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Præsidenten har ordet
Præsidiet og jeg er nu i gang 
med ”formandsmøderun-
den” (første i Region V 28. 
februar), hvor jeg deltager i 
jeres regionsvise formands-
møder, ledet af respektive 
vicepræsidenter. Det er min 
første mulighed for at møde 
jer garderforeningsformænd. 
Runden afsluttes først 14. 
marts med mødet i Region 
II. Under turen har jeg De 

Danske Garderforeningers (DG) forretningsfører, Carsten Rasmus-
sen, med mig og herudover har vi Andreas Dalsgaard Andersen, 
DG nye kommunikationsansvarlige, med dels for at præsentere 
ham for jer garderforeningsformænd og dels for at Andreas kan 
svare på spørgsmål om DG nye hjemmeside, som er ved at være 
færdig. Under denne formandsmøde-runde har jeg lagt mig på 
sinde at lytte i højere grad end at fortælle. Vi er en demokratisk 
organisation, og det betyder, at den interne kommunikation i DG 
skal gå begge veje. Og formændene har især ved denne møde- 
runde mulighed for at vejlede og påvirke mig som Præsident i den 
retning, I ønsker det. Det demokratiske islæt skal vi værne om, selv 
om det ind imellem betyder, at vi som organisation er lidt ”tunge 
af danse med” for samarbejdspartnere. Jeg og Præsidiet gør os 
derfor umage for at reagere hurtigt i opkommende sager for 

derved at fremstå som moderne og relevant samarbejdspartner. 
Jeg vil i næste nummer af Garderbladet vende lidt tilbage til mine 
oplevelser og erfaringer fra formandsmøderunden. Jeg har selv-
sagt også et par emner med rundt, som jeg rejser og gerne vil høre 
jeres mening om (veteransagen, samarbejde med Gardernetværk 
og en intensivering i fastholdelsestiltagene over for nye medlem-
mer ved disses hjemsendelse fra værnepligtstjenesten).

DG deltager selvsagt i fejringen af Hendes Majestæt Dronningens 
75 års fødselsdag 16. april 2015 sammen med alle andre solda-
terforeninger inden for rammen af Danske Soldaterforeningers 
Landsråd. Jeg må derfor opfordre alle til at deltage i festligholdel-
sen af Majestætens fødselsdag ved tilmelding af jeres respektive 
foreninger med faner via DG Sekretariat. Vi er den største solda-
terorganisation i Danmark, og det skal kunne ses også 16. april 
2015. Præsidiet og jeg har fundet en gave til Dronningen. Men 
gaven forbliver en hemmelighed indtil fødselsdagen. 

Jeg og DG nye kommunikationsansvarlige, midt i implementerin-
gen af DG nye informations- og kommunikationsstrategi, er i gang 
med systematisk at identificere de nye grupper/myndigheder/
enkeltpersoner fra det offentlige rum, som DG gerne vil yderligere 
i dialog med, således at vi kan leve op til den mere offensive profil, 
som er tegnet og beskrevet i den nye strategi. For at være offensiv 
må vi også være forudseende, hvilket stiller ganske klare forudsæt-
ninger om en uhindret og friktionsfri intern kommunikation.
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Veteranboliger
Rækkehusene lige uden-
for hegnet til Garder-
kasernen, også kaldet 
”S-toget” grundet den 
røde farve og nærheden 
til jernbanen, omdan-
nes nu til udslusnings-
boliger for veteraner. 
KFUM fik i slutningen af 
sidste år brugsretten til 
boligerne.

Meningen er, at soldaten, og eventuelt familien, kan bo der per-
manent i indtil 3 år. Dermed skabes der en længere periode med 
geografisk ro for den person og eventuelt familie, som trænger 
til støtte. Boligerne skal ses som en forlængelse, af de værelser 
KFUM tilbyder som rekreationsboliger. Og de nye boliger skal i det 
daglige også drives af KFUM.
De 8 boliger renoveres og moderniseres, og der skabes udendørs-
rammer for fællesskaber og aktiviteter, således at soldaten og 
familien ikke isolerer sig. De fleste penge til projektet er rejst, men 
der mangler stadig anslået ca. 300.000 kr, som man håber, vil blive 
rejst snarest muligt, således at ombygningen kan sættes igang.
Dette vil give vores veteraner et enestående tilbud her i det nord-
sjællandske med henblik på at komme videre.

Vi har i starten af februar fået vores udsendte fra Operation Sha-
der hjem igen. De var udsendt til det Kurdiske område af Irak, hvor 
de uddannede Peshmerga soldater i basale militære discipliner så 
som sanitetstjeneste, imødegåelse af vejsidebomber, våbenbe-
tjening og taktik. Udsendelsen gik godt, og Livgardens personel 
leverede en flot indsats.
Samtidigt har vi så også udsendt de sidste soldater til den interes-
sante mission i Irak, Operation Inherent Resolve. De skal sammen 
med US Marines uddanne irakiske soldater, ligeledes i basale 
færdigheder, mens disse på rotationsvis er trukket væk fra front-
linjen. 
I marts måned hjemsendes hold AUG 2014 fra Vagtkompagniet, 
det har været et godt hold med opgaver specielt i relation til jul 
og nytår. Og hold DEC 2014 gøres klar til at gå vagt igennem 3 
intensive vagtuddannelses uger, der afsluttes med en inspektion 
og fanefremstilling. 
Endelig har Musikkorpset travlt med at rekruttere nye musikere, 
således var der i februar musikkonkurrence for basbasun og i maj 
og juni vil der være konkurrencer for henholdsvis Cornet, horn 
og slagtøj. Målet er at de fleste ledige stillinger i Musikkorpset er 
besat, inden vi går på sommerferie.  
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. 28 44 12 94 · e-mail: henrik.agerlin@gmail.com

“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.

Fra Livgarden
Marts 2015
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FELT II
Af Landstalsmand, Garder Christian Goth Dencker.

Mandag d. 26. januar. En dag som 1. DEL 2. KMP havde ventet 
på. Nogle havde glædet sig til denne dag, andre havde frygtet 
den. Det var dagen, hvor deres første længerevarende feltøvelse 
begyndte. Denne tur har en markant stigning i sværhedsgraden, i 
forhold til rekrutternes første feltøvelse. De skulle på denne øvelse 
’’sove’’ ude i felten i 2 nætter. Dagen startede ud med våbenaf-
hentning og klargøring af ens udrustning. Delingen rykkede ud på 
græsset ved cindersbanen, for at gøre klar til kamp. De havde en 
dag foran sig, hvor der skulle indøves til nogle af de missioner, som 
FELT II byder på.
Det var først mandag aften kl. 22:00, at 1. DEL forlod kasernen, 
for at køre til et mere udfordrende terræn. Stemningen var god, 
og humøret var højt da de tre grupper blev sat op i hver deres 
MAN. Efter ca. 45 minutters kørsel ankom grupperne til desti-
nationen – nu stod den på march. Marchen foregik i et godt og 
effektivt tempo, så det varede ikke længe før vi ankom til KFO, 
og da hele delingen var samlet, stod den på et samlet angreb. 
Nu skulle de øvelser grupperne havde brugt dagen på at indøve, 
endelig bruges i en taktisk situation. Efter et effektivt angreb, 
skulle der gang i benene igen. Nu stod den på march endnu 
en gang. Marchen gik nu mod det ODO, hvor vi skulle tilbringe 
noget tid tirsdag.
Efter en lang march var vi endelig ved at være ved ODO. Men 
pludselig kom der en uventet drejning. Grupperne skulle lige igen-
nem en lille ’’soldaterprøve’’. Vi ankom til en lille å, hvor der var 
et stort reb som gik over åen. Nu gjaldt det om at komme over

 

åen, uden at falde i vandet. Det var altså det famøse kommando 
kravl vi skulle prøve.
Efter nogen tid var alle kommet over åen, og havde som belønning 
fået en feltration. Nu var stemningen atter høj – selv hos den ene 
rekrut som var blevet våd. Da alle var klar til at gå videre, gik vi 
atter mod ODO. Heldigvis var det blot 300 meter væk, så der gik 
ikke længe før man kunne få en lille pause og hoppe i posen.
Et par timer gik, og nu skulle vi i gang igen. Den stod på indøvelse 
for det angreb som vi skulle lave senere på aftenen. Der gik hurtigt 
et par timer med indøvelse, og inden vi vidste af det, så skulle vi 
ud på march igen. Vejret var med os, da der var skyfrit og månen 
lyste godt op. Det hjalp gevaldigt på stemningen, at man kunne se 
hvor og hvad det var man gik i. Men efter et par timers march var 
vores held sluppet op. Skyerne kom frem, og der blev lynhurtigt 
buldermørke. Man kunne knap nok se manden 20-30 cm foran 
én selv. Dette var ikke særlig muntert, og der gik ikke længe før 
mange af os begyndte at hallucinere.
Inden vi skulle angribe konvojen som vi havde planlagt, havde vi 
lige en kold og våd opgave at skulle klare. Den frygtede vandpas-
sage stod pludseligt meget nær, og inden grupperne vidste af det, 
så stod de og aftog deres uniform. Klokken var omkring midnat, da 
de skulle i vandet. Delingsføreren var den første som var i vandet, 
og derefter fulgte rekrutterne trop. En efter en kom i vandet, og 
blev efter et par meter trukket op af vandet igen. Dette var en god 
oplevelse for rekrutterne, da det jo ikke er sidste gang de skal på 
en vandpassage.
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Efter ca. halvanden time, havde alle fået tørt tøj på igen, og var 
klar til at gå videre. Nu skulle vi gå de sidste kilometer hen til KFO. 
Det vidste sig dog, at disse kilometer blev længere end forventet. 
Vi gik lige knap 4 timer inden vi ankom til KFO, og dette kunne 
mærkes på rekrutterne. Men der var moralsk støtte fra deres 
gruppeførere, så rekrutterne fandt hurtigt energi og kampgejst 
frem. Grupperne lagde sig ud i deres positioner, og angrebet blev 
hurtigt igangsat. Inden længe var angrebet ovre, og missionen var 
succesfuld. Nu kunne grupperne snart se lyset forenden af tunne-
len, og kunne se frem til de sidste par timer inden turen gik hjem 
til kasernen igen.
Efter 1,5 kilometers gang ankom delingen til deres næste opgave. 
En o-march opgave, hvor de skulle gå fra punkt A til punkt B. Dog 
med den lille drejning, at der kørte sergenter rundt i GD’er for at 
fange dem på ruten. Blev man fanget af sergenterne, blev man 
kørt tilbage til udgangspunktet, og skulle gå i mod målet endnu 
engang. Det var derfor klogt at gå helt inde i skoven, så man var 
camoufleret. Mange nåede frem til målet uden problemer, men 
enkelte blev erkendt af sergenterne og skulle derfor gå det længere 
end de andre.
Da alle var kommet i mål stod den sidste opgave foran delingen. 
De skulle gruppevis ud på en pres-tur, hvor de skulle samarbejde 
for at kunne løse opgaven. Pres-turen bød på løb, sejlads og grav-
ning. Og da alle var kommet i mål, kunne man godt mærke, at al 
energi var opbrugt. Nu var grupperne klar til at komme hjem. Men 
inden lastbilerne kørte af sted mod kasernen, så fik de kommende 
gardere en velfortjent kop varm kakao.
Rekrutterne kan nu se frem til den fantastiske REX-tur, som vil 
være 50 % længere, 50 % hårdere og med 50 % mindre søvn. 
Men med hjælp fra sine kammerater og gruppeførere, vil rekrut-
terne også komme igennem REX-turen – lige så vel som de kom 
igennem FELT II.

Livgarden
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Af Landstalsmand, Garder Christian Goth Dencker.

Lørdag d. 31. januar afholdt III Bataljon Den Kongelige Livgarde 
åbent hus på Garderkasernen, hvor de værnepligtiges pårørende, 
og andre interesserede kunne komme og besøge kasernen. Yder-
mere kunne evt. kommende rekrutter komme til et oriente-
ringsmøde, for at høre, hvad det er man laver i Den Kongelige 
Livgarde.

Hovedporten åbnede op for de pårørende kl. 09.00, og på klok-
keslettet gik ca. 300 pårørende ind på kasernen.

De pårørende fik lov til at være med til en nogenlunde normal dag 
for rekrutterne, hvor de kunne overvære dagsordenen på kaser-
nen. Dagen startede ud med et stueeftersyn, hvor mange forældre 
blev chokerede over, at deres sønner og døtre rent faktisk godt kan 

Åbent hus på Garderkasernen

finde ud af at rydde op på sit værelse. Derefter var der opvisning 
fra 1. Vagthold fra Vagtkompagniet på Frederik III’s plads. Umid-
delbart efter opvisningen var der ”fri leg” for rekrutterne og deres 
pårørende. Der var opstillet en masse forskellige stande, så man 
kunne opleve noget forskelligt. Man kunne både prøve at løbe 
med fuld oppakning, skyde i en skydesimulator og være passager 
i en pansret mandskabsvogn.

Efter et par besøg ved de forskellige stande, og en oplevelse af 
en fuldstændig proppet kantine, stod den atter på appel. Her 
skulle der uddeles førstehjælps mærker, og månedens rekrut skulle 
udnævnes.

Det var en dejlig dag for de værnepligtige og deres pårørende.
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Fremstillinger ved CH/LG

Følgende blev fremstillet den mandag 12. januar 
2015 ved CH/LG.
Oversergent H. Christensen FSBM/2/I
Oversergent J.J. Jessen SF FINSK/STKMP/I
Oversergent M. Nielsen SF VEDL/STKMP/I
Korporal T.B.B. Larsen KTHJ1/1/I/LG
Korporal M. Blach GV1 1/I/LG
Oversergent C.F. Nielsen NKDEL 2/III/LG

Følgende blev fremstillet mandag 26. januar 2015 
ved chefen for livgarden.
OS J.O. Nielsen. Han tilgår 1/I/LG.
SG J. Leth
SG M. Leth
SG S. Enggaard
SG J. G-T. Johansen
SG J.S. Mortensen
SG P.C.D. Olesen
SG D.S.H. Pedersen
SG M.W. Rasmussen
SG N.S. Scheldt
SG A.N. Simonsen
SG J.B. Svankær
SG S.K. Sørensen
SG F.G. von Lüttichau
SG J.P.A. Windum
De tilgår alle 1 og 2 KMP ved III/LG.

Følgende er yderligere udnævnt, og tilgår I og II/LG: 
SG M. Kolding
SG J.L Madsen
SG C.B. Andersen
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Livgarden kommer 
til Aalborg
Lørdag den 14. marts vil Aalborg igen være fyldt med gardere, 
idet de nye gardere fra 1. og 2. kompagni ved 3. Livgardebataljon 
fra indkaldelseshold DEC14 vil være i byen for at fejre Rex’erne og 
holde Blå Fest.
Med begge kompagnier i Aalborg og med 3. Livgardebataljons 
historiske tilknytning til Aalborg, så skal besøget i byen naturligvis 
markeres på særlig vis. De to kompagnier vil derfor marchere gen-
nem byen sammen med Den Kongelige Livgardes Musikkorps og 
Livgardens Tambourkorps.
Marchen vil starte fra Honnørkajen kl. 12.45, og marchen vil her-
fra gå ad ruten: Honnørkaj – Toldboden – Østerågade – Nytorv 
– Slotsgade – Bredegade – Algade – Gravensgade – Bispensgade 
– Østerågade – Rådhuset. Marchen slutter kl. ca. 13.15  på Gam-
meltorv, hvor fanen vil blive tildækket. Musikkorpset vil herefter 
spille et par numre.
Kom og oplev 3. Livgardebataljon tilbage i Aalborg, og vær med til 
at give vore unge gardere en uforglemmelig oplevelse.



Egedal Kommune i Nordsjælland har bygget nyt rådhus, som blev indviet 
af H.M. Dronningen den 18/11 2014. Egedals borgmester, Willy Eliasen, 
og Egedal Byråd fandt herefter på at invitere borgerne til nytårskon-
cert med Den Kongelige Livgardes Musikkorps på ”Borgertorvet”, det 
store midterareal inde i rådhuset. Rådhuset er tegnet af Henning Larsen 
Architects, der har formået at skabe en ret fantastisk akustik i den uhyre 
store rådhushal. Musikkorpset er jo ret fokuserede på akustik i øjeblikket, 
hvor det allerede er mærkbart, hvordan Stærekassens gode lydforhold 
gavner hverdagens orkesterarbejde. Det var derfor en ekstra glædelig 
overraskelse at komme til Egedal Rådhus og finde sådan en fin, ny sal. 
Tilmed var det meget flot at sidde ved siden af kunstneren Malene Land-
greens 50 kvadratmeter store vægmaleri. Tilfredsheden stopper ikke 
engang hermed, for aftenens solist var vores kære trubadur Povl Dissing 
og dirigenten den velkomne Børge Wagner. De to 76årige herrer charme-
rede på livet løs i nytårsfestlig musik og Benny Andersens dejlige sange. 
De 500 billetter var revet væk på 15 minutter.  En gevaldig god aften!
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Musik i nyt rådhus

Egedal Rådhus 23/1-15. 

Trompetist/musikarrangør Stig Sønderriis sammen med Povl Dissing. Dirigent Børge Wagner, Povl Dissing og Musikkorpsets formand, 
basunist Bjarne Rasmussen. Fotos: Musikkorpset.

Henning Povl Hansen på sin første 
arbejdsdag i Stærekassen. Foto: KKB.

Ny kollega 
Musikkorpsets slagtøjsgruppe nåede at blive halveret (fra 4 til 2 mand) i de år, over-
enskomstforhandlingerne varede, og hvor ingen kunne ansættes. Som fortalt i sidste 
nummer af Garderbladet, er der for nylig indgået en ny organisationsaftale, og der 
er åbnet for tilgang af nye kolleger. Så nu har Søren Rønløv og Tom Højlund fået en 
ny, fast kollega: slagtøjsspilleren Henning Povl Hansen, som fra 1996 og indtil januar 
2015 har været ansat i Prinsens Livregiments Musikkorps i Skive. Henning er blevet 
overflyttet fra Prinsens Musikkorps til Livgardens Musikkorps efter gensidigt ønske. 

Henning fik sin ilddåb ved vagtparaden i 
Fredensborg 5. februar, som ikke alene var 
hans første vagtparade hos os, men hvor 
bærestroppen på det ene bækken pludselig 
gik af, og det store, tunge ”grydelåg” var lige 
ved at ryge hen ad brostenene. Ved utrolige 
gymnastiske øvelser midt i paraden undgik 
han at tabe det løbske bækken og klarede 
at holde bjørnen på hovedet samtidigt. Ham 
kan vi godt bruge! Velkommen til Henning.

Advarsel 
Ved denne koncert går man forgæves efter Frederik IX’s 
Honnørmarch!
”Livgarden og det lykkelige Arabien” 
Hybridkoncert i Stærekassen, ons. d. 1. april kl. 19.30. 
Livgardens Musikkorps med jazzpianist/komponist/diri-
gent Nikolaj Bentzon featuring balkangruppen Danska 
Zvezde (Danske Stjerner). 
Øst møder vest i funk, jazz og klassisk. ”Hvorfor opdele 
vores store kulturelle diversitet, når vi kan have så meget 
glæde af hinanden!?”, spørger Nikolaj Bentzon. Ved kon-
certen kan man høre uropførelsen af Bentzons arabiskto-
nede koncertsuite ”Morgenland”, komponeret til Livgar-
dens Musikkorps. Aftenens 3 gæstemusikere flygtede fra 
ex-Jugoslavien for ca. 15 år siden. Trioen er rene ildsjæle 
på deres instrumenter. Man kan desuden høre musik fra 
”Aladdin Suite” (1918-19) af vores store 150års fødselar, 
Carl Nielsen, foruden Herbie Hancocks jazzfunknummer 
”Butterfly” med Bentzon selv som klaversolist. Billetsalg: 
Billetlugen. Se mere på www.dklm.dk 
Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist
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Særligt for gl. gardere

Det sker i 2015

MARTS

 Landsskydning 15 m

3. Formandsmøde Region I 

4. Formandsmøde Region III 

5. Formandsmøde Region IV 

11. Dronningeparade (uddeling af Dronningens ur)

14. Formandsmøde Region II 

27. Hjemsendelsesparade

APRIL

 Landsskydning 15 m

11. DSL Landsrådsmøde Antvorskov Kaserne

16. Dronning Margrethe II fødselsdag 75 år (bus 
med faner, overdragelse af DG gave mv. Endelig 
planlægning under afslutning mellem DG, DSL og 
CH/HMD ADST)

21. HKH Prinsesse Isabella fødselsdag 8 år

29. HKH Prinsesse Benedikte fødselsdag 71 år

MAJ

2. Præsidiemøde DG Livgardens Kaserne 

3. Årgangsparade Livgardens Kaserne

4. HH Prins Henrik fødselsdag 6 år

26. HKH Kronprins Frederik fødselsdag 47 år

28. Hobro og Omegn GF 100 år 

29.-31.  Repræsentantskabsmøde Viborg 

31. Gardergolf Viborg

xx Garderudvekskling Norge

JUNI

6. Gardens Dag, Garderkasernen, Høvelte

6.-7. DGU, generalforsamling i Chicago (USA)

7. HKH Prins Joachim fødselsdag 46 år

11. HKH Prinsgemalen fødselsdag 81 år

18.-21. DSL Nordisk Stævne Aalborg Kaserner

26. Livgardens årsdagsparade (incl. uddeling af 
 Dronningens ur)

30. Livgardens årsdag – 357 år 

xx Garderudveksling Danmark

fortsat fra side 3
Derfor er alle medlemmer altid velkommen til at gribe fat i mig pr. 
mail el. telefon, når I måtte have et budskab. En del af vor styrke 
er det indre demokrati.  
Hvervning er fortsat min og Præsidiets topprioritet. Vi skal have 
løst problemet med at fastholde nye medlemmer også efter at de 
nye medlemmer hjemsendes fra Den Kongelige Livgarde. Hverv-
ningen kører fornuftigt og med acceptabelt resultat. Nu skal vi 
sikre, at nye medlemmer ikke mister interessen, når de møder 
deres respektive nye Garderforeninger. Det kan ikke være nogen 
”raketvidenskab”. Og husk, vort medlemstal skal fortsat med 
udgangen af 2015 være mindst 11.000 medlemmer og i fremgang. 
Ellers er vi med til at grave vor egen foreningsgrav. 
 Flemming Rytter, Præsident      

Hædersbevisninger i 
De Danske Garderforeninger

De Danske Garderforeningers Hæderstegn

413-MAJ-63 Poul Guldager Brammer
Stengærdet 23, 6705 Esbjerg Ø

789-SEP-63 Palle Cornelius Castbak
Bredekildevej 50, 4400 Kalundborg 

374-MAJ-64 Viggo Jensen 
Umanakvej 159, 6715 Esbjerg N

JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen
Bøttemosevej 20, 4690 Haslev

JUL-78 Carsten Elleman
Mosevangen 31, 6710 Esbjerg V

De Danske Garderforeninger 
ønsker tillykke

Ønskes
Mere eller mindre brugt 

Bjørneskindshue til udstillings brug.

226-NOV-53 J. Birk Andersen
Øst Canada Garderforening

birkandersen4@sympatico.ca



Særligt for gl. gardere 3-15

12 www.ok.dk  ·  www.jef.dk  ·  www.veteranhjem.dk

 

Præsidiets 
Skydeudvalg
Alle gamle gardere bør skyde landsskydning, så 
det skal du vel også….

Gardernes Landsskydning på 15 m er nu godt i gang. Mange gamle 
gardere har allerede været på skydebanen og gjort deres bedste, og 
mange yderligere har forhåbentlig sat sig for at ville skyde lands-
skydning15 m i år. 

Har du ikke skudt din Landsskydning endnu, så fortvivl ikke. Der er 
stadig tid hertil, idet Landsskydningen kan skydes i hele marts måned 
og frem til og med 10. april. 

Det er Skydeudvalgets håb, at vi i år får rigtig mange gamle gardere 
på skydebanen, og at vi får alle foreninger repræsenteret. Brug Lands-
skydningen til at samles og få en hyggelig aften sammen. Slut op om 
Landsskydningen – en fælles aktivitet på tværs af foreningerne.

Præsidiets skydeudvalg

Gardergolf 2015 afholdes i forbindelse med De Danske Garderfor-
eningers repræsentantskabsmøde i Viborg, søndag d. 31. maj 2015.

Vi mødes i restauranten på Hjarbæk Golf Center, Stavildvej 2 A, 
8832 Skals, kl. 09.30 søndag formiddag, hvor der bliver givet en kort 
orientering om dagen. 

Følg med på gardergolf.dk

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

Opgiv venligst: Navn, adresse, telefonnummer, DGU nummer og 
handicap.
Indsæt betalingen på 475, - kr. pr. deltager, på konto i Nordea 
2452  7556 679 171.

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget. 
HUSK at anføre: Dit navn og Gardergolf på indbetalingen.

Tilmelding så hurtigt som muligt, dog senest 10. maj 2015.

GARDERGOLF 2015
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HOLD MAJ-50
Bestyrelsen for Årgangssammenslutningen MAJ-50 er i gang med at 
forberede et arrangement i anledning af vores 65 års jubilæum. Gam-
le Gardere fra MAJ-50 som ikke er medlem af årgangsforeningen er 
velkomne. Vi mødes til paraden på Rosenborg den 3. maj for derefter 
at fejre vort jubilæum et eller andet hyggeligt sted. Vil du deltage 
så skriv en mail til perlander@dlgmail.dk eller ring på tlf. 5095 9319. 
inden 1. april 2015. Vi ser hen til at mødes med Jer.
Med Garderhilsen 119 Per Lander.

HOLD NOV-55
Mine herrer garderkammerater, vi var indkaldt til TUNGT KOMPAGNI  
i november 1955.
Vi har 60 års jubilæum ikke i november 2015, det er rykket frem til 
den 3. maj i år 2015. Sæt allerede nu i god tid kryds i kalenderen. I 
april nummeret af Garderbladet kommer der mere nyt.
Spørgsmål besvares på kontakt@tkmpnov55.dk
For årgangsudvalget 611 Thyge.

HOLD JUN-SEP-NOV-57
Hold juni, sept. og nov. 1957 indkalder hermed til det skæve 571/2 
års jubilæum.
Deltagere i frokosten efter paraden kan tilmeldes senest 15.4 til 724 
Knud Erik 4084 7077, 857 Torben 8648 8205 og 146 Jørgen 6446 
1581.

HOLD MAJ-63
Kom mens du kan. Den 3. maj kan vi fejre vores 52. “midtvejs”  
garderjubilæum. Kommer DU? Meld dig til inden 15. marts og hør 
hvad der ellers sker og vær med til en hyggelig frokost efter årgangs-
paraden.
Med garderhilsen.
305 Bjørn. Tlf. 4731 4442 / 2463 3227. Mail subj@live.dk eller
431 Ole Tlf. 9813 8732 Mail kohp@stofanet.dk

HOLD NOV-75
Kære garderkammerater: 
Den 17. november har vi 40 års jubilæum, og det skal vi selvfølgelig 
fejre. Derfor mødes vi søndag den 3. maj til årgangsparade kl. 09:00, 
da der ikke længere er årgangsparade i november måned. Kom gerne 
i lidt god tid, så vi kan finde hinanden. Efter paraden finder vi et 
sted, hvor vi kan hygge os og spise frokost. Kom og vær med, også 
selv om du måske ikke ”plejer” at deltage i årgangsparaderne. Du må 
meget gerne sende os en e-mail, så vi nogenlunde ved, hvor mange 
vi bliver.
Med garderhilsen: Kim Bolø, Kurt Mark og Niels Bock.
Mail til: niels_bock@ofir.dk

HOLD JAN-80
Kom til 35 års jubilæum
Den 2. januar var det 35 år siden vi blev indkaldt til Uddannelses-
kompagniet i Sandholmlejren og vort garderjubilæum nærmer sig 
med hastige skridt.
Årgangsforeningen har tidligere rundsendt mail med invitation til 
den 2. og 3. maj og det har her ultimo januar resulteret i næsten 100 
tilmeldte, så flot. Dig, der endnu ikke er tilmeldt, du kan sagtens nå 
det, der er først deadline den 28. februar !
Klik dig ind på hjemmesiden www.livgarden-januar80.dk eller besøg 
vores Facebookgruppe Livgarden Jan 80, her finder du alle relevante 
oplysninger til din tilmelding, på hjemmesiden kan du også se hvem 
der allerede er tilmeldt jubilæet.
Så kære hold JAN-80 garder, vi håber også at se dig den første week-
end i maj måned
På Årgangsforeningen JAN-80 vegne 
Povl Christensen
Evt. spørgsmål besvares gerne på 8663 8581. 

Indkaldelse til generalforsamling den 2. maj 2015 kl. 15.00
Garderkasernen i Høvelte
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af vedtægter
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
6. Eventuelt
Øvrige punkter som ønskes optaget på dagsordenen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Sendes 
på email til: sandholm.jan80@gmail.com
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med 35-års jubilæet. 
Se mere om jubilæumsfesten på www.livgarden-januar80.dk 

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… 

B l i v  k o r t h o l d e r  n u !  
15	  foreninger	  har	  allerede	  foræret	  sine	  
medlemmer	   et	   Garderkort	   –	   er	   din	  
forening	   den	   næste	   i	   rækken?	   Kontakt	  
din	  lokale	  bestyrelse	  eller	  Knud	  Glavind	  
og	  hør,	  hvordan	  din	  lokale	  	  
forening	  får	  fat	  i	  	  
Garderkortet.	  
	  

Kontakt	  Knud	  Glavind	  på	  mail:	  dgglavind@dbmail.dk	  eller	  tlf.	  30	  54	  38	  91	  

Åbent hus i Høvelte
Gardershop
Vanen tro stillede Gardershop og Hverveud-
valget op i Høvelte. Trods en kold dag med 
dryppende næser, var repræsentanterne fra De 
Danske Garderforeninger godt tilfredse med 
dagen. 

Familien Mikkelsen kunne, til Åbent hus i Høvelte d. 31. januar 2015, stille med hele 5 gardere. Fra 
venstre på billedet ses: JUL-59 Bent Mikkelsen, AUG-08 Christian Mikkelsen, AUG-79 Jann Mikkelsen, 
AUG-10 Frederik Mikkelsen & DEC-14 Nicolai Mikkelsen. 
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Nordjylland (I)

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

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

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

Familie skydning
Onsdag den 18. marts 2015 kl. 19,00.
Sted: Aars Skytteforenings skydebaner, Øster-
markskolen, Ø. Boulevard41, 9600 Aars.
Indgang ved SFOen.
Der skydes 20 gældende skud og 5 prøveskud.
Bagefter er det muligt at skyde på festskiver.
Husk at tage ledsager og børn med, der er noget 
for alle.
Efter skydningen er der kaffe og madder samt 
præmieuddeling. 

Garderudstilling hos Dansk Nutidsmuseum, 
Aars
Vi har fået en aftale med ovennævnte om en 
vandreudstilling af ting fra foreningens første 
100 år.
Vi efterlyser derfor ting som medlemmerne har 
liggende. Gå derfor i skuffer, skabe og flyttekas-
ser og se, om I skulle have noget liggende som I 
kan undvære eller vi kan låne.
Bestyrelsen tager imod med taknemlighed.       

KONTINGENTBETALING
Himmerland Garderforenings kontingent for 
2015 er alene 300 kr.
Beløbet kan overføres til Himmerlands GF kon-
to 9217 - 0000528242 i vort pengeinstitut.
Husk at oplyse soldater nr. og navn.

MÆRKEDAGE
Følgende har på sin halvrunde fødselsdag 
haft besøg af 2 fra bestyrelsen: NOV-51 Jens 
Rubæk.

Tirsdag den 10. marts kl. 19.00 afholdes der 
landsskydning i Sindal. 
Det er en aften hvor vi fra bestyrelsen håber man-
ge vil møde frem og slutte op om vores skydning, 
samt være med til, at vi kan indsende nogle flotte 
resultater. Vi slutter af med hyggeligt samvær 
over et par stykker brød. Tilmelding til Richard 
Svendsen tlf. 3013 0782 eller mail tuppi40@
hotmail.com senest 8. marts.

14. marts fylder foreningen 85 år og det har vi 
valgt at fejre med jubilæumsreception i Svanelu-
nden kl. 12.00. Vi håber mange vil slutte op om 
indbydelsen som er udsendt til medlemmerne. 
Husk tilmelding senest 5. marts. Der henvises til 
den udsendte invitation.

Onsdag den 18. marts kl. 18.00 er vi inviteret 
til Vendelboskydning. Vi har været så heldige at 
Vendsyssel Garderforening har givet os en hjæl-
pende hånd. Det var efter planen os der skulle 
have afholdt denne skydning i år, men på grund af 
renovering af Vendiahallen, som vi håber, bliver 
helt klar til sæsonstart til efteråret, har vi lavet 
en byttehandel. Tilmelding til Bent Mikkelsen tlf. 
9892 3652 eller mail postbent@vip.cybercity.dk 
senest 15. marts.

25. marts afholdes den årlige generalforsam-
ling på Vendelbohus kl.18.30. Der vil som der 
står i vedtægterne blive udsendt en dagsorden i 
uge 10.(bemærk ny dato i forhold til udsendte 
program).

15. januar havde vi besøg af Fin Larsen som 
fortalte om sit ophold over flere omgange på 
Grønland i forbindelse med sit arbejde hos Poli-
tiet. Der var mødt 20 deltager op og det blev en 
rigtig god aften fortalt på en interessant måde 
om hans arbejde og oplevelser som politimand 
på Grønland.

267-JUL-59 Bent Mikkelsen

OBS! Foreningens årlige generalforsamling 
finder sted torsdag 12.03.2015 på KFUM. Dags-
orden iflg. Lovene. Tilmelding til formanden.
Indbydelse er udsendt til alle medlemmer.

HUSK at få indbetalt kontingent.

10. marts kl 19.00 på Restaurant Tronborg. 
Interessen for de slesvigske krige og vel især 
slaget på Dybbøl har det seneste år været stor. 
Der er udgivet flere nye spændende bøger og i TV 
kunne vi følge Ole Bornedals omdiskuterede serie 
”1864”. Garderforeningen følger op på det, når 
cand mag i historie og tidligere lektor på Randers 
Statsskole Svend Hill-Madsen den 10. marts hol-
der foredrag over emnet: 
”1864 – fiktion og realiteter”. Den lange historie 
om Sønderjylland og Slesvig-Holsten. Tilmelding 
før 5. marts. Pris 100 kr. incl. kaffe. 

16. april kl. 18.30. Rundvisning i Vestre Lands-
ret Asmildklostervej 21 Viborg. Landsretterne er 
to domstole, som blev oprettet i 1919. Vestre 
Landsret har sæde i Viborg med jurisdiktion over 
Jylland, mens Østre Landsret har sæde i Køben-
havn med jurisdiktion over øerne samt i visse 
tilfælde over Grønland og Færøerne. Som institu-
tion er Vestre Landsret en af landets ældste med 
oprindelse i Viborg Landsting som med sikkerhed 
kan spores tilbage til historisk tids begyndelse og 
formentlig er betydelig ældre. Viborg har således 
været retscentrum i mindst 1.000 år.
Kl. 20 er der kaffe på LMO, Landbo Midt Øst ved 
siden af Landsretten. Pris 100. Bemærk datoen. 
Det er Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag, 
75 år. Så kom gerne i civil garderuniform, lyse 
bukser og blå blazer. N.B: tilmelding senest den 
14 marts.   
Tilmelding til alle begivenheder til kasserer Leif 
Bodilsen tlf. 8646 6234 – mail: a.l.bodilsen@
gmail.com eller til formanden.
Vel mødt.

AUG-79 Søren Dam Kjeldsen
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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

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

Nordjylland (I) 3-15

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

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

Onsdag d. 4. og 25. marts kl.19.30
Landsskydning og kammeratskabsaften i Sjør-
ring Hallen.
Vi mødes på skydebanen i Sjørring hallens kæl-
der.
Indgang fra bagsiden af hallen.
25. marts er sidste skydeaften, som afsluttes med 
et par stykker smørrebrød.
Tilmelding senest d. 22. marts til Niels Godiksen 
på 2090 7901 el. n.godiksen@mail.dk
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.
Vel mødt

Bestyrelsen

Onsdag d. 8. april kl. 19.00 Kammeratskabs-
aften på Grønlandsvej 16, 9900 Frederikshavn.
Vi mødes til kammeratligt samvær med skydning, 
kortspil, bowling en bid brød og lidt til ganen.
 
Onsdag d. 22. april kl. 20.00 afholdes der 
Generalforsamling i Marinestuen.
Søndergade 184, 9900 Frederikshavn. Nærmere 
tilgår jævnfør vedtægter.
Kl. 19.00 vil der være spisning og kl. 20.00 starter 
generalforsamlingen.
Tilmelding til generalforsamling og spisning til 
Peter på tlf. 3124 3733 eller info@vendsyssel.dk 
SENEST D. 16. APRIL

Onsdag d. 21. januar var rammen sat til en 
gang kogt torsk i Skagen bowlingcenter.
Denne gang var damerne også inviteret. Vi var 
samlet omkring 30 personer til en virkelig god 
gang kogt torsk.
Der var alt i tilbehør også de våde varer.
Herefter fik vi kaffe og dessert. Til dem som 
ikke var forspist, blev et par bowlingbaner 
startet op. 
Andre gik ned i lokalet, som indeholder en 
meget stor skydesimulator. Her blev skudt alt 
fra løver til ænder og øldåser.
Igen en rigtig hyggelig aften i Skagen, og endnu 
engang skal der lyde en stor tak for rigtig god 
mad og servering til Bowlingcentret.

DEC-97 Martin Jensen

Kommende sommerarrangementer
Bestyrelsen arbejder på næste arrangement i 
foreningen. Dette bliver en guidet rundtur ved 
Bangsbo Fort, hvor vi skal se det gamle befæst-
ningsanlæg, som blev bygget af den tyske besæt-
telsesmagt under 2 verdenskrig, samt udbyg-
get af det danske søværn under den kolde krig. 
Noget unikt er kanonerne. Deriblandt 15 cm 
kanonerne fra det danske artilleriskib Niels Juel, 
som står i sine oprindelige bunkere. Artilleriskibet 
blev sænket 3 maj 1945.
Se meget mere om dette i det kommende Gar-
derblad.

Onsdag d. 18. marts Vendelboskydning.
Skydningen bliver afholdt i Fr.havn onsdag d. 18. 
marts kl. 18.00. 
Tilmelding til Skydeudvalgsformand Carsten 
Christensen på tlf. 2252 3245.

Fredag d. 27. marts 2015 Bowling.
Der bowles fredag d. 27. marts 2015. Denne 
gang bliver det i Hals Hotel & Bowlingcenter. 
Begge dage bowles der kl. 18.00 med efterføl-
gende spisning kl. 19.00.
Tilmelding senest 2 dage før til:
Johnni Olesen på Tlf. 2149 5187 eller mail john-
ni-mette@stofanet.dk eller Jacob Dam Rasmus-
sen på Tlf. 2448 0186 eller mail jdr@stofanet.dk

Konstituering af bestyrelsen  
På sidste bestyrelsesmøde har bestyrelsen kon-
stitueret sig som følgende:
Formand: Poul Sonne Jensen.
Næstformand samt Bowlingudvalgsformand: 
Johnni Olesen
Fanebærer samt skydeudvalgsformand: Car-
sten Christensen
Kasserer: Morten G Jessen
Sekretær: Jacob Dam Rasmussen

Fanen
Vi deltog med fanen torsdag d. 8. januar, til 
Hjemmeværnets nytårskoncert i Budolfi Kirke. 
Kirken var fyldt op med mange faner til en flot 
koncert, hvor der var en efterfølgende tale. Det 
var en meget højtidelig begivenhed.

Følgende har på sin runde fødselsdag fået besøg 
af et bestyrelsesmedlem: Søren Thomsen.

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

Generalforsamling
Torsdag, den 19. marts, kl. 19.00, mødes vi hos 
Børge Jacobsen I Hjorthede. Hvor vi skal se køk-
ken produktionen. Efter rundvisningen holdes 
der generalforsamling. Reserver datoen allerede 
nu. Indkaldelse med dagsorden vil blive udsendt 
ultimo februar.

Husk også skydning
Vi skyder hver onsdag aften, fra kl. 19 - 21, på 
Bjerringbrohallens skydebaner.

Mandag, den 12. januar afholdtes den årlige 
bowlingdyst mod Viborg Garderforening på 
Bowl ń́ Fun i Viborg. 13 bowlere mødtes kl. 
18.30 til den veldækkede buffet ved The Grill. 
Kl. 20 gik vi i gang med dysten. Ole havde 
opstillet 4 hold og der var udsat 1 flaske vin 
til bedste mand på hvert hold. For første gang 
lykkedes det Bjerringbro at hjembringe hoved-
parten af præmierne, da Viborg kun opnåede 
sejren på en enkelt bane. Vinderne var Søren 
Olsen, Viborg og Ole Andersen, Ole Mortensen 
og Steen Lundgaard, Bjerringbro.

Kontingentopkrævning er udsendt via PBS i 
februar måned (jeg glemte desværre at ændre 
årstallet, men der er altså kontingent for 2015, 
der opkræves). Husk lige at tilmelde jer til 
Betalingsservice, hvis I ikke allerede har gjort 
det, da det vil lette betalingen fremover for 
begge parter.

Vi vil også gerne spare porto, så husk at give 
besked ved ændring af din e-mail adresse eller 
send den til perdalgaard@mail.tele.dk, hvis du 
endnu ikke har gjort det.      

FEB-74 Per Dalgaard
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Midtjylland (II)

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

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

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

Vi er startet på træning til Landskydningen på 
15 m. bane. Der kan skydes hver torsdag aften 
fra kl. 18.30 i Nørre Djurs Skytteforening Skyt-
tehus Stenvadbygade 55 Stenvad. Torsdag den 
12. marts er der kaffe/te og kage betalt af din 
Garderforening til dem der møder, du kan også få 
en ”gardersnak” med andre medlemmer i Djurs-
lands Garderforening. Næste ”kaffe/te skydning” 
er den 9 april, samt sidste mulighed for at skyde 
din landsskydning i år.

JAN-63 Chr. Brøgger

Den 19. januar var der 9 gardere til skydning på 
skydebanerne på Mejrup Skole.
Alle gennemførte den obligatoriske mærke- 
skydning. Efter bemærkninger at dømme var 
ikke alle tilfreds med egen skydning. 
Men det kan stadig nås på skydningen i febru-
ar.

APR-69 Hans Tinggård

GODT NYTÅR
Torsdag den 5. december 2014 afholdt Lemvig 
og Omegns Garderforening generalforsamling.
Mødet fandt sted på havnen i Lemvig, nærmere 
bestemt på restaurant Bjarnes Fisk.
Der var 18 gamle gardere til spisning og efter-
følgende generalforsamlingsmøde, samt udde-
ling af årgangstegn. Traditionen tro var menu-
en: ”Stegte ål” eller ”Kogt torsk” ad libitum og 
der var nok til alle.
Der var genvalg på alle poster mht. bestyrel-
sen.
Vi har ligeledes afholdt den årlige Garderjagt 
hos Svend Erik Rosengård d. 26-10 2014, med 
efterfølgende ”Gule ærter med tilbehør” hos 
Uffe Sværke. Der var dog ikke så mange gl. 
gardere med på jagten, men en del kommende 
gardere. Der blev desværre ikke nedlagt nogen 
dyr. Den sikre såt efterfølgende, var der god 
tilslutning til og her mødte der også flere gl. 
gardere op. Vi havde en god dag med godt 
humør og hyggeligt samvær.

MAR-92 Uffe Sværke

Skydeafslutning
Afslutning på vinterskydningen på 15-meter 
banen, Lundgårdskolen, afholdes tirsdag d. 24 
marts kl. 19.00.
Aftenens vigtigste punkt er Damernes skydekon-
kurrence hvor pokalen er på spil.
Der vil dog være morskabsskydning for herrerne. 
Traditionen tro sluttes der af med et par stykker 
smørrebrød.
Tilmelding senest 17. marts 2015 til Ole Ander-
sen, mosegaarden@hotmail.com eller tlf. 2323 
2059.

Bedriftsbesøg
Tirsdag d. 16. juni kl. 18.30
Hos I/S Østergård Trælundvej 20 7400 Herning.
Vi skal se et moderne landbrug fra 2008. Med 300 
køer + opdræt, robotmalkning, 280 ha.
Derefter kører vi til Ruth og Holger Østergård 
Keldsgårdvej 6 7451 Sunds, for at se opdræt af 
kvier og efterfølgende kaffe samme sted.
Mød op denne aften tag naboen med til en hyg-
gelig aften.
Garderforeningen er vært med kaffe og vand 
denne aften.

Tilmelding senest 9. juni 2015 til Holger Øster-
gård, ruthholger@hotmail.com eller tlf. 2945 
1980.

FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen

Generalforsamling 2014 i Lemvig samt uddeling af årgangstegn til
fra venstre: Steen Søgård 25 år. Keld Nørmark 25 år, samt  Formand Ole Nicolajsen.

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

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

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.skjerngarderforening.dk

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

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

Husk at tilmelde dig til generalforsamling d. 
12. marts i Medborgerhuset kl 18.30.
Dagsorden er sendt ud.

Har du husket indbetaling af kontingent?

Du kan også nå at deltage i 15 m. landsskyd-
ningen vi skyder hver tirsdag frem til 31. marts.
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3-15Midtjylland (II)

Viborg og Omegn (25/7 1909 – GF 15)

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

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

Tirsdag d. 3. marts
Bowling kl. 18.30 i Bowl´n Fun, Tingvej 7, Viborg. 
Denne aften tager vi damerne med.
Senest tilmelding til Karsten d. 28. februar. 
Mail: karstenfruergaard@hotmail.com, Tlf. 21 
23 27 70

Torsdag d. 19. marts
Kammeratskabsaften i ”Paradiset” Kasernevej 9, 
Bygning 7.
Husk tilmelding til formanden senest d. 16. 
marts.
Mail: saabyetjele@hotmail.com, Tlf. 4037 3432/ 
86 67 34 32.

Se i øvrigt den nye hjemmeside: viborggarder-
forening.dk AUG-82 Jørn Bech

Skydning
Sæsonens næste skydning i Lyseng er fra kl. 19.00 
den 4. marts.
Vi skal bl.a. have skudt årets N. A. I. S. skydning 
og landsskydningen på 15 m.
Nærmere oplysninger hos skydeleder Jan Karsten 
Creutzberg, tlf. 3024 7109.

Torsdag den 26. marts kl. 18.30. Spisning med 
foredrag på ”Restaurant Kohalen”, Jæger-
gårdsgade 154, Aarhus.
Velkommen til en aften med stegt flæsk ad libi-
tum, skummende øl og højstemt kammeratligt 
samvær.

Inden spisningen forlæller den kendte foredrags-
holder Hans Nysum om Hvidstensgruppen.
Han er en utrolig god og interessant fortæller.
Pris: 100 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til: Per Bundgård, tlf. 8698 
8600 senest den 19. marts.

Onsdag den 22. april kl. 18.00 Museumsbe-
søg og spisning på det nye Moesgård Museum, 
Moesgård Alle 20, Højbjerg.
Vi besøger Moesgård Museums nye unikke muse-
umsbygning og får en guidet rundvisning i de nye 
spændende udstillinger.
Der er efterfølgende spisning. Tag gerne ægte-
fællen/kæresten med.
Pris 150 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til Per Bundsgård tlf. 8698 
8600 senest den 8. april.

Uddeling af Hæderstegn den 8. januar kl. 
18.30. – Hobrohuset ”Den gamle By”.
Mere end halvtreds medlemmer var mødt til 
årets første spisning med uddeling af Hæders-
tegn.
Ikke mindre end 31 af foreningens medlemmer, 
som var jubilarer, havde fået indkaldelse til 
overrækkelsen.
I en pause mellem den lækre mad og kaffen, fik 
de 17 jubilarer, som var mødt op overrakt hen-
holdsvis 10, 25, 40 og 50 års hæderstegn.

10 års hæderstegn: Jørgen Nielsen, Jakob Sch-
midt Østergaard, Einer Jørgensen og Jesper 
Wilhelmsen.
25 års hæderstegn: Mogens Christensen, Alf M. 
Sørensen, Morten Erntsen og Jan knudsen.
40 års hæderstegn: Ole Erichsen, Leif Hovvej, 
Henry Jensen, Per Mikkelsen og Mogens Venge 
Petersen, Jørn Niels Melgaard.
50 års hæderstegn: Eivind Rasmussen, Anders 
Hagen Pedersen og Erik Kaas.

MAR-67 Leif Johannes Hovvej

Whisky smagning
Region 2 og 3 indbyder til fælles 
arrangement.
Fredag den 20. marts kl. 18.00 besøger 
vi Stauning Whisky, hvor vi vil blive vist 
rundt i destilleriet, og høre om deres pro-
duktion af kvalitets whisky, efter rundvis-
ningen vil der være smagsprøver på deres 
fremragende whisky.
Efter besøget på Stauning Whisky kører 
vi på restaurant Stauning Havn og spiser 
stegt flæsk og fjordskrubber ad libitum.
Prisen for dette arrangement er KUN kr. 
230,- excl. drikkevarer under spisning. 
Alle er velkomne.

Det var en aften med rigtig god stemning blandt de fremmødte, og vi fik hørt et par af de gode gamle historier.
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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

Sydjylland (III)

Bindende tilmelding til Ulrik Baunsgård 
på fam.baunsgaard@paradis.dk eller tlf. 
5134 7406 senest den 10 marts. Der er 
plads til 80 deltagere.
Stauning Whisky – Stauningvej 38, 6900 
Skjern, www.stauningwhisky.dk
Restaurant Stauning Havn – Strandvejen 
31, 6900 Skjern, www.stauninghavn.com

Generalforsamling torsdag den 19. marts 
2015 kl. 18.30
Årets generalforsamling afholdes igen i år på 
Vollerup Kro med dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag der ønskes behandlet, skal indgives skrift-
ligt til formanden senest 4 dage inden general-
forsamlingen.
Mød op til denne hyggelige aften, hvor der tra-
ditionen tro vil blive serveret Eisbein mit Sau-
erkraut. Der kan mod bestilling også serveres 
Wienerschnitzel.
Bindende tilmelding foretages til formanden 
senest tirsdag den 10. marts 2015, helst på 
ovenstående mailadresse eller sms til mobil 4011 
4827. 

Generalforsamling 2015
Afholdes TORSDAG D. 19 MARTS kl. 18.00 i Ser-
gentmessen på Ryes Kaserne.
Tilmelding til formanden på :  mail@jeppe-rekla-
me.dk  eller  7620 1212.  
Vel mødt

OKT-77 Jørgen Jeppesen

Aktiviteter i marts 2015  
Onsdag den 4. marts kl. 10.00. Kammeratskabs 
formiddag m/ledsager i Museums og Garder-
stuen på Haderslev Kaserne. 

Bowling foregår den første tirsdag i hver 
måned kl. 18.45 i Sønderborg, hvor der stadig 
er plads til ekstra deltagere. Mød op og få nogle 
hyggelige timer og kammeratligt samvær.

Kontingentopkrævningen udsendes snart og 
de, som endnu ikke har fået tilmeldt betalingen 
til fremtidig automatisk betaling, opfordres til 
at tilmelde betalingen til PBS. Dette vil lette 
kassererens arbejde og du slipper for at mod-
tage et FI-indbetalingskort med posten.

På glædeligt gensyn til generalforsamlingen.
JUL-88 Mogens Dankert

Denne formiddag skal vi høre et spændende 
indlæg af kolonnechef (svarer til rang af oberst) 
fra Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev 
Niels Bonde Jensen. Det vi i daglig tale kalder CF 
Kasernen på Vilstrupvej i Haderslev. Kolonneche-
fen kalder sit indlæg ”Det niveaudelte rednings-
beredskab, Beredskabsstyrelsens organisation 
og opgaver, hvordan virker det i praksis”. Alene 
overskriften på indlægget må kunne have mange 
af vore medlemmers interesse. Hvad kender vi i 
dagligdagen i grunden til hele Danmarks bered-
skab?

Torsdag den 5. marts kl. 18.30 afholdes årets 
generalforsamling i Parolesalen på Haderslev 
Kaserne. Der startes med gule ærter med hvad 
der tilhører. Herefter overrækkelse af jubilæums-
tegn. Tilmelding skal ske til formanden John de 
Taeje på mail adressen detaeje@post4.tele.dk 
eller på telefon 2553 1540. Nærmere herom vil 
tilgå pr. mail og pr. post til de af vore medlem-
mer der endnu ikke har opgivet os deres mail 
adresser.

Onsdag den 18. marts kl. 19.30. Skyde og 
kammeratskabs aften på skydeloftet på Hader-
slev Kaserne.

Fredag den 20. marts kl. 18.00 indbyder 
Region 2 og 3 til fælles arrangement med 
besøg hos Stauning Whisky, med rundvisning 
og smagsprøver på deres fremragende whisky.
Efter besøget på Stauning Whisky kører vi på 
restaurant Stauning Havn og spiser stegt flæsk og 
fjordskrubber ad libitum.
Bindende tilmelding til Ulrik Baunsgård på fam.
baunsgaard@paradis.dk eller tlf. 5134 7406 
senest den 10 marts. Der er plads til 80 delta-
gere.

Onsdag den 25. marts kl. 19.30. Skyde og 
kammeratskabs aften på skydeloftet på Hader-
slev Kaserne. 

Siden sidst
Onsdag den 14. januar - Nytårsparole/skyde-
aften:
Så fik vi på behørig vis taget hul på 2015 med 
vores traditionelle Nytårskur på skydeloftet 
med champagne og kransekage samt ønsket 
hinanden godt nytår.

Onsdag den 28. januar – Skydeaften
Bedste skytte: Bjarne Nielsen – 96 point
Heldigste: Viggo Tønnesen.

JUL-90 Mikael Ridstrøm Lauritzen
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3-15Sydjylland (III)

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

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

Skydning i Glud
DGs Landsskydning 
på 15 meter afholdes 
lørdag d. 14. marts kl. 
09.00-12.00 og tirsdag 
d. 17. marts kl. 19.00-
21.00. 
Der skydes hver tirsdag 
kl. 19-21 frem til og 
med d. 24. marts. Alle er velkomne. 

Kongeå-egnens GF afholder generalforsam-
ling onsdag d. 25. marts 2015 kl. 18.30 på Mar-
kedsrestaurationen, Markedsvej 7, 6650 Brørup.
P.S. Dagsorden sendes ud pr. e-mail. Nærmere 
tilgår medlemmerne.

843 52-II J.E.Fonnesbæk

Fra højre. Sekretær Johs Fonnesbæk, Æresmedlem  Tommy Nissen, Peter Vig samt 
oversergent Jens-Jacob Vig med foreningens fane.

Udflugt til årgangsparade i København
Sønderjydsk Garderforening arrangerer i år en 
bustur til årgangsparaden søndag den 3. maj. Det 
er planen at vi skal deltage i paraden om formid-
dagen, den er færdig omkring kl. 11, så er der 
bagefter tid til at vi kan nå ned til Amalienborg og 
se vagtskiftet. Derefter vil der i nærheden være 
bestilt bord til frokost samt hyggeligt samvær.
Bussen samler op i Tønder, Toftlund, Rødding og 
ved motorvejstilkørslen Kolding syd. Den afgår 
fra Tønder kl 5.30, så det er med at komme tidligt 
op, men så er der også både kaffe og rundstykker 
samt en skarp til de morgenfriske. Se det endelige 

Varde og Omegnes Garderforening, afholder 
deres årlige generalforsamling på Horne kro. 
Torsdag d. 26. marts 2015 kl. 18.30.
Dagsorden i henhold til forenings vedtægter.
Tilmelding til formanden Carsten Christensen på 
tlf. 4011 3002.  Eller via E-mail. formand@varde-
omegns-garderforening.dk senest onsdag d. 18. 
marts 2015.
 Bestyrelsen

I anledning af Tommy Ritz Nissens 95 års 
fødselsdag har foreningen på dagen udnævnt 
Tommy til æresmedlem som en påskønnelse af 
en lang og  særdeles aktiv indsats for gardersa-
gen både lokalt og på landsplan. 
Tommy bestred bla. i mange år revisorposten i 
foreningen. Se billederne nederst.

MAR-83 Peter Vig

program med opsamlingstider på Sønderjydsk 
Garderforenings hjemmeside www.sonderjydsk-
garderforening.dk 
Det er fra i år lavet om så der ikke længere er 2 
parader hvert år, en i maj og en i november, nu er 
der kun i maj. 
Prisen pr. deltager vil være ca. 350 kr, dette 
dækker bus og forplejning i bussen. Frokosten i 
København er for egen regning, men vi finder et 
sted med rimelige priser.
Det vil selvfølgelig også være muligt for andre af 
de Sønderjyske foreninger at deltage på turen.
Tilmelding og betaling skal ske ved mail til Kar-
sten G. Holm. Tilmeldingen er først gældende, 
når betalingen er modtaget på reg. 1551 konto 
1042521.
Til orientering er fristen for kontingentbetaling 
overskredet, så skulle der være enkelte der 
mangler at betale, er det med at få det gjort.

Bestyrelsen

Tommy Ritz Nissen. Årg. 1-7-1940.
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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

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

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

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

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

Garderforeningerne på Fyn (4)

Assenskredsen (2/9 1945 – GF 66)

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

Fyn (IV)

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

Klub/Foredrag.
Klubaften torsdag den 5. marts 2015 kl. 
20.00.
Afholdes som sædvanlig på Hotel Hedegården, 
FOREDRAG om GRÆNSEFORENINGEN afholdes 
på Hotel Hedegården torsdag den 5. marts kl. 
20.00.
Sydslesvig gør Danmark lidt større
Grænseforeningen i et historisk og nutidigt per-
spektiv
Kulturforsker og forfatter, mag.art. Kirsten 
Rykind-Eriksen, formand for Grænseforeningen, 
Vejle Vesteregn, vil fortælle om Grænseforenin-
gens skiftende roller som aktør for det danske 
mindretal, der opstod i Sydslesvig ved græn-
sedragningen i 1920. Det handler om følelser, 
idealer og realiteter og en aldrig svigtende tro på 
kampens mål. 
Grænseforeningen er en af Danmarks store fol-
kelige foreninger, der i 2020 har 100 års jubi-
læum. Men flere lokalforeningerne er over 125 
år gamle. De opstod som Sønderjyske foreninger 
i 25 året efter det katastrofale nederlag i 1864 for 
at gå ind i kampen med at støtte dansk sprog og 
kultur i det gamle danske landområde Slesvig. 
For evt. kaffe / brød, tilmelding til undertegnede 
gerne mail eller sms.
Senest den 2. marts
Med det, vil det være svært at finde en god und-
skyldning, for ikke at møde op.

15 mtr skydning
Afholdes i år lørdag den 29. marts kl. 13.00 
i Hældagerhallen, Nørremarksvej 157, 7120  
Vejle Ø
Hallen/Skydebanerne er åbne fra kl. 13.00 til 
16.00.
Da I har aftjent Jeres værnepligt ved Livgarden, 
må I også kunne skyde, derfor mød nu op.

OBS! OBS! OBS!
Hvis du ikke modtager e-mail fra mig med 
orientering om foreningens aktiviteter, er det 
sikkert fordi du ikke har sendt en mail til mig, 
så du kan komme ind I systemet

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

Skydning
Landsskydning på 15m  afholdes i perioden fra 
nu og indtil 1. april 2015.
Skydningen kan foretages på egen skydebane. 
Vi afholder en skydeaften i marts, - onsdag, d. 
4. marts 2015, hvor Kim Lorentzen og jeg selv vil 
være til stede. Der skydes mandage- og onsdage 
aftener i Assens Arena, så mød op i Arenaen og 
besøg skydebanen. Hjælp gives af skytteforenin-
gens medlemmer, hvis du har behov. Du skal 
betale for patroner og så skal du betale et ind-
skud på kr. 25,00 til DDG.

Regionsskydning 2015 på 15m distancen 
afholdes fredag, d. 13. marts 2015 kl. 18,30 i 
Faaborg Skytteforenings lokaler på Telemarken 
i Faaborg. 
Denne skydning kan også anvendes som lands-
skydning, se ovenstående. Tilmelding snarest 
muligt til skydeudvalgsformanden Kim Lorentzen 
på telefon 4079 1238 eller til formanden på 
telefon 6471 2370, så kan vi arrangere fælles-
transport til Faaborg.
 
Generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling, fre-
dag, d. 20. marts 2015 kl. 18.00 i Marinestuen, 
Sdr. Ringvej, 5610 Assens. Dagsorden iflg. lovene. 
Forslag, som ønskes behandlet på generalfor-
samlingen skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. 
Emblemer og hæderstegn bæres. Efter general-
forsamlingen serveres der kogt torsk eller wie-
nerschnitzel. Tilmelding senest den 14. marts 
2015 på telefon 6471 2370 eller til næstformand 
Arne Jull Madsen på telefon 6474 1494. Tilmel-
dingsfristen bedes venligst overholdt af hensyn 
til madbestillingen. 

Bowling - resumé
Vi var 3 bowlere til årets regionsbowling i 
Odense d. 10. januar 2015.
Da et bowlinghold består af min. 4 personer, 
måtte vi ud på ”lånemarkedet” for at finde en 
4. mand – da vi var ramt af afbud. Det lykkedes, 
da en deltager fra Nordfyn var i ”overskud”. Vi 
må dog erkende, at vi ikke kunne leve op til tid-
ligere tiders niveau, så vi - Frits, Kim og jeg må 
konstatere, at Nordfyn og Svendborg har bedre 
bowlinghold end os. Vi fik blot en 5. plads. 

JUL-78 Tom Kristensen

Lidt fra formanden 
Kære gardere. Jo flere af jer som vi har e-mail-
adresse på jo nemmere er det at komme i kon-
takt med jer, og jo billigere er det at indkalde til 
generalforsamling og den slags.
Derfor hvis du har fået e-mail på det sidste, 
eller har fået ny e-mail så send mig en mail 
på hgprivat2@gmail.com, så kommer du på 
kontaktlisten. Og husk at melde flytning, nyt 
telefonnummer og ny e-mail til mig.

JUL-71 Henrik Gattrup

Kommende:
Skydning
Tirsdag den 3. kl. 19.00 15 m skydning gevær & 
pistol FKS- Hallen.
Tirsdag den 10. kl. 19.00 skydeafslutning. 15 m 
skydning gevær & pistol, FKS-Hallen. Dette er 
sidste chance for at skyde din landsskydning på 
hjemmebane.
Fredag 13. kl. 18.30 – Regionsskydning i Faaborg. 
Tilmelding til Sendy Alstrøm Ring hurtigst muligt. 
Du kan også skyde din landsskydning denne aften. 
FKS-hallen ligger Tranehøjen 5, Odense SV.
 
Garderstuen
19. marts kl. 19.30 Garderstue. Du kan godt 
glæde dig til denne aften. Kammertjener Anker 
Andersen, som i mange år har været ved hoffet 
kommer og fortæller om nogle af sine oplevelser. 
Vel mødt.
 
Bowling
Torsdag den 26. marts kl. 19-21, Citybowling 
Rugårdsvej 46. Tilmelding til Poul Agertoft, poul.
agertoft@post.tele.dk eller 2081 4272.
 
Afholdte
Januars Garderstue var uden indlæg, men med 
masser af hygge og snak ved bordene.

JUL-86 Christian Tvede
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3-15Fyn (IV)

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. 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

Fra venstre: Svend Østrup 50 år, Henning Bastrup 25 år, Tage Jensen 10 år. Samt Formand 
Lars Styrbæk Frost.

Husk
Foreningen afholder generalforsamling ons-
dag den 18. marts 2015 kl. 18.30 i Aktivhuset, 
Kerteminde. Menu: Gule ærter med en øl og en 
snaps til en pris på 100 kr. 

Foreningen afholdt nytårsskydning torsdag den 
22. januar 2015 i Dalby med 13 gl. gardere.
Resultaterne blev:
Veteran II
1. 419-MAJ-63 Arne Hansen 184 point
2. 099-JAN-63 Villy F. Gervig 182 point
Veteran I
1. JAN-75 Jørgen Hansen 166 point
Senior
1. JAN-80 Steen Danielsen 182 point
2. MAJ-80 Lars Bo Jørgensen 180 point

Dagens 5. bedste skytte blev 002-SEP-57 Erling 
Fischer Andersen med 178 point.
Festskydningen blev vundet af MAJ-80 Lars Bo 
Jørgensen. 891-JAN-57 Klavs Jessen

Bowling
Husk der bowles i Otterup Bowlingcenter Man-
dag den 9/3-2015 med efterfølgende hygge og 
afslutning for denne sæson.
Tilmelding til Niels Thor Rasmussen tlf. 5132 
8086 senest 3 dage før.

APR-79 Niels Thor Rasmussen

Skydning
Husk der skydes i Særslev Skytteforening Torsdag 
den 12/3-2015 med efterfølgende spisning (gule 
ærter ) og afslutning for denne sæson.
Tilmelding til Renè Rasmussen tlf. 2168 9687 
senest 3 dage før. 

OKT-80 Renè Rasmussen 

Regionsskydning 
Husk der er Regionsskydning Fredag den 15/3-
2015 i Fåborg. 
Tilmelding til OKT-80 Renè Rasmussen tlf. 2168 
9687 senest 1/3-2015. Der kan findes ud af sam-
kørsel ring til Renè Rasmussen hvis du er i tvivl.
Mød op, det er værd at være med, vi kan næsten 
altid vinde et eller andet.

OKT-80 Renè Rasmussen

Skydning
2. og 4. tirsdag er der 15m. i Ollerup fra kl. 19.00, 
der er kage og kaffe efter skydning og der er 
mulighed for at skyde Landsskydning 15m. Så få 
det nu gjort så vi kan repræsentere foreningen på 
landsplan.

Fredag den 13. marts er det vores forening som 
afholder regionsskydning på 15m. Og det foregår 
i Fåborg skyttecenter Telemarken 39 kom i god 
tid så I har skudt og kan hjælpe når de øvrige for-
eninger kommer. For hjælp kontakt Kristian 2243 
8657 eller Ole Vagn 6224 1250.
Skal vi ikke se, om vi ikke kan stille flest skytter 
i år?

Bowling
Der er bowling den 12. og 19. marts det er 2 
gange lige efter hinanden men det skyldes at der 
er formandsmøde i REG. den 5/3 med deltagelse 
af Præsidenten og følge fra KBH. 

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

Regionsskydningen er denne gang i lokalerne 
på telemarken og foregår i Svendborg Garder-
forenings regi, fredag den 13. marts fra kl. 18.30, 
men kom i god tid .

Kammeratskabsaftenen er derfor blevet rykket 
til fredag d. 20. marts kl. 18.00.

Årets sidste skydeaften bliver fredag d. 10. april 
kl. 18.00. 

Bryggeriet Vestfyns Cup tirsdag den 12. maj i 
Assens.

Generalforsamlingen havde samlet 24 med-
lemmer. Efter at fanen var ført ind, blev Kong 
Kristian afsunget og der udråbtes et 9-foldigt 
leve for Dronning Margrethe. Til dirigent valg-
tes Erik Andersen, hvorefter formanden aflagde 
sin beretning.

Formanden nævnte her bl.a. den traditionelle 
blomsterlægning ved krigergravene, som Gar-
derforeningen nu overtager ledelsen af.
Formanden sluttede med at takke pigerne i 
køkkenet for god hjælp, bestyrelsen for godt 
arbejde og roste fanebærerne for deres trofast-
hed og kompetence. Sluttelig udråbtes et tre-
foldigt leve for Faaborgegnens gamle gardere.
Beretningen godkendtes efterfølgende med 
akklamation. Herefter gennemgik kassereren 
regnskabet, der godkendtes. 
Skydeudvalgsformand Bjørn Ramming aflagde 
for første gang sin beretning.
Under indkomne forslag godkendtes en lov-
befalet tilføjelse, vedrørende de i foreningen 
indskrevne rifler.
Samtlige valg til formand, bestyrelsen og 
udvalg var genvalg, på nær Bjørn Ramming 

der nyvalgtes og Jørn Jessen der valgtes som 
suppleant hertil.
Som revisor blev Knud Erik Lyngvald nyvalgt.
Under evt. overrakte formanden et 50 årstegn 
til Svend Østrup, et 25 års-tegn til Henning 
Bastrup og et 10 årstegn til Tage Jensen. 
Herefter gik generalforsamlingen over til den 
traditionelle spisning af flæskesteg og medister 
efterfulgt af kaffe med ost.

016-NOV-63 Erik Debois
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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 · Bank konto: 9570-4820509056 
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk 

www.garderforeningen.dk

Sjælland og Øerne (V)

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

Den 10/1 15 blev der afholdt regionsbowling i 
Odense og resultatet blev at Nordfyn1 vandt 
med 1152 kegler og nr. 2 blev SVB.1 med 1102 
kegler og nr. 3 blev SVB.2 med 1001 kegler så 
foreningen hjemtog sølv og bronze. Tillykke 
til DEM og det var i kamp mod Assens, den 
Fynske GF og Nordfyn, som også kunne stille 
et damehold.
Til næste år er det SVB som lægger baner til 
REG. bowlingen og det er den 9/1 – 16

HAR DU HUSKET AT BETALE DIT KONTIN-
GENT TIL FORENINGEN? Ellers er det sidste 
chance den 1-3 og skal du have en rykker og 
ikke betaler så bliver du slettet af foreningen så 
husk det nu for pokker. Oplysninger om beta-
ling står på den udsendte aktivitetskalender 
som i har modtaget med posten.

For at holde porto udgifterne nede kan i maile. 
Jeres E-MAIL adr. Skriv jeres NAVN OG SVB.GF 
til Finn Madsen finnhm@post11.tele.dk så vil vi 
forsøge også at orientere jer på mail når der er 
noget i foreningen.

JUN-85 Finn Madsen

Skydning. 
Der er nu klar til Landsskydningen 15 m, så det er 
bare med at møde frem. Vi skyder hver onsdag fra 
kl. 18.00 til kl. 20.00 i kælderen under Lillebælts-
hallerne i Middelfart. Der er rifler til rådighed. 
Hvis du har spørgsmål så ring til skydeudvalgsfor-
mand Knud Warming på tlf. 4021 6548.

Kontingentopkrævning
For de medlemmer, der har modtaget kontin-
gentopkrævningen for 2015 med Post Dan-
mark, er der desværre sket en lille fejl. Det 
fremgår fejlagtigt af teksten, at betaling vedrø-
rer 2014. Der skal selvfølgelig stå 2015. For de 
medlemmer, der har modtaget brevet udbragt, 
er fejlen rettet. Sluttelig en venlig påmindelse: 
Hvis du fortsat ønsker at være medlem af Gar-
derforeningen og modtage Garderbladet, er det 
naturligvis vigtigt, at du betaler kontingentet.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Generalforsamling afholdes i Ærøhallens sky-
delokale fredag d. 27. marts kl 19.00. Mens vi 
holder genrforsamling er pigerne inde og skyde, 
dernæst er der et par stk. smørebrød.
Tilmelding senest d. 22. marts til Therkel på 6175 
7510. 005-JAN-62 Therkel Terkelsen

Generalforsamling
Den 130. ordinære generalforsamling afholdes 
tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00 i Ridder-
salen på Hærens Officersskole på Frederiksberg 
Slot med dagsorden i henhold til lovene. Regn-
skab fremsendes på forlangende eller omdeles 
ved generalforsamlingen. Tilmelding til spisning 
i kantinen efter generalforsamlingen i tidsrum-
met 3. - 9. marts 2015 på 4081 0040 kl. 18.00 
- 20.00 eller på foreningens hjemmeside www.
garderforeningen.dk.  
Hæderstegn bæres.

JAN-70 Jørn Knudsen

Rundvisning i Frimurernes Stamhus
Lørdag den 31. januar 2015 var 56 personer 
samlet til rundvisning i Frimurernes Stamhus 
på Blegdamsvej 23, København.
Den Danske Frimurerorden startede i 1743 og 
holdt til forskellige steder i København. I 1924 
blev grundstenen lagt til det nuværende domi-
cil, som herefter blev indviet den 12. oktober 
1927. 
Efter en let frokost blev vi vist rundt i denne 
specielle bygning med 330 værelser, hvor vi 
bl.a. så festsalen og en logesal. Endvidere så 
vi også museet. Efter 2. verdenskrig samlede 

amerikanske frimurere ind til reparation af byg-
ningen, som havde været besat af tyskerne og 
bl.a. Schalburgkorpset.
Der mødte 5 nye medlemmer af Garderfor-
eningen i København, som fik tildelt forenings-
emblem. 
Mange af deltagerne gav udtryk for, at det 
havde været en fantastisk oplevelse. 

FEB-69 Chr. Roland Christiansen

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 3. marts 
2015 kl. 11.30 på Svanemøllens Kaserne.

SKYTTELAUGET
Kortdistance
Skydeprogrammet for marts byder på træning 
og naturligvis på landsskydning i hele måneden. 
Banerne er klar onsdag den 4., 18. og 25 marts 
fra kl. 18.30 på Carlsberg, Ny Carlsberg Vej 68.

Trekantskydning 15 m
Onsdag den 11. marts skal vi skyde Trekant-
skydning hos Sdr Birk, og alle kan deltage. Efter 
skydningen vil der være fælles spisning, hvortil 
tilmelding til formanden er nødvendig ikke senere 
end 8. marts

Langdistance
På langdistancen skydes der søndag den 8. og 
22. marts. Vi mødes i SKAK-huset ved den store 
parkeringsplads kl. 08.00 til morgenkaffe, og når 
den er drukket går vi på banerne.

OKT-77 Jan Stoltenborg

Byggegrund på 
Midtsjælland til salg

Ca. 7 km fra Ringsted, 
i et udbygget villakvarter, 
hvor tilslutningsafgifter til 

kloak og vand er betalt, 
årlig ejendomsskat kr. 7.192.

Kr. 299.000,-

Kontakt 542-NOV-55 Mogens Due 
tlf. 4034 8288
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Obertsløjtnant Jan Stoltenborg reddede afte-
nen
Den 29. januar havde de 3 naboforeninger igen 
igen indkaldt til et fælles arrangement, hvor vi 
havde sat vor Præsident i DG Kammerherre, 
oberst Flemming Rytter stævne i Cafe ”Pulsen 
ned” i Taastrup. Præsidenten måtte desværre 
melde afbud på grund af et fald, der krævede 
efterfølgende operation i benet, som nu er lagt 
i skinner de næste par måneder.
Oberstløjtnant, Chef for 3. Livgardebataljon Jan 
Stoltenborg sprang til med kort varsel og red-
dede dagen for os. Jan holdt et ganske levende 
og interessant foredrag om Livgarden af i dag, 
de trusler man mener afværget om al den snak, 
der har været på tale med at flytte Garder-
kasernen til Vordingborg. Vi blev forklaret de 
nye våbentyper og kampvognskøretrøjer. Vi 
var en tur ude i den vide verden, specielt LG’s 
nuværende engagement i Irak, og til vore nye 
værnepligtiges basisuddannelse og vej mod 
”Rex’erne” samt ”klargøring” til vagttjeneste. 
Det blev gjort så levende, at man ligefrem 
selv følte sig hensat til for mange år siden 
og alt synliggjort af diagrammer og billeder. 
Efterfølgende blev der stillet mange gode og 
kvalificerede spørgsmål, som Jan beredvilligt 
svarede på. 
Undervejs samlede vi ind til DG gavefond for 
vore hjemlige og udstationerede gardere. Afte-
nens overskud og indsamling blev til et samlet 
beløb på kr. 1.404,- som tilgår DG gavefond. 
Vi takkede Jan Stoltenborg for denne feberred-
ning og fordi han kunne afse tid til dette cause-
ri. Herfor modtog Jan en velfortjent applaus..
Alle var enige om, at aftenen havde været en 
stor succes, og vi tre formænd er blevet enige 
om, at vi vil prøve at gentage successen for 4. 
gang til næste år, så det vil vi se på.

Formændene i Høje Taastrup GF – Gl. Roskilde GF og 

Søndre Birk’s GF. 

Oberstløjtnant Jan Stoltenborg med koncentrerede tilhørere.

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. 41 78 50 59
e-mail: peter@pedersen.mail.dk

Gl. Roskilde (22/1 1910 – GF 17)

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

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

Bornholms Garderforening afholder ordinær 
generalforsamling mandag d. 23. marts 2015 
kl. 18.00 i Nylars Forsamlingshus. Det koster 
130,00 kr at deltage i arrangementet. Dette er 
inklusiv middag med efterfølgende kaffe. Gar-
derforeningen giver 1 øl eller vand.
Tilmelding bedes foretaget senest d. 13. marts 
til formanden Peter Kofoed – Dam på tlf. 5649 
6404 / mail svanegaard@dlgmail.dk eller næst-
formanden Steffen Mauritsen på tlf. 6133 6659 / 
mail smauritsen@mail.dk
Indkaldelse med dagsorden følger.

Kommende arrangementer
Tirsdag, d. 17. marts, kl. 20.30: Frederiksborg 
Amts Garderforenings Skyttelaugs ordinære 
generalforsamling j.fr. Vedtægterne på 15 m 
skydebanen under Gørløse Skole.
Forud for generalforsamlingen er der træning, 
hvor det er muligt at deltage i Gardernes Lands-
skydning på 15 m. Så kom og vær med, og slå to 
fluer med et smæk.

Søndag, d. 12. april: Udflugt til Egholm Slots 
private samling.
Kl. 10.00 bydes vi indenfor på slottet, hvor vi 
bliver vist rundt. Rundvisningen varer ca. to timer 
og foregår til fods.
Efter rundvisningen tager vi videre til Gershøj Kro, 
hvor vi får serveret en lækker frokostanretning.
Denne unikke oplevelse koster kun 200 kr./pers 
inkl. én drikkevare. Til dette arrangement inviterer 
vi ledsagere med.
Tilmelding til næstformand 473-NOV-59 Ole 
Meinung, tlf.: 4817 2097, SENEST tirsdag, d. 31. 
marts.
Transporten sker på egen foranledning: Husk at 
fylde bilerne op! Slottets adresse er: Trehøje-
vej 45, Egholm, 4070 Kirke Hyllinge, og kroens 
adresse er: Gershøj Havnevej 14 A, 4070 Kirke 
Hyllinge.
Mødetid ved slottet: SENEST kl. 9.45.

Bemærk at der i april ikke er klubaften. 

Den 4. maj, kl. 17.00, holder vi åretes fugle-
skydning på Hanebjerg Skyttecenter: Tag godt 
imod fugleskydningskortsælgerne, når de kom-
mer rundt. Nærmere herom i næste nummer.

Så er vores Garderforening i gang med det nye 
år. Bestyrelsen har nogle aktiviteter i støbeskeen, 
således vi igen kan mødes ved kommende arran-
gementer, der må have medlemmernes interesse.
Vi er allerede i gang med Bowling og Kegle. Mød 
op - datoerne står i seneste Garderblad, samt på 
hjemmesiden.

Vores kommende ordinære generalforsamling 
er fastsat til torsdag den 26. marts 2015, kl. 
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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.holbaekamtsgarderforening.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. 29 85 62 49
e-mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din Garderforening.
Kommende arrangementer:
Bowling: Den sidste spilleaften i denne sæson er 
d. 11. marts, vi spiller som sædvanlig i Allerød. 
Mødetid kl. 18.00 og tilmelding hos tommya-
aboe@hotmail.com eller 2229 0003.

Skydning: Ligeledes sidste skydeaften ved Som-
mariva i Helsingør d. 17. marts, skydeleder Lars 
Bondo Svane.

BOWLING afholdes onsdag den 11. marts i Mega 
Bowl, Mellemvang 5 i Holbæk.
Se mere om arrangementet i GARDERSABLEN 
eller på hjemmesiden.
Tilmelding til Bent Pedersen på tlf. 5932 8219 
eller på e-mail; karenbent@c.dk.

FOREDRAGSAFTEN med formanden for ”De 
Blå Baretter” Oberst Kalle Nilausen afholdes 
onsdag den 25. marts fra klokken 19.00 i Gar-
derstuen i Holbæk. Vær med når Kalle med ord 
og billeder tager os med gennem sine oplevelser 
fra Gaza. Medbring selv kaffe, kage, kopper og 
tallerkener og kom og deltag i en anderledes 
kammeratskabsaften med farverige fortællinger 
og hyggeligt samvær.

BESØG HOS PHARMACOSMOS torsdag den 
29. januar gav ikke kun et sjældent indblik i 
hvad der foregår inden for dørene på virksom-
hedens smukke domicil i udkanten af Holbæk. 
Det gav os også den aften, hvor foreningens 
gamle gardere igen blev ”uni-forme”. Klædt i 

ens hvide kitler, fik vi nemlig en guidet rund-
visning i de sterile produktionsfaciliteter hos  
Pharmacosmos, som blandt andet er en af 
verdens største producenter af jerntilskudsme-
dicin til medicinal- og veterinærindustrien.
Med økonomidirektør og ikke mindst gammel 
garder Robert Guglielmetti, fik vi et fantastisk 
indblik i virksomhedens forhold og historie og 
vi kan kun takke Robert og personale for det 
flotte værtskab.
 JUL-99 Brian Ravn Printz

18.00 i restaurant ”Håndværkerforeningen”, hvor 
også vore damer er indbudte. I skrivende stund er 
bestyrelsen ved at finde et interessant foredrag.
Efter generalforsamlingen vil der være en lækker 
buffet og efterfølgende kaffe til en pris (efter et 
klækkeligt tilskud fra foreningen) af kr. 200,- pr 
deltager. Drikkevarer købes særskilt.
Seneste tilmelding til buffet er den 16.3.

Adresseændring, m.v.
Bestyrelsen har et par små ønsker til vore med-
lemmer! Der er tilsyneladende nogle medlem-
mer, som ikke modtager mails. Vi beder således 
disse medlemmer om at kontrollere egne mail 
adresser og give en tilbagemelding. Vi opfor-
drer også til at kontingentindbetalingen sker 
gennem Betalingsservice - såfremt det kan 
lade sig gøre! Det forenkler - og gør ikke mindst 
portoudgiften billigere.

Fælles Arrangementet den 29.1 - arrangeret 
af vores forening, Høje-Tåstrup & Omegn, 
samt Søndre Birks Garderforening, foregik i 
Taastrup Idræts  Hallers Restaurant, ”Pulsen 
Ned”. 48 gl. gardere var mødt op for at lytte 
til oberstløjtnant Jan Stoltenborgs indlæg om 
den Kgl. Livgardes nuværende situation, som 
lød meget lovende og positiv. Oberstløjtnanten 
var en meget interessant og veloplagt. Specielt 
de første 4 måneders uddannelse var meget 
spændende og afsluttes fortsat med en Rextur, 
inden man er rigtig garder, og en del af det fæl-
lesskab, som kendetegner resten af livet med 
mottoet ”En gang garder - altid garder”.
Tak for en interessant aften til oberstløjtnant 
Jan Stoltenborg, men også en stor tak til de 
fremmødte medlemmer -og enkelte damer- fra 
de tre foreninger.

SEP-68 Erik Rye Andersen

Generalforsamling 2015 er planlagt til d. 24 
marts, du vil modtage særskilt indbydelse hertil

Søndag d. 1. febr. deltog 5 ”kegler” fra forenin-
gen i regionsbowlingturnering i Høje Taastrup. 
Vi må have siddet lidt presset i den ”grå negl”, i 
hvert fald var der et par arme der sov. På trods 
af dette, i bowling, store handicap blev der gået 
til den, men en individuel 3. plads til JUL-98 
Jesper Aaboe, blev det bedste denne dag. Fra 
Helsingør, skal lyde en stor tak til Sdr. Birk og 
Gorm for et fint arrangement, vi kommer igen.

Husk vores hjemmeside !!
NOV-74 Tommy Aaboe

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

Kommende aktiviteter
Skydning: Ordinær skydeaften mandag den 2. 
marts. Den 13. april er der skydeafslutning med 
spisning. Indbydelse udsendes senere i marts.

Bowling: Ordinær bowlingaften tirsdag den 3. 
marts, tirsdag den 17. marts og tirsdag den 
31. marts. Den 14. april er der afslutning på 
bowlingsæsonen med spisning og præmieover-
rækkelse.

Fællesmøde
De 3 naboforeninger (Høje Taastrup, Sønd-
re Birk og Gl. Roskilde Amts garderforenin-
ger) havde inviteret til fællesmøde i Taastrup, 
hvor chefen for III Bataljon, Den kgl. Livgarde, 
Oberstløjtnant Jan Stoltenborg fortalte om dag- 
ligdagen i Livgarden i dag. Se i øvrigt omtalen 
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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 

Køge og omegn (15/10 1919 – GF 45)

Formand: SEP-85 Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. p. 28 44 12 94
e-mail: henrik.agerlin@gmail.com
www.koogf.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

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.dkGeneralforsamling 2015
Arrangementet finder sted mandag den 9. 
marts.
Den ordinære general forsamling afholdes i 
restauranten på Køge Stadion klokken 18.30. 
Gæstetaleren er ikke helt på plads i skrivende 
stund.
Indbydelse er udsendt og tilgængelig på hvor 
hjemmeside,www.koogf.dk

Skydningen fortsætter mandag den 2. og 16. 
marts og den 23. skyder vi i stedet for den 30. 
som er mandagen i Påsken og derfor ingen skyd-
ning. Vores damer er velkommen den 1. skydedag 
i måneden. Onsdag den 11. marts er vi inviteret til 
trekantskydning hos Søndre Birk i Glostrup.

256-MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

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

20 marts generalforsamling.

August seniortur

16. september åleaften.

11. november bankospil

IN MEMORIAM.
Æresmedlem af Nordsjællands Garderforening, 
garder nr. 257 NOV 1946 Mogens Krog, er 
afgået ved døden d.10. januar 2015.
Mogens blev indmeldt i Københavns Garder-
forening ved hjemsendelsen og blev et ivrigt 
medlem af Skyttelauget. Midt i 1970’erne da 
Mogens flyttede til Frederikssund, blev han til-
lige medlem af Nordsjællands Garderforening. 
I 1976 tog Mogens initiativ til at genindføre 
skydning i Nordsjællands Garderforening og 
året efter blev NSG nummer 1 i 3. division.
I 1989 blev NSG landsmestre på 200 m med 
Mogens på holdet.
For sit meget aktive arbejde som skydeleder fra 
1976 til 2005 blev Mogens udnævnt til æres-
medlem på Nordsjællands Garderforenings 
100 års jubilæumsdag den 3. december 2009.
Æret været Mogens minde.

Den 17. januar afholdt Nordsjællands Garder-
forening sin årlige nytårskur samtidig med at 
man fejrede foreningens stiftelsesfest på 105 
år.
Kl. 19 blev fanen ført ind.

fra vicepræsidenten for Region V andet sted i 
dette blad.
 
Skydning
Årets traditionelle nytårsskydning med efter-
følgende frokost blev afholdt søndag den 11. 
januar i skydekælderen, hvor de fremmødte 
gamle gardere skød “blindskydning” (skiven 
er i lukket kuvert) – her kan alle deltage. Præ-
mierne efter skydningen blev overrakt af sky-
delederen under frokosten i Garderstuen. Ved 
frokosten blev den medbragte madpakke ind-
taget og hjulpet ned med en række nytårsskål 
efterfulgt af hyggeligt socialt samvær resten af 
eftermiddagen.

Bowling
Januar måned er blevet brugt til at finpudse 
formen inden regionsmesterskabet, og vi har 
ved begge træningsaftener spillet holdmæs-
sigt, som vi skal spille ved mesterskabet, og 
det er med fortrøstning vi ser frem til den 1. 
februar. Resultaterne har til tider været på det 
jævne, men vi håber, det rækker til forsvar af 
titlen.

Generalforsamling
Referat fra årets generalforsamling følger i et 
senere nummer af Garderbladet og kan i øvrigt 
ses på vores hjemmeside.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Bowling
Vi bowler hver onsdag fra 18.00-19.00 i Køge 
Bowlingcenter, april måned med.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 5614 
1710.

Skydning
Vort skydehold i DGI- regi skød i Reerslev den 15. 
januar og i Greve den 28. januar, hvor der også var 
arrangeret afslutning. Vi fik samlet 6 matchpoint. 
De andre skytter er dygtige, så vi ligger sidst.
Afslutning i Garderstuen for alle skytter den 21. 
april, nærmere tilgår.
Husk at landsskydningen 15m skal være afsluttet, 
senest den 10. april.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.

Garderstuen har åbent sammen med skydning, 
hver tirsdag fra klokken 19.00 -21.00.

Hjemmesiden
Husk at besøge den på www.koogf.dk, hvor der 
er opdaterede nyheder fra foreningen, samt 
billeder fra afholdte arrangementer, nye som 
gamle og især fra besøg hos vore fødselarer.

Steen Rasmussen
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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

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

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

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 
Stevns Garderforening.
Fredag den 27. marts 2015 kl. 18.00 på Traktør-
stedet Højeruplund, Højerup Bygade 39, 4660 
St. Heddinge.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkaldelsen 
udsendes også på mail samt som brevpost til 
medlemmer uden mailadresse. Læs mere på 
vores hjemmeside.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, skal være formanden i hænde senest 8 
dage før.

Skyttelauget
Torsdag d. 5. marts kl. 18.00-21.00 har vi inden-
dørs skydning på 15m i Fladsåhallen, sammen 
med pionerforeningen, der er også mulighed for 
at afvikle landsskydning

Torsdag d. 19. marts kl. 19.00 har vi indendørs 
skydning med riffel og pistol i Fladsåhallen.
Kl. 19-20 skydes med riffel, og kl. 20-21 skydes 
med pistol.

Garderstuen
Garderstuen er åben torsdag d. 5. marts kl. 
19.00, dog kun mod tilmelding til Claus tlf. 2082 
7545.
Der arrangeres også spisning, hvis der er stem-
ning for det.
Som noget nyt, er vi ved at arrangere en onsdags-
klub, hør nærmere hos Claus !

Aktivitetsudvalget
Det i vores aktivitetsprogram annoncerede 
arrangement d. 4.-5. maj, overgår fra Garderfor-
eningsregi til et arrangement i samarbejde mel-
lem Politihjemmeværnet og SSCS, der vil tilgå 
nærmere, se evt. også i dagspressen.

Husk at reservere plads i kalenderen, vi har gene-
ralforsamling lørdag d. 18. april kl. 11.00.

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

JUL-74 Kristian Rasmussen

Kommende arrangementer
Onsdag den 11.3 trekantsskydning mellem 
Garderforeningen København, Nordre Birk og 
Søndre Birk som vært i år.

Fredag den 20. marts 2015 afholdes vor årlige 
generalforsamling med faneindvielse i Glo-
struphallens Restaurant. Læg mærke til, at det er 
en fredag. MEN!
Denne generalforsamling bliver ganske speciel, 
da vi jo skal indvie vor forenings nye fane. Vor 
Præsident for De Danske Garderforeninger Kam-
merherre, oberst Flemming Rytter har meddelt 
sin tilstedeværelse ved denne festlige begiven-
hed, der skal indføres i vor forenings historie. 
Vi begynder kl. 18.30 med fælles spisning. Kl. ca. 
20.00 begynder dagens program med indvielse 
af ny fane og gennemførelse af generalforsam-
lingen iht. dagsorden. Sidste punkt er uddeling 
af hæderstegn. Alle medlemmer er velkomne, 
men de medlemmer, der ønsker at deltage i fæl-
lesspisningen, skal af hensyn til kuvertbestilling 
tilmelde sig til Jakob Hjorth på 4373 1104 / 2166 
5633 eller til Jens Crone på Mo 2525 5002 og 
senest den 12. marts. 
Menuen er skipperlabskovs med tilbehør og dertil 
1 øl og 1 snaps samt dessert hvortil der serveres 
1 glas Livgardens portvin til den favorable pris af 
kr. 100,-. Du kan også vælge 3 stk. uspecificeret 
smørrebrød samt drikkevarer som ovenfor til kr. 
kr. 75,-. Efterfølgende serveres kaffe med små-
kager. Tilmeldingen er bindende, og der betales 
kontant ved indgangen. 
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal jf. vedtægternes § 18 stk. 
5 være formanden skriftligt i hænde senest 3 uger 
før generalforsamlingen.
Ved du allerede nu, at du er berettiget til at mod-
tage et 25, 40, 50 eller 60 års tegn, så bør du 
tilmelde dig til denne aften. Årets hæderstegns-
modtagere vil modtage et brev fra formanden. 
Yngre medlemmer med mindst 10 års anciennitet 
er berettiget til at få udleveret et DG 10-års tegn 
på generalforsamlingen. 
Husk, at hæderstegnene ikke tilsendes, men 
uddeles på denne aften. 

FÆLLES ARRANGEMENT den 29.1.
Onsdag d. 28. januar havde vi M/K pokalskyd-
ning mod Marineforeningen, Brøndby. Denne 
traditionsrige duel har vi haft i mere end 30 
år, så vi kender hinanden og havde en rigtig 
dejlig og hyggelig aften med 44 deltagere. 
Efter skydningen fortrak vi fra skydekælderen 
til restauranten, hvor Lis og Jakob igen havde 

Det startede med at formanden bød velkom-
men og godt nytår, hvorefter man gik til bords. 
Der blev drukket Dronningens skål og afleveret 
et trefoldigt leve, hvorefter man sang Kong 
Kristian.
45 gæster var mødt op med vicepræsident og 
frue i spidsen, derudover var vores to tilbage-
værende æresmedlemmer til stede, også med 
fruer. Der blev serveret en tre retters menu, og 
vin ad libitum afsluttet med kaffe. Formanden 
holdt tale for foreningen og kammeratskabet, 
Poul Breitenstein holdt tale for flaget. Der 
afsluttedes med tale fra vicepræsidenten.
Det var en rigtig hyggelig aften med musik, 
afsluttende med dans. Kl 24.00 blev fanen ført 
ud og der blev sagt tak for i aften.

305-MAJ-63 Bjørn Hansen

Efter generalforsamlingen serveres gule ærter 
og pandekager med is til en kuvertpris á 180,00 
eller wienerschnitzel og pandekager med is til en 
kuvertpris á 200,00. 
Der vil blive uddelt medlems- og jubilæumstegn 
til de gl. gardere, der er berettiget hertil. Man kan 
rette henvendelse til bestyrelsen, hvis man er i 
tvivl om anciennitet i Garderforeningen.  
Der vil blive uddelt jubilæumstegn til: 50 år: 
NOV-58, Christian Højer Christensen. 40 år: MAJ-
74, Peder Ravnshøj, MAJ-73, Asger Ullerup, 614-
MAJ-46, Helge Villumsen. Medlemstegn uddeles 
til fremmødte nye medlemmer.
Tilmelding til spisningen skal ske til et medlem af 
bestyrelsen senest den 16. marts 2015 (gerne på 
mail) – eller anvend meget gerne tilmeldingsmu-
ligheden på vores hjemmeside.
Jubilæumstegn og hæderstegn bæres. Der kan 
stadig erhverves jubilæumstegn fra foreningens 
100-jubilæum.
Efter generalforsamlingen fortæller restauratør 
Karl Peter Andersen, Højeruplund om sit virke og 
tiden frem til nu.

415-NOV-67 Søren Sørensen
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3-15Sjælland og Øerne (V)

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

arrangeret det store kolde bord. En stor tak til 
Lis og Jakob. Desværre vandt Marineforeningen 
herrepokalen efter den havde været vores eje 
i 18 år. Damerne derimod vandt pokalen igen, 
så det lønner sig, at de træner med mændene 
et par gange om måneden. Tak piger/damer, 
I får os til at stramme balderne, men vi tror, 
at det snart er tid med noget forstærkning. 
Der må sidde nogle unge mænd i vor forening, 
der fremover kan give os en håndsrækning udi 
skydningens kunst. Kom ned i skydekælderen 
om onsdagen, og mærk stemningen. Du skal 
nok blive taget godt imod.

Stemningsbillede med Jakob på slap line.
MAJ-70 Jens Crone

Vestlollands Garderforening inviterer til fore-
drag ved Oberst Lars R. Møller.

Vestsjællands Garderforening har holdt sin 
15m skydning, det blev en oplevelsesrig aften, 
der sluttede med fællesspisning.

Oberst Lars Møller er født i 1954 i Fredericia. 
Kom ind i forsvaret i 1973 som værnepligtig i 
Den Kongelige Livgarde, hvor han senere valgte 
officers-uddannelsen på Hærens Officersskole. 
Han blev i 1979 udnævnt til Premierløjtnant ved 
Jyske Dragonregiment. I perioden 1983-92 ansat 
i Forsvarsministeriet og Forsvarsakademiet. Blev 
udnævnt til Oberstløjtnant og bataljonschef for 
Jyske Dragonregiment i perioden 1992-95. Det 
var i den periode, at Danmark havde udsendt en 
fredsbevarende styrke til eks-Jugoslavien under 
FN-kommando. Lars Møller var under denne mis-
sion leder af en dansk kampvognsenhed under 
en fælles Nordisk bataljon. Kampvognsenheden 

kom under beskydning med bl.a. panserværns-
raketter, hvilket fik Lars Møller til at give ordre til 
at besvare ilden og nedkæmpe den angribende 
styrke (operation Bøllebank).
Oberst Lars R. Møller har under sin lange karriere 
i Forsvaret modtaget en del udmærkelser og har 
også skrevet en del bøger bl.a. Operation Bøl-
lebank, Pave Mordet mfl.
Foredraget finder sted i Sognetshus, Kirkestræde 
6, Maribo den 18.03.2015  kl. 19.00.
Prisen er 100 kr. inkl. kaffe og kage – Tilmelding  
inden 15.03.  
Jens Høyer tlf. 2325 7306 mail: hoyer@dlgpost.
dk 
Niels Devantier tlf. 2579 2932 mail: nk4930@
gmail.com

Skydning 
Hvis der kan samles interesse for en introduktion 
til skydning på 15 m bane, vil der den 10. marts 
blive en mulighed på skydebanerne i Horslunde. 
Tidspunkt vil blive oplyst ved tilmelding.
Tilmelding: Allan Pedersen tlf. 3032 6618 el. 
allan71@youmail.dk 

Vinderne af 15m skydning ”drengeklassen” i midten ses vinderen Klaus Pedersen 189/2, til 
venstre nr. 2 Henrik Dahl Sørensen 188/1 og til højre nr. 3 Ole Lorentzen 188/1.
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DGU (6)

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

Garderforeningerne i Udlandet (6)

Australien (23/10 1984 – GF 98)

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

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

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
One Renaissanca Place,#1217, Palatine, Illinois 60067, USA
Tlf. (847) 690-1774 · Mob. 312-882-9191
Fax. (847) 881-0881
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@wwalliance.com 

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

Australiens Garderforening samledes Lørdag 
d. 25. oktober for at fejre  foreningens 30 års 
jubilæum. Festivitasen blev afholdt som fro-
kost med højt belagt smørrebrød i formandens 
residens. 
På trods af et mindre fremmøde af 6 medlem-
mer og deres respektive partnere blev dagen en 
stor success. Inklusiv partnere og æresgæster 
var vi i alt 14 til bords.
Konsulen af South Australia, som dog ikke er 
garder (men har en bror der spiller i Livgardens 
Musikkorps), deltog sammen med fruen. Så 
rammen for en rigtig galla festivitas var sat.
Garder Bent Petz, med kæreste, havde taget 
turen fra Sydney, hvilket er en retur tur på 3000 
km, for at være med på dagen.
Alle mæskede sig mætte i det velbelagte smør-
rebrød som jo er i høj kurs på denne side af 
jorden hvor en bager tror at rugbrød er lig med 
surdejs brød eller i værste fald pumpernikkel.
Lækker hjemmelavet æblekage blev serveret 
som dessert og lokale vine og dansk øl og snaps 
blev nydt af dem der havde ”chauffør” med.
Vejret kan man sjældent klage over på disse 
breddegrader. På dagen var det sol fra en skyfri. 
Vi valgte dog alligevel at sidde inde i forman-
dens billardstue hvor flere garder memorabilia 
hænger på væggen.
Dagen var en stor success og folk gik hjem 
glade og mætte. Jeg ser frem til næste gang 
vi igen skal ha foreningsuniformen på og skåle 
både den danske og den engelske dronning.

MAR-94 J.M. Hoffmeyer

Julefrokost i New York Garderforening, fredag 
den 5. december 2014.
Endnu engang som traditionen tro blev der 
afholdt festlig julefrokost i New York Gar-
derforening. Vi samledes igen i de hyggelige 
lokaler på øverste etage hos Shipco i Hoboken. 
Tak igen i år til Shipco for udlån af de fine 
lokaler med udsigt til Manhattan. Vi nød som 
sædvanlig den gode danske julefrokost med 
fadøl og dansk snaps. Tak til Kristian Larsen 
og fruen Maria for forberedelsen af maden. 
Det var med glæde at vi modtog vort medlem 
Henrik Bramsen Hahn som kom op fra Mexico 
City hvor han i august var tiltrådt som Dan-
marks ambassadør. Dette efter at have haft 
samme post i Kabul, Afganistan. Henrik holdt 
en spændende præsentation om sin tid derude, 

deriblandt lejligheden til at samarbejde med 
garderne derude.
Deltagerne var (fra venstre) fanebærer NOV-92 
Jens Juul Jørgense, AUG-00 Søren Jensen, næst-
formand og kasserer AUG-00 Kristian Larsen, 
JUN-94 Henrik Bramsen Hahn, formand JUL-78 
Claus Aarestrup Friis, JAN-70 Peter Hinge.
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13-03 527-MAJ-51 GF 10
 Ulrik Mortensen
 Holtevej 52, 9362 Gandrup
14-03 366-MAJ-51 GF 02
 Harald Christian Jørgensen
 Elmebakken 22, Skt. Klemens
 5260 Odense S
15-03 250-MAJ-51 GF 01
 Kai Erik Sørensen
 Brydes Alle 32 , 4. 0406
 2300 København S
01-04 556-MAJ-51 GF 14
 Benny Frederiksen
 Anholtvej 3, 4800 Nykøbing F
06-04 318-NOV-50 GF 01
 Erik Jørgensen
 Platanvej 14, 4. th.
 1810 Frederiksberg C
07-04 254-MAJ-51 GF 03
 Ejnar Elkjær Lauritsen
 Kejsdalen 66, Klakring
 7130 Juelsminde
07-04 476-MAJ-51 GF 32
 Anders Skjødt
 Gammelhavn 13 ,3.tv., 7100 Vejle
09-04 262-MAJ-51 GF 42
 Karl Pilensgaard Jørgensen
 Bøjdenvej 2 A, 5800 Nyborg 
80 år
11-03 737-MAJ-55 GF 04
 Tage Christensen
 Havrelandsvej 9, Sønderbjerg
 7790 Thyholm
11-03 315-NOV-55 GF 12
 Poul Erik Kjær
 Østervænget 9, 8300 Odder
11-03 616-NOV-55 GF 16
 Ib Broberg Hansen
 Markleddet 34, 3600 Frederikssund
11-03 704-NOV-55 GF 03
 Kjeld Krogslund
 Flintebakken 64, st.tv.
 8700 Horsens
12-03 690-NOV-55 GF 01
 Svend Aage Larsen
 Vedbæk Stationsvej 8, 1.tv.
 2950 Vedbæk
12-03 707-MAJ-55 GF 03
 Aage Brixen Nielsen
 Møllevej 23, 8783 Hornsyld
15-03 853-MAJ-55 GF 78
 Kaj Jørgensen
 Løvtoften 61, 2630 Taastrup
23-03 667-NOV-55 GF 16
 Børge Kaj Sørensen
 Lille Strandvej 1
 Over Draaby Strand, 3630 Jægerspris
24-03 682-NOV-54 GF 73
 Johan Andreas Olsen
 Kongevej 11, 6630 Rødding
25-03 500-NOV-55 GF 01
 Erik Nielsen
 Broholms Alle 6 F, 3. 
 2920 Charlottenlund
27-03 943-MAJ-55 GF 10
 Poul Færk
 Stensgade 20, 9541 Suldrup
29-03 IFG GF 93
 Eigil Pagh
 6557 N. Mill Point Road
 Mercer WI 54547
 USA

DG Personalia 3-15

31-03 672-NOV-54 GF 21
 Ejgild Rasmussen
 Nordgårdsvej 1, Gundestrup
 4571 Grevinge
02-04  667-MAJ-55 GF 01
 Børge Mogensen
 Kingosvej 82, 4500 Nykøbing Sj.
02-04 287-NOV-55 GF 23
 Peter Jessen Pedersen
 Falkevej 39, 7400 Herning
04-04 NOV-54 GF 05
 Jens Peter Pedersen
 Ladegårdsbakken 6, 8380 Trige
05-04 414-MAJ-55 GF 93
 Kjeld Jeppesen
 383 Copper Spring Drive
 Mesquite, Nevada 89027
 USA
09-04 643-NOV-54 GF 77
 Svend Aage Jungersen
 Højskolevej 2, Try, 
 9330 Dronninglund
09-04 579-NOV-55 GF 55
 Jørn Andersen
 Herman Bangsvej 4, 8500 Grenaa 
75 år
10-03 293-SEP-59 GF 45
 Ulf Wentrup
 Nygårdsterrasserne 264 D
 3520 Farum
10-03 169-JUL-59 GF 70
 Preben Stiller
 Bredgade 46, 9700 Brønderslev
10-03 333-SEP-61 GF 01
 Flemming Drasbek Kjær
 Bolbro Villavej 11 B
 2960 Rungsted Kyst
12-03 245-JUL-59 GF 08
 Niels Erik Thordal
 Mosedraget 8, N. Bjerregrav
 8920 Randers NV
14-03 372-MAJ-60 GF 17
 Niels Aage Dahl Petersen
 Fynsvej 36, Himmelev
 4000 Roskilde
15-03 SEP-60 GF 18
 Erik Vedel Laursen
 Egernskoven 13, 3230 Græsted
21-03 006-MAJ-59 GF 25
 Vagn Jensen
 Toftegård
 Døjringevej 45, 4180 Sorø
22-03 142-SEP-61 GF 02
 Svend Aage Nielsen
 Elmegårdsvænget 14
 5250 Odense SV
26-03 212-NOV-58 GF 23
 Egon Lambæk
 Gudenåvej 89, 7400 Herning
28-03 058-MAJ-59 GF 17
 Keld Jordy Hansen
 Tåstrupvej 310, 4340 Tølløse
30-03 101-MAJ-59 GF 32
 Kristian Grøn-Jensen
 Golfparken14, 7300 Jelling
31-03 238-JUL-59 GF 42
 John Hansen
 Kertemindevej 20, 5540 Ullerslev
31-03 949-MAJ-61 GF 57
 Jens Thomas Paulsen
 Primulavej 10
 6100 Haderslev

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
05-03 463-NOV-59 GF 36
 Ole Wielandt Andersen 
 og hustru Dorte Egemose 
 Højdedraget 21 A
 8660 Skanderborg
06-03 348-JAN-58 GF 36
 Børge Benfeldt og fru Inger
 Hylkevej 33
 8660  Skanderborg

Fødselsdage
90 år
11-03  297-NOV-46  GF 04 
 Christian Larsen 
 Kløvervej 3, 0013, Koldby
 7752 Snedsted
14-03 054-MAJ-47 GF 18
 Johannes Evald Østergaard
 Æblekrogen7, Nødebo
 3480 Fredensborg
15-03 490-MAJ-47 GF 04
 Kristian Jensen
 Mallevej 10, 7700 Thisted
15-03 403-NOV-45 GF 61
 Knud Aage Andersen
 Vagnmakarebyn 5 c
 218 40 Bunkeflostrand
 Sverige
27-03 624-NOV-46 GF 55
 Niels Høgenhaven Andersen
 Nymandsvej 10, 8444 Balle
28-03 526-MAJ-47 GF 11
 Svend Aage Christoffersen
 Løkkegade 34, 3700 Rønne
03-04 702-MAJ-46 GF 34
 Knud Søgaard
 Valmuevej 21, 2970 Hørsholm
09-04 433-NOV-45 GF 07
 Poul E. Hansen
 Hammerichsvej 21 
 4760 Vordingborg 
85 år
13-03 693-MAJ-49 GF 62
 Kjeld Jespersen
 Anyvej 6, 3500 Værløse
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01-04 429-SEP-59 GF 17
 Hans Werny Nielsen
 Købmandsgården 54, 4130 Viby Sj.
02-04 722-JAN-59 GF 16
 Hugo Buskbjerg Poulsen
 Erantisvej 8, 3660 Stenløse
06-04 258-JUL-59 GF 07
 Kjeld Dyrbjerg Andersen
 Holmevej 34 B, 4700 Næstved
09-04 068-MAJ-59 GF 32
 Svend Schønwald
 Stævnen 11, 2.tv., 7100 Vejle
09-04 694-SEP-60 GF 70
 Bjarne Jeppesen
 Kongensgade 12, 9700 Brønderslev
70 år
14-03 880-JAN-65 GF 62
 John Alfast Henriksen
 Banebrinken 83, 2.th.
 2400 København NV
21-03 467-SEP-66 GF 31
 Rasmus Villy Larsen
 Ravnager 9, Hvissinge By
 2600 Glostrup
21-03 JUL-64 GF 62
 Mogens Klausen
 Prins Valdemars Vej 41, 
 2820 Gentofte
23-03 788-NOV-64 GF 16
 Kristian Søndergaard
 Svanholm Alle 7, Venslev
 4050 Skibby
23-03 JAN-65 GF 01
 Uffe Frandsen, Ahornvej 15
 2791 Dragør
24-03 374-MAJ-64 GF 59
 Viggo Jensen
 Umanakvej 159, 6715 Esbjerg N
25-03 773-NOV-64 GF 48
 Jørgen Brendstrup
 Sybergsvej 4, 5300 Kerteminde
26-03 252-MAJ-65 GF 02
 Poul Sall Fuglsang
 Haugstedgårdsvej 8
 5230 Odense M
26-03 647-JUL-63 GF 20
 Niels-Henrik Rosenkrantz
 Liselundvej 55 C, Liselund
 4791 Borre
29-03 202-JUL-66 GF 78
 Tommy Agerskov Thomsen
 Digeager 10, 2640 Hedehusene
30-03 885-JAN-65 GF 46
 Paul Clausen Petersen
 Vestergade 51, 6510 Gram
02-04 122-MAR-65 GF 01
 Torben Saxtorff
 Hybenvej 14, 3200 Helsinge
06-04 840-JAN-65 GF29
 Jens Andersen Jensen
 Fredericiavej 6, Sanddal
 7000 Fredericia
06-04 237-MAJ-65 GF48
 Flemming Carlsen
 Grønløkkevej 7, 5300 Kerteminde
06-04 480-JUL-64 GF 62
 Hans Nøhr
 Baune Alle 2, 3. Lejl. K
 2800 Kongens Lyngby 
08-04 048-JAN-64 GF 06
 Svend Erik Christensen
 Lerbjergvej 44, 6000 Kolding

08-04 284-MAJ-64 GF 31
 Niels Kjær Thygesen
 Regnegården
 Rødvigvej 20, 4680 Store Heddinge
09-04 022-JAN-64 GF 93
 Michael J. Ørregaard
 2912 Meadow Cir. NE
 Iowa City, IA 52240-7943
 USA
60 år
12-03 APR-76 GF 16
 Poul Neumeyer
 Fugleøjevej 12, 3670 Veksø
12-03 NOV-75 GF 24
 Knud Rabølle Knudsen
 Ravnerydvej 12, Simmerbølle
 5900 Rudkøbing
14-03 JUL-75 GF 05
 Thorleif Provstgaard
 Heklagade 6 A, 8200 Aarhus N
24-03 JUL-75 GF 57
 Jens Peder Nyrup
 68 Bafford Approach
 Charton Kings, GL53 9JB Cheltenham
 UK
26-03 APR-76 GF 95
 Wagner Lærke
 P.O. Box 568
 Drumheller, Alberta T0J 0Y0
 Canada
28-03 NOV-78 GF22
 Erling Faber Bonnesen
 Kløverbakken 12, 5672 Broby
31-03 NOV-75 GF 23
 Jens Søvndal Grønbæk
 Vibevej 52, 7430 Ikast
01-04 APR-76 GF30
 Børge Niebuhr
 Buskelundhøjen 48, 8600 Silkeborg
02-04 APR-75 GF 05
 John Kejser
 Elsted Byvej 10, 8520 Lystrup  
50 år
18-03 SEP-85 GF 02
 Carl Peter Alfred Henriksen
 Rughøjvej 51, 5250 Odense SV
18-03 MAR-85 GF 31
 Lars Trap
 Egøjevej 150, 4600 Køge
19-03 MAR-85 GF 06
 Jens Brandenborg
 Storedamvej 26, 6640 Lunderskov
19-03 JUL-86 GF 46
 Søren Peter Linding
 Jægerskoven 56, 6520 Toftlund
27-03 JUL-86 GF 28
 Henrik Gantzel
 Mejlbyvej 5, 6780 Ribe
28-03 APR-86 GF 36
 Lars Kjeldsen Hansen
 Eskebækparken 48, 1.tv.
 8660 Skanderborg
03-04 JUL-86 GF 18
 Martin Flemming Nielsen
 Amtsvejen 342 A, 3390 Hundested
03-04 OKT-86 GF 19
 Finn Yde Kristensen
 Følhøjvej 8, 7790 Thyholm
04-04 OKT-87 GF 78
 Finn Hove
 Reerslevvej 74
 2640 Hedehusene

Dødsfald
848-NOV-45 GF 12
 Jens Peter Jensen Ulstrup
 Ålstrupvej 24, Ålstrup
 8300 Odder
257-NOV-46 GF 16
 Mogens Krog
 Roskildevej 160 C, 0014
 3600 Frederikssund
715-NOV-50 GF 29
 Karl Gustav Petersen
 Ernst Carlsensvej 2
 7000 Fredericia
815-NOV-51 GF30
 Vagn Thomsen
 Pedersminde
 Kastanievej 17
 8641 Sorring
005-MAJ-54 GF21
 Henning Larsen
 Grønnehavestræde 16, st.tv.
 4500 Nykøbing Sj.
875-MAJ-55 GF 02
 Knud-Aage Busch
 Sanderumvej 140 C
 5250 Odense SV
811-JUL-58 GF 08
 Niels Kristoffersen
 Drosselvej 1, Hørning
 8960 Randers SØ
277-MAJ-65 GF 18
 John Andersen
 Bakkevej 20, Ramløse
 3200 Helsinge

 
 TAK

Til årgangsforening MAJ-63:
Tak for hilsner og fremmøde med div. flasker og 
flere hilsner - TAK!!
Til Kbhs Garderforening:
Tak for hilsen og mit nye garderslips (det gamle 
var ret slidt) - TAK!!
 362-MAJ-63 Jan P. Harvard

Hjertelig tak for en god flaske vin og besøg på
min fødselsdag.
 703-MAJ-55 Bent Abrahamsen

Hjertelig tak til Ringkøbing og Omegns Garder-
forening for opmærksomheden i anledning af 
min 75 års fødselsdag. 
 877-MAR-59 Leo Esager 

Hjertelig tak til Holbæk Garderforening for vin, 
gave og besøg af formand Kaj Kristensen og 
næstformand Sv. Aage Thøgersen i anledning 
af vort guldbryllup
 Jonna og 649-JAN-61 Jørgen T Nielsen

Tak til Sydsjællands Garderforening for frem-
mødet v. formand Erik Harder og vingave ved 
min 75 års fødselsdag.
 273-JUL-59 Bent Thorsen

Hjertelig tak til Silkeborg og Omegns Garder-
forening for fremmøde og vingave i anledning 
af vort guldbryllup. Venlig hilsen
 Edith og 833-MAR-61 Ejgil Rasmussen



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


