 
venlig deltagelse ved 402-MAJ-49 Erik Nielsens 
bisættelse. Grethe Nielsen

Tusind tak for besøget af formanden og kas-
sereren for Køge og Omegns Garderforening 
ved min 75 års fødselsdag den 10. februar i år. 
Det var flot og imponerede både for mig, og de 
øvrige gæster, at se de flotte repræsentanter 
møde op i stiveste puds. Fin tradition. Også tak 
for den fine flaske garderportvin, som jeg vil 
sætte mig stille og nyde. Jeg vil også benytte 
lejligheden til at takke for de mange fødsels-
dagshilsner, jeg har modtaget fra soldaterkam-
merater fra hele landet. Det luner.
 129-NOV-57 Preben Svanekiær
 
Hjertelig tak til Stevns Garderforening for 
opmærksomheden ved min 70 års dag.
 893-SEP-63 Carsten Vitus

Hjertelig tak for den gode fl. vin jeg modtog fra 
Møns Garderforening i anledning af min 85 års 
fødselsdag den 27 jan.
 945-MAJ-49 Erland Sørensen

Hjertelig tak til Faaborgegnens gamle gardere 
for opmærksomheden ved min 75-års fød-
selsdag
 161-NOV-57 Erik Madsen Bebe

Hjertelig tak til Viborg og Omegs Garderfor-
ening for fremmødet ved min 70 års fødsels-
dag. Det var formanden selv Jens Saabye, som 
overbragte foreningens lykønskning og med-
bragte en dejlig flaske portvin
 684-JUL-62 Frede Østrup
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Du kan støtte De Danske Garderforeninger, hver gang du tanker. Det ene-
ste, du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres spon-
soraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har 
tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du 
tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig.
Kontakt De Danske Garderforeninger og hør, hvordan du hurtigt og nemt 
kommer i gang med at tanke penge til dem.

Tank billigt 
og støt
De Danske 
Garderforeninger

Du kan støtte De Danske Garderforeninger, hver gang du tanker. Det ene-
ste, du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres spon-
soraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har 
tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du 
tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig.
Kontakt De Danske Garderforeninger og hør, hvordan du hurtigt og nemt 
kommer i gang med at tanke penge til dem.

Husk sponsoraftalen


