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Det sker i 2014

SEPTEMBER

Fredag 5/9 Den Nationale Flagdag 
markeres flere steder i lan-
det

Lørdag 6/9 Åbent hus i Kastellet i 
anledning af Hærens 400 
års jubilæum 

Lørdag 13/9 kl. 18.30 – Galla Horse 
Show, Antvorskov kaserne. 
LG Musikkorps medvirker.

Lørdag 20/9 kl. 10.30 – Skydning i Ving-
sted 

Lørdag 27/9 Gardens Dag markeres på 
Garderkasernen i Høvelte

Hele september – Landsskydning 200 m
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Landsskydning 200 m.
De første forhåbentligt mange skud i dette 
års Landsskydning 200 m er allerede blevet 
skudt, men heldigvis er der endnu masser af 
tid til, at der kan skydes endnu flere.

Landsskydning 200 m kan skydes i hele 
september måned. Skydningen kan skydes 
på hjemmebane, men den kan selvfølgelig 
også skydes i Vingsted.

Skydeudvalget håber, at flere foreninger i 
år har valgt at bruge Landsskydningen til 
at lave et foreningsarrangement, hvor man 
mødes til et par hyggelige timer med skyd-
ning og gardersnak. Såfremt en forening ikke 
har eller umiddelbart kan få adgang til sky-
debane, så kontakt en naboforening og hør, 
om den har mulighed herfor, og det kunne 
være en ide at lave et fælles arrangement.

Landsskydningen er en skydning for gamle 
gardere og mellem gamle gardere, så alle 
kan være med.

Vingsted
Har du ikke allerede reserveret 20. septem-
ber til skydning i Vingsted, så er det med 
at få det gjort. Lørdag den 20. september
 

er skydebanerne i Vingsted klar til at tage 
imod alle gamle gardere. Der vil være skyd-
ning på både 200 m og 50 m, og der vil være 
skydning for både gamle gardere, garderpi-
ger og børn. Stævnestart kl. 10.30.

Også i år vil der være gratis ammunition, 
og har du ikke skudt din landsskydning på 
200 m endnu, så kan det naturligvis gøres i 
Vingsted. Herved kan du få én skydning til 
at tælle med to gange, - én gang i Vingsted 
og én gang til Landsskydning, - og så samti-
dig få ammunitionen gratis. 

Efter endt skydning vil der kl. 17.00 blive 
serveret en dejlig skyttebuffet, men vil du 
være med til denne er tilmelding nødven-
dig. Seneste tilmelding er 7. september, 
og tilmelding kan ske enten til De Danske 
Garderforeningers kontor på telefon 3315 
5204 eller e-mail sekretariatet@garderfor-
eningerne.dk, eller til Jan Stoltenborg på 
e-mail stoltenborg@mail.dk. Pris for buffet 
vil være beskedne ca. 150,- kr.

Skydeudvalget håber på at rigtig mange vil 
lægge vejen forbi Vingsted til en hyggelig 
dag.

Med Garderhilsen Præsidiets Skydeudvalg
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5 8Mission i Mali i Vest-Afrika er slut

Et spændende efterår!
Den 5. september 
afholdes der Flagdag. 
Det er nu en tradition 
og et fast omdrej-
ningspunkt i vores 
kalender. 

I år har vi ikke parade 
ned gennem Strøget. 
Det gør vi kun, når vi 
har en enhed der er 

kommet hjem fra mission. Dagen indeholder blandt andet kran-
selægning ved Mindemonumentet over vore faldne på Kastellet, 
Mindehøjtidelighed i Holmens Kirke, samt parade på Christians-
borg.

Vi fejrer os selv på god vis denne dag. Ja! vi fejrer os selv. Flagda-
gen er jo blandt andet til for, at hædre forsvarets ansatte for deres 
internationale indsats. Og deri er vi jo alle indblandet, på den ene 

eller anden måde. Langt de fleste af os har jo på dette tidspunkt 
også været udsendt, i en eller flere omgange.

Dagen har mange facetter. En af disse er, at vi bliver erindret om, 
at vi skal huske vore veteraner og behandle dem med respekt. Især 
dem der er psykisk eller fysisk sårede, og som måske har nogle 
problemstillinger, der kan være svære at klare alene.

”Ude af syne - ude af sind”, er jo desværre for ofte tilfældet i vores 
samfund. Ikke mindst når der skal udmøntes ressourcer og penge.
På denne dag synliggør vi, at vi stadig er der, og at vi husker. Samt 
at vi ikke glemmer vores sårede og faldne.

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
Mandag-fredag kl. 09.30-14.30. (se DG hjemmeside 
for evt. ændringer)
Postgiro: Reg-nr. 1551  Konto 648 8919 
Internet: www.garderforeningerne.dk
e-mail: sekretariatet@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. 23 92 76 00, 
e-mail: hlajer@loophole.dk

Revision: Michael Wienberg, Deloitte

Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde, Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefonnr.: Tlf. 4599 4000 · Internet: www.forsvaret.dk/lg

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

Presse- og Informationsofficer
Kaptajn Bjarke Zoffmann Therkildsen
Tlf. 4599 4009, e-mail: lg-gse20@mil.dk

Klavs Lawes, Oberst, Kammerherre
Chef for Den Kongelige Livgarde.
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Hvad sker der i II Livgardebataljon
Af oberstløjtnant Bo Overgaard, chef.

Læseren af dette blad vil vide, at Bataljonen før sommerferien 
deployerede til Rukla i Litauen for at deltage i øvelse SABER STRI-
KE 2014. 1 Panserinfanterikompagni har på glimrende vis tidligere 
i bladet skrevet om bataljonens oplevelse ved den lejlighed set 
med kompagniets øjne. Øvelsen markerede, at bataljonen nu – 
som kernen i reaktionskampgruppen – er certificeret til at udgøre 
hærens beredskabsenhed frem mod årsskiftet. Det er en stor 
opgave, som vi sætter en ære i at løse bedst muligt. 

Efter en særdeles velfortjent sommerferie er størstedelen af 
bataljonen nu tilbage og allerede i gang med flere spændende 
nye opgaver. Et infanterikompagni deltager i 2 Brigades Infante-
rikonkurrence. Kompagniet er beordret til at vinde konkurrencen, 
så bataljonen har en chance for at blive NATO’s bedste, når den 
internationale konkurrence senere på sommeren skydes i gang 
i Litauen. Uanset udfaldet vil der blive skrevet om oplevelsen i 
Garderbladet.

Et andet kompagni gør sig klar til ”AdventureTraining” i Østrig. En 
oplevelsestur, hvor udfordringerne generelt er lidt anderledes og 
vilkårene for kompagniets opgaveløsninger er helt specielle. Batal-
jonen håber at få en samling velmotiverede og trænede soldater 
hjem i september måned.

På den lidt længere bane er et af bataljonens kompagnier i gang 
med forberedelserne til deltagelse i OPERATION VOCATE i Stor-
britannien. Operationen er en kapacitetsopbygningsoperation. 

 

Vi skal støtte uddannelsen af Libyske sikkerhedsstyrker. En uddan-
nelse der er behov for i et land, som desperat har brug for sik-
kerhed og fred. Uddannelsen starter for alvor op i september, hvor 
holdet, som indeholder en mængde eksterne aktører, samles på 
Garderkasernen. I løbet af efteråret tager alle til Storbritannien og 
forbereder sig sammen med vores engelske samarbejdspartnere. 
Kompagniet skal være klar til at tage imod libyerne straks i det 
nye år. Uddannelsen foregår på en kaserne nord for London og er 
berammet til ca. ½ år. 

Nå sneen igen er over os, stiller bataljonen sine ressourcer til 
rådighed for uddannelsen af vores venner fra Gardehusarregimen-
tet. Vi deltager med andre ord som ”sekundær øvelsestager” på 
2 Brigades øvelse for en husarbataljon i Oksbøl og i civilt terræn. 
Øvelsen finder sted i december måned.  

Endelig er bataljonsstaben lige nu i gang med bl.a. forberedelserne 
til kampgruppens deltagelse i den multinationale øvelse COMBI-
NED RESOLVE i Tyskland til efteråret. Øvelsen ledes af USA og vi 
forventer at kampgruppen underlægges en amerikansk brigade. 
Kampgruppen skal på øvelsen bygge videre på de erfaringer, vi 
fik under øvelse SABER STRIKE. Ikke mindst skal vores ”Lessons 
Learned” på den logistiske front i spil i Tyskland. 

Der er lagt i kakkelovnen til et spændende halvår i II Bataljon.  

Vincere Volumus.

Dele af BTN indsættes fra C-130 (US) med faldskærm T-11 over 
RUKLA øvelsesterræn, Litauen under ØVELSE SABER STRIKE 2014. 
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Mission i Mali i Vest-Afrika er slut
Godt 6 måneder er nu gået og jeg er nu retur i trygge Danmark 
efter endt mission, og har haft tid til at reflektere over min netop 
overståede UN mission til Mali, MINUSMA. Mine forgående to 
artikler har henholdsvis været forud for min udsendelse samt cirka 
midtvejs i min udsendelse. Nu er min tredje artikel blevet forfattet 
efter min mission i Mali. 

Jeg er blevet bombarderet med sanseindtryk værende sig de 
mange forskellige kulturer som deltager i MINUSMA (42 forskel-
lige UN nationer), solrige Afrika, Mali et land som vakler og ikke 
har den stabilitet, som dels skal til for at skabe tilfredsstillende 
levevilkår for civilbefolkningen samt et fundament som landet 
Mali kan bygge videre på.

Da jeg forlod missionen d. 13. juli 2014 var godt 8.000 af de i alt 
12.000 UN soldater deployeret. Stort set samtlige soldater er fra 
Afrika, og levevilkårene for disse soldater er under al kritik. De bor 
stort set under åben himmel uden andet end lidt ris og vand. De 
eneste UN soldater, som bor i det nordlige Mali og har rimelige vil-
kår er de hollandske som dels er vant til at være deployeret meget 
varme steder samt under hårde betingelser. Hollænderne havde 
de nødvendige ressourcer samt materiel med fra Holland og har 
derfor til forskel til de resterende 8.300 soldater det rimeligt under 
de meget varme temperaturer i det nordlige Mali. Det nordlige 
Mali er som bekendt den sydlige del af Sahara ørkenen.
At UN soldaterne ikke bor under rimelige vilkår gør bl.a. at deres 
kampkraft og moral er væsentligt reduceret, og dybest set ikke 
ønsker at udføre operationer. Soldaterne ønsker at blive i deres 
interimistiske lejrer og blot lade tiden går indtil de har EOT (End Of 

Livgarden



6 www.livgarden.dk6 www.livgarden.dk

Livgarden 9-14

områder med kun de allermest nødvendige livs fornødenheder. 
Det skal blive spændende at følge om det lykkes UN at få flere af 
de civile i MINUSMA op til det nordlige Mali hvor konflikten befin-
der sig, samt hvor det er nødvendigt med tiltag. Det er den civile 
søjle i MINUSMA som har det sidste ord, og dette oplevede jeg 
flere gange hvor den militære søjle havde udarbejdet forholdsvise 
solide og gennemarbejdede analyser hvorefter de blev annulleret, 
og de civile i MINUSMA fandt en model med et resultat der netop 
bekræftede det deres budget eller lignende kræver.
MINUSMA er allerede en stor organisation og den ene hånd ved 
mange gange ikke hvad den anden hånd foretager sig. Jeg håber på 
at tiden vil lære MINUSMA nogle bedre procedurer samt en mere 
smidig arbejdsgang end på nuværende tidspunkt.  MINUSMA gør 
dog trods hvad organisationen kan for at efterleve og arbejde i 
henhold til mandatet mhp. at skabe den nødvendige stabilitet i 
Mali. 

Den 16. maj begyndte oprørerne i form af nomadefolket Tuareg 
at avancere og erobre mod de større nordlige byer i det nord-
lige Mali. Oprørerne var åbenlyst meget afventende på at se om 
MINUSMA greb ind under denne operation. I det at ingen i den 
civile befolkning led overlast gjorde MINUSMA ingenting udover 
at følge situationen nøje. Dette indså oprørerne hurtigt og iværk-
satte flere fremrykninger samtidig i det nordlige Mali. De natio-
nale soldater, kaldet FAMa løb meget hurtigt væk fra de steder 
som oprørerne  havde som mål. FAMa søgte tilflugt i flere af de 
lejrer hvor MINUSMA befandt sig. I løbet af bare 5 dage havde 
oprørerne generobret ca. 60% af det nordlige Mali som oprørerne 

Tour).  Force Commander, FC (2 stjernet general fra Rwanda som 
er den militære chef for MINUSMA) beordrede to bataljoner i nord 
til at udføre simple ordrer, men begge bataljonschefer nægtede at 
udføre ordren og først efter at FC havde fløjet op i nord og talt 
med nævnte bataljonschefer blev ordren udført. Nævnte scenario 
er blot et af mange som gør at MINUSMA stadig befinder sig på 
et ”begynder” stadie, og ud fra min forventning først vil være  
egentligt operationsdygtig om ganske lang tid.

Derudover udbrød der i april EBOLA i Vest-Afrika, og i begyndel-
sen var MINUSMA meget opmærksom om denne uhelbredelige 
sygdom. Desværre kunne jeg efterfølgende konkludere ved min 
afgang i missionen at MINUSMA ikke længere anvender megen 
energi på at underrette hvorledes udviklingen vedr. denne meget 
alvorlige sygdom er. Dette til trods at World Health Organization 
har meddelt at EBOLA udbruddet i Vest-Afrika er ude af kontrol.  
Mange soldater rejser mellem de inficerede lande, og den eneste 
kontrol der var da jeg forlod missionen var en termisk-måler, som 
kan vise om indrejsende til Mali muligvis har feber eller ej.

UN i New York udgav en rapport ultimo juni hvor man bl.a. kan 
læse at 76% af alle de civile MINUSMA medarbejdere befinder 
sig i hovedstaden Bamako (ligger i den sydlige del af Mali og 
er forholdsvis grøn og frodig), mens kun 4% af alle de militære 
MINUSMA medarbejdere befinder sig i Bamako. Ingen tvivl om 
at det er mest komfortabelt at arbejde i Bamako i Mali hvor der 
er super-marked lignende butikker, restauranter, natklubber mv. 
Mens der i det nordlige Mali stort set ingenting er udover golde 
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ligeledes havde erobret i 2012. Oprørerne begyndte nu at under-
rette regeringen i Mali at de ville forestå sikkerheden i det nordlige 
Mali, og ønskede samtidig at forhandle med regeringen mhp. at 
tale om en fredsproces samt de krav oprørerne har. Da jeg forlod 
missionen var Ramadaen stadig i gang, og det forventes først at 
forhandlingerne vil gå i gang en gang i august.

Under nævnte krise i Mali kunne jeg stort set ikke finde noget om 
krisen i de danske medier. Afrika er stadigvæk lidt langt væk for 
de fleste danskere, og har på nuværende tidspunkt ikke den store 
interesse. Desværre kommer meget af den narkotika, som kom-
mer til Dammark via Vest-Afrika hvor skibe med det ulovlige stof 
ankommer fra Syd-Amerika. Derefter transporteres narkotikaen 
gennem Vest-Afrika og videre op til Europa. Vest-Afrika er desvær-
re meget fattigt, og har på nuværende tidspunkt ikke mange res-
sourcer til at stoppe denne ulovlige trafik. Derudover tjener mange 
både lokale, politikere og andre ”power brokers” gode penge på at 
hjælpe til med denne trafik af disse euforiserende stoffer. 

Operation SERVAL, den franske intervention, som har opereret i 
Mali siden d. 1. Januar 2013,  har heldigvis indvilliget i at forblive i 
Mali mhp. at hjælpe landet med at standse oprørerne samt nævn-
te trafik af narkotika, våben, kvinder og andre givende forretninger. 
Mandatet i MINUSMA er samtidigt netop blevet revurderet, og 
har nu en lidt mere restriktiv tilgang til at opnå en tilfredsstillende 
stabilitet, men hvilke effekt dette tiltag har er endnu for tidligt at 
afgøre.   

Præsidenten som blev valgt i august 2013 og bl.a. lagde vægt på 
i valgkampen om at gøre en forskel, og ikke selv være korrupt 
er desværre som hans forgængere selv blevet korrupt og ikke en 
gevinst for Mali. Mali har et budget som Esbjerg kommune og er 
samtidig dobbelt så stort som Frankrig. Dette uagtet har præsi-
denten netop købt endnu et privat jetfly samt en ny Rolls Royce. 
Derudover florerer der diverse billeder hvor den muslimske præsi-
dent sidder og er synligt beruset med tomme champagne flasker i 
hans præsident palads i hovedstaden Bamako. Præsidenten virker 
desværre derfor ikke som om han er den rigtige for den videre 
udvikling i Mali.

Jeg har forsøgt at forklare de store udfordringer Mali og UN står 
overfor i fremtiden, og jeg håber at læseren af denne artikel har 
fået et lidt større overblik hvor svært det er for UN på tværs af 
mange forskellige medlemslande, og derigennem mange forskel-
lige kulturer at nå målet at skabe en større stabilitet for landet 
og befolkningen. Jeg er af den mening at det nytter at UN nu er i 
Mali, men det vil tage tid før UN dels virker tilfredsstillende samt 
før UNs tiltag kan måles og ses i dette meget fattige og ustabile 
land.

Min mission har været særdeles lærerig og jeg har nu oplevet en 
lille del af den afrikanske puls. Efter endt sommerferie skal jeg 
tiltræde som NK/vagtkompagniet på Gothersgade som jeg ser 
særdeles frem til.

Jacob Borges-Michaelsen, kaptajn
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Af Chef I/Den Kongelige Livgarde, oberstløjtnant Tom Stoltenberg

Undertegnede overtog pr. 1. juni 2014 kommandoen over I 
Panserinfanteribataljon (I/LG) ved Den Kongelige Livgarde. I den 
forbindelse er det relevant at give en kort status over hvad der pt. 
foregår ved bataljonen samt kort præsentere mig selv.

I/LG
I/LG har i de seneste år været fokuseret på at sende veluddannede 
enheder og stabe til Afghanistan. I/LG har således været stærkt 
repræsenteret på ISAF hold 4, 9, 10 og havde senest opstillings-
ansvaret på hold 15. 

Som et led i Hærens nye struktur, har I/LG efter ISAF 15 (februar 
– august 2013) fungeret som kadrebataljon (Uddannelsesperiode 
1 og 2) under 2. Brigade. I/LG er således kadrebataljon i hele 2014. 
Som kadrebataljon består I/LG af en stab, et stabskompagni samt 
en kadreunderafdeling til uddannelse af soldater til Hærens Reak-
tionsstyrke (HRU), i alt ca. 105 soldater. I/LG panserinfanterikom-
pagni (1/I/LG) er udlånt til II/LG, som netop har afsluttet Uddan-
nelsesperiode 3, og som i 2. halvår er Hærens beredskabsbataljon 
(Uddannelsesperiode 4). 

I hele 2015 vil I/LG være i Uddannelsesperiode 3 og får derfor 
tilgang af både 1/I/LG og 1/II/LG. Da de to panserinfanterikompag-
nier på dette tidspunkt har været igennem Uddannelsesperiode 3 
og 4, er al virksomhed ved I/LG målrettet mod at skabe de bedst 
mulige rammer for en videreudvikling af soldaternes uddannelses-
niveau i 2015.  På den baggrund har I/LG taget beslutning om, at 
”kun” tre operative emner prioriteres i 2015. Således vil det være 
muligt at komme i dybden med emnerne og efterleve princippet 
om ”hellere lidt men godt”.

I/LG vil fortsætte HRU produktionen resten af 2014 og et godt 
stykke ind i 2015 med HRU hold december 2014. Det er også 
planlagt, at I/LG fortsat støtter med opstilling af VOCATE Land 
Training Unit i Storbritannien i rammen af II/LG. Afslutningsvis 
skal det nævnes, at I/LG naturligvis deltager i vagttjenesten ved 
de kongelige slotte og palæer.

Chef I/LG
Jeg er født i Over-Jerstal i Sønderjylland, opvokset i Vojens og blev 
student fra Haderslev Katedralskole i sommeren 1980. Efterføl-
gende blev jeg indkaldt som værnepligtig til LG i Sandholmlejren, 
hold OKT-1980.
Efter Sergentskolen i Sønderborg tilgik jeg hold JUL-1981 som vær-
nepligtig sergent og blev med holdet overført til Vagtkompagniet 
i efteråret 1981 som vagtgående sergent. Tiden i Vagtkompagniet 
var en fantastisk tid med et utroligt godt sammenhold blandt de 
vagtgående befalingsmænd. Sidstnævnte har bl.a. resulteret i, at vi 
hvert år mødes til julefrokost – i 2014 for 34. gang!

I perioden 1982-86 gennemførte jeg officersuddannelsen (A-lini-
en) på Hærens Officersskole (HO) og forrettede efterfølgende 
tjeneste ved det nu nedlagte Prinsens Livregiment (PLR) i Viborg. 
Ved PLR var jeg i perioden 1986-1992 næstkommanderende ved 
diverse underafdelinger, operationsofficer samt kompagnichef – 
afbrudt af en udsendelse til UNFICYP, hold 53-54 samt efterud-
dannelse ved Hærens Officersskole.

I perioden 1993-2001 forrettede jeg tjeneste i Forsvarskomman-
doen (i to omgange), gennemførte videreuddannelse ved US Army 
Command and General Staff College, var lærer på HO samt for-
rettede tjeneste ved Den Danske Ambassade i Washington.

Ny Chef for I/LG
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Vores første uge i Den Kongelige Livgarde

Som oberstløjtnant har jeg været chef for I Panserinfanteribatal-
jon/PLR, Chef KFOR (hold 11), Stabschef/1. Brigade, Stabsofficer 
ved Allied Command Transformation i Norfolk (herunder videre-
udsendt i 6 måneder til Combined Training and Advisory Group 
– Army/NATO Training Mission – Afghanistan), afdelingschef ved 
Forsvarets Materieltjeneste samt Chef for Panserafdelingen ved 
Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (tidligere Hærens Kampskole).

På privatfronten er jeg gift med Melody og vi har to store børn. Vi 
er bosat i Kraghave, der ligger i den gamle del af Høje Taastrup.

Jeg ser frem til et godt samarbejde med alle enheder og alt per-
sonel ved LG.

”LUK PORTEN EFTER DIG!” bliver der råbt, idet vi træder 
gennem porten til Garderkasernen i Høvelte. Vi er nervøse, 
spændte og fulde af forhåbninger om de venskaber og oplevel-
ser vi vil komme til at gennemleve de næste otte måneder af 
vores liv. Side om side med fremmede, som snart vil være nære 
venner, træder vi ind i en verden af forkortelser og højlydte 
befalingsmænd. 

Der går ikke længe efter velkomsttalen, inden vi bliver inddelt 
i delinger og får angivet de værelser, der bliver vores hjem den 
kommende tid. Vores personlighed bliver forvist til en lille taske, 
og vi trækker i kedeldragter.  Så snart dragterne er trukket på, er 
vi en deling, der spiser, sover og marcherer sammen. Sergenterne 
presser os med hårde ord og kommandoer, sammen til en enhed 
der allerede om 2½ måned skal gennem Rexturen. 

Mandag går hurtigt, og efter at blive introduceret til ”Rekrut Dil-
lerdaller”, som fungerer som sergenternes velvillige menig, lærer 
en rekrut på den hårde måde, at det er vigtigt at vippe på fødderne 

når man står op i lang tid ad gangen; to gange må en sergent gribe 
en rekrut, idet vedkommende besvimede. De andre i delingen fik 
hurtigt gang i fødderne og stoppede først, da aftensmaden blev 
serveret. Enkelte skræmte sjæle vippede natten igennem.

Dagene går med streng eksercits og samling af udrustning, og 
derudover med at finde ud af at overgangen fra at være fysisk 
aktiv udenfor til at sidde passivt indenfor i bløde sæder, giver en 
altoverskyggende træthed under basisteorilektionerne. Befalings-
mændene måtte utallige gange bede os om at rejse os op.

Fredagen gik med hovedrengøring af kasernen og værelserne og 
aftrædning ved seniorsergenten. Alle glæder sig til at komme til-
bage til det civile liv, om end kun for weekenden, og luften er fyldt 
med latter. Men det vil dog blive godt at vende tilbage mandag 
morgen til endnu en uge i Den Kongelige Livgarde.  

Rekrut Hanne Sabroe og Rekrut Esben Seest



Hele 8 af Musikkorpsets fastansatte medlemmer 
- orkesterchefen inklusive - har rund fødselsdag 
i 2014.
Dette utrolige og festlige tilfælde fortjener en 
særlig omtale. Her er et udvalg af fødselarerne:
 

Lennart Blak Jensen fyldte 60 år den 9. ja-
nuar 2014. Han er født i Maribo, hvor han 
stadig bor. Lennart er uddannet klarinettist 
i Hamburg og Berlin og debuterede med 
Hamburger Symphoniker. Derefter spillede 
Lennart i fl ere tyske orkestre. Han kom til 
Livgardens Musikkorps i 1983. Ved siden 
af arbejdet i Livgarden er Lennart bl.a. di-
rigent i Hjemmeværnets Musikkorps Stor-
strømmen. Lennarts rejser ofte til Norge 
som både dommer i musikkonkurrencer og 
som dirigent.

Stig Jørgensen fyldte 60 år den 28. marts 
2014. Stig er født i København og er ud-
dannet klarinettist på konservatoriet her. 
I 1987-88 var Stig i Brasilien med ansæt-
telse i Campinas Symfoniorkester. Ansat i 
Livgarden 1989. Her har han beklædt fl ere 
ekstraordinære poster, bl.a. som fondsfor-
mand og aktuelt som fungerende musikdi-
rigent siden 2011. Ved siden af arbejdet i 
Livgarden spiller Stig i Cirkus Revyens or-
kester på Bakken. Til Stigs interesser hører 
desuden bøger og madlavning.

Solvejg Hjortkjær Rechnagel fyldte 50 år i 
foråret 2014. Hun er opvokset i Nyborg og 
uddannet klarinettist på konservatoriet i 
Odense samt i London. I 1992 kom Solvejg 
til Livgardens Musikkorps. Hun udgør en 
tredjedel af Livgardens Klarinettrio, der ofte 
spiller til mindre sammenkomster hos Ma-
jestæten. Solvejg har inden sin ansættelse i 
Livgarden spillet i bl.a. Odense Symfonior-
kester og Det Kgl. Kapel. I sin fritid dyrker 
hun bl.a. fransk, golf og madlavning.

Martin Cholewa fyldte 50 år den 26. maj 
2014. Martin er født i København og ud-
dannet hornist på konservatoriet i Køben-
havn. Han kom til Livgardens Musikkorps i 
1991 og blev medlem af Livgardens Mes-
singensemble, der har foretaget mange rej-
ser med Regentparret, senest i Kina. Der-
udover er Martin en glimrende tenorsanger 
og synger i Kammerkoret Camerata. Endvi-
dere er hans store passion at male, og han 
har bl.a. portrætteret fl ere af kollegerne.
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Hurra hurra
Katrine Kielland-Brandt fyldte 50 år i juli 
2014. Hun er født på Frederiksberg og har 
uddannet sig på fl øjte i København og Ber-
lin. Hun har vundet fl ere priser med sit fl øj-
tespil. Katrine kom til Musikkorpset i 1999 
efter 5 år i Det Kgl. Kapel. Sideløbende har 
hun været en fl ittig kammermusiker og 
indspillet fl ere CDer. Flere danske kompo-
nister har tilegnet hende værker.  Privat 
udlever hun sin historieinteresse gennem 
slægtsforskning. 

Eric O.S. Enstrøm, orkesterchef for Mu-
sikkorpset, fylder 50 år den 8. september 
2014. Erik er født i Haslev og blev værne-
pligtig ved Livgarden 1984. Via I/ Livgarden 
og Kontakt- og Velfærdstjenesten kom han 
til Vagtkompagniet 1991 og fungerende 
som kommandobefalingsmand som kor-
poral. I 1994 var han FN soldat i Kroatien 
og i Bosnien. Herhjemme fortsatte han ved 
1. Sjællandske Brigade. Eric blev headhun-
tet til administrationen ved Musikkorpset 
i 1997, siden 2007 orkesterchef. Eric blev 
i 2011 merkonom i ledelse fra CBS. I sin 
sparsomme fritid går han på jagt og nyder 
roen i Småland.

Lars Ejlif Hansen fylder 40 år den 18. de-
cember 2014. Lars, født i Karlslunde, var 
kun 17 år, da han kom på konservatoriet 
med trompet. Siden fulgte et studieår i 
Wien. Fra 1998-2005 var Lars Ejlif horn-
lærer i Tambourkorpset og spillede i bl.a. 
Tivolis Promenadeorkester samt i Ålborg 
Symfoniorkester. I 2008 kom han til Liv-
gardens Musikkorps. Her optræder han i 
”Afghanerbandet”, en gruppe musikere, der 
spillede i Afghanistan i 2012. Privat passer 
han familie og hus på Amager.

Fotos: Olav Vibild og KKB. Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist.

Mød os næste gang:
Flagdag 5/9 Kranselægning, Kastellet kl. 10. Parade, Christi-
ansborg Slotsplads kl. ca. 15.30.

6/9 Hærens 400 års jubilæumsparade: Parade, Kastellet kl. 10. 
Koncert, Kirkepladsen Kastellet kl. ca. 11. Underholdning med 
Afghanerbandet, Churchill Parken v. Frihedsmuseet kl. ca. 12.

13/9 Galla Horse Show, Gardehusarregimentet 400 år, Antvor-
skov Kaserne kl. 20. 

18/9 Vagtparade Fredensborg.

24/9 Operaen, Kbh. Festaften i anledning af Hæren 400 år. 
Udsolgt.
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Særligt for gl. gardere

Himmmerlands Garderforening 100 års Jubilæums 
Gardergolf match for alle golfspillende 
gardere på Europa Tour banen

Søndag den 14. september 2014 kl. 10.00 hos Himmerlands Golf, Cen-
tervej 1, Gatten, 9640 Farsø.
Jubilæums matchen afvikles på både ny og gl. bane med hver sin præ-
mierække.
Vi har få ledige start tider. Match-fee kr. 125,00 incl. mad..
Green-fee ny bane kr. 400,00 (SNG) øvrige kr. 600,00, gl. bane kr. 200,00 
(SNG) øvrige kr. 400,00
Præmier: Til vinderen af matchen vil der være en jubilæumspokal. Des-
uden er der præmier for hver 5 deltager. Endvidere er der præmie til den 
der kommer tættest på hul i et slag på green på alle par 3 huller.
Efter matchen serveres herreretten Himmerlands Stegt Flæsk med persil-
lesovs og kaffe i bowlingcafeen. Præmieoverrækkelse under kaffen.
Vi håber som sædvanlig på et stort fremmøde til denne golfdag. Der er 
mulighed for at tage en ledsager med.
Vil du med? Bindende tilmelding med oplysning om DGU nr., handicap 
og ny eller gl. bane senest tirsdag den 8 september 2014 på e-mail: gar-
der@himmerlandsgf.dk eller til golfleder Kjeld Sørensen tlf. 2174 7775. 

Gardergolf 2014
24 Gardergolfere mødtes søndag d. 25. maj 2014, på Ulstedvej 8, Hurup, 
hvor Sydthy Golfklub har deres bane, for at afvikle de uofficielle Garder-
mesterskaber i golf.
I klubhuset blev der budt velkommen og kort fortalt om dagens afvikling. 
Efter indtagelse af en morgenbitter, spillede de forventningsfulde og 
glade golfere ud fra 1. tee. Der var en frisk vind, men det lagde ikke en 
dæmper på spillehumøret, alle kom godt rundt. Selvom der var udsving i 
de opnåede scores, så havde alle en god dag.
Efter runden blev der spist smørrebrød og snakken gik godt blandt spil-
lerne. Efter maden blev præmierne uddelt af formanden for Thisted Amts 
Garderforening Niels Godiksen og vinderne blev:
Golfmester for herrerne blev Oluf Svendsen, runner up blev Niels Chr. 
Thygesen. Golfmester for damerne blev Marianne Müller, runner up blev 
Inger Nielsen.
Se mere om årets golfmesterskaber på www.gardergolf.dk
Med garderhilsen og på gensyn næste år.
Karsten G. Holm
 

Grund på Samsø
 til salg

Øens bedst beliggende grund 
i Mårup, mellem østerstranden 

og Mårup havn, 1087 m2, 
der er ikke bopælspligt på øen.

Kr. 275.000,00
 

Kontakt Geert C. E. Bille Kirkemand (MAJ-66) 
tlf. 8693 3416 eller

mail: stationspladsen@mail.tele.dk

Bordflagstang 
i 24 karat 
guldbelagt messing

Se mere på sitet dan-flanger.dk

Dan-Flanger A/S 
Tingvej 4, Hal 11 
4652 Hårlev 
telefon 47172804 • 40532345

Ud over at disse 
unikke, dansk-
producerede 
bordflagstænger 
aldrig skal pudses, 
er der mulighed 
for indgravering 
i bundpladen.

 
 
MAJ-74 Bent Nielsen
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Tre gardere, 
tre generationer, 
én historie
For nylig mødtes tre gamle gardere, og mødets omdrejningspunkt 
var den yngstes bogudgivelse, Garderens Dagbog (garderensdag-
bog.dk). Bogen som garder Christian Rosenlund Jørgensen har 
samlet historier i, redigeret og udgivet, er tanken om at fortælle 
historier fra gamle gardere mens de var indkaldt, helt præcis 19 
gamle gardere. De oplevelser man husker tilbage på, er ofte 
indforstået for folk med tilknytning til Livgarden, men Christian 
tænkte, at disse historier også skulle ud så andre kunne få del i 
den ellers så lukkede verden.

Gammel garder Flemming Haar Ehlers købte bogen og havde 
mailkorrespondence med Christian om, at når denne kom retur fra 
studieophold i USA, så kunne Christian komme forbi Flemming og 
signere bogen. Flemming er medlem af Gl. Roskilde Amts Garder-
forening og Bestyrelsessuppleant dér, og da én af de 19 gardere i 
bogen som har bidraget med sine oplevelser, er garderforeningens 
formand, garder Leif Fokking, satte Flemming alle i stævne til en 
hyggelig snak på hans bopæl.

Her blev talt om gamle dage, hvilket i sagens natur drejer sig om 
en længere tidsperiode, da Leif blev hjemsendt tilbage i 1970, 
Flemming i 1987 og senest Christian i 2011. På trods af forskel-
lige oplevelser, handlede de alle om én ting, nemlig passionen for 
det ældste regiment i Danmark og med det korte, men gamle og 
evigtgyldige udsagn;

Én gang garder, altid garder!

Nye skatteregler 
truer veteranhjem-
menes økonomi! 
Folketinget har ændret 
lovgivningen om skat-
tefradragsberettigede 
gaver.
Fonden Danske Veteran- 
hjem skal inden 1. okto-
ber 2014 kunne dokumentere, at vi har mere end 100 gavegivere 
på over kr. 200,00 pr. CPR-nummer. 
Opnår vi ikke det, mister vi vores godkendelse efter Ligningslo-
vens § 8A.
Dette vil i så fald true vores momskompensation og muligt også 
vore muligheder for at få udmøntet tilskud fra Tips- og Lotto 
midlerne.
Vi opfordrer til, at alle – ikke mindst vore soldaterkammerater – 
støtter op om veteranhjemmene – også økonomisk!
Gå ind på hjemmesiden www.veteranhjem.dk og klik på ’støt øko-
nomisk’, hvorved et betalingsmodul dukker op.
Man kan også overføre sin gave til Sydbank konto 7160 – 0001 
379 358. 
Husk venligst at anføre navn og CPR eller evt. CVR-nummer.
På forhånd tak for økonomisk støtte til vore veteranhjem.

Jan Brun Andersen, Thorkild E. Kay

Fødselsdag
Jubilæum

Messingblæsere fra 
Musikkorpset gør dagen festlig.

Ring til Claus Mærsk. 
Trompetist ved 

Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194
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GARDERKORTET 
En ekstra fordel som Garder... 

www.garderkortet.dk 

Er Du Indehaver af Garderkortet? 
Garderkortet er stærkt implementeret hos de værnepligtige rekrutter og gardere, men 
alle medlemmer af De Danske Garderforeninger har faktisk ret til kortet.  

For 10 kroner + porto kan du erhverve dig et garderkort. Kontakt Knud Glavind på tlf. 
30 54 38 91 eller din lokale Garderforening og hør nærmere. 

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

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. 21 74 77 75
e-mail: garder@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. 2330 9286
e-mail: kc@stofanet.dk

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

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

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

Regentparret besøger Vesthimmerlands Kom-
mune den 5. september på flagdagen for Dan-
marks udsendte:
Vi deltager i faneborg ved den officielle velkomst 
ved Rådhuset i Aars kl. 10.00 fredag den 5. sep-
tember.
Bestyrelsen arrangerer samkørsel fra Løgstør, 
Vindblæs, Ranum, Overlade og Farsø.  
Hvis du selv kører, mødes vi på Rema 1000 parke-
ringsplads i Aars kl. 9.30. Derfra går vi samlet til 
Rådhuset i Aars på Himmerlandsgade 27.
 Efter modtagelsen af regentparret vil vi prøve om 
vi kan få kaffe og rundstykker hos Garderforenin-
gens pengeinstitut.
Vi håber at se rigtig mange medlemmer til denne 
dag.    
Tilmelding på garder@himmerlandsgf.dk eller til 
bestyrelsen

Igen i år har vi fået invitation til at deltage i 
gudstjenesten til ære for Danmarks udsendte 
fredag d. 5. september kl. 19.00 i Vrejlev Kirke, 
hvor det igen i år er Sognepræst Kirstine R.R. 
Rafn, der afholder gudstjeneste. Fra foreningen 
vil vi deltage med fane. En aften hvor medlemmer 
med ægtefæller, familie og venner naturligvis er 
meget velkommen. 

Husk 20. september landsskydning i Vingsted. 
Tilmelding til formanden forinden, så vi kan lave 
en samkøring og få en rigtig hyggelig dag ud af 
det sammen.

267-JUL-59 Bent Mikkelsen

Nordjylland (I)
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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

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

Vendsyssel (14/5 1918 – GF 43)

Formand: DEC-06 Peter Christensen
Byrdalvej 31, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
e-mail: peter@viland.dk
www.vendsysselgf.dk
www.facebook.dk/vendsysselgarderforening

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 DEN 24. SEPTEMBER KL. 16.00 GÅ-
HJEM MØDE OM DET NYE AALBORG UNIVER-
SITETS HOSPITAL.
Garderforeningen har i samarbejde med projek-
tafdelingen Region Nordjylland arrangeret en 
orienterende ”gå-hjem” præsentation af vort nye 
Aalborg Universitets Hospital. 
Mødestedet er: 
Mødet holdes i udstillingslokalet i projektafde-
lingens pavillon i Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup, 
som ligger i området, hvor hospitalet skal bygges. 
Der er indkørsel fra Hadsund Landevej. Husk at 
tilmelde dig hurtigt, idet vi kun kan disponere 
over 50 pladser denne aften, og kun medlem-
mer med ledsager der står på deltagerlisten vil 
få adgang. Arrangementet er gratis, men der vil 
være mulighed for at købe en forfriskning under 
mødet. Tilmelding til Olav Vibild tlf. 2814 3501 
eller send e-mail til: kontakt@gfnordjylland.dk.

JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Den 4. sep. Kongeskibet anløber Hanstholm
Vi ved pt ikke om vi skal/må lave en modta-
gelse på havnen, i forbindelse med Regentparrets 
besøg på Mors. Men vi vender tilbage via mail og 
hjemmeside.
 
Den 5. sep. kl. 16.30 Flagdagen fejres i Thisted 
komune.
Vi starter i Hanstholm kirke og derefter vil der 
være taler mv ved Bunkersmuseum.
Vi opfordrer alle til at bakke op om arrangemen-
tet, men vi er kommet lidt sent igang, så følg med 
i dagspressen og hjemmeside, ligesom dem af jer 
som har oplyst mail adr. vil blive orienteret den 
vej rundt.

 TEL.-FAX +45 33 12 82 53 DK-1054 KØBENHAVN K
 POSTGIRO NR: 102 30 71 PEDER SKRAMS GADE 3
 DANSKE BANK 3015-127201 CVR. NR.: 89 69 70 18
 E-MAIL: mwm@mwmorch.dk w w w. o r d e n s b a a n d . d k

Leverandør til Ordenskapitlet – Grundlagt 1830

GARDERFORENINGERNES 25 OG 50 ÅRS JUBILÆUMSTEGN
DG HÆDERSTEGN – FÆLLESEMBLEM – DG-NÅLE – BLAZERMÆRKER

DG-SLIPS I POLYESTER
453-193-MAR-60 Peter Ohm-Hieronymussen

KONGELIG HOFLEVERANDØR

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: kontakt@gfnordjylland.dk
www.gfnordjylland.dk

TIRSDAG DEN 2. SEP. GARDER GOKART VI 
KØRER LE-MANS.
Alle Gardere i hele reg. 1 inviteres til LE-MANS 
team mesterskab i gokart 2014.
Såfremt der er tilslutning, kan der køres i hold 
af 3-4 personer fra de forskellige foreninger og 
der dystes så om Nordjyllandsmesterskabet i 
GOKART.
Vi arrangerer en aften fuld af fart, benzin, adre-
nalinsus og dramatik i gokart den 2. september 
2014 kl. 18.30 i GOKART WORLD, Maratonvej 1, 
9230 Svenstrup.
Vi starter aftenen med at blive instrueret i afte-
nens forløb. Vi kører så herefter en LE-MANS 
serie, hvor vi inddeles i hold og dyster om at køre 
flest omgange. Alle vil få ca. 20 min. bag rattet i 
en gokart.
Aftenen slutter med resultater og mulighed for at 
købe en forfriskning. 
Bindende tilmelding på www.gfnordjylland.dk 
eller til formanden Olav Vibild på 2814 3501 
Ring og spørg om der stadig er ledige pladser!

FREDAG DEN 5. SEP. FLAGDAG FOR DE DAN-
SKE SOLDATER 
GF Nordjylland deltager med vor fane. Vi opfor-
drer til, at mange af vore medlemmer vil deltage 
i de arrangementer, som Aalborg Garnison vil 
tilrettelægge  denne dag, til ære ikke mindst for 
de Danske soldater, der enten har gjort eller gør 
tjeneste i udlandet. 
Se de nærmere programpunkter i dagspressen 
eller linket: www.folkogsikkerhed.dk 

LØRDAG D. 6. SEP. FISKETUR FRA HITSHALS
Efter mange opfordringer arrangerer GFN nu en 
fisketur langs kysten i Vesterhavet ud for Hirts-
hals. Vi forventer at turen varer ca. 8-10 timer. 
Der fiskes efter torsk, lyssej, mørksej og makrel. 

Da der er meget tidlig tilmelding for at vi kan sikre 
reservation på fisketuren med M/S ALBATROS 
skriver vi om det allerede nu. Prisen for en sådan 
tur er 550-675 kr. afhængig af deltager antal. 
Send en mail til kontakt@gfnordjylland.dk eller 
ring til Olav Vibild på tlf. 2814 3501.
Ring og spørg om der stadig er ledige pladser!

TIRSDAG DEN 9. SEP. KL. 19.30 FUGLESKYD-
NING
Vor traditionelle fugleskydning på Gl. Lindholm 
Skole, hvor vi glæder os til at se alle Garderfor-
eningens medlemmer dyste om at blive årets 
fuglekonge. En hyggelig og gemytlig aften. Mød 
blot op, der er ikke tilmelding til dette arrange-
ment. 

SØNDAG DEN 14. SEP. KL. 10.00 GF GOLF-
DAG PÅ HIMMERLANDS GOLF RESORT
I anledning af Himmerlands Garderforenings 100 
års Jubilæum, indbydes der til Gardergolf for 
alle golfspillende gardere på Europa Tour banen. 
Sted:  Himmerlands Golf, Centervej 1, Gatten, 
9640 Farsø. Jubilæums matchen afvikles på både 
ny og gl. bane med hver sin præmierække. Vi har 
bestilt i alt 4 start tider, så der er plads til 8 på ny 
og gl. bane (16 deltagere).
Green-fee ny bane kr. 400,00 (SNG) øvrige kr. 
600,00, gl. bane kr. 200,00 (SNG) øvrige kr. 
400,00. Match-fee kr. 125,00 incl. mad. 
Tilmelding efter først til mølle princippet!
Vil du med? Bindende tilmelding med oplysning 
om DGU nr., handicap og ny eller gl. bane senest 
mandag den 1.september 2014 til golfleder Kjeld 
Sørensen tlf. 2174 7775 eller på garder@him-
merlandsgf.dk

TIRSDAG DEN 23. SEPTEMBER KL. 19.30 TRÆ-
NINGSSKYDNING
Her kan du forbedre din skydning ved helt ufor-
melt, og kun mod betaling af omkostninger, at 
træne skydning med salonriffel på 15m inden-
dørs bane. Skydningen foregår på Gl. Lindholm 
Skole. Har du børn eller børnebørn er de meget 
velkomne til skydetræningen.
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Midtjylland (II)

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 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
e-mail saabyetjele@hotmail.com

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

Regionsbowlingleder: 
Vacant

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
www.garderholstebro.dk

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

Odder og Omegn (5/4 1909 – GF 12)

Formand: APR-72 Jens Peter Petersen
Smedegade 31, Ørting, 8300 Odder
Tlf. 20 32 33 18.
e-mail: garderforeningen.odder@gmail.com

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

5. september 2014 Flagdag for de danske sol-
dater.  
Husk at hejse flaget.
 Vores Fane er inviteret til Torvet i Ebeltoft.
 Se dagspressen angående tidspunkter.
 
20. september 2014 Gardernes Individuelle 
Landsmesterskaber 50 og 200 m.
 Kl. 10.30 i Vingsted. Deltag i denne skydning!!  
Se nærmere i Garderbladet. 
Tilmelding og samkørsel til Niels Skov Pedersen 
5150 1429 nielsskov27@hotmail.com
 
21. september 2014 Skydning for Soldaterfor-
eninger på Djursland kl. 9.30.
Alle soldaterforeninger på Djursland er inviteret 
til salonskydning på Ebeltoft Marineforenings 
indendørsbaner.
 Skydningen forventes at være afsluttet kl. 13.00 
Herefter frokost, præmieuddeling og hyggeligt 
samvær. Pris: mindre beløb for frokost.
Vi stiller med så mange 3-mandshold som vi kan. 
Tilmelding til Niels Skov Pedersen, nielsskov27@
hotmail.com.

NOV Peter Maj

Foreningens ordinære generalforsamling 
afholdes torsdag den 2. oktober 2014 i Sergent-
messen på JDR 
Kl. 18.30 spisning 
Kl. 19.30 starter generalforsamling
Følg med på vores hjemmeside

APR-69 Hans Tinggård

Husk! Husk! 
Gardernes Individuelle Landsmesterskaber
Lørdag den 20. september 2014 på skydeba-
nerne ved Vingsted Centret, Vingstedvej, 7182 
Bredsten, kl. 10.30 er der stævneåbning med 
flaghejsning.
Gardernes Individuelle Landsmesterskaber er en 
skydning på 50 m. og 200 m. hvor gamle gardere 
mødes til en hyggelig dag på skydebanen, endvi-
dere er der flere muligheder for at garderpigerne 
samt børn kan deltage i skydningerne. 
Al ammunition er betalt af De Danske Garderfor-
eninger, så prisen for at deltage i alle skydnin-
gerne er et indskud på 30,00 kr., heri medfølger 
et sæt ørepropper. 
For gardere der deltager på 200 m. distancen, 
kan resultatet benyttes til Landsskydningen på 
200 m. der skal så erlægges yderligere 25,00 kr. 
i deltagergebyr.
Kl. 17.00 er der afslutning med en fælles buffet, 
herunder er der præmieuddeling. 
Buffeten koster ca. 150,00 kr., hertil ønskes der 
tilmelding, ellers møder man bare op på dagen. 

Garderforeningen for Silkeborg og Omegn 
arrangerer for Garderforeningerne i Region 
2 en aften, hvor du har mulighed for at 
prøve dig selv af i en simulator. Du kan bl.a. 
prøve følgende:   
 
• F-16 simulatorer – verdensnyhed nu i 
  full-dome
• R22- og Boeing 737 NG-simulatorer
• BattleStation

Du kan læse meget mere om oplevelsescen-
tret på www.rezultat.dk eller 
www.f-16simulator.com

Arrangementet løber af stablen den 22. 10. 
2014 fra kl. 18.00 til 20.00 hos Rezultat, 
Glamhøjvej 30, 8220 Brabrand.
Deltagerantal 20-30 
Speciel pris pr. deltager er kr. 350,00.
Der er mulighed for at købe sandwich og 
drikkevarer.
Vi håber I vil støtte op om arrangementet 
og glæder os til en hyggelig aften sammen 
med jer.
Tilmelding skal ske senest den 7. 10. 2014 til 
Garderforeningen for Silkeborg og Omegn:
Poul Lauridsen tlf. 2012 7596 eller Keld Blok-
ager tlf. 2972 7199.
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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

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

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

Skjern og Omegn (12/3 1943 – GF 64)

Formand: FEB-69 Gunnar Jensen
Åvangen 5, 6900 Skjern
Tlf. 30 46 20 73
e-mail: gunnar.yette@hotmail.com
www. garderforening.dk

Aarhus og Omegn (26/9 1902 – GF 05)

Formand: MAJ-77 Niels Erik Kjær
Ristrup Hovedgaard, Ristrupvej 39, 8471 Sabro
Tlf. 86 24 10 15 - 40 27 02 38
e-mail: garderkjaer@gmail.com
www.AarhusGarderforening.dk

Midtjylland (II)

Arrangementet løber af stablen den 22. 10. 2014 
fra kl. 18.00 til 20.00 hos Rezultat, Glamhøjvej 
30, 8220 Brabrand. Der er mulighed for at købe 
sandwich og drikkevarer.
Deltagerantal 20-30 
Speciel pris pr. deltager er kr. 350,00.
Vi håber I vil støtte op om arrangementet og glæ-
der os til en hyggelig aften sammen med jer.
Tilmelding skal ske senest den 7. 10. 2014 til Gar-
derforeningen for Silkeborg og Omegn:
Poul Lauridsen tlf. 2012 7596 eller Keld Blokager 
tlf. 2972 7199.

AUG-04 Martin Østergaard

Landsskydning 200 m. afholdes i Dalgas Sky-
decenter søndag den 21. sept. kl. 09.30, hvor vi 
starter med morgenkaffe og hvad dertil hører. Kl. 
12.00 spises der fælles frokost.

Familiebowling.
Ferien er forbi, og vi skal på bowlingbanerne 
igen.
Søndag den 14. september 2014, kl. 11-12, 
afholder Skjern og Omegns Garderforening fami-
liebowling for gl. gardere med familie. Det vil 
glæde os, hvis flere vil deltage. Der er garderglas 
til de heldige.
Vi ses i Skjern Bowlingcenter.

FEB-69 Gunnar Jensen

Fredag d. 5. september
Flagdag for Danmarks udsendte.
Se dagspressen angående tidspunkt.

105 års jubilæum
Fredag d. 25. juli afholdt foreningen 105 års 
jubilæum på Salonen i Viborg.
Der var mødt 37 gamle gardere og ledsagere. 
Vi havde selvfølgelig håbet på et noget større 

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: NOV-71 Keld Blokager
Sensommervej 69 A, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 24 26
e-mail: blokager@mail.tele.dk
www.silkeborg-garderforening.dk

Ønsker man yderligere forplejning på dagen skal 
dette medbringes.
Har du aldrig deltaget i en Garderskydning i 
Vingsted tidligere, synes jeg du skal invitere din 
garderpige samt jeres børn med på en tur til 
Vingsted, det vil helt sikkert være en oplevelse 
for jer, både samværet med andre gamle gardere, 
det kan være du fandt en årgangskammerat, 
samt den pragtfulde natur der omgiver Vingsted 
Centret.
Der kan læses mere om stævnet andet steds i 
bladet.
Eventuelle tilmeldinger kan ske til Anders Bjerg 
tlf. 9738 1820, mobil 5176 9891, e-mail: linde-
vej.20@mail.tele.dk

JAN-72 Anders Bjerg

Fredag den 5. september kl. 19.30 afholdes 
der mindegudstjeneste for de udsendte solda-
ter i Alderslyst Kirke. Efter gudstjenesten er der 
kranselægning ved mindestenen samme sted.
Arrangementet er for alle - udsendte, tidligere 
udsendte, familie, og øvrige, der gerne vil være 
med til at minde dem, der gør tjeneste udenfor 
vores grænser.

Tirsdag den 9. september kl. 19.00 besøg hos 
Vejdirektoratet hvor vi hører om planlægning 
mv. af den nye motorvej. Det foregår i den gamle 
Sanistaal bygning overfor Henning Mortensen. 
Tilmelding til Ole Louring senest den 5. septem-
ber på telefon 8680 2110 eller 6165 1347.
 
Lørdag den 20. september Landsskyttestævne 
i Vingsted. Deltag i denne skydning, som er for 
hele familien. Medbring frokosten og indtag den 
i de skønne omgivelser. Tilmelding se Garderbla-
det for august 2014.

Onsdag den 22. oktober kl. 18.00
Så er der mulighed for at prøve en fly simulator. 
Du kan bl.a. prøve følgende:   
• F-16 simulatorer – verdensnyhed nu i full-
  dome
• R22- og Boeing 737 NG-simulatorer
• BattleStation
Du kan læse meget mere om oplevelsescentret 
på www.rezultat.dk eller www.f-16simulator.
com.

Bestyrelsen håber at se mange gl.gardere og 
familie til en hyggelig dag på skydebanen. Der vil 
også være mulighed for at skyde på 50 m. bane, 
hvor alle kan deltage.

OKT-77 Leif Jakobsen

fremmøde, men når vi nu havde valgt at holde 
jubilæet på selve dagen, som er midt i sommer-
ferien, så var fremmødet sikkert OK.
Vi benyttede også aftenen til indvielse af for-
eningens nye fane, der er skænket af Danmarks 
Samfundet. Broderiet har foreningen dog selv 
bekostet. Indvielsen foregik ved at markere 
islåning af 3 søm for hhv. Hendes Majestæt 
Dronningen, fædrelandet og foreningen. Til 
dette havde vi allieret os med domprovst 
Thomas Frank, Æresmedlem Søren Bøge og 
Formand Jens Saabye.
  AUG-82 Jørn Bech

Fra venstre Domprovst Thomas Frank, Æres-
medlem Søren Bøge, Formand Jens Saabye.
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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

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

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

Regionsskydeleder (fg.):
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

Als og Sundeved (12/12 1937 – GF 60)

Formand: APR-72 Erik Michelsen
Sarupvej 3, 6470 Sydals
Tlf. 74 40 46 53 / 40 11 48 27.
e-mail: erik_michelsen@mail.dk
www.gfalsogsundeved.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: vej159@gmail.com

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

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

Aktiviteter i september
På grund af sommerferie ingen aktiviteter i sep-
tember, men Bestyrelsen ønsker alle medlemmer 
og jeres familier en rigtig god sommerferie, og 
ser frem til at alle møder op igen jf. det udsendte 
program for sæson 2014/15. 

Flagdagen for de udsendte.
Haderslev Garderforening deltager som sædvan-
ligt i Flagdagen for de udsendte 5. september 
med march gennem byen

Vingstedskydning
Der er mulighed for at skyde i Vingsted lørdag den 
20. september 2014. Programmet er, som vi ken-
der det, med åbningsparade, masser af skydning 
for både gamle gardere og familier, medbragt 
mad til frokost, fælles buffet efter skydningen og 
masser af godt humør og soldaterhistorier. 

Åben Hus arrangement
I lighed med sidste år afholder Haderslev Kaser-
ne ”Åben Hus” lørdag den 6. september, hvor 

Haderslev Garderforening er repræsenteret med 
en udstilling sammen med de øvrige soldaterfor-
eninger. Mere information følger senere.

Aktiviteter i oktober
Bestyrelsen har besluttet, at vi også i den kom-
mende sæson fortsætter med formiddags fore-
drags møderne i efterårs-og vintermånederne 
(så vidt muligt) den 1. onsdag i hver måned. Det 
første møde er planlagt til afholdelse onsdag 
den 1. oktober kl. 10.00 på Haderslev Kaserne. 
Vi sluttede sidste sæson med et indlæg af Den 
Kongelige Livgardes orkesterchef Eric Enstrøm. 
Nu starter vi denne sæson op med et indlæg af 
komponist og tidligere musiker i Den Kongelige 
Livgardes Musikkorps Knud Andersen.

Skydningerne starter op i uge 41, onsdag den 8. 
oktober kl. 19:30 og som sædvanligt hver anden 
onsdag i ulige uger. Bemærk dog, at der i sæso-
nens løb er nogle ”udfald”, idet Haderslev Kaser-
ne ifm. korporalsuddannelse skal bruge banen 
enkelte onsdage, så noter venligst datoerne.

Siden sidst
Haderslev Garderforening deltog traditionen 
tro i Mindedagen for Genforeningen 1920 den 
10. juli, hvor vore fanebærere samt fane repræ-
senterede foreningen.

Mannetur 2014
Onsdag d. 25. juni afholdtes mannetur til APR-
86 Anders Lage Jørgensen, Hyrup. 
55 gl. gardere var mødt frem og det blev en 
hyggelig aften, med godt vejr, garderhumør og 
de medbragte madpakker. Formanden, Jørgen 
Bojsen, overrakte hæderstegn samt skyde-

Tirsdag den 30. september kl. 19.30
Besøg på Kolding Politimuseum
Der er max 40 pladser, så først til mølle princip-
pet ved tilmelding.
Din tilmelding til formanden senest den 22. sep.
Mail: Pluto@post10.tele.dk eller tlf. 2941 6695.
 
NB: Husk familieskydningen i Vingsted – LÆS 
GARDERBLADET!

pokaler til de dygtige og ikke mindst de flit-
tige skytter. Anders Lage fortalte om den tid 
familien havde været på gården og lidt om 
bedriften i dag. At familien Lage Jørgensen er 
en garderfamilie fik alle fremmødte syn for i 
løbet af aftenen.
Det blev til endnu en dejlig mannetur i Garder-
foreningen. 

DEC-01 Jacob Hanquist Petersen.
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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

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@ofir.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

Sydjylland (III) 9-14

Kommende arrangementer
5. september – National Flagdag, Tønder
13. september – Gardernes Landsskydning i Ving-
sted
21. oktober – Generalforsamling på Den Gamle 
Kro, Gråsten

Fugleskydning
Den 26. juli gennemførte Sønderjydsk GF sin 
årlige fugleskydning. Igen i år var det med del-
tagelse af mandskabet fra vagten ved Gråsten 
Slot.
Arrangementet startede med fælles morgen-
kaffe og rundstykker i Jægerhytten ved Sø- 
gaardlejrens skydebane. 
Fugleskydningen blev indledt med at alle delta-
gere trådte an på 2 geledder, hvorefter ældste 
deltager afgav et skud for Dronningen.
Herefter blev der skudt på fuglen i registre-
ringsrækkefølge. 
Ved siden af fugleskydningen var det muligt at 
skyde til måls efter en rådyrskive. Der blev bl.a. 
skudt med en gammel US Carabin, Winchester 
mv. 
Denne skydning var populær blandt garderne.
Efter endt skydning og alle plader på fuglen var 
skudt ned kørte garderne med befalingsmænd 

og repræsentanter for Sønderjydsk GF til Den 
Gamle Kro i Gråsten.
Vi rundede en fin fugleskydning af med god 
mad og præmieoverrækkelse.
For de enkelte nedskydninger blev der tildelt 
præmier til følgende:
Krone - Garder C. R. Hansen, Amager
Næb – Erik Rindom, Gram
Hals – Torben Nissen, Rødekro
Venstre klo – Garder A. Vejle, Erslev Mors
Højre klo og hale – Garder O.G.I.S. Fleischer, 
Aalborg
Venstre vinge – Garder M.M. Søndergaard, 
Struer
Højre vinge – Ronni Nissen, Rødekro
 
Særlig meddelelse:
Har du haft svært ved at modtage meddelel-
ser/informationer fra din forening, så kan det 
skyldes at også vi mangler din 
mailadresse.
Vi beder alle med ny eller gammel mailadresse 
om at denne sendes til kgh@ bbsyd
På forhånd tak.

JUL-73 Christian Lund

Garderne fra Gråstenvagten flankeret af Kaptajn Jesper Lund, SG Krabbe, Formand Christian og Skyde-
udvalgsformand Erik Rindom. I midten ses fuglekongen garder K.J. Nielsen, Næstved.

MINDEHØJTIDELIGHED
Vejle Kommune vil også i år hædre de personer, 
der er eller har været udsendt på en international 
mission af Danmark.
Dette vil ske via et arrangement i Skyttehushaven, 
Vejle på Den Nationale Flagdag 5. september 
2014 kl. 16.30-18.00.

Tur til Randbøl Hede
Den 14. sept. kl. 13.00
Du finder "Naturrum Kirstinelyst" på kanten af 
Randbøl Hede, ca. en kilometer syd for landsbyen 
Frederikshåb, Frederikshåbvej 41.
I bygningen findes en landskabudstilling, hvor 
man bliver klædt på til aktiviteter og oplevelser, 
samt får viden om hedens landskab, natur og 
kulturhistorie.
Fra Kirstinelyst udgår tre afmærkede stier, som 
alle slutter ved Kirstinelyst igen. Den røde sti er 1 
kilometer lang, den gule sti 3,5 kilometer lang og 
den blå sti er cirka 10 kilometer lang, og her får 
man et godt indtryk af heden. 
Såfremt man ønsker at benytte en af stierne, 
f.eks. den på 3½ km, tilbyder S. A. Nielsen at 
guide turen.
Udstillingen er åben dagligt i tidsrummet 08.00-
20.00.

Landsskydning
Kan du stadig sigte??
Så skal du til skydning i Vingsted – den 20. sep-
tember 2014 – kl. 10.30.
Her afvikles De Danske Garderforeningers lands-
skydning med gl. gardere og tjenestgørende fra 
hele landet.
Gratis patroner og lån af gevær 7 rifler
Kom og vær med!!  - din Garderforening betaler 
frokost og drikkevarer dertil.
Bestyrelsen håber meget at Vejle og Omegns 
Garderforening kan stille med et pænt hold. Alle 
kan være med!!
Man behøves absolut ikke at være ”skarpskytte” 
for at deltage.
Sammen med øvrige Garderkammerater bliver 
der rig lejlighed til at kappes i skydningens ædle 
kunst.
Af hensyn til frokosten vil jeg gerne have, at I mel-
der deltager antal til mig på k.internet@pc.dk 
eller SMS til 2484 4825.
Vi ses på skydebanen.

SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
ttps://www.facebook.com/groups/Garderfor-
eningen/

Kai Hansen, k.internet@pc.dk, Mobil 2484 4825
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Fyn (IV)

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)

Lidt fra vicepræsidenten 
Mon ikke de fleste Garderforeninger 
har indstillet deres aktiviteter i den-
ne tid, hvor ferien nærmer sig eller 
måske er i fuld gang. Og dog. Nogle 
af jer har en traditionel sommerfest 
eller et grillarrangement, og vi håber 
på godt og solrigt sommervejr.
Rigtig god sommer til jer alle og jeres 
familier.
 JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident 

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

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

Kommende arrangementer
Den Nationale Flagdag for Danmarks Udsendte, 
den 5. september 2014. 
Der afholdes et arrangement på Kogehusmolen, 
Assens Havn kl. 08.00.
Der vil være opstillet faneborg og der vil være 
flaghejsning og tale af byens borgmester Søren 
Steen Andersen. Såfremt der er medlemmer, der 
tidligere har været udsendt på missioner i udlan-
det opfordres disse til at møde op.

Landsskydning i Vingsted, lørdag, den 20. sep-
tember 2014. 
Sæt X i din kalender og tilmeld dig til Kim Lorent-
zen på telefon 4079 1238 eller til din formand, 
såfremt du ønsker at deltage.  

Mailadresser
Har du ændret din mailadresse, så send den nye 
adresse til formanden, så vi kan få den registre-
ret korrekt. Er din mailboks fyldt op, så du ikke 
kan modtage – så tøm din mailboks. 
Vi ser fortsat flere mails, som kommer retur 

p.g.a. fejl hos modtager som ovenfor nævnt. 
Få det nu fixet, så vi kan kommunikere elek-
tronisk.

Fortsat God sommer
Bestyrelsen for Assenskredsens Garderforening 
ønsker alle vores medlemmer og deres familier 
en god og varm sensommer. 

JUL-78 Tom Kristensen

Lidt fra formanden
Så blev Den Fyenske Garderforening fejret med 
en jubilæumsfest, og det var dejligt at møde så 
mange glade medlemmer. Hils jeres ledsagere 
og sig tak for at det blev sådan en dejlig aften.

Husk at meddele os hvis I får ny adresse, tele-
fonnummer eller e-mail.
Vi har e-mail på mange af jer, og jer der har 
fået e-mail i løbet af den seneste tid kan 
også komme på Den Fyenskes e-mail-liste. I 
fremtiden bliver det kun muligt at modtage 
den elektroniske udgave af Garderbladet hvis 
vi har din e-mail. Du vil dog fortsat få tilsendt 

Garderbladet i papirudgave med mindre at du 
aktivt fravælger det.

JUL-71 Henrik Gattrup

Kommende arrangementer:
Fredag den 5. september kl. 19.30, i Ansgar 
Anlæg er der mindehøjtidelighed for udsendte 
soldater.

Onsdag den 10. september kl. 17.30-19.30: 
200 meter skydning i Skallebølle.

Tirsdag den 16. september kl. 19.30 på Dan-
nevirke, afholder De Blå Baretter foredragsaften 
med Oberst Bjarne Hesselbjerg. Orientering om 
resultaterne om ”De Blå Baretters” veteranpolitik 
og foreningens fremtid. 25 kr. for ikke-medlem-
mer af HISAM

Torsdag den 18. september kl. 19.30 har vi 
Garderstue. Vi glæder os til at se hinanden efter 
ferien. Sendy Alstrøm medbringer en fotobog 
fra jubilæet, som efterfølgende kan bestilles.

Fredag den 19. september, Gardergolf for alle 
fynske garder-golfere kl. 12.30 på Blommenslyst. 
Tilmelding til Kai Hermansen 6616 4047 eller på 
mail: kai_h@me.com.

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
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Fyn (IV)

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: 098-JAN-63 Ove Elnegaard-Christensen
Bjergvej 6A Herslev, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 69
e-mail: iec@post11.tele.dk

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

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

Nordfyn (5/8 1924 – GF 51)

Formand: OKT-80 Renè Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 16 36 / 2168 9687
e-mail: dytbaat@mail.tele.dk
www.nordfyns-garderforening.dk

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

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: haaning@stribnet.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

Vingsted
Husk at der skydes 200 m og 50 m skydning i 
Vingsted Centret den 20/9-2014. Ammunition er 
gratis igen i år, jeres indskud får I tilbage fra sky-
deudvalget ved henvendelse til Renè Rasmussen. 
Mød op og vær med til en hyggelig dag. Tilmel-
ding evt. til Renè Rasmussen 2168 9687.

OKT-80 Renè Rasmussen

Husk i SEP:
5. sep.  Den nationale flagdag for udsendte 
og faldne. Der er kranselægning på Assistens 
Kirkegården SVB, kontakt Kristian eller Poul for 
yderligere info.

Sidste skydning på 200m i SVB den 8/9 fra kl. 
19.00.
Afslutning 200m. 12/9 i Hesselager kl. 18.00 og 
samme procedure som sidste år.

Når nu sommeren er ved at være ovre starter vi 
op igen med Bowling om torsdagen, tilmelding 
til Ole 6224 1250 hvis du vil være med i turne-
ringen, det foregår i Bowl and Fun i SVB. Hver 
2. torsdag, første gang 11/9. tilmelding til Ole 
6224 1250 eller Finn 4032 3438.
Hvis du ikke har nået 200m. Landsskydning så er 
det sidste chance i Vingsted 20/9, se program i 
Garderbladet.

Husk også at foreningen kan fejre 100 år den 6/7 
2016 så forslag modtages gerne i bestyrelsen.

Der arbejdes stadig på virksomhedsbesøg så også 
der modtages der forslag.

Så kom nu ud af lænestolen og støt op om de 
ting der er søsat så vi kan holde en god og aktiv 
forening til glæde for alle medlemmer.
Vel mødt. JUN-85 Finn Madsen

Landsskydning 200 m.
Har du ikke fået skudt landsskydning, kan du nå 
det endnu, der skydes hver mandag fra kl. 18.30 
på banen ved Søbadet i Middelfart. Du kan dog 
også skyde landsskydning i Vingsted ved Garder-
træfstævnet lørdag d. 20. sep.

Skydning Vingsted
Lørdag d. 20. sep. er der skydning i Vingsted, 
hvor der skydes på både på 50 m og 200 m. Det 
er også muligt at skyde med de tjenstgørendes 
våben på 200 m. Det er ikke nemt at ramme 
plet, men det er sjovt at prøve. Der er tilmelding 
til Knud på tlf. 4021 6548. Der kan læses om 
Vingstedskydningen i sidste nummer og dette 
nummer af Garderbladet.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Lørdag den 20. september. Vingsted Skydecen-
ter. Skydning for hele familien, se omtale andet-
steds i Garderbladet.

Torsdag den 25. september kl. 19. Bowling i 
City Bowling på Rugårdsvej. Tilmelding til Poul 
Agertoft på 2081 4272 eller mail: poul.ager-
toft@post.tele.dk.

Gennemførte arrangementer:
5. juli oprandt endelig dagen hvor 118 dejlige 
mennesker var med til at festligholde forenin-
gens 125 års jubilæum på Hotel H.C. Andersen 
i Odense. 
En veloplagt formand bød velkommen, holdt 
tale og oplæste telegram til og fra Dronnin-
gen.
Herefter var der overrækkelse af De Danske 
Garderforeningers Hæderstegn til Christian 
Tvede, for hans mangeårige indsats i besty-
relsen.
To udsendte tambourer var med til at hæve 
stemningen med fanfare for talerne samt sene-
re tappenstreg. Tak til Livgarden for udlån.
Selskabet indtog tre retter med tilhørende vin 
og fik tilsat taler fra Chef Livgardens udsendte 
Jan Stoltenborg, Præsidenten for De Danske 
Garderforeninger Flemming Rytter, tale fra 
trekantskytterne ved Jan Stoltenborg, tale for 
damerne ved Christian Tvede og endeligt tale 
fra æresmedlem Harald Jørgensen.
Under maden var der dejlig klavermusik og til 
kaffen spillede et veloplagt orkester op til dans 
og fyldte hurtigt dansegulvet.
Tak til alle medlemmer og gæster, der var med 
til at festligholde dagen.

JUL-86 Christian Tvede
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Sjælland og Øerne (V)

Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fasanvænget 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: JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th., 2100 København Ø
Tlf. 2371 1543 
e-mail: formand@garderforeningen.dk 

Kasserer og registrator: APR-72 Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37, 2300 København S
Tlf. 4254 0906 · Giro 6 40 28 28 
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk 

www.garderforeningen.dk

Bornholm (20/9 1908 – GF 11)

Formand: NOV-93 Peter Kofoed-Dam
Storegade 41, 3740 Svaneke
Tlf. 56 49 64 04 / 23 25 90 04
e-mail: svanegaard@dlgmail.dk
www.bornholmsgarderforening.dk

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

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

Fakse og Omegn (13/11 1916 – GF 38)

Formand: OKT-80 Michael Hansen
Rosenvænget 21, 4690 Haslev
Tlf. 28 70 61 45
e-mail: peter@pedersen.mail.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

Udflugt lørdag den 20. september 2014 kl. 
11.00
Lørdag den 20. september tager vi en tur på 
søerne nord for København. Vi starter fra Båd-
farten, Sorgenfrivej 23, 2800 Lyngby kl. 11.00 
og sejler en tur på Lyngby Sø og Bagsværd Sø. Vi 
spiser i det grønne (hvis det regner, så ombord 
på båden). Foreningen sørger for sandwich, kaffe 
m.m. er inkluderet prisen. Drikkevarer kan købes 
til fordelagtige priser. Vi forventer at være tilbage 
i Lyngby omkring kl. 15.00.
Pladsen er begrænset til 50 personer efter først 
til mølle, og prisen er 200 kr. pro persona.
Tilmelding mellem den 1. og 12. september 
enten via hjemmesiden www.garderforeningen.
dk eller på tilmeldingstelefon 4081 0040 (mel-
lem kl. 18.00 og 20.00).  

SKYTTELAUGET
Kortdistance
Et helt sikkert tegn på, at sommeren er ved at gå 
på hæld, er, når der igen kaldes ind til skydning 
på kortdistancen. Onsdag den 3. september er 
det så tiden igen, hvor dørene åbnes til 15 m 
banerne på Carlsberg Fritidscenter, Ny Carlsberg 
Vej 68. Herefter går det slag i slag med skydning 
hver onsdag frem til, at det igen bliver sommer. I 
september er der almindelig træning onsdag 3., 

10. og 17. fra kl. 18.30. Få nu allerede fra sæson-
start sat skydedagene ind i din kalender, således 
at du ikke fejlagtigt kommer til at love dig bort til 
noget andet på en skydeaften. På gensyn i den 
kommende sæson.

Spisning
Der vil også i den kommende sæson på kort-
distancen blive planlagt på spisning hver den 
første onsdag i måneden. Tilmelding hertil er 
nødvendigt, og skal ske ikke senere end søndagen 
før. Tilmelding enten på skydebanen eller til for-
manden på mail stoltenborg@mail.dk. 

Langdistance
Efter en travl august fortsætter vi i september. 
Der skydes fortsat Landsskydning 200 m, og har 
du endnu ikke fået skudt denne, så er det med at 
komme ud på Københavns Skyttecenter og være 
med. Programmet for september indeholder:
Søndag 14 SEP Søndagstræning 200 m
Lørdag 20 SEP Skydning i Vingsted 50 m og
   200 m
Søndag 28 SEP Søndagstræning 200 m

Fugleskydning
Skyttelauget inviterer alle gamle gardere i Gar-
derforeningen i København og Skyttelauget samt 
familiemedlemmer til Fugleskydning onsdag den 
24. september. Dørene til Fugleskydningsbanen 
vil være åbne fra kl. 18.00, og præcis kl. 18.30 
skyder afgående Fuglekonge det første skud. Vi 
planlægger på et par stykker smørrebrød efter 
skydningen, så tilmelding til spisning er nødven-
digt og ikke senere end 20. september. Tilmelding 
kan ske til formanden eller til en af Skyttelaugets 
Fugleskydnings agitatorer. Alle er velkommen, 
blot man husker at købe fugleskydningskort. På 
gensyn den 24. september til Fugleskydning.

Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt 
udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der 
vil være mulighed for at få råd og vejledning fra 
gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger 
om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved 
henvendelse til Jan Stoltenborg på telefon 4444 
2473.

Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Formand SEP-59 Ove Rygaard tlf.: 4914 1845, 
e-mail: over@post.tele.dk
Næstformand SEP-59 Jørn Mouritsen tlf.: 4465 
2860, e-mail: mouritsen@cso.dk
Tilmelding og framelding til næste måneds 
Mumiemøde kan ske via www.gardermumier.dk 
eller via 6062 3141.

Ordinært Mumiemøde er: Tirsdag den 2.  
september 2014 kl. 11.30 på Livgardens Kaser-
ne.

Sommeren er omme og vi starter efterårssæso-
nen med klubaften d. 1. september i Sergentmes-
sen. Bestyrelsen håber, at rigtig mange møder op 
denne aften; og husk at ledsagere er velkomne.

Kommende arrangementer
Første arrangement efter sommerferien er klub-
aftenen mandag den 1. september, kl. 18.30 i 
Sergentmessen på Garderkasernen. Her har vi 
den store glæde, at vicedirektør i Zoologisk Have 
i København, Bengt Holst, kommer og fortæller 
om det internationale samarbejde mellem de 
zoologiske haver om at bevare klodens dyr.
Denne aften inviterer vi også ledsagere med. 
Derfor; husk ved tilmeldingen at oplyse, om du/I 
kommer en eller to – eller flere!

Mandag, d. 6. oktober, kl. 18.30 i Sergentmessen 
på Garderkasernen. OL Bodo Crenzien, tidligere 
chef for Jægerkorpset, beretter under overskrif-
ten „Hvorfor Jægerkorpset?” om Jægerkorpset 
og dets arbejde for Danmark.
Tilmelding til spisning senest hhv. onsdag, d. 27. 
august og d. 1. oktober til næstformand 473-
NOV-59 Ole Meinung, tlf.: 4817 2097.
Husk at tilmeldingen er bindende: D.v.s. at møder 
man ikke op og ikke senest ved tilmeldingsfristens 
udløb har meldt sig fra igen, SKAL der betales for 
den bestilte mad – ellers skal dine garderkam-
merater betale for dig! DEC-83 Steen M. Munk 

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
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9-14Sjælland og Øerne (V)

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

Helsingør og Omegn (31/1 1918 – GF 41)

Formand: FEB-75 Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. p. 49 13 51 46 · Tlf. m. 40 42 23 91
e-mail: larsson@skorstensfejeren.dk
www.helsingoergarderforening.dk

Haslev og Omegn (18/6 1924 – GF 52)

Formand: 785-MAR-67 Niels Chr. Jørgensen
Gildringeparken 4, 4690 Haslev
Tlf. 
e-mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

Kommende aktiviteter 2014
Bowling onsdag, den 3. september, kl. 19.00 i 
Roskilde Bowlingcenter, RO's Have 16.
Hele efteråret spiller vi bowling alle onsdage i 
lige uger!
Tilmelding til Hans Bøge på e-mail: jonnaog-
hans@privat.dk, eller på tlf. 4656 1399.

Flagdag fredag, den 5. september kl. 17.30 ved 
Jyllinge Kirke.
Flagdagen er en anledning til at udtrykke 
anerkendelse for de fremragende og profes-
sionelle indsatser, som Danmarks udsendte 
har- og fortsat yder i en række af verdens konflikt-
områder.

Blomstertur søndag, den 7. september, kl. 09.00 
med afgang fra Stændertorvet. Vi laver en "kør 
selv tur" til Helsinge Blomster Have, der er en af 
Sjællands største Dahlia haver.
Af hensyn til kaffe og kage - efter vi har nydt 
blomsterne, bedes I venligst tilmelde Jer på vores 
mail, eller på 3010 8112.

Andespil torsdag, den 20. november, kl. 19.00 i 
Vor Frue Sognegård. Nærmere tilgår. 

SEP-68 Erik Rye Andersen

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din forening.
Kommende arrangementer: I oktober starter 
skydning og bowling op igen, der er også en kam-
meratskabsaften i støbeskeen og så naturligvis 
andespil i november, nærmere vil fremkomme.

Efter en forhåbentlig god sommer, er der lidt 
aktivitet igen. Sidst i juli var foreningen repræ-
senteret ved hjemsendelsesparaden i Høvelte.
17. aug. afholdt vi fugleskydning i Hellebæk, 
Garderbladets deadline gør at resultaterne må 
vente til oktobernummeret.

NOV-74 Tommy Aaboe

Fredag den 5. september markeres flagdagen 
for de danske soldater. Dette sker ved et arrange-
ment afholdt af Holbæk Kommune. Det endelige 
program kan ses i dagspressen og på Holbæk 
Kommunes Hjemmeside.

Lørdag den 6. september afholdes fugleskyd-
ning på skydebanen i Tuse. For detaljeret program 
henviser vi til Gardersablen der blev udsendt midt 
i juli.
Har du endnu ikke tilmeldt dig selv og ledsager 
til aftenfesten, så prøv om der ikke også skulle 

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

være plads til Jer. Tilmelding bedes foretaget til 
formand Kaj Kristensen på telefon 5943 2730.

Onsdag den 10. september starter bowling-
turneringen op igen og fortsætter hele vinteren 
over, én gang om måneden. Såvel damer som 
herrer er velkomne i Mega Bowl, Mellemvang 5 
i Holbæk, hvor vi mødes klokken 18.45. Pris for 
bowling, kaffe og småkager er kr. 65,- 
Er du interesseret i at deltage, så kontakt venligst 
Bent Pedersen på tlf. 5932 8219 eller på e-mail; 
karenbent@c.dk, således at der bliver reserveret 
baner nok.

Lørdag den 27. september besøger Holbæk 
Amts Garderforening "Gardens Dag" på Gar-
derkasernen i Høvelte. Ved dette store åbent 
hus arrangement vil værnepligtige fra Den Kon-
gelige Livgarde fremvise materiel og køretøjer 
anno 2014. Der vil desuden være opvisninger af 
forskellig art, konkurrencer og demonstrationer. 
Oplev hvad det vil sige at være Garder i 2014 og 
mød dem på deres hjemmebane.
Der vil være transport i bus fra Garderstuen, 
Anders Larsensvej 1, Holbæk klokken 09.30. Her 
er der god mulighed for at parkere sin bil på ind-
hegnet område.
På Garderkasernen vil der være fælles frokost, 
som vi forventer at nyde i officersmessen. Når 
dagens program er forbi vil der være bustransport 
tilbage til Garderstuen i Holbæk, med forventet 
afgang fra Høvelte klokken 15.30. Prisen for bus-
transport og frokost er kr. 150,- pr. deltager.
Arrangementet er selvfølgelig for såvel fruer som 
herrer.
Officielt program for årets Gardens Dag er i skri-
vende stund endnu ikke offentliggjort, men på 
vores nye hjemmeside kan ses sidste års program 
under "Nyt fra Bestyrelsen". Så snart program-
met er ude vil det være at finde på vores hjem-
meside. Tilmelding bliver efter princippet om 
først til mølle og bedes foretaget til formand Kaj 
Kristensen på tlf. 5943 2730 senest onsdag den 
17. september.

Ny hjemmeside er at finde på adressen www.
holbaekamtsgarderforening.dk. Bemærk den 
nye stavemåde med "ae". Den gamle hjem-
meside, hvor Holbæk staves med "e" bliver 
ikke længere opdateret og vil med tiden blive 
fjernet. På den nye side ligger blandt andet 
"Gardersablen 2014-15", "Nyt fra Bestyrelsen" 
og meget, meget mere. JUL-99 Brian Ravn Printz

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

Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
Tlf. 29 93 16 68
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

Information:
Bowling. Første bowlingaften er planlagt til tirs-
dag den 9. september 2014.

Køb garderartikler online på www.jef.dk

Pakken til  
Garderen der  
har næsten alt !

Samlet normalpris kr. 437,50

TILBUDSPRIS... kun kr. 325,-
Excl. fragt & eksp. kr. 70,-  ∙  Ved bestilling: Oplys kode dg-vinter.

JEF 532.
DK-pin forgyldt.

DG 8006.
Slipsenål, forgyldt med DG-emblem.

DG 8014.
Manchetknapper, blå emalje. 

Leveres i flot læderetui.

Kr. 225,-

DG 10.
Husk at bestille De Danske 
Garderforeningers 10 års  
Jubilæumstegn.

Kr. 107,50

Leverandør til De Danske Garderforeninger gennem 40 år!

Jydsk Emblem  Fabrik A/S
Sofienlystvej 6-8 · DK-8340 Malling · +45 7027 4111 · www.jef.dk

Vi specialfremstiller efter ønske: Emblemer/pins & Jubilæumsnåle

Husk at bestille De Danske 
Garderforeningers 10 års 

JEF 532.
Samlet normalpris kr. 437,50 325

Slipsenål, forgyldt med DG-emblem.

DG 8022.
Sort læderbælte m. stålspænde  
og forgyldt DG-emblem.
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Sjælland og Øerne (V)

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

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@hotmail.com 

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

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

Midtsjælland (27/10 1911 – GF 25)

Formand: DEC-83 Henrik Kjølby Pedersen
Marienlunden 28, 4296 Nyrup 
Tlf. 28 71 70 58 
e-mail: hvidegaarden@hotmail.com

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

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@live.dk
www.nsgarder.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
www.stevnsgarderforening.dk

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

National flagdag.
Arrangementet finder sted den 5. september 
2014
Vi mødes klokken 18.00 ved Køge Kirke og besty-
relsen forventer stort fremmøde af vores med-
lemmer, så vi sammen med de andre inviterede 
foreninger, kan danne en stor parade for march 
mod torvet, hvor der vil være taler af Køges Borg-
mester Flemming Christensen samt Veteranha-
vens leder René Pamperin. Derefter marcheres til 
Køge Marineforening på Havnen, for afslutning.

Bowling
Så er tiden inde til at tænke på den nye bow-
lingsæson. Vi starter op onsdag den 3. september 
2014, fra klokken 18.00-19.00 i Køge Bowling 
Center.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 5614 
1710.

Skydning
Første skydedag i den ny sæson er tirsdag den 7. 
oktober 2014. Alle er velkommen til en ny sæson, 
fra klokken 19.00-21.00.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.

Kommende arrangementer. 
Skydningen på 15 meter begynder mandag den 
1. september. Vi mødes kl. 17.00 på skydeba-
nerne under Rundforbi hallen, der er vores mid-
lertidige sted at skyde, Rundforbi hallen (svøm-
mehallen) ligger på hjørnet af Rundforbivej og 
Egebækvej i Nærum. Der er parkering på P plad-
sen på Egebækvej. Der vil fremover være skydnin-
ger mandage i lige uger og den første skydedag i 
måneden er vores damer også velkommen.

Gardernes Landsskydning på 200 meter gen-
nemføres i månederne august-september og 
vi kan skyde sammen med Garderforeningen 
København på deres skydedage på Københavns 
Skyttecenter på Kalvebod , Selinevej 5. 

Vingsted. Lørdag den 20. september er der igen 
skydning i Vingsted, det er for alle gamle gardere 
med familie, det kunne være hyggeligt hvis vi 
igen kunne deltage. Se nærmere i Garderbladet. 
Kontakt undertegnede for tilmelding til Lands-
skydningen og Vingstedturen.

256-MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

17.09.14 kl. 19-21 NB! NB! Ny Dato
Hjortebrunst i Dyrehaven
Vi har igen i år fået det unikke tilbud fra et af vore 
medlemmer Peter Andersen, om en aftentur i 
Dyrehaven, hvor vi skal betragte hjortene i aften-
skumringen.  
- Mødested: Ved Peter Lieps Hus. Der kan parke-
res udenfor Kongeporten. 
- Deltagerne skal være forberedt på at kunne gå 
ca. 5 km i normalt tempo. 
- Vælg fodtøj og påklædning efter vejret. 
- Medbring gerne en god kikkert.
Tilmelding: senest d. 05.09.12 til John Lange, tlf. 
4499 1539 el. mail john.lange@mail.dk el. Kaj 
Hjortshøj 4585 7894.

November - Stiftelsesfest. Se næste nr. for 
mere information.

02.12.14 Julestue
   
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

Fugleskydningen afholdes søndag den 14. sep-
tember 2014.

Vinterskydningen begynder mandag den 6. 
oktober 2014.
De nærmere detaljer til alle tre arrangementer 
følger senere og kan ses på vores hjemmeside.

Her følger en hilsen fra vores bowlingleder:
Så nærmer tiden sig, hvor vi skal begynde en ny 
sæson, og alt bliver som vi er vant til. Der spilles 
hver anden tirsdag fra klokken 19.00 – 20.00. 
Vi starter sæsonen den 9. september og prisen 
bliver uforandret kr. 60,- pr. spiller. Jeg vil igen 
forsøge at arrangere 1 – 2 fællesbowlingsafte-
ner med Køge Garderforening, der vil blive en 
juleafslutningsaften samt sæsonafslutning, og 
ved disse arrangementer vil der, som sædvanligt, 
være efterfølgende spisning samt fælleshygge.  

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Garderstuen
Starter igen op sammen med skydning og Ole er 
klar bag baren.

Hjemmesiden:
Vor nye hjemmeside er nu fuld funktionsdyg-
tig. Husk at besøge den og se det nye outlook. 
www.koogf.dk, hvor der er opdaterede nyheder 
fra foreningen, samt billeder fra afholdte arran-
gementer, nye som gamle og især fra besøg hos 
vore fødselarer.

Steen Rasmussen

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

Skyttelauget informerer
Vi har 200m skydning på Holmegaards baner, 
mandag d. 1. september, sammen med Haslev 
GF, der skydes fra kl. 18.00 til kl. 20.00.
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9-14Sjælland og Øerne (V)

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

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

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

Kommende arrangementer
Nu er skyde- og bowlingsæsonen så småt ved 
at komme i gang for den nye sæson. Bowling 
foregår i Want2bowl, Tåstrupgårdsvej i Tåstrup 
og starter op tirsdag den 9.9 kl. 19.00. Skytterne 
holder til i skydekælderen i Glostruphallen hver 
onsdag og starter op den 24.9 kl. 19.00. Første 
skydeaften er gratis og nye skytter vil få en grun-
dig introduktion. For yderligere oplysninger kan 
du kontakte Jakob Hjort på 2166 5633 eller Niels 
Langstrup på 4033 4172. Der er altid plads til en 
til, så vi ønsker dig velkommen til en ny sæson. Se 
venligst program på vor hjemmeside.

Mandag den 6.10.2014 indbydes der til kam-
meratskabsaften i Glostrup Gl. Præstegård. 
Som skrevet i sidste nr. i GB, blev bestyrelsen 
opfordret til at lave dette arrangement igen. 
Bestyrelsen kan dog allerede nu meddele, at ved 
manglende deltagelse, så lukkes dette arrange-
ment endegyldigt ned. 
Vi begynder spisningen kl. 18.30. Der bydes på 
gule ærter. For de der ikke ønsker gule ærter, 
kan vi arrangere smørrebrød, og dertil dessert og 
diverse underholdning af os selv. Efter spisningen 
kan der spilles kort, medens andre kan hygge sig 
i gemytligt lag. Sidste tilmeldingsdato er torsdag 
den 2.10. så meld jer til nu med det samme hos 

Vestsjællands Garderforening indkalder til 
ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 
16. september 2014 kl. 18.00 i Garderstuen, 
Nygade 5, 4200 Slagelse.
Vestsjællands Garderforening har fra Midtsjæl-
lands Garderforening fået en henvendelse og 
forslag om sammenlægning af de 2 foreninger 
Midt og Vestsjællands Garderforeninger.
Bestyrelserne fra de 2 foreninger har holdt møder 
omkring dette forslag og kommet frem til et godt 
grundlag for en fælles forening, dette vil vi gerne 
snakke igennem sammen med vores medlemmer 
og ligeledes informere om forslaget.
Midtsjællands Garderforening tæller p.t. 93 
medlemmer.
Vestsjællands Garderforening tæller p.t. 189 
medlemmer.
Der er 2 punkter til den ekstraordinære general-
forsamling:
Punkt 1 – Sammenlægning med Midtsjællands 
Garderforening.
Punkt 2 – Lovændring – Punkt 16 – lyder nu – 
bestyrelsen består af 1 formand og 6 bestyrel-
sesmedlemmer – ønskes ændret ved en evt. sam-
menlægning til – bestyrelsen består af 1 formand 
og 8 bestyrelsesmedlemmer.
Foreningen er vært ved et lille traktement, Pølser 
+ 1 øl/vand.
Tilmelding senest den 12. september til tlf. dag 
3054 3891 – aften 5854 8591 – (Knud). 
 779-SEP-63 Knud Glavind

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: 688-MAJ-58 Kurt Olesen
26 Renwick Str., Flagstaff Hill, 5159 South Australia
Tlf. +61 0883 706 829
e-mail: mojn68858@tpg.com.au

Kalifornien (15/3 1942 – GF 92)

Formand: 484-NOV-54 Kristian Poulsen
161 Oak Meadow Road, Sierra Madre, CA 91024-2661, USA
Tlf. 1 (626) 3553 371
e-mail: scankp1@verizon.net 
www.garderforening.dk/califgf.htm

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.garderforeningen.com

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 og  
klarsen@shipco.com 

Mellemstaternes Garderforening havde som 
sædvanligt en rigtig god sommerskydning 
afholdt på foreningens skydebane.
Vejret var ikke uudholdeligt varmt som det 
plejer at være. Dejlig frisk vind fra Canada, som 
generede en del af skytterne. Det var vinden 
der fik skylden for dårlige resultater denne 
gang. Hvis ikke det er vinden, så er det noget 
andet.
12 skytter med US Carabine og det gode gamle 
Garand gevær plaffede løs hele eftermidda-
gen.
Til sidst pistolskydning med medlemmernes 
medbragte pistoler så som 1911 Colt Cal. 45 og 
forskellige 9 mm. pistoler.
Kost forplejnings chefen leverede kæmpe steaks 
fra grillen med alt tilbehør.
Skål for Dronningen med Aalborg Akvavit, plus 
skål for alt muligt andet.
Begyndende samtale om eventuelt at afholde 
DGU møde næste år.
Vores afholdte skriver Ole Sindberg oplæste 
skyderesultaterne til stor skuffelse for mange. 
Bedre held næste gang. Endnu en vellykket 
skydning.
Vores unge energiske formand Peter Diessel  
aflagde beretning fra et nyligt besøg på Garder- 
kasernen i København. 

Finn Aagaard

Vi deltager i Soldatersamvirkets pokalskydning 
søndag d. 21. september med start kl 9.00, til-
melding til Normann 5574 8606 eller Gert 2193 
0956, senest d 6. sept. Alle medlemmer i garder-
foreningen er velkomne.

Bestyrelsen informerer
Vi deltager som tidligere år i arrangementet ”sol-
datens dag” / ”flagdagen”, som afholdes fredag 
den 5. september. Der stilles med et Fanekom-
mando på 3 mand. Der bliver march gennem 
Næstved by hvor gamle gardere opfordres til at 
deltage, start fra P pladsen ved Munkebakken 
kl. 18.00. Vi stiller op ved mindestenen. Se også 
nærmere i dagspressen dagene før.

Husk vi holder 107 års jubilæum lørdag d. 25. 
okt. kl. 11.00 med brunch og tegnuddeling i 
Kalbyris-Salen ved Garderstuen, Næstved Hjem-
meværnsgård. Tilmelding  til formanden tlf. 5550 
1824 / 4015 1824.

Se også på vores hjemmeside. www.sydsjael-
landsgarderforening.dk

JUL-74 Kristian Rasmussen

Jakob Hjort på 2166 5633 eller Niels Langstrup 
på 4033 4172. Reserver denne aften nu.

Fredag den 7.11.2013 er der banko i Glostrup-
hallens Restaurant. Reserver dagen nu, og tag 
gerne familie og venner med til en hyggelig aften 
med flotte præmier. Nærmere i næste nummer 
af Garderbladet.

Opfordring. Foreningen søger stadig e-mail 
adresser fra så mange medlemmer som muligt. 
Du ved bedst selv, om du allerede har sendt den 
til formanden. Det tager dig 2 minutter. 

MAJ-70 Jens Crone
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Pacific Northwest (9/10 1968 – GF 97)

Formand: FEB-81 Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street, Redmond, WA 98052, USA
Tlf/arb. 1 425 881 3320 · Priv/mob. 1 206 963 3334
e-mail: vko61@hotmail.com
www.garderforening.dk/pacificnorthwestgf.html

Dronningens fødselsdag fejret i Seattle og 
Vancouver
På foranledning af Pacific NW GF var med-
lemmer og venner af foreningen i Seattle og 
Vancouver/Vancouver Island inviteret til tre 
festlige anledninger, hvor Majestætens fødsels-
dag blev markeret. CH/LG havde igen godkendt 
GFs invitation til to udvalgte tambourer, som 
skulle repræsentere Livgarden og underholde 
med lidt musik foruden at få en rejseople-
velse. Flybilletter var i forvejen skænket af 
den Dansk-Canadiske Klub, og lokal transport, 
kost, logi og sightseeing blev dækket af et par 
medlemmer.
På Majestætens fødselsdag var pensionister 
samlet ved Onsdagsklubbens frokost i Seattle 
og sidst på eftermiddagen bød formanden 
FEB-81 Kenneth Olsen, sammen med professor 
Marianne Stecher ved University of Washing- 
tons danske afdeling, ca. 80 gæster i alderen fra  
4 til godt over 90, velkommen til en hyggelig 
reception med et glas vin, danske pindemadder 
og fødselsdagslagkage bagt af gl. garder Poul 
Larsen. En champagne-skål og et 9-foldigt leve 
blev udråbt til ære for Majestæten.
Til turen havde OKS Kristian Gelsø Holst 
og OKS Alex Bylander forinden indøvet et 
varieret program af velkendt dansk musik for 
fløjte og tromme, og opmærksomheden blev 
ikke mindre, da OKS Bylander på trompet 
flot afspillede den amerikanske, canadiske og 
danske nationalmelodi, foruden den danske 
fædrelandssang.

Lørdag d. 19. april havde GF sammen med 
Danish House Society inviteret til gallamiddag 

i Scandinavian Community Center i Vancou-
ver, Canada. Gæsterne blev ved indgangen 
modtaget med stilfuld musik af tambourerne 
og samtidig budt velkommen af 676-JAN-61 
Curt Jensen og FEB-81 Kenneth Olsen, begge 
iklædt GFs blå vagtuniform. Efter den traditio-
nelle fanemarch, nationalmelodier og en læk-
ker middag tilberedt af Pia og Tina Pedersen, 
døtre af bortgåede MAJ-45 Erik N.P. Pedersen, 
modtog 277-MAJ-64 Eggert Boie Rasmussen 
sit 10 års tegn. Eggert havde selv spillet fløjte 
i Tambourkorpset, omend en ældre model end 
OKS Bylanders, og med tilbudet om at prøve 
den nye model, så kunne Eggert stadig spille 
et par velkendte strofer. GFs telegram med 
fødselsdagshilsen til Majestæten blev læst op 
sammen med den hjertelige tak modtaget fra 
Det Gule Palæ.
Alle bemærkede med stor glæde, at Tambourer-
nes musik-program med årene har udviklet sig 
til underholdning af høj kvalitet. Det gav flotte 
klapsalver og desuden anledning til et par eks-
tra billeder med de to tambourer efter den 
afsluttende Tappenstreg.

Påske-søndag var tambourerne inviteret til den 
Danske Kirke i Burnaby, hvor OKS Bylander bl.a 
havde forberedt præludium på trompet. Kirken 
var fyldt til glæde for en morgenfrisk pastor 
Birgitte Saltorp. OKS var dog ikke helt klar til 
at spille trompet denne søndag morgen, og 
programmet måtte i hast ændres til en mere 
almindelig Påskegudstjeneste. Efter gudstje-
nesten var begge tambourer dog klar igen, og 
alle kunne endnu engang nyde munter musik til 
kaffen inden dagen og besøget blev afsluttet.

Herfra skal udtrykkes en stor tak til CH/LG og 
CH/TBK for at GF kunne få de to dygtige tam-
bourer på besøg. OKS Holst og OKS Bylander 
er fortræffelige spillemænd af høj kvalitet, og 

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

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

Vest Kanada (18/10 1944 – GF 95)

Kontaktperson: FEB-71 Jan Bjerreskov
60 Hidden Vale Cres, NW, Calgary, AB T3A 5B5, Canada
Tlf. (403) 275-2135
e-mail: bjerre@telusplanet.net
www.garderforening.dk/wcgf.html

samtidig er de begge to et par muntre unge 
herrer, som nemt omgås såvel unge som ældre 
med respekt, et smil og en positiv indstilling. 
Som lovet fik de masser af oplevelser på turen, 
bl.a. med sightseeing i Seattle; besøg hos Boe-
ing og MicroSoft, og desuden set Vancouver og 
oplevet lidt af byens natteliv. 

Desuden en stor tak til DGs kontor, som havde 
sendt en stor stak Garderblade med til omde-
ling blandt medlemmer af de danske kolonier. 
Bladene var meget populære og blev omtrent 
revet væk.

FEB-81 Kenneth Olsen

DGU (6)
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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
24-10 796-MAR-61 GF 40
 Helge Hjelm Hansen og fru Bente
 Engvej 11
 9560 Hadsund 

Fødselsdage
90 år
13-09  692-MAJ-46  GF 10 
 Preben Hansen 
 Vester Fjordvej 62, 2. tv. 
 9000 Aalborg
17-09  547-NOV-46  GF 13 
 Frithiof K. Dam 
 Sønderås 44, 4200 Slagelse
18-09  570-NOV-45  GF 15 
 Holger Hansen 
 Engelsborgvej 14, 8800 Viborg
85 år
16-09  181-MAJ-50  GF 30 
 Axel Skov Sørensen 
 Nebelvej 6,  8600 Silkeborg
19-09  MAJ-50  GF 50 
 Erik Hansen 
 Tilegade 18, 4900 Nakskov
20-09  294-NOV-50  GF 44 
 Hugo Cortsen 
 Fasanvej 4, 7900 Nykøbing M
21-09  119-MAJ-50  GF 14 
 Per Lander 
 Ødegård, Guldborgvej 65 A 
 4990 Sakskøbing
28-09  20-NOV-50  GF 05 
 Vagn Skorstensgaard 
 Hjortevej 19, 8382 Hinnerup
04-10  436-MAJ-51  GF 21 
 Karl Strandhauge 
 Aspagårdsvej 10, 4534 Hørve
80 år
12-09  636-NOV-54  GF 16 
 Svend Aage Jensen 
 Egelyvej 38, 3630 Jægerspris
16-09  222-NOV-54  GF 03 
 Jørgen Skovgaard Petersen 
 Christiansminde, Bollervej 155, Sejet 
 8700 Horsens

19-09  865-NOV-54  GF 17 
 Johannes Christian Thomasen 
 Mølløvgaard, Nordmarksvej 11 
 4070 Kirke Hyllinge
27-09  340-NOV-54  GF 10 
 Anders Christian Bach-Mortensen 
 Kærsgårdsvej 11, 9240 Nibe
30-09  856-NOV-54  GF 13 
 Kurt Hansen 
 Toftevej 16, 4200 Slagelse
30-09  956-MAJ-54  GF 05 
 Anton Finn Møller Hansen 
 Postvej 86, 8382 Hinnerup
01-10  350-NOV-54  GF 25 
 Niels Jørgen Olsen 
 Kongebrovej 38, 4180 Sorø
07-10  017-SEP-58  GF 15 
 Søren P. Nielsen 
 Skolevangen 13, 8830 Tjele
07-10  115-NOV-54  GF 15 
 Henning Stokholm Sørensen 
 Romlundvej 74, 8800 Viborg
75 år
12-09  799-MAR-61  GF 01 
 Kurt Munk Hansen 
 Randkløve Alle 92, st. th. 
 2770 Kastrup
16-09  470-NOV-59  GF 23 
 Niels Garde Jacob 
 Knudsensvej 21, 7400 Herning
18-09  918-MAR-59  GF 60 
 Jes Lassen 
 Bygbjergvej 19 A, 6200 Aabenraa
19-09  806-JAN-59  GF 24 
 Erik Kristian Larsen 
 Spodsbjergvej 231, 5900 Rudkøbing
21-09  917-MAR-59  GF 06 
 Jørgen Schmidt Jessen 
 Vestergade 112, 6051 Almind
22-09  268-JUL-59  GF 57 
 Laurits Møller 
 Naffet 33 A, 6100 Haderslev
23-09  823-JUL-57  GF 41 
 Klavs Kofod 
 Teglgårdsvej 442, 3050 Humlebæk
24-09  708-JAN-59  GF 48 
 Carl Sigurd Sørensen 
 Kertinge Bygade 51, Kertinge 
 5300 Kerteminde
26-09  077-MAJ-59  GF 23 
 Tage Jespersen 
 Højgårdsvej 20, 6920 Videbæk
27-09  164-MAR-65  GF 18 
 Kurt Crohn 
 Præstemosevej 18 B 
 3480 Fredensborg
28-09  777-MAR-61  GF 05 
 Jørgen Reimer 
 F. Vestergårdsgade 24, 3. th. 
 8000 Aarhus C
30-09  142-JUL-59  GF 18 
 Mogens Johansen 
 Møllevænget 6, Ullerød 
 3400 Hillerød
03-10  535-MAJ-53  GF 61 
 Agner O. Svaneborg Gravesen 
 Ny Mæglergårds Alle 22 
 2660 Brøndby Strand
03-10  626-SEP-60  GF 01 
 Poul Sennels-Andersen 
 Sophus Claussensvej 10, st. 
 2920 Charlottenlund
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05-10  278-SEP-61  GF 53 
 Hans Aage Dysseholm 
 Classensgade 19, 4. tv. 
 2100 København Ø
07-10  NOV-59  GF 01 
 Egon Jørgensen 
 Studsbøl Alle 69, 2770 Kastrup
70 år
10-09  053-NOV-63  GF 51 
 Niels Peter Buse 
 Odensevej 132, 5400 Bogense
12-09  500-SEP-65  GF 02 
 Finn Erik Madsen 
 Krægevænget 11, 5270 Odense N
12-09  216-MAR-64  GF 14 
 Ole Pedersen 
 Udgaardsvej 13, 4873 Væggerløse
16-09  157-MAJ-66  GF 70 
 Allan Johan Christensen 
 Højmarksvej 19
 9700 Brønderslev
20-09  066-JAN-64  GF 25 
 Henning Søvsø Frandsen 
 Bjernedevej 11, 4180 Sorø
21-09  028-NOV-63  GF 06 
 Axel Sandager 
 Langesund 12, 6000 Kolding
22-09  740-NOV-65  GF 91 
 Kaare George Binau-Hansen 
 814 Warrenville Road 
 Mansfield Ctr. CT 06250, USA
24-09  656-SEP-64  GF 41 
 Kaj-Axel Witt 
 Kohaven 4, 3230 Græsted
25-09  116-NOV-63  GF 60 
 Mogens Lassen 
 Tingholm 38, 6430 Nordborg
25-09  052-JAN-64  GF 05 
 Jørn Niels Melgaard 
 Højlundsgade 9, 8700 Horsens
25-09  661-SEP-64  GF 08 
 Jens Henning Jensen 
 Engparken 1, 8370 Hadsten
26-09  630-SEP-64  GF 30 
 Asger Mikkelsen 
 Lille Ballevej 18, 8600 Silkeborg
28-09  000-NOV-63  GF 78 
 Laurids Christensen 
 Slettetoften 53, 2630 Taastrup
29-09  039-MAR-65  GF 32 
 Flemming Andresen 
 Ellevang 14, 1. th., 7100 Vejle
02-10  298-MAJ-64  GF 29 
 Erik J. Skree 
 Vejrmosegårds Alle 102 
 7000 Fredericia
07-10  354-JUL-65  GF 45 
 Henning Larsen 
 Strandvejen 7, 4600 Køge
07-10  424-SEP-66  GF 45 
 Steen Rasmussen 
 Byagervej 5, 4030 Tune
09-10  102-NOV-63  GF 14 
 Poul Andreas Hinsch 
 Folemarken 48, 4800 Nykøbing F
60 år
14-09  APR-76  GF 56 
 Richard Svendsen 
 Oxholmvej 3, 9800 Hjørring
19-09  APR-75  GF 61 
 Jens Erik Hou Vangsaae 
 Ravnager 8, 2600 Glostrup
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28-09  NOV-75  GF 12 
 Knud Nedergaard Sørensen 
 Søbyvej 68, Gylling 
 8300 Odder
28-09  MAJ-75  GF 31 
 Per J. Pedersen 
 Bøgevænget 9, 4672 Klippinge
29-09  APR-76  GF 21 
 Ole Fritz Nielsen 
 Holbækvej 16 B, Undløse 
 4340 Tølløse
01-10  JUL-74  GF 07 
 Leif B. Petersen 
 Sct. Jørgens Park 120, st. tv. 
 4700 Næstved
05-10  NOV-75  GF 50 
 Dan Lehm Nielsen 
 Rosnæsvej 69, 4900 Nakskov
50 år
10-09  SEP-84  GF 01 
 Erik Bjørn Larsen 
 Taarbæk Strandvej 78 B 
 2930 Klampenborg
13-09  SEP-84  GF 06 
 Niels Kopp Jensen 
 Sneppevej 18, 6000 Kolding
14-09  JAN-84  GF 12 
 Henrik Rothausen 
 Rønhøjs Ager 4, 8300 Odder
15-09  SEP-85  GF 45 
 Henrik Agerlin Rasmussen 
 Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
20-09  SEP-83  GF 01 
 Thomas Peter Strøbech 
 Ørnekulsvej 30, 2920 Charlottenlund
20-09  MAR-84  GF 05 
 Lars Jørgensen 
 Hulvejen 13, Høbjerg 
 8500 Grenaa
21-09  JUN-84  GF 01 
 Johnnie Korsholm Andersen 
 Flintholm Alle 20, 2. tv. 
 2000 Frederiksberg
23-09  MAR-85  GF 51 
 Thomas Sandberg 
 Peberhaven 4, 5400 Bogense
27-09  DEC-84  GF 01 
 Flemming Jørgen Nielsen 
 Odinsvej 14, 3460 Birkerød
01-10  SEP-83  GF 01 
 Thomas Lund-Sørensen 
 Hans Jensens Vej 16 
 2900 Hellerup
01-10  DEC-84  GF 17 
 Jens Wartenberg 
 Skovbakken 31, Stavnsholt 
 3520 Farum
01-10  JAN-83  GF 35 
 Lars Falk 
 Havnøvej 55, Visborg 
 9560 Hadsund
09-10  SEP-85  GF 03 
 Steen K. Givskov Andersen 
 Grønvej 12, Hosby 
 7130 Juelsminde
09-10  DEC-85  GF 17 
 Anders Göricke 
 Hvedstrupvej 16, 4000 Roskilde
09-10  MAR-85  GF 60 
 Niels-Henrik Bo Vinther 
 Egedal 23, 2. 0001 
 2690 Karlslunde

Dødsfald
451-NOV-39 GF 61
 Ulf Emcken
 Hanstholmvej 34, 1. 0334
 2720 Vanløse
546-MAJ-48 GF 39
 Carl Korsgaard
 Fjordvang 13
 6950 Ringkøbing
1282-NOV-48 GF 33
 Egon Henriksen
 Langagergyden 20
 5653 Nr. Lyndelse
502-MAJ-49 GF 27
 Carl Laursen
 Rønbjergparken 21
 Rønbjerg, 7800 Skive
298-NOV-49 GF 37
 Preben Møller
 Myrehøjvej  27 A
 5700 Svendborg
820-NOV-49 GF 02
 Bent Gilberg
 Æbeløvænget 6
 5000 Odense C
874-NOV-49 GF 23
 Jens Hansen
 Jens Holdgaardsvej 17, 2. 0205
 7430 Ikast
439-MAJ-50 GF 64
 Thomas Ahler Lindvig
 Skjernvej 74, Fiskbæk
 6920 Videbæk
206-NOV-53 GF 57
 Paul Tommy Normann
 Frydendal 11 D, 2. 0007
 6200 Aabenraa
623-MAJ-55 GF 04
 Erik Sejersen Vendelboe
 Astrupvej 25
 7760 Hurup Thy
808-MAJ-55 GF 34
 Helge Leth Michaelsen
 Brønsholmvej 221, Overlade
 9670 Løgstør
288-NOV-55 GF 13
 Niels Juul Dalsgaard
 Jyllandsvej 27
 4200 Slagelse
384-MAJ-56 GF 20
 Hans Ove Marding
 Grønsundvej 100
 4780 Stege
591-MAR-58 GF 45
 Henning Antonsen
 Kærvej 2
 4600 Køge
655-JAN-66 GF 55
 Svend Aage Overgaard Sørensen
 Østergade 7 H
 8370 Hadsten 
AUG-11  GF 18
 Tommy Marquart
 Kragelundtoften 65
 8600 Silkeborg

 
 TAK

Hjertelig tak til Silkeborg Garderforening for 
fremmøde og gave ved vores diamantbryllup.
 Tove og 181-MAJ-50 Axel Sørensen

Tak til Holbæk Amts Garderforening for vinga-
ve og fremmøde i anledning af min 80 års 
fødselsdag.
 462-NOV-55 Frede Christiansen

Hjertelig tak til Garderforeningen for Køge og 
Omegn, for fremmøde, buket og fanevagt, ved 
min mand 591-MAR-58 Henning Antonsens 
bisættelse i Herfølge kirke d. 16. juli 2014. 
 På familiens vegne, Lene Antonsen

Tak til Midtsjællands Garderforening for frem-
møde og de dejlige flasker vin, i anledning af 
min 75 års fødselsdag.
 816-JAN-59 Niels Flemming Jensen

Hjertelig tak til Assenskredsens Garderforening 
for opmærksomhed og formandens besøg i 
anledning af min 80 års fødselsdag.
 469-NOV-54 Knud Erik Hansen

Stor tak til formanden for Aarhus Garderfor-
ening og Per Bundgaard for deres fremmøde 
med en meget god vin på min 85 års fødsels-
dag. 164-MAJ-50 Jens Balle

Hjertelig tak til Køge og Omegns Garderfor-
ening ved Steen og Carsten for fremmøde og 
opmærksomhed i forbindelse med min 70 års 
fødselsdag den 10-07-2014, samt tak for hilse-
ner fra årgangskammerater i form af postkort 
og vin. 820-MAR-66 Vagn Rem

En stor tak skal lyde til Gl. Roskilde Amt Gar-
derforening for vingave til min 75 års dag frem-
sendt med kurer Sv.Åge. Med Garderhilsen. 
 689-MAJ-58 Keld H-J. Marcussen

Tak til bestyrelsen for Gl. Roskilde Amts Gar-
derforening, medlemmer af Garderforeningen 
samt mine årgangskammerater for venlig frem-
møde og hilsener til min 75 års fødselsdag.
 781-JAN-59 Tommy Hansen

Hjertelig tak til Falster og Østlollands Garder-
forening for gave og hyggeligt besøg af Karl 
Andersen og Anders Jensen på min 75 års fød-
selsdag. Garderhilsen fra
 703-SEP-60 Ole Wilcken

Tak til Gl. Roskilde Amts Garderforening for 
opmærksomheden til min 60 års fødselsdag 
21-06-2014.
 JAN-77 Lars Nielsen-Skensved 

Hjertelig tak til Morsø Garderforening for hil-
senen til min 70 års fødselsdag. Tak for den 
gode flaske portvin, og tak til formanden Knud 
Rasmussens besøg, samt for den gode snak vi 
fik. Med venlig hilsen
 903-SEP-63 Hans Jørgen Mortensen

En stor tak til årgangsforeningen MAJ-49 og 
Garderforeningen i København for deltagelse 
og fanevagt ved min far 434-MAJ-49 Bent Wil-
helm Hansens begravelse i Lyngby Kirke. 
 På familiens vegne, 
 NOV-92 Jesper Wilhelm Hansen.

Tak til Kongeå-Egnens G.F. for opmærksomhed 
ved min 85 års fødselsdag d. 21-07. Tak til for-
mand Peter Vig for besøget. Med venlig hilsen
 843-NOV-52 J.E.Fonnesbæk
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