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PRÆSIDENTEN HAR ORDET

 PRÆSIDIET

MÅNEDSKALENDER APRIL

16.

22.

22.

Dronning Margrethe II fødselsdag 77 år

DSL landsrådsmøde (Antvorskov)

GF i Storbritannien 25 års jubilæum

April er den første forårsmåned. Naturen er grøn ligesom vores 
håb for fremtiden. 

Formandsmøderunden i begyndelsen af marts er overstået. Den 
runde giver mig altid, også denne gang, håb for fremtiden. Virke-
lyst, gode idéer og fordomsfrie drøftelser er altid godt. Og hvis der 
ikke også er lidt brok, så ville der måske også være noget galt. 
Tak til deltagerne i formandsmøderunden.

Jeg minder om, at vi holder Årgangsparade på Livgardens Kaserne 
søndag den 7. maj 2017. Lad os nu sammen sørge for, at det bliver 
et brag af en manifestation af, at der er liv og grøde i garderbevæ-
gelsen. Det gør vi bedst ved at møde talstærkt op. Vi søsætter nog-
le initiativer ved den lejlighed rettet mod intensiveret rekruttering 
af gamle gardere, der endnu ikke er medlem af en garderforening. 
Hvilke initiativer vil jeg ikke røbe her. Men kom og deltag, så vil I 
opleve det.

Repræsentantskabsmødet i Bogense 19. – 21. maj 2017 står for 
døren. Jeg har besøgt René (formanden for værtsforeningen) og 
har måttet konstatere, at alt er på plads til jeres ankomst. Og husk, 
at Livgardens Musikkorps igen i år er med os 
gennem Bogense om lørdagen og derud-
over giver gratis koncert fredag kl. 17.00. 

Jeg anmoder alle garderforenin-
ger om at møde op eller i det 
mindste sørge for, at man er 
repræsenteret i Bogense. 
Vel mødt. 

Med Garderhilsen

Flemming Rytter
Præsident for De Danske Garderforeninger

DGU

Kom til koncert i Stærekassen 
fredag den 5. maj kl. 19.30

Oplev stjernedirigenten Giordano Bellincampi dirigere 
Musikkorpset og en ung virtuos på accordeon, Bjarke 
Mogensen. Køb billet på www.livgardensmusikkorps.dk 

ÅRGANGSPARADE 2017 

HUSK	ÅRETS	ÅRGANGS-
PARADE,	SØNDAG	D.	7.	MAJ	
KL.	09:50	PÅ	LIVGARDENS	
KASERNE	I	GOTHERSGADE.	

PORTEN	ÅBNES	08:00		

	
	

GIV AGT! 

GARDER	
MARCH	
2017	

BILLETSALGET	ER	ÅBNET	PÅ	
WWW . G A R D E R M A R C H . D K 	

LIVGARDENS		VETERANARBEJDE	

GARDERMARCH	STØTTER	

GÅ	STØTTEN	HJEM!	

I anledning af Hendes Majestæt Dronningens
fødselsdag den 16. april 

sender alle gamle gardere de hjerteligste tanker 
og bedste ønsker til vor høje protektor.
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LIVGARDEN

Som jeg indledte med at nævne, så er der snart årgangsparade 
igen, og jeg vil benytte lejligheden til at opfordre alle gardere 
til at møde op den 7. maj på Livgardens Kaserne for at støtte op 
omkring Livgarden og ikke mindst møde gamle kammerater. Selv 
om man ikke lige er med i en årgangsforening eller generelt er 
aktiv i ”Garden bag Garden,” så få spredt budskabet til de andre fra 
årgangen via de sociale medier og mød op. Det er verdens bedste 
undskyldning for at møde kammeraterne fra vagtholdet og få 
plejet korpsånden, sammenholdet og kammeratskabet. Det er på 
sådan en dag, at det det bliver krystal klart: Engang Garder, Altid 
Garder.

Pro Rege Et Grege

DET GÅR MOD LYSERE TIDER

Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Tlf. 4599 4000

Presse- og Informationsofficer
Thomas Helbro Reimann
Tlf. 4193 3642
lg-gse10@mil.dk

DG Forbindelsesofficer
Adjudanten
Kaptajn Uffe M. Dueholm,  
lg-gse03@mil.dk

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige 
Livgarde

Nu har jeg snart været chef for Den Kongelige Livgarde i et år og 
inden længe er det igen tid til årgangsparade. Når jeg ser tilbage 
på det første år, så har det været hektisk, men også fyldt med man-
ge gode oplevelser og naturligvis en række udfordringer.

Når vi roterer næste hold gardere ind til Vagtkompagniet, så er de 
det første hold, som er uddannet i III LG efter den nye model, og 
det bliver spændende at se resultatet af det. Jeg er meget optimi-
stisk omkring kvaliteten af de nye gardere. For mig er der ikke 
tvivl om, at det er den rigtige vej, vi bevæger os ned af. Den seneste 
terrorepisode, hvor en fransk soldat åbnede ild ved Louvre, under-
streger blot, at det var i sidste øjeblik, at vi kom i gang.

I begyndelsen af marts holdt vi kontingentparade for OIR hold 4, 
og jeg ser frem til, at vi i efteråret får OIR 5 hjem igen. Det vil give 
en periode med lidt mere ro, når vi ikke opstiller og udsender bi-
drag til IRAK. De gør en fantastisk indsats, og de nu tre hold, vi har 
opstillet og udsendt, høster ros for deres indsats. Særligt SECFOR 
drengene, som står for vagten og sikkerheden under missionen, 
høster ros og anerkendelse for deres opgaveløsning. Det er en 
meget rutinepræget vagtopgave, men trods det, så bliver den løst 
med den kvalitet og professionalisme, som kendetegner Livgar-
dens vagttjenste.

I bataljon har været igennem en organisationsændring og 
omflytning af materiellet mellem kompagnierne. Det er altid en 
udfordring, når man ændrer på et kompagni, men der bliver gået 
engageret til opgaven. Jeg ser frem til at besøge de to kompagnier 
i deres nye setup. Samtidig med dette, så er I bataljon i gang med 
at udvikle fremtidens måde at føre enheder på ved implemente-
ringen af hærens nye taktiske kommunikations system. De gør sig 
erfaringer, som vil danne grundlag for implementeringen af syste-
met i resten af hæren, og det vil derfor få afgørende indflydelse på 
føringen af hærens enheder i fremtiden.

I København er musikkorpset ved at være igennem den første kon-
gevagtssæson i lang tid. Det er musikkorpsets kerneopgave, og den 
løses med kvalitet og engagement. Ved siden af kongevagten kan 
der også blive tid til at indspille kongemarcher i rød galla, så de 
fremover kan ses og ikke mindst høres på kongehusets hjemmesi-
de. Netop den hjemmeside er naturligvis meget besøgt, og der vil 
musikkorpset medvirke aktivt til at profilere Livgarden, også når 
Kongevagterne er slut, og vi rykker ud på Landslottene.
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TEKST & FOTO: PRESSEOFFICER JEANETTE SERRITZLEV, DANCON 
OIR HOLD 5

Søndag 5. februar 2017 var dagen for kommandooverdragel-
se i Camp Havoc på Al Asad Air Base i Irak. Hold 4 kan efter 
et halvt år med succesfuld træning af irakiske sikkerheds-
styrker tage hjem og overlade stafetten til hold 5.

”Så er vi her endelig”, sagde chefen for DANCON OIR hold 5, oberst-
løjtnant Henrik Hvilsom til dagens parade i anledning af kom-
mandooverdragelsen fra DANCON OIR hold 4 til hold 5. ”Opgaven 
er klar,” sagde chefen og understregede, at alle på forskellig vis 
bidrager til den fælles opgave; at hjælpe irakerne med uddannelse 
og træning, således at de står styrket i bekæmpelsen af ISIL.

”I skal hver dag i missionen sigte efter at yde jeres bedste. Det, som  
I leverer, kan i sidste ende betyde forskel på liv og død for vores 
irakiske kolleger, når de går fra træning til kamp.”

DANCON OIR hold 5 er opstillet af II Panserinfanteribataljon 
ved Den Kgl. Livgarde. Holdet på i alt ca. 140 mand udgøres af 
et træningsbidrag, som er de primære trænere for de irakiske 
sikkerhedsstyrker, security force (SECFOR), der blandt andet be-
vogter lejren, samt en lang række støttefunktioner med forskellige 
specialer.
 
Træningsbidraget består af en række team, som skal undervise 
irakerne i forskellige militære færdigheder; infanterimæssige eller 
specialiserede som ingeniørtjeneste og ildstøtte. For første gang 
indgår der bidrag fra alle baltiske lande. Estland og Letland indgik 
også på hold 4, mens det er første gang, at Litauen er med.

”For nogle er det første gang i ørkenen. For andre er det et gensyn 
med den, enten fra Irak eller Afghanistan. Uanset om det er første 

DANCON OIR 5 har kommandoen

mission eller en af mange; pas på hinanden. Hjælp hinanden, og støt 
hinanden. Og lad os sammen gøre en forskel for vores irakiske kolle-
ger.” Sådan lød det fra den ny-tilgåede chef til slut i talen.
 
En af dem, der indgik i paraden, var Asbjørn, der er premierløjt-
nant og delingsfører for SECFOR. ”Det er spændende. Det er en 
særligt stor oplevelse, fordi det er min første udsendelse”, siger han. 
”Nu skal vi helt ind i rutinen og lære stedet at kende, men vi føler os 
helt bestemt klar til at påtage os opgaven.”

Opgaven for SECFOR-delingen er i korte træk at skabe sikkerhed 
for de andre soldater i lejren. ”Dermed skaber de rammerne for, at 
selve træningen kan lade sig gøre her på Al Asad Air Base,” fortæller 
han.

Selvom kommandooverdragelsen officielt skete søndag kl. 13:00, 
er en stor del af soldaterne på hold 5 allerede i gang med opgaver-
ne. Det gælder også SECFOR, hvor de første soldater havde vagt to 
dage tidligere. ”De synes, at det er spændende. Stemningen er god, 
og både de og jeg ser frem til at løse opgaven bedst muligt,” siger 
Asbjørn. En tilkendegivelse, som præger den generelle stemning 
på holdet, der lige er landet, men allerede godt i gang.

Chefen for hold 5, oberstløjtnant Henrik Hvilsom 
har netop fået kommandoen af den amerikanske 
oberst, der er chef for Task Force Al Asad.

Asbjørn er premierløjtnant og delingsfører for 
SECFOR. Der er god stemning, mens holdet venter 
på, at paraden går i gang.
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TEKST: SIYABEND TOKGÖZ OG KRISTIAN PEDERSEN

Hold december 2016 har som det første hold, fået fornøjel-
sen af, at gennemføre en mere blå/grøn basisuddannelse. 
Med henblik på, at gøre rekrutterne mere rustet til bevogt-
ningen af de kongelige slotte og palæer. 

Den Kongelige Livgardes basisuddannelse har tre såkaldte feltture, 
hvor vi rekrutter får en smag for, hvordan en soldat arbejder. Da 
uddannelsen er meget lærerig, bliver der selvfølgelig også sat 
højere krav, for hver felttur. Denne gang var det så vores anden 
felttur, som også er den sidste felttur inden den berygtede Rex-tur.
Vi startede som altid med, at lave ”klar til kamp”. Her bliver vores 
udstyr klargjort til, at skulle en tur i felten. Magasinerne bliver ladt 
op, og der bliver kontrolleret om sikkerhedsudstyret er på plads. 
Herefter gik turen så fra det velkendte terræn om Garderkasernen 
i Høvelte, til et fremmed øvelsesterræn omkring Gardehusarregi-
mentet i Slagelse. Hele 1. Kompagnis tre delinger blev fordelt ud 
til forskellige øvelser, hvor der blev roteret indbyrdes, så alle kom 
ligeligt igennem felt II øvelsen. 

PATRULJE TJENESTE
Selve Felt II var delt op i tre hovedelementer. Patruljetjeneste, 
SKYT og Bevogtning. 3. deling startede ud med patruljetjeneste, 
som bestod af fem punkter. Bagholdsangreb, angreb på objekt, be-
vægelse i terræn, observationstjeneste og indbrud. Hele delingen 
synes det var rigtig spændene og lærerigt. Udtalelsen fra rekrut 
Fuglø, blev der især lagt mærke til. For rekrut Fuglø, var det ud-
fordrende og svært, men samtidig en lærerig øvelse. Han nævner, 
at man skal være lidt ligesom en ’’ninja’’ da man skal bevæge sig 
lydløst, hurtigt og samtidigt være sløret og have gode observati-
onsmuligheder. Han blev mest fanget af øvelsen ’’bagholdsangreb’’. 

Felt II’s nye ANSIGT
Det med at angrebet er så planlagt med tre faser, Forberedelse, 
afventning og overraskelsesmomentet, gjorde at dette blev Fugløs 
favoritpunkt. 

Efter solen var gået ned, blev det tid til noget aftenhvil, hvor de 
altid spændende og velsmagende feltrationer, med inspiration 
fra det gastronomiske feltkøkken, blev hevet op ad rygsækkene. 
Aftenens specialitet stod på pulverkartoffelsmos med tørrede 
oksestrimler, som kunne pyntes med rationens orientalske spicy-
sauce.

Efter det velfortjente aftenhvil, havde befalingsmændene fra kom-
pagniet en orienteringsmarch til opgave for os. Den foregik såle-
des, at det var grupper af fire mand, med fuld oppakning og nogle 
små opgaver ved hver post. Efter endt march kunne vi så endelig 
lægge os til at sove, men med vagter omkring vores beliggenhed, 
som vi skulle skiftes til indbyrdes. 

SKYT TJENESTE
Dag to havde også en masse lærerigt uddannelse at byde på. 
Dagen blev skudt i gang med SKYT tjeneste, som er med til at 
styrke soldatens enkeltmandsfærdigheder, men mest af alt selve 
gruppens funktion i helhed. Øvelserne blev udført med skiver som 
mål. Her fandt vi alle ud af, hvor vigtig kommunikation i gruppen 
er. De samme øvelser blev kørt igennem en masse gange, for at få 
det hele med. Som afslutning på SKYT-dagen blev der foretaget 
et angreb på målet, hvor flere grupper skulle samarbejde om at 
nedkæmpe målet, det var noget nyt for os, og der blev råbt, løbet 
og svedt, for det virkede som et reelt scenarie for hele delingen. 
Rygtet om vandpassage havde spredt sig blandt os, så der var en 
spændt stemning i lejren på dag nummer to. Efter en hel dag hvor 
vi havde knoklet igennem, blev der nævnt den frygtede vandpas-

3. gruppe fra 3. deling, 
1. kompagni i gang med 
undervisning af grup-
peføreren.
Foto: Paw Møller

Til Venstre: Kristian 
Pedersen; Til Højre: 
Siyabend Tokgöz
Foto: Paw Møller
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sage af kompagniets fyrtårn den respekterede sergent Riparbelli, 
og nervøsiteten spredte sig yderligere. Alle skulle skifte til regntøj 
og pakke den såkaldte ’’karamel’’, så ens ejendele kunne komme 
tørt gennem passagen. Efter pakningen skulle den testes i en lille 
andedam, og nervøsiteten blev hurtigt afløst af lettelse.

BEVOGTNINGS TJENESTE
Om aftenen på dag nummer to, kom den ”nye” uddannelse virkelig 
frem i lyset. Vi skulle bevogte en opstillet camp, også kaldt ”Camp 
Charlottenborg”. Her fik alle et realistisk indblik i, hvad bevogt-
ningstjeneste i virkeligheden er. Vi blev sat på forskellige poster, 
hvor der skulle observeres og dermed meldes ind, hvilke hændel-
ser som kunne opstå. Det kunne være alt fra mistænkelige biler 
som passerede vejene, til røgsignaler og levende momenter. 
For at sætte liv i disse hændelser, prøvede de levende momenter 
eksempelvis at trænge ind i lejren eller fremprovokere voldelig 
adfærd fra vagterne. Det var så alles opgave, at melde deres ob-
servationer til den vagtkommanderende på den korrekte måde og 
skrive meldingsblanketter. 

Hjemmefra var vi blevet udstyret med ”Garderens kort”, som er 
fundamentet for en garders adfærd. Derfor var det altafgøren-
de for os alle, at bevise vores forståelse for Garderens kort i de 
forskellige situationer. Mange af os blev sat på prøve mht. til bl.a. 
magtanvendelse og eskalering. Meningen med hele bevogtnings- 
øvelsen var, at vi skulle komme hjem med et fornyet syn på, hvor-
dan en vagt på eksempelvis Amalienborg forløber. Det var svært 
for de fleste, at finde en balance for reaktionerne i de gældende 
situationer.

Vi har selvfølgelig lang vej endnu, men det er trods alt også kun 
vores anden måned. Hele natten og dagen efter fortsatte vi, med 
bevogtning af Camp Charlottenborg. Udover det blev der inde i 
campen undervist i førstehjælp. Da klokken havde passeret 13, var 
felt II ved, at være et overstået kapitel. 

Mange af os havde på forhånd forventet en mere fysisk krævende 
feltøvelse, grundet tidligere holds erfaringer fra øvelsen. Mange 
kunne godt sætte sig ind i, hvordan basisuddannelsen har ændret 
karakter. Den nye uddannelse giver os mere erfaring med i baga-
gen, inden næste stop, som hedder Amalienborg. 

Tiden må vise, om den ”nye” uddannelse er effektiv. Det er på 
forhånd svært at sige, da vi er det første hold som er igennem. Da 
campen var pakket ned, gik turen tilbage til Høvelte kaserne. Efter 
hjemkomsten begyndte vedligeholdelsen af alt vores udstyr, som 
er mindst lige så vigtigt et punkt som selve øvelsen. En vellykket 
felt II er nu overstået, og den daglige rutine kan nu fortsætte med 
et smil på læben. 

VIL DU VIDE MERE?

III Bataljon har været 

på SKYPER i Jægerspris.

Det kan du læse 

meget mere om på 

garderforeningerne.dk

/nyheder

GARDERENS KORTGarderens kort er en guide som stiller nogle bestemte retningslinjer for, hvordan en garder helst skal agere 
i en given situation. Hermed at bruge mindst mulig magt og være bestemt og myndig i sit toneleje.

III BATALJON
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TEKST: GARDERBLADET

I flere år har en ”messe” til de vagtgående gardere været 
efterspurgt. Nu har en gammel garder taget initiativ til ”Gar-
dersalen” der skal fungere som gardernes tilholdssted, når 
de er blevet aftrådt fra vagt. Den gamle garder er Casper 
Desvil Bech, der i juli 2016 blev trådt til civil. Casper blev 
indstillet til at modtage Dronningens Ur for ekstraordinær 
indsats under værnepligten, og er i dag årgangsformand for 
december 2015. 

Endelig har vagtgående gardere ved Den Kongelige Livgarde fået 
et fast tilholdssted efter vagt. Gardersalen (tilholdsstedet) blev 
efter flere måneders planlægning og arbejde en realitet i marts. 
Casper Desvil Bech –  garder fra Dec15 – fik i november ideen 
om at ville sørge for, at fremtidens vagtgående gardere ved Den 
Kongelige Livgarde kunne få det hans årgang, og mange før ham, 
desværre ikke fik. Nemlig et stamsted hvor der til billige penge, 
kunne nydes mad og drikke i lokale og hyggelige omgivelser. 

Nyt stamsted til 
Vagtgående Gardere

 

Gardersalen er to lokaler på Café Palermo – en italienskinspireret 
café på Kultorvet 5, kun 200m fra Livgardens Kaserne. Her kom 
Casper selv i sin tid som garder, og der så han, at de på Café Paler-
mo havde ubrugte lokaler på 2. sal. Casper så mulighederne for et 
tilholdssted, og derefter fik han en aftale i hus med Café Palermos 
restauratør, der lød på, at lokalerne måtte udsmykkes med aktivi-
teter, billeder og garder effekter, såfremt at de vagtgående gardere 
ville bruge Café Palermo som tilholdssted. 

Ejeren af Palermo udtaler: ”Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde 
et sådant sted til garderne, som siden vores åbning sidste år har 
været venner af huset. De skaber en god energi på Palermo, og er 
meget høflige og velopdragne. I forbindelse med en hård opstart, 
har gardernes besøg spillet en væsentlig rolle i vores overlevelse i 
den tidlige fase. Derfor vil vi også meget gerne give igen ved at huse 
dem og sørge for at de får mad og drikke til særligt gode priser, der 
imødekommer deres økonomiske råderum.” 
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KAN SAMLE GAMLE GARDERE: 
Samtidig er Gardersalen en enestående mulighed for at gamle 
gardere kan samles i nostalgiske omgivelser tæt på hvor det hele 
fandt sted. Allerede nu er der blevet afviklet flere sammenkomster 
for gamle gardere med stor succes, ifølge Casper selv. Her har der 
både været arrangementer med hhv. buffet og herrefrokostbord 
med øl, snaps og vin til ”gammel garder pris”.  
 
Ved udgangen af 2016 tog Casper kontakt til De Danske 
Garderforeninger, og fortalte om sine visioner for en gardersal. 
Efter et par overbevisende møder med Casper besluttede 
præsidiet sig for at støtte projektet økonomisk, nu hvor det er til 
stor gavn for så mange gardere – det værende gamle, nuværende 
og fremtidige. 
 
Casper har forvaltet, hvad der skulle indkøbes til Gardersalen. De 
første kasser med bordfodbold, beerpong og tilbehør er allerede 
landet. Der er også planer om at få dart, raflebægre, terninger, 
kortspil, brætspil samt en projektor til visning af diverse sportsar-
rangementer og lignende. Dertil har Casper doneret sin ene guitar, 
så der kan spilles og synges i plenum.  
 
Selv udtaler Casper: ”Da jeg var garder, kunne vi sidde på stuen, 
pudsetuen eller kantinen efter aftrædelse. Ingen af stederne koblede 
vi rigtigt af, fordi man stadig var på kasernen, hvor vi i øvrigt ikke 
måtte nyde en øl. Derfor savnede vi et sted tæt på kasernen, hvor 
vi kunne holde til, og jeg er stolt over at kunne stifte Gardersalen 
som et fællesskabsstyrkende initiativ til de gamle, nuværende- og 
fremtidige gardere.” 
 
Udover spil og aktiviteter er der indgået en aftale med Historisk 
Samling om, at Gardersalen må huse aflagte billeder, malerier og 
diverse effekter, for at sætte et sidste finish. Der er planer om at 
udsmykke væggene med bl.a. en timeline af kompagnibilleder helt 
tilbage fra 1870 og op til nu for at se udviklingen gennem mere 
end 100 år. Dertil vil den ene væg blive prydet med billeder af 
Kongefamilien og de historiske Slotte og Palæer, hvor Den 
Kongelige Livgarde har gardere på vagt. 
 
Allerede nu kan gardersalen anvendes af vagtgående gardere, og 
vil man som gammel garder booke lokalerne i en weekend, kan 
man henvende sig til Gardersalen@gmail.com. 
Gardersalen kan også følges på facebook.

Priser i Gardersalen 
                                Med Garderkortet

Brunch kr. 69 
2 cocktails kr 79 
STOR fadøl kr 35 – 3 for kr. 100
30 % på á la carte – Alle ugens dage

Casper simulerer et kast i 
spillet Beerpong. 
Du kan lære hvordan man 
spiller spillet, eller booke 
salen ved at kontakte Casper 
på gardersalen@gmail.com.
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TEKST: APR-12 ANDREAS DALSGAARD

Håret er kortklippet. Helt ind til hovedbunden med lidt læng-
de på toppen, viklet ind i voks. Farverige tatoveringer snor 
sig fra håndledet over albuen til overarmen, der forsvinder 
under ærmerne på poloen. Mark er veteran og gammel 
MP´er, og så er Mark en af Fiskebasserne. 

Selvom Mark måske udstråler et hårdt ydre, indses hurtigt, at 
Mark består af mere hjertevarme, end man umiddelbart kan se. Vi 
sidder på ”Kuffen”, spiser kage og drikker kaffe. Klokken nærmer 
sig halv 4, og vi er nødt til at skynde os. Mark skal hente sin 6 årige 
søn klokken 5. 

Over for Mark sidder Joachim. Joachim er også veteran. De kender 
hinanden godt, rigtig godt. Det afsløres af deres interne drillerier, 
der undertiden fjerner fokus fra dagens emne. Snakken går løst og 
fast om deres fiskeri. For et par dage siden var de på kuttertur på 
Øresund, hvor sildene flokkedes om krogen. Joachim spørger, om 
vi vil ha et par sild med. Det kan vi selvfølgelig ikke sige nej til. Han 
rejser sig, og henter et par stykker til hver i køkkenet. 

Mark og Joachim bor i KFUMs Veteranbo, der blev indviet af Kron-
prinsesse Mary i efteråret 2015. Sammen dyrker de en stor pas-
sion for lystfiskeri, hvilket er årsagen til, at Garderbladet er taget 
til Høvelte. Morten fra KFUM slutter sig til os, og kan fortælle om 
det enormt store rygstød, lystfiskeriet netop har fået. Ved Mortens 
foranstaltning, er lystfiskeriet blevet til en forening. Og foreningen, 
den hedder Fiskebasserne. 

Stort rygstød til 
veteraners 
fiskerdrømme

FRA TANKE TIL HANDLING
Historien om Fiskebasserne starter faktisk et helt andet sted. 
Historien starter i Blovstrød Kirke, hvor Gerth Sloth sidst på året 
2016 rejste et fantastisk beløb til veteranerne. Gerth er også gam-
mel veteran, med to udsendelser til Jugoslavien (92 & 95), og har 
derfor en naturlig interesse i at støtte veteransagen. I dag driver 
Gerth sit eget eventbureau, Morskaberne. En kombination af de to 
elementer, lå dermed lige til højrebenet.  

Projektet startede med et opkald til KFUMs leder i Høvelte, Bjarne 
K. Andersen, der kunne fortælle Gerth, at veteranerne manglede 
midler til at etablere en fiskeriforening. Med det udgangspunkt 
aktiverede Gerth sit store netværk, og fik et støtteevent op at stå. I 
kirkerummets smukke kulisser stod Gerth for lyd- og lyssætning, 
medens Menighedsrådet efter sigende så til med rystende hånd.  

Op til arrangementet lykkedes det at rejse de første 40.000 kroner, 
der blev doneret af sponsorer. Hertil kom indtægter fra billetsalget 
og en Facebook indsamling blandt private brugere, der løftede det 
samlede resultat til et beløb i nærheden af 50.000 kroner. Foruden 
pengebeløbene blev der samlet 15 – 20 fiskestænger, vaders og 
alt muligt andet fiskeudstyr, der til sammen har en nyværdi af ca. 
25.000 kroner, ifølge Bjarne fra KFUM. 
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Som det ses på baggrunden, var der ingen lunde grund til bekym-
ring hos Menighedsrådet. Blovstrød Kirke var smukt pyntet med 
en overbevisende lyssætning, der løbende lod sig intensivere i 
takt med aftenen, og gav gæsterne en sanseoplevelse ud over det 
sædvanlige. 

Arrangementet i Blovstrød Kirke afslører, hvor langt det er muligt 
at nå med frivillige kræfter. Alt fra kagen der indtoges i sognegår-
den efter arrangementet til kunstneres optræden var leveret uden 
beregning. Gerths personlige indsats, sponsorernes velvillige støt-
te, private donatorer, gæster og optrædende sikrede veteranerne 
et solidt udgangspunkt for fiskeriforeningen Fiskebasserne. 

TILBAGE PÅ ”KUFFEN”
Drømmen om fiskeriforeningen er blevet en realitet med Fiskebas-
serne. Glæden ved fiskeriet mærkes, når Mark og Joachim fortæl-
ler om deres oplevelser, deres planer og forhåbninger. Forinden 
vores møde hentede Joachim en rygeovn, som selvfølgelig skal 
bruges til at ryge sild. Det lader i det hele taget til, at Fiskebasser-
ne er mere end fiskeri. Et udsagn som f.eks. det fælles indtag af 
fangsten kan bekræfte. Fiskebasserne er socialt samvær.  

Fiskebasserne har organiseret sig som en frivillig forening med en 
bestyrelse sammensat af repræsentanter fra KFUM og veteraner. 
Foreningen er åben for alle veteraner, og har en række fordelagtige 
tilbud – lige fra det beskedne kontingent til udlån af fiskeudstyr. 

PÅHÆNGSMOTOREN 
Og nu vi er ved fiskeudstyr. Fiskeudstyr, eller nærmere bestemt en 
påhængsmotor, er nemlig årsagen til at Garderbladet er i Høvelte. 
En af sponsorerne til støttearrangementet var Claus Harkjær fra 
Gardershop, der ønskede at sponsorere en bestemt genstand, som 
Fiskebasserne havde brug for. Og den genstand blev altså til en 
påhængsmotor. 

Dagen for besøget er således velvalgt til at falde sammen med, 
at Claus skal overbringe den nye påhængsmotor, som Fiskebas-
serne i fremtiden kan få stor glæde af, når de skal ud med båd på 
fiskesøer rundt om i landet. Den slet skjulte begejstring for det 
nye udstyr er sporbart i ansigterne på de to veteraner, der herfra, 
sammen med alle andre Fiskebasser, ønskes god fornøjelse med 
fiskeriet. 

”Hvis alle giver en 
hånd med, kan man 
nå rigtigt meget” 
Gerth Sloth

”

På billedet ses fra venstre veteranerne Joachim og Mark, der får 
overrakt påhængsmotoren af Claus Harkjær fra Gardershop.
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TEKST: APR-12 ANDREAS DALSGAARD

Forskere anbefaler geninvestering i Forsvaret. Trekløverre-
geringen lover et substantielt løft til Forsvaret. Forsvaret 
selv ser på, hvor der kan udrulles besparelser. Garderbladet 
spørger: Er regeringens substantielle løft et luftkastel? 

Geninvestering, et substantielt løft og besparelser synes usam-
menhængende. Og det er netop et usammenhængende billede af 
optakten til de kommende forligsforhandlinger, der for tiden præ-
ger mediebilledet. For hvordan hænger det hele egentlig sammen? 
Denne måned stiller Garderbladet skarpt på den aktuelle situation. 

I Garderbladets januar udgivelse omtalte vi den sikkerhedspoliti-
ske situation i Europa, der tegnede et, mildest talt, dystert billede 
af vores evne til at beskytte os selv. Kampkraften i de europæiske 
NATO-lande kan langt fra måle sig med den russiske kampkraft, 
der netop nu udgør den største sikkerhedsmæssige trussel i Øster-
søområdet. 

Garderbladet kunne berette om et forsvar i ubalance, hvor blot 
15% af forsvarets over 20.000 ansatte udgør kernepersonel, der 
kan indsættes som kamptropper i konfliktområder. Et faktum der 
gør sig generelt gældende i de øvrige europæiske NATO-lande, der 
ligeledes, siden murens fald, har skåret på forsvarsbudgetterne. 

Men med trekløverregeringens regeringsgrundlag, der lover 
Forsvaret et substantielt løft, var der i en kort periode grund til 
optimisme. Alene erkendelsen af, at verden er blevet farligere, 
måtte tolkes som politisk vilje til at styrke Forsvaret. Hertil var og 
er NATO-lande som Danmark, med forsvarsbudgetter under 2% af 
BNP, presset af Donald Trump der kræver, at NATO landene lever 
op til NATO´s fælles vedtagende 2-procentkrav.   

NATO´S 2-PROCENTKRAV 
På NATO topmødet i Cardiff i 2014 lovede NATO´s 27 medlemslan-
de hinanden, at man ville sigte mod at hæve forsvarsbudgetterne 
til 2% af BNP. Det er dermed en udbredt misforståelse, at man som 
NATO land har forpligtet sig til at befinde sig på de 2% - budgetpi-
len skal blot pege i retning af 2%. 

Men ifølge Mikkel Vedby Rasmussen fra Københavns Universitet, 
kan denne forudsætning have ændret sig med Trumps indtog på 

Er regeringens substantielle 
løft et luftkastel?

præsidentposten. Ifølge Vedby, har amerikanske regeringer hidtil 
skelnet mellem sikkerhedspolitikken og de europæiske forsvars-
budgetter. Trumps udmeldinger om NATO lader dog til, at den 
amerikanske regering nu ser sagen som to sider af samme mønt. 
Hvor amerikansk sikkerhedspolitik førhen var uafhængig, er det 
sandsynligt, at amerikansk støtte i fremtiden afhænger af størrel-
sen på forsvarsbudgettet. 

Én ting er så NATO´s 2-procentkrav. Et helt andet element, som 
sjældent diskuteres i mediebilledet, er 20-procentmålsætningen, 
der sigter mod, at NATO landene anvender 20% af forsvarsbudget-
tet på materielindkøb. Her befinder Danmark sig på bekymrende 
12%, der kun er tilstrækkelig til udskiftning og erstatning af 
eksisterende materiel ifølge Vedby. Budgettet tillader dermed ikke 
Forsvaret at investere i flere fregatter og kampvogne. 

Men hvorvidt de 12 procent overhovedet er tilstrækkelig til at 
dække Forsvarets behov for materieludskiftning, kan endvidere 
diskuteres. I Forsvarsministeriet ligger eksempelvis en ekstra-reg-
ning på nye kampfly, der fortsat mangler finansiering. Og her 
kommer Forsvarets udsigt til besparelser ind i billedet. 

VÆRSGO, FIND MIG EN MILLIARD!
I udgangen af januar måned iværksatte Forsvarsminister Claus 
Hjort Frederiksen (V) en analyse, som skal føre til ”effektivise-
ringer” til en samlet værdi på en milliard kroner. Hovedparten af 

”NATO-medlem-
skabet er på mange 
måder som en brand-
forsikring. 
Hvis der er brande i 
nærområdet, stiger 
forsikringspræmien”.

”



FORSVARSFORLIGET

GARDERBLADET  13

beløbet skal findes i Forsvarets operative kapaciteter, der allerede 
under det seneste forlig måtte skære helt ind til benet for at leve 
op til kravet fra Christiansborg om 15% besparelse. 

Her starter det, som Berlingske kalder en spinmanøvre der ”skal 
skjule, at den nye borgelige regering fortsætter udtyndingen af 
Forsvarets operative kapaciteter, selv om den hævder at ville det 
modsatte.” 

Det kan imidlertid hævdes, at Forsvarsministeriet er trængt op i 
en krog med en bunke ubetalte regninger, der ifølge Berlingske 
beløber sig til 841 millioner kroner. I denne bunke ligger ovenfor 
nævnte ekstra-regning på kampfly som den eneste regning, der vil 
bidrage til Forsvarets kampkraft. De øvrige regninger relaterer sig 
bl.a. til sociale ydelser og efterretningstjenesten.

Det spås således, at en overvejende stor andel af besparelserne på 
Forsvarets operative kapaciteter vil blive anvendt som finansiering 
på ikke-operative kapaciteter. Dermed er der tale om en politisk 
manøvre, der potentielt kan resultere i en mavepuster til Forsva-
rets kampkraft. 

ER DET LUFTKASTELLER?
Det der ligner tegninger af luftkasteller synes for tiden at cirkulere 
på Christiansborg. Det forlig der netop nu er under opsejling, vil 
på overfladen se ud som en sejr for Forsvaret og en sejr for rege-
ringen. Men skind kan bedrage, og tal kan flyttes rundt. 

Hvis regeringen lykkedes med at finde en milliardbesparing på 
Forsvarets operative kapaciteter, vil 400 millioner af besparin-
gen formentlig blive anvendt til at betale ekstra-regningen på de 
nye kampfly. Således vil en betydelig procentdel af det samlede 

forsvarsbudget blive flyttet fra drift til materialeindkøb, hvilket 
vil bringe Danmark nærmere 20-procentmålsætningen. Det kan 
jo på overfladen ligne en sejr til Forsvaret. Det skal blot medtages, 
at løftet er finansieret ved at fjerne kampkraft ét sted fra og flytte 
den andetsteds hen.

Når regeringen til efteråret præsenterer forsvarsforliget, er det 
forventeligt, at den omtalte milliardbesparing vil indgå som en del 
af det substantielle løft. Det er blot essentielt at huske på, hvordan 
regeringen har finansieret det substantielle løft. 

Det er i sig selv bekymrende, at Forsvaret skal finansiere politisk 
pålagte investeringer, der ligger langt ud over forsvarsbudgettet. 
Men det er langt mere bekymrende, at regeringen, tilsyneladende 
ubekymret, iværksætter spinmanøvre, der potentielt vil udhule 
Forsvaret, for at bygge et luftkastel der på overfladen ligner et 
substantielt løft og en politisk sejr. 

I en kronik til Jyllandsposten skrev Claus Hjort, at hans politiske 
mål er at afsætte flere kroner til forsvaret. Lad os nu se politisk 
vilje til at føre Hjorts ambitioner ud i verden. Danmark har forplig-
tiget sig over for NATO – det må og skal vi leve op til. Som Claus 
Hjort skriver i samme kro-
nik: ”NATO-medlemskabet 
er på mange måder som en 
brandforsikring. Hvis der 
er brande i nærområdet, 
stiger forsikringspræmien.” 
Nok brænder det ikke, 
men gløderne ulmer, og 
vores omverden er blevet 
farligere.
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På garderforeningerne.dk/
forsvarsforlig har vi sam-
let en stribe henvisninger 
samt artiklens kilder, 
hvor du kan få yderligere 
indsigt i optakten til det 
kommende forsvarsforlig.

FORSVARSBUDGET I FORHOLD TIL BNP
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Livgarden i Treårskrigen 
1848-1850

DEL 1

TEKST: KASPER KOLD PEDERSEN

Det er med stor glæde, at Garderbladet genoptager
artikelserien om Livgardens Slag og Krige. Over de
kommende tre måneder, vil du kunne følge treårskrigens
op- og nedture. God fornøjelse. (red.)

Den 28. marts 1848, fire dage efter at statholderen i Slesvig-
Holsten, prins Frederik af Nør havde orkestreret et chokerende 
kup mod den danske garnison i Rendsborg, stiller Den Kongelige 
Livgarde til samling på Rosenborg Eksercerplads. Oberst Schøller, 
chef for kongens adjudantstab, bekendtgør at gardere med 
personlig tilknytning til hertugdømmerne Holsten og Lauenborg 
opfordres til at træde frem og bekræfte, at de i lyset af den 
alvorlige situation i Sønderjylland fortsat vil stå ved deres aflagte 
ed om at tjene den danske konge. 

Alternativt kan man forlade tjenesten, og samtidig underskrive 
en erklæring, som forbyder deltagelse i konflikten på rebellernes 
side. Nægter man at underskrive en sådan erklæring, var man at 
betragte som krigsfange. 

Ikke overraskende hørte Livgarden – inklusiv dem af mændene 
med nordtysk oprindelse – til blandt de mest loyale danske 
regimenter, og samtlige af de tilstedeværende gardere erklærede 
derfor uden undtagelser at de fortsat var parate til at ”leve og dø 
som Kongens tro Garde”.

En uge senere befandt Garden sig ombord på hjuldamperen Gejser 
på vej til Sønderborg. Alle var iført de nye mørkeblå feltuniformer, 
der samme år havde afløst den traditionelle røde våbenfrakke. 
Om bord var stemningen høj, og musikkorpset spillede mens 
mændene sang muntert med på ”Dengang jeg drog af sted”, den 
nye soldatervise, som hyldede den tapre danske landsoldat. En 
øjeblikkelig klassiker. 

Stemningen skulle dog inden længe, i lyset af den blodige 
borgerkrig, blive mere alvorlig. Tag for eksempel skuden de 
befandt sig på, Gejser, som bare et år senere blev hårdt medtaget 
i forbindelse med den danske katastrofe i Egernførde Fjord som 
støtte for to danske krigsskibe hvoraf det ene, Christian VIII, 
eksploderede efter en voldsom kanonbeskydning fra Slesvig-
holstenske batterier.     

ENEVÆLDE OG HELSTAT I FRIT FALD 
– BAGGRUNDEN FOR KRIGEN
I 1848 kulminerede en kraftig revolutionær strømning i Europa, 
som var udtryk for en stigende folkelig opbakning til radikale 
og liberale politiske bevægelser og idealer, som krævede at 
kongers og aristokraters magt blev indskrænket, og at ens 
samfundsmæssige stand ikke længere skulle bestemmes af fødsel, 
nedarvede privilegier og pligter. 

Bølgen af revolutioner startede i Italien og spredte sig hurtigt 
til Frankrig, hvor Paris’ vrede borgere i februar jagede kongen 
Ludvig-Filip ud af byen og udråbte den 2. republik. Måneden 
efter havde uroen spredt sig til det tyske, hvor Berlin oplevede 
borgerkrigslignende tilstande, som tvang den prøjsiske konge til 
at love befolkningen reformer. I den ene europæiske storby efter 
den anden gik folk på gaden og enten væltede deres enevældige 
fyrster, eller tvang dem til at underskrive nye, mere demokratiske 
grundlove og gennemføre omfattende samfundsreformer. 

I Danmark kom disse revolutionære vinde på et kritisk tidspunkt, 
fordi man i forvejen stod midt i et indenrigspolitisk kaos, hvor den 
danske helstat var ved at falde fra hinanden. Den politisk uerfarne 
(og psykisk temmelig ustabile) Frederik VII havde netop i januar 
1848 arvet tronen efter sin far, men hans manglende evner til at 
bestride embedet var bredt anerkendt. Han blev derfor hurtigt 
konfronteret med folkelige krav, især fra de nationalliberale, om at 
afvikle sin enevældige position. 
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Blot få dage efter at Berlin kortvarigt var blevet forvandlet til 
en kampplads mellem civile demonstranter og militæret, så 
situationen i København ud til også at kunne løbe løbsk. Efter et 
stort demonstrationstog til Christiansborg, valgte kongen derfor 
at komme befolkningens krav i møde, og igangsatte en proces der 
pegede i retning af en afskaffelse af enevælden. 

Udover den manglende opbakning til enevælden, havde den nye 
konge overtaget en længerevarende politisk hovedpine i form 
af hertugdømmerne Slesvig og Holsten, hvor en del af borgerne 
og aristokratiet ønskede helt at løsrive sig fra Danmark til fordel 
for det tyske forbund. Dette var i dansk optik utænkeligt – især 
når det kom til det nordligste af de to hertugdømmer, Slesvig. 
Situationen i Slesvig-Holsten var en krudttønde, som længe 
havde truet med at eksplodere i borgerkrig, og problematikken 
forstærkede de i forvejen spirende nationalistiske bevægelser på 
både dansk og tysk side.

Fra hertugdømmerne lignede den hektiske situation i København  
en nationalliberal magtovertagelse og et forsøg på afsættelse af  
Frederik VII. De nationale grupper i Danmark havde længe ønsket  
en opdeling af Slesvig og Holsten i en dansk og en tysk del. Derfor  
mente mange tilhængere af et samlet Slesvig-Holsten i hertug- 
dømmerne, at tiden var inde til at kappe båndene til Danmark.  

TYSKERNE KOMMER
Kort efter Gardens ankomst og indkvartering i Sønderborg kom 
der glædelige nyheder, eftersom den danske hær netop havde 
vundet den første slagudveksling med oprørerne ved landsbyen 
Bov (som i dag er en del af Padborg). Rebellerne var nu på fuld 
retræte tilbage mod Rendsborg, og oprøret virkede nærmest knust 
inden det for alvor var startet. Glæden varede dog kort, for snart 
stod det klart at 30. 000 tyske tropper fra en lang række tyske 
stater – bl.a. Prøjsen, Hannover og Mecklenburg – var ankommet 
til Holsten for at bistå oprørerne i deres kamp for at løsrive sig 
Danmark og i stedet tilslutte sig Det Tyske Forbund. 

Kamphandlingerne var derfor kun lige begyndt. I teorien betød 
det nemlig at danskerne var oppe mod en grotesk overmagt – 
Prøjsen alene kunne i princippet sende 400.000 mand i felten hvis 
det skulle være, og resten af Det Tyske Forbund rådede tilsammen 
over et tilsvarende antal. Den prøjsiske krigsmaskine var oven i 
købet den sandsynligvis bedst trænede og udrustede hær i verden, 
hvilket Europa snart skulle opdage (1864, 1866, 1870-71).

På grund af denne markant nye situation overgik Livgardens 
primære opgave fra beskyttelse af Frederik VII til regulær 
krigstjeneste ved fronten. Man behøvede simpelthen alle 
tilgængelige regimenter for at imødegå det tyske angreb. Garden 
blev derfor sendt til Slesvig by og Gottorp, hvor man blev sat i 
sving med skansearbejde og anden forberedelse til det forventede 
angreb fra syd.         

LIVGARDENS SLAG OG KRIGE 
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Blot	få	dage	efter	at	Berlin	kortvarigt	var	blevet	forvandlet	til	en	
kampplads	mellem	civile	demonstranter	og	militæret,	så	
situationen	i	København	ud	til	også	at	kunne	løbe	løbsk.	Efter	et	
stort	demonstrationstog	til	Christiansborg,	valgte	kongen	derfor	
at	komme	befolkningens	krav	i	møde,	og	igangsatte	en	proces	
der	pegede	i	retning	af	en	afskaffelse	af	enevælden.		
	
Udover	den	manglende	opbakning	til	enevælden,	havde	den	nye	
konge	overtaget	en	længerevarende	politisk	hovedpine	i	form	af	
hertugdømmerne	Slesvig	og	Holsten,	hvor	en	del	af	borgerne	og	
aristokratiet	ønskede	helt	at	løsrive	sig	fra	Danmark	til	fordel	
for	det	tyske	forbund.	Dette	var	i	dansk	optik	utænkeligt	–	især	
når	det	kom	til	det	nordligste	af	de	to	hertugdømmer,	Slesvig.	
Situationen	i	Slesvig-Holsten	var	en	krudttønde,	som	længe	
havde	truet	med	at	eksplodere	i	borgerkrig,	og	problematikken	
forstærkede	de	i	forvejen	spirende	nationalistiske	bevægelser	
på	både	dansk	og	tysk	side.	
	
Fra	hertugdømmerne	lignede	den	hektiske	situation	i	
København	en	nationalliberal	magtovertagelse	og	forsøg	på	
afsættelse	af	Frederik	VII.	De	nationale	grupper	i	Danmark	
havde	længe	ønsket	en	opdeling	af	Slesvig	og	Holsten	i	en	dansk	
og	en	tysk	del.	Derfor	mente	mange	tilhængere	af	et	samlet	
Slesvig-Holsten	i	hertugdømmerne,	at	tiden	var	inde	til	at	kappe	
båndene	til	Danmark.			
 
TYSKERNE KOMMER 
Kort	efter	Gardens	ankomst	og	indkvartering	i	Sønderborg	kom	
der	glædelige	nyheder,	eftersom	den	danske	hær	netop	havde	
vundet	den	første	slagudveksling	med	oprørerne	ved	landsbyen	
Bov	(som	i	dag	er	en	del	af	Padborg).	Rebellerne	var	nu	på	fuld	
retræte	tilbage	mod	Rendsborg,	og	oprøret	virkede	nærmest	
knust	inden	det	for	alvor	var	startet.	Glæden	varede	dog	kort,	
for	snart	stod	det	klart	at	30.	000	tyske	tropper	fra	en	lang	
række	tyske	stater	–	bl.a.	Prøjsen,	Hannover	og	Mecklenburg	–	
var	ankommet	til	Holsten	for	at	bistå	oprørerne	i	deres	kamp	
for	at	løsrive	sig	Danmark	og	i	stedet	tilslutte	sig	Det	Tyske	
Forbund.		
	
Kamphandlingerne	var	derfor	kun	lige	begyndt.	I	teorien	betød	
det	nemlig	at	danskerne	var	oppe	mod	en	grotesk	overmagt	–	
Prøjsen	alene	kunne	i	princippet	sende	400.000	mand	i	felten	
hvis	det	skulle	være,	og	resten	af	Det	Tyske	Forbund	rådede	
tilsammen	over	et	tilsvarende	antal.	Den	prøjsiske	krigsmaskine	
var	oven	i	købet	den	sandsynligvis	bedst	trænede	og	udrustede	
hær	i	verden,	hvilket	Europa	snart	skulle	opdage	(1864,	1866,	
1870-71).	
	
På	grund	af	denne	markant	nye	situation	overgik	Livgardens	
primære	opgave	fra	beskyttelse	af	Frederik	VII	til	regulær	
krigstjeneste	ved	fronten.	Man	behøvede	simpelthen	alle	
tilgængelige	regimenter	for	at	imødegå	det	tyske	angreb.	
Garden	blev	derfor	sendt	til	Slesvig	by	og	Gottorp,	hvor	man	
blev	sat	i	sving	med	skansearbejde	og	anden	forberedelse	til	det	
forventede	angreb	fra	syd.									
		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
I Berlin vandt de revolutionære nationalister 
første runde af Revolutionen. Kilde: 
Byvandring.nu 
 
Optoget d. 21/3. gik i god ro og orden ned ad 
Vimmelskaftet. Kilde: Byvandring.nu 
 
 
 

I Berlin vandt de revolutionære nationalister første 
runde af Revolutionen. Det var grunden til, at kongen 
snart lovede at Prøjsen ville støtte Schleswig- 
Holsteinerne mod de danske undertrykkere.
Kilde: byvandring.nu

Optoget d. 21.-3. gik i god ro og orden ned ad Vimmel-
skaftet. Øverst til højre kiggede Grundtvig ud af vindu-
et. Til at begynde med tog han ikke del i Folkestyret. 
Senere blev han en meget engageret parlamentariker.
Kilde: forsvaret.dk
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PÅSKESLAGET
Om morgenen den 23. april ankom der meldinger til den danske 
hærledelse om fjendtlig fremrykning. Den tyske hær var på vej 
nordpå for at fjerne den danske militære tilstedeværelse i Slesvig, 
først og fremmest ved at knuse den danske hovedstyrke, der var 
gået i stilling syd for Slesvig by, og som for øjeblikket talte 12.000 
soldater, ikke engang det halve af den tyske hær. 

Livgarden skulle stå for forsvaret af selve det strategisk vigtige 
Gottorp Slot, og kunne derfor blot observere de første timer af 
slaget fra første parket. Kampene foregik nemlig syd for deres 
stilling, i første omgang omkring Bustrup, hvor den danske fortrop 
bød tyskerne op til dans. Kampen bølgede frem og tilbage, med 
flankeangreb fra først dansk og dernæst tysk side. 

Til trods for den tyske hærs store overlegenhed på papiret, 
lykkedes det på dagen den danske hær at begrænse nederlaget 
og trække sig relativt helskindet ud af kampen, selv om tabene 
ikke var ubetydelige. Mindst 850 mand faldt under kampene i de 
skovrige slesvigske bakker. 

FORVIRRINGEN PÅ GOTTORP SLOT 
Under påskeslaget forberedte den danske overkommando på et 
tidspunkt et modangreb der blandt andre skulle have involveret 
Livgarden, men fik til stor forbløffelse at vide, at regimentet havde 
forladt deres stillinger og nu opholdt sig i slottets tilstødende 
dyrehave. 

Det viste sig at Gardens stærkt sygdomsplagede kommandør, 
Oberst Juel, havde givet ordre til rømning af slottet fordi han var 
bekymret over fjendens troppebevægelser. Det var hans opfattelse 
at regimentet var i overhængende fare for at blive indesluttet af 
tyske styrker der frygtedes at være trængt ind i Slesvig by, og at 
Garden dermed var i fare for at blive afskåret fra resten af den 
danske hær. Juels antagelser viste sig dog at være forkerte, og han 
fik straks ordre om få Garden tilbage i deres oprindelige stilling 
i en vis fart. Alt imens var al snak om muligheden for et dansk 
modangreb dog forduftet, og snart efter trak den danske hær sig 
tilbage. Fejldisponeringen fra oberstens side, kombineret med 
hans forværrede helbredstilstand, fik ham til med kort varsel at 
tage sin afsked som chef for Livgarden. 

Begivenhederne ved Gottorp Slot 1848 forfulgte i et vist omfang 
Livgarden sidenhen, fordi de har været fremdraget som en 
mindre glorværdig fodnote i Livgardens ellers så unikke militære 
tradition. I hvert fald har Premierløjtnant af Livgarden E. O. A. 
Hedegaard med slet skjult ærgrelse kommenteret episoden i sin 
biografi fra 1977 om C. A. Løvenskiold (1822- 1898), der har 
skrevet et klassisk værk om Livgardens historie: 
”Også ’affæren ved Gottorp Slot’ i 1848, som altid skadefro holdes 
op for næsen af gardere, når disse berømmer deres gamle afdelings 
indsats gennem tiderne, er her udtømmende skildret og deler sol og 
vind lige om den spegede begivenhed.” 

At episoden – som i værste fald må anses for at have været Oberst 
Juels ansvar, og i bedste fald som en hændelig fejl under hektiske 
omstændigheder – skulle kunne blamere Livgardens indsats under 
Treårskrigen, forekommer dog absurd. I 1848 var der i hvert 
fald under ingen omstændigheder tid til at hænge sig i den slags 
detaljer.

Dansk angreb

Dansk retræte

Tysk angreb

Tysk retræte
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DYBBØL 5. JUNI 1848  
En måned senere, en særdeles varm sommerdag i juni 1848, 
befandt Livgarden sig med en dansk styrke på 14.000 mand ved 
Dybbøl, hvor en dansk fortrop få dage forinden havde overrasket 
en tysk bataljon og drevet dem på flugt. Få dage senere vendte 
fjenden dog tilbage med forstærkninger, opsatte på at smide de 
danske styrker tilbage til Als.    

Kampene havde allerede varet en rum tid, da Garden ud på 
eftermiddagen stod i brohovedet ved Alssund, klar til at modtage 
hvad man frygtede kunne blive et forceret tysk forsøg på at 
indtage stedet, hvis det igangværende slag forsatte med at tippe 
i deres retning. Flere af de stillinger som få dage tidligere var 
blevet erobret, havde allerede måttet opgives igen. Efterhånden 
koncentrerede danskerne sig derfor om at forstærke stillingen 
ved Dybbøl Mølle. Her lykkedes det imidlertid det danske artilleri 
med hjælp fra søsiden (hvor de godt placerede kanonbåde bidrog 
til bombardementet af de tyske linjer) at få bremset den tyske 
fremrykning. Den danske øverstbefalende greb straks initiativet, 
og gav ordre til et modangreb. Livgarden fik derfor kort efter ordre 
til at marchere frem for at deltage i offensiven. 

På vej dertil mærkede garderne ikke meget til kamphandlingerne 
som foregik bag Dybbøl Bjerg, men kun lige var de forreste rækker 
nået op over bakketoppen før kuglerne fór om ørerne på dem. 
Det skabte nogen uorden, men garderne fortsatte dog hen over 
toppen, hvor den nyudnævnte kommandør Major Johan Kirchhoff 
i samme nu gav ordre til at slå over i løb mod de fjendtlige linjer. 
På deres vej frem tilsluttede andre danske enheder sig dette 
stormløb, begejstrede over at modtage friske forstærkninger i 
form af de høje gardere i bjørneskindshuer. 

Uden at kunne få overblik over det reelle antal af gardere (som 
kun var 300) blev det tyske frontafsnit chokeret over udsigten til 
at skulle stå over for nye og friskere modstandere. 

Efter en kort tumultarisk kamp, hvor især Gardens 1. kompagni 
var i nærkamp, blev tyskerne tvunget baglæns. Først gik de tilbage 
til Dybbøl by, som man forgæves forsøgte at forskanse, men kort 
efter opgav de også denne stilling og retirerede under stor jubel 
fra garderne. 

Først da man gjorde ophold ved Dybbøl kirke gik det midt i 
euforien op for mændene, at der blandt deres egne var flere hårdt 
sårede og døende. Nogle havde midt i sejrsrusen ikke opdaget 
eller forstået omfanget af deres egne kvæstelser. Eksempelvis 
insisterede garder nr. 117, Jürgen Pedersen Pombüll, på at 
fortsætte kampen i forreste linje efter han var blevet påført et 
voldsomt sår, der efter slaget gjorde det nødvendigt at amputere 
hans ene arm. 

Sejren 5. juni var selvfølgelig strategisk vigtig, men lige så vigtig 
moralsk for den danske hær, som efter det tyske forbunds 
indtræden i krigen havde haft det svært. Garden havde udmærket 
sig flot, og i brigadegeneralens rapport blev de rost for ”Tapperhed 
og Raskhed”. Også den daværende artilleriofficer Christian De 
Meza (den senere øverstbefalende i 1864) havde rosende ord 
til Livgarden ved denne lejlighed. Han mindedes blandt andet 
”med stolthed hvorledes vi strede sammen [med Garden] paa 
Dybbølbjerg”.

EN MIDLERTIDIG VÅBENHVILE
Med sejren ved Dybbøl havde den danske hær formået at sikre, 
at Danmark stadig havde et fodfæste i Slesvig. Sejren gav også 
et moralsk rygstød til både befolkningen og soldaterne som 
dermed fik fornyet tro på at krigen kunne vindes. I august indtraf 
en midlertidig våbenhvile, som kom til at vare året ud. Midt på 
efteråret var Garden endelig tilbage i København, hvor man 
sammen med resten af hæren marcherede i parade gennem de 
blomsterstrøede gader og blev hyldet af indbyggerne, mens de 
passerede under flere pompøse æresporte der var rejst på ruten 
gennem byen. Året efter tog man fat på stridighederne igen. 
Livgardens videre færd i Treårskrigen kan læses i næste måneds 
blad.

Livgardens angreb over Dybbøl bjerg 5. juni 1848. 

En feltpræst, der var øjenvidne skrev: ”Det var et 
stolt syn at se disse høje karle med bjørneskinds-
huerne på, kroppen let foroverbøjet og bajonetter-
ne glimtede i aftensolen”.
Kilde: byvandring.nu
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Få dit billede 
med i Garderbladet 
med #garderliv

@that_danishgirl
Så er Sergent Aspirant turen vel 
overstået. Er tilfreds over min 
præstation men er også helt 
udmattet #garderliv #soldi-
er #danishroyalguard #denkon-
geligelivgarde #danmark

@mathiaskenting
Fire dages REX tur er klaret, 
med 120 km i benene, minimalt 
søvn og mad hovedet, er REXen 
i hus og fra i morgen er vi 
ikke rekrutter men gardere! 
#garderliv

rasmus_lykkegaard96Så er 
rexturen igang! #armyli-
fe #danisharmy #royallifegu-
ards #garderliv #vandpassage 
#coldassfuck

@erlingojeda
Officially earned the title of Ro-
yal Guard for the royal family in 
the Kingdom of Denmark! #gar-
derliv #royalguard #monar-
chy #denkongeligelivgarde #liv-
garden #military #rex #rextur

@madsdeluxe
En kæmpe fornøjelse, at repræ-
sentere Danmark ved Estlands 
nationaldag! #garderliv #elitenaf-
danskungdom

@simonhallengreen
#garderliv #livgarden #livgarden-
skaserne #puds #klargøring

@frederik_vigen
En gang garder altid gar-
der #garderliv #livgarden

@undercovertraktor
Efter at have klaret mig 
igennem REX-turen, kan jeg 
nu endelig kalde mig selv for 
garder #livgarden #garder-
liv #proregeetgrege #denkon-
geligelivgarde

LÆSERNES SIDER

OPSLAGSTAVLEN

LIVGARDENS MEMES 
Memes er et social fænomen på internettet.  
Livgardens Memes er venligst udlånt af 
Facebook-gruppen ”Livgardens Memes” 

Tak for lån!  

#GARDERLIV

Lejlighed søges

Kære med gardere. Jeg er 20 år og tjener min sidste tid i 

vagtkompagniet på holdet AUG16. Efter min værnepligt 

er slut her ultimo marts, kunne min kæreste og jeg godt 

tænke os at flytte ind i en leje lejlighed i storkøbenhavn/

københavn. Vores max beløb er 8.000 kr. om måneden alt 

medregnet. Jeg håber der er nogle der kan hjælpe mig, 

mgh M. Dahlin
Jeg kan kontaktes på: Telefon: 2216 9527  

Email: mikkeldahlin@gmail.com

OPSLAGSTAVLENSøger du job, bolig, lære- eller praktiskplads? Måske tilbyder du endda et? Brug Garderbladets opslagstavle, og  udnyt netværket af gamle gardere. Vi bringer dit opslag  helt gratis.  Skriv til garderbladet@ garderforeningerne.dk
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Kongevagt 
Musikkorpset går vagtparader i disse måneder, og den ene ar-
bejdsdag adskiller sig ikke synderligt fra den anden. Opmærk-
somheden koncentreres om, hvordan vejret er, hvor meget tøj 
skal man have på indenunder uniformen, er det mon glat? Hvil-
ke marcher er der på programmet? – alle har sine yndlingsmar-
cher. Hvordan har man det fysisk i dag – en kongevagt er ikke 
at spøge med, det er anstrengende for både unge og gamle. Når 
arbejdsdagene ligner hinanden opelskes sansen for detaljen.

En stolt far, en glimrende fotograf, Lars Mikkelsen, har fotogra-
feret kongevagten en fin solskinsdag, den 15. februar. Lars Mik-
kelsen har selv været 25 år i militæret, og nu er både datteren 
og sønnen fulgt efter. Sønnen valgte Livgarden. Og så skulle der 
fotograferes! Vi har fået lov at bruge hans fine situationsbille-
der af Musikkorpset.

MUSIKKORPSET

Stor besøgsfremgang for Livgardens Museum

Stabstambour Søren Rønløv gør tegn til at gå  
på femmandsfront igen.

På vej ud i trafikken med næsen i noderne. 
Stabstambouren viser vejen.

På tremandsfront p. gr. af vejarbejde og for  
lidt plads. Her spiller tambourerne – de spiller 
udenad og kan se, hvor de træder. Musikerne, 
der spiller efter noder, kan alt for let træde  
ned i et hul visse steder i byen.

Stabstambouren har netop afleveret Musikkorp-
set til musikdirigenten før de tre koncertnumre 
på Amalienborg Slotsplads.

TEKST: KATRINE KIELLAND-BRANDT, FLØJTENIST 
FOTO:   LARS MIKKELSEN
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BOGENSE 2017

Bogense 2017 
 _______________________________________________________________________________________  

 

Repræsentantskabsmøde i BOGENSE 
De Danske Garderforeninger afholder Repræsentant-
skabsmøde i Bogense d. 20. maj 2017. Det er gratis at 
deltage i mødet, og ethvert medlem kan deltage. 

Repræsentantskabsmødet 2017 afholdes lørdag d. 20. 
maj på Bogense Hotel kl. 11.15. Forinden bydes der på 
kaffe og kringle. 

Husk på, at Repræsentantskabet er vor organisations 
højeste myndighed. I år skal Repræsentantskabet tage 
stilling til nogle centrale tiltag. Det er derfor vigtigt, at 
din forening er repræsenteret i Bogense. Vi minder om, 
at deltagelse i Repræsentantskabsmødet ikke forudsæt-
ter deltagelse i hele weekend arrangementet. Vi glæder 
os til at se dig! 

Repræsentantskabsmødet  
– ikke blot et møde 
19. – 21. maj 2017 
Igen i år, har vi valgt at gøre Repræsentantskabsmødet 
til et weekend arrangement for dig og din ledsager. Vi 
starter allerede fredag aften med en koncert ved Liv-
gardens Musikkorps samt Kammeratskabsaften. Lørdag 
starter vi traditionen tro dagen med andagt og parade 
før mødet, og om aftenen inviterer vi til årets festmid-
dag. 
 
Fredag den 19. maj. Kammeratskabsaften 
Ankomst og kammeratskabsaften med ledsager: 
14:00  Registrering af deltagere på Fjeldsted Skovkro.  
17:00 Gratis Koncert ved Livgardens Musikkorps i HCA 

Boxen Bogense for mødedeltagere. Egen trans-
port. 

19:30  Spisning 2 retters menu med kaffe. Excl. drikke-
varer. 

 
 

 

 

 

Lørdag den 20. maj.  Andagt, parade og  
Repræsentantskabsmøde: 

07:45  Bus med alle inkl. Faner fra Fjeldsted Skovkro til 
Torvet Bogense. 

08:30  Faneopstilling ved Bogense Kirke/Torvet. 
09:00  Morgenandagt i Bogense Kirke. 
09:45  Paraden opstilles til march ved Rådhuset, vel-

komst af borgmester. 
10:00  March rundt i byen med musik.  
10:45  March afsluttes og man går til Bogense Hotel 

hvor repræsentantskabsmødet afholdes. 
11:15  Mødet afholdes. 
13:30  Herrefrokost på Bogense Hotel. 
15:15  Busser kører deltagere samt ledsagere retur til 

Fjeldsted Skovkro. 
 

Lørdag 20. maj. Ledsagertur: 

09:00  Andagt i Bogense Kirke. 
09:45  Overværer paradens opstilling. 
10:15  Går på rådhuset til kaffe og kage og velkomst af 

borgmester der fortæller lidt om byen. 
10:45  Bus med ledsagere til Gyldenstens inddæmmede 

Strand med guider. 
13:00  Bus kører ledsagere til Skovby Forsamlingshus til 

buffet incl. en genstand. 
14:00  Bus kører ledsagere til shoppingtur i Bogense By.  
15:15  Bus retur til Fjeldsted Skovkro. 
 
Lørdag 20. maj. Festmiddag: 

17:45 Velkomst med Tambourer. 
18:00  Velkomstdrink. 
18:20  Der bydes til bords. 
18:30  Præsidentens velkomst. 
01:00 Festen slutter.  
 
Søndag 21. maj. Afslutning 

Morgenmad og afrejse. 
 
  

De Danske Garderforeninger afholder Repræsentant-
skabsmøde i Bogense d. 20. maj 2017. Det er gratis at 
deltage i mødet, og ethvert medlem kan deltage.

Repræsentantskabsmødet 2017 afholdes lørdag d. 20. maj på 
Bogense Hotel kl. 11.15. Forinden bydes der på kaffe og kringle.

Husk på, at Repræsentantskabet er vor organisations højeste 
myndighed. I år skal Repræsentantskabet tage stilling til nogle 
centrale tiltag. Det er derfor vigtigt, at din forening er repræ-
senteret i Bogense. Vi minder om, at deltagelse i Repræsen-
tantskabsmødet ikke forudsætter deltagelse i hele weekend 
arrangementet. Vi glæder os til at se dig!

Repræsentantskabsmødet – 
ikke blot et møde
19. – 21. maj 2017
Igen i år, har vi valgt at gøre Repræsentantskabsmødet til et 
weekend arrangement for dig og din ledsager. Vi starter allerede 
fredag aften med en koncert ved Livgardens Musikkorps samt 
Kammeratskabsaften. Lørdag starter vi traditionen tro dagen 
med andagt og parade før mødet, og om aftenen inviterer vi til 
årets festmiddag.

Fredag den 19. maj. Kammeratskabsaften 
Ankomst og kammeratskabsaften med ledsager:
14:00 Registrering af deltagere på Fjeldsted Skovkro.
17:00 Gratis Koncert ved Livgardens Musikkorps i HCA Boxen 

Bogense for mødedeltagere. Egen transport.
19:30 Spisning 2 retters menu med kaffe. Excl. drikkevarer. 

Spisningen foregår på Fjeldsted Skovkro. .

Lørdag den 20. maj. Andagt, parade og Repræ-
sentantskabsmøde:
07:45 Bus med alle inkl. Faner fra Fjeldsted Skovkro til Torvet 

Bogense.
08:30 Faneopstilling ved Bogense Kirke/Torvet.
09:00 Morgenandagt i Bogense Kirke.
09:45 Paraden opstilles til march ved Rådhuset, velkomst af 

borgmester.
10:00 March rundt i byen med musik.
10:45 March afsluttes og man går til Bogense Hotel hvor 

repræsentantskabsmødet afholdes.
11:15 Mødet afholdes.
13:30 Herrefrokost på Bogense Hotel.
15:15 Busser kører deltagere samt ledsagere retur til Fjeldsted 

Skovkro.

Lørdag 20. maj. Ledsagertur:
09:00 Andagt i Bogense Kirke.
09:45 Overværer paradens opstilling.
10:15 Går på rådhuset til kaffe og kage og velkomst af  

borgmester der, fortæller lidt om byen.
10:45 Bus med ledsagere til Gyldenstens inddæmmede Strand 

med guider.
13:00 Bus kører ledsagere til Skovby Forsamlingshus til buffet 

incl. en genstand.
14:00 Bus kører ledsagere til shoppingtur i Bogense By.
15:15 Bus retur til Fjeldsted Skovkro.

Lørdag 20. maj. Festmiddag:
17:45 Velkomst med Tambourer.
18:00 Velkomstdrink.
18:20 Der bydes til bords.
18:30 Præsidentens velkomst.
01:00 Festen slutter.

Søndag 21. maj. Afslutning
Morgenmad og afrejse.

Repræsentantskabsmøde i BOGENSE
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BOGENSE 2017

Deltagerpriser
Husk Bogense er den eneste by ud over Bruxelles der har 
Manneken Piss stående i byen. Bogense er altid et besøg 
værd, og så er Bogense en dejlig kystby.

Kammeratskabsaften og festmiddag samt overnatninger  
foregår på Fjeldsted Skovkro.

Indkvartering:
Bookning af overnatninger i forbindelse med arrangementet  
skal foretages via hjemmesiden.

Adresser og kontaktoplysninger:
Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, tlf. 6488 1660, 
www.fjelstedskovkro.dk

HCA Boxen Bogense, Kristianslundsvej 15, Bogense.

Skovby Forsamlingshus, Assensvej 17, 5400 Bogense,  
tlf.: 6481 1516

Priser:
Fredag: Overnatning dobbeltværelse 795 kr.

Fredag: Overnatning enkeltværelse 695 kr.

Fredag: Koncert med Livgardens Musikkorps i HCA Boxen.  
Gratis indgang for mødedeltagere.

Fredag: Kammeratskabsaften, pr. deltager 275 kr.

Lørdag: Overnatning dobbeltværelse 795 kr.

Lørdag: Overnatning enkeltværelse 695 kr.

Lørdag: Repræsentantskabsmøde. Betales af DG.

Lørdag: Herrefrokost efter repræsentantskabsmøde. 225 kr.

Lørdag: Ledsagertur inkl. frokost, pr. deltag.  275 kr.

Lørdag: Festmiddag, pr. deltager  650 kr.

Lørdag: Bustransporter er inkluderet.

Tilmelding og tilmeldingsfrister:
Venligst benyt vores hjemmeside:
www.nordfyns-garderforening.dk

Tilmeldingen består af registrering af navn, adresse mv.  
Herefter bestilles ovennævnte aktiviteter. Bekræftelse af  
registrering og bestilling sker, når Nordfyns Garderforening  
har modtaget betalingen.

Tilmeldings og betalingsfrist er senest 15. marts 2017.

Gebyrer ved tilmelding efter 15. marts 100 kr.
Gebyrer ved tilmelding efter 15. april 200 kr.
Ved afbud efter 6. maj refunderes indbetalingen ikke.

Links:
Link til registrering:
http://nordfyns-garderforening.dk/51-index/TM.php

Link til bestilling:
http://nordfyns-garderforening.dk/51-index/tilmelding.ehtml
Har du ikke mulighed for at tilmelde dig via nettet kan du  
kontakte:
Formand René Rasmussen på mobil nr: 2168 9687 eller 
kasserer Benny Ohlsen på mobil nr: 5240 3549

Bestyrelsen for Nordfyns Garderforening:
Formand OKT-80 René B. H. Rasmussen, 
Tlf. 2168 9687, Mail: dytbaat1@gmail.com

Næstformand MAJ-70 Hugo Jensen, 
Tlf. 6168 4906, Mail: hugojensenluca@gmail.com

Kasserer og registrator MAJ-70 Benny Ohlsen, 
Tlf. 5240 3549, Mail: garderne.nordfynsgf@gmail.com

Sekretær MAJ-70 Jørgen Rasmussen, 
Tlf. 2812 3312, Mail: jrkar@mail.dk

Bowling APR-79 Niels Thor Rasmussen, 
Tlf. 5132 8086, Mail: solbakken30@mail.dk

Webmaster SEP-84 Flemming Nielsen, 
Tlf. 2496 4087, Mail: info@nordfyns-garderforening.dk
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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: 
433-NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 2174 7775 
e-mail: garder@himmerlandsgf.dk

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: FEB-78 Lars Zacho Rath
Fynsgade 14, 9800 Hjørring
Tlf. 23 44 07 20
e-mail: larsrath@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

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

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 

Hej Garder 
Når du ser dette ikon:  
så kan du finde mere 
fra din forening på 
www.garderforeningerne.dk. 
Hvis du ikke har internet adgang, 
så printer og sender vi naturlig-
vis indlægget med posten til din 
postkasse. 

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

Gardergolf   
Sted: Sebber Kloster Golfbane, Bjerregårds-
vej 23, 9240 Nibe. 
Tid: Kr. Himmelfartsdag den 25. maj 2017 kl.  
9.30 med løbende start. 
Matchen er for alle golfspillende gardere 
med ledsager. 
Green-fee kr. 400,00 - SNG kr. 200,00. Match-
fee kr. 20,00 ekskl. mad. 
Præmier: Der dystes om Himmerlands GF 

jubilæums vandrepokal, som juli-65 Orla 
Andersen skal forsvare. Desuden er der præ-
mier for hver 5 deltagere. Endvidere er der 
præmie til den der kommer tættest på hul i 
et slag på green på alle par 3 huller. 
Efter matchen er fællesspisning. Derefter 
overrækkelse af præmier. 
Vi håber som sædvanlig på et stort fremmø-
de til denne golfdag i Sebber Kloster.
Vil du med? Bindende tilmelding senest tirs-
dag den 21. maj 2017 kl. 18.00 til golfleder 
Kjeld Sørensen mobil/SMS 2174 7775 eller 
mail garder@himmerlandsgf.dk med oplys-
ning om DGU nr. og HCP.

MÆRKEDAGE
Følgende har på sin halvrunde fødselsdag 
haft besøg af 2 fra bestyrelsen: 
JAN-61 Peter Jensen. 

Skaf et nyt medlem.
Hvis du, som medlem af vor forening, skaf-
fer et nyt medlem, vil du få halvt kontingent 
et år. Skaffer du to medlemmer får du et 
helt års kontingent.

BESØG FLYVESTATION AALBORG TORS-
DAG DEN 6. APRIL KL. 19.00
GF Nordjylland kan tilbyde et besøg på Fly-
vestation Aalborg, hvor vort medlem Emil 
Kofod-Nielsen sammen med Preben Skaarup 

vil fremvise og informere om Flyvestation 
Aalborg. Programmet vil omfatte rednings-
helikopterne, hangar med de 2 stationerede 
flytyper og en ”briefing” om Air Transport 
Wing. Vi mødes ved hovedindgangen til Fly-
vestation Aalborg ved rundkørslen i Vadum 
kl. 18.45! Der vil blive mulighed for at få en 
kop kaffe og bestyrelsen medbringer lidt 
kage hertil. Da vi kun kan være 50 deltagere, 
er det vigtigt, at man tilmelder sig hurtigst 
muligt. Kun de første 50 tilmeldte kan delta-
ge. Skriv til kontakt@gfnordjylland.dk eller 
ring til Niels Thygesen tlf. 8121 0060.

TIRSDAG DEN 11. APRIL KL. 19.30 SKYT-
TELAUGET:
Med fokus på det kammeratlige samvær 
afholder Skyttelauget skydeaften, hvor der 
også er mulighed for kortspil og rafling. Ste-
det er som sædvanlig skydebanerne på Gl. 
Lindholm Skole. Tilmelding ikke nødvendig.

TIRSDAG DEN 25. APRIL 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.

TIRSDAG DEN 2. MAJ KL. 19.30
JAGTLAUGETS GENERALFORSAMLING:
Jagtlauget afholder den årlige generalfor-
samling. Alle jagtinteresserede GF-med-
lemmer er meget velkomne. Der udsendes 
skriftlig indkaldelse til alle medlemmer af 
jagtlauget. Husk alle jagtinteresserede GF 
medlemmer har adgang til frit medlemskab 
af Jagtlauget.

KATTESKYDNING:
Tirsdag den 14. februar afholdt Skyttelau-
get den årlige Fastelavnsskydning. Efter 
ihærdig skydning blev vor nye kattekonge  
912-MAJ-55 Frank Nielsen hædret. En dej-
lig aften som kan anbefales til alle GF med-
lemmer.
Se de næste arrangementer på vor hjem-
meside www.gfnordjylland.dk

JUL-71 Niels Chr. Thygesen

REGION 1
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REGION 2

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

Vendsyssel GF 43
 14/5 1918
Formand: DEC-06 Peter Christensen
Knoppen 6, 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

Onsdag d. 5. april kl.19.30
Landsskydning på 15 m i Sjørring Hallen 
med forplejning.
Vi mødes på skydebanen i Sjørring hallens 
kælder.
Indgang fra bagsiden af hallen.
5. april er sidste skyde aften, som afsluttes 
med et par stykker smørrebrød.
Tilmelding senest d. 2. april til Niels Godik-
sen på 2090 7901 el. n.godiksen@mail.dk
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.
Vel mødt.

Bestyrelsen

Husk tilmelding til generalforsamling den 
26. april, her har du muligheden for at kom-
me med forslag og ideer til vores forening, 
samt selvfølgelig være i godt selskab.

Husk at kammeratskabsaften den 6. april 
bliver holdt som et erhversbesøg med damer 
hos Nejsiglund Blomstergartneri i Sæby. 

Den 5. februar afholdt vi den årlige makre-
laften. Denne aften er efterhånden blevet 
en tradition, og det altid store fremmø-
de viser, at også her er der noget, der kan 
samle vore medlemmer. Vi skylder alle 
en stor tak til FEB 75, Erik Kristensen for 
at dette arrangement er muligt, og igen i 
år havde Erik nogle spændende nyheder 
med fra Sæby Fiskeindustri, at dømme på 
det der blev spist, tyder det på, det faldt i 
de flestes smag. Der var også tænkt på den 
søde tand, og Fru Pedersen havde endnu 
engang lavet en kage, der var en konditor 
værdig. Hvis nogen efter dette festmåltid 
gik sultne hjem, var det deres egen skyld. 
Der var også flere medlemmer der fik skudt 
til Landsskydningen denne aften, så alt i alt 
en særdeles vellykket sammenkomst. 

JUL-81 Peter Ulrik Sørensen

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

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@dlgtele.dk

Regionsbowlingleder: 
APR-09 Karsten Fruergaard
Skaldehøjvej 97, 8800 Viborg
Tlf. 21 23 27 70
e-mail karstenfruergaard@hotmail.com

Kranselægning på Rinds-
holm Kro Gl. 
Århusvej 323, 8800 Viborg.
Torsdag den 8. juni 2017 kl. 18.30.
Vi starter i Mindelunden med kranse-
lægning. Vi tager Fanerne med.
Klokken 19.00 er der spisning (dagens 
ret) m. 1 øl/vand. Efter spisning er der 
foredrag med Søren Gade.
Der vil også blive serveret kaffe/the 
med æblekage. For at deltage denne 
aften er prisen 225.- kroner.
Der er plads til max. 70 personer. 
Så det er først til mølle. Tilmelding 
senest den 10. maj på mail, derefter 
sender jeg konto nummer, så der kan 
betales. (Kvittering giver adgang). 
Garder Hilsen, Jens Saabye

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

Salonskydning torsdag den 6. april fra kl. 
18.30 i Skyttehuset i Stenvad, Stenvad Byga-
de 55. Det er sidste aften, hvor der kan sky-
des til Landsskydningen 2017. Efter skydnin-
gen er der kaffe med Kirstens kage, alle er 
velkommen også ledsagere.
Soldaterforenings udflugt lørdag den 6. maj 
til Sønderborg Slot og en tur over grænsen. 
Der mailes et program ud for turen med 
start og hjemkomsttider til alle medlemmer 
vi har mail adresse på. Tilmelding til Våben-
brødreforeningen for Ebeltoft og Omegn ved 

Jens Høj 2449 7541 eller hoj.jens@gmail.
com senest den 16. april. Chr. Brøgger

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. a. 40 37 26 26
e-mail: soerengtl@hotmail.com
www.garderholstebro.dk

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

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@dlgtele.dk
www.dg39.dk

Bowling
For syvende år i træk fik vi GULDET med 
hjem, stort TILLYKKE ønskes fra hele for-
eningen: Aage Christiansen, 361 point, Jens 
Vestergaard, 307 point, Steen Lillegård, 
306 point, Per Vestergaard, 269 point.
Hvis du ikke har fået en mail fra mig i marts 
mdr. er det fordi, den er forkert, eller jeg 
ikke har din mail adresse.
Husk vi er kommet på facebook

Skal du have en fest kan du låne to 
flotte bordfaner.
Mangler du Den Kongelige Livgar-
des Portvin og en rigtig god rød-
vin så kontakt, Holger Østergaard
Keldsgårdvej 6, 7451 Sunds
Mail ruthholger@hotmail.com 
Mobil 2945 1980 
FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen

Husk! Husk!
Landsskydning/pokalskydning M/K
Torsdag den 6. april 2017 kl.19:00 Højmark 
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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

Samsø GF 09
 18/3 1909
Formand: JUL-71 Vagn Aa C. Iversen
Mårup Skolegyde 10, 8305 Samsø
Tlf. 40 21 56 76 
e-mail: videsign@videsign.dk

Silkeborg og Omegn  GF 30
 4/5 1913
Formand: MAJ-89 Jacob Nørgaard
Sølystvej 118, 8600 Silkeborg
Tlf. 20 60 66 33
e-mail: jakobnorgaard@yahoo.com
www.silkeborg-garderforening.dk

Hallens skydekælder, Adelvej 41, Højmark
6940 Lem St. Efter skydningen mødes vi til 
hyggeligt samvær, samt Jans gode kaffebord 
i ”Garderstuen”. 
Tilmelding senest mandag den 3. april til 
Skydeleder Michael Nissen på 8161 3475 
eller ml.nissen@privat.dk eller formand An-
ders Bjerg på 51769891 eller lindevej.20@
dlgtele.dk

Virksomhedsbesøg/sommerudflugt M/K.
Skjern og Omegns Garderforening og Ring-
købing og Omegns Garderforening
inviterer hermed de to foreningers medlem-
mer med pårørende til virksomhedsbesøg i 
Ringkøbing Skjern Kulturcenter, Ranunkel-
vej 1-3, Skjern 
lørdag den 22. april 2017 kl. 10.00
Efter en omfattende til- og ombygning er 
Ringkøbing-Skjern Kulturcenter blevet til en 
større virksomhed, hvor der dagligt færdes 
et utal af brugere og tilskuere.
For at få driften til at løbe rundt og for at 
tilrettelægge og afvikle dagligdagen og ar-
rangementer kræver det planlægning og 
handling. 
Vi har lavet en aftale med Kulturcentrets di-
rektør Dorthe Marie Siersbæk om at komme 
på virksomhedsbesøg. Vi får mulighed for at 
komme ind bag facaden, og vi vil blive orien-
teret om Kulturcentrets mange aktiviteter. 
Vi forventer at afslutte formiddagen med 
et lettere traktement ca. kl. 12.00. Pris ca. 
100,00 kr. 
Af hensyn til forplejning bedes tilmelding ske 
senest den 18. april 2017: til Ryan Faurby, 
mobil: 2142 2026 eller email: ryan@denn-
ronn97.dk eller
Gunnar Jensen, mobil: 3046 2073 eller email: 
gunnar.yette@hotmail.com

Generalforsamling
Foreningens årlige generalforsamling blev 
afholdt i ”Garderstuen”, mandag den 6. 
februar, Kassereren fremlagde et tilfreds-
stillende regnskab, der dog viste et un-
derskud på 13.500,00 kr., årsagen var et 
stort tilskud til jubilæet. Der var nyvalg til 
bestyrelsen af JUN-87 Anders Gintberg og 
APR-06 Lars F. Claussen, alle øvrige poster 
blev besat ved genvalg. Der blev fremsat et 
forslag til en vedtægtsændring fra et med-
lem. Forslaget gik ud på at der tilføjes en 
paragraf i vedtægterne, som gør det muligt 
at foreningen på sigt kan fusionere med en 
anden Garderforening. Forslaget blev en-
stemmigt vedtaget. 

Læs en udvidet beretning på 
www.garderforeningerne.dk 
under Ringkøbing GF.  JAN-72 Anders Bjerg

SAMSØ GARDERFORENING.
INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING
Onsdag den 22. MARTS  2017 I Medborger-
huset KL. 18.30
TILMELDING SENEST D. 17. MARTS TIL NE-
DENSTÅENDE
Vagn Iversen, tlf. 8659 6433
Jørn Nissen, tlf. 3063 7955
Søren Wiese, tlf. 5174 5074

NB. Husk Garderskydning hver tirsdag.

Husk fugleskydningen den 08.04.2017 kl. 
10.00 i det nye skyttehus.
Tilmelding til Jacob Christensen på 2729 
2721 eller jacobchristensen85@yahoo.dk

Virksomhedsbesøg hos V2 Tobacco den 
25.04.2017 kl. 18.
Tilmelding til Erik på 3048 8425 eller Ole på 
6165 1347 senest den 18. april. 

Husk Kranselægningen den 4. maj kl. 16.30 
på Vestre Kirkegård.

NOV-71 Erik Tjener

Husk foredrag med Mads Rahbek onsdag 
d. 19. april kl. 18:30. Se mere under Region 
III.

Virksomhedsbesøg
Sammen med Garderforeningen for Odder 
og Omegn er der virksomhedsbesøg
Tirsdag den 25. april kl. 18.00 – 20.00/20.30 
Troldgaarden, Troldkirkevej 5, Vedslet, 8732 
Hovedgård. 
Den økologiske gård Troldgaarden, vil give 
en rundvisning og arrangere spisning med 
en tapasplatte med produkter fra egen 
produktion. Philip vil stå for rundvisningen 

REGION 2

	
	
Lørdag d. 9 september 2017 arrangerer Samsø 
Garderforening et spændende guided besøg hos 
det nye Sea War Museum i Thyborøn. Alle 
gardere med ledsager er velkommen. Turen går 
også omkring Jyllands Akvariet, der rummer et 
rigt udvalg af fiskene fra Nordsøen samt DKs 
største model af en Kaskelothval på 15m.  
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museum,	der	fortæller	om	søkrigen	i	Nordsøen	
under	1.	Verdensskrig.	Museets	mange	
renoverede	vragfund,	danner	baggrund	for	et	
stort	antal	personlige	skæbnefortællinger,	bl.a.	
historien	om	verdenshistoriens	største	søslag.	
Den	tyske	Højsø	Flåde	og	den	Britiske	Grand	
Fleet	tørnede	sammen	den	31.	maj	og	1.	juni	
1916	-	25	krigsskibe	blev	sænket,	og	8645	
søfolk	omkom.	I	klitten	udenfor	museet	er	der	
mulighed	for	at	besøge	Mindeparken	for	
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Jyllands Akvariet  
Kom	indenfor	i	Jyllands	Akvariets	maritime	
univers	af	oplevelser	fra	Nordsøen.	Stryg	en	haj	
over	hovedet,	klap	en	rokke	på	ryggen	og	få	de	
fantastiske	fortællinger	om	udstillingen	der	
rummer	alt	fra	en	fullsize	model	af	en	stor	
Kaskelothval	og	til	Tiskeyngel	fra	Lim	Tjorden.	
Efter	besøget	kommer	I	med	på	en	guided	
rundvisning	på	Danmarks	mest	moderne	
Tiskeauktion.	Her	sælges	al	Tisk	over	internettet	
til	hele	Europa.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Giv Agt!	
Til samtlige Garderforeninger i Danmark  
 

Starttidspunkt kl. 10.00: Pris pr. deltager kr 
275,- ekskl. transport  
Prisen	inkluderer:	Indgangsbillet	og	guided	tur	
i	Sea	War	Museum,	indgangsbillet	og	guided	tur	
i	Jyllands	Akvariet	/	besøg	på	Thyborøn	
Fiskeriauktion	samt	en	frokost	sandwich,	
hvortil	der	kan	købes	drikkevarer.		
Bindende	tilmelding	senest	d.	17	juli	til	
Samsø	Garderforening	Vagn	A.C.	Iversen	tlf:	
4021	5676	mail:	videsign@videsign.dk		
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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

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

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

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

og besvare eventuelle spørgsmål. Philip er 
kendt fra TV-udsendelsen ”De unge land-
mænd”. 
Pris for rundvisning og tapasplatte vil være 
225 kr. pr. person excl. drikkevarer. Drikke-
varer kan købes. 
Der skal være minimum 20 tilmeldte for at 
gennemføre arrangementet. 
Tilmelding til formand Asger Thykjær, tlf. 
2166 6559 eller mail brittaogasger@fiber-
mail.dk senest mandag den 17. april 2017.

Skydning
Vi har i februar afholdt 15 meter lands-
skydninger. Der deltog 10 skytter.
Det var nogle hyggelige aftner, og vi fik rig-
tig god gardersnak.

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.

AUG-72 Asger Thykjær

Generalforsamling
Torsdag d. 9. februar holdt foreningen ge-
neralforsamling i ”Paradiset”. Der var mødt 
knap 40 medlemmer op til en hyggelig af-
ten.
Der blev lidt udskiftning i bestyrelsen idet 
kasserer MAR-65 Orla Kastbjerg ikke øn-
skede genvalg til bestyrelsen. I stedet havde 
Orla talt med juli-86 Claus Gustafsson om 
at stille op. Claus indvilgede og generalfor-
samlingen valgte Claus med stor applaus.
Inden generalforsamlingen var der spis-
ning. I år var det stegt flæsk og persillesovs. 
Menuen vagte begejstring, og der blev også 
serveret en enkelt snaps. Der var også sør-
get for rigeligt med rødbeder.

AUG-82 Jørn Bech

Ons. d. 5. april kl. 18:00 besøger vi Kvinde-
museet, Domkirkepladsen 5, Aarhus c.
Rundvisning i den historiske bygning med 
guide efterfulgt af buffet tilberedt af udsøgte 
økologiske råvarer, hjemmebag og kaffe som 
vor bedstemor lavede det. Hvis tiden tillader 
det, går vi bagefter rundt om hjørnet til Be-
sættelsesmuseet, hvor vi får en rundvisning. 
Tag gerne en ledsager med. Max 40 deltage-
re. Pris: 150kr./pers. excl. drikkevarer.
Arrangør: Jørgen Ø. Johnsen 4075 1724. 
E-mail: abc-telte@mail.dk

Torsdag den 2. februar afvikledes bowling.
Der var i år flot tilslutning til den årlige 
bowlingaften i Bowl’n’Fun, og der blev 
kæmpet til det sidste på alle baner.
Under den efterfølgende lækre buffet var 
der præmieuddeling.
Hos damerne var det igen Kirsten Møller, 
der vandt 1. præmie, og hos garderne var 
det Bent Christensen, der vandt 1. præmie.
2. præmie gik til Jørgen Ø. Johnsen og 3. 
præmie gik til Peter Møller.

Garderforeningerne i Sydjylland (3)

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

Regionsskydeleder 
MAR-93 Ulrik 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

I	et	samarbejde	mellem	Garderforeningerne	Vejle,	
Skanderborg,	Odder	og	Horsens	er	det	lykkedes	at	
kunne	invitere	alle	gamle	gardere	med	ledsager	til	
Foredrag	med	Chefen	for	Den	Kongelige	Livgarde,	

Oberst,	Kammerherre	Mads	Rahbek		

Onsdag	d.	19.	april	kl.	18.30	på	Scandic	Bygholm	
Park,	Schüttesvej	6,	Horsens.	

Aftenens	menu	er	Wienerschnitzel	m/tilbehør.	
Prisen	pr.	kuvert	195	kr.	(eks.	drikkevarer)	med	

efterfølgende	kaffe.	Bindende	tilmelding	senest	d.	12.	
april	til	din	lokale	formand.	Med	venlig	hilsen	

Jens	Palmelund,	Vejle	GF,	tlf.	21768685,	jens@palmelund.dk	
Asger	Thykjær,	Skanderborg	GF,	tlf.	21666559	

brittaogasger@Nibermail.dk		
Jens	P.	Petersen,	Odder	GF,	tlf.	20323318,	
garderforeningen.odder@gmail.com		

Jørgen	Bojsen,	Horsens	GF,	tlf.	20295885,	
joergenbojsen@turbopost.dk		

FOREDRAG MED OBERST, KAMMERHERRE 
 MADS RAHBEK 

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: AUG-11 Daniel Sørensen
Rottarpvej 2D, 6855 Outrup
Tlf. 24 65 93 11
e-mail: ds-sorensen@hotmail.com

Holdkapskydning 2017.
Ons. d. 19. april 2017 kl. 19.00 til 21.00, er 
foreningen inviteret af LAF Esbjerg afdeling 
(Luftværns-artilleristerne) til Holdkapskyd-
ning, hvor vi dyster mod de andre soldater-
foreninger i Sydvestjylland.

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra 

Musikkorpset gør dagen festlig.

Ring til Jesper Hyllested. Musiker ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 2825 6500
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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

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

Kongeå-egnen GF 73
 24/7 1958
Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 60 80 92 26
e-mail: peter@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
Facebook – søg på ”Garderforeningen i Kolding”

Midtjydsk GF 58
 25/11 1934
Formand: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.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

Aktiviteter i april: Ons. d. 5. april kl. 10.00 
Kammeratskabsformiddag m/ledsager 
i garder og museums stuen på Haderslev 
Kaserne. Denne formiddag skal vi høre et 
utroligt og højaktuelt foredrag af chefen for 
Hærens Efterretningscenter, hr. oberst Bir-
ger Mejlholm. Bestyrelsen håber på stor til-
slutning til dette foredrag. Det er jo ikke en 
hvem som helst foredragsholder vi har for-
mået at komme. Vel mødt!  Det er så denne 
sæsons sidste foredrag i rækken af kamme-
ratskabsformiddage m/ledsager. Har i nogle 
gode forslag på foredragsholdere til næste 
sæson, så hører jeg (LGM) meget gerne. Min 
lagerbeholdning er snart ved at være tom.

Søndag den 9. april markerer Haderslev 
Garnison årsdagen for Danmarks besættelse 
med følgende program:
Kl. 10.35 - 11.00 March igennem byen 
med start fra Haderslev Kaserne, og med 
Slesvigske Musikkorps, fanekommandoer, 
æreskommandoer samt forsvarsvenlige 
foreninger, herunder også Haderslev Gar-
derforening, med fane og medlemmer
Kl. 11.00 - 11.10 Kranselægning ved obeli-
sken ved Hertug Hans Kirke.
Kl. 11.10 - 11.35 Mindeandagt i Hertug Hans 
Kirke. Er du ikke til, at gå med i æreskom-
mandoen fra Kasernen er du velkommen 
med ledsager, børn- og børnebørn til, at 
møde fem kl. 11.00 og overvære kranselæg-
ning og efterfølgende mindeandagt i Kirken. 
Prøv at komme og overvære, denne minde-
rige stund.
Kl. 11.35 – 11.55 March tilbage til Kasernen
Kl. 12.00 – 12.02 To minutters stilhed og 
flaghejsning på Kasernen.      

Landsskydning på 15 meter
I skrivende stund har mange allerede skudt 
og derved deltaget. Men har du mod på at 
skyde og endnu ikke fået det gjort, så kon-
takt da Jacob Hanquist Petersen på mobil 
2095 8144. Der kan efter aftale skydes i uge 
13 og 14. Ved deltagelse støtter du Horsens 
Garderforening i Landsskydekonkurrencen.
 Skydeudvalget. 

Manneturen 2017. Årets Mannetur er fast-
lagt til afholdelse torsdag d. 15. juli på Byg-
holm Landbrugsskole. Mere om dette senere. 

Bestyrelsen.

Aktiviteter
Sejltur med marinehjemmeværnets båd, 
MVH 812 Herkules: Den 20. april planlæg-
ges der en tur gennem Kolding fjord og ud 
i Lillebælt med Herkules. Ud over den flotte 
tur gennem Kolding fjord, vil vi også få en 
rundvisning på båden og få fortalt om bå-
dens opgaver. Kaptajnen har inviteret og 
oplyser at der kun er plads til et begrænset 
antal (15)passagerer, så pladserne vil blive 
fordelt efter ”først til mølle” princippet. Tu-
ren starter kl. 18:30 fra Kolding inderhavn, 
og turen går ud gennem Kolding fjord, og 
rundt om Fænø, hen under broerne, og hjem 
igen. Tilmelding til formanden på telefon 
4026 0059 eller mail: ole@borkjessen.dk

Skydning: Skydelederen oplyser, at der også 
i april skydes på Kolding-Bramdrup Skyt-
teforenings 15m baner på Platinvej 6 i Kol-
ding. Vi mødes hver torsdag mellem kl. 19 
og 21. Yderligere oplysninger kan fås ved at 
kontakte skydeleder Andreas Jacobsen på tlf. 
2197 0603.

Generalforsamling
Garderforeningen for Kolding og Omegn 
har afholdt ordinær generalforsamling 
mandag, den 27. februar på Bramdrupdam 
Kro hvor 32 af foreningens medlemmer var 

12 medlemmer var mødt op til årets gene-
ralforsamling, den 25/1 i Garderstuen.
Ulrik Baunsgård aflagde beretning om 
foreningens virke siden sidste generalfor-
samling, det var Ulriks først beretning som 
formand. Beretningen blev godkendt. Ulrik 
Baunsgård fortalte om årets skydninger, 
bl.a. 15 m skydning i Blåhøj Hallen og del-
tagelse i landsskydningen. Johannes Due 
fremlagde regnskabet, der viste et over-
skud på kr. 502,-, foreningen har 42 med-
lemmer og jubilæumsfondens kapital er kr. 
11.385,-. Regnskabet blev godkendt.
Der var indkommet 1 forslag. Kassereren 
foreslog at bidraget til jubilæumsfonden 
ændres fra 10% til 5% af kontingentet. For-
slaget blev vedtaget. Ulrik Baunsgård og 

Der dystes i 3-mands hold på kal. 22 rifler, og 
Alslev Skytteforening stiller deres indendørs 
skydeanlæg med fuldautomatisk marke-
ringsanlæg til rådighed. Pris: 75 KR. og det 
dækker 50 skud (2 serier med 5 prøveskud) 
samt kaffe/brød. Adresse: Kirkegade 1 b. Al-
slev 6800 Varde ved Alslev Idrætsanlæg.
Tilmelding  senest  10. april til Allan på email 
lysebjergandersen@gmail.com

AUG-01 Allan Lysebjerg Andersen

Læs om vores Kulturaften på 
www.garderforeningerne.dk 
under Haderslev GF

mødt op. Formanden Ole Bork Jessen fik 
ordet, og fremlagde sin beretning: (uddrag)
2016 blev året hvor vi skiftede bank, fra 
Den Danske Bank til Middelfart Sparekas-
se, og i samme proces blev vores medlem-
skab af PBS også aflyst. Bankskiftet var en 
bevidst handling fra bestyrelsens side, men 
PBS aflysningen var en følgevirkning. Vi 
endte med at vælge Middelfart sparekasse, 
fordi de ikke krævede, at vi ændrede vores 
vedtægter i forbindelse med, at der blev 
indsat en ny kasser.
Kronesagen: Der er, efter en kro uberetti-
get brugte en lukket kongekrone i sit logo, 
kommet focus på brugen af kroner. De Dan-
ske Garderforeninger har søgt om at få god-
kendt brug af lukket krone, og dermed me-
ner jeg at vi er dækket ind, da formanden 
ikke er bekendt med at Garderforeningen 
for Kolding & Omegn har eget logo, men be-
nytter DG´s. Ved nogen af de ”gamle” noget 
om det, så giv endelig besked.
Formanden var på valg og blev genvalgt, til-
lige blev Jan Andreasen og Jørn Østergaard 
Nissen genvalgt. Peter Krogh udtræder af 
bestyrelsen suppleanter og revisor blev 
også genvalgt.

Du kan læse en udvidet beret-
ning på www.garderforeninger-
ne.dk under Kolding GF

REGION 3
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Ribe og Omegn GF 28
 18/8 1912
Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
Mobil 20 76 31 06  
e-mail: leifhave@hotmail.com

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

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

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.internet38@gmail.com
www.garderforeningenvejle.dk

Kammeratskabsaften med damer onsdag 
d. 3.maj 2017 På Hejreskovvej 20 Holsted / 
Garderstuen Kl. 19.00. Hans P. Jepsen vil for-
tælle om sin tid som GAZA soldat, hold 18, 
1965.  John Dønnergård vil fortælle om sin 
tid som sin tid på Cypern a 2 omgange, hold 
14, 1972 og hold 22, 1975.   
Foreningen er vært med Kaffe og lidt spise-
ligt, så glæd Jer til en hyggelig aften.
Tilmeldings frist senest d. 26/4. Telefon. 
2076 3106 eller mail. leifhave@hotmail.com

Fisketur med afgang fra Årøsundhavn 2b 
Årøsund torsdag d. 18. maj kl. 10.00.
Max. 12 personer. ca.(5 -6 timer).
Pris kr. 450,00 pr. person som betales ved 
afgang. Incl. i prisen; ca. kl. 12.00 serveres 
frokost og kaffe med hjemmebag. Bindende 
tilmelding senest d. 4/5.  Telefon. 2076 3106 
eller mail. leifhave@hotmail.com

Husk også landsskydningen der skal være 
afviklet inden 10. april. Pris for deltagelse er 
kr. 30,- inkl. Ammunition og kaffe.  

NOV-63 H.P. Jepsen

Husk din Garderforenings arrangementer.
Vi har følgende arrangementer som vi lige 
vil gøre opmærksom på: 9. april deltager 
Sønderjydsk GF som altid ved kranselæggel-
sen i Søgård, det er klokken 10. Efterfølgen-
de er der kaffe i kantinen ved Søgårdlejren.

7. maj er der årgangsparade på Livgardens 
kaserne i Gothersgade. Vi prøver endnu en-
gang at arrangere bustur derover, så man 

Husk foredrag med Mads Rahbek ons. d. 
19. april kl. 18:30. Se mere under Horsens GF. 

Klubaften
Klubaften på Hotel Hedegården torsdag den 

GARDERNES HUNDREDEMANDS FORENING

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

Johannes Due blev genvalgt til bestyrelsen. 
Erling Christensen blev genvalgt som sup-
pleant. Thomas Nielsen og Poul Frost blev 
genvalgt som foreningens revisorer. Johan-
nes Due blev genvalgt som fanebærer.
Under evt. blev der uddelt hæderstegn til 
følgende medlemmer 10 år Jens Peter Tro-
engaard Sørensen, 40 år Bent Rasmussen 
og Niels Erik Kromann, 50 år Poul Frost og 
Niels Chr. Mortensen, 60 år Egon Sandfeld 
Nielsen og Elvin Larsen. Niels Chr Morten-
sen og Elvin Larsen var fraværende og vil 
få tegnet ved en senere lejlighed. Herefter 
blev der serveret hamburgerryg med tilbe-
hør. MAR-93 Ulrik Baunsgård

6. april 2017 kl. 20.00. Der er som altid på 
Hotel Hedegården stor mulighed for at møde 
gamle garderkammerater, og er der nogen 
der har nogle forslag til nye tiltag i Forenin-
gen, så tag dem med. Traktementerne er 
selvfølgelig til vores favorable priser.

Kære Garderkammerat, lige en reminder:
Fugleskydning, lørdag d. 10. juni 2017 i 
Skyttehushaven, Vejle, kl. 10.00.
Program:
X - Skydning til ”fuglen”  (mange fine gevin-
ster) 
X - Gratis ”Fuglekonge-frokost” (drikkevarer 
kan købes)
Skydekort: a kr. 20.00 pr. kan købes ved ind-
betaling: konto Reg. 1682 3224031482
Familie og venner – er som sædvanlig meget 
velkommen og alle uanset erfaring og evner, 
kan deltage i skydningen. Af hensyn til bestil-
ling af mad & drikke… er tilmelding en betin-
gelse for at deltage i frokosten. NB! Gardere 
skal købe mindst 2, og ikke gardere mindst 
3 stk. Skydekort for at deltage i Frokosten.
Jeg skal bruge navne på alle deltagere såvel 
til skydning som frokosten. Er der ikke plads 
på Netbank, så send mig en mail. Sidste frist 
for tilmelding til Frokost er den 31. maj 2016
Gå ikke glip af denne traditionsrige dag 
for gamle Gardere. Tilmelding Kai Hansen: 
2484 4825/ mail: k.internet38@gmail.com

HUSK! HUSK! HUSK! Du er IKKE færdig 
med at melde flytning, før du har kontaktet 
din Garderforening eller Garderforeninger-
nes kontor. (Postvæsenet gør det IKKE)
SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
Https://www.facebook.com/groups/Gar-
derforeningen/

238-NOV-55 Kai, k.internet38@gmail.com

Mobil 2484 4825

kan deltage i paraden og efterfølgende gå 
ud og få en frokost. Til busturen derover vil 
vi servere kaffe og rundstykker samt en lille 
skarp. Prisen er ikke fastlagt endnu, froko-
sten i KBH er for egen regning, men vi be-
stiller bord et sted der ikke er for dyrt.  Det 
vil også være muligt for medlemmer af an-
dre foreninger at deltage på turen, da der 
er flere steder vi kan samle op. Nærmere 
beskrivelse af turen og opsamlingssteder 
kan ses på www.sonderjydskgarderforening.
dk,  men I er meget velkomne til at melde til 
allerede nu.

6. juni er der traditionen tro trekants-
skydning mellem de tre Garderforeninger 
i Sønderjylland, det foregår hos Toftlund 
Skytteklub, Ejnar Friis Vej, 6520 Toftlund. 
Skydningen afsluttes med en let frokost. Til-
melding ved Erik Rindom på tlf. 2739 5416 
eller fam.rindom@grambynet.dk
På foreningens vegne Christian Lund 

REGION 3
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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. 3070 1959
e-mail: sehal@pc.dk

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

Regionsudvalg: OKT-80 René Rasmussen, 
dytbaat1@gmail.com 
(Nordfyns Garderforening)
FEB-81 Sendy Alstrøm, sehal@pc.dk
(Den Fyenske Garderforening)

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

Hej Garder 
Når du ser dette ikon:  
så kan du finde mere 
fra din forening på 
www.garderforeningerne.dk. 
Hvis du ikke har internet adgang, 
så printer og sender vi naturlig-
vis indlægget med posten til din 
postkasse. 

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

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

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: dytbaat1@gmail.com
www.nordfyns-garderforening.dk
Bank: 6863 1009583

Faaborg-egnen GF 22
 27/8 1911
Formand: 253-NOV-67 Lars Styrbæk Frost
Nørregade 7, 5600 Faaborg
Tlf. 40 11 45 29
e-mail: frostfaaborg@stofanet.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

Lidt fra formanden
Den 3. torsdag i april måned holder vi gar-
derstue i Skt. Georgs Gildernes hus for sid-
ste gang til Brunkål, se under kommende 
begivenheder. Vi har i gennem mange år 
nydt godt af fællesskab med Skt. Georgs 
Gilderne, først i adskillige år i Allégade 61 
og da det blev solgt fulgte vi med Gilderne 
til deres nye hus på Højstrupvangen 1. Det 
er et dejligt sted i ét plan, men huslejen er 
desværre meget høj, og det har betydet at 
vores garderstuekasse bliver drænet unø-
dig.
Til vintersæsonen flytter vi Garderstuen til 
Aktivitetshuset, Toldbodgade 5, ved siden 

af Marcipanfabrikken, men det vil I høre 
mere om i senere Garderblad.  

Kommende begivenheder
Foredrag på Dannevirke Soldaterhjem
Onsdag d. 19. april kl. 19.00. ”Der var ikke 
andet at gøre”. Per Chr. Andersen vil berette 
om arbejdere, som mere eller mindre frivil-
ligt blev arbejdskraft for Nazityskland.
25 kr. for ikke-medlemmer af Militærhisto-
risk Museum

Garderstuen / Brunkål
Torsdag d. 20. april kl. 19.30 mødes vi til 
sæsonens sidste Garderstuen på Højstrup-
vangen 1, 5200 Odense V. Traditionen tro 
bydes der på en gang ”BRUNKÅL”med pølse 
og flæsk. Såfremt du ikke ønsker brunkål kan 
der serveres smørrebrød. Bindende tilmel-
ding senest onsdag d. 12. april til formanden 
2073 4089 eller hgprivat2@gmail.com

Mindeparade for 4. maj 1945
Torsdag d. 4. maj kl. 19.00 afholdes der Min-
deparader i Ansgar Anlæg. Se tillige i dags-
pressen.

Årgangsparade 
Søndag d. 7. maj er der den årlige årgangs-
parade på Livgardens Kaserne. Se andet sted 
i Garderbladet.

Afholdte begivenheder
Generalforsamling 2017
Fredag d. 24. februar afholdt vi general-
forsamling. Formandens beretning og 
regnskabet blev godkendt. Christian Tvede 
trådte tilbage efter 19 år i bestyrelsen, og vi 
siger 1.000 tak for din indsats. Torben Skot-
te Andreasen blev indvalgt i bestyrelsen og 
vi byder dig velkommen. Formandens be-
retning og referat fra generalforsamlingen 
ligger nu på hjemmesiden.

JUL-77 Henrik Gattrup

Hæderstegnmodtagere
Se foto på www.garderforenin-
gerne.dk under Den Fyenske GF

Kammeratskabsaften med skydning og 
spisning af medbragt mad på Telemarken 
fredag d. 21. april kl. 18.00.
Bemærk, at banen denne aften er "forvand-
let" til 50m.

Efter skydningen, som jo er sæsonens sidste, 
vil Henning Dam og frue vise lysbilleder og 
fortælle om deres tur sidste år, hvor de ud-
forskede det sydlige Japan på motorcykel.
Damerne er meget velkomne denne aften

282-MAJ-56 Henning Elnegaard-Christensen

Landskydningen er afsluttet og indsendt. 
Tak til jer, som har vist Garderforeningen 
den ære, at så mange har fundet tid og lyst 
til at deltage – det er nogle fine resultater. 
Så er det sidste chance for skydning i denne 
vinter. Tirsdag d. 4. april holder vi afslutning 
for denne sæson. Denne aften har vi damer 
med. Efter skydning er der fælles spisning 
– smørrebrød. Som sædvanlig er der en 
fest-skydning for sjov. Der skydes også om 
pokal. Den bedste skytte denne aften bliver 
udnævnt som årets bedste skytte, og får po-
kalen et år frem. Er du en af dem, som ikke 
plejer at deltage i skydning/kammeratskabs 
aften arrangementer, så glæd en gammel 
garder med din entré – det er næsten som 
”kuffen” i gamle dage. 
Til afslutning d. 4. april kl. 18:00 – 22:00 er 
tilmelding nødvendig senest d. 2. april, på 
grund af spisning, til Kaj på tlf.: 2168 8107 
eller mail: knt2u@mail.tele.dk
Håber vi ses.

605-NOV-66 Kaj Nielsen
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Svendborg og Omegn GF 37
 6/7 1916
Formand: Michael Hedehøj Bielefeldt
Stationsvej 78, 5771 Stenstrup
Tlf. 60 22 16 72
e-mail: mhbielefeldt@gmail.com

Vestfyn 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

Husk i April
HAR DU NU HUSKET AT BETALE DIT KON-
TINGENT TIL FORENINGEN?
11. april 15m. skydning Ollerup kl. 19.00, der 
er kaffe og kage efter skydning.
25. april Sidste skydning indendøre det er for 
hele familien, vi starter kl. 18.30 hvor vi spi-
ser vores medbragte mad. Af hensyn til bord-
dækning mm. Tilmelding til Ole, 2043 0120 
eller Finn, 4032 3438. 
25. april sidste tilmelding til 50 m. Vestfyens 
cup 9. maj i Assens 
Så er det tid, til at vi skal skyde 200m igen 
første gang er 1. maj fra kl. 19.00 på banerne 
på Rødskebølle.
Som skrevet før, og også på aktivitetsplanen, 
så er besøget på Skjoldemose Gods nu plan-
lagt til den 1. juni og mødetid er kl. 17.45. 
Det hele starter kl. 18:00, hvor der vil være 
rundvisning, og vi slutter ved Gorilla park, 
hvor der er pølser og drikkevarer til Skjolde-
mos priser. Der er plads til 30 pers, så tilmel-
ding efter først til mølle princip. Til Ole, 2043 
0120 eller Finn, 4032 3438.

Har du skiftet e-mailadresse, så husk at 
sende den nye til sekretæren, så vi kan have 
vores mailliste ajour og snart bruge den til 
hurtige meddelelser, send den til finnhm@
post11.tele.dk og i overskriften skriver du 
Svendborg garderforening.

JUN-85 Finn Madsen

Generalforsamling
Dette års generalforsamling bliver afholdt 
tirsdag den 2. maj kl 19.00 i Ejby Hallen Hal-
vej 5 i Ejby. 
Efter generalforsamlingen serveres der en 
anretning. Tilmelding til Ole Haaning på tlf. 
4025 1988 senest d. 25. april. 

Skydning
Vi skyder hver onsdag fra kl. 18.30 i kælde-
ren under Lillebæltshallerne. Der er rifler 
til rådighed, så mød bare op. Hvis du har 
spørgsmål så ring til skydeudvalgsformand 
Knud Warming på tlf. 4021 6548.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Region V - Bowling
Regionsmesterskab 
2016/2017.
Arrangementet fandt sted 
søndag d. 5 februar i Want-
2Bowl i Taastrup.
Forventningerne var som altid store 
hos de fremmødte bowlere både damer og 
herrer. Der var set frem mod netop denne 
dag, hvor al træning fra vinterens baner ger-
ne skulle kulminere. Der blev spillet med 10 
herrehold og 5 damehold, og der var spæn-
ding gennem hele første serie, men efter 
baneskiftet tegnede der sig et billede af 
de 2 vindere – damer og herrer. Det der var 
spændende, var de efterfølgende pladser – 
der var det tæt – men til sidst kunne vi inden 
den velfortjente frokost hylde vinderne. Re-
gionsmester blev Høje Taastrup Garderfor-
ening foran Sdr. Birk GF og Køge og Omegns 
GF. Hos damerne vandt Køge og Omegns 
GF foran Kalundborg GF og Sdr. Birk GF. 
Bedste individuelle bowler var Svend Clau-
sen Beck med 350 point.

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. 2990 3298
e-mail: ole.gerner.olsen@gmail.com

Regionsbowlingleder:
Svend Clausen-Beck
Søndertoften 86, 2630 Taastrup
Tlf. 43 99 66 90

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.dk

Besøg på Politimuseet den d. 18. april 
2017 klokken 17.30
Garderforeningen i København har arran-
geret et besøg for vores medlemmer på Po-
litimuseet i København. I forbindelse med 
besøget vil Garderforeningens formand offi-
cielt overlevere et maleri, der bliver udlånt 
til museet. Maleriet forestiller Den Kongeli-
ge Livgarde, der i forbindelse med Danmarks 
befrielse overtager vagten fra Politiet på 
Amalienborg Slotsplads efter 2. Verdenskrig.
Efter overrækkelsen er der rundvisning i Po-
litimuseet frem til klokken ca. 19.30.
Politimuseets adresse er: Fælledvej 20 2200 
København N
Klokken 19.45 er der arrangeret spisning på 
restaurant Burger & Bun, udnævnt til Kø-
benhavns bedste burgerrestaurant.
Burger & Buns adresse er: Fælledvej 9 2200 
København N
Der serveres en fantastisk burger excl. drik-
kevarer m.v. Ledsagere er meget velkomne.

Bindende tilmelding via hjemmesiden eller 
på tlf. 4081 0040 mellem den 10. og den 13. 
april 2017 mellem kl. 18.00 og 20.00..
Tilmelding efter først til mølle princippet, 
max. antal deltagere udgør 30 personer.
Rundvisning og byens bedste burger 150 kr. 
pr. person Bestyrelsen

SKYTTELAUGET. Generalforsamling
Garderforeningens Skyttelaug indkalder 
herved til ordinær generalforsamling, der 
afholdes onsdag 26. april 2010 kl. 18.30 på 
Frederiksberg Slot. Dagsorden ifølge Skytte-
laugets vedtægter. Tilmelding til den efter-
følgende spisning skal ske senest 23. april.

Kortdistance. Sæsonen nærmer sig nu kraf-
tigt sin slutning, men der er stadig åbent 
på banerne i hele april måned med. Har du 
endnu ikke skudt Landsskydning på 15 m, 
så kan det lige præcis nås endnu. Der skydes 
onsdag den 5. april og 12. april. Skyttelau-
gets mesterskaber på 15 m afholdes onsdag 
19. april. Alle skydeaftener åbnes dørene kl. 
18.30 til banerne i DGI Byen.

Langdistance. På langdistancen skyder vi 
søndag d. 2. og 30. april. Vi mødes i SKAK-hu-
set på parkeringspladsen kl. 08.00 til mor-
genkaffe.
Skyttelauget råder over geværer og nød-
vendigt udstyr, der kan lånes på banerne, 
ligesom der vil være mulighed for at få råd 
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Foredragsmøde - og fro-
kost - aflysning
Da vor frokostdag i april 2017, lig-
ger på en dag som viser sig at være 
en afrejse dag, har vi i år valgt at 
aflyse april 2017 måneds frokost.
I 2018 er vores frokostmøde onsdag 
d. 11. april, meget bedre placeret.
Vi beklager meget.

Sydsjællands Soldatersamvirke
Normann Hansson

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

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

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

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

Gl. Roskilde GF 17
 22/1 1910
Formand: JUL-69 Leif Fokking
St. Valbyvej 25A, 4000 Roskilde
Tlf. 42 41 81 22
e-mail: kontakt@dg-roskilde.dk 
www.dg-roskilde.dk

og vejledning fra gamle og erfarne skytter. 
Yderligere oplysninger om Skyttelauget og 
dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til 
formanden på telefon 444402473.

OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Der indkaldes til ordinær generalforsamling 
tirsdag den 4. april 2017 kl 11.00. Dagsor-
den i henhold til foreningens vedtægter:
BEMÆRK MØDETID KL 11.00.
Efter generalforsamlingen er der den sæd-
vanlige tirsdags sang og frokost.
Tilmelding til - formanden Erik Schlüter 
SEP-66 på: erik.schluter@live.dk, eller næst-
formanden Willy Larsen SEP-59 på: wil-
ly339@hotmail.com, eller MUMIEFONEN 
6062 3141 husk at vente på signalet inden 
du taler, det er en telefonsvarer.
Tilmelding senest den tirs. d. 28. marts af 
hensyn til madbestillingen - DET ER VIGTIGT.

Bornholms Garderforening havde torsdag, 
den 16. februar 2017, arrangeret en ”bow-
ling” tur.
Der mødte 11 friske gamle Gardere op i 
Rønne Bowling Center, hvor der var 10, der 
bowlede. De fremmødte blev delt i to hold, 
fordelt på to baner og dystede imod hinan-
den. Efter vi havde bowlet, fik vi selvfølgelig 
noget at spise og med kaffe efterfølgende. 
Over maden var en meget hyggelig stem-
ning, mange havde gode historier lokalt fra 
Bornholm og fra deres tid i Livgarden.
Til slut uddelte vi 5 fem flasker lokalt bryg-

Kommende arrangementer:
3. april, 2017, kl. 18.30: Klubaften i Ser-
gentmessen på Garderkasernen. Denne aften 
har vi den store glæde, at CH/LG OB Mads 
Rahbek besøger os.
Vi får også besøg af vore naboer, idet Hel-
singør, Nordsjælland (Frederikssund) og 
Nordre Birk Garderforeninger også er invi-
terede. Tilmelding til spisning senest onsdag, 
d. 29. marts til næstformand Søren Terp, tlf.: 
5154 0957 eller mail: s.terp@pc.dk.

1. maj, kl. 17:15: Fugleskydning. Igen i år 
afholdes fugleskydningen i Frederikssund på 
Strandvangen 13. Undervejs gør vi holdt og 
spiser smørrebrød: Tilmelding til spisning 
senest onsdag, d. 26. april til bestyrelsesmed-
lem Jørgen Chr. Petersen, tlf.: 2651 2910.
Tag godt imod fugleskydningskortsælgerne 
når de kommer rundt.

Arrangementsomtale:
Mandag, d. 6. februar: Afholdt vi den ordi-
nære generalforsamling j.fr. Vedtægterne. 
Referatet kan erhverves ved henvendelse 
til sekretæren. Forud for generalforsamlin-
gen samledes vi ved monumentet for Den 
Kongelige Livgardes faldne, for at ære vore 
afdøde garderkammerater.
Bestyrelsen har besluttet at flytte denne 
højtidelighed til et tidspunkt på året, hvor 
der er lyst. Nærmere herom senere.

DEC-83 Steen M. Munk

Kommende arrangementer:
Der spilles afsluttende bowling i april måned 
på datoerne d. 5. og 19. og for keglernes ved-
kommende spilles på datoerne d. 11. og 25. 
april.
Der afsluttes som altid med en flot og udsøgt 
bespisning sidste dag i begge tilfælde.
Kontakt venligst Hans Bøge hvis du ønsker 
at deltage på tlf. 2156 3199 eller email: 
hansboege@gmail.com

Gl. Roskilde Amts Garderforening var re-
præsenteret i årets Regions- og Landsme-
sterskab i Bowling for Reg. V. Dette blev 
igen i år afholdt i Taastrup, d. 5. 
februar 2017.
Læs hvordan det gik på 
www.garderforeningerne.dk

OKT-86 Flemming Haar Ehlers

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

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

Kære Garderkammerat. 
Herved lidt nyt fra din lokale Garderfor-
ening. Kommende arrangementer: 
Frederiksborg Amts Garderforening har 
arrangeret og inviteret til et foredrag på 
Høvelte Kaserne, med CH/LG Oberst Mads 
Rahbek. Det bliver helt sikkert spændende at 
høre, det er den 3. april kl. 18.30 startende 
med spisning. Tilmelding fremgår af tidlige-
re udsendt mail, eller hjemmesiden. 

Fredag den 5. maj, har Nordre Birk Garder-
forening inviteret til Vinsmagning kl. 14:00. 
Det foregår hos ”Philipson Wine” Kokkedal 
Industripark 2980 Kokkedal. Der er ingen 
tilmelding, bare mød op og smag. Der vil 
naturligvis være gode tilbud på vinene der 
smages på. 

Tirsdag d. 28. febr. afholdt vi den traditi-
onelle generalforsamling i Skydeselska-
bets lokaler. Regnskabet udviste et pænt 

get øl med Bornholms Garderforenings 
logo, til vinder holdet. Vinder holdet bestod 
denne aften af Niels Garde, Henry Viborg, 
Bjarne Madsen, Erik Jensen og Peter Kofo-
ed-Dam.

Tidligere formand for Bornholms Garder-
forening indtil 2002, Carl Otto Koefoed 
1952, blev fejret i anledning af sin 85 års 
fødselsdag d. 28.2.
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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
BOWLINGAFSLUTNING med spisning, spil, 
kaffe og præmieuddeling afholdes
onsdag den 12. april kl. 18.45 i Mega Bowl, 
Mellemvang 5, Holbæk.
Tilmelding hos Bent Pedersen på tlf. 5932 
8219 eller e-mail: karenbent@c.dk

VINSMAGNING
Afholdes onsdag den 26. april på Holbæk 
Slot kl. 18.00. Vi starter med BUFFET og der-
efter er der vinsmagning i ca. 2 timer.
Der kommer en vinekspert og fortæller om 
de syv vine vi skal smage.
Arrangementet er for medlemmer med da-
mer samt 2 gæster.
Pris for hele aftenen er kun kr. 100,00.
Der vil desuden være mulighed for at gøre et 
godt køb og tage vine med hjem til fordelag-
tige priser. Tilmelding er efter "først til mølle 
princippet". Der er parkeringsmulighed på 
Slotscentrets parkeringsplads.
Tilmelding til formand Kaj Kristensen på tlf. 
5943 2730 senest den 18. april.

652-NOV-49 Kaj Kristensen

Høje-Taastrup og Omegn GF 78
 29/11 1976
Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
Tlf. 40 21 05 35
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

Arrangementer: Bowling: 11. april og 25. 
april (sæsonafslutning med spisning).

Skydning: 3. april (sæsonafslutning med 
spisning).

Generalforsamling 2017
Garderforeningen afholdt ordinær general-
forsamling den 8. februar 2017. General-
forsamlingen blev i år afholdt på Sengeløse 
Kro, hvor foreningen blev stiftet for 40 år 

siden. Kassereren fremlagde regnskabet 
for 2016, der viste et positivt resultat på 
godt 400 kr., hvoraf de godt 4300,- kr. var 
overskud fra de forskellige arrangementer 
Kassereren fremlagde budgettet og for-
slag til kontingent. Bestyrelsen foreslog 
en mindre forhøjelse af kontingentet for 
2018, forsamlingen foreslog et lidt højere 
kontingent på 375,- kr., hvilket blev god-
kendt. Til bestyrelsen var der genvalg til 
formanden Jon Nielsen. Også de to besty-
relsesmedlemmer, der var på valg: Morten 
Hoffmann-Timmol og Henning Kraiberg 
Knudsen blev genvalgt. Ved de øvrige valg 
blev følgende valgt: suppleanter Michael 
Frandsen og Tom Rasmussen, revisorer og 
suppleant: Ole Lundum, Hans Mortensen 
og Peter Hansen. Som fanebærer og sup-
pleant blev Steffen Skarby som fanebærer 
og Breide Esbensen som suppleant valgt. 
Hele referatet kan læses på foreningens 
hjemmeside.

Bowling. Regionsmesterskabet er overstå-
et, og igen lykkedes det for os at hjemføre 
titlen, hvilket var 11. eller 12. gang i træk, 
og vores bowlingleder Svend Clausen-Beck 
vandt den individuelle titel, Nu må vi så 
afvente landsresultatet for at se, hvordan 
vi ender totalt. Den 25. april er den sidste 
bowlingaften i denne sæson, og det afhol-
des som et fællesstævne med naboforenin-
gerne. Nærmere detaljer fremgår af den 
allerede udsendte indbydelse.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

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
Den 13. til februar var 24 gamle gardere 
samlet til den årlige generalforsamling på 
restaurant  ”Den tykke Kok”. Formanden 
aflagde beretning og regnskabet blev god-
kendt, kontingent  blev uændret 300 kr.
Bestyrelsen blev genvalgt så den er  For-
mand: Finn Nielsen, Næstformand: Niels 
Møller, Kasserer: Karsten Jensen, Bestyrel-
ses medlemmer: Jan Nielsen, Niels P Søn-
dergård. Suppleant: Anders Høghi Ander-
sen. Fanebærer Søren Jensen.
Følgende fik tegn, 50 år 529 Niels Taarning 
Graae, 25 år 842 Børge Jakobsen, 25 år 
APR-87 Christian Jakobsen. JUN-85 Karsten

Korsør og omegn GF 49
 14/10 1922
Formand: MAR-83 Lars P. Moosdorf, 
Kærsvej 95, 4220 Korsør
Tlf. 30 36 72 43
e-mail: elefant@youmail.dk 

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

Skydning: Husk !!!
Landsskydning skal være afsluttet inden den 
10. april. Skydeafslutning i Garderstuen fin-
der sted tirsdag den 18. april klokken 18.00. 
Her starter vi med M/K-handikapskydning.
Skydeformand Svend Valhlgren telefon 6128 
5361.

Generalforsamling 2017: 
Arrangementet blev afholdt den 13. marts.                                             
Den ordinære generalforsamling afholdtes 
i restauranten på Sun-Park i Køge.
Formandens beretning og referat findes på 
hjemmesiden www.koogf.dk.

Formandsmøde Region V 2017 i Næstved:
Arrangementet fandt sted lørdag den 11. 
marts. Omtale i næste nummer af Garder-
bladet.

Bowling: Pigerne gjorde det igen - igen.
Tillykke til vore piger der vandt Regions-
bowlingen den 7. februar, foran Kalund-
borg og Srd. Birk.
Herrehold I blev nr. 3 og herrehold II nr. 
6, tillykke til jer også. Her vandt Taastrup 
igen. Billeder på hjemmesiden www.koogf.
dk
Sidste bowlingaften er den 26. april, hvor vi 
også afslutter sæsonen med spisning og kå-
ring af Anton- og Atonettemodtagere i cafe-
teriaet. Bowlingformand Steen Rasmussen 
telefon 29 85 90 28.

Garderstuen har åbent sammen med skyd-
ning, hver tirsdag fra klokken 19.00-21.00 
og Stoffer vores ”flyvende” bartender er 
klar i ”Bundstykket” med nye tiltag/ideer/
opskrifter. Kom og giv jeres forslag.
Billeder på hjemmesiden www.koogf.dk

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

overskud på godt 4.000 kr. og blev således 
godkendt. Valg til bestyrelsen resulterede 
i følgende nye medlemmer: 435-MAJ-60 
John Udengaard, samt tidligere suppleant 
JUL-75 John Sundsgaard og ny suppleant 
blev OKT-77 Hans Jørgen Flyg-
gaard. Genvalg af revisor 609-
JAN Laxholm. 
Læs en udvidet beretning på 
www.garderforeningerne.dk
 NOV-74 Tommy Aaboe

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
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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

Afholdte arrangementer. Ved det nylig af-
holdte Regionsbowlingstævne i Region 5 
gjorde Søndre Birks Garderforening sig rig-
tig godt bemærket – i et stævne der havde 
deltagelse af 9 herrehold og 5 damehold.
Foreningens 1. hold indtog en flot 2. plads 

Nordre Birk GF 62

 19/11 1941

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

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

Næst- Skydefmd.: 
256-MAJ-65 Jørgen Skov Andersen
Tlf. 45 88 66 73
e-mail: joergen@skovandersen.dk

www.nordrebirksgarderforening.dk

Brønshøj, Herlev, Måløv, Kirke Værløse, 
Smørum, Ledøje, Lyngby, Gentofte, Egedal, 
Furesø, Rudersdal, Hørsholm og Birkerød.

Nordsjælland GF 16
 3/12 1909
Formand fg.: JUN-85 Niels Anker Rasmussen
Solbærvænget 10, 3630 Jægerspris
Tlf. 21 24 43 72
e-mail: Britt-nielsrasmussen@mail.tele.dk
Facebook: Nordsjællands Garderforening
www.nsgarder.dk

Kommende arrangementer: 
3. april 2017 kl. 18.30. 
Kære Garderkammerater
I samarbejde med de 4 nordsjællandske for-
eninger, arrangerer Frederiksborgs Gf. en 
klubaften i Sergentmessen på Garderkaser-
nen i Høvelte.
Denne aften har vi den ære og glæde, at Chef 
for Livgarden Oberst Mads Rahbek besøger 
os. Arrangementet starter kl. 18.30 med 
spisning, og deltagelse heri koster 100 kr.
Tilmelding skal ske senest onsdag, d. 29. 
marts til Søren Terp mail: s.terp@pc.dk. Tlf.: 
5154 0957 og Jørgen Skov Andersen joer-
gen@skovandersen.dk  tlf. 4588 6673
Fordi arrangementet foregår på Garder-
kasernen, må vi bede jer om at være meget 
præcise ved tilmeldingen med angivelse af, 
hvem I er, ellers kommer I ikke forbi vagten. 
Tilmeldingen er efter denne dato bindende: 
Dvs. at har man meldt sig til, og alligevel 
ikke møder op, skal der betales for den be-
stilte mad.

Den 3. april aflyses skydningen, da vi er flere 
der tager til mødet med Mads Rahbek i Hø-
velte. I stedet har vi skudt den 27 marts. Næ-
ste ”ekstra” skydedag er den 24. april. Den 1. 
maj er der igen skydning, hvor vores damer 
også skyder. 

Fredag d. 5. maj fra kl. 14.00 Vinsmag-
ning hos ”Phillipson Wine”. Kom til gratis 
vinsmagning hos Philipson Wine, der lige 
nu har nogle stærke tilbud på kvalitetsvine. 
Der er vine fra alle de store vinlande. Italien 
– Frankrig – Spanien – Portugal – Australien 
- Chile osv. Vinene vi skal smage, ligger i et 
prisleje hvor alle kan være med, fra kr. 49.95 
til ---- pr. fl. v/12 flasker. – Her har man jo 
lov til at slå sig sammen om en kasse eller to.  
Smagningen finder sted i Philipsons showro-
om i Kokkedal. 
Der er ikke tilmelding. Sted:  Kokkedal Indu-
stripark 10. - 2980 Kokkedal

Afholdte arrangementer:
Generalforsamlingen blev afholdt på Cafe 
Ny Holte Port. Formanden Lars Rønne (LR) 
bød velkommen til 24 gardere som var 
mødt. Lars Rønne så tilbage på de 2 år han 
havde været formand. Der blev målrettet 
arbejdet på at oprette den dårlige økonomi. 
LR omtalte det store arbejde med fejring af 
75 års jubilæum den 19. november 2016. 
Vi kunne positivt se tilbage med glæde og 
stolthed for at det gik så godt. JBC omdel-
te også regnskabet for 75 års festen. NBG 
regnskab, som var omdelt gav lidt debat 
men alle kunne se at det gik den rigtige vej. 
Et forslag om at hæve kontingent til 350 kr. 
fra 2018 blev vedtaget.
Alle der var på valg blev genvalgt. Nyvalgt 
til revisorsuppleant blev Poul Borchum

Freddy Wilson

Du kan læse en udvidet omtale 
på www.garderforeningerne.dk 
under Nordre Birk

Skyttelauget: Vi afholder i år vores fugle-
skydning lørdag den 10. juni. Det er som 
tidligere sammen med Fakse og Haslev GF, 
på Faxe GFs skydebane. Vi starter kl. 9.00 
med at hejse flaget. Det er for gamle gardere 
samt deres familie og venner, husk at pakke 
frokostkurven. Nærmere tilgår med fugle-
skydnings program.

Aktivitetsudvalget:
Vores sommertur er i år søndag d. 28. maj, 
og går til Zen Garden, Bakkevej 27, Vedde  
4295, Stenlille. Vi kører selv med afgang fra P 
pladsen ved garderstuen kl. 13.30. Reserver 
dagen allerede nu. Se års program, og næste 
nummer i Garderbladet. Man kan selv have 
madkurv og kaffe med. Eller man kan forud-
bestille kaffe med hjemmebag inkl. entre for 
kr. 120,-. Forudbestilles senest søndag d. 14. 
maj. Kristian Rasmussen tlf. 2559 1410.

Bestyrelsen

Lørdag d. 8. april har vi generalforsamling 
i Kalbyrissalen, ved Garderstuen.
Generalforsamlingen starter kl. 1430. Alle er 
velkomme uden tilmelding.
Inden selve generalforsamlingen har vi fæl-
lesspisning fra kl 13.00, menu: sildemad, 
mørbradgryde, kartoffelmos, hjemmebagt 
brød og surt, 1 øl, kaffe og kage, pris kr. 150,- 
her er tilmelding nødvendig senest d. 2. april 
til Erik Harder Mikkelsen tlf 4015 1824. Vo-
res damer er også velkomne.

Garderstuen. Frokostmøde torsdag d. 6. 
april, kl 11.00. Program, kom og fortæl om 
din tid i Livgarden!! Prisen for dette arran-
gement er kr. 100,- for det hele. Sildemadder, 
smørrebrød, 1 øl 1 snaps, kaffe med noget til. 
Tilmelding til Claus, på 2082 7545, senest d. 
4. april. JUL-74 Kristian Rasmussen

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

Sydsjælland GF 07
 27/10 1907
Formand: 416-NOV-67 Erik Otto Harder 
Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 40 15 18 24
e-mail: HM.rev@mail.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

www.eriksen-co.dk

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

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

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
831 W.Cornell Avenue, 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
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
PO Box 1021, Black Diamond, AB T0L 0H0,
Canada
Tlf. (403) 808-3433
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

Australien GF 98
 23/10 1984
Formand: MAR-94 Jacob Michelsen Hoffmeyer
46 Devenport Street, Lyons 2606, ACT, Australia
Tlf. +61 437 437 842
e-mail: jacob@hoffmeyergraphics.com

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.garderforeningerne.dk/dgu

Garderforeningerne i Udlandet (6)

Kære garder kammerater.
Hermed et kort beretning fra vores gene-
ralforsamling i Vestlolland (GF 50). 
28 gardere deltog i år. Formanden bød vel-
kommen, og aflagde beretning.
Generalforsamling i år var et rigtig jubilæ-
umsår.  MAJ-77 Niels Chr. Devantier 

Gardergolf 2017 afvikles på Sorø Golfklubs bane, Suserupvej 7A, 
4180 Sorø, lørdag den 19. august 2017. 
Vi mødes kl. 10, hvor der vil være mulighed for at varme op til 
matchen, ligesom der er en kort instruks og registrering af del-
tagerne. 1. bold slår ud kl. 11. Efter runden er der frokostbuffet i 
klubhuset og præmieoverrækkelse.
Prisen for at deltage er kr. 400 (for medlemmer af Sorø Golfklub 
og deltagere med DGU – fritspilskort kr. 150) og dækker greenfee, 
træningsbolde, baneguide, frokostbuffet.
Der er ikke mulighed for andre rabatter, idet der er tale om en 
pakkepris.

Tilmelding og betaling snarest og senest 5. august 2017. 
Se hjemmesiden. gardergolf.dk
Ønsker om golfcar (kr. 250 ) skal reserveres snarest.
Er der ønske om overnatning er der bl.a. B&B Kongebrohuset, 
men også andre muligheder i nærheden.
Tilmelding foregår på mail: Karsten G. Holm: vipdg3@bbsyd.dk
HUSK: Opgiv venligst: Navn, adresse, telefonnummer, DGU num-
mer og handicap.
Indsæt betalingen på 150/400, - kr. pr. deltager, på konto i Nordea 
2452  7556 679 171.
Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget. 

– kun overgået af Høje Taastrup. 2. holdet 
blev nr. 5, men var det bedste af alle 2. hol-
dene. Vores damehold fik en god 3. plads.
Vi kan kun opfordre alle m/k til at deltage 
– der er altid plads til flere. Ring til Jakob 
Hjort på 2166 5633 og hør nærmere.

MAJ-63 Jakob Hjorth
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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 loka-
le garderforening. Husk soldaternum-
mer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale 
garderforening eller direkte til Gar-
derbladets kontor.

11-04 320-JAN-58 GF 01
 Mogens Willy Blomsterberg
 Kobbelvænget 63, 5.th.
 2700 Brønshøj
13-04 490-MAR-57 GF 10
 Hans S. Aagaard Nielsen
 Annebergvej 73 A, 0010
 9220 Aalborg Øst
14-04 607-MAJ-57 GF 70
 Børge Brøbech Bøss
 Baldersvej 13
 9700 Brønderslev
20-04 813-JUL-58 GF 60
 Knud Erik Hansen
 Karen Blixens Vej 9
 6400 Sønderborg
75 år
11-04 039-MAJ-61 GF 16
 Kristian Jensen
 Astridvej 9, 3660 Stenløse
12-04 995-SEP-62 GF 51
 Hans Otto Rasmussen
 Nordmarksvej 53
 5471 Søndersø
13-04 030-MAJ-61 GF 38
 Arne Christian Jørgensen
 Dyssevej 31, 4640 Faxe
21-04 934-SEP-63 GF 16
 Erik Stig Jakobsen
 Damgårdsvej 37, 4050 Skibby
21-04 645-FEB-60 GF 22
 Ernst Radby
 Kærvej 14, 5600 Faaborg
22-04 729-SEP-62 GF 78
 Henning Kraiberg Knudsen
 Stenmøllen 9
 2640 Hedehusene
22-04 102-MAJ-61 GF 23
 Verner Staugaard Mortensen
 Ørrevej 18, 7400 Herning
23-04 391-MAR-62 GF 01
 Svend Erik Andersen
 Udbakken 15, 2750 Ballerup
23-04 909-MAJ-61 GF 56
 Poul Svendsen
 Hyacintvej 8, 9800 Hjørring
29-04 753-MAR-61 GF 14
 Svend Teilmann
 Jernbanegade 20
 4800 Nykøbing F
29-04 777-SEP-61 GF 02
 Leif Ringmann Jensen
 Møllevej 58, 5260 Odense S
29-04 111-JAN-62 GF 61
 Hans Eriksen
 Egernstien 4
 3300 Frederiksværk
01-05 027-JAN-62 GF 77
 Niels Elsnab
 Hedegårdsvej 18, 9362 Gandrup
02-05 870-MAR-61 GF 21
 Svend Aage Thøgersen
 Elmkjær 50, 4534 Hørve
04-05 959-MAJ-61 GF 14
 Svend Rsmussen
 Skørringe Skovvej 85
 4930 Maribo
05-05 677-SEP-63 GF 28
 Leif Møller
 Syrenparken 21, 6760 Ribe
07-05 548-JUL-63 GF 18
 Aksel Gybel 
 Slotsvænget 6
 3480 Fredensborg
09-05 933-MAJ-61 GF 16
 Arne Frisenberg Mølgaard
 Toppevadvej 18, 3660 Stenløse
70 år
10-04 230-NOV-67 GF 41
 Per Bech Andersen
 P.W. Tegnersvej 101
 3070 Snekkersten
12-04 410-NOV-67 GF 55
 Søren Balle Hvitved Knudsen
 Ravnevej 1, 8410 Rønde

13-04 JAN-70 GF 23
 Knud Erik Tavlborg Blæsbjerg
 17 Vicarrage Road, Bletchley
 Milton Keynes MK2 2EZ, UK
17-04 691-APR-68 GF 20
 Carl Peter Brønnum Scavenius
 Klintholm Gods
 Klintholm Allé 1 A, 4791 Borre
17-04 874-JUN-67 GF 60
 Erling Clausen
 Strandvej 1 C, 1.tv
 6400 Sønderborg
18-04 992-JUN-67 GF 14
 Poul Arne Berg Pedersen
 Sullerupvej 11
 4850 Stubbekøbing
18-04 415-NOV-67 GF 31
 Søren Bjarne Sørensen
 Bøgevænget 8, 4672 Klippinge
18-04 113-SEP-68 GF 61
 Henrik Graves Pedersen
 Solvangsvej 21, 2600 Glostrup
18-04 FEB-69 GF 62
 Lars Nordby Larsen
 Erantishaven 100, 2765 Smørum 
20-04 JUL-70 GF 01
 Karsten Jakob Møller
 Kongsbro Tværvej 7, 4573 Højby
21-04 423-NOV-67 GF 07
 Knud Helge Hansen
 Kjærvej 26, 4700 Næstved
24-04 245-SEB-68 GF 02
 John Oris Larsen
 Turkisvej 2 B, 5210 Odense NV
24-04 534-JAN-67 GF 02
 Per Silius Emdal
 Anskargade 3, 3.th.
 5000 Odense C
24-04 679-MAR-67 GF 60
 Kjeld Peter Petersen Clausen
 Gammel Aabenraavej 15
 6400 Sønderborg
24-04 296-NOV-68 GF 50
 Jens Bastholm Green
 Norden Kirke 5, 4900 Nakskov
26-04 648-MAR-67 GF 18
 Henrik Jørgen Mathiasen
 Kovangen 309, 3480 Fredensborg
29-04 023-AUG-67 GF23
 Børge Møller Fransen
 Solbjerg 19, 7400 Herning
30-04 089-JAN-67 GF 62
 Jens Herskind
 Lyngbyvej 315 A, st.
 2820 Gentofte
01-05 477-SEP-66 GF 01
 Jan Posselt
 Scharlingsvej 11, 2.th.
 2500 Valby
04-05 599-JAN-67 GF 46
 Peter Nissen Skøtt
 Løkkegårdsvej 74, 6230 Rødekro
05-05 954-JUN-67 GF 21
 Henrik Iversen
 Møllebrovej 16, Orø, 4300 Holbæk
05-05 400-NOV-68 GF 36
 Jørn Svenstrup
 Engvej 18, 8362 Hørning
06-05 919-JUN-68 GF 28
 Arne Schmidt
 Harevej 14, 6760 Ribe
06-05 953-JUN-67 GF 62
 Claus Jørgensen
 Brombærvænget 16
 2650 Hvidovre
06-05 OKT-67 GF 01
 Henning P. Andersen
 Holsteinsgade 2, 3.th.
 2100 København Ø
07-05 134-AUG-67 GF 62
 Erik K. Vinholt Springborg
 Andr. Jensens Vænge 20
 3460 Birkerød
08-05 JUN-67 GF 42
 Hans Ejler Bang
 Gl. Vindingevej 624, 5800 Nyborg

Diamantbryllup
26-04 NOV-52 GF 44
 Gunnar Vejle og fru Esther
 Poppelvænget 7
 7950 Erslev
04-05 729-JUL-57 GF 02
 Knud A. Hansen og hustru
 Voldstrupvej 12
 5750 Ringe

Sølvbryllup
18-04 DEC-84 GF 23
 Hans-Jørgen Knudsen og
 Betina Kvist Knudsen
 Snejbjerg Hovedgade 72
 7400 Herning 

Fødselsdage
90 år
02-05 1126-NOV-48 GF 04
 Viktor Andersen
 Opalvej 25, 7700 Thisted
85 år
10-04 674-MAJ-53 GF 14
 Poul Erik Larsen
 Kuditsevej 4, 4983 Dannemare
13-04 354-MAJ-52 GF 20
 Svend Aage Skov, Klostervej 8
 4780 Stege
16-04 734-MAJ-53 GF 24
 Erik Hansen
 Havnegade 114, 5900 Rudkøbing
16-04 432-NOV-52 GF 37
 Bent Thurøe Rasmussen
 Rønne Allé 14, 5700 Svendborg
20-04 567-NOV-53 GF 05
 Hans Steen Thomsen
 Røgelvej 5, 8220 Brabrand
21-04 905-NOV-52 GF 13
 Poul F. Rasmussen
 Gl. Strandvej 59, 4243 Rude
25-04 790-NOV-52 GF 01
 Leif Ryborg
 Bjergagervej 41 B, 2650 Hvidovre
29-04 812-NOV-53 GF 51
 Gunner Olsen
 Svenstrupvej 38, 5471 Søndersø
03-05 315-NOV-53 GF 23
 Holger Skovbjerg
 Søparken 16, 7451 Sunds
03-05 748-NOV-52 GF 40
 Frede Nørgaard Larsen
 Industrivej 5, 9550 Mariager
80 år
10-04 411-MAR-57 GF51
 Jacob Gram
 Tornhøj 9, 5400 Bogense
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60 år
11-04 FEB-78 GF 23
 Peder Herman Larsen
 Ringkøbingvej 46 A, 1.
 7400 Herning
11-04 FEB-78 GF 62
 Jørgen Andersen
 Gøngehusvej 79, st., 2950 Vedbæk
15-04 JUL-78 GF 15
 Olav Michelsen
 Grynderupvej 3, 7870 Roslev
15-04 OKT-77 GF 01
 Jens Tingleff
 Sandkaj 37, 2.th., 2150 Nordhavn
17-04 OKT-77 GF 30
 Verner Mikkelsen
 Ormstrupvej 41
 8850 Bjerringbro
18-04 OKT-77 GF 03
 Preben Kjærskov Nielsen
 Hovedvejen 56, 8722 Hedensted
19-04 FEB-78 GF 59
 Torben Kim Vindelboe
 Holbergs Allé 21, 6700 Esbjerg
20-04 MAJ-77 GF 04
 Per S. Sørensen
 Lunegårdsvej 4, 7752 Snedsted
23-04 FEB-78 GF 16
 Poul-Erik Hansen
 Gl. Roskildevej 17, 3650 Ølstykke
24-04 FEB-78 GF 45
 Niels-Peter Møll-Jensen
 Pinjevej 27, 4600 Køge
28-04 MAJ-77 GF 56
 Hans Jørgen Krogh
 Danmarksgade 165
 9870 Sindal
29-04 OKT-77 GF 17
 Steen Erik Maibom-Madsen
 Horsevænget 35, 4130 Viby Sj.
29-04 OKT-77 GF 98
 Lars Glerup
 19 Wilson Drive
 Camira Qld 4300, Australien
30-04 OKT-77 GF 01
 Henrik Kenneth Nielsen
 Vejlesøparken 4, 2.tv., 2840 Holte
02-05   GF 01
 Kim Reisz
 Brødregårdsvej 55
 2980 Kokkedal
03-05 OKT-77 GF 33
 Henrik Lauge Jørgensen
 Nørre Allé 49, 5500 Middelfart
06-05  GF 01
 Kim Eggerts
 Vestervigvej 18, 2720 Vanløse
06-05 OKT-77 GF 01
 Jan Stoltenborg
 Jægergangen 11, 2880 Bagsværd
06-05 APR-76 GF 14
 Jørn Kamper Nielsen
 Møllevej 10, 4872 Idestrup
50 år
10-04 JAN-89 GF 05
 Mogens Edvard Pedersen
 Degnevænget 7, 8464 Galten
11-04 OKT-87 GF 01
 Michael Isager Bruus 
 Dalsgaardsvej 28
 2930 Klampenborg
12-04 OKT-87 GF 34
 Claus Schnedler Nissen
 Hans Egedes Vej 231, 9600 Aars
12-04   GF 18
 Søren P. Østergaard
 Kirkebakken 2, Nødebo
 3480 Fredensborg
15-04 OKT-86 GF 01
 Mads P.A. Lauritzen
 Skovvej 21, 2950 Vedbæk
20-04 JAN-89 GF 18
 Niels Peter Larsen
 Steensbergvej 5, 3230 Græsted

24-04 APR-88 GF 05
 Hans Kargaard Thomsen
 Halmøvænget 47, 8381 Tilst
24-04 OKT-87 GF 08
 Claus Neimann
 Søagervej 8, 9500 Hobro
03-05 JUL-87 GF 03
 Lars Cederlund Olesen
 Asgårdsvej 8, 8700 Horsens
04-05 JAN-89 GF 55
 Per Møller Laursen
 Rugvangen 3, 8560 Kolind
06-05 APR-87 GF 28
 Claus Nissen
 Bækvej 11, 6760 Ribe
06-05 MAJ-89 GF 29
 Jan Larsen
 Huslodsvej 78, 3.tv.
 7000 Fredericia
07-05 OKT-86 GF 60
 Stig Kaj Aunfelt
 Bjerggade 2 C, 6400 Sønderborg

Dødsfald
363-JUL-45 GF 62
 Vagn Gravgaard Eriksen
 Vesterbyvej 16, 2820 Gentofte
375-NOV-45 GF 15
 Hans Evald Iversen
 Mosevænget 10, 9632 Møldrup
211-MAJ-47 GF 04
 Thomas Haumark Christensen
 Thormodsvej 30, 7760 Hurup Thy
424-MAJ-47 GF 10
 Henning Pedersen
 Otiumvej 7, 2. 0004, 9000 Aalborg
684-MAJ-48 GF 23
 Emil Kristian Jespersen
 Tømmerpladsen 3, 7451 Sunds
212-MAJ-49 GF 05
 Erhardt Makholm
 Horsevænget 111
 8310 Tranbjerg J.
875-NOV-51 GF 23
 Otto Lauridsen
 Indertoften 62, 7400 Herning
378-MAJ-52 GF 13
 Knud Hansen
 Prinsessevænget 52, 1.tv.
 4100 Ringsted
469-NOV-53 GF 28
 Christian Fogh
 Varhovej 9, 6690 Gørding
428-MAR-57 GF 07
 Preben Mølgaard
 Rønhave Parkvej 17
 4736 Karrebæksminde
944-SEP-58 GF 01
 Carl Peter Michael Hansen
 Præstevænget 31, 5642 Millinge
176-NOV-58 GF 01
 H.G. Valdemar Hansen
 Sofievej 3, 2.th., 2900 Hellerup
846-MAR-61 GF 51
 Bent Dyssemark Knudsen
 Bårdesøvej 140, 5450 Otterup
042-JAN-62 GF 01
 Asger C. Schmidt
 Allerød Have 1, st.tv
 3450 Allerød
918-SEP-62 GF 11
 Preben Tofte
 Smålandsvej 4, 3700 Rønne
090-MAR-65 GF 21
 Poul Skovgaard
 Anemonevej 4
 4500 Nykøbing Sj.
699-APR-68 GF 35
 Knud Ove Sørensen
 Rønnebærvej 26, 9500 Hobro
MAJ-77 GF 56
 Søren Nørgaard
 Vegavej 9, 9200 Aalborg SV
 

  TAK

Tak til Garderforeningen for Bjerringbro 
og Omegn, for fremmødet på min 90 års 
fødselsdag, en speciel tak til Ole, Carsten, 
og Ivan, for deres fremmøde, samt den ud-
mærket flaske gardervin.
Tak til Præsidenten for Garderforeninger-
ne, Oberst Flemming Rytter, samt tak for 
det særlige håndskrevne telegram.
 920-NOV-48 Viggo Th Nielsen.

Tak til Varde og Omegns Garderforening 
og fremmøde d. 17. januar. En særlig tak 
til formanden Carsten Christensens frem-
møde med Gardens fine vin det var virke-
lig hyggeligt. Med venlig hilsen.
 582-JAN-67 Niels Peder Mikkelsen

Hjertelig tak til Østvendsyssel Garderfor-
ening for venlig opmærksomhed i anled-
ningen af min 60 års fødselsdag den 08. 
januar.
 JAN-77 Arne Houmann-Christensen

Tak til Garderforeningen for Holstebro 
og Omegn for portvin til min 70 års fød-
selsdag. Også en tak til formanden, Søren 
Lund, der mødte op i flot blå jakke med 
rigtig mange emblemer m.v. på. 
 050-AUG-67 Niels Poulsgaard

Tusind tak for opmærksomheden til min 
90 års fødselsdag. Tak til Præsident Ryt-
ter for den personlige og håndskrevne hil-
sen også tak til vicepræsident Niels Godik-
sen for besøg og vingave. Mange tak også 
til den lokale Garderforening for besøg 
gave og den flotte garder der var stillet 
ved min dør. 
Med venlig garderhilsen.
 Peer Nørgård

Hjertelig tak til kammerherre, oberst 
Flemming Rytter for den særdeles venlige 
hilsen i anledning af min 90 års fødsels-
dag. Endvidere en stor tak til Garderfor-
eningen i København for opmærksomhe-
den og de gode ønsker.
 1470-NOV-48 Tage Hansen

Tak til Kongeå-egnens Garderforening for 
portvin og besøg af formanden ved min 70 
års fødselsdag d. 26/1 Det glædede mig 
meget. Med garderhilsen.
 712-MAR-67 Henning Guldbrand 

Jeg retter herved en stor tak til alle, der 
hyldede mig på min 90 års fødselsdag 
ved at møde op til mit arrangement, lod 
sig repræsentere eller/og give mig gaver. 
Især ærefuldt var Chefen for den konge-
lige Livgarde, Præsidenten for de danske 
Garderforeninger og Garderforeningen 
for Helsingør og Omegn.
 550-MAJ-49 Børge Arslev Rosenfeldt

Tak til Høje Taastrup og Omegns Garder-
forening for visit og dejlig portvin ved min 
75 års dag.
 266-SEP-61 Ole Lundum 

På min fars vegne vil jeg godt takke for den 
gode tid i Søndre Birks Garderforening. Vi 
vil gerne sende en personlig tak til Jens 
som besøgte ham på hospitalet, på hans 
85 års fødselsdag d. 21.01.2017 og ikke 
mindst ved hans bisættelse 31.01.2017, til 
Jens, Jakob og Carl Aage.
Æret være min fars minde Laurits Svend-
sen Snor. 
Med venlig hilsen.
 Tina og Kim Snor



 

Præsidiets Skydeudvalg 
Siden begyndelsen af januar har gardere over hele landet været 
på skydebanen for at deltage i dette års landsskydning på 15 
m. Alle har gjort deres bedste i forsøget på at opnå så mange 
point som muligt, og hvor nogle er meget tilfredse med resul-
tatet, så undrer andre sig over, hvorfor lige præcis det eller de 
skud nu skulle ud og sidde i stregen. Fælles for alle deltagere 
er dog, at de har haft en hyggelig aften på skydebanen sammen 
med andre garderkammerater.
De mange skydeskiver er nu på vej til at blive returneret til 
Skydeudvalget, som derefter går i gang med at tælle point. 
Udvalgets blik er ved pointtælling skarpt og retfærdigt, så alle 

Årgang JAN-57 - 60 års jubilæum
Indkaldelse til Generalforsamling
Vort 60 års jubilæum fejres i forbindelse med årgangsparaden, 
søndag d. 7. maj.
Efter paraden afholdes ordinær general forsamling for medlem-
mer af årgangs foreningen i henhold til foreningens love  
 Jubilæumsfrokosten indtages  kl. 13.00  på  restaurant 
Brd. Price, Rosenborggade  15 – 17.
Detaljeret program m.m. er  tilsendt alle foreningens medlemmer. 
Ovenstående arrangement dækkes af  medlemmernes opsparing i 
foreningen. Evt. ikke-medlemmer fra årgangen er velkomne mod 
betaling af et deltagergebyr på kr. 600,-. Få detaljeret program 
ved henvendelse til foreningens kasserer, Fritz Togo, Carl Nielsens 
Plads 36, 2730 Herlev, Tlf. 4491 5191, e-mail: fritz.togo@mail.dk
Tilmelding senest fredag d. 28. april.

MAJ - 54  II Gastons og Hjortshøjs drenge
Vi mødes som sædvanlig til Årgangsparaden søndag d. 7. maj kl. 
9.30 indenfor porten. Vi overværer paraden. Bagefter går vi i byen 
og spiser lidt frokost og hygger os sammen et par timer.
Har du en e-mailadresse, som vi ikke kender, så send den til 683 
Georg Rossing på goggerosblom@mail.tele.dk. Husk også at sende 
evt. adresseændringer til ham, han bor Kirstinedalsvej 18, 2000 
Frederiksberg, 964 John Ove Hansen, årgangsformand, 683 Georg 
Rossing, kasserer, tlf. 4922 1602, tlf. 4018 6683

Hold NOV-52
Vort 65 års jubilæum markeres søndag den 7. maj 2017 ved 
deltagelse i årgangsparaden på Rosenborg Eksercerplads, hvor vi 
skal være på plads kl. 09.30. Efterfølgende afholdes frokost hos Kai 
Dige Bach i Herlev. Udførligt program med tilmelding fremsendes 
til foreningens medlemmer, men reserver allerede nu dagen.
Kristian Krogsgaard og undertegnede står for arrangementet.
Med garderhilsen, Klaus Kammer, Formand

Hold MAJ-60 - Kom medens du kan
Velkommen til Årgangsparaden på Livgardens Kaserne,
søndag, den 7. maj 2017 kl. 09.00.
Vi mødes efter paraden til sædvanlig frokost, og hyggeligt samvær.
Kommer du så giv mig besked på mail:
johnudengaard@hotmail.com Med garderhilsen
Årgangsformand 435-MAJ-60 John Udengaard Larsen, tlf. 2639 
3055

Hold OKT-77 - 40-års jubilæum
Vi fejrer vort 40-års jubilæum 6. - 7. maj. Vi mødes til en middag 
lørdag den 6. maj, deltager i Årgangsparaden søndag den 7. maj og 
slutter med en frokost.
Udførligt program er udsendt pr. mail. Skulle du ikke have modta-
get din invitation så ret henvendelse til 
Hold 1 - stue 106, Jan Møller email: livgarden.1977@gmail.com

Jeg har på vegne af De Danske Garderforeninger og efter bemyndi-
gelse af præsidenten ansøgt Rigsarkivets tilladelse til at De Danske 
Garderforeninger må anvende kongekronen i foreningslogoet. 
Sammen med ansøgningen skulle indsendes en historisk begrun-
delse og vedtægter samt evt. anden dokumentation. 

Fra Rigsarkivet har jeg derefter modtaget et brev hvori der sidst 
konkluderes: ”Efter Rigsarkivets opfattelse lever De Danske  

deltagere får de korrekte point. Når bedømmelse af skiver er 
overstået, vil den endelige resultatliste bliver udarbejdet, og i 
forbindelse med Repræsentantskabsmødet 2017 vil præmier 
blive uddelt. Næste skydninger i regi af De danske Garderfor-
eninger er Landsskydningen på 200 m, som skydes i august og 
september, og så er der naturligvis skydningen i Vingsted, der 
også planlægges afholdt i september. Skydeudvalget håber på 
stor deltagelse til begge disse skydninger. Nærmere informa-
tion om begge skydninger vil tilgå, når tiden nærmer sig. Sky-
deudvalget takker for opbakningen til Landsskydningen på 15 
m, og siger på gensyn på skydebanerne. Slut op om skydning i 
De Danske Garderforeninger – en fælles aktivitet for alle Gamle 
Gardere på tværs af de lokale garderforeninger. 
 Præsidiets Skydeudvalg

Garderforeninger op til de i bekendtgørelse nr. 702 af 9. juni 2016 
om kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekro-
nen opstillede betingelser for brug af kongekronen, og tilladelse til 
at anvende samme gives hermed”. God påske.

Se mere på www.garderforeningerne.dk/nyheder
Med venlig hilsen Henrik Gattrup, Vicepræsident, 
Region IV


