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Af Præsident Flemming Rytter 

Februar er håbets måned for mig. Andre har det anderledes med 
årets måneder. Den mørkeste og mest trøstesløse måned, januar, er 
netop overstået og vi er et skridt nærmere foråret. Min fødselsdag 
7. januar forsvinder normalt i mørke og skyggen fra jule- og nyt-
årsfestlighederne. Og februar er heldigvis kort, uanset vi så i år har 
skudår og derfor lægger en dag til i enden af februar. 
Foråret er også højsæson for arbejdet i De Danske Garderforeninger 
(DG). Vi har formandsmøderunden i alle regioner, startende med 
Garderforeningerne på Sjælland og Øerne 5. marts og sluttende 
12. marts hos Garderforeningerne i Midtjylland. Det er livsnerven i 
DG´s indre demokrati sammen med vort repræsentantskabsmøde, 
som i år holdes i Skanderborg. Jeg henviser i den forbindelse til an-
noncen her i bladet om Repræsentantskabsmødet 28. maj 2016. 
Jeg har ikke alene et håb om, men også en klar forventning til, at 
samtlige foreninger er repræsenterede på såvel eget regionale for-

mandsmøde som på Repræsentantskabsmødet i Skanderborg. Jeg 
har sendt samtlige garderforeningsformænd et ”hyrdebrev” herom 
ultimo januar 2016, hvor jeg i umisforståelige vendinger indtræn-
gende beder om, at alle foreninger er repræsenteret i Skanderborg 
28. maj 2016. 
Til formandsmøderunden i 
marts 2016 har jeg følgende 
emner på min seddel, som 
jeg ønsker at drøfte med jer: 
DG finansiering af minde-
plader på Garderkasernen 
i Høvelte – Resultatet af Ar-
bejdsgruppe Fastholdelse´s 
arbejde -  Resultatet af Ar-
bejdsgruppe IT´s arbejde 

PRÆSIDENTEN HAR ORDET

DET SKER I FEBRUAR
Landsskydning 15 m

4. februar DSL Præsidie- og for-
mandsrådsmøde

4. februar Skanderborg og Om-
egns GF, 100 års jubilæum

5. februar HKH Kronprinsesse 
Mary fødselsdag 44 år

6. februar HKH Prinsesse Marie 
fødselsdag 40 år

7. februar Regionsturnering i 
bowling for Reg. V – Høje Taastrup

8. februar Regionsturnering i 
bowling for Reg. I og II – Herning

25. februar Regionsturnering i 
bowling for Reg. III  – Vejle

29. februar Præsidiemøde DG 
Livgardens Kaserne

REDAKTØRENS KLUMME

Kære Garderkammerater
Ved udgangen af 2015 overgik vi til en ny leverandør af vores elektroniske Garderblad. 
Det betyder, at dit online medlemsblad nu indeholder langt mere indhold end førhen. 
Den nye leverandør muliggør blandt andet, at vi kan lægge videoer, billedalbums og ak-
tive links ind i bladet. Alt sammen med til at gøre læseroplevelsen endnu større. Jeg kan 
derfor kun opfordre alle gamle gardere til at tage et kig på det elektroniske Garderblad 
på www.garderforeningerne.dk/garderbladet. Samtidig skal det her påpeges, at koden 
til garderbladet ændres denne måned. Den nye kode er ”gevær1”. 
Garderbladets seneste udvikling har bevirket, at Håndbogens afsnit 9 ikke længere mat-
chede med de nye konditioner. Derfor er afsnittet nu opdateret. Samtidig er der indskre-
vet nye dele i afsnit 9, hvorfor jeg beder alle foreningsskribenter om at gennemlæse den 
fulde opdatering. 
Denne måned bringer vi endnu engang en artikel tilhørende artikelserien om Livgar-
dens slag og krige. Månedens forfatter er en ung garder og konstabel, der nu har forladt 
de militære kolonner, for at studere dem i et historisk perspektiv på Aarhus Universitet. 
God læselyst, APR-12 Andreas Dalsgaard, redaktør

→  fortsættes side 4

JULEGUDSTJENESTE VED 
III/LIVGARDEN 

Se billeder fra- og læs om 3. Livgardens juleguds-
tjeneste på www.garderforeningerne.dk/nyheder 
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– Formandsskift i Hverveudvalget – Udgiftsdækning/-deling ved 
regionale og landsdækkende arrangementer – Arbejdsgruppe Ung-
dom og status i dette arbejde - Intensivering af årgangsstrukturen, 
herunder evt. deltagelse af årgangsformænd i DG festaftenen i for-
bindelse med repræsentantskabsmøder – Repræsentantskabsmø-
der (ny turnus hvis ikke frivillighed) – Yderligere tiltag for at sikre 
DG interne demokrati (alle foreninger bør/skal deltage i regionale 
formandsmøder samt i DG repræsentantskabsmøde) – Evt. dusør 
til medlemmer, der skaffer nye medlemmer (eks. gratis kontingent 
1 år for at skaffe f.eks 5 nye medlemmer). 
Til jeres orientering er jeg blevet valgt som ny formand Fonden 
Danske Veteranhjem, hvor jeg afløste J. B. Andersen, DG tidligere 
præsident. Fonden driver veteranhjemmene i Aalborg, Fredericia 
og i København (Frederiksberg) og er ved at bygge i Odense (omfat-
tende det hidtidige soldaterhjem Dannevirke´s område) og ombyg-
ge en villa i Aarhus. Skønt vi i DG sammenhæng har ”neutraliseret” 
vort eget veteranprojekt, skal jeg stadigvæk opfordre garderfor-
eningsformænd og bestyrelsesmedlemmer i pilotprojektforenin-
gerne (København, Roskilde, Odense, Fredericia, Aarhus, Holstebro 
og Aalborg) til at meddele mig navne på medlemmer, der gerne vil 
medvirke, hvis vi forsøger os igen. 
Med Henrik Gattrup, vicepræsident for Garderforeningerne på Fyn, 
i spidsen som formand for DG Håndbogsudvalg og med Carsten 
Rasmussen, DG forretningsfører og mig på bagsmækken har Hånd-
bogsudvalget, med nu kun 3 medlemmer, siden jeg tiltrådte som 
præsident i maj 2014 forsøgt at holde Håndbogen up to date efter 
den meget omfattende revision og delvise nyskrivning umiddelbart 
før min tiltræden som præsident. I Garderbladet vil der fremover 
være små notitser, når ændringer indføres. Hvis nogen falder over 
forældede ting i Håndbogen eller ting, som I finder åndsvage at re-
gulere i en Håndbog, så lad Håndbogsudvalget dette vide.    

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
Hverveudvalget: NOV-60 Steen V. Grubert · Tlf. 30 82 28 67
e-mail: steen.grubert@parkmail.dk

15 M LANDS- 
SKYDNING 2016

→  fortsat fra side 3

De første skud i Landsskydningen på 15 m 2016 er allerede 
skudt i flere foreninger, og rigtig mange flere følger forhåbent-
ligt i de næste par måneder. I december modtog alle Garder-
foreninger invitation til deltagelse i Landsskydningen, og flere 
foreninger er allerede godt i gang. Har du endnu ikke skudt din 
Landsskydning, så fortvivl ikke, for der kan skydes Landsskyd-
ning helt frem til april 2016.  
Også i år er skydestillingen for unge som ældre gamle gardere næ-
sten den samme. Alle må således støtte med overkroppen ind over 
skydebordet og anvende albuestøtte og rem. For veteraner er der 
en ekstra skydestilling, idet de kan vælge mellem brug af enten al-
buestøtte og rem, eller geværstøtte under riflen og uden rem.
Skydeudvalget er klar over, at nogle foreninger i det daglige 
tillader veteraner at anvende både albuestøtte og geværstøt-
te, MEN denne kombination af skydestillingerne er ikke til-
ladt ved Gardernes Landsskydning. Tilladte skydestillinger 
kan ses på De Danske Garderforeningers hjemmeside under 
menupunktet skydning/landsskydning 15 m/skydestillinger 
eller ved direkte at taste www.garderforeningerne.dk/pdf/
ls15_skydestilling.pdf
Deltagelse i Landsskydningen på 15 m kræver ikke, at man skal 
kunne skyde høje resultater. Landsskydningen er en skydning 
for alle gamle gardere og for alle garderforeninger, så kontakt 
din skydeudvalgsformand, og hør hvornår din forening skyder 
Landsskydning på 15 m. Skydeudvalget vil naturligvis gerne se 
alle gamle gardere som deltagere i Landsskydningen på 15 m, 
men det er nok en for ambitiøs tanke. Vi håber dog på en bred 
tilslutning fra alle garderforeninger, og at Du kommer en tur på 
skydebanen og deltager.  
Skydeudvalget skal opfordre til, at Landsskydningen ses som et 
foreningsarrangement, hvor medlemmerne får lejlighed til un-
der kammeratlige former at dyste mod hinanden med skydning 
som aktivitet. Landsskydningen kan også være en sjov lejlighed 
til at udfordre en gammel garderkammerat, og så se hvem der 
stadig har mest fat i ”det med at skyde med gevær”. Foreninger, 
der ikke har skydning som et fast programpunkt, opfordres til at 
lave et foreningsarrangement i løbet af februar eller marts, hvor 
man mødes til en hyggelig aften på skydebanen. 
Slut op om skydning i De Danske Garderforeninger – en fælles 
aktivitet på tværs af foreningerne.

De Danske Garderforeningers Hæderstegn

 066-NOV-62 Jørgen Chr. Petersen
 Byagervej 161, 3460 Birkerød

 NOV-75 Ernst Klysner
 Dronningholmvej 62 9600 Aars

 JUN-85 Niels Anker Rasmussen
 Solbærvænget 10, 3630 Jægerspris

 De Danske Garderforeninger ønsker tillykke
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Klavs Lawes, oberst, kammerherre, chef for Den Kongelige Livgarde 

2016 er startet i højt tempo. Allerede fra 1. januar var Vagtkom-
pagniet indsat i rød galla, i forbindelse med de mange kure, som 
fandt sted i den første nytårsuge. Det var både på Amalienborg og 
på Christiansborg. Og ofte samtidigt. 

Livgardens officerer i Blå Roste har sammen med vore kolleger fra 
Gardehusarregimentet, den særlige ære, at kunne hilse på Majestæ-
ten og den kongelige familie og ønske dem et godt nytår. Det skete 
i forbindelse med det, der kaldes Lille Kur. Her er alle officererne 
fra Livgarden i rød galla. Husarerne i deres tilsvarende. En ganske 
særlig tradition, som afsluttedes på venskabelig vis med GHR kol-
legerne i officersmessen på Livgardens Kaserne.

Livgarden har fået meget eksponering henover julen og nytåret. Og 
mange mennesker har været indsat til opgaveløsningen. Jeg kon-
staterer, at det er gået fortrinligt. Derfor stor tak til alle involverede, 
for den flotte indsats.

I slutningen af januar har jeg sagt farvel til forkommandoet fra Ope-
ration Inherent Resolve 3 (OIR 3). Resten af styrken følger efter i 
disse dage. Den mission, som de skal udsendes til, har hidtil været 
uden nogen tab, og den umiddelbare fare fra IS, synes at være mini-
meret en del. Men det er aldrig til at forudse, hvordan udviklingen 
vil gå. 

Til august bliver deres opgave overtaget af II/LG på hold OIR 4. Det 
giver selvfølgelig et stort ar-
bejdspres i de to bataljoner, 
især når man ikke kan låne 
personel og materiel hos 
hinanden, men det er også 
en udfordring som Livgar-
dens enheder på vanlig vis 
løser.
Pro Rege et Grege

SÅ ER VI I FULD GANG IGEN



LFX eller ”Live Firing Exercise” er den store skarp-
skydning, som brigaden afholder for stående en-

heder, og som disse deltager i en gang om året 
med henblik på at få kontrolleret niveauet 
inden for samvirke, taktiske manøvrer og 

forståelse for sikkerhedselementerne, 
alt sammen med skarp ammunition i 

våbnene. LFX’en giver således en-
heder mulighed for at træne i et 
miljø, hvor alle former for skarp 

ammunition og sprængstof 
integreres i uddan-

nelsesaktivite-
terne. 

1. Bataljon 
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WATERWORLD 
I BATALJON LFX 2015
Af 2 DEL /1 KMP / I Bataljon / Den Kongelige Livgarde. 

Sømænd og andre nautiske typer ynder at bruge udtrykket at 
”himmel og hav står i et”, når de skal beskrive noget særde-
les slemt storm- og regnvejr. Denne analogi kan i sagens na-
tur være svær at applikere på landmilitære operationer, men 
takket være et nærmest oversvømmet Oksbøl-terræn var det 
præcist, hvad I Bataljon oplevede på LFX i uge 47.

1

2
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Disse inkluderede ikke bare I Bataljons egne våben, men også lette 
og tunge morterer samt sprængninger af skarpe panserminer ved 
den tilknyttede panseringeniørgruppe. I Bataljon deltog med 1 
KMP, to delinger fra 2 KMP samt stabskompagniet og dele af staben.
Bataljonen deployerede til Oksbøl om mandagen og fik indskudt 
alle våbentyperne samt indlogeret personellet og klargjort køretø-
jer, materiel og udrustning. Resten af ugen var delt op i to tempi; 
tirsdag indøvede bataljonen onsdagens skarpskydning og skød 
skarpt om onsdagen. Onsdag aften blev manøvreplanen ændret, så 
delingerne fik nye mål, støttestillinger og akser. Den nye plan blev 
indøvet torsdag og gennemført som skarpskydning fredag. Bataljo-
nen var i begge skydninger indsat i et angreb på den grumme fjen-
de, som havde formastet sig til at gennemføre en sølandsætning i 
den sydlige del af skydeterrænet.
Som allerede afsløret var der tale om en våd fornøjelse. Bataljonen 
måtte indsætte sine enheder i et terræn, som bedst kan beskrives 
som marsk eller sump. Pansersporene var blevet til små åer, åerne 
til brusende floder og den lavtliggende del af heden til en stor sam-
ling søer. Skulle Riget således en gang beslutte sig for at invadere 
Holland, Bangladesh eller en anden semi-oversvømmet og lavtlig-
gende stat, kan I Bataljon med fordel indsættes som spydspids, 
idet LFX’en gav bataljonen rig mulighed for at øve indsættelse i lige 
præcis det miljø.
Vejret til trods blev skydningerne gennemført på tilfredsstillende 
vis og med stor ildhu. For mange var det at blive forbiskudt af en 
IKK-deling en førstegangsoplevelse, som i langt højere grad end ved 
skydning med løst illustrerer, hvorledes effektiv støtteild kan skabe 
forudsætningerne for et vellykket angreb. LFX’en er således også en 
udviklende aktivitet for de deltagende enheder, som ved skarpskyd-
ning kan få et mere retvisende billede af om en manøvre kan lade 
sig gøre med den støtte, som er til rådighed. Dette gjaldt i høj grad 
også på gruppe- og delingsniveauet, hvor ustøttede manøvrer blev 
”straffet” af skydelederen ved at hæve skiver, som umuliggjorde 
gruppernes bevægelser indtil den nødvendige støtte kunne komme 

på plads. Ligeledes nødvendiggjorde 
den omfattende skiveopstilling og de 
liberale sikkerhedsvinkler en nøjagtig 
koordination af ansvarsområder mel-
lem grupper og delinger, så alle mål 
kunne bekæmpes effektivt.
En skarpskydning af denne størrelse 
kræver et stort forberedelsesarbejde, 
en masse sikkerhedsbefalingsmænd 
og et logistisk støtteapparat, som kan 
understøtte det hele. At en skydning 
kan gennemføres tilfredsstillende 
afhænger således lige så meget af de 
instanser, som støtter de kæmpende 
enheder med ovenstående. En skarp-
skydning vil således altid være en 
balancegang med at få sikkerheds-
elementerne og den omkringliggende 
støttestruktur til at harmonere med 
den taktiske ramme. Dette oplevedes 
særligt i de forskellige infanterimål, 
hvor manøvrerne desværre ofte måtte 
indøves gentagne gange og tilpasses 
for at få dem inden for de sikkerheds-
mæssige begrænsninger. Omvendt 
kunne IKK’erne skyde med de videste 
højre- og venstrebegrænsnnger, som 
artiklens forfatter nogensinde har 
oplevet. Dette kombineret med nært-
målsskydninger med mortererne, 
som til tider nødvendiggjorde kørsel 
med lukkede luger, gjorde skydningen 
til en særdeles lærerig aktivitet for 
delingen.    

INFO
 CH I Bataljon 
og CH 1 KMP koor-
dinerer fastholdel-
se af angrebsmål. 

 IKK på vej 
frem. Det våde 
terræn og den 
omfattende skive-
opstilling stillede 
store krav til både 
kørere, skytter og 
kommandører”.

 Infanteri gen-
nemfører storm. 
Den hjelmløse 
herre i baggrunden 
venstre er sik-
kerhedsbefalings-
mand. En skydning 
af denne størrelse 
kræver et stort sik-
kerhedsmæssigt 
setup, som både 
bataljon og brigade 
bidrager til.

1

2
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Majestæten på væggen 
Det nyeste skud på stammen i Prebens samling er et maleri af Kong 
Frederik d. IX iført Livgardens uniform. Og det er da netop også i 
denne sammenhæng, at Garderbladet er draget til Horsens. På da-
gen for besøget blev maleriet officielt overrakt museet, og med ma-
leriet tilførtes samlingen endnu en historie…
Hans Majestæt Kong Frederik d. IX bestilte et maleri af sig selv hos 
maleren Harald Hansen som gave til Livgardens officerskorps i 
forbindelse med 300 års fødselsdagsdagen i 1958. Harald Hansen 
malede dog i hemmelighed et ekstra maleri til sig selv, med samme 
motiv som det Majestæten overrakte Livgarden. Ved malerens død 
blev maleriet sat på auktion, og her erhvervede den gamle garder, 
advokat Søren Pontoppidan, maleriet til sit kontor. 
Da Ponoppidan gik på pension, blev maleriet overflødigt, og under 
en middag foreslog han at sælge maleriet til Prebens museum. Da 
var det, at en gammel garder brød ind i samtalen, og tilbød at do-
nere maleriet med den betingelse, at maleriet skulle udstilles på 
museet, og aldrig måtte videresælges. De vilkår kunne Preben na-
turligvis acceptere, og således er dette historiske maleri nu endt på 
Prebens museum. 

Gardermuseum vest
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Af APR-12 Andreas Dalsgaard 

Alle mænd og kvinder der har tjent ved Livgarden, mindes 
ærekært tjensttiden med stolthed. For de flestes vedkommen-
de bliver mindet med tiden til små pudsige indskud i hverda-
gen, når næseborene rammes af duften af Kiwi eller ørerne af 
lyden af signalhorn, der hviner i det fjerne. 
Men ikke alle tillader de mange minder at forpasse til gen-
standsløse dagligdagsindtryk, der kun må nævnes i det rette 
selskab, da ægtefællen for længst har fået nok af den konse-
kvent insisterende referering til værnepligten ved Livgarden. 
En af dem skal vi møde nu. 

Preben er garder og tambour fra årgang SEP-68, men har lang tid 
før, han kunne gå vagtparade, samlet på effekter med tilknytning 
til Livgarden. Effekter der ikke kun knytter an til Livgarden, men 
som hver især fører Preben tilbage til et helt bestemt sted i sit liv. 
Et liv der altid har syntes at tage et sving forbi de bjørnebeklædte 
soldater. 
Samlingen er med tiden blevet så omfattende, at den ikke kan be-
grænses til en scrapbog eller en skænk, tilegnet Livgarden. Nej. 
Samlingen har nu en sådan størrelse, så den gamle garder med fast 
stemme kan kalde sin samling for et museum. Et Livgarden mu-
seum. 
Og det er netop museet, som Preben i efteråret inviterede Garder-
bladet til at besøge. 
På en villavej midt i Horsens ligger Prebens museum, gemt mellem 
bøgehække, flagstænger og stationcars. At der ikke ligefrem skiltets 
for museets tilstedeværelse, kan nok tilskrives samlingens, efter 
Prebens udsagn, store værdi – historisk såvel som økonomisk. Eller 
måske det blot er Prebens kone, der ønsker en neutral forhave som 
et modstykke til Livgardens erobring af baghaven. Det vides ikke. 
Går man ind i baghaven, kan det med sindsro konstateres, at den 
gamle garder har viet både liv, kælder og udhus til Livgarden. Ledt 
på vej ad den røde løber, møder man synet af et skilderhus, der pas-
sende står ved indgangen til museet. En vagtgående garder må man 
dog tænke sig til – men det er nok også det eneste der kræver fan-
tasi i Prebens museum – resten rummer samlingen. 

Fortællinger fra HORSENS



Derfor et museum
Preben er vokset op i Amaliegade med Kongefamilien som nærme-
ste nabo, så Livgarden har hele Prebens opvækst været inden for 
rækkevidde. Således havde Preben sin daglige omgang med vagt-

styrken, og med en formidabel krejler-
evne startede samlingen på effekter fra 
de vagtgående gar-
dere. 
”I nogle år var 
samlingen stillet på 
Stand by, men da 
jeg selv aftjente min 
værnepligt i Livgar-
den, blev interessen 
for Livgarden igen vagt. Ikke mindre betydning 
havde det, at min søn Peter ligeledes skulle aftjene sin værnepligt ved 
Livgarden, så da han blev hjemsendt var jeg ikke i tvivl om, at museet 
skulle være en realitet” .
En realitet der nu er blevet en omfattende samling af alt fra unifor-
mer til originale tambour-skabslåger. 

Vi gik 30 mand ind i Junglen, vi kom 3 ud. Jeg bar de 2.
Midt i Prebens museum står 8 mannequiner iført forskelige uni-
former. Uniformer der, nøjagtig som resten af museets genstande, 
rummer en hel unik fortælling om den forhenværende ejer. 
Den nok mest fremtrædende uniform tilhører samme person, som 
er ophavsmand til afsnittets overskrift. En mand hvorom de fleste 
gamle gardere kan utallige historier. Der er selvfølgelig tale om Fen-
rik A. I. H. Pedersen, eller bedre kendt som Jungle Jim. 
Preben var naturligvis mand for en historie om Jungle Jim…
En del danskere kæmpede på Fransk side i forbindelse med krigen i 
Indokina (Vietnam), i årene efter 2. verdenskrigs afslutning og frem 
til 1954, hvor modparten var Kina og Ho Chi-Minh.
Den danske hær gav stilletiende danske officerer lov til orlov for 
at deltage i krigshandlingerne på Fransk side. Der var flere danske 
officerer, der fandt dette tilbud som en chance for at kæmpe mod 
Kineserne, som dengang blev betragtet som ”den onde fjende”. 
En af de frivillige var Jungle Jim, som åbenbart gjorde det så godt, at 
han bl.a. modtog en del udmærkelser i form af medaljer.
Da Pedersen vendte tilbage til tjeneste ved Livgarden, stillede han 
til parade med bl.a. de medaljer, som han havde erhvervet sig i kri-
gen i Indokina. Da den daværende oberst for Livgarden så disse 
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Gardermuseum vest

medaljer, sagde han: ”Pedersen de må være klar over, at de medal-
jer som de har modtaget for deres indsats i Indokina, ikke er tilladt 
at bære på deres uniform her i Danmark, idet disse medaljer ikke er 
godkendt af kongehuset”.

Pedersen rev derfor alle medaljer af uniformen, og fra den dag af 
bar han fremover aldrig nogen dekoration, selv om de var godkendt 
eller ej.
Jungle Jim havde et motto som han brugte hver gang han mødte nye 
rekrutter i tjeneste ved Livgarden, og det lød således:
”Vi gik 30 mand ind i Junglen, vi kom 3 ud. Jeg bar de 2”

Rundvisning og spisning  
Et besøg på Prebens museum kan varmt anbefales til alle med inte-
resse i Livgardens historie. 
Rundvisningens sidste stop er i Prebens kælder – Kildekroen, der 
så opfindsomt bærer navn efter den kilde, matriklen ligger på. 
Her sluttede også Garderbladets besøg med en herlig frokost og 
dertilhørende, og naturligvis den selvskrevne ”gardersnak”.  

Tak til Preben Bosse for invitationen! 



De blå baretter 
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GENERHVERVELSE AF 
MEDALJER
Af Knud Lund, formand, De Blå Baretter, Næstved & Omegn

Den 2. december har De Blå Baretter afholdt et lille arrange-
ment for Garder Casper Olsen.

Casper var udsendt fra Den kongelige livgarde med ISAF hold 5. Ca-
sper var så uheldig, at komme for tæt på en IED (vejsidebombe) 
og blev ramt i hovedet. Casper var på en måde alligevel heldig, at 
han lever i dag, men med eftervirkningerne fra eksplosionen. Han 
er i dag medlem i De Blå Baretter Næstved & Omegn, hvor vi efter 
bedste evne tager os lidt af ham.
I august, havde vi ham med til vores sommerfest og det var dejligt 
at se ham glad og i godt humør.
Under festen fortalte han, at han havde mistet sine medaljer, som 
han har modtaget for udsendelsen.
Dette fik et par af de andre medlemmer i Næstved & Omegn til at gå 
i tænkeboks for at fremskaffe nye medaljer til Casper.
I november var det lykkedes, at fremskaffe de 2 medaljer og så skul-
le der findes en lejlighed til at overrække dem til Casper. Det blev så 
til foreningsaftenen den 2. december.
Vi fik inviteret Caspers forældre og det var så hensigten, at lands-
formanden for De Blå Baretter, Niels Hartvig Andersen, skulle fore-
stå overrækkelsen.

Dette blev dog ændret på landsformandens foranledning idet, han 
havde fået tidligere chef for Den Kongelige Livgarde og nuværende 
Chef for HMD Adjudantstab, OB L. Harkjær til at komme. Ligeledes 
kom Caspers chef fra ISAF hold 6, nu OL K. J. Strøm samt daværende 
kontaktofficer og nu chef for Den Kongelige Livgardes vagtkompag-
ni, MJ S. P. Østergaard og yderligere 3 af Caspers kammerater fra 
hold 5.
 Alt dette vidste Casper ikke noget om, før han blev ført ind i lokalet, 
hvor de alle stod og ventede og det var en gensynsglæde, der var til 
at tage og føle på. Efter en bevæget hilsen på alle tog obersten ordet 
og sagde til Casper, at man ikke kunne have en garder og veteran fra 
Afghanistan til at gå rundt uden sine medaljer, så derfor hæftede 
han medaljen for såret i tjeneste og ISAF medalje på Casper, som 
igen blev meget rørt.
Derefter var der lidt til ganen og rigtig hyggesnak i godt en times 
tid, hvor mange minder blev kaldt frem.
Casper blev kørt hjem efter en rigtig god aften hos De Blå Baretter, 
Næstved & Omegn og som minde fik Casper et billede i julegave.

Casper i midten flankeret af OB L. Harkjær, OL K. J. Strøm, MJ S. P. Østergaard samt tre kammerater fra hold 5.
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Traditionen tro besøgte Garderforeningen i København juleaften 
vagterne for at ønske glædelig jul samt at overbringe en julegave til 
de vagtgående gardere og befalingsmænd.

Julegaven bestod i år af et glas med indgraveret logo samt et gar-
derslips. Gaverne blev overrakt af Niels M. Knudsen og Christian 
R. Christiansen. På billederne ses vagterne, flankeret af DG delega-
tionen.

Selve indpakningen blev foretaget af John Lind Jans hustru, Marga-
ret Lind Jans og deres nabo, Lisbeth Moving. Garderforeningen ud-
trykker i den forbindelse da også deres store taknemmelig for de to 
damers indsats. Det forlyder endvidere, at de begge bliver behørigt 
anerkendt for deres indsats.

Julegaver til VAGTEN

www.gardershop.dk www.nordea.dk www.deloitte.com



Af GD T.V. Christiansen, 3 VH april 2015

Tirsdag d. 17. november fløj vi af sted mod 
Letland, for at deltage i en stor parade da-
gen efter. Paraden foregik i hovedstaden 
Riga, hvor hovedformålet var, at markere 
Letlands uafhængighed af Rusland.

Arrangementet finder sted hvert år d. 18 no-
vember. Her samles soldater fra hele verden, 
for at støtte op om landets selvstændighed, og i 
år fik vi lov til at være en del af det.
Efter halvanden time i luften landede vi i luft-
havnen i Riga. Herfra kørte vi i bus til vores ho-
tel. Hotel Albert hed det, og var i øvrigt ganske 
lækkert. Vi blev indlogeret og fik efterfølgende 
lidt tid for os selv. Efter aftensmaden tog vi af 
sted til indøvelse, hvor paraden skulle holdes 
dagen efter.

Indøvelsen foregik i et område kaldet Daugava, beliggende i midten 
af Riga. Her mødte vi med stor begejstring soldater fra hele ver-
den. Frankrig, Litauen, Estland, USA, Storbritannien, Tyskland og 
Sverige var bl.a. til stede, og det var virkelig en kæmpe oplevelse, at 
overvære dem og i særdeleshed alle deres specielle uniformer. Hur-
tigt følte vi os som en del af noget større. Med hændelsen i Frankrig 
i baghovedet, var vi meget opsatte på at yde en ekstra indsats til 
selve paraden.
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Indøvelsen forløb med en del ventetid. Men da 
vi endelig skulle i gang, så bød den på en ny og 
udfordrende eksercits samt nogle sjove kom-
mandoer på lettisk. Efter tre timers indøvelse 
tog vi hurtigt hjem til hotellet, hvor den stod på 
landskamp Danmark - Sverige. Trods det sam-
lede nederlag gik vi spændte i seng.

Så kom dagen. Fanekommando i Letland. Kæm-
pe stort for fem værnepligtige gardere.
Det hele startede kl. 13.00, hvor alle soldaterne 
hilste på den lettiske præsident. Derefter natio-
nalhymne. Arrangørerne havde placeret en ka-
non på pladsen, og denne skød efterfølgende et 
skud af for hvert år af Letlands uafhængighed.
Så startede paraden. Vi gik gennem Riga by, i 
hvad der føltes som marchtakt 216, anderledes 
men sjovt at prøve alligevel. Mange mennesker 
var mødt op for at overvære paraden, og det 

kunne vi også godt mærke på stemningen. Trods regnvejr var be-
folkningen glade, og vi følte også, at paraden var gået rigtig godt.
Paraden sluttede, og vi tog tilbage til hotellet, spiste frokost og 
kørte mod lufthavnen. Heldigvis var det formodede terrorangreb, 
og evakueringen af Kastrup Lufthavn blevet afblæst, og vi kunne 
komme hjem i sikkerhed. Alt i alt en rigtig spændende tur, og en god 
afslutning på vores værnepligt hos Den Kongelige Livgarde.
Pro Rege Et Grege

www.livgarden.dk

VAGTKOMPAGNIET til 
fanekommando i Letland!

Vagtkompagniet
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Musikkorpset

Af Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

2015 blev spillet ud, og 2016 spillet ind. Musikkorpset kan se tilbage på et begiven-
hedsrigt år, der især var præget af 10 nye kollegers ankomst. De tilsammen 12 nye, 
fremragende musikere har givet orkestret et energimæssigt og kvalitativt løft, der 
sammen med mulighederne i den fine øvesal i Stærekassen lover godt for fremtiden. 
Det er et privilegium at kunne fylde de vakante orkesterpladser op i en tid, hvor andre 
orkestre må skære ned eller helt nedlægges. Der er en god gejst i Livgardens Musik-
korps, der vistnok (?) spiller bedre end nogensinde!
Den Kongelige Livgardes Musikkorps vil gerne sige tak til Foreningen Livgardens Mu-
sikkorps Venner samt til alle andre, der trofast støtter op om vores orkester og er med 
til at holde traditionerne levende. Rigtig godt nytår!

I december fyldtes Stærekassen hele to gange til julekoncert. Den 15. december var det 
Musikkorpsets egen koncert med solister hentet fra egne rækker. Den velkendte Mar-
tin Nagashima Toft dirigerede. Koncerten blev hurtigt udsolgt, hvilket er imponerende 
i betragtning af, at den kun var annonceret på Musikkorpsets hjemmeside. Mange 
funktioner omkring koncerterne passes af musikerne selv, og fx kunne man i pausen 
købe glögg, fremstillet af to musikere. Baren passes af Venneforeningen, der også deler 
programmer ud og står i garderobe. Det giver et rigtig hyggeligt sammenhold, og vi kan 
kun anbefale at melde sig ind i Livgardens Musikkorps Venner.

Musikkorpset plejer at lade overskuddet af en julekoncert gå til velgørende formål, og 
denne gang var en hel forening rykket ind i Stærekassen til koncert den 18. decem-
ber: foreningen Bryd Tavsheden, der på frivillig basis hjælper børn og unge, der lever 
med vold i hjemmet. Billetterne solgtes til fordel for Bryd Tavsheden, og alle kunstnere 
optrådte gratis. Kunstnerne var ikke hvem som helst: Dirigenten Michael Bojesen, Mi-
chael Bojesens Pigekor, sangerne Birthe Kjær og Bobo Moreno samt pianist og kompo-
nist Bent Fabricius Bjerre. Pigekoret sang engleskønt, evig-unge Birthe Kjær var god, 
Bobo Moreno charmerende, og endelig fik vi alle lov at fælde en lille tåre over Bent 
Fabricius Bjerre, der spillede sit tema til Matador på flygelet. Julestemningen var i hus.

GEJST OG GOD MUSIKGEJST OG GOD MUSIKGEJST OG GOD MUSIK

Bobo Moreno og Birthe Kjær. Foto: Elisabeth Rihn

Kom til temakoncert i Stærekassen fredag den 5.  
februar 2016 kl. 19.30. Tema: Taffelmusik ved hoffet. 
Kom og hør, hvad der gennem århundreder har været forbeholdt 
majestæten og hoffet ved tafler og gallamiddage. Hør musikken, 
der er en dronning værdig, og hør om traditionerne, når Livgardens 
Musikkorps spiller til taffel. Dirigent: Per-Otto Johansson. Se mere 
på livgardensmusikkorps.dk

Taffelmusik på Amalienborg. Arkivfoto.

 Stærekassen fyldes til koncert 15.12.15. Foto: KKB  

Koncert 18.12.15. Foto: Elisabeth Rihn 

www.livgardensmusikkorps.dk
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Livgardens oprettelse og KARL GUSTAV krigene
Af APR-12, KS Mogens F. T. Larsen

Den periode af historien, vi i Danmark i dag kalder Svenskekrigene, 
har for både Danmark og Sverige bestået af en lang række skift mel-
lem nederlag og sejr. Herredømmet over Norden, ofte med magten 
over Norge og indtægten fra den dyrebare Øresundstold som væ-
sentlig elementer, har i århundreder været grund til krig mellem de 
danske og svenske konger.
En af disse krige var Første Karl Gustav-krig, opkaldt efter den 
svenske kong Karl X Gustav. Krigen blev indledt i 1657 af Danmark-
Norge under kong Frederik III, men faldt ud til svenskernes fordel. 
En væsentlig grund til dette var Karl X Gustavs hurtige march mod 
Danmark fra Preussen, hvor han var med sin hær, der bestod af 
9-10.000 mand. Den svenske konge besatte hurtigt Jylland og drog 
i starten af 1658 videre østpå. Det var en meget kold vinter, hvorfor 
de svenske tropper i januar kunne marchere over isen fra Jylland 
til Fyn og i februar over isen mellem de sydlige danske øer til Sjæl-
land. Allerede i midten af februar stod den svenske hær uden for 
København, og Danmark måtte underskrive freden i Roskilde d. 26. 
februar 1658.
Da  besluttede Kong Frederik III sig for at oprette et regiment af 
en ny type. Regimentet blev oprettet d. 30. juni 1658 og fik navnet 
Kongens Livregiment til Fods (også kaldet Regiment de Garde til 
Fods og senere igen Den Kongelige Livgarde) og havde en række 
unikke karakteristika. 
Livgarden til Fods blev sammensat af allerede eksisterende regi-
menter og kompagnier fra dansk eller tidligere dansk territorium, 
hvilket også inkluderede nordmænd og skåninge. Dette skulle sikre 
samhørighed blandt soldaterne og større loyalitet til Danmark-Nor-

ges konge og folk. Det er værd at bemærke, at nogle af soldaterne 
var et kompagni af gønger, dvs. soldater fra Gønge i Skåne. Under 
Svenskekrigene var Gønge centrum for dansksindede partisaner, 
kendt som snaphaner og friskytter, der frivilligt bekæmpede sven-
skerne i de tidligere danske besiddelser. Snaphanerne var kendt for 
ikke at være regulære tropper, og gjorde i stedet brug af mindre 
normale strategier i deres kamp. Svenskerne så ikke snaphanerne 
som del af den danske hær, men snarere som fredløse, og skulle 
de tage en snaphane til fange, ventede ofte tortur og henrettelse. 
Snaphanerne var dog hvervet af Frederik III og blev betalt og fik 
krudt og bly af den danske konge. I Danmark sås de altså som fri-
hedskæmpere i kongens tjeneste, mens de i Sverige beskrives mere 
som fredløse mordere og banditter.
Det skulle vise sig at Frederik III gjorde ret i at oprette sit Livregi-
ment til Fods, da Karl X Gustav i august 1658 med en hær på 6.000 
mand satte kurs mod Korsør fra Kiel. Efter indledende kampe på 
Sjælland belejrede svenskerne København. I løbet af belejringen 
blev der gjort flere udfald fra staden, hvilket blev Livgardens ild-
dåb. Københavns forsvar ledtes af Hans Schack, der som ung mand 
havde tjent Christian IV under Trediveårskrigen og senere fik en 
imponerende militær karriere, der inkluderede titler som general-
major i den franske hær og kommandant af Hamborg. Som nyud-
nævnt guvernør af København organiserede Hans Schack forsvaret 
af hovedstaden, trods byens forsyningsruter var så godt som afskå-
ret – man skulle ikke regne med ankomst af mad, vand eller tropper. 
Hjælpen kom dog alligevel i form af en hollandsk flåde, der havde 
kæmpet sig gennem Øresund forbi det besatte Kronborg og d. 29. 
oktober ankom med både forsyninger og forstærkninger. 
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Livgardens oprettelse og KARL GUSTAV krigene
Trods sine trængsler lykkedes det København at holde stand. Ef-
ter at have belejret, bombarderet og angrebet København i henved 
et halvt år, gik svenskerne igen til angreb d. 11. februar 1659. An-
grebet er kendt som Stormen på København og er berømt for den 
dramatiske modstand ydet af både soldater og stadens borgere. 
Gennem spioner havde man i København fået efterretninger om det 
forestående angreb, og voldene var derfor i god tid befæstet med 
omtrent 300 kanoner og andet artilleri, samt mange slags mindre 
våben, lige fra musketter og luntebøsser til morgenstjerner, leer 
og kogende vand og tjære. Den berømte Svend Poulsen ”Gønge” og 
hans snaphaner, der på dette tidspunkt tjente i Kongens Livregi-
ment til Fods, havde allerede tidligere i krigen påført svenskerne 
store tab, og var at finde blandt de soldater, der forsvarede bl.a. 
Kastellet og Slotsholmen. Det anslås at Københavns forsvarere var 
omtrent 10.000 mand i alt, hvoraf Livgarden udgjorde cirka en fem-
tedel af soldaterne? Det anslås at den svenske storm talte omtrent 
lige så mange mand.
Godt hjulpet af erfaringer gjort i kampene op til stormen holdt 
stadens forsvarere svenskerne tilbage. På trods af voldgraven, de 
mange kanoner og andre forsvarsværker, lykkedes det svenskerne 
at storme voldene, hvilket flere steder resulterede i nærkampssi-
tuationer. Da svenskerne opgav stormen og trak sig tilbage, var re-
sultatet en klar dansk sejr.
Karl X Gustav og hans hær var nu i store vanskeligheder. De sven-
ske besættelser i Preussen og Pommern var pressede af østrigsk 
og polsk fremrykning, og i Jylland trængte feltmarskal Eberstein 
og hans jyske tropper frem. Hans Schack satte mod Kiel med kø-

benhavnske tropper for at mødes med feltmarskal Eberstein, hvor-
efter de sammen ville angribe Karl X Gustavs sidste stillinger på 
Fyn. Hans Schack og hans tropper sejlede fra Kiel d. 27. oktober 
1659, men det lykkedes ikke at lande med et overraskelsesangreb 
på Nyborg som planlagt. Det lykkedes til gengæld at gå i land ved 
Kerteminde og angribe derfra d. 31. oktober. Mens Karl X Gustav 
trak sine styrker tilbage mod Nyborg, indtog Hans Schack Odense 
d. 9. november og to dage efter fik danskerne forstærkninger i form 
af Eberstein og hans tropper, der havde kæmpet sig nord- og østpå 
og havde krydset Lillebælt. Sammen angreb Schack og Eberstein 
svenskerne i et slag ved Nyborg d. 14. november, hvor Kongens 
Livregiment til Fods også kæmpede. Resultatet var en dansk sejr, 
svenskerne overgav sig og Karl X Gustav, der overværede slaget fra 
Korsør, tog da hjem til Sverige.
Slaget ved Nyborg var det sidste store slag i den Anden Karl Gustav-
krig, men freden blev først endeligt sluttet d. 26. maj 1660 ved Fre-
den i København, der gav Danmark Bornholm og et antal nordlige 
norske områder tilbage. Sejren gav Frederik III mulighed for i 1660 
at få nok opbakning fra borgerne, bønderne og de gejstlige til at 
indføre enevælde. En væsentlig grund til denne opbakning var at 
adelen, hvis pligt var at beskytte riget, havde fejlet i dette. Det var 
kongen og folket, der havde beskyttet landet, og dermed undermi-
neredes selve adelens eksistensberettigelse. 
Slutningen på den Anden Karl Gustav-krig indledte en ny periode i 
Danmarks historie. Den danske enevælde, indført mens landet sta-
dig var stærkt berørt af krig mod Sverige, bestod til 1848, hvor den 
fredeligt blev afskaffet kort efter Christian VIII’s død. 



 16

Skanderborg 2016

Repræsentantskabsmøde i 
SKANDERBORG

www.ok.dk www.jef.dk www.veteranhjem.dk

De Danske Garderforeninger afholder Repræsentantskabsmøde i 
Skanderborg d. 28. Maj 2016. Det er gratis at deltage i mødet, og 
ethvert medlem kan deltage. 

Repræsentantskabsmødet 2016 afholdes lørdag d. 28. Maj på Hotel 
Skanderborghus kl. 11:00. Forinden vil Garderforeningen for Skan-
derborg og Omegn være vært ved en kop kaffe. 

Husk på, at Repræsentantskabet er vor organisations højeste myn-
dighed. I år skal Repræsentantskabet tage stilling til nogle centrale 
tiltag. Det er derfor vigtigt, at din forening repræsenteres i Skander-
borg. Vi minder om, at deltagelse i Repræsentantskabsmødet ikke 
forudsætter deltagelse i hele weekendarrangementet. Vi glæder os 
til at se dig! 

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 
– IKKE BLOT ET MØDE 

27. – 29. maj 2016 
Igen i år, har vi valgt at gøre Repræsentantskabsmødet til et week-
end arrangement for dig og din ledsager. Vi starter allerede fredag 
aften med Kammeratskabsaften og koncert med Den Kongelige 
Livgardes Musikkorps. Lørdag starter vi traditionen tro dagen med 
andagt og parade før mødet, og om aftenen inviterer vi til årets fest-
middag. 

Fredag kl. 17.30

Lørdag kl. 09.45

Søndag kl. 09.30

Lørdag kl. 11.00

Lørdag kl. 11.00

Lørdag kl. 17.45

Lørdag kl. 08.30

Fredag kl. 20.00

Den Kongelige Livgardes 
Musikkorps giver gratis 
koncert for dig og din 
ledsager fredag aften. 
Husk at deltagelse kræ-
ver tilmelding! 

Efter morgenandagt stiller vi op 
til parade, hvor Skanderborgs 
borgmester, Jørgen Gaarde (S), 
vil byde velkommen. Herefter 
vil paraden marchere gennem 
Skanderborg med Musikkorpset 
og tambourer i spidsen. 

Weekenden afsluttes med 
Gardergolf på Hylke Golfbane.

Efter marchen vil vi alle 
returnere til Skanderborghus, 
hvor Repræsentantskabsmø-
det afholdes. Før mødet går i 
gang, vil Garderforeningen for 
Skanderborg og Omegn være 
vært ved en kop kaffe. Efter et 
veloverstået møde, vil der være 
frokost og hyggeligt samvær. 

Mens der holdes Repræsen-
tantskabsmøde vil ledsagerne 
blive orienteret om Slotskirken 
og Skanderborg Festivalområde 
(Bøgescenen) på Skanderborg-
hus, hvor der vil blive serveret 
kaffe og rundstykker. Efter kaf-
fen går turen til Sølund museet, 
festivalområdet og slotskirken. 
Ledsagerarrangementet afslut-
tes med frokost på Skander- 
borghus klokken 13.30.

Lørdag aften afholdes den 
traditionsrige aftenfest på 
Hotel Skanderborghus, hvor der 
serveres en 3-retters menu og 
kaffe med kransekage. Der vil 
være vin, øl og vand ad libitum 
under middagen, hvor vi vil blive 
underholdt af musikeren Jesper 
Bjarnesen.

Lørdag morgen mødes 
vi ved Slotskirken til fa-
neopstilling og morgen-
andagt. 

Efter en dejlig koncert 
med Musikkorpset 
afholder vi kammerat-
skabsaften, hvor der vil 
være god mulighed for at 
snakke soldaterhistorier. 
Kammeratskabsaftenen 
afholdes på Skander-
borghus og forventes 
afsluttet klokken 22:00. 
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Overnatning i forbindelse med Repræsentantskabsmødet skal 
deltagerne selv sørge for.  
Foreningen har indgået hovedaftale med Skanderborghus / Hør-
ning Hotel & Kro om reservation af værelser ”efter først til mølle”. 

Skanderborghus, Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg 
Pr. nat. Dobbeltværelse 860 kr. – Enkeltværelse 760 kr. 
Booking pr. telefon 8652 0955 Der er mulighed for overnatning i 
autocamper (ikke adgang til toilet). Pris for 2 dage, inkl. morgen-
mad pr. person udgør 250 kr. 

Hørning Kro & Hotel, Århusvej 4, 8362 Hørning 
Pr. nat. Dobbeltværelse 860 kr. – Enkeltværelse 760 kr. 
Booking pr. telefon 8692 1311 

Hotel Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg 
Booking: www.booking.com/Skanderborg-Park 
Telefon 8993 3310 

Motel Skanderborg Syd, Horsensvej 30, 8660 Skanderborg 
Booking: www.booking.com/Motel-Skanderborg-Syd  
Telefon 8657 2888 

Danhostel Skanderborg – Vandrerhjem, Kindlersvej 9, 8660 
Skanderborg. 
Booking: www.skanderborg-danhostel.dk  Telefon 8651 1966

Skanderborg Camping, Horsensvej 21, 8660 Skanderborg 
Booking: www.campingskanderborg.dk  Telefon 8651 1311 

Birkhede Camping, Lyngvej 14, 8680 Ry 
Booking: www.birkhede.dk  Telefon 8689 1355 

Holmens Camping, Klostervej 148, 8680 Ry 
Booking: www.holmens-camping.dk  Telefon 8689 1762 

Fredag: Koncert i Kulturhuset  0 kr. 

Fredag: Kammeratskabsaften på Skanderborghus  275 kr. 

Lørdag: Repræsentantskabsmøde (betales af DG)  0 kr. 

Lørdag: Mødefrokost  275 kr.

Lørdag: Ledsagertur – inkl. formiddagskaffe og frokost  275 kr. 

Lørdag: Aftenfest (3 retters menu og kaffe. 
Vin, øl og vand ad libitum under middagen)  625 kr.  

Gebyr ved tilmelding og betaling modtaget 
efter 15. marts 2016  100 kr. 

Gebyr ved tilmelding og betaling modtaget 
efter 15. april 2016  200 kr. 

Afbud meddelt senere end 15. maj 2016 refunderes ikke. 

Tilmelding foregår via Garderforeningen for Skanderborg og 
Omegns hjemmeside: www.skanderborg-garderforening.dk 
Har du ikke mulighed for at tilmelde dig via Internettet, kan du 
kontakte kasserer Freddy Jacobsen, tlf. 2223 3058 eller Jørn Bech 
Nielsen, tlf. 2325 2829. 

Bestyrelsen og Suppleanter for Garderforeningen for Skander-
borg og Omegn 
Asger Thykjær, Formand, Freddy Jacobsen, Kasserer, Bjørn Nils Eb-
besen, Best.medl., Jørn Svenstrup, Best.medl., Jørn Bech Nielsen, 
Best.medl., Per Gram Krugstrup Pedersen, Suppl. og Per Rossen, 
Suppl. 

Garderforeningen for Skanderborg og Omegn 
www.skanderborg-garderforening.dk 
Formand Asger Thykjær, Hadrupvej 65, Vedslet, 8732 Hovedgård, 
tlf. 2166 6559, Mail: brittaogasger@fibermail.dk 

AURA Energi
www.aura.dk
Tlf. 87925555

FL-Reklame
www.flreklame.dkfl@reklame.dk
tlf. 70221870

Sparekassen Kronjylland
www.sparkron.dk
tlf. 87623861

Nykredit
www.nykredit.dk
Tlf. 70109000

VVS-firma Jens Marius Madsen
Horsensvej 17, 8660 Skanderborg
Tlf. 20247705

Rema 1000
www.rema1000.dk
Tlf. 87930394

DELTAGER PRISER
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APR-12 Garder Andersen 
Jeg læste i sidste Garderblad, at man kunne indsende sjove 
soldaterhistorier til Garderbladet. Jeg har én speciel historie, 
som jeg stærkt føler for at dele med resten af læserne. 

Vi var lige kommet hjem fra første felttur i slutningen af april må-
ned. Det regnede selvfølgelig på hele feltturen, hvilket al udrustning 
også bar præg af. Efter et par timers vedligeholdelse kom min grup-
pefører ind på øvre puds, og skulle bruge tre frivillige til at vedlige-
holde hans GD på miljøpladsen. Det var endelig lykkedes gruppen 
at finde varmen og lidt tørt tøj, så udsigten til atter at skulle ud i 

forårsregnen vakte ikke just begejstring. 
Jeg meldte mig dog frivilligt sammen med 
et par stykker andre, og smuttede derpå 
ned til miljøpladsen. 

Vi stod og ventede en 5 – 10 minutter 
mens vi røg vores våde smøger. Da vi lige 
akkurat var blevet gennemblødte igen, 
kom sergenten listende ind på miljøplad-
sen i GD´en. Vi havde ikke forventet, at 
der blev meget at smile af, men heldigvis 
stod vores gruppefører for underholdnin-
gen. Sergenten kørte langsomt GD´en op 

mod de halve meter brede ramper. Men 
på trods af de forholdsvis brede ramper, 
formåede han at køre ned mellem ram-
perne, da GD´en befandt sig på toppen – 
godt en meter over jorden. 

Så holdt GD´en der. Med to hjul på den 
ene rampe, og to hjul svævende mellem 
ramperne. Trods den gennemblødte si-
tuation og den lurende frygt for at trække på smilebåndet, brød vi 
alle tre sammen i latter. Og hvad så med sergenten? Jo, han steg ud 
af GD´en, så strengt på os, og sagde: ”I lukker bare røven om det 
her”, hvorefter han forlod miljøpladsen. GD´en efterlod han mellem 
ramperne, så den måtte vi jo vaske så godt vi kunne, indtil en se-
niorsergent kom forbi, og fik kørt den ordentligt på plads. 

Og ja, hele delingen kendte selvfølgelig historien inden aftrædelse… 

Har du en soldaterhistorie, 
du ynder at fortælle?

GARDERHISTORIER
af SEP-61 Kaj Hansen

Jeg mødte som rekrut i Livgarden d. 1.  sep. 1961 på Sjælsmark ka-
serne. I den første tid var vi skræmt fra sans og samling, bare vi 
mødte en sergent for slet ikke at tale om, hvis vi traf en officer. Ja 
sådan var det dengang.
Da jeg havde været på kasernen et par dage, mødte jeg ude på 
pladsen foran tutten en venligt udseende mand, der nærmest kom 
luntende. Han stoppede op, og med pegefingeren fik han mig til at 
komme nærmere. Han begyndte nu i en meget venlig tone at spør-
ge mig ud om mange ting, såsom hvad jeg lavede, hvor jeg var fra, 
hvor mange søskende jeg havde osv. Da det just ikke var den ven-

lige tone, jeg ellers havde mødt, livede jeg 
betydeligt op og fortalte glædestrålende 
om alt det, som han ville høre om. Nu ville 
han så også høre, om jeg måske havde en 
moster, og så fik han fortalt om min mo-
ster Kirstine, som boede i Odense. Men så 
skete der pludselig noget med manden. 
Først blev han rød i hovedet, og så be-
gyndte øjnene at rulle og pludselig brød 
helvede løs. Nu havde han fanden gale 
mig hørt nok om min civile tilværelse, 
og hvis jeg havde mere af den slags, som 

jeg skulle ud med, så kunne jeg ringe til 
min forpulede moster og belemre hende 
med det. Og så skulle han i øvrigt sørge 
for, hvis jeg nogensinde mere undlod at 
hilse regelmenteret på ham, at jeg blev 
begravet under ti meter jord, så selv min 
moster ikke kunne finde mig. Jeg havde 
truffet den legendariske overfændrik 
Jungle Jim, som havde været soldat i In-
dokina, og var kendt for historien: ”Vi gik 
ti mand ind i junglen, og vi var to, der kom ud igen. Jeg bar min døde 
kammerat”. Se det var en oplevelse, som jeg aldrig glemmer. Jeg blev 
virkelig forskrækket, men kom dog hurtigt over det, og som alle 
mine kammerater kom jeg til både at elske og beundre Jungle Jim.

Har du en soldaterhistorie, 
du elsker at fortælle?

 
Send den til 

garderbladet@garderforeningerne.dk

Garderhistorier

#GARDERLIVFå dit billede med i 
Garderbladet ved at 
hashtagge det #garderliv

@christianstounberg
Årets første #kongevagt i 
rødt til nytårskuren. #galla 
#livgarden #kur #nytår 
#garderliv #amalienborg 

@lossowlossow
Første tur i felten #garderliv 
#livetsomgarder #felttur 
#nature #danish #defence 

@lasseandersen4
Kongerne af Amalienborg 
#præsentererligegeværfor-
dronningen #iskoldogklam 
#verdensbedstejob #garderliv 
#soldaten #livgarden #engang-
garderaltidgarder

@rasmusjacobsen95
Den 31 foregår på Livgardens 
Kaserne med puds og 
Mac D mad #garderliv 
#kongeligelivgarde #2vagthold



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

Brønderslev og Omegn  GF 70
 1/7 1947
Formand: MAJ-89 Jan Hall Andersen
Klarup Skolevej 6, 9270 Klarup
Tlf. 41 17 42 08
e-mail: zinksmeden@gmail.com 

Hadsund og Omegn  GF 40
 29/12 1917
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

Himmerland  GF 34
 4/12 1914
Formand: 433-NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75
e-mail: garder@himmerlandsgf.dk
www.himmerlandsgf.dk

Hjørring og Omegn  GF 56
 14/3 1930
Formand: 267-JUL-59 Bent Mikkelsen
Blågranvej 22, 9800 Hjørring
Tlf. priv. 98 92 36 52· Mobil 50 54 96 88
e-mail: bentogbettymikkelsen@gmail.com
www.hjgarderforening.dk

Hobro og Omegn  GF 35
 28/5 1915
Formand: APR-88 Claus Storgaard Nielsen
Buen 4, Gettrup, 9500 Hobro
Tlf. 40 46 03 33
e-mail: clausstorgaardnielsen@hotmail.com

Morsø GF 44
 16/7 1918
Formand: 686-SEP-64 Knud Rasmussen
Soelbergsvej 11, 7900 Nykøbing M
Tlf. 97 72 22 36
e-mail: aak.rasmussen@gmail.com

 Region 1
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Nordjylland GF 10
 24/3 ,1908
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 
www.facebook.com/gfnordjylland

Bowlingaften  med damer 
Mandag den 29. februar 2016 Himmerlands 
Bowling, Centervej 1, Gatten 9640 Farsø.
Vi mødes kl. 17,45. Efter en times bowling 
fra kl. 18,00-19,00 (der bliver isat rød kegle) 
samles vi i bowlingcafeen, hvor vi skal have 
lækre spareribs og kaffe for en pris på kun 
kr. 160,00 inkl. leje af sko.
Der bowles i to præmiegrupper en dame- og 
en herrerække med præmie for hver 5 del-
tager, samt når rød kegle er i spids, og alle 
kegler væltes belønnet deltager med en præ-
mie. Under kaffen vil de udsatte vinpræmier 
blive uddelt.
Desuden stiller vi hold af 4 gardere til del-
tagelse i DG landsturnering i c-rækken i 
2015/16.
Vi håber, som sædvanlig på et stort fremmø-
de til denne bowlingaften. Du er velkommen 
til at tage ledsagere med eller kun deltage i 
fællesspisningen kl. 19,00. 
Vil du/I med? Bindende tilmelding senest 
søndag den 28. februar 2016 kl. 18.00 til 
Kjeld Sørensen på 2174 7775 eller på mail: 
garder@himmerlandsgf.dk.

Som oplyst i det udsendte program for de 
første 3. måneder af 2016, bliver der stor 
mulighed for at træne færdighed i skydning 
onsdag den 3. februar kl. 19.00, så man er 
helt klar til deltagelse i landsskydningen, 
som afvikles i marts. Mød frem til et arran-
gement, hvor vi sammen med de øvrige sol-
daterforeninger håber på en hyggelig aften. 
Husk tilmelding forinden til Poul Svendsen 
tlf. 9890 1513, mail hyacintvej@has.dk 

18. februar kl. 18.30 generalforsamling, 
indkaldelse med dagsorden er udsendt. 

Vores sidste sammenkomst i 2015 var på 
Vester Borup til juletræf med efterfølgende 
pakkespil.
 267-JUL-59 Bent Mikkelsen    

Generalforsamling nr. 101
Himmerlands Garderforening har afholdt 
generalforsamling mandag den 7. decem-
ber med deltagelse af vicepræsident Niels 
Godiksen og chef hjemmeværnets distrikt 
Nordjylland OL Jan Johansen.
Medlemstallet er i dag 80 medlemmer. 
Kontingent for 2016 er fastsat til 300 kr.
NOV-75 Ernst Klysner og MAJ-77 Ole Kær-
gaard ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. 
Nyvalgt blev NOV-75 Kristian Klitgaard Kri-
stensen og APR-12 Rasmus Høegh Nørskov. 
Som suppleanter blev JAN-61 Peter Jensen 
og MAR-61 Niels Peter Steffensen genvalgt.
Vor fanebærer MAJ-77 Ole Kærgaard øn-
skede ikke genvalg. 2 ny fanebærer blev 
valgt,  APR-76 Ole Haarbo og APR-12 Ras-
mus Høgh Nørskov samt fanevagt NOV-75 
Kristian Klitgaard Kristensen. Som revisor 
blev MAR-65 Jesper Holm Jespersen og 
JAN-61 Peter Jensen begge genvalgt.   
Vicepræsident Niels Godiksen overrakte 
DG hæderstegn til NOV-75 Ernst Klysner og 
60 års jubilæumstegn til MAJ-54 Poul Arne 
Nielsen og 50 års hæderstegn til MAR-64 
Carsten Højgård. Efter generalforsamlin-
gen fortalte OL Jan Johansen om hjemme-
værnets funktion i dag og i fremtiden. 

TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR KL. 19.30 KAT-
TESKYDNING.
På Gl. Lindholm Skole arrangerer Skyttelau-
get den årlige katteskydning, der altid er en 
hyggelig og munter skydeaften sammen med 
andre gardere. I aftenens løb bliver den nye 
Kattekonge udnævnt. Tilmelding ikke nød-
vendig.

TIRSDAG DEN 23. FEB. KL. 19.30 TRÆ-
NINGSSKYDNING.
På Gl. Lindholm Skole er der træningsskyd-
ning. Hvis du har lyst til at forbedre din 
skydning, kan det anbefales at komme til 
disse træningsskydninger. Man kommer og 
træner sin skyde-færdighed. Der er også mu-
lighed for at købe en øl eller sodavand - før 
eller efter skydetræningen. Tilmelding ikke 
nødvendig.

JULESAMMENKOMST:
Tirsdag den 8. december 2015 havde vi vor 
traditionelle julesammenkomst i Papegø-
jehaven, hvor vi spillede gavespil om ikke 
blot 12 dejlige ænder men også om 4 store 
købmandspakker, med alt hvad der hører 
til en hyggelig jul. Derudover kunne vi også 
i år spille om alle de dejlige gaver, som vore 

GF Nordjyllands gavebord ved Julebanko-
spillet.
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Vendsyssel GF 43
 14/5 1918
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 GF 77
 16/11 1971
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 GF 04
 8/4 1901
Formand: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf.p. 9798 1767 /a.2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk 
www.thistedamtsgarderforening.dk

Randers By og Omegn GF 08
 1/2 1908
Formand: 505-SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09 
e-mail: aaledamgaard@mail.tele.dk

medlemmer gavmildt havde begavet Gar-
derforeningen med. En stor tak til alle de 
gavmilde medlemmer og firmaer. 
I aftenens løb blev der også gaver nok til et 
amerikansk lotteri, og mange af de ca. 110 
deltagere gik ikke hjem uden en eller anden 
gevinst.
En dejlig og hyggelig aften hvor der også 
var tænkt på børnene, idet der blev uddelt 
flødeboller til alle deltagende børn.
En aften som varmt kan anbefales til os 
Gardere og vore familier.

KONSTITUERING:
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen 
på vort første bestyrelsesmøde, afholdt 17. 
december, konstitueret sig således:
Formand: Olav Vibild
Næstformand: Jens Rye-Andersen
Kasserer og registrator:
Søren Thomassen
Sekretær: Niels Chr. Thygesen
Liste over årets jubilarer kan nu ses på 
hjemmesiden: www.gfnordjylland.dk

JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Onsdag d. 2. og d. 17. februar kl.19.30
Skydning og kammeratskabs aften i Sjørring 
Hallen.
Vi mødes på skydebanen i Sjørring hallens 
kælder.
Indgang fra bagsiden af hallen.
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.
 
Lørdag d. 13. februar kl. 14.00 
Kok for en dag på Nors Skole.
Nu er det tid for at invitere konen med ud 
at spise.
Vi starter med fælles eftermiddagskaffe, 
hvorefter mændene går i køkkenet og frem-
bringer en middag, ud over det sædvanlige, 
under kyndig vejledning af en chefkok.
For fruerne er der et særskilt arrangement 
i ventetiden.
Efter middagen vil Præsidenten Kammer-
herre, Oberst Flemmig Rytter fortælle, om 
sit righoldige liv, fra dreng i sønderjylland til 
Præsident i DG.
Prisen vil ca. blive 300.- kr. pr. kuvert.
Tilmelding senest d. 8. februar til Niels Go-
diksen på 2090 7901 el. n.godiksen@mail.dk
 

Fredag d. 5. februar samt fredag d. 4. 
marts 2016 Bowling.
Der bowles fredag d. 5. februar, samt fre-
dag d. 4. marts 2016. Denne gang bliver det 
i Hals Hotel & Bowlingcenter. Begge dage 
bowles der kl. 18.00 med efterfølgende spis-
ning kl. 19.00
Tilmelding senest 2 dage før til:
Johnni Olesen på Tlf. 2149 5187 eller mail 
johnni-mette@stofanet.dk eller
Jacob Dam Rasmussen på Tlf. 2448 0186 el-
ler mail jdamrasmussen@gmail.com
Vel mødt.

Tirsdag d. 16. februar samt tirsdag d. 15. 
marts 2016 Skydning.
Foreningen genoptager skydning. Denne 
gang foregår det under Vodskov skole. Der 
skydes tirsdag d. 16. februar samt tirsdag d. 
15. marts. Skydningen starter kl. 19.00.
Tilmelding senest 2 dage før til:
Carsten Christensen på Tlf. 2252 3245 eller
Jacob Dam Rasmussen på Tlf. 2448 0186 el-
ler mail jdamrasmussen@gmail.com

Siden sidst
Skydningen er startet. 8 gardere mødte op 
til den første skydning d. 15. december. Det 
var en rigtig hyggelig aften. Der blev skudt 
som vanligt. Denne gang prøvede vi også at 
skyde med revolver, kaliber 38. Dette fore-
gik i bedste Dirty Harry stil. Godt det ikke 
gjaldt liv og død, for at ramme med revolver 
er lettere sagt end gjort. Vi havde en rigtig 
hyggelig aften, hvor snakken gik imellem 
skydningerne. Jeg opfordrer hermed til, at 
endnu flere vil komme til vores skydninger.

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

GARDERNES HUNDREDEMANDS 
FORENING

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

Fredag d. 26. februar kl. 18.30 general-
forsamling.
Generalforamlingen afholdes på Thisted 
Bryghus. Bryggerivej 10. Thisted
Dagsorden ifølge vedtægter.
Menu: Wienerschnitzel, is og kaffe med små-
kager pris ca 100.- kr.
Hæderstegn bæres.
Tilmelding senest d. 21. februar til
Niels Godiksen på 2090 7901 el. n.godiksen@
mail.dk



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

Ringkøbing og Omegn GF 39
 27/12 1916
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

Bjerringbro og Omegn GF 75
 11/7 1961
Formand: 964-JUN-68 Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 19 88
e-mail: ole777964@gmail.com

Djursland GF 55
 7/4 1929
Formand: NOV-91 Niels Henrik Skov Pedersen
Tvihøjegaard, Dystrupvej 27, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 14 29 - 51 50 14 29
e-mail: nielsskov27@hotmail.com

Herning og Omegn GF 23
 10/10 1911
Formand: FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pe-
dersen
Henry Heerups Vej 36, 7430 Ikast
Tlf. 60 91 73 42
e-mail: klinch@webspeed.dk

Lemvig og Omegn GF 19
 17/12 1910
Formand: Uffe Sværke
Ringkøbingvej 45, 7620 Lemvig
Tlf. 52 13 55 96
e-mail: usv@skov.dk

Odder og Omegn GF 12
 5/4 1909
Formand: APR-72 Jens Peter Petersen
Smedegade 31, Ørting, 8300 Odder
Tlf. 20 32 33 18.
e-mail: garderforeningen.odder@gmail.com

Holstebro og Omegn  GF 26
 6/5 1912
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
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 Region 2

Salonskydning torsdag den 18. februar 
fra kl. 18.30 i Skyttehuset i Stenvad. Der er 
kaffe og brød efter skydningen til alle der 
møder frem. Kom og få en ”gardersnak” om 
gamle minder eller nyheder på Djursland. 
Snak med en garder, tag ham med i bilen. 
Ledsagere er velkommen til skydningen og 
kaffen.

Generalforsamling
I henhold til foreningens love § 18 indkaldes 
der herved til generalforsamling.
Torsdag den 3. marts 2016 kl. 18.30.
Herning Fremads mødelokale Ringkøbingvej 
78, 7400 Herning. Forslag som ønskes be-
handlet tilstilles formanden skriftligt senest 
8 dage før generalforsamlingen.
Menu
Gule ærter med flæsk & pølser
Karbonader med kartofler & grønærter
Samt – 1 vand & øl te/kaffe med småkager
Kuvert pris á 160,00 kr.
Tilmelding senest søndag den. 28. februar 
til Arne Johansen arne-jytte@mail.dk eller 
9715 3465. Bestyrelsens beretning og regn-
skab sendes pr. mail.
De der ikke har mail kontakt formanden.

FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen

GF skydeforening Holstebro 
Mandag den 7. december 2015 blev skyd-
ning under Garderforeningen for Holstebro 
og omegn nedlagt.
Med den begrundelse at associerings aftale 
mellem DDS og DGI er udløbet. Skydning er 
nu lagt ind under DGI som en aktivitet. 
Det har givet det problem for DG forenin-
gerne, at der betales kontingent til DGI for 
alle foreningens medlemmer, selv om det 
ikke er alle der deltog i skydning. 
Ved at nedlægge skydning under Garder-
foreningen for Holstebro og omegn og op-
rette en skydeforening, kun med skydning 
som aktivitet, så bliver kontingentet til DGI 
Vestjylland ca. 25 % mindre. 
Der var stiftende generalforsamling i den 
nye skydeforening mandag den 7. decem-
ber.
Hvor det blev vedtaget at oprette ”GF 26 
skydeforening Holstebro” 
De fremlagte love blev godkendt og der 
blev valgt en bestyrelse på 3 personer
Formand: Rasmus Friis
Næstformand /kasserer: Allan Kjældsen
Sekretær: Hans Tinggård
Første suppleant: Allan Borg
Anden suppleant: Thomas Skov
GF 26 skydeforeningen Holstebro søger 
herefter optagelse i DGI Vestjylland.
Dette for at få formalia i orden angående 
forsikring af skydeleder og øvrige ansatte 
i foreningen.

Foreningens medlemmer opfordres til 
at følge med i foreningens aktiviteter på 
hjemmesiden www.garderholstebro.dk

APR-69 Hans Tinggård

Den 3. dec. 2015 afholdte vi generalforsam-
ling i Marinestuen på havnen i Lemvig.
Der var ca. 20 fremmødte gardere inkl. vi-
cepræsident Jens Saabye.
Der var valg af ny formand, samt valg til be-
styrelsen.
Uffe Sværke blev valgt til ny formand. Den 
øvrige del af bestyrelsen er nu Ole Nico-
laisen, Svend Erik Rosengård, John Jensen 
og Kjeld Nørmark. Jens Hansen blev valgt 
som suppleant. Bestyrelsen har endnu ikke 
konstitueret sig, men det vil ske først i det 
nye år.

Revisor er uændret. Det varetages af Arne 
Nørmark og Vilhelm Jensen. Jens Bech blev 
valgt til suppleant for revisor. 
Fanebærer er uændret. Det varetages af 
Vilhelm Jensen. 
Der var uddeling af årgangstegn til Brian 
Bugge Nygaard (25 års tegn), samt til Mo-
gens Bech-Larsen (25 års tegn). Mogens 
var desværre forhindret i deltage denne 
aften.
Programmet for 2016 vil blive planlagt og 
offentliggjort først i det nye år.

Vi vil gerne ønske alle Garderkammerater 
et rigtigt godt Nytår.

MAR-92 Uffe Sværke

Brian Bugge Nygaard og Ole Nicolaisen.

Husk! Husk! Generalforsamling:
Mandag den 29. februar 2016 kl.19.00 af-
holdes foreningens årlige generalforsamling 
i ”Garderstuen” Højmark Forsamlingshus, 
Adelvej 4, Højmark, 6940 Lem St. Vi vil tra-
ditionen tro indlede aftenen med spisning, 
menuen vil være gule ærter med tilbehør 
samt pandekager med is, efter spisningen 
afvikles generalforsamlingen, hvor dagsor-
denen vil være i henhold til vedtægterne.

Landsskydning på 15 m.
Torsdag den 3. marts kl. 19.30 i Højmark 
Hallens skydekælder, Adelvej 4, Højmark, 
6940 Lem St. Landsskydning på 15 m. sam-
men med Skjern GF., efter skydningen samles 
vi i ”Garderstuen”, hvor vi får serveret et par 
stykke brød. Vi deltager i De Danske Garder-
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Aarhus og Omegn GF 05
 26/9 1902
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

Region 2

Viborg og Omegn GF 15
 25/7 1909
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.viborggarderforening.dk

foreningers Landsskydning på 15 m. der af-
vikles på hjemmebane, der skydes i en senior 
klasse, en veteran 1 og en veteran 2 klasse. 
Seniorer er skytter, der ikke er fyldt 55 år i 
2015 og de må ved skydningen anvende al-
buestøtte med rem, veteran 1 skal være fyldt 
55 år i 2015 og veteran 2 skal være fyldt 65 
år i 2015, veteranerne må anvende enten 
geværstøtte eller albuestøtte med rem. De 
resultater vi opnår på skydebanen indgår 
i konkurrencen med de andre Gardere, der 
har deltaget i landsskydningen. Der er in-
dividuelle præmier til de bedste 20 % i hver 
klasse samt holdpræmier.
Prøv nu at møde op og deltag i skydnin-
gen, da propositionerne blev ændret for få 
år siden, skal seniorerne ikke benytte frit-
stående skydestilling længere. Derved er 
mulighederne for at skyde sig til et godt re-
sultat blevet væsentlig forøget og alt andet 
lige gjort det meget sjovere at deltage.
Tilmelding senest mandag den 29. februar 
til Skydeleder Michael Nissen tlf. 8161 3475, 
e-mail: ml.nissen@privat.dk

JAN-72 Anders Bjerg

Samsø GF 09
 18/3 1909
Formand: JAN-59 Carsten Buchardt
Landevejen 12, 8305 Samsø
Tlf. 86 59 62 42 
e-mail: carstenbuchardt@gmail.com

Silkeborg og Omegn  GF 30
 4/5 1913
Formand: NOV-71 Erik Tjener
Gefionsvej 3, 8600 Silkeborg
Tlf. 30 48 84 25
e-mail: eriktjener@gmail.com
www.silkeborg-garderforening.dk

Skive og Omegn GF 27
 7/6 1912
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 GF 64
 12/3 1943
Formand: FEB-69 Gunnar Jensen
Åvangen 5, 6900 Skjern
Tlf. 30 46 20 73
e-mail: gunnar.yette@hotmail.com
www.skjerngarderforening.dk

Skanderborg og Omegn GF 36
 4/2 1916
Formand: AUG-72 Asger Thykjær
Hadrupvej 65, Vedslet, 8732 Hovedgård
Tlf. 21 66 65 59
e-mail: brittaogasger@fibermail.dk
www.skanderborg-garderforening.dk

Tirsdag den 9. februar kl. 18.00 er der ge-
neralforsamling i Lunden, Silkeborg. Efter 
generalforsamlingen er der fælles spisning 
med damer i Lunden.
Tilmelding senest den 4. februar 2016 til 
Erik Tjener, tlf. 8681 6063 / 3048 8425.

Onsdag den 24. februar fælles skydning 
med de andre soldaterforeninger i Gjern Kul-
tur og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern. 
Tilmelding senest 15. februar til skydeleder 
Jacob Christensen, tlf. 2729 2721.

NOV-71 Erik Tjener

Mandagene den 8. februar og 7. marts kl. 
19.00: 15-meter skydninger i Morten Børup 
Hallen, Møllegade 45, 8660 Skanderborg.
Ud over skydning er der også god mulighed 
for at møde andre gardere. Derfor opfordres 
du til at komme og skyde.
Tag gerne en anden garder med til skydning.
Pris for skydning er 25,00 kr. pr. serie á 25 
skud. Der serveres gratis kaffe. Vel mødt!

100 års jubilæum 4. februar 2016
Garderforeningen for Skanderborg og Om-
egn fejrer 100 års jubilæum d. 4. feb. 2016.

Skaf et nyt medlem
Hvis du, som medlem af vores forening, 
skaffer ét nyt medlem, vil du få halvt kon-
tingent ét år. Skaffer du to medlemmer får 
du ét helt års kontingent.
GODT NYTÅR! AUG-72 Asger Thykjær

NY DATO GENERALFORSAMLING
Pga. sammenfald af arrangementer, har vi 
været nødsaget til at ændre dato for gene-
ralforsamling.

Onsdag. 3. februar kl. 17.45 afholdes ge-
neralforsamling. 
Igen i år afholdes generalforsamlingen i ”Pa-
radiset” Kasernevej 9, Bygning 7. Kl. 18.00 
er der spisning. Selve generalforsamlingen 
starter kl. 19.00.
Husk tilmelding til formand Jens Saabye tlf. 
8667 3432 / 4037 3432 senest d. 31. januar
Mail: saabyetjele@hotmail.com

Mandag d. 8. februar
Bowlingudvalget under de Danske Garder-
foreninger arrangerer en Regionsturnering.
I Region I og II afholdes turneringen i Her-
ning mandag den 8. februar kl. 17.30.
Senest tilmelding til Karsten d. 1. februar.
Mail. karstenfruergaard@hotmail.com, Mo-
bil  2123 2770.

Tirsdag d. 8. marts 
Bowling kl. 18.30 i Bowl´n Fun, Tingvej 7, 
Viborg. Denne aften tager vi damerne med.
Senest tilmelding til Karsten d. 4. marts.

AUG-82 Jørn Bech

Skydning 
De næste skydeaftener på 15 m salonbaner-
ne under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjerg-
vej, Højbjerg er onsdagene den 10. februar 
og den 9. marts fra kl. 19.00. 
Nærmere oplysninger om skydning hos: 
Jan Creutzberg tlf. 2778 2851. E-mail: 
gfaa1902@gmail.dk 

Torsdag den 4. februar kl. 17:45 bowling 
hos Bowl´n´Fun, Skanderborgvej 226, Viby. 
Vi konkurrerer om de flotte præmier, som 
uddeles under den efterfølgende spisning. 
Tag gerne ægtefællen med. 
Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer. 
Bindende tilmelding til: Knud Boye-Nielsen, 
tlf. 6176 7170. 
Email:knudboye@gmail.com senest den 29. 
januar. 

Torsdag den 17. marts kl. 18.30 spisning 
med foredrag på ”Restaurant Kohalen”, Jæ-
gergaardsgade 154, Aarhus. 
Velkommen til en aften med stegt flæsk ad 
libitum, skummende øl og højstemt kamme-
ratligt samvær. 
Pris: 100 kr./pers. Excl. drikkevarer. 
Bindende tilmelding til: Per Bundgård tlf. 
8698 8600 senest den 10. marts. 

Læs om vores julearrangemen-
ter op www.garderforeningerne.
dk under Garderforeningen for 
Aarhus og Omegn

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra 

Musikkorpset gør dagen festlig.

Ring til Claus Mærsk. Trompetist ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194



Garderforeningerne i Sydjylland (3)

Vicepræsident: MAR-93 Ulrik B. 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 GF 60)
 12/12 1937
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 GF 59
 31/5 1935
Formand: MAJ-64 Viggo Jensen
Umanakvej 159, 6715 Esbjerg N
Tlf. 20 82 75 01
e-mail: vej159@gmail.com

Haderslev GF 57
 16/5 1933
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

Horsens og Omegn GF 03
 5/10 1889
Formand: JAN-70 Jørgen Bojsen Jensen
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld
Tlf. 75 68 75 99
e-mail: joergenbojsen@turbopost.dk
www.dg-hs.dk

Midtjydsk GF 58
 25/11 1934
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 GF 28
 18/8 1912
Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 23 69 · Mobil 20 76 31 06  
e-mail: leifhave@hotmail.com

Kongeå-egnen GF 73
 24/7 1958
Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 60 80 92 26
e-mail: vig@lyngsgaard.com
www.kongeåegnensgarderforening.dk

Kolding og Omegn GF 06
 7/8 1904
Formand: NOV-75 Ole Bork Jessen
Sjællandsvej 16, 6000 Kolding
Tlf. 75 50 52 59 / 40 26 00 59
e-mail: ole@borkjessen.dk
www.dgkolding.dk

Book en Blå time på 44 55 59 00

 Region 3

Fredericia og Omegn GF 29
 28/10 1912
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
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Generalforsamling
Husk at møde op til generalforsamling i fe-
bruar. Indbydelse, dagsorden samt indbeta-
lingskort til kontingent er sendt ud. BETAL 
VENLIGST TIL TIDEN, så sparer du kassere-
ren for at sende en rykker ud og foreningen 
for den dyre porto!
Bak op om din Garderforening og gør din 
indflydelse gældende. 

Skydning
Husk at vi skyder hver mandag kl. 19.00 i 
vinterhalvåret. Vi skyder i kælderen under 
EFI-hallerne. Kom frisk.

Facebook
Som noget nyt, kan du nu følge Esbjerg og 
Omegns Garderforening GF 59 på Face-
book. ”Tryk på synes godt om knappen for 
at følge”.

AUG-01 Allan Lysebjerg Andersen

Foreningen mødes til vore FASTE AKTIVI-
TETER
BOWLING i Citybowling den første onsdag 
i måneden.

SKYDNING i Middelfart hver onsdag.
Husk at ægtefæller, kærester, børn og bør-
nebørn er meget velkomne til at deltage til 

Aktiviteter i februar 2016
Onsdag den 3. februar kl. 19.30 Kulturaf-
ten på Haderslev Kaserne i Parolesalen.
Traditionen tro afholdes den årlige ”Kul-
turaften” (- som også denne gang er sam-
menfaldende med den sædvanlige kamme-
ratskabsformiddag, så de 2 arrangementer 
afvikles under et) med et indlæg, der ap-
pellerer til et bredt udsnit af foreningens 
medlemmer. Mere detaljeret information 
følger snarest, men sæt kryds i kalenderen – 
og husk at ved dette arrangement må man 
gerne medbringe ledsager.

Onsdag den 17. februar kl. 19.30 Skyde- 
og kammeratskabsaften på skydeloftet på 
Haderslev Kaserne.

Regionsbowling torsdag den 25. februar 
2016 i Vejle. Nærmere information følger 
snarest. Husk vi har jo en titel at forsvare.

Årets generalforsamling må beklagelig-
vis ændres fra den 3. marts 2016 til den 
10. marts 2016. Noter venligst i kalender, 
og indkaldelse følger som sædvanligt.

Læs om vores juleskydning på 
www.garderforeningerne.dk 

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær general-
forsamling, mandag den 29. februar 2016 
kl. 19.00 på Bramdrupdam Kro. Dagsorden 
ifølge vedtægterne. Yderligere oplysninger 
om mødet vil tilgå medlemmerne på mail el-
ler pr. post.

Aktiviteter
Skydelederen oplyser, at der i februar og 
marts hver torsdag aften kl. 19.00 skydes 
på Kolding-Bramdrup Skytteforenings 15m 
baner på Platinvej 65, Kolding. Yderligere 
oplysninger kan fås ved at kontakte skyde-
lederen Andreas Jacobsen på tlf. 2197 0603.

Efter en overgangsperiode har JUL-90 Jan 
Andreasen overtaget hvervet som kasserer, 
og nu er overgangen til ”den nye tid” over-
stået, hvor både formand og kasserer er 
blevet udskiftet.

Kolding & Omegns Garderforening vil ger-
ne ønske tjenestgørende og ”gamle” gar-
dere et lidt sent, men ikke mindre dybfølt 
godt 2016.

både bowling og skydning.

KOMMENDE  AKTIVITETER
Lørdag d. 20. februar - Fællesbowling med 
byens øvrige soldaterforeninger.

Torsdag d. 25. februar - Regional DG-Bow-
lingturnering i Vejle.

Torsdag d. 10. marts - Generalforsamling 
på Ryes Kaserne.
Se yderligere informationer i GarderNyt og 
på www.garder-fredericia.dk

OKT-77 Jørgen Jeppesen

Sønderjydsk GF 46
 26/9 1920
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



Assenskredsen GF 66
 2/9 1945
Formand: JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8, 5610 Assens
Tlf. 64 71 23 70
e-mail: tomkristensen@privat.dk

Den Fyenske GF 02
 6/7 1889
Formand: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S
Tlf. 20 73 40 89
e-mail: hgprivat2@gmail.com
www.denfyenske.dk
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Vejle og Omegn GF 32
 19/11 1913
Formand: JUN-83 Jens Palmelund
Søkærvej 8, 8722 Hedensted
Tlf. priv. 40 58 06 12 · arb. 75 65 06 08
e-mail: k.internet@aab-net.dk
www.garderforeningenvejle.dk

Garderforeningerne på Fyn (4)

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)

Lidt fra vicepræsidenten 
Portoen på almindelige breve er 
steget helt vildt efter nytår, og selv 
om B-breve ikke har fået samme 
stigning, så tynger porto naturlig-
vis i foreningernes regnskab. Der-
for er det vigtigt, at I der har e-mail 
oplyser adressen til jeres forening, 
så foreningerne kan reducere på 
portoen i det daglige.
Og husk at kontakte jeres garder-
forening når I får nyt telefonnum-
mer, skifter e-mail adresse eller, 
hvis I flytter, så jeres sekretær ikke 
får breve retur med ”ukendt på 
adressen” påklistret. Det vil spare 
jeres bestyrelses for en masse be-
svær.

JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident 

Varde og Omegn GF 72
 8/5 1957
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

Klubaften
Nu hvor det så er blevet hverdag igen, star-
ter vi så med Klubaften på Hotel Hedegår-
den torsdag den 4. februar 2016 kl. 20.00, 
hvor vi forhåbentlig kan se en hel del nye / 
gamle gardere.
Der er som altid på Hotel Hedegården stor 
mulighed for at møde gamle garderkamme-
rater og er der nogen der har nogle forslag 
til nye tiltag i Foreningen, så tag dem med.
Traktementerne er selvfølgelig til vores fa-
vorable priser

Bowling den 18. feb. 2016 
”Bowl’n’Fun Vejle” Enghavevej 9 7100, Vejle.
Mødetidspunkt: kl. 17.30 
Pris mad: kr. 120,00
Børn u/12 – halvpris
Dessert og kaffe kan bestilles
Foreningen betaler Bowling & Sko
Ved bestilling skal der indbetales til Middel-
fart Sparekasse på Reg. nr. 1682 Konto nr.: 
3224031482, husk at opgive navn og antal 
voksne / børn.
NB! Husk evt. medlemskort til Ældresagen
Sidste frist for tilmelding: den 15.. februar kl. 
16.00

15 mtr SKYDNING
Afholdes i år lørdag den 5. marts kl. 13.00 
i Hældagerhallen, Nørremarksvej 157, 7120 
Vejle Ø. Hallen/Skydebanerne er åbne fra kl. 
13.00 til 16.00.
Jeg ved godt at det er i god tid, men så er der 
ingen undskyldning for at få sat et kryds i 
kalenderen inden pladsen der er optaget
Da I har aftjent Jeres værnepligt ved Livgar-
den, må I også kunne skyde, derfor mød nu 
op.

H U S K!  H U S K!  H U S K!
Du er  I K K E færdig med at melde flytning, 
før du har kontaktet din Garderforening el-
ler Garderforeningernes kontor.
(Postvæsenet gør det IKKE)

Læs om vores julebanko på 
www.garderforeningerne.dk 

SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
Https://www.facebook.com/groups/Gar-
derforeningen/

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

Skydning
Landsskydning på 15-m afholdes i perio-
den fra nu og indtil 01. april 2016.
Skydningen kan foretages på egen skyde-
bane. Vi afholder en skydeaften i marts, - 
datoen vil fremgå af næste Garderblad. Kim 
Lorentzen og jeg selv vil være til stede. Der 
skydes mandage- og onsdage aftener i As-
sens 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 
indskud på kr. 25,00 til DDG, hvis dit skyde-
resultat skal tælle som landsskydning.

Regionsskydning 2016 på 15-m distancen 
afholdes tirsdag, d. 8. marts 2016 i Aunslev 
hallen, hvor Garderforeningen for Nyborg og 
Omegn er vært for arrangementet. 
Denne skydning kan også anvendes som 
landsskydning, se ovenstående. Tilmelding 
til skydeudvalgsformanden Kim Lorentzen 
på telefon 4079 1238 eller til formanden på 
telefon 2299 3712. Fællestransport til Aun-
slev Hallen vil blive arrangeret. 
Generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling, 
fredag, d. 18. marts 2016 kl. 18.00. 
Bemærk venligst, at vi i år prøver et nyt sted 
for afholdelse af vores generalforsamling: 
Generalforsamlingen afholdes i Ebberup-
Hallernes cafeteria, Skolevej 7, 5631 Ebbe-
rup. Dagsorden iflg. lovene. Forslag, som øn-
skes behandlet på generalforsamlingen skal 
være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
Emblemer og hæderstegn bæres. Efter ge-
neralforsamlingen serveres der kogt torsk 
eller wienerschnitzel. Tilmelding senest den 
12. marts 2016 på telefon 2299 3712 eller 
til næstformand Arne Jull Madsen på telefon 
6474 1494. Tilmeldingsfristen bedes venligst 
overholdt af hensyn til madbestillingen. 

JUL-78 Tom Kristensen

Lidt fra formanden
Her i februar holder vi ordinær general-
forsamling, som er Den Fyenske Garder-
forenings højeste myndighed. Det er her 
I har størst indflydelse. Indkaldelsen til 
generalforsamlingen er lige rundt om hjør-
net og i den vedtægtsbestemte dagsorden 
er sidste punkt altid ”eventuelt”. Her kan 
intet vedtages, men alt kan diskuteres, og 
skulle nogle af jer sidde inde med forslag til 
foreningens aktiviteter, gerne af interesse 
for de yngre medlemmer, så kom frem med 
dem under det punkt. Det er jo jeres gar-
derforening, og den skulle gerne udvikle sig 
sådan som I ønsker.
Vel mødt til generalforsamlingen.  

JUL-71 Henrik Gattrup

In Memoriam
Den Fyenske Garderforening har mistet 
et af foreningens mest markante medlem-
mer. Vores tidligere formand, æresmedlem 
Harald Jørgensen, der fyldte 85 år i marts i 
fuld vigør, blev syg det sidste halve årstid 
og åndede stille ud den 17. december 2015.
Harald blev som 21 årig indkaldt til Liv-
garden i maj 1951, og blev indmeldt i Den 
Fyenske Garderforening i januar 1952, alle-
rede mens han stadig var værnepligtig. 



Faaborg-egnen GF 22
 27/8 1911
Formand: 253-NOV-67 Lars Styrbæk Frost
Nørregade 7, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 11 09
e-mail: frostfaaborg@stofanet.dk

Langeland GF 24
 21/10 1911
Formand: 098-JAN-63 Ove Elnegaard-Christen-
sen
Bjergvej 6A Herslev, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 69
e-mail: iec@post11.tele.dk 

Nordfyn GF 51
 5/8 1924
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
Bank: 6863 1009583

Nyborg og Omegn GF 42
 6/3 1918
Formand: 605-NOV-66 Kaj Nielsen
Teglvænget 2, 5540 Ullerslev
Tlf. 21 68 11 07
e-mail: knt2u@mail.tele.dk

Kerteminde og Omegn GF 48
 15/2 1921
Formand: JAN-80 Steen Danielsen
Midskovvej 58, 5370 Mesinge
Tlf. 65 34 18 64
e-mail: sd@bidro.dk
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I november 1965 blev Harald valgt ind i 
Den Fyenske Garderforenings bestyrelse, 
og blev i 1979 valgt til foreningens for-
mand, et hverv som han bestred med vær-
dighed og entusiasme i 19 år frem til 1998.
I 1987 blev Harald valgt til Vicepræsident 
i den fynske region IV og bestred posten 
frem til 1995.
Harald var garder af hjertet, men også 
landets øvrige soldaterforeninger havde 
han interesse for. I 1978 blev Harald valgt 
ind i Danske Soldaterforeningers Lands-
raads præsidium, og blev i 1986 valgt til 
vicepræsident, en post som han bestred 16 
år frem til 2002. 
Harald var en mangeårig ypperlig 
repræsentant for DSL og en stærk årsag til, 
at DG forblev som medlem af DSL, da disse 
problemer var oppe for nu mange år siden. 
Harald var en fornem repræsentant for sol-
daterforeningsbevægelsen i almindelighed 
og for garderbevægelsen i særdeleshed. Vi 
vil savne Harald og føler med hans familie.
Æret være Harald Jørgensens minde

Kommende begivenheder
Der er 15 meter skydning i FKS hallen, den 
2. og 9. februar kl. 19. Der er mulighed for 
både at skyde med pistol og gevær. 
D. 18. feb. kl. 19.30 er der garderstue. Den-
ne aften vil der være en spændende beretning. 
Generalforsamling er på trapperne. Den 
25. februar kl. 18.30 skal vi ses til denne fest-
lige aften med, traditionen tro, kogt torsk 
med tilbehør. Der er også mulighed for et 
godt stykke kød som alternativ. Dette med-
deles ved tilmelding til formanden. Se detal-
jer i den udsendte indkaldelse. Har du ikke 
modtaget indkaldelse, kontakt da forman-
den på hgprivat2@gmail.com eller tlf. 2073 
4089. 
Siden sidst
18 garderkammerater var samlet omkring 
en særdeles hyggelig julefrokost, hvor be-
styrelsen diskede op med forskellige hjem-
melavede juleretter.

JUL-86 Christian Tvede

Kammeratskabsaften med skydning fre-
dag d. 12. februar, hvor Anders Rhede vil 
fortælle om sin søn. Bemærk at den følgende 
gang først bliver d. 18 marts, og vi slutter 
sæsonen d. 8. april. Vi starter alle dage skyd-
ningen kl. 18.00, hvorefter der er spisning af 
medbragt mad.

Vort julearrangement, der fulgte tradi-
tionerne var en meget fin og hyggelig aften 
med bankospil og lidt sang. Der var mødt 
29 frem.
Vinderne af damernes skydning blev Ma-
rethe Nielsen, (Henning Elnegaards svig-
erdatter), med 92 point, skarpt fulgt på 
2.pladsen af Ulla Ploug med 91 point, og 
Eva Møller på 3. pladsen med 87 point. 
Stort tillykke med de flotte resultater.

Vi har netop fået resultaterne fra vores 
200m. skydning. Vi blev på landsplan nr. 
4 i holdskydning, med Ernst Radby på en 
flot syvende plads. (resultaterne kan ses på 
www.garderforeningerne.dk/skydning)
Vestfyns Cup bliver tirsdag d. 10. maj i As-
sens
På glædeligt gensyn og godt nytår

016-NOV-63 Erik Debois

Bowling
Husk der Bowles i Otterup Bowlingcenter 
mandag den 8/2-2016. 
Tilmelding til Niels Thor Rasmussen på tlf. 
5132 8086 eller 6487 1105 senest 3 dage 
før. Jeg håber mange vil komme - nye er også 
meget velkomne.

APR-79 Niels Thor Rasmussen 

Håber I alle er kommet godt ind i 2016, jeg 
ønsker I hver især må få et godt år med gode 
oplevelser.
Vi er godt i gang med vinterens skydning, 
kom og træn dine evner som skytte, der er 
skydning følgende datoer:
02-02-16 og 16-02-16 og 01-03-16 og 22-
03-16: kl. 19-21
08-03 kl. 18.00.

Regionsskydning i Avnslev Hallen kom og 
deltag. Det kan blive en sjov aften sammen 
med gamle Gardere fra hele Fyn.
Her i februar og marts kan du skyde Lands-
skydning på hjemmebane, så kom og gør 
Foreningen ære ved så mange som muligt 
får skudt denne serie, håber vi ses!

605-NOV-66 Kaj Nielsen

Skydning
Husk der skydes torsdag den 11/2-2016 kl 
18.30 i Særslev Skytteforening. 
Denne aften er I meget velkomne til at tage 
jeres damer med til en hyggelig aften, husk 
derfor at melde dem til. Nye og gamle an-
sigter er meget velkomne til vores skydeaf-
tener. Damerne skal skyde på 15 meter som 
os andre, bagefter er der spisning for alle 
- derfor tilmelding til Renè Rasmussen tlf. 
2168 9687 senest 3 dage før. 

OKT-80 Renè Rasmussen

Generalforsamling
Nordfyns Garderforening afholder general-
forsamling fredag den 19/2-2016 kl. 18.00 i 
Særslev Skytteforenings lokaler. Dagsorden 
ifølge vedtægter, forslag til generalforsam-
lingen fremsendes senest 8 dage før til for-
manden. 
Efter generalforsamlingen er der spisning 
og kammeratlig samvær.
Tilmelding til OKT-80 Renè Rasmussen tlf. 
2168 9687 eller mail dytbaat@mail.tele.dk 
senest den 7/2-2016 kl 19.00.
HUSK HÆDERSTEGN BÆRES DENNE AF-
TEN.

Pbv. OKT-80 Renè Rasmussen

Svendborg og Omegn GF 37
 6/7 1916
Formand: 017-JAN-62 Kristian Hansen
Skolebakken 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 22 43 86 57
e-mail: af-kh@ollerupmail.dk
Så er vi kommet godt i gang i det nye år, 
og der er følgende aktiviteter i februar:
Skydning tirsdag den 9. og 23. Fra kl. 19.00 
i Skyttehuset i Ollerup. Kom og deltag, og få 
skudt din indendørs landsskydning på 15 m. 
Der er kaffe og kage efter skydningen. 
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www.eriksen-co.dk

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

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

Garderforeningerne på 
Sjælland og Øerne (5)
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
e-mail: ole.gerner.olsen@gmail.com

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

Garderforeningen  GF 01

i København 25/8 1885

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.dkVestfyn GF 33
 23/5 1914
Formand: 185-SEP-61 Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
e-mail: haaning@stribnet.dk
Skydning
Vi skyder hver onsdag fra kl. 18.30 i Lille-
bæltshallen i Middelfart. Husk årets lands-
skydning på 15 m. Kontakt evt. Knud på 
6440 6548.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Generalforsamling og Hæderstegntilde-
ling
Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.00 afholdes 
den 132. årlige generalforsamling på Fre-
deriksberg Slot. Dagsorden i følge lovene. I 
henhold til foreningens love § 26, skal for-
slag fra medlemmer, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, indgives skriftligt 
til formanden senest den 15. februar 2016.
Som noget nyt prøver vi i år at afvikle til-
deling af hæderstegn i forbindelse med ge-
neralforsamlingen. Hæderstegn tildeles i 
anledning af et bestemt antal medlems år af 
en garderforening (dette er uafhængigt af 
indkaldelsesdatoen!).
Skriftlig invitation med tilmeldingsdato er 
allerede tilgået jubilarerne direkte. 
Efter generalforsamling/hæderstegntilde-
ling er der spisning i Kantinen.
Af hensyn til spisning bedes tilmelding fore-
taget mellem den 23. februar og den 1. marts 
2016 via foreningens hjemmeside eller på 
tilmeldingstelefonen 4081 0040 mellem kl. 
18.00 og 20.00. 

Julefrokost på Frederiksberg Slot.
Lørdag den 5. december 2015 var ca. 50 
personer samlet til Garderforeningens år-
lige julefrokost. Der var pyntet et smukt 
bord, og efter at formanden Jørn Knudsen 
havde budt de fremmødte velkommen, blev 
der serveret en rigtig dejlig julebuffet.
Erik Otzen Hansen havde taget sin harmo-
nika med, og spillede til et par julesange.
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med 
dejlig mad og god stemning blandt de frem-
mødte.

FEB-69 Chr. Roland Christiansen

SKYTTELAUGET BANKO
Skyttelaugets Banko-aften afholdes onsdag 
d. 10. februar på Frederiksberg Slot. Dørene 
til bankosalen åbnes allerede fra kl. 18.10, 
således at alle kan nå at få købt plader og 
finde en god bankoplads inden første num-
mer råbes op præcis kl. 18.35. Præmiebor-
det vil naturligvis igen i år bugne af dejlige 
gevinster, der blot venter på at blive afsat til 
ihærdige bankospillere. Tilmelding skal ske 
forud til formanden enten på skydebanen 
eller ved mail stoltenborg@mail.dk. 

KORTDISTANCE
Årets Landsskydning på 15 m er nu godt i 
gang. Skydeskiverne er modtaget, og ligger 
klar til at blive fyldt med huller. Det eneste 
der mangler nu, er at Du lægger vejen forbi 
skydebanen og skyder Din Landsskydning. 
Vi skyder onsdag d. 3., 17. og 24. februar fra 
kl. 18.30. Husk at der nu skydes på banerne i 
DGI-Byen. Kom og vær med, og se om du ikke 
stadig kan ramme med et gevær. Råd og ve-
jledning gives på banerne, såfremt du er en 
smule rusten. Det vigtigste er, at du deltager 
i landsskydningen. Onsdag den 24. februar 
er i øvrigt Skyttelaugets stiftelsesdag, så eft-
er skydningen kan det tænkes, at der vil være 
kage og portvin.

LANGDISTANCE
Der skydes på Kalvebod henholdsvis søndag 
d. 7. og søndag d. 21. februar. Begge dage 
mødes vi kl. 08.00 i ”SKAK-huset” ved den 
store parkeringsplads, og begynder dagen 
med en kop morgenkaffe. Efter kaffen går vi 
på banerne, hvor vi prøver lykken. 
Skyttelauget råder over geværer og andet 
udstyr, ligesom vi har gamle og erfarne skyt-
ter, der altid er klar med råd og vejledning. 

Den 23. er der også fællesskydning i 
Brændeskov, så der er I også velkommen. 
Kontakt Ole for mere info. Mob. 2043 0120.

Bowling er den 11. og 25. For deltagerne 
i torsdags turneringen: mødetid senest kl. 
18.45 I SVB bowlingcenter.

Husk at vi enten d. 3. eller 24. februar har 
rundvisning på Hvidkilde med greven. Sæt 
allerede nu kryds i kalenderen, og tilmeld 
dig til formand Kristian på tlf.: 2243 8657 
(Senest s. 12/1).

Sæt kryds i kalenderen den 8/3 for der 
er der regionsskydning hos Nyborg GF. 
Det foregår I Aunslev hallen - tilmelding til 
Ole på tlf.: 2343 0120 eller Finn på tlf.: 4032 
3438. Der vil blive arrangeret fælleskørsel.

Foreningens 100 år den 6/7-2016 tager 
stadig mere og mere form, og der forventes 
snarest at kunne udsendes nyt til alle her på 
mail.

Skriverkarlen modtager stadig jeres e-mail 
adr. For nyt fra foreningen når vi er mange 
nok. Skriv en mail til finnhm@post11.tele.
dk og I emne feltet skriver I Svendborg Gar-
derforening. Og så lige jeres navn og adr I 
tekstfeltet.
Husk der er kontingent indbetaling senest 
1. marts 2016 til foreningen ved bankover-
førsel.

JUN-85 Finn Madsen



Bornholm GF 11
 20/9 1908
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
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Du skal altså bare møde frem på enten kort- 
eller langdistancen, og så kan du komme til 
at skyde. Yderligere information om Skytte-
lauget kan fås ved henvendelse til forman-
den på telefon 4444 2473.

OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Formand SEP-59 Per Hauerslev tlf.: 4581 
7041 e-mail: hauerslev@webnetmail.dk
Næstformand SEP-66 Erik Schlüter tlf.: 
2016 4081 e-mail : erik.schluter@live.dk

Tilmelding og framelding til næste måneds 
Mumiemøde kan ske via www.gardermu-
mier.dk eller via 6062 3141.

Ordinært Mumiemøde er tir. den 2. februar 
2016 kl. 11.30 på Svanemøllen Kaserne.

Så er det tid til, vi igen skal ud at bowle, 
denne gang uden vores bedre halvdel.
Vi mødes Tirsdag d. 16 Feb. Kl. 18.00. 
Vi starter med spisning (Cuvettesteg). Bow-
ler fra 19.00 – 20.00 og kaffe bagefter.
Det koster 130 kr. HUSK TILMELDING til 
Henrik Hoffensitz på tlf.: 2557 0607 inden 
d. 12 feb.

Skydning februar 2016
Onsdag d. 24. februar mødes vi i Svaneke 
skytteforeningslokaler (under Svaneke Hal-
len), Sydskovvej 4, Svaneke. Vi mødes kl. 
19.00, hvor vi starter med at skyde, og efter-
følgende tager vi kaffen i mødelokalet. Vel 
mødt. NOV-93 Peter Kofoed-Dam

Falster og Østlolland GF 14
 25/7 1909
Formand: APR-82 Kent H. Andersen
Orebyvej 71, 4990 Sakskøbing
Tlf. 40 21 70 65
e-mail: kha@privat.dk

Fakse og Omegn GF 38
 13/11 1916
Formand: OKT-80 Michael Hansen
Rosenvænget 21, 4690 Haslev
Tlf. 41 78 50 59
e-mail: peter@pedersen.mail.dk

Frederiksborg Amt GF 18
 12/12 1910
Formand: MAR-92 Kim Olsen
Vinkelvej 37, 3540 Lynge
Tlf. 48 16 01 96 / 21 46 10 11
e-mail: cdc-ko@mail.dk
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk
Kommende arrangementer
1. februar, ca. kl. 20:00: Generalforsam-
ling j.fr. vedtægterne i Sergentmessen på 
Garderkasernen i Høvelte. Forinden, kl. 

Gl. Roskilde GF 17
 22/1 1910
Formand: JUL-69 Leif Fokking
St. Valbyvej 25A, 4000 Roskilde
Tlf. 30 10 81 12
e-mail: kontakt@dg-roskilde.dk 
www.dg-roskilde.dk

Helsingør og Omegn GF 41
 31/1 1918
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 GF 52
 18/6 1924
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.
Så er der lidt nyt fra din Garderforening.

Kommende arrangementer
Bowling, 10 febr. Spiller vi i Allerød kl. 18 Til-
melding til tommyaaboe@hotmail.com

Skydning, 23 febr. Skydes der på banerne ved 
Sommariva, skydeleder Lars Bondo Svane.
Husk at følge foreningens aktiviteter på 
hjemmesiden. Pbv.

NOV-74 Tommy Aaboe

Holbæk Amt GF 21
 24/3 1911
Formand: 652-NOV-49 Kaj Kristensen
Stenhusvej 5 B, 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 27 30
e-mail: kajkris@hotmail.com
www.holbaekamtsgarderforening.dk
BOWLING afholdes onsdag den 10. februar i 
Mega Bowl, Mellemvang 5 i Holbæk.
Se mere om arrangementet i GARDERSA-
BLEN eller på hjemmesiden.

18.30, samles vi ved Monumentet for Den 
Kongelige Livgardes faldne, for at lægge en 
krans til ære for vore afdøde garderkamme-
rater.
Bemærk oplysningerne i F.A.G.-Nyt om val-
gene. F.A.G.-Nyt kan læses på hjemmesiden: 
http://frederiksborgamtsgarderforening.
dk.

7. marts, kl. 18.30: Klubaften i Sergent-
messen på Garderkasernen i Høvelte.
Tilmelding til spisning senest onsdag, d. 2. 
marts til Ole Meinung, tlf.: 4817 2097.

Arrangementsomtale
Lørdag, d. 12. december afholdte vi, som 
omtalt i F.A.G.-Nyt udsendt i december, 105 
års jubilæumsfest på Skævinge Kro: Se fo-
tografierne på hjemmesiden.

DEC-83 Steen M. Munk

Tilmelding til Bent Pedersen på tlf. 5932 
8219 eller på e-mail; karenbent@c.dk. 

GENERALFORSAMLING afholdes onsdag 
den 25. februar kl. 20.00 i Garderstuen.
Før generalforsamlingen mødes vi kl. 18.00 
om "Stort lækkert bord med lune retter". 
Pris inkl. snaps ad libitum samt kaffe og 
kage kun kr. 150,00.
Tilmelding til spisning bedes foretaget se-
nest den 17. februar til formand Kaj Kristen-
sen på tlf. 5943 2730.
Forslag der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal være fremsendt til forman-
den senest 8 dage før generalforsamlingen.
På valg er: 
Til bestyrelsen, Kaj Kristensen, Brian Ravn, 
Svend Aage Thøgersen og Jens Madsen. 
Suppleanter Jørgen Nielsen og Victor Grau-
balle Mogensen og som revisor, Jørgen 
Nielsen. Desuden er på valg som fanebærer 
Svend Aage Thøgersen og reservefanebærer 
Jørgen Nielsen. Har du ikke set vores flotte 
garderstue før, så er chancen der nu.

KONTINGENT betales i januar. Hvert år 
bruger bestyrelsen meget tid og mange af 
medlemmernes penge på porto til rykkere 
og 2. rykkere. Hvis du endnu ikke har betalt 
kontingent for 2016, så se om der kunne 
have forputtet sig et girokort mellem re-
klamerne, som du har overset. Hvis du har 
fået ny adresse, og derfor, mod forventning, 
ikke har modtaget et girokort, kontakt da 
venligst undertegnede, så vi kan få rettet 
din adresse.

GULDBRYLLUP
Den 19. februar 2016 fejrer MAR-61 Svend 
Aage Thøgersen og frue Guldbryllup. I øn-
skes hjertelig tillykke på dagen af Holbæk 
Amts Garderforening.

JUL-99 Brian Ravn Printz

Høje-Taastrup og Omegn GF 78
 29/11 1976
Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
Tlf. 29 93 16 68
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk
Aktiviteter:
Bowling hver anden tirsdag i Want2Bowl i 
Taastrup. I februar den 2. og 16.

Vinterskydning hver den første mandag i 
måneden, dvs. den 1. februar.

Generalforsamling afholdes tirsdag den 9. 
februar på Sengeløse Kro. Indkaldelse er ud-
sendt og kan ses på hjemmesiden.

Bowling: Vi ser nu i spændt forventning 
frem til søndag den 7. februar, hvor regi-
onsmesterskabet for 2016 skal afgøres, 
og bowlinglederen har forsøgt at sætte 
de stærkeste hold. Vi stiller sædvanen 
tro med 2 garderhold og 1 damehold, de 
udtagne spillere har fået besked, og så  
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Kalundborg og Omegn GF 53
 18/4 1926
Formand: 950-MAJ-66 Finn Thormod Nielsen
Lynggårdsstien 9, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 87 38 / 60 49 92 58
e-mail: lyngsti9@gmail.com

Korsør og omegn GF 49
 14/10 1922
Formand: 831-JAN-59 Benny Hansen
Skovparken 9, 4220 Korsør
Tlf. 42 75 30 23
e-mail: jyby@outlook.dk 

Generalforsamling
Mandag den 29. februar 2016 kl. 18.30 
afholdes ordinær generalforsamling på 
Kalundborg Vandrerhjem, Stadion Allé 5, 
Kalundborg. 
Tilmelding til Finn Nielsen  tlf. 6049 9258 se-
nest mandag den 22. februar 2016.

JUN-85 Karsten Jensen

Køge og omegn GF 45
 15/10 1919
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

Nordre Birk GF 62
 19/11 1941

Formand: 426-NOV-61 Lars Rønne
Abildgaardsvej 107, 2830 Virum
Tlf. 45 83 02 19 · Mobil 51 76 12 00
e-mail: roenne@c.dk

Kasserer/Registrator: 
MAJ-66 Jørgen Brandhøj
Skjoldagervej 49 st. tv., 2820 Gentofte
Tlf. 39 56 02 32 · Mobil 42 21 16 20
e-mail: j.brandhoej@icloud.com

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

www.nordrebirksgarderforening.dk

Møn GF 20
 22/1 1911
Formand: NOV-71 Claus Michael Jæger-Hansen
Saksenborgvej 2, 4780 Stege
Tlf. 55 81 11 91
e-mail: cjh@post12.tele.dk

Bowling: Arrangementet finder sted den 7. 
februar.
Husk!
Regionsbowling den 7. februar 2015, i 
Want2bowl - Tåstrup Bowlingcenter.
Vi bowler desuden hver onsdag fra 18.00 
- 19.00 i Køge Bowlingcenter. Bowlingfor-
mand Gorm Rasmussen, telefon 5614 1710.

Skydning: Skydeformand Kaj Larsen, tele-
fon 5665 8023.

Garderstuen: Har åbent sammen med skyd-
ning, hver tirsdag fra klokken 19.00 -21.00 
og Stoffer er klar bag baren, med nye ops-
krifter.

Kassereren har ordet:
I januar måned har vi alle modtaget op-
krævningen på kontingent for 2016.
Mange er tilsluttet betalingsservice og har 
derfor ingen ekstra udgifter til opkrævnin-
gen. Men der er stadig nogle af vore med-
lemmer, der har modtaget et girokort, som 
betalingsmiddel.
På baggrund af de høje portotakster, skal vi 

Nordsjællands Garderforening afholder 
Generalforsamling onsdag den 16-3-16 på 
"Elværket " Ved Kirken 6 Frederikssund, 
nærmere information herom følger.
Med Garderhilsen 
Niels Koed.

Sydsjælland GF 07
 27/10 1907
Formand: 416-NOV-67 Erik Otto Harder Mik-
kelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 55 50 18 24
e-mail: noha@post.tele.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Stevns GF 31
 20/7 1913
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

Nordsjælland GF 16
 3/12 1909
Formand: JUL-71 Niels Koed Hansen
Enggårdsvej 10, 3550 slangerup
Tlf. 48 27 86 63 / 30 45 36 35
e-mail: koed@hansen.mail.dk
www.nsgarder.dk

Søndre Birk GF 61
 14/6 1938
Formand: MAJ-70 Jens Crone 
Fasanvænget 94, 2791 Dragør
Tlf. 25 25 50 02
e-mail: jens.crone@gmail.com
Internet: www.sbg.dk
Kommende arrangementer
Torsdag den 17. marts 2016 afholdes vor 
årlige generalforsamling i Glostruphallens 
Restaurant. 
Vi begynder kl. 18.30 med fælles spisning. Kl. 
ca. 20.00 gennemføres generalforsamlingen 
iht. dagsorden. Sidste punkt er uddeling af 
hæderstegn. Alle medlemmer er velkomne, 
men de medlemmer der ønsker at deltage i 
fællesspisningen, skal af hensyn til kuvert-
bestilling, tilmelde sig til Jakob Hjorth på 
Mob. 2166 5633 eller til Jens Crone på Mob. 
2525 5002 og senest den 12. marts. 
Menuen er skipperlabskovs med tilbehør. 
Dertil serveres 1 øl/vand og 1 snaps samt 
dessert, hvortil der serveres 1 glas Liv-
gardens portvin. Alt det får du til den favor-
able pris af kr. 100,00. Du kan også vælge 
3 stk. flotte, men uspecificeret smørrebrød 
med drikkevarer som ovenfor til kr. 80,00. 
Efterfølgende serveres kaffe med småkag-
er. Ved tilmeldingen, der er bindende, skal 
menu ønske oplyses. Der betales kontant ved 
indgangen. Forslag, som ønskes behandlet 
på den ordinære ge neralfor samling, skal jf. 
vedtægternes § 18 stk. 5 være formanden 
skriftligt i hænde senest 3 uger før general-
forsamlingen.
Er du berettiget til at modtage et 25, 40, 50 
eller 60 års tegn, så bør du tilmelde dig til 
denne aften. Årets hæderstegnsmodtagere 
vil modtage et brev fra formanden. Det er 
uforpligtende at modtage sit velfortjente 
hæderstegn.
Husk, at hæderstegnene ikke tilsendes, men 
uddeles på denne aften. 

Maj-70 Jens Crone 

Bowling. Vi bowler I februar, marts og april. 
Her i februar er vi 07.02.16 vært ved region-
smesterskaberne i bowling. Det foregår, som 
sædvanligt, i Taastrup. Der er altid plads til 
flere. Kontakt Jakob Hjort på tlf. 2166 5633.

håber vi, at vi kan være lige så succesfulde 
som ved de foregående 10 mesterskaber.  
Ved vores juleafslutning den 5. december 
var der i alt sponsoreret 8 flasker rødvin, 
og disse blev tildelt spillere, der endte på 
en tilfældig placering, og det endte med, at 
4 spillere fra Høje Taastrup og 4 spillere fra 
Søndre Birk løb med flaskerne. Vi sluttede 
derefter af i restauranten med god mad og 
hyggeligt samvær.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

kraftigt opfordre til, at de der endnu ikke 
har oprettet en betalingstilladelse til deres
bankkonto, gør det hurtigst muligt. For fo-
reningen er det også af betydning, at beta-
lingen sker automatisk, idet udsendelsen af 
manuelle opkrævninger fra PBS, er dyre for 
foreningen.
Selvom I betaler via Netbank, skal der ud-
sendes girokort.

Kassereren 

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.
Læs om vores juleafslutning for skydning 
og bowling på www.garderforeningerne.dk 

Steen Rasmussen



  29www.gardershop.dk www.nordea.dk www.deloitte.com

 Region 6

Vestlolland GF 50
 20/1 1924
Formand: 671-NOV-65 Jens Høyer
Nøjsomhedsvej 16, 4900 Nakskov
Tlf. 54 93 20 20
e-mail: hoyer@dlgpost.dk

Vestsjælland GF 13
 23/5 1909
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
GENERALFORSAMLING: Mandag den 22. 
februar 2016, indkaldes der hermed til for-
eningens årlige generalforsamling i Garder-
stuen, Nygade 5, 4200 Slagelse.
Vi starter kl. 18.00 med spisning og under 
spisningen uddeles hæderstegn. Kl. ca 20.00 
starter selve generalforsamlingen.
Nærmere vil tilgå jer.
Tilmelding, senest den 18-2-2016, til Knud, 
tlf. 3054 3891, aften 5854 8591.

Generalforsamlingen er fastlagt til tors-
dag den 25. februar. Indkaldelse og program 
vil blive udsendt senere.

Australien GF 98
 23/10 1984
Formand: 688-MAJ-58 Kurt Olesen
26 Renwick Str., Flagstaff Hill, 5159 South 
Australia
Tlf. +61 0883 706 829
e-mail: mojn68858@tpg.com.au

Kalifornien GF 92
 15/3 1942
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 GF 93
 13/2 1943
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: peter@thediessels.com
www.garderforeningen.com

New York GF 91
 31/5 1928
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

Pacific Northwest GF 97
 9/10 1968
Formand: FEB-81 Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street, Redmond, WA 98052, USA
Priv/mob. 1 206 963 3334
e-mail: vko61@hotmail.com
www.garderforening.dk/pacificnorthwestgf.html

Stor britannien GF 99
 22/4 1992
Formand: Amin Amirian
26 Egerton Gardens, 
W13 8HQ, London, England
Tlf. +44 (0) 741 153 4422
e-mail: amin.amirian@gmail.com
www.garder-uk.com

Øst Kanada GF 96
 11/3 1958
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 GF 95
 18/10 1944
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

Singapore GF 100
 3/3 2003
Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore 
438791
Mob. +65 9066 8726
Skype/Yahoo/Hotmail: sduvier
e-mail: sduvier@hotmail.com
www.garderforening.dk/singaporegf.htm

Præsident: 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: peter@thediessels.com
www.garderforening.dk/dgu.htm

Garderforeningerne i Udlandet (6)

Den 10. december 2015 afholdte vi, i Den 
Danske Garderforening i Storbritannien, 
julefrokost i London. I tidligere år har vi 
afholdt julefrokosten hjemme ved den tid-
ligere Formand, men julefrokosten er nu 
blevet så populær, at vi i år måtte finde nye 
lokaler. Derfor blev julefrokosten for første 
gang afholdt i Den Danske Kirke i London, 
og som i tidligere år fik vi fløjet en dansk 
kok samt hans hustru ind fra Danmark, så 
vi kunne få en traditionel dansk julefrokost. 
25 tidligere Gardere samt et par gæster 
deltog i hvad der igen blev en uovertruffen 
julefrokost med masser af dejlig hjemme-
lavet dansk julemad og rigeligt med snaps. 
Foreningens medlemmer glæder sig alle-
rede til næste års julefrokost.

Skydning. Ja – det er fortsat om onsdagen i 
den hyggeligste kælder i Glostrup – nemlig 
skydekælderen under Glostrup Hallen. Det er 
hver onsdag kl. 19.00. Kender du en Garder-
kammerat, der har lyst til at deltage, så tag 
ham med. Der er instruktører til rådighed.

Og så husker vi igen på: Fælles for alle 
arrangementer er, at de også fremgår af 
foreningens hjemmeside www.sbg.dk. Og 
alle arrangementer er for alle foreningens 
medlemmer – og vi har altid plads til flere.

Mindeord.
En gammel ”kriger” er ikke blandt os 
mere. Den 20. dec. 2015 kunne vort ældste 
Æresmedlem 20-MAJ-46 Arne Clemensen 
ikke mere. Arne sad i vor forenings be-
styrelse i nær 40 år, og blev æresmedlem 
i 1989, da han fratrådte som kasserer og 
registrator efter 23 år på samme post. Han 
var derfor – ved sin død – foreningens æld-
ste æresmedlem – både i alder og ancien-

nitet. Mange vil også huske Arne for hans 
vid, humor og sjove historier, ligesom han 
ej fornægtede en god sang. Arne fortsatte 
sit engagement i foreningen, hvor han og 
hustruen Lissi var ivrige skytter, indtil 
det til sidst kneb med kræfterne. Arne var 
foreningens mand, og ingen var gladere 
end han, når nye medlemmer kom til. Nu er 
det forbi, og tilbage har vi de bedste minder 
om Arne fra hans tid i Søndre Birks Garder-
forening. Æret være hans minde.

NOV-68 Fl. Martinussen

Husk også bowling den . 9. februar i Nykø-
bing.(se garderbladet eller GF hjemmeside)

671-NOV-65 Jens Høyer



Personalia

Runde Fødselsdage (50-60-70-75-80-
85-90-95-100 år) udskrives månedligt 
fra DGs edb-anlæg og bringes auto-
matisk i Garderbladet. Fødselsdagene 
nævnes fra den 10. i måneden til den 
9. i følgende måned alternativt for to 
måneder af gangen. Normalt nævnes 
soldaternummer, indkaldelsesmåned, 
indkaldelsesår samt garderforenings-
nummer. Meddelelse til Garderbladets 
kontor er kun nødvendig, hvis dagen 
ikke ønskes nævnt. Guld-, Sølv- og 
alm. bryllupper m. m. skal anmeldes 
til Garderbladets kontor via den lokale 
garderforening. Husk soldaternum-
mer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale 
garderforening eller direkte til Gar-
derbladets kontor.

Diamantbryllup
03-03 394-MAJ-52 GF 50
 Otto Larsen og fru Ebba
 Halsted Hedevej 94
 4900 Nakskov

Guldbryllup
12-02 SEP-62 GF 78
 Jørn Ribergaard Sørensen 
 og frue
 Sognevej 9
 2690 Karlslunde

Fødselsdage
95 år
13-02 295-MAJ-42 GF 01
 Aage Nielsen
 Stendiget 69, Sengeløse
 2630 Taastrup
90 år
23-02 537-MAJ-48 GF 75
 Johannes Rigtrup
 Terp Skovvej 7 A, Terp
 8860 Ulstrup
02-03 295-MAJ-47 GF 07
 Poul Bruun Jacobsen
 Dagmarsvej 10
 4760 Vordingborg
02-03 NOV-47 GF 01
 Laue Georg Nielsen
 Bakkegårds Allé 14, 1.tv.
 1804 Frederiksberg C
85 år
20-02 137-MAJ-52 GF 01
 Knud Eigil Andersen
 Frederiksborgvej 32 B, st.th.
 3450 Allerød
22-02 738-NOV-51 GF 03
 Hans Mogens Hansen
 Ravnebjerget 6, Søvind
 8700 Horsens
22-02 233-NOV-50 GF 41
 Niels Lund
 Bjerrelide 3
 2920 Charlottenlund
01-03 446-MAJ-52 GF 52
 Mogens Jensen
 Fælledvej 21
 4100 Ringsted

04-03 760-NOV-51 GF 56
 Verner Kildedahl Pedersen
 Brogården 72
 9850 Hirtshals
80 år
10-02 522-MAR-57 GF 18
 Knud Erik Jensen
 Kildehøj 8, 4040 Jyllinge
14-02 621-NOV-55 GF 78
 Jens Ebbe Nielsen
 Vintoften 44, Sengeløse
 2630 Taastrup
17-02 610-NOV-55 GF 53
 Henning Andersen
 Munkesøparken 1 D, 1. 0116
 4400 Kalundborg
21-02 887-MAJ-54 GF 16
 Allan Skak Ausburg
 Ejby Havnevej 105
 4070 Kirke Hyllinge
22-02 722-MAR-61 GF 62
 Henning Kastel
 Strandvejen 276 a, Skotterup
 3070 Snekkersten
02-03 623-MAJ-57 GF 08
 Mogens La Cour
 Søren Møllers Gade 9 B, 3.tv.
 8900 Randers
05-03 055-MAJ-56 GF 10
 Anders Agerbo Jacobsen
 Hjedsbækvej 384 A
 9501 Suldrup
07-03 813-JAN-59 GF 05
 Søren Blirup Jensen
 Søtoften 9
 8250 Egå 
75 år
10-02 344-MAJ-60 GF 43
 Ole M. Vesterskov
 Vejlegade 29
 9900 Frederikshavn
12-02 449-MAJ-60 GF 60
 Bent Petersen
 Hesselvej 2, st.tv. Ulkebøl
 6400 Sønderborg
13-02 235-JAN-62 GF 08
 Udo Christian R. Homilius
 Sandgade 4, st.th.
 8900 Randers
18-02 446-MAJ-60 GF 56
 Erling Johannes Kofoed
 Lindevej 28
 9800 Hjørring
18-02 MAJ-61 GF 30
 Palle Andersen
 Klostervej 82
 8680 Ry
22-02 150-JAN-60 GF 37
 Willy Blæsbjerg-Christiansen
 Willemoesgade 4
 5960 Marstal
24-02 698-SEP-60 GF 22
 Lars Peter Larsen
 Ståbyvej 10
 5672 Broby
24-02 745-SEP-60 GF 62
 Jørgen Larsen
 Irishaven 39, Smørumnedre
 2765 Smørum
25-02 447-MAJ-60 GF 03
 Carl Laurits Hussmann
 Geneesgade 18, st.
 8700 Horsens

26-02 320-SEP-59 GF 01
 C. Lennart Limois de Scheel
 Tranevænget 10, 2.tv.
 2900 Hellerup
28-02 697-SEP-60 GF 50
 Erling Almegaard Larsen
 Almindevej 25, Landet
 4920 Søllested
02-03 286-MAJ-63 GF 57
 Erich Sønnichsen 
 Dr. Alexandrines Vej 6
 6100 Haderslev
02-03 541-JUL-63 GF 23
 Jørn Damgaard
 Ravnsbjerg Toft 9
 7400 Herning
07-03 503-MAJ-62 GF 60
 Jørgen Skovmand 
 Kildevej 1, 6430 Nordborg
08-03 594-JUL-60 GF 14
 Erik Conny Christensen
 Fynsvej 15, st.th.
 4800 Nykøbing F
08-03 MAJ-60 GF 08
 Leif Finn Hansen
 Rypevej 15
 8930 Randers NØ
70 år
08--02 080-MAJ-66 GF 01
 John Urban Christiansen
 Brønshøj Kirkevej 43
 2700 Brønshøj
10-02 851-NOV-64 GF 07
 Vang Ove Nielsen
 Østergade 12 A, 2.tv.
 4700 Næstved
13-02 243-NOV-67 GF 72
 Hans Leif Oksvang Hansen
 Lupinvænget 2, 6800 Varde
16-02 378-SEP-66 GF 01
 Per Cillborg Schmidt
 Svanevænget 3, 1.tv.
 2100 København Ø
18-02 225-NOV-67 GF 57
 Arne Brix Petersen
 H.P. Hanssensvej 15
 6100 Haderslev
20-02 828-MAR-66 GF 05
 Børge Simonsen
 Kærbyvej 11, 8200 Aarhus N
22-02 788-JAN-66 GF 77
 Svend Erik Thomsen
 Jakobsgade 4
 9320 Hjallerup
22-02 897-JAN-66 GF 78
 Jens Møller Bertelsen
 Stendiget 20, 2630 Taastrup
24-02 679-JAN-66 GF 44
 Max Ballegaard Mortensen
 Bjørnvadbro 41, Tøving
 7950 Erslev
25-02 304-MAJ-64 GF 40
 Agner Skjødt
 Torbenfeldtvej 29
 2665 Vallensbæk Strand
25-02 727-NOV-65 GF 51
 Tommy Brandt Hansen
 Gulløkken 55, Moderup
 5471 Søndersø
28-02 915-MAR-66 GF 01
 Søren Schou
 Ved Bellahøj 19 B, 10.tv.
 2700 Brønshøj
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28-02 152-MAJ-66 GF 16
 Jens Henrik Thomsen
 Skovvej 13 A, Sønderby
 4050 Skibby
01-03 463-JUL-65 GF 01
 Jens Vindekilde 
 Borgergade 42, 4.tv.
 1300 København K
02-03 010-MAJ-66 GF 60
 Erik Johan Clausen
 Dybbøløstenvej 28
 6400 Sønderborg
03-03 JUL-69 GF 17
 Heino Larsen
 Søvang 30, 4000 Roskilde
04-03 MAJ-70 GF 61
 Jens Crone
 Fasanvænget 94
 2791 Dragør
05-03 MAR-66 GF 02
 Bruno Rasmussen
 Holevænget 2
 5210 Odense NV
06-03 583-SEP-65 GF 01
 Ole Rounde Christoffersen
 Kajerød Have 65
 3460 Birkerød
06-03 713-NOV-65 GF 61
 Egon Berg Kristensen
 Bastebjerg 11
 2690 Karlslunde
08-03 789-JAN-66 GF 10
 Søren Jensen
 Hvedemarken 30
 9490 Pandrup
 
60 år
13-02 JAN-77 GF 57
 Johan Johansen Schmidt
 Kastvråvej 9, Kastvrå
 6560 Sommersted
17-02 AUG-76 GF 02
 Aksel Nørtranders Rasmussen
 Åløkke Allé 25, 1.
 5000 Odense C
17-02 JAN-77 GF 17
 Hans Henning Pedersen
 Elverdamsvej 110, Kr. Sonnerup
 4060 Kirke Såby
17-02 OKT-80 GF 44
 Kjeld Glintborg Kudsk
 Kongehøjvej 64
 7990 Ø. Assels
21-02 JAN-77 GF 45
 Steen Garhøj Larsen
 Sikavej 8, Ejby
 4623 Lille Skensved
22-02 AUG-76 GF 41
 Henrik Holm
 GL. Strandvej 189
 3050 Humlebæk
24-02 MAJ-77 GF 14
 Steen Flemming Lundh
 Ryttervænget 76
 4800 Nykøbing F
24-02 AUG-76 GF 57
 Per Michael Ernø
 Rundbjergvej 5, Rundbjerg
 6535 Branderup
25-02 JAN-77 GF 31
 Jørgen Birk Andersen
 Bovangen 28
 4660 Store Heddinge

26-02 APR-76 GF 78
 Torben Krogh Jensen
 Stenvænget 1
 2640 Hedehusene
27-02 JAN-77 GF 72
 Leif Holm Ventzelsen
 Stenvænget 1, 6818 Årre
01-03 AUG-76 GF 01
 Erik Frederiksen
 Daruplund 41, 2.tv.
 2660 Brøndby Strand
01-03 FEB-75 GF 08
 Benny R. Pedersen
 Trangstræde 5, 2.tv.
 8900 Randers
08-03 MAJ-77 GF 07
 Per Sørensen
 Plantagevej 16
 4160 Herlufmagle
08-03 MAJ-77 GF 39
 Poul Olesen
 Islandsgade 8
 6950 Ringkøbing
08-03 MAJ-77 GF 45
 Carsten Hansen
 Slåenvej 3, 4600 Køge
50 år
12-02 APR-86 GF 32
 Carl Henrik Damkier Mikkelsen
 Søndervang 11
 7323 Give
13-02 SEP-85 GF 01
 Søren Leander Nielsen
 Tinggårdslunden 42
 4030 Tune
16-02 MAR-86 GF 13
 Anders Tønning
 Hyllerupvej 40
 4200 Slagelse
17-02 OKT-86 GF 04
 Mikael Krüger
 Tilstedvej 39, 7700 Thisted
17-02 MAR-86 GF 38
 Niels Søren Rasmussen
 Totterupvej 6
 4653 Karise
18-02 SEP-89 GF 01
 Morten Bech
 Amager Strandvej 110 B, 8.tv.
 2300 København S
20-02 MAR-86 GF 01
 Allan Steffensen
 Ejboparken 37, 1.tv.
 4000 Roskilde
02-03 JAN-89 GF 45
 Kristian Agger Johansen
 Rosengården 14, 2.tv.
 1174 København K 

Dødsfald
20-MAJ-46 GF 61
 Arne Clemensen
 Solsikkemarken 14
 2680 Solrød Strand
300-NOV-47 GF 32
 Theodor Bossen
 Skovgade 15 A, 0030
 7100 Vejle
1209-NOV-48 GF 07
 Knud Kjærsgaard Hansen
 Kyse Bygade 9, Hyllinge
 4700 Næstved

137-NOV-49 GF 23
 Herbert Albæk
 Agerbjerg 2, Snejbjerg
 7400 Herning
918-NOV-49 GF 12
 Knud Ove Kni
 Parkvej 55
 8300 Odder
366-MAJ-51 GF 02
 Harald Christian Jørgensen
 Elmebakken 22, Skt. Klemens
 5260 Odense S
655-NOV-51 GF 44 
 Jens Have Korsgaard
 Østerbakken 8
 7980 Vils
500-NOV-53 GF 13
 Egon Hansen
 Mosevej 5
 4261 Dalmose
310-NOV-54 GF 18
 Knud Christensen
 Krudttårnsbakken 3, 1.th.
 3300 Frederiksværk
609-NOV-55 GF 18
 Ib L. Olsen
 Ødamsvej 1 D, 1. 0102
 3400 Hillerød
139-NOV-55 GF 51
 Ejner Olsen
 Kastanievej 36
 5471 Søndersø
673-SEP-60 GF 59
 Kjeld Ernst Rishøj
 Sædding Strandvej 105
 6710 Esbjerg V
119-JAN-62 GF 42
 Henry Jørgensen
 Lersey Allé 6, Tårup
 5871 Frørup
193-JAN-63 GF 18
 Ole Gert Hansen
 Kildedalen 61
 3400 Hillerød

  TAK

Hjertelig tak til Vestfyns Garderforening 
for gave og fremmøde ved min 80 års fød-
selsdag.
 314-NOV-55 Anders Mikkelsen

Tak til Sønder Birk Garderforening for 
hyggeligt Julebesøg.
 905-MAJ-54 Poul Erik Nielsen

Tak for venlig hilsen fra Præsidenten 
Flemming Rytter, samt besøg og gave fra 
Nyborg Garderforening ved min 9o års 
fødselsdag, det glædede mig meget. 
 106-MAJ-47 Harald Jensen

Tak til Svendborg & Omegns Garderfor-
ening for gave og fremmøde til vort Gul-
bryllup d. 27/11. MV Garderhilsen  
 828-MAR-61 Poul Juul Jacobsen &Esther 
Jacobsen

Hjertelig tak til Søndre Birks Garderfor-
ening for den meget fine gave til min 75 
års fødselsdag.
 211-MAR-60 Leif Lerke
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Dagene gik, og vi arbejdede på højtryk for at få styr på vores liv. Små 
ting som en toiletpapirsrulle, der ikke var blevet ombyttet, kunne 
skabe total panik på stuen. Madpengene fik ben at gå på, når sulten 
konstant skulle stilles, da behovet for energi var enormt. Mellem-
måltiderne i mors køkken var fortid, og der var kommet nye boller 
på suppen.

Er det i virkeligheden, det her jeg vil? Vi mener, vi taler på flere 
rekrutters vegne, når vi siger, at man de første par dage ved flere 
lejligheder skulle minde sig selv om, hvorfor man meldte sig i første 
omgang. Det høje stressniveau og den konstante søvnmangel var 
en brat omvæltning og noget, man skulle vænne sig til. Når man af 
sine befalingsmænd bliver mindet om, hvorfor man er her, og hvil-
ken opgave der venter, træder den sande motivation dog frem igen. 
Det er et ærefuldt hverv at kunne beskytte og værne om det danske 
kongehus, som så mange andre gardere har gjort før os.

LIVET SOM KOMMENDE GARDER

B A G S I D E N

Af RK C. Dieckmann og RK M.K. Lange
Spændingen og forventningerne var tårnhøje, da vi tirsdag d. 1. 
december 2015 stillede som rekrutter og forhåbentlig kommende 
gardere. De første døgn var præget af omvæltninger, stress og ikke 
ret meget søvn. Vi fløj ud af sengen, da døren den første morgen 
nærmest blev sparket op, og en befalingsmand brølede, at vi skulle 
morgen-soignere os. Skægget blev flået af vores drengede ansigter, 
og blodet piblede fra de nybarberede kinder, der havde svært ved at 
følge med den hårde behandling.

Forvirringen var total i løbet af dagen, og dette blev afspejlet i vores 
ansigter.
Befalingsmændene fik dog hurtigt orden i cirkusset, mens træthe-
den langsomt væltede over os, som inden længe lå i posen og snork 
sov. De næste par dage gik bl.a. med eksercits. Der mangler stadig 
en hel del indøvelse, før det bliver acceptabelt. Er der mon håb for-
ude?


