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HORSENS HAR ORDET

 PRÆSIDIET

MÅNEDSKALENDER OKTOBER

1.

13.

29.

Gardermarch

Kulturnat LGK

Møde for årgangsformænd i Fredericia 

Det er noget ganske særligt at være garder, det er bladets læsere 
vist ikke i tvivl om. 
Da jeg den 15. januar 1970 gik gennem porten til Sandholmlejren, 
var det uden tanker for hvilken betydning de næste tolv måneder 
ville få for resten af mit liv. Jeg vidste ikke meget om Den Kongelige 
Livgarde og København, da jeg kun enkelte gange tidligere havde 
været i hovedstaden.  
De første måneder som rekrut følte jeg var utrolig hårde. Mange 
nye indtryk skulle fordøjes, en noget anderledes tiltaleform skulle 
læres, og ikke mindst de hårde fysiske krav der skulle leves op til, 
var noget af en udfordring. Min fysik var som ny udlært tømrer 
rimelig god, men de tre første måneder ved Livgarden gav den et 
ekstra skub og konditionen kom i top. Jeg drømmer ofte om det 
var sådan nu. 
At komme i vagtkompagniet, blive indkvarteret først på Båds-
mandsstrædes Kaserne og senere Livgardens Kaserne, en af de 
bedste adresser i København, var en spændende tid med ufor-
glemmelige oplevelser. 
Alle strabadser blev båret igennem af et enestående kammerat-
skab, derfor var det en selvfølgelighed inden hjemsendelse at blive 

medlem i De Danske Garderforeninger. At tiden ved Livgarden 
skulle stoppe her var utænkelig. 

Jeg blev meldt i Garderforeningen for Horsens og Omegn, en 
forening jeg ikke i forvejen havde kendskab til, hverken hvem der 
var med, eller hvad der skete her. Der var hurtigt et par af medlem-
merne i nabolaget, der spottede, at her var en ung mand, der havde 
været garder. De fik mig med på skydebanen, hvor jeg mødte et 
bredt udsnit af foreningens medlemmer. Der var gardere af forskel-
lige årgange både unge og lidt ældre, som alle tog godt imod. 

Det blev for mig starten til en lang rejse 
i garderbevægelsen. Jeg blev valgt i 
foreningens skydeudvalg og lidt senere 
i bestyrelsen, og har siden 2004 været 
formand i Garderforeningen for Horsens 
og Omegn.
Vor forening er stiftet den 5. oktober 
1889, og er dermed landets tredje æld-
ste garderforening. Elleve formænd har 
→  fortsættes på side 4

De Danske Garderforeninger har en sponsor 
aftale med OK på Brændstof, El og Mobil.
En lille del af vore medlemmer er allerede 
tilknyttet denne aftale, men vi vil meget ger-
ne have flere, da det giver et pænt afkast i sponsorkroner til 
De Danske Garderforeninger. Er du ikke allerede tilknyttet af-
talen, så kan du kontakte DG Sekretariat, så kan vi hjælpe dig.

Tilmeld dig vores helt nye mailtjeneste 
DG-PLUS og få nyheder om DG i din ind-
bakke. 
www.garderforeningerne.dk/dg-plus 

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

Præsidiet kan med glæde 
meddele, at oberstløjtnant Jan 
Stoltenborg pr. 1. november 
overtager stillingen som DG 
Forretningsfører. 

NY FORRETNINGSFØRER UDPEGET OG ANSAT
Jan Stoltenborg er en kendt person i DG –regi, 
og har blandt andet været formand for Præsidiet 
Skydeudvalg siden 2002 samt en tæt samarbejdspartner 
som chef for III Bataljon i perioden 2012 – 2016. 
Præsidiet ser frem mod samarbejdet, og ønsker 
Jan stort tillykke med ansættelsen. 
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med deres bestyrelser forstået at udvikle foreningen efter deres 
tid, altid med loyal støtte fra en trofast medlemsskare.
Vi har en bred vifte af tilbud til vore medlemmer i lokalforeningen. 
15 m. skydningen i vinterhalvåret, hvor vi mødes 24 gange er en 
stor succes. Tirsdag efter tirsdag i vinterhalvåret finder mere end 
20 gamle gardere skydebanen. Også landsskydningen i marts 
måned har stor bevågenhed fra vore medlemmer, således vi i år 
var den forening, der deltog i landsskydningen med flest hold. 
Kammeratskabet her er helt i top. Et trofast medlem sagde engang 
til mig, jeg glæder mig hver tirsdag over at komme på skydeba-
nen, ikke kun for at skyde, men snakken og kammeratskabet, det 
betyder rigtig meget for mig. Når sæsonen er slut, venter jeg på, 
det skal blive oktober igen. 
Et par hyggelige afslutninger på skydebanen bliver der også tid til. 

En anden tradition er vor årlige sommerudflugt ”Manneturen” 
som skriver sig tilbage fra den tyske besættelse af Danmark. I de 
mørke år trængte alle til opmuntring, og noget der kunne styr-
ke kammeratskab og sammenhold. Her begyndte man de årlige 
skovture, hvor foreningens medlemmer, uden ledsager, besøgte 
garderkammerater, der boede på landet. I begyndelsen cyklede 
man rundt i oplandet, medbringende madpakke og godt humør. 
Sådan er det stadig, blot er cyklen udskiftet med bilen.
Mange spændende steder har vi besøgt og i år ingen undtagelse. 
”Mannetur” nr. 75 i rækken blev på festlig vis afholdt på Bygholm 
Landbrugsskole, hvor tre af vore medlemmer har deres daglige 
virke.
Af andre aktiviteter kan nævnes øl/vinsmagning, udflugt i vort 
skønne opland og ikke at forglemme vor familieaften med andespil 
i efteråret, som altid trækker folk af huse.
Der tales meget om manglen på opbakning til arrangementer, og 
at de unge svigter. Vi er i GF for Horsens og Omegn omkring 260 
medlemmer, og glæder os oprigtigt over medlemmernes støtte. 
Trofast møder en stor skare frem, når vi kalder, også de unge, som 
det er vores fornemmeste pligt at tage godt imod.

Vi er i GF for Horsens og Omegn Den Kongelige taknemmelige for, 
at de unge garderes Blå Fest gang på gang afholdes i Horsens. Det 
glæder byens borgere at se den flotte march gennem byen. Det er 
en kærkommen lejlighed for mig til, ved modtagelsen på Rådhuset, 
at give et par ord med på vejen om vort kammeratskab, sammen-
hold, netværk og ikke mindst en opfordring til et medlemskab af 
De Danske Garderforeninger. Her er vi også Horsens Kommune og 
borgmester Peter Sørensen dybt taknemmelig for den flotte mod-
tagelse på rådhuset, hvor også pårørende er inviteret med.

Vi har i Garderforeningen for Horsens og Omegn et godt samarbej-
de med vore naboforeninger. I april havde vi sammen arrangeret 
et foredrag med Livgardens Chef, Oberst Mads Rahbek, her var vi 
knap 100 deltagere, der alle havde en dejlig aften i selskab med 
Obersten. 

Fortsat fra side 4

JAN-70 Jørgen Bojsen
Formand Horsens og Omegns Garderforening

PRÆSIDIET

Garder DEC-16) Niels Bertram Køhler-Jacobsen modtog 
Dronningens Ur under Livgardens Årsdagsparade i juni 2017. 
De Danske Garderforeninger ønsker stort tillykke med hæderen.

DRONNINGENS UR

Jeg vil varmt anbefale lokalforeningerne arbejder sammen, også 
på tværs af regionerne. Vi mister derved ikke selvstændighed, og 
kan sagtens beholde egne traditioner og arrangementer.

Jeg havde den store ære at være i Præsidiet fra 1998 til 2006, valgt 
i region 3. Det var dog med stor ydmyghed, og en vis skepsis jeg gik 
ind til denne opgave. Det blev nogle spændende år, jeg ikke i dag vil 
være foruden. For mig blev det en personlig udvikling, som jeg i dag 
er mange personer omkring Livgarden og DG meget taknemmelig 
for. Det blev en tid, hvor nye livslange venskaber blev skabt og ikke 
mindst et kæmpe netværk, som jeg bruger i mit daglige arbejde. 

At være medlem i De Danske Garderforeninger giver mange mulig-
heder. For et rimeligt kontingent kan man deltage i flere landsdæk-
kende aktiviteter. Den Kongelige Livgarde og DG samarbejder om 
en velbesøgt årgangsparade. Lokalforeningerne har en bred vifte 
af tilbud til alle årgange. Sidst men ikke mindst får vi 11 gange om 
året et flot Garderblad med spændende stof, både fra Livgarden og 
lokalforeningerne.

De Danske Garderforeninger har bestået i mere end 100 år og jeg 
er ikke i tvivl om at kommende generationer af gardere vil tage 
over, og føre vore stolte traditioner videre på god vis. Måske lidt 
anderledes end vi har gjort det, men tilpasset til deres tid.
Det er noget ganske særligt at være garder.
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Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Tlf. 7283 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

 LIVGARDEN

Til slut vil jeg godt nævne indsatsen 5. september. Jeg er rigtig glad 
for, at vi har fået slået denne dag fast som dagen, hvor vi ærer og 
mindes de udsendte. Der er heldigvis kun ganske få kommuner 
tilbage, som ikke holder et lokalt arrangement, og jeg vil opfordre 
Garderforeningerne til lokalt at bidrage til festligholdelse af dagen, 
hvor det giver mening. Her i København var der ikke meget 5. sep-
tember, hvis det ikke var for Livgarden. Vi holdt kontingentparade 
for OIR5 fra Irak og RSM6 fra Afghanistan fra morgenstunden på 
Livgardens Kaserne, deltog tydeligt i kranselægningsceremonien i 
Kastellet, bidrog til gudstjenesten i Holmens Kirke og var massivt 
til stede ved paraden på Thorvaldsens plads. Blot som eksempel 
havde forsyningssektionen i Vagtkompagniet over 40 transporter 
den 5. september. Jeg vil benytte denne mulighed for at sige tak til 
alle fra Livgarden og garderforeningerne, der bidrog til, at det blev 
en flot og værdig 5. september.

Pro Rege et Grege 

CHEFEN HAR ORDET

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige 
Livgarde

I sidste klumme nævnte jeg nogle forhold omkring den operati-
ve budgetanalyse og de forskellige budskaber, som kom frem i 
offentligheden i randen af den. Den fylder fortsat rigtigt meget 
for os alle, men jeg vil forsøge at sætte den lidt i perspektiv, nu da 
indholdet er offentliggjort.

Helt grundlæggende synes jeg, at det er trist, at vi for første gang i 
mands minde har udsigt til et forsvarsforlig, hvor vi kan få tilgang 
af flere midler, og hvor vi ikke snakker lukning af kaserner, og så er 
det positive alligevel overskygget af dystre udsigter til voldsomme 
negative omvæltninger grundet nogle af de forslag, som er anført i 
den operative budgetanalyse.

Indrømmet; der er elementer i budgetanalysen, som jeg finder 
forkerte set med Livgardens øjne og med den baggrund jeg har 
fra min tjeneste på hhv. Hærens Officersskole og Hærens Sergent-
skole, men der har ikke i min tid været bedre udsigter til, at vi får 
rettet op på nogle af de mangler, vi har, for at kunne udruste og 
opstille en hær, der kan løse de kommende opgaver.

Hvilke forslag fra den operative budgetanalyse forsvarsministeren 
vælger at gå videre med i regeringens oplæg til forlig, ved jeg af 
gode grunde ikke, men jeg sætter min lid til, at vi har et væsent-
ligt bedre billede af det, når forligsoplægget bliver præsenteret, 
forventeligt kort tid efter folketingets åbning. Når det kommer, så 
er der grundlag for at forholde sig til udsigterne for den kommen-
de hær. Forsvaret og hæren er en meget kompliceret størrelse, og 
dens udvikling egner sig bestemt ikke til overskrifter og ”punch-
lines” på de sociale medier eller i medierne i det hele taget. Det 
bliver lynhurtigt meget generaliserende og unuanceret, og så går 
væsentlige detaljer tabt.

For mig, som Chef for Livgarden, er det vigtigt, at vi fortsætter som 
regiment med vores to kerneopgaver, nemlig vagten om de konge-
lige slotte og palæer samt produktionen af soldater til felthæren 
og nationens forsvar. Så længe at jeg fortsat kan se mulighederne 
for, at vi kan løse vores opgaver på tilfredsstillende vis, så giver det 
mening for mig. 
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Generaal van Uhm 
Trophy 2017
TEKST OG BILLEDER: PRESSEOFFICER THOMAS HELBRO REIMANN

I dagene 5-6 juli deltog en deling fra 1/I/LG i en IKK-konkur-
rence i Tyskland, som det hollandske forsvar havde arran-
geret.

16 mand fra 1/I/LG udgjorde holdet til konkurrencen, som Den 
Kongelige Livgarde deltog i for anden gang. Konkurrencen havde 
deltagelse af fem hold; tre fra Holland og to fra Danmark. Udover 
Livgarden stillede Gardehusarerne også med besætninger til kon-
kurrence, hvorfor begge enheder repræsenterede 2. Brigade.

Selve konkurrence bestod af fire dele; to handlebaner på en skyde-
bane, en taktisk indsættelse i en IKK-simulator samt en materiel-
kendingsprøve.

For Livgardens vedkommende startede konkurrencen med en tur 
på skydebanen, hvor delingen skulle indtage en stilling og tage 
kampen op mod en fremtrængende fjende og herefter frigøre og 
trække sig tilbage under kamp.
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III BATALJON

Under hensyntagen til forskellene på danske og hollandske 
IKK’ere (Hollænderne har bedre tårne), gjorde Livgardens besæt-
ninger en god indsats under begge skydninger.

Førstedagens sidste test var en prøve i materielkendskab, som her 
bedst kan beskrives som panser- og flykending. Besætningerne var 
ikke videre optimistiske efter testen, da den viste sig at være mere 
udfordrende end man havde håbet på. 
 
Om det var denne oplevelse, der gjorde udslaget for andendagens 
indsats, skal ikke kunne siges, men det var en særdeles fokuseret 
deling, der gik i gang med simulatordelen af konkurrencen.  
Det hollandske forsvar har tre mobile simulatoranlæg, som hver 
består af fem sættevogne. Fire af dem har en kopi af et tårn, mens 
den sidste er en vogn, hvor øvelsesledelsen sidder og styrer ”kam-
pen” og hvor der er plads til publikum.

Efter en hård start på scenariet, hvor en af de danske IKK’ere bli-
ver slået ud, koncentrerer de tre sidste sig endnu mere. Og specielt 

en af besætningerne viser stor handlekraft og overblik, hvorfor 
delingen opnår at løse opgaven og samtidig, viste det sig senere, 
laver en score, som de hollandske instruktører ikke har set før. Flot 
arbejde af besætningerne.

”Jeg ved ikke hvad der gik af 1.5 (en af besætningerne), men de var 
helt utrolige og viser her, hvad en IKK kan klare, hvis den bliver 
brugt rigtigt” udtalte Erik, skydeinstruktør på IKK’erne, efterføl-
gende og roste hele delingen for deres holdindsats i simulatoren. 
 
Efter de to dagens konkurrencer, var det tid for de hollandske 
værter at offentliggøre resultatet. Vinder var et hollandsk mand-
skab efterfulgt af 1/I/LG og med delingen fra Gardehusarerne på 
tredjepladsen. 
 
Flot resultat af delingen. Besætningerne er nu gået på en velfor-
tjent sommerferie med en god erfaring i rygsækken. Og selvfølge-
lig med håbet om at deltage i næste års konkurrence med målet 
om at komme helt til tops.
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TIL MINDE OM DE FALDNE

29. AUGUST 1943
Igen i år mødtes medlemmer af bestyrelsen fra Garderforeningen 
i København med kaptajn Ruben K. Larsen som repræsentant for 
Den Kongelige Livgarde for at lægge kranse til minde om de faldne, 
kaptajnløjtnant Snerding og oversergent Norvin, den 29. august 
1943. 

Tilstede var også 42-II Johannes Evald Olsen, der var med i 1943, 
da tyskerne angreb kasernen. Det blev en stemningsfuld ceremo-
ni, som afsluttedes med, at en tambour blæste ”Danmarks sidste 
Honnør”. Efterfølgende fortalte Johannes om sine oplevelser for 74 
år siden over en kop kaffe i Officersmessen. Disse kan du læse om 
her. 



GARDERBLADET  9

TIL MINDE OM DE FALDNE

TEKST: NOV-42 JOHANNES ESVALD OLSEN

Jeg blev indkaldt til Den Kongelige Livgarde d. 2. november 1942. 
Jeg lå som rekrut på Jægersborg Kaserne frem til slutningen af 
april, hvor vi blev overflyttet til Livgardens Kaserne til vagttjeneste 
på de kongelige slotte. Hen over sommeren blev der stadig mere 
spænding. Den 27. august var jeg, samt nogle kammerater, i Tivoli. 
Da vi gik tilbage mod kasernen kort før midnat, talte vi med nogle 
politibetjente, der var meget berørte af, som forholdene i Danmark 
udviklede sig. 

Næste dag, blev spændingen ikke mindre, og om eftermiddagen 
blev en befalingsmand sendt til ministeriet efter en forseglet or-
dre, som han på en eller anden måde fik kendskab til indholdet af, 
hvorefter han udtalte, at han ikke ville opleve kasernen besat. Om 
aftenen den 28. august blev vi ført over på soldaterhjemmet, hvor 
der blev vist en Gøg og Gokke film. Klokken ca. 24 blev vi fuldt på-
klædt og sendt i seng. Klokken 04 blev vi vækket af skyderi. Døren 
til stengangen såvel som gitterporten blev sprængt. To befalings-
mænd blev dræbt, og nogle af vagterne blev såret. Vi andre blev 
afvæbnet, og samlet på nogle stuer. 

Efter ca. en uge blev vi på lastbiler kørt til Sandholmlejren, på 
ladet af tyske lastbiler. Ud fra Sorgenfri Slot skete der noget med 
den lastbil vi stod på. Bilen gik i stå, men efter ca. en times tid, fik 
tyskerne gang i den igen, og vi fortsatte derefter mod Sandholmlej-
ren, hvor vi blev interneret til vi blev hjemsendt ca. den 15. okto-
ber. Mens vi var i Sandholmlejren, lavede vi ikke noget andet end 
at stille til optælling et par gange om dagen, så de var sikre på, at 
vi var der alle sammen. Derudover lavede vi ikke rigtig noget. Det 
hed sig, at vi skulle gøre gymnastik, men de unge danske officerer, 
der var internerede sammen med os, og som havde kommandoen 
over os, kunne ikke få os ”halvgamle” til at gøre gymnastik – det 
gad vi ikke. 

I sandholmlejren var det dansk personale, der stod for vores 
forplejning, så vi fik almindelig dansk mad – så på den måde led 
vi ingen nød. Vi sov i gamle køjesenge på belægningsstuer. Så vidt 
jeg husker, var vi tyve mand på hver stue. Omkring 1. november fik 
jeg brev fra Justitsministeriet, hvor de skrev, at de søgte betjente 
til Vestre Fængsel. Jeg søgte, og blev ansat fra 1. januar 1944 (det 
viste sig, at flere havde modtaget samme brev som mig). Vi fandt 
ud af, at vores opgave bestod i at være en form for vagt uden for 
fængselsmuren, samt vagt ved porten. 

I mange tilfælde var det trist at stå ved porten, og skulle åbne for 
tyske biler med SS-soldater og danskere, der var blevet anholdt. 
Især var det trist, da det var det danske politi, der blev anholdt. 
Efterhånden som forholdene udviklede sig, valgte jeg at forlade 
København og tage hjem til mine forældre, der var kommet op i 
årene, og derfor kunne bruge lidt hjælp til deres mindre landbrug. 

Det var den 21. marts 1945, få dage før jeg forlod København, at 
jeg oplevede at se de allierede flyvemaskiner flyve lavt ind over 
København for at bombe Shellhuset. En flyvemaskine ramte en lys-
mast på baneområdet, og kom ud af kurs, og måtte derfor udløse 
sine bomber, der ramte den Franske Skole, hvor mange børn blev 
dræbt. Shellhuset blev ramt af flere bomber i stueetagen, hvorved 
flere danske frihedskæmpere, som sad indespærret på øverste 
etage reddede livet. 

GARDERMINDER 
Begivenhederne som jeg husker dem, den 29. august 1943 og herefter.



GARDERBLADET10

TIL MINDE OM DE FALDNE

Medens jeg var i København, havde jeg tilknytning til 
militærgruppen afdeling 8 Valby. Efter jeg var rejst 
hjem, holdt jeg stadig kontakt med gruppen i Valby, 
og vi havde aftalt med nogle kammerater, som også 
blev en del af afdelingen, at vi holdt os i fysisk form, 
så vi var klar den dag budskabet kom, at tyskerne 
havde overgivet sig. 

Da budskabet kom d. 4. maj kl. 20:35, kontaktede 
jeg en af mine kammerater. Vi cyklede derefter til 
Vognmand Ejner Kristensen Hellestrup, som vi 
havde en aftale om at låne en lastbil. Han fortalte, 
at den ikke var i orden, så det kunne ikke lade 
sig gøre at køre med den. Vi kørte derefter til en 
anden vognmand i Regstrup, hvor vi fik en last-
bil. Vi kørte derefter til Kvanløse mejeri, hvor vi 
læssede nogle tomme mælkejunger på lastbilen.
Derefter tog vi mod Ryegård, hvor de var i gang 
med morgenmalkningen. I mellemtiden havde 
vi hentet et par kammerater. På Ryegård fyldte 
vi mælken over i de mælkejunger, vi havde 
på lastbilen. Fodermesteren blev betænkelig, 
men da vi fortalte ham, hvad vi skulle, var det 
i orden. 

Vi fortsatte mod København. Ved Røde Port 
i Roskilde blev vi standset af tyske soldater, 
der gladelig fortalte, at krigen var forbi. Vi 
fortsatte videre mod København til den 
opgivne adresse i Rødovre. Ved ankomsten 
blev vi iklædt blå kedeldragter, armbind 
og hjelm, hvorpå der stod Dagmarhus-bri-
gaden. Herefter var vi under komman-
do i Region VI, København. Mælken vi 
medbragte, blev fordelt til børnehjem 
og alderdomshjem. Vi indgik i vagthold 
med tjeneste omkring Rådhuspladsen og 
Dagmarhus samt andre steder med tyske 
internerede. 

Efter ca. 14 dage blev jeg hjemsendt, 
hvorefter jeg den 1. juni blev genind-
kaldt til Livgarden, og skulle møde på 
Jægersborg Kaserne, hvor vi fik udleve-
ret udrustning (svenske geværer og 
uniformer), herefter blev vi indkvar-
teret på Livgardens Kaserne. Derefter 
havde vi vagttjeneste på de kongelige 
slotte, forskellige flygtningelejre 
samt Kastellet, hvor Doktor Werner 
Best sad interneret, sammen med 
SS-general Panacke og Otto Bovensiepen. 

København d. 9.8.1945

I har nu fået ret, døde stridsmænd.
Efter verdenshistoriens dom er fældet,
var I virkelige jeres lands vejvisere 
til sejrens top, verdens herre.
Det tyske rige, som I med småkrigsvåben 
skarpt har bekæmpet, det består ikke mere,
efter millioner er døde i dets hær,
og bomber ødelagde alle byer. 
Når de faldne soldaterfra alle hære dvæler, vil had og nag ikke mere bestå efter jordisk 
målestok.
Hos Gud er alle døde – kammerater! 
Så vær I vore døde kammerater, danske frihedskæmpere, i jeres grave! 
Og I er sejrherrer, ser stolt ned
på de lysende frugter af jeres natlige dåd! Bliv derfor ikke det evige hads bevarer, 
som i dag truer med at skille vore folk, 
således, at fredens og venskabens ædle frug-
ter på ny kan blomstre efter denne nød. Dr. Werne Best 

En dag, da en af mine kammerater var på vagt på Kastellet, kom 
Doktor Best ud, og gav ham en skrivelse (se til nedenfor, red.). 

Nye rekrutter blev indkaldt og udannet hen over sommeren til at 
overtage vagten, så ca. 15. oktober blev jeg hjemsendt. 

Dette er hvad jeg i korte træk kan huske efter 70 år, og som nogle 
af mine børnebørn har bedt mig om at fortælle. 

Skrevet til danske frihedskæmpere 
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TEKST: KATRINE KIELLAND-BRANDT, FOTO: PETER RAASØ

Mindelunden: Et nyt monument for de danske krigssejlere 
1939-45, skabt af kunstneren Per Arnoldi, blev indviet af 
H.M. Dronningen i Mindelunden den 29. august. 
Den 29. august er en markant dato, idet 106 faldne og 
henrettede frihedskæmpere blev gravlagt i Mindelunden 29. 
august 1945. 

Dagen blev nu anvendt til at mindes krigssejlerne, som mistede 
livet på havet i kampen for Danmarks og verdens frihed. Der 
er mange hidtil ukendte historier at fortælle om krigssejlernes 
indsats, bl.a. at de udførte en meget farlig opgave, nemlig at sejle 
brændstof til de allieredes skibe til brug ved D-dag. Monumentet, 
der kaldes ”sortladne Hav” i et citat fra Ewalds: ”Kong Christian”, 
er blevet til på initiativ af Frihedskampens Mindefond. Det var 
naturligt, at Livgardens Musikkorps spillede musikken til højtide-
ligheden. Som en kollega fortalte: ”Det var en stærk oplevelse at 
overvære, det var bevægende, og jeg blev rørt over at høre talerne 
og over at se de barske, gamle fyre – er de i 90’erne? – der var 
mødt op, krigssejlerne fra dengang.” Det var også en meget lang 
parade, og Musikkorpset stod opmarcheret på samme sted i 2 
timer og 10 minutter, hvilket kræver sit af bentøjet. Men benene 
kunne hviles – ikke bag højens bautasten – men i bussen, der kørte 
Musikkorpset direkte til Bornholmerfærgen.

Bornholm 
Om formiddagen den 30. august anløb Kongeskibet Rønne Havn, 
og som så ofte før var Musikkorpset opstillet på kanten af kajen for 
at spille festlig musik, når det smukke skib lagde til. Det er en ret 
fantastisk oplevelse, at det store skib kommer så tæt på os. 

På samme dag hen under aften var der musik i Almindingen, dybt 
inde i den store skov. Stedet kaldes Kyllingemoderen. Her spillede  
Livgardens Danceband som opvarmning for sangeren Steffen 

MUSIKKORPSET

Musik i Mindelunden og på Bornholm

Brandt, der havde sammensat et koncertprogram med bl.a. Bjarke 
Mogensen på accordeon, som vi for nylig har haft som solist i Stæ-
rekassen. Hele Musikkorpset spillede både før og efter koncerten. 
H.M. Dronningen hørte både Musikkorpset og koncerten – og holdt 
skovtur med en hyggelig flaske vin ligesom de andre publikummer. 

Torsdag den 31. august havde Bornholms kommune arrangeret en 
skolekoncert på Paradisbakkeskolen i Nexø, hvor klarinetgruppen 
på 10 mand m/k spillede for indskolingens børn. De 200 unger 
sad på gulvet i en gymnastiksal, og klarinetterne gav den gas. 
Særligt ét nummer gav enormt bifald og glade råb: et stilskift, et 
klezmer-nummer, hvor vores førstemand, Bo Skjold Christensen, 
gik ned bland børnene og startede stille en improviseret folkelig 
klezmer-solo, som voksede i intensitet, indtil han nåede loftet. 
Sådan fanger man børn.  

Der blev også tid til at spille en kort plejehjemskoncert på Ple-
jecenter Lunden i Rønne, for det gælder om at glæde folk med 
musikken, når der er mulighed for det. En koncert på Bornholms 
Kulturskole i Rønne fik introduktion om Livgarden, orkestret og 
instrumenterne med på vejen af David M.A.P. Palmquist, vores 
musikdirigent. Christian 9. Ensemblet spillede, og publikum var 
unge og voksne. Da der blev spillet Frederik 9.s Honnørmarch, 
var det tydeligt, at flere kendte musikken, for ved det store BUM 
i stortrommen halvvejs i marchen, var det flere arme, der gjorde 
BUM-bevægelsen med. Utrilla Gudiksen var solist i et bravour-
nummer for piccolofløjte, ”Nattergalen” af Filipovsky, hvor fuglens 
triller rigtig blev sluppet løs. 

Næste dag, 1. september, var Musikkorpset opstillet på Nexø Havn 
for at modtage chaluppen med Dronningen med festlig musik. Det 
blev afslutningen på en vældig fin tur i godt vejr.

Så er vi ved at være klar i Kyllingemoderen.

Kongeskibet lægger til.Musikkorpset marcherer på plads på Rønne Havn.



GARDERBLADET12 GARDERBLADET12

OPRÅB TIL ALLE GAMLE GARDERE

TEKST: SENIORSERGENT AF RESERVEN 
DEC-83 BRIAN KORT RÜTZOU

NÆSTE FORSVARSFORLIG, 
LIVGARDENS ENDELIGT?
Næste forsvarsforlig er i støbeskeen. Ud-
over at flere politikere har lovet forsvaret 
et ”substantielt løft”, der primært skal 
anvendes til anskaffelsen af nye kampfly, 
ligger det fast, at der igen skal ske store 
interne besparelser, for at få regnestykket 
til at gå op. 

Blandt forslagene i det interne spareka-
talog er blandt andet nedlæggelse eller 
transformering af hærens tilbageværende 
3 kamptrop-regimenter, herunder Den 
Kongelige Livgarde. Dette forslag vakte i 
sommermånederne stor polemik på især 
de sociale medier, og den forsvarspolitiske 
netavis OLFI, der var først med detaljerne, 
blev af flere omgange lagt ned. 

Den store modstand, som navnlig dette 
forslag afstedkom gjorde, at forsvarsche-
fen rykkede ud med en melding om, at der 
ikke vil blive ændret på regimenterne. Det 
må vi gå ud fra står til troende, og det må 
vi holde ham fast på. Det er naturligvis det 
politiske niveau som til syvende og sidst 
træffer de afgørende valg.

Ud fra et besparelsesmæssigt synspunkt 
må man sige, at udbyttet af manøvren 

vil blive særdeles magert. Der udspares 
samlet set et par håndfulde stillinger i alt 
ved de 3 regimenter. Men da personellet 
som oftest omplaceres andetsteds i struk-
turen, er selve det besparelsesmæssige 
sigte tvivlsomt. Et andet motiv kunne være 
ønsket om at ensrette og forenkle struktu-
rerne i forsvaret, hvor hæren adskiller sig 
som mere omstændig end ”de blå værn”.

Der mangler simpelthen respekt og for-
ståelse for det faktum, at for hærens folk 
er regimentet det helt centrale og basale 
omdrejningspunkt, og selve ”kernefa-
milien”. Vi har brug for at spejle os selv 
i en historisk ramme i et selvstændigt 
regiment, som vi kender og elsker og vil 
gå hele vejen for. Det betyder noget for os 
om man er husar, dragon eller garder. Det 
er denne selvforståelse vi vil stå op for. Til 
syvende og sidst er det kammeraterne og 
regimentet vi vil gå i krig for. 

FORSLAGETS KONSEKVENSER
Jeg vil gerne dvæle lidt ved forslaget, så 
alle forstår hvilken ubodelig skade det vil 
gøre, hvis det på et andet tidspunkt skulle 
bringes til torvs igen. Der er ikke tale om 
at der ikke længere skal gås vagt ved de 
kongelige slotte og palæer, eller at der ikke 
skal uddannes og udsendes feltsoldater. 
Men Den Kongelige Livgarde ville ophøre 
med at være et selvstændigt regiment, og 
blive direkte underlagt brigaden, som er 
nærmeste foresatte myndighed, og har det 
operative ansvar. Alt ville blive styret i en 
større ramme af brigadestaben i Slagelse 
af en række officerer, som ikke nødvendig-
vis selv er ”gardere”. Og som også er i kar-
rieren, og skifter funktion i tide og utide.

”Regnearksfolkene” forestiller sig, at alt 
andet vil køre videre som vanligt. Men det 

kommer ikke til at ske. Det vil blive en helt 
anden enhed end den Livgarde vi kender i 
dag, og kan identificere os med. I løbet af 
kort tid vil de fleste faste folk være væk. 
Søgt ud i det civile eller andre steder i 
forsvaret. Det er i forvejen ikke for lønnen 
eller vilkårene, de er her. Det er fordi de 
har et fantastisk kammeratskab, og trives i 
og elsker vores regiment. Og når dette ikke 
er mere, vil det for mange være menings-
løst at fortsætte, nu ”familien” opløses. 

Uden kontinuitet og dygtige og dedike-
rede medarbejdere falder det sammen. 
”Magien” vil smuldre, og i løbet af nogle år 
vil vores særlige ånd og traditioner være 
fuldstændig udvandet af ensretning og 
kompetencetab, og hele hæren vil være 
et stort militært voksenuddannelsescen-
ter. Med masser af praktisk uddannelse, 
men stort gennemtræk og helt uden ånd, 
holdning, historie og tradition. En ”ar-
bejdsmandshær”. Og er regimenterne først 
nedlagt, så bliver de ikke oprettet igen. I 
værste fald risikerer hæren et nedbrud 
som i SKAT.

Skulle der nu sidde enkelte læsere med 
et overbærende smil og tænke at ”det 
sker aldrig”, så vil jeg gerne løfte en 
advarende finger. Intet er hel-
ligt! Og slet ikke når der skal 
spares. Det er hverken før-
ste eller sidste gang, Den 
Kongelige Livgarde er 
foreslået nedlagt eller 
omlagt. Der er folk i 
forsvarets øverste 
ledelse, suppleret 
med eksterne kon-
sulenter, der uden 
at blinke er klar til 
at slette 400 års 

KRONIK
Den Kongelige Livgarde HAR BRUG FOR JER!
”

Så er det op af 
sofaen for at 
støtte vores kære 
gamle regiment!

Så er det op af 
sofaen for at 
støtte vores kære 
gamle regiment!
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LIVGARDEN HAR BRUG FOR JER!
Og nu er vi fremme ved kernen i mit ind-
læg. Og den er, at Den Kongelige Livgarde 
og De Danske Garderforeninger mere 
end nogensinde har brug for jeres hjælp 
og støtte. Hvis I mener noget med det, og 
føler at Livgarden har beriget jeres liv, 
som langt hovedparten mener – så er det 
nu tid til at give tilbage. Give noget igen til 
Livgarden. Den Kongelige Livgarde er en 
smuk og sjælden blomst, som skal vandes 
af jeres støtte og glæde, og gode minder og 
venskaber. På samme måde som I udfører 
en uundværlig hverveindsats ved at be-
rette om jeres historier og trængsler som 
rekrutter og gardere.

Og det gør I bedst ved at forblive en del De 
Danske Garderforeninger. Uanset om I har 
tid og lyst til at deltage aktivt i forenings-
livet. Det kan komme senere. Men betal 
Jeres kontingent hvert år. Og gå gerne 
sammen nogle stykker for hver årgang i 
samme forening, og giv hinanden håndslag 
på, at I som minimum mødes en gang 
årligt til foreningens generalforsamling, 
hvor I som et fast holdepunkt i livet mødes 
og sludrer lidt om fortid og nutid. Og så 
kan man melde sig til andre aktiviteter 
efter lyst og behov. Desuden er Gardernet-
værk et udmærket supplement, især for de 
erhvervsaktive.

I skal gøre Jer selv og Jeres kammerater 
og Den Kongelige Livgarde den tjeneste. 
For kun med et godt og bredt netværk, der 
støtter Livgarden som en stor ”garde bag 
garden”, og med mange gode ambassadø-
rer der kan træde til og hjælpe, når regi-
mentet er truet – har Livgarden en fremtid. 
Deltag gerne i debatten, lokalt og natio-
nalt. Italesæt overfor omverdenen hvilken 
betydning Livgarden har haft for Jer.  
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traditioner og militærhistorie, for at få os 
til at passe ind i et regneark – strømlinet 
med hærens og forsvarets øvrige personel 
(som vi på ingen måde ringeagter). 

Der er masser af kolde hjerter, som intet 
har til overs for vores bløde værdier som 
ære, stolthed, traditioner, holdning og 
historie. Og de bastioner, som ikke bliver 
heftigt forsvaret, vil blive rendt over ende 

og kværnet ned i besparelsens malstrøm. 
Livgarden er ikke noget, som bare består 
af sig selv. Livgarden består, fordi den 
giver værdi til så mange. Både til forsva-
ret som helhed (selvom det ikke er alle 

der anerkender det), men også 
til de tusinder og atter tu-

sinder af gamle gardere 
– Jer! som tager en 

større eller mindre 
flig af Livgarden 

med i det vi-
dere liv, som 

der stolt 
og kærligt 
værnes 
om resten 
af livet.

KRONIK
Den Kongelige Livgarde HAR BRUG FOR JER!

”

”

Der mangler sim-
pelthen respekt 
og forståelse for 
det faktum, at for 
hærens folk er re-
gimentet det helt 
centrale og basale 
omdrejningspunkt. Uden kontinuitet 

og dygtige og 
dedikerede 
medarbejdere 
falder det sammen.

Vær med til at påvirke udviklingen. Følg 
processen med forsvarsforliget og vær 
opmærksomme og klar. Hvis det senere på 
efteråret viser sig, at løftet ikke holdes – 
eller forslaget søges gennemført, serveret 
i en mere ”spiselig” indpakning, så må vi 
have alle mand af huse. Så har vi brug for 
alle Livgardens ambassadører (Jer!) i kam-
pen for Den Kongelige Livgardes fremtid. 
Der er på ingen måde tale om obstruktion, 
men alene om anvendelse af de almindeli-
ge demokratiske rettigheder som borger i 
et frit land.

Gør noget! Støt op om Livgarden! Meld dig 
ind i en garderforening, hvis du ikke allere-
de er medlem. Prik til gamle kammerater 
udenfor foreningerne. Vi har brug for at 
alle gode kræfter samles. Se medlemsska-
bet som en tak til Den Kongelige Livgarde 
for alle de gode ting og oplevelser regi-
mentet har givet dig med på vejen i livet. 
Og giv dit lille bidrag til, at også kommen-
de generationer kan nyde godt af Den 
Kongelige Livgarde.

HOLD ØJNENE ÅBNE OG KRUDTET TØRT! 

PRO REGE ET GREGE!
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VTKMP OG III/LG I NIJMEGEN

Året 2017 skulle vise sig at være første gang i næsten 15 år, 
at Livgarden sendte et hold værnepligtige til Holland for at 
gå den famøse Nijmegen March. Holdet som bestod af i alt 
24 gængere og 2 ordonanser, både almene gardere, tam-
bourer og sergenter, skulle i løbet af 4 dage tilbagelægge en 
strækning på 166 km med oppakning.

Turen startede lørdag d. 15/7, hvor holdet kørte fra Livgardens 
kaserne sent på eftermiddagen. Som aftenen og natten skred frem, 
kom der er en bedre og mere festlig stemning i bussen, da holdets 
medlemmer på kryds og tværs lærte hinanden at kende. Kl. 05.00 
søndag morgen ankom marchholdet til lejren Heumensoord, som 
skulle blive Gardernes hjem den næste uges tid. Efter nogle timer 
i soveposen stod dagen på en rundvisning i Nijmegen by, samt et 
indblik i den feststemning der ventede den kommende uge. 

Da det blev aften klædte folk om til deres fine M/69 uniform med 
henblik på at feste og socialisere med andre nationer i lejrens store 
øltelt. Morgenen efter kl. 09.00 stod alle danske marchgængere an-
trådt ude på pladsen, hvor der blev afholdt en parade for officielt 
at formere det danske Nijmegenkontingents tilstedeværelse i årets 
march. Her var March Team VTKMP repræsenteret i fanekomman-
det, da holdfører OS Nielsen bidrog til at bringe kontingentets fane 
ind foran det samlede fremmøde fra det danske forsvar. 

Herefter stod det på en mere kulturel oplevelse, da turen gik til 
Arnhem for at få et indblik i noget af den militære historie, der 
udspillede sig i området under 2. Verdenskrig og i særdeleshed 
Operation Market Garden. Aftenen i lejren var for alle noget mere 
rolig end den forhenværende, da der skulle klargøres til den første 
lange marchdag, tirsdag.

Dagen startede kl. 03.45 med morgenmad og soignering forud 
for den første marchdag. Alle holdene startede med at stille op 
ved lejrens afmarcheringsplads, hvorefter hver nation blev sendt 
afsted enkeltvis. Det danske kontingent som alt i alt bestod af 434 
soldater og hjemmeværnsfolk, blev sendt af sted som det sidste 
af alle militære hold. Med helt friske ben og fødder var gruppens 
humør tårnhøjt de første par timer. 

Byens indbyggere, hvoraf det var tydeligt, hvem der havde været 
oppe hele natten og festet, og hvem der netop var stået op, var alle 
meget behjælpelige med at sende soldaterne godt afsted på deres 

NIJMEGEN 2017
første march. Som dagen skred frem blev det varmere og varmere. 
Dog formåede holdet at holde den høje moral vha. sange og musik 
fra tambourerne. 

Efter 9 timer på de hollandske landeveje ankom holdet endelig til 
Heumensoord igen, hvor der på grund af holdets overskud blev 
skiftet til vagtstøvler og alle mand deltog i en mindre vellykket 
opmarch til frontmarch inde i ølteltet. Det var dog ligegyldigt, da 
alle var lykkelige over at have overlevet de første mange kilometer 
i Hollands varme. 

Næste dag måtte holdet endnu en gang op før fanden fik sko på og 
klargøre til andendagens march. Det var allerede tydeligt, at små-
skavankerne og vablerne var begyndt at vise sig hos folk. Marchen 
startede fint ud, men tempoet noget lavere end gårdsdagens. Alle 
var blevet påbudt at drikke rigelige mængder væske, da det skulle 
vise sig, at temperaturen ville komme helt op over de 30 grader. 
Der blev derfor, forståeligt nok, svedt igennem ude på marchru-
ten, men igen var tilskuerne langs vejen altid behjælpelige med 
haveslanger, vandpistoler og isterninger. 

Hen mod slutningen af dagen blev det tydeligt, at to dages hård 
march i høj varme havde sat sine spor i form af vabler og diverse 
ømme muskler og led. Holdets to ordonnanser var dog som altid 
klar med kanyler og anden forplejning til fødderne ved rasteplad-
serne. For anden dag i træk, gjorde holdet holdt ved en uofficiel 
rast, ca 3 km før målstregen.  Ved “Keglebanen” stod det på velfor-
tjente burgers og kolde øl. Dagen sluttede med en følelse af lettelse 
over at nu have klaret halvdelen af marchen, men samtidig med en 
tanke i baghovedet, at det hårdeste endnu var i vente. 

Torsdagens marchrute var af mange blevet betegnet som den 
absolut hårdeste, også kendt som “bjergetapen”. Ruten strakte sig 
over 40 km kuperet terræn med 7 store bakker som skulle tilbage-
lægges. Trods meget træning i månederne op til marchen, var der 
ingen på holdet, undtagen holdfører OS Nielsen, der havde gået 
mere end 80 km på to dage. 

Alt taget i betragtning kom March-Team III Livgarden godt fra start 
på marchens tredje dag. Dagen startede, hvor himmel og land stod 
i et. Det øsede mildest talt ned, men moralen var høj, da der blev 
fortalt vittigheder og sunget sange på turen. Efter en halv times 
tid ude på ruten hægtede holdet sig på det rutinerede marchteam 
“Øglerne”, der satte et meget voksent og stabilt tempo. 
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Øglerne og Livgardens hold opbyggede her en tæt relation der 
kom til at gavne de værnepligtige resten af turen. Men som dagen 
skred frem, kunne man fornemme Øglernes rutine i at gå march, 
og omkring 25 km inde i ruten måtte garderne erkende, at de ikke 
længere kunne holde trit. Derfor blev der gjort et stop ved den 
canadiske kirkegård, hvor Livgarden viste sin respekt over for de 
faldne canadiere under 2. Verdenskrig. Kirkegården satte sit ind-
tryk på holdet, hvorefter turen gik hjem mod Heumensoord, hvor 
holdet et par timer senere ankom. 

Da alle helskindet var kommet igennem marchens klart hårdeste 
dag, blev der nydt en kold øl og en lækker omgang pommes frittes 
i ølteltet. Alle holdets gængere havde nu tankerne rettet mod en 
ting: at gennemføre den allersidste dag af marchen.

Fredagen, og sidstedagen, startede lidt anderledes end de foregå-
ende, da hele lejren umotiveret blev vækket af lejrens lydanlæg kl 
02.00 med ordene “Good morning Nijmegen”. Dagen som eftersi-
gende skulle være “gratis”, viste sig for manges vedkommende ikke 
helt at passe, da rutens første halvdel var noget kedeligere end de 
andre dage. 

Igen havde Livgarden hægtet sig i hælene på Øglerne, der med 
deres imponerende tempo fik trukket garderne igennem de første 
mange kilometer. Som dagen skred frem, begyndte holdet dog at 
få en forståelse af, hvor stort det her egentligt kom til at blive. Mel-
lem rast 2 og 3 blev der indlagt et yderligere holdt i byen Beers, 
hvor holdet fik en tiltrængt forfriskning. 

Herfra gik stemningen kun én vej, og det var op ad. Det vrimlede 
med mennesker langs vejen, der alle jublede og gjorde marchgæn-
gerne opmærksomme på, at de næsten var i mål. Ved 14.30 tiden 
kom March-team III Livgarden endelig i mål efter 4 dages hård 
og intensiv march. Med en følelse af lettelse kunne holdet med 
stolthed aflægge deres rygsække og få overrakt medaljen af ingen 
ringere end chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Vinkler. 
Herfra ventede der nu kun en 5 kilometers gåtur ind til Nijmegen 
Centrum. 

Det syntes som om, at hele Nijmegens befolkning havde samlet 
sig på de sidste 5 km af ruten, og hvilken fest det var. Al smerten i 
fødder og ben var glemt, da holdet blev klappet i mål af op med en 
million festglade tilskuere. Efter marchen forsatte festlighederne 
indtil kl. 02.00, hvor bussen kørte mod Gothersgade. Herfra kunne 
garderne med stolthed og lettere beruset lægge sig til at sove. 

Alle fra holdet havde gennemført marchen og gjort sig fortjent til 
den flotte medalje, men vigtigst af alt havde alle bevist over for 
dem selv, at de kunne overkomme den ufattelige smerte der findes 
ved at gå march.

VTKMP OG III/LG I NIJMEGEN
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NYT FRA REGIMENTET

Skytte-
tjeneste

Inden afmarchen fra Garderkasernen fik rekrutterne 
undervisning i marchformationer og sikringsretninger.

Ud i terrænet. 

En flot udsigt ud over Sjælsø.

Sidste gruppe ankommer til samlingspunktet.

Delingen er samlet og udrustningen aflægges inden 
undervisningen starter.

Feltflasker fyldes op. 

2KMP fra III/LG har gennemført den første lange undervisnings-
dag i terrænet. Det foregik med fuld oppakning og under indøvel-
se af march formationer. Efter fire km march i terrænet ankom 
rekrutterne til området, hvor dagens lektioner afholdes. Dagens 
lektioner bestod blandt andet af afstandsbedømmelse, måludpeg-
ning samt ild og bevægelse.

1
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Få dit billede 
med i Garderbladet 
med #garderliv

@m.friisdk
Døde fiskeøjne, hagen op, bryst-
kassen frem og målrettethed.  
#royalguard #livgarden #gar-
derliv #garder 

@daddyactual
Husaren og den gamle garder 
troller den unge garder, for 
educational purposes obviously.  
#garderliv #værdatkæmpefor 
#livgarden #vistillerop #hjv 
#militarylife

@christoffersaxmose
#tbt til en lang dag på skydeba-
nen.#enganggarderaltidgarder 
#proregeetgrege #garderliv #is-
koldogklam

@stemthomsen
Så fik jeg min første medalje! 
Det tog 4 dage at tilbagelægge 
de 160 km. Nu skal de ømme 
fødder plejes i ølteltet #garder-
liv #endnuenøl #enudafmange 

@davidrovsing 
Nyt pynt i hjemmet! #garder-
liv #livgarden

@mr.kromann
Når pigerne smiler sødt til en, 
mens man er på vagt. #garder-
liv #bangejensen #garderkjeld

@sebastian__bach 
Sidste vagt på Amalienborg 
klaret. Én vagt tilbage og 
derefter #tilciviltrædaf #gar-
der #garderliv #denkon-
geligelivgarde #amalien-
borg #tourist #selfie

@m.friisdk
Iskold og klam #garderliv #gar-
der  #amalienborg #royal #gu-
ard #livgarden #royalguard

@carstenfrid
Air Bourne.. #garderliv #denkon-
geligelivgarde #royalguard #fald-
skærm 

@jjnicolajsen
Man keder sig aldrig som re-
krut #pudserognusser #garderliv 
#gutterne #stue229

@mikkelmpeder
Holder styr på sagerne #livgarden 
#garderliv #højcigarføring #bjørne-
banden #holdningsekspert

@morten_gylling
Tilbage i København efter en 
god tid på Marselisborg. Som 
blandt andet bød på rundvis-
ning på Kongeskibet. #den-
kongeligelivgarde #livgarden 
#garderliv #dannebrog #kon-
geskibet #m69 #3vagtertilba-
ge #marselisborg

LÆSERNES SIDER

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

Tak for lån!  

#GARDERLIV
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GARDERGOLF 2017
Gardergolf 2017 blev spillet på Sorø Golfklubs bane den 19. august 
2017.
Vi mødtes foran klubhuset på Suserupvej ved Sorø, efter velkom-
sten blev der givet en kort orientering om dagen, baneguide, sco-
rekort, holdkort og en goodiebag med lidt proviant til dagen blev 
udleveret, ud fra devisen: uden mad og drikke scores der ikke man-
ge points i Golf.
Golfrunden blev som sædvanligt afviklet i solskin, da alle havde 
spillet de 18 huller og fået afleveret scorekortene, blev aftensma-
den indtaget i restauranten, der blev serveret en lækker buffet. 
Præmierne blev uddelt, da alle havde spist sig mætte og vinderne 
blev:
Golfmester for herrerne og vinder af et Golfophold på Brundtland 
Golfcenter, blev Dan Piil Petersen, runner up blev Karsten G. Holm.
Golfmester for damerne blev Emma K. Holm, runner up blev Gerda 
Andersen.

Lørdag den 26. august havde Ringkøbing og Omegns Garderfor-
ening i samarbejde med De Danske Garderforeninger for 9. gang 
inviteret alle nuværende og gamle Gardere til Hvide Sande for at 
deltage i Gardernes vandskiløb. Igen i år blev det en stor succes, da 
knap 50 Gardere havde taget imod invitationen og mødte op i Hvide 
Sande til en spændende lørdag. 36 Gardere fra Vagtkompagniet var 
stået tidlig op og ankom med bus i god tid inden start. Formand 
Anders Bjerg bød Garderne velkommen til Hvide Sande og uddelte 
armbånd, der indikerede hvornår og på hvilket hold, de skulle stå 
på vandski og hvornår de skulle spise. Sammen med Garderne på 

Opråb årgang April 1968
Onsdag 6. maj 2018, Rosenborg eksercerplads - Mød op
Tilmeld Dig inden 1. december 2017
Så vi kan blive mange og vise os som ”sande” 68’ere
www.garderforeningerne.dk/garderbladet
777692 Jesper 
Tilmelding tlf.: +45 4050 0692 · @:jesper@riisbro.com

Holdturneringen blev vundet af Ole Christiansen, Marianne Müller, 
Dan Johansen og Dan Piil Petersen.
Se mere om årets golfmesterskaber på www.gardergolf.dk
Med garderhilsen og på gensyn næste år.
Karsten G. Holm

NYT FRA DG

de 3 hold, var de gamle Gardere fra de lokale foreninger også blevet 
sat på. Dagen forløb rigtig godt, vejret var perfekt til vandskiløb, og 
der var mange som viste en rigtig god stil på skiene, og der var flere 
gode stunts, der godt kunne fortjene karakteren 10 for kunstnerisk 
udførelse. Alle fik rigtig mange ture på kablet, og kunne enten før el- 
ler efter spise alle de spareribs og pommes frites som de formåede.
Kl. 14:30 blev der taget samlet afsked med Garderne, inden de på-
begyndte den lange tur tilbage til København, trætte og mætte efter 
dagens præstationer. En stor tak til De Danske Garderforeninger for 
den økonomiske tilskud til arrangementet.

Gardernes Vandskiløb 2017 
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REGION 1

GARDERBLADET

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
www.facebook.com/himmerlandsgf

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 Ikonet til 
højre, kan du finde 
mere indhold fra din 
forening på 
www.garderforeningerne.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
facebook: @hjgarderforening.dk

GARDER PRÆMIEBOWLING 
REGION 1
Tid:  Tirsdag den 24. 
oktober 2017 kl. 18.00  
Sted: Aars Bowling-
center, Hjortkærsvej 1, 
9600  Aars  
Vi mødes kl. 17.30. Efter en 
times bowling fra kl. 18.00-19.00 
(der bliver isat gul kegle) samles vi til 
fællesspisning, hvor vi skal have Bøf og 
kaffe for en pris på kun kr. 160,00 inkl. 
leje af sko.  
Der bowles i to præmierækker en 
dame- og herre række) med præmie for 
hver 5 deltager i 2 spil og en holdtur-
nering, hvor de 4 bedste væltede keg-
ler fra hver forening i 2 spil tæller med, 
samt når gul kegle er i spids, og alle 
kegler vælter belønnes deltager med 
en præmie, Under kaffen vil de udsatte 
vinpræmier blive uddelt. 
Der er mulighed for at tage en ledsager 
med. Vi håber på et stort fremmøde til 
denne bowlingaften.  
Vil du/I  foreningen med? Bindende til-
melding senest den 20. oktober 2017 kl. 
18.00 på mail: regionsbowlingleder@
himmerlandsgf.dk eller NOV-61 Kjeld 
Sørensen SMS/mobil 2174 7775.

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

Foredrag med Chef Livgarden
Se yderligere nedenfor.

Garder bowling aften med Ledsagere 
Se yderligere til højre.

Nye medlemmer 
MAJ-60 Poul Andersen 
JUL-70 Jens Riis Andersen.

Kommende aktiviteter i Garderforeningen 
for Hjørring og Omegn venligst i garderbla-
det og på vores hjemmeside:

FOREDRAG MED OBERST MADS RAHBEK
Regions arrangement d. 3. oktober kl. 19.00 på Aalborg 
Kaserne.
Alle medlemmer og ledsagere i Region I indbydes til et 
spændende foredrag med Chef Livgarden Oberst Mads Rahbek, 
hvor han vil fortælle om sit liv og levned og 
Livgarden af idag og imorgen.
Da det foregår på kasernen i bygn. 29, s
kal vi have navn på alle som deltager. 
Kaffe og foredrag 50,00 kr.
Nødvendig tilmelding til din lokale formand 
eller Olav Vibild 2814 3501 el. 
Niels Godiksen 
2090 7901 
n.godiksen@mail.dk 

Man. d. 2. okt. kl. 19.00 er der Fugleskydning 
i Fiberhallen (skydebanen i kælderen).

Mandag den 6. november 2017 kl. 19.00 er 
der Fælleskydning ligeledes i Fiberhallen.

Der arrangeres smørrebrød så tilmelding er 
nødvendigt en uge før til skydeformand Ri-
chard Svendsen tlf. 3013 0782. 
Bestyrelsen holder møde i oktober hvor akti-
viteterne i 2017 og 2018 planlægges.
Derudover kan man følge os på facebook, 
du kan desuden blive medlem af vores luk-
kede ”gardergruppe” ved at skrive til lars-
rath@gmail.com FEB-78 Lars Zacho Rath
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REGION 1

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

Nordjylland GF 10
 24/3 ,1908
Formand: JAN-80 Olav Vibild
Brotorvet 5, 9400 Nørresundby
Tlf. arb. 28 14 35 01 · Tlf. priv. 98 35 01 30
e-mail: kontakt@gfnordjylland.dk
www.gfnordjylland.dk 
www.facebook.com/gfnordjylland

TIRSDAG DEN 3. OKTOBER KL. 19.00 
FOREDRAG MED CHEFEN FOR DEN KON-
GELIGE LIVGARDE OBERST, KAMMER-
HERRE MADS RAHBEK
Se yderligere til venstre under region.

TIRSDAG DEN 10. OKT. KL. 19.30 SKYDE- 
OG KAMMERATSKABS-AFTEN.
Skyttelauget afholder skydeaften (15 m). 
Det rigtige sted at vedligeholde dine skyde-
færdigheder. Gl. Lindholm Skole, Nørresund-
by. Tilmelding ikke nødvendig. 

LØRDAG DEN 21. OKT. KL. 09.00: GAR-
DERJAGT I LUNEBORG. Jagtlaugets se-
kretær Jens Martin Dietz indbyder til Gar-
derjagt  i Luneborg med mødested Lynghøj. 
Indbydelse med nærmere adresse udsendes 
til alle jagtinteresserede medlemmer af GF 
Nordjylland. Er du interesseret så ring til ol-
dermand Jesper Svarre tlf: 2033 3640 eller 
sekretær Jens Martin Dietz tlf: 4055 0014.

TIRSDAG DEN 24. OKT. KL. 19.30 SKYDE-
AFTEN MED DAMER.
Igen i år gentager vi succesen og afvikler 
en skydeaften, hvor vore damer kan deltage 

Stort tillykke til vort æresmedlem 283-MAJ-
38 Erik Lottrup, der fylder 100 år den 2. ok-
tober 2017. Erik har været trofast medlem af 
GF-NORDJYLLAND siden 1940, medstifter af 
Skyttelauget, bestyrelsesmedlem fra 1951 til 
1979 og æresmedlem siden 1980.

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

VIRKSOMHEDSBESØG
Tirsdag d. 10 oktober kl. 19.00 Virksomheds-
besøg på Sjørring Maskinfabrik
Sjørrring Maskinfabrik er en virksomhed, 
der blev etableret 1946 og i dag beskæftiger 
ca. 250  medarbejdere. De er især kendt som 
underleveradør til Volvo’s entrepenør afde-
ling, men laver og mange andre ting.
Tilmelding til Niels Godiksen 2090 7901 el 
n.godiksen@mail.dk senest d 5. oktober. 
Onsdag d. 4. og 18. oktober kl.19.30
Skydning 15.m og kammeratskabs aften i 
Sjørring Hallen. Vi mødes på skydebanen i 
Sjørring hallens kælder.
Indgang fra bagsiden af hallen.
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.

og prøve skydning med riffel på 15 m banen 
på Gl. Lindholm Skole. Der vil være et min-
dre traktement, hvorfor tilmelding er nød-
vendig. Tilmelding til oldermand Flemming 
Hassing tlf.: 9838 3122. 

SØNDAG DEN 5. NOV. KL. 09.00: GARDER-
JAGT PÅ FLINTEGAARDEN.
Jagtlauget afholder garderjagt hos vort 
medlem Poul Faurholt. Indbydelse med 
nærmere adresse udsendes til alle jagtinte-
resserede medlemmer af GF Nordjylland. Er 
du interesseret så ring til oldermand Jesper 
Svarre tlf. 2033 3640 eller sekretær Jens 
Martin Dietz tlf. 4055 0014.

HUSK GENERALFORSAMLING ONSDAG 
DEN 8. NOVEMBER KL. 18:00 I PAPEGØ-
JEHAVEN. Nærmere vil tilgå.

Se de næste arrangementer på vor hjem-
meside: www.gfnordjylland.dk
Husk vor facebookside:
www.facebook.com/gfnordjylland
Udsender automatisk besked inden næste 
arrangement. Gå ind på facebooksiden og 
tast på ”synes godt om” så er du med.

JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Kære medlemmer. Vi ser nu frem til en 
kammeratskabsaften om nogle få dage, d. 
4. oktober, hvor Aksel Nielsen fra Frederiks-
havn Skytteforening vil komme og introdu-
cere os for pistolskydning, som derefter også 
vil være en fast del af programmet. 

D. 18. oktober tager vi vanen tro en tur til 
Skagen – tilmelding til Erik senest d. 11. ok-
tober.

Så fik vi sat gang i den nye sæson, med en 
særdeles hyggelig grillaften hos Anette og 
Martin. Grisen blev parteret, stegt og fortæ-
ret – Slagter Engen var endnu en gang leve-
ringsdygtig i en dejlig buffet, med hvad der 
dertil hører. Da sidste mand opgav kampen 
mod svinet, begav vi os ud på en hyggelig 
vandretur, tæt fulgt af sommer solens var-
mende stråler. Målet var en mindesten, 
rejst for en ung frihedskæmper, ved navn 
Mac Hoffmann (medlem af Hornslet-grup-
pen), der blev skudt i 2. verdenskrigs sid-
ste dage – den 14. april 1945. Få minutter 
før end solen forlod denne prægtige scene, 
blev flaget taget ned af Æresmedlem MAJ-
70 Erik Bøjstrup sekunderet af MAJ-50 
Rogers Søgaard. Aftenen sluttede med et 
prangende kagebord, og endnu mere hyg-
gelig snak over bordene. 

DEC-06 Peter Christensen
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REGION 2

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

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

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

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

Hej Garder 
Når du ser Ikonet til 
højre, kan du finde 
mere indhold fra din 
forening på 
www.garderforeningerne.dk 

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

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

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

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

Bankospil fredag den 13. oktober kl. 19.00 i 
Skyttehuset, Stenvad Bygade 55, 8586 Ørum. 
Vi spiller om kaffe på rækken og 15 ænder på 
kortet fuld, 3 kort for kr. 50.00. Vin og cho-
kolade på amerikansk lotteri, kr. 2.00 per 
lod. Efter spillet er der kaffe/te og Kirstens 
kage, hvor der også skal hygges. Kom og støt 
op om din garderforening, vi skal gerne slå 
rekorden fra turen til Mols hvor vi var 50 
gardere med familie, der mødte. Du møder 
garderkammerater til et kammeratligt sam-
vær. Inviter familien med, aftal gerne med 
en anden garder om samkørsel til Stenvad. 
Husk alle er velkommen.

Garderskydning torsdag den 26. oktober 
fra kl. 18.30. Der er salonskydning på 15 m. 
Aftenen afsluttes med kaffe/te og kage og 
hyggesnak. Alle er velkommen.

Generalforsamling fredag den 3. novem-
ber kl. 18.30. Dette er en forvarsel, der sen-
des mail ud til alle, vi har mailadresse på 
med dagsorden. Har du fået mailadresse, 
så send den til broeggerskovly@mail.dk så 
kommer du på listen.

JAN-63 Chr. Brøgger

VIN AFTEN for dig og din ledsager, onsdag 
den 11. oktober 2017 kl. 19.00 hos EXCL-
LENT WINE A/S, Industriparken 16, Lind 
7400 Herning.
Her vil vores kasserer Claus Eegholm præ-
sentere firmaet, hvorefter der smages på 6 
forskellige vine, og forskellige oste.
Arrangement kræver bindende tilmelding: 
Senest den 4. oktober.
ce@excellentwine.dk eller 6077 7777 og ko-
ster 150,00 kr /pr. person. 
Fugleskydning
Lørdag den. 18-11-2017 kl. 09.30 på Lund-
gårdskolen til morgenkaffe.
Efter Damer og Herre fugle er nedlagt, er 
der frokost.
Morgenkaffe / Skydning / Frokost. Alt dette 
for 100,00 kr.
Drikkevarer 10,00 kr. pr, genstand.
Der er plads til alle, man behøver ikke være 
super skytte for at deltage. 
Mød nu talstærk op til nogle hyggelige timer.
Sidste tilmelding den 13-11-2017.
Ole Haunstrup Andersen mail mosegaar-
den@hotmail.dk eller tlf. 2323 2059.

FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen

Ordinær Generalforsamling 2017
Torsdag den 12. oktober kl. 18.30 med spis-
ning.
Generalforsamling starter kl. 19.30.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Skyde program for vinteren 2017 – 2018.
Se hjemmesiden hvor programmet kan prin-
tes ud

APR-69 Hans Tinggård

Husk! Husk!
Pokalskydning M/K på 15 m.:
Torsdag den 2. november 2017 kl. 19.00 i 
Højmark Hallens Skydekælder. Så er forenin-
gens aktivitetsprogram for 2017 ved at være 
udtømt. Det sidste arrangement er anden 
omgang af årets to pokalskydninger på 15 
m. mod Skjern GF. Her ved den sidste skyd-
ning afgøres det, hvilken forening der skal 
opbevare pokalen det næste års tid, det er 
det samlede resultat af årets to skydninger, 
der er gældende. Mød talstærkt op, for meget 
kan indhentes her ved den sidste skydning, 
for mange gange er det antallet af skytter, 
der bliver afgørende for, hvilken forening 
der løber af med sejren, og det er den skytte 
fra den vindende forening, der har deltaget 
i begge skydninger og sammenlagt har den 
højeste score fra årets to skydninger, der 
bliver pokalskytte og får lov til at opbevare 
pokalen det næste år som bevis. Men den hef-
tige kamp om at få del i de fine Garderglas 
deltager alle i, der er otte præmier i alt, så 
chancerne for at skyde sig til et Garderglas 
er rimelig stor. Efter skydningen mødes vi i 
”Garderstuen” til hyggeligt samvær og præ-
mieoverrækkelse, samt Jans gode kaffebord. 
Mød nu op og deltag i det kammeratlige 
samvær med andre gamle Gardere M/K’ere, 
alle kan deltage i skydningen uanset kvali-
fikationer, da vores interne regler tillader 
skydning med geværstøtte.

Søndag formiddag den 20. august skulle 
der skydes landsskydning på 200 m. Elle-
ve gamle Gardere, heraf fire fra Herning 
GF., mødte op ved Ulfborg Skyttecenter, 
efter indtagelse af kaffe og rundstykker 
tilsat lidt styrkende, gik man på skydeba-
nen. Resultaterne vil indgå i den samlede  
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resultatliste, der bliver offentliggjort når 
samtlige Gardere, der har lyst, har skudt 
deres landsskydning på 200 m. 
Til den tid bliver det så offentliggjort, hvil-
ken placering vore resultater kunne række 
til.

JAN-72 Anders Bjerg

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 A. 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

Bowling, tirsdag den 3. oktober kl. 19.00
Ankomst og check in hos Bowl’n’Fun Silke-
borg kl. 18.45. Bowling fra 19.00 til 20.00.
Sidste tilmelding den 15.09.17 til formanden 
Jakob Nørgaard på 2060 6633.

NOV-71 Erik Tjener

Buffet og Bowling. Torsdag den 16. novem-
ber kl. 18.45.
Buffet og Bowling er med ledsager, som fin-
der sted i, Bowl’n Fun, Sdr. Boulevard 15, 
Skive. Tilmeldning til Jørgen Kjeldsen senest 
søndag den 9. november på tlf. 4157 3142.

OKT-80 Erik Ringgaard

Generalforsamling
Husk generalforsamling med middag for 
foreningens medlemmer torsdag den 5. ok-
tober 2017 kl. 18.30 i Borgernes Hus, Søbal-
levej 6A, Veng, 8660 Skanderborg.
Formand for Garderforeningen for Horsens 
og Omegn Jørgen Bøjsen Jensen kommer og 
deltager i middag og generalforsamling, 
ligesom han vil uddele hæderstegn og sky-
depræmier. Indbydelse vil blive tilsendt for-
eningens medlemmer.

Bankospil
Husk, at vi spiller bankospil den 26. oktober 
og den 23. november 2017 på Restaurant 
Sølyst, Sølystvej 32, 8660 Skanderborg. Tag 
gerne familie og venner med. Der er gode 
præmier: ænder, ribbenstege, kyllinger, rød-
vin og chokolade. Vi hygger os i pausen med 
kaffe og oste-/rullepølsemadder.
Kom i god tid, så du kan vælge dine vinder-
plader. Skanderborg Marineforening og 
Garderforeningens medlemmer opfordres til 
at møde op i stort tal.

200 meter skydning i Honum
Den 7. og 14. august afholdtes 200 meter 

skydning i Honum, hvor der deltog skytter 
fra Garderforeningerne i Skanderborg og 
Horsens.

Mail-adresse
Oplys venligst din e-mail adresse, hvis du 
har en sådan. 
Din Garderforening kan spare papir, ku-
verter og porto, hvis du oplyser din e-mail 
adresse til foreningen. Hvis du har e-mail 
og mailer den til brittaogasger@fibermail.
dk , modtager du materiale på den måde. 
Hvis du ikke har e-mail, modtager du - som 
hidtil - materiale med posten.

AUG-72 Asger Thykjær

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

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

Pokalskydning i Højmark Hallen torsdag 
den 2. november 2017, kl. 19.00.
„Gl.“ Gardere med damer indbydes til den 
halvårlige pokalskydning mellem Ringkø-
bing og Skjern Garderforeninger i Højmark 
Hallen. Det foregår i Hallens 15 meter sky-
debane torsdag den 2. november 2017, kl. 
19.00. Alle kan være med uanset skydefær-
digheder.
Det samlede resultat fra pokalskydningen i 
april 2017 lægges sammen med resultatet 
fra skydningen i november 2017, og po-
kalerne til henholdsvis damer som herrer 
overrækkes denne aften. Det kan oplyses,  at 
Ringkøbings herrer er foran på point, me-
dens Skjerns damer er foran på point. Men 
det kan der gøres noget ved ved efterårets 
skydning.
Efter skydningen er der kaffe og hjemmebag 
samt husets fantastiske æblekage.
Kom og hjælp din forening og deltag i efter-
følgende socialt samvær.

FEB-69 Gunnar Jensen

Tirsdag d. 7. november.
Bowling kl. 18.30 i Bowlinghallen Viborg, 
Tingvej 2.
(Under Tinghallen) Denne aften tager vi da-
merne med.
Senest tilmelding til Karsten d. 3. november

AUG-82 Jørn Bech

Kommende arrangementer
Onsdag den 4. okt. kl. 19.00 skydning.
Lyseng Svømmestadion, Lysengvej 4, Høj-
bjerg. Vi skyder på 15 m. banerne i kælderen.

Fredag den 6. okt. kl. 18.00 Oktoberfest.
Nilles Kro, Hadstenvej 209, 8471 Sabro.
Festen er med ledsager. Rig mulighed for at 
nyde rigtig oktoberfeststemning.
Benyt endelig chancen for at møde gode 
kammerater fra 6 naboforeninger i Østjyl-
land. Vigtigt: Se særligt program.

Fredag den 13. okt. kl. 18.30 
Keglespil  Aarhus Skøjtehal, 
Gøteborg Allé 9, 8200 Aarhus N. 
Først nyder vi kokkens lækre mad. Herefter 
går vi på keglebanen og kæmper om at blive 
årets keglekonge. Der sluttes af med kaffe og 
kage. Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilm: Senest d. 29. sept. Klaus U. 
Holck tlf. 2339 1848, holck@oncable.dk

31. aug. afvikledes Minigolf på Bruuns 
Galleri.
Så har vi været til minig-
olf på taget af Bruuns. Et 
meget hyggeligt arran-
gement med højt humør 
og god mad. Tove Blirup 
vandt, men det var Søren, 
der fik overrakt medal-
jen og kom på skamlen. 
Under den efterfølgende 
spisning måtte Søren dog 
afstå medaljen til fruen.

Dagens vinder, Tove Blirup
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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

Garderforeningerne i Sydjylland (3)

Vicepræsident: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Stakrogevej 51, 7260 Sdr. Omme 
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsskydeleder 
MAR-93 Ulrik Baunsgård,
Stakrogevej 51,
7260 Sdr. Omme
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsbowlingleder:
OKT-77 Jørgen Jeppesen,
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 7620 1212
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk

Als og Sundeved GF 60
 12/12 1937
Formand: APR-72 Erik Michelsen
Sarupvej 3, 6470 Sydals
Tlf. 74 40 46 53 / 40 11 48 27.
e-mail: erik_michelsen@mail.dk
www.gfalsogsundeved.dk

Esbjerg og Omegn GF 59
 31/5 1935
Formand: AUG-11 Daniel Sørensen
Rottarpvej 2D, 6855 Outrup
Tlf. 24 65 93 11
e-mail: ds-sorensen@hotmail.com

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 oktober 2017
Onsdag den 4. oktober: Kammeratskabs-
formiddag kl. 10.00 i Garderstuen på Ha-
derslev Kaserne. Oberstløjtnant Kim Ribert, 
chef for Wing Group, Skrydstrup holder et 
interessant og spændende indlæg om ”Fly-
vestationens virke”.

Hej Garder 
Når du ser Ikonet til 
højre, kan du finde 
mere indhold fra din 
forening på 
www.garderforeningerne.dk 

Onsdag den 25. oktober 2017 – Skyde- og 
kammeratskabsaften, Skydeloftet Haderslev 
Kaserne kl. 19:30.

Efter en veloverstået og afslappende som-
merferie byder foreningen alle velkommen 
til en ny og spændende sæson med gode mu-
ligheder for at deltage i foreningens aktivi-
teter, hvor mulighederne er skydning, bow-
ling, lotto, kultur, udflugter og ikke mindst 
spændende foredrag- samt ikke at forglem-
me: kammeratlig samvær – Vel mødt og på 
glædeligt gensyn.

Når dette læses er programmet for sæson 
2017/18 forhåbentligt kommet jer alle i 
hænde, men skulle posten have svigtet, så 
kontakt venligst formanden eller registrator 
Ejvind Bomme, så eftersender vi program 
2017/18.

JUL-71 John de Taeje

Indkaldelse til generalforsamling:
Der indkaldes hermed til generalforsamling 
på Den gamle Kro i Graasten lørdag den 4. 
november 2017 kl. 10.00 til brunch og ef-
terfølgende generalforsamling. Dagsorden 
efter lovene.

Sønderjydsk Garderforening afviklede fug-
leskydning lørdag den 29. juli 2017 på sky-
debanen ved Søgård. Traditionen tro var de 
vagtfrie gardere fra Graastenvagten invite-
ret med til skydningen.

Dagen blev indledt i Jagthytten med mor-
genkaffe og rundstykker og for dem som 
havde lyst en lille morgenbitter.
Skytterne gik i samlet flok til skydebanen, 
hvor formand Christian Lund bød velkom-
men og fortalte lidt om historien bag fugle-
skydningen, om hvordan skydningen skulle 
afvikles. Alle blev skrevet på deltagerlisten 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

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

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

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

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”
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Varde og Omegn GF 72
 8/5 1957
Formand: NOV-90 Carsten Christensen
Tranbjergvej 16, Helle, 6800 Varde 
Tlf. 40 11 30 02 
e-mail: ccskovgaarden@ofir.dk
www.varde-omegns-garderforening.dk

KLUBAFTEN TORSDAG DEN 5. OKTOBER 
2017 kl. 20.00
Afholdes som sædvanlig på Hotel Hede-
gården. Der er selvfølgelig også som sæd-
vanlig mulighed for at få div. Kaffe, Øl samt 
forskelligt brød, samt kammeratligt samvær, 
alt efter hvad Hedegården byder på, men til 
fordelagtige priser

GENERALFORSAMLING
Den årlige generalforsamling nr. 104 afhol-
des på Hotel Hedegården torsdag den 16. 
november kl. 18.00. Som sædvanlig serveres 
der Gule Ærter med Pandekager som ”des-
sert”, efter generalforsamling. Der vil også 
være mulighed for anden menu, som kan 
bestilles inden generalforsamlingen. Prisen 
for Gule Ærter er i år kr. 150,00 + drikkeva-
rer til de Gule Ærter, resten betaler GF Vejle

Blå Fest – 1/III/LG Den Kongelige Livgarde
Lørdag d. 8. juli 2017 havde Vejle by igen 
den glæde at byde velkommen til gardere 
der fejrer ”blå fest”.
Garderforeningen for Vejle og Omegn havde 
i samarbejde med kompagniet, tilrettelagt 

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

en march gennem byen med ”pitstop” un-
der vejs, hvor garderne fik slukket tørsten. 
Som sædvanligt sponseret af ”Føtex” Vejle.
Marchen sluttede på Torvet i Vejle, hvor 
byens borgmester, kompagnichefen og 
næstformanden for Garderforeningen 
talte. Begivenheden blev overværet af om-
kring 1.000 vejlensere og slægtninge til 
garderne. 
Afslutningsvis blev garderne beværtet af 
Vejle Kommune ved en hyggelig reception 
på rådhuset.
Vi er sikker på, at 1. kompagni fra Den 
Kongelige Livgarde havde en hyggelig dag 
i Vejle.

H U S K!  H U S K!  H U S K!
Du er I K K E færdig med at melde flytning, 
før du har kontaktet din Garderforening 
eller Garderforeningernes kontor. (Post-
væsenet gør det IKKE)
Mail adresser 
Hvis du  i k k e  modtager mail fra mig, er 
det fordi jeg mangler din mail adresse,  der-
for bedes du venligst snarest sende din til 
mig.
Hjemmesiden: www.garderforeningenve-
jle.dk/
SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/groups/Garder-
foreningen/

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

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra 

Musikkorpset gør dagen festlig.

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

og der blev afgivet et skud for Hendes Ma-
jestæt Dronningen af ældste deltagende 
garder, Karl Petersen. Skydningen blev gen-
nemført selvom det regnede lidt. 
Efter 54 skud var fuglekongen fundet, det 
blev sergent P.H.G. Møller.
Efter oprydning på pladsen kørte alle til 
Graasten Gamle Kro for at indtage skip-
perlabskovs, der blev serveret vand, øl og 
snaps dertil. Efter middagen blev der ud-
delt præmier til alle de skytter som havde 
gjort sig fortjent dertil. Fuglekongen deltog 
desværre ikke i spisningen, da han skulle 
træne til en ironman. 
På foreningens vegne

Christian Lund

Blå fest i Vejle. Foto: militærfoto.dk
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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

Lidt fra vicepræsidenten 
Her sidst i oktober er det 46 år 
siden at jeg forlod Skyttekompag-
niet i Sandholmlejren og drog til 
Vagtkompagniet i Gothersgade, 
for at være der de følgende 6 må-
neder. I Sandholmlejren havde vi 
øvet vagtafløsning i blå vagtmæs-
sig, men nu fik vi også udleveret 
hvid fangsnor og rød våbenfrakke. 
Jeg fik desuden udleveret vagtor-
donnansjakke, en kort, piccolo-lig-
nende jakke i samme farve som 
bukserne. Min første vagt gik til 
Fredensborg. Ikke som vagtgåen-
de, men som majorens oppasser. 
Oppassere var egentlig afskaffet 
i hæren, men i Livgarden blev vi 
kaldt vagtordonnanser, og så kun-
ne vi godt oppasse vores officer. I 
vores 14-dages detachement på 
Fredensborg var der 3 officerer. 
Major Castenskiold, en kaptajn 
som jeg desværre ikke husker 
navnet på og premierløjtnant Eu-
gen-Olsen, senere hoffets Ceremo-
nimester. De havde hver sin oppas-
ser. Vi skulle gejle deres støvler, 
presse uniform, løbe ærinder og 
lave mad, hvis officererne ikke 
var inviteret til middag hos Kong 
Frederik og Dronning Ingrid. Det 
med maden var så som så. Vi var 
to tømrer og en kedelsmed. Uden 
at prale så havde jeg som spejder 
taget duelighedstegn i madlavning 
og hjemme var jeg ofte i køkkenet, 
men de to andre havde ikke det 
fjerneste begreb om at lave mad. 
Selv det at koge kartofler var en 
gåde for dem. Det var Eugen-Olsen 
der stod for husholdningen i de to 
uger. Vi havde på skift aftentjans. 
Eugen-Olsen havde en dag ind-
købt bøfkød til tatar til natmad. 
Han delte det i tre bøffer og for-
klarede hvordan han vil have dem 
pyntet og gik så i vagtstuen. Jeg 
slog bøfferne sammen og formede 
fire nye som jeg pyntede efter alle 
kunstens regler og serverede dem 
for officererne og nød min tatar i 
smug i køkkenet. Da vi kom tilbage 
fra Fredensborg var jeg vagtgåen-
de på Amalienborg, Sorgenfri og 
Christiansborg. Dog var jeg oppas-
ser når major Castenskiold havde 
vagten. Mig bekendt er oppasse-
retjansen nu helt forsvundet. 

JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident 

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

Hej Garder 
Når du ser Ikonet til 
højre, kan du finde 
mere indhold fra din 
forening på 
www.garderforeningerne.dk 

Lidt fra formanden
Kære gardere. Jeg beklager meget, at der 
ikke i forrige Garderblad var indlæg fra Den 
Fyenske.
Det skyldes en misforståelse om hvilket 
Garderblad der var årets dobbeltnummer, 
så da jeg indsendte vores september-ind-
læg var deadline overskredet for længst.
Fejlen er min og jeg beklager meget.
I begyndelsen af september rundsendte jeg 
september-programmet pr e-mail, og der-
for er der rart at vi har e-mail på jer så vi 
kan orientere bedst muligt. 

Kommende arrangementer
Søndag 1. oktober er der Gardermarch om-
kring Høvelte Kaserne. 

15-m skydning
Tirsdag d. 3. oktober kl. 19.00 i FKS-Hallen, 
hvor vi skyder med gevær og pistol på 15-m 
bane
Tirsdag d. 10. oktober kl. 19.00 i FKS-Hallen. 
Skydning med gevær og pistol på 15-m bane

Kammeratskabsaften/Gule ærter
Torsdag d. 19. oktober bydes på Gule ærter 
kl. 18.30 i Garderstuen i seniorhuset Told-
boggade 5-7 5000 Odense. Såfremt du ikke 
ønsker gule ærter kan du ved tilmeldingen 
bestille smørrebrød. Bindende tilmelding til 
formanden på hgprivat2@gmail.com eller 
på mobil 2073 4089 senest lørdag d. 14. ok-
tober

November Andespil
Torsdag d. 2. november kl. 19.30 er der det 
årlige Andespil på Dannevirke, Sdr. Boule-
vard 15, Odense C for medlemmer og fami-
lier.

Afholdte arrangementer
Kongeskydning
Torsdag den 8. juni havde Den Fyenske sin 
årlige Kongeskydning med deltagelse af 12 
personer. En god eftermiddag/aften selvom 
det er Tordenskjolds soldater. Det er snart 
på tide at vores medlemmer kommer frem 
af busken. De der deltog gjorde god brug 
af geværer, pistol, pile og raflede. Da alle 
havde skudt var det tid at finde ”Kongeræk-
ken”. I år blev Carl Børge Jørgensen Konge, 
efterfulgt af Poul Agertoft som Kronprins 
og Preben Schack som Prins. 

Under den efterfølgende indtagelse af med-
bragte madder, blev der uddelt mange gode 
præmier for Købeskydning, rafling, pile-
kast og pistolskydning. Heldigvis fordelte 
præmierne sig, så næsten alle kom hjem 
med en gevinst.

NB! Rettelse: I vores folder står der fejl-
agtigt at den nye Garderstue er på Tolder-
lundsvej. Det er på Toldbodgade, nabo til 
Odense Marcipanfabrik! 

JUL-71 Henrik Gattrup
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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

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

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

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 forestående sæson med skydning i 
skydecentret nærmer sig. Første gang fre-
dag d. 13. oktober kl. 18.00 hvor skydningen 
starter og efterfølgende spiser vi vor med-
bragte mad og der er som tidligere sørget 
for drikkevarer til moderate priser.
Vi opfordrer til stort fremmøde og vil i næste 
garderblad meddele sæsonens øvrige skyde-
aftener.

Sommerfest d. 8. juli blev som tidligere år 
afholdt hos Birthe og Erik Larsen i Trunde-
rup med 23 deltagere og som sædvanligt 
vellykket.
Knud Erik Lyngvald fik overrakt vandrepo-
kalen for sine præstationer på skydebanen 
i årets løb.

282-MAJ-56 Henning Elnegaard-Christensen

BOWLING
Nordfyns Garderforening starter bowling op 
igen den 9. oktober 2017 og efterfølgende 
bowles der anden mandag i hver måned til 
og med Marts måned. Vi bowler som sæd-
vanlig i Otterup Bowlingcenter kl. 19.00, 
men kom gerne 15 minutter før. Første gang 
bedes i tilmede jer til undertegnede på tele-
fon 2987 1959 i henhold til booking af baner 
og da foreningen vil være vært for kaffe og 
brød. Vel mødt! 
Jeg har overtaget posten efter Niels Thor 
Rasmussen som er stoppet, derfor vil jeg ger-
ne have tilmelding til første gang. 

Heine Buhl

SKYDNING
Husk vi starter op med skydning i Særslev 
Skytteforenings lokaler Torsdag den 9/11-
2017 kl 18.30.

Tusind tak til alle fremmødte ved repræ-
sentantskabsmødet i bogense, både i kirken 
og til paraden med efterfølgende march. Vi 
har fået stor ros for det flotte arrangement.

OKT-80 Renè Rasmussen

Husk i okt.
Husk vi starter skydning inden døre 2. og 4. 
tirsdag i måneden første gang 10/10 fra kl. 
19.00 i skyttehuset i Ollerup skolebakken. 

Bowling er i gang, og kunne du tænke dig 
at deltage, så kontakt Ole for mere info 2043 
0120. Det er torsdagsturneringen vi delta-
ger i. Så vil vi også gerne have et damehold 
på benene, så har du gruen kærsten der kan 
bowle så kom og deltag.

Husk at krydse kalenderen fredag den 24 
nov. Der er der generalforsamling i forenin-
gen, mere i næste nr. 

Mindeord
Et af vores æresmedlemmer, (Soldater-
nummer 266-NOV-54 Ove Christensen, gik 
bort den 12/7.
Ove var meget engageret i foreningen, her 
påtog han sig gennem årerne, bl.a. rollerne 
som, dirigent, revisor og sekretær i besty-
relsen.
Ved Oves bisættelse stod foreningen fane-
vagt efter Oves eget ønske.
Æret være hans minde.

Skydning 200 m. Rødskebølle er overstået, 
hvor vi sluttede af med æggekage og flæsk 
som Svend lavede, der blev drillet og hyg-
get og det var så den sommerskydning i 
2017. Vi vender stærkt tilbage i 2018.

JUN-85 Finn Madsen

Bankospil
Husk at sætte kryds i kalenderen tirsdag den 
7. november kl. 19.00. Der afholder vi vores 
årlige bankospil. Det foregår i Lillebæltshal-
lens Cafeteria. Der bliver masser af gevin-
ster. Husk at medbringe en gave til lotteriet 
til en værdi af ca. 25 kr. Medlemmer af andre 
foreninger, naboer samt familie er meget 
velkomne, så mød op til en hyggelig aften.  
Skydning
Husk skydning på 15 m i Lillebæltshallen 
hver onsdag fra kl. 18.30. Kontakt evt. Knud 
på tlf. 4021 6548.

Blå March
Lørdag den 8. juli havde 2. kompagni ved 
kaptajn Daniel Jacobsen valgt at deres ”Blå 
March” skulle foregå i Middelfart. I mar-
chen gik to tambourer i front efterfulgt at 
Vestfyns Garderforenings fane, ca. 15 ”gam-
le” gardere og ca. 150 ”nye” gardere. Alt i alt 
en festlig og fornøjelig formiddag i Middel-
fart, der for Gardernes vedkommende slut-
tede med en forfriskning, inden de blev af-
hentet i busser og fragtet til Vingsted, hvor 
deres ”Blå Fest” blev afholdt.

Grillaften 
Stor tak til Sinne og Knud der lagde hus og 
have til en meget hyggelig grillaften tors-
dag den 17. august. Vejret var ikke med 
os, men Sinne og Knud havde sørget for at 
grillen og de fremmødte var under tag, så 
regnen mærkede vi intet til. 14 fremmødte 
gardere og ledsagere var mødt frem. Der 
blev spist, snakket, sunget og Børge ”spil-
lede op”. Traditionen tro var der kaffe og 
lagkage til dessert. 

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Fra Vestfyns Garderforenings grillaften, 
hvor der ud over spisning også blev sunget 
og spillet.
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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

Hej Garder 
Når du ser Ikonet til 
højre, kan du finde 
mere indhold fra din 
forening på 
www.garderforeningerne.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

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

Region V - Fællesmøde
4 Naboforeninger, Holbæk - Kalundborg 
- Korsør og Vestsjællands Garderfor-
eninger, er gået sammen om et fælles-
møde hvor det er lykkedes at få Che-
fen for den Kongelige Livgarde, Oberst 
Mads Rahbek til at komme og fortælle 
lidt om sig selv, sin vej mod chefposten 
og hvor Livgarden står i dag.
Arrangementet finder sted den 6. no-
vember 2017, på Antvorskov Kaserne, 
med start kl. 18.00, hvor vi indleder 
med fællesspisning og derefter har 
Obersten ordet.

Tilmelding til jeres respektive formænd 
i jeres forening.
Holbæk – Formand Kaj Kristensen – tlf. 
5943 2730
Kalundborg – Formand Finn Thormod 
Nielsen – tlf. 6049 9258
Korsør – Formand 
Lars P. Moosdorf 
– tlf. 3036 7243
Vestsjælland  
Formand Knud Glavind 
– 3054 3891.

Tilmelding senest den 2-11-2017
Se omtale under jeres forening

Rundvisning i Kbhs Fængslers Museum
Få et kig ind i en lukket verden. Fængselsmu-
seet fortæller historien om det københavn-
ske fængselsvæsen fra 1662 til i dag.
Der er begrænset plads, men vi har booket 
den 24. oktober kl. 11.30, som vi forbeholder 
de lidt ældre medlemmer og fra kl. 18.30 til 
øvrige medlemmer.
Efter rundvisningen spiser vi i Klubben på 
Enghavevej 4, hvor Tove Ditlevsen har til-
bragt megen tid. Til frokost får vi stjerne-
skud og til aften flæskesteg med rødkål, sovs 
og kartofler. 
Prisen er 200,00 kr. pro persona.
Indgangen til fængselsmuseet er på Vestre 
Kirkegårds Allé 1 A. 2450 København SV.
Der går S-tog til den nye station Carlsberg
Der kan parkeres på Vestre Kirkegårds Allé. 
Men her skal der betales. Dette kan kun fore-
gå via betalingsapp på telefonen.
Sidste frist for tilmelding er søndag den 15. 
oktober 2017 enten via hjemmesiden, www.
garderforeningen.dk eller på tilmeldingste-
lefon 4081 0040 mellem den 11. og den 15. 
oktober i tidsrummet 18.00 og 20.00. Husk 
at oplyse om det er til formiddagsrundvis-
ningen eller aftenrundvisningen.

132 års stiftelsesreception
Den 25. august mødtes ca. 30 medlemmer 
og ledsagere i Sergentmessen på Livgar-
dens Kaserne for at markere, at det var 132 
år siden, at Garderforeningen i København 
blev stiftet. Vi var begunstiget af godt vejr, 
så vi kunne være i haven ved Sergentmes-
sen. Her gik snakken livligt over et glas vin 
eller øl. Mon ikke alle havde en god efter-
middag?

JAN-70 Jørn Knudsen

SKYTTELAUGET
Kortdistance
Vi er nu godt i gang med den nye kortdistan-
cesæson, hvor der er blevet skudt i en måned. 
Onsdag er fortsat vores skydedag, og der er 
åbent på banerne i DGI-byen fra kl. 18.30. 
Geværer og skydebaner er klar til træning 
henholdsvis onsdag d. 11., 18. og 25. oktober. 
Bemærk, at der IKKE er skydning den 4. ok-
tober.

Langdistance
På langdistancen mødes vi søndag den 1., 
søndag den 15. og søndag den 23. oktober kl. 
08.00 til morgenkaffe på Københavns Skyt-
tecenter i SKAK-huset ved den store parke-
ringsplads lige inden for lågen. Når kaffen er 
drukket går vi på banerne og skyder.

Internet
Husker du at læse Skyttelaugets medlems-
blad ”Sigtekornet” på internettet, - gå ind 
på www.garderforening.dk/GSLsigtekor-
net.html
Skyttelauget råder over geværer og nød-
vendigt udstyr, der kan lånes på banerne, 
ligesom der vil være mulighed for at få råd 
og vejledning fra gamle og erfarne skytter. 
Yderligere oplysninger om Skyttelauget og 
dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til 
formanden på telefon 4444 2473.

OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Næste frokostmøde foregår på Svanemøllens 
Kaserne tirsdag den 3. oktober kl. 1130.
Tilmelding til: formanden SEP-66 Erik Sch-
lüter mail: erik.schluter@live.dk eller kasse-
reren JUL-60 Freddy Wilson mail: freddywil-
son@outlook.com 
Eller mumiefonen : 6062 3141.
Husk at vente med at tale efter klartonen

Novembermødet er den tirsdag den 7.11. kl. 
11.30.
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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 Dahl Olsen
Kirsebærhaven 10, 3540 Lynge
Tlf. 48 16 01 96 / 21 46 10 11
e-mail: cdc-ko@mail.dk
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk

Haslev og Omegn GF 52
 18/6 1924
Formand: 785-MAR-67 Niels Chr. Jørgensen
Gildringeparken 4, 4690 Haslev
Tlf. 29 85 62 49
e-mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

Gl. Roskilde GF 17

 22/1 1910

Formand: JAN-70 Bjarne C. Jensen
Løvkærsvej 6, 4040 Jyllinge
Tlf. 61 60 65 49
Registrator: JAN-59 Tommy Hansen
Bakkedraget 64, 4000 Roskilde
Kasserer: JUL-69 Heino Larsen
Søvang 30, 4000 Roskilde
e-mail: kontakt@dg-roskilde.dk 
www.dg-roskilde.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

Generalforsamling, 22. november 2017
Indkaldelse til generalforsamling og kontin-
gentopkrævning fremsendes ca. 1. november 
2017, men noter allerede nu datoen. Det gør 
det meget nemmere for kassereren, hvis du 
straks efter modtagelse af kontingentop-
krævningen sørger for at betale den.
Vi har i det forgangne år fået en del yngre 
medlemmer, som vi også håber at se til ge-
neralforsamlingen, ligesom de gerne må 
komme med forslag til aktiviteter til de kom-
mende år. 

Peter Müller

Kommende arrangementer:
Mandag, 2. oktober, kl. 18.30: Klubaften i 
Sergentmessen på Garderkasernen i Høvel-
te. Rasmus Rohde beretter om tjensten ved 
Siriuspatruljen.

Mandag, 6. november, kl. 18.30: Kamme-
ratskabsaften. Ved dette arrangement ud-
deler vi årstegn for medlemsskab af en gar-
derforening.
De medlemmer der, i følge foreningens op-
lysninger, i år skal have årstegn, modtager 
i løbet af oktober måned et brev med opfor-
dring til at deltage.
Mener du, at du i år skal have årstegn, og 
ikke medio oktober har modtaget brevet 
med invitationen, bedes du henvende dig til 
foreningens sekretær.

Indkaldelse til ekstraordinær general-
forsamling mandag, d. 6. november 2017, 
kl.18.30 i Sergentmessen på Garderkasernen 
i Høvelte: Ved Frederiksborg Amts Garder-
forenings Skyttelaugs (F.A.G.S.) generalfor-
samling d. 21. marts 2017 blev det vedtaget, 
at F.A.G.S. skal nedlægges, og at dets aktivi-
teter søges videreført som et ud valg under 
Frederiksborg Amts Garderforening. Besty-
relserne har siden da været i dialog med DGI, 
for at afklare hvorledes Vedtægterne skal 
lyde, for at F.A.G. kan optages som medlem af 
DGI. Og dermed fortsat kunne administrere 
våbentilladelser til aktive skytter.
Oplægget til de ny Vedtægter kan læses på 

foreningens hjemmeside: http://frederiks-
borgamtsgarderforening.dk/Kommen-
de%20arrangementer/Kommende%20
arrangementer.htm. Bestyrelsen forventer 
forståelse for ønsket om en simplere admini-
stration af vore skydeaktiviteter og dermed 
en uproblematisk vedtagelse af de ny Ved-
tægter.
Tilmelding til spisning senest onsdag, d. 27. 
september henholdsvis onsdag, d. 1. novem-
ber til næstformand Søren Terp, tlf.: 5154 
0957. Bemærk at deltagelse i den ekstraor-
dinære generalforsamling ikke kræver del-
tagelse i den efterfølgende spisning.

DEC-83 Steen M. Munk

Kommende arrangementer:
Bowlingsæsonen og keglesæsonen starter op 
igen, og som altid er det onsdage i lige uger 
for bowlingen start d. 20. september og tirs-
dage i ulige uger start d. 26. september for 
keglespillerne. Evt. første gangs interessere-
de i disse aktiviteter, kan rette henvendelse 
til Hans Bøge Nielsen på tlf. 2156 3199 eller 
e-mail: hansboege@gmail.com. 

Andespil i Vor Frue Sognegård, torsdag 2. 
november kl. 19.00. Kom og deltag i dette 
hyggelige arrangement, hvor der er god mu-
lighed for at vinde flotte og nyttige præmier 
og få en god snak over bordet med gl. garde-
re og deres pårørende, alle er velkomne børn 
som voksne.

Fugleskydning:
Der blev igen i år på en flot dag, hvor vejret 
viste sig fra sin bedre side, afholdt fugle-
skydning i Marineforeningens lokaliteter.
Resultatet for de to på tronen blev således;
Brystplade Herre
Nedskudt af JUN-87 Morten L. Lindgaard 
for JUN-87 Morten L. Lindgaard (Fuglekon-
ge)

Brystplade Damer
Nedskudt af  Gurli Ypkendanz for Else Ma-
rie Pedersen (Fugledronning)

Klosterkoncert
Der blev den 19. august på flotteste vis 
afholdt skumringskoncert på Roskilde 
Kloster. Gl. Roskilde Amts Garderforening 
var naturligvis tilstede på denne solrige 
eftermiddag. Her spillede Den Kongelige 
Livgardes Musikkorps på fornemmeste vis 
uddrag af Schubert og hans samtidige, som 
en del af Schubertiaden 2017.

OKT-86 Flemming Haar Ehlers

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
Med håbet om, at du har nydt ”sommeren” er 
herved lidt nyt fra din forening. 
Der er flere aktiviteter, hvor du er meget vel-
kommen, efteråret og vinteren over, håber vi 
ses. 
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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

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

Kalundborg og Omegn GF 53
 18/4 1926
Formand: 950-MAJ-66 Finn Thormod Nielsen
Lynggårdsstien 9, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 87 38 / 60 49 92 58
e-mail: lyngsti9@gmail.com

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

Kommende arrangementer: 
Andespil 3. november, hvor familie og venner 
er meget velkomne, du vil modtage særskilt 
invitation hertil. 

Husk også vores store 100 års jubilæums 
generalforsamling med efterfølgende fro-
kost på ”Konventum” det foregår d. 24. fe-
bruar 2018, hertil vil du også modtage sær-
skilt invitation. 

Skydning og bowling starter op igen efter 
sommerpausen. 
Skydning, der finder sted på Blokhusvej 5 i 
Helsingør (ved Sommariva) på flg. Datoer: 
31. oktober, 28. november, 12. december 
2017, samt 23. januar, 20. februar og 20. 
marts 2018. 
Tilmelding ikke nødvendig, du møder op hvis 
formen er der, og gerne vil have en hyggelig 
aften. 

Bowling, der spiller vi i Allerød Bowlingcen-
ter, Kirsebærgården 4. Da vi spiser smørre-
brød efter spillet, er tilmelding nødvendig: 
tommyaaboe@hotmail.com eller 2229 0003 
Vi spiller på følgende datoer: 11. oktober, 1. 
november, 6. december 2017, samt 3. januar, 
7. februar og 7. marts. Start kl. 18:00, møde-
tid 17:45. Håber vi ses!! 

Søndag d. 27. august, blev den traditions-
rige fugleskydning afholdt på skydeba-
nerne ved Hellebæk, 19 morgenfriske tid-
ligere gardere mødte op til morgenkaffe 
med hjemmebagt (tak til Ebba) og efter de 
sædvanlige godmodige drillerier, startede 
skydningen. Ved middagstid blev brystpla-
den skudt ned, og resultaterne er: næbbet 
ved 435-MAJ-60 John Udengaard, v. vinge 
OKT-80 Niels Bulow, der var kommet helt 
fra Norge, h. vinge NOV-71 Gert Bruhn, ha-
len blev skudt ned af AUG-03 Niklas Lars-
son, og ved brystpladen ramte NOV-71 Gert 
Bruhn plet igen og blev derved årets fugle-
konge. 
Ved siden af skydningen til fuglen, blev der 
også skudt med pistol og kastet med pile. 
Vinder af pistolskydning blev 039-MAJ-52 
Ib Westergaard og bedste pilekaster var 
NOV-74 Tommy Aaboe. 

Bowling afholdes onsdag den 11. oktober i 
Mega Bowl, Mellemvang 5, Holbæk. Se nær-
mere om arrangementet i Gardersablen.
Tilmelding til Bent Petersen på tlf. 5932 
8219 eller på e-mail: karenbent@c.dk.

KAMMERATSKABSAFTEN afholdes tirs-
dag den 24. oktober kl. 18.30 i Garderstuen.
Der serveres: Stegt flæsk med persillesovs 
samt kaffe og kage. Pris kr.110,00.
Tilmelding til formanden senest den 17. ok-
tober på tlf. 5943 2730.
N.B. Bemærk venligst at datoen er ændret 
fra den 25. til den 24.

FÆLLESMØDE i Slagelse mandag den 6. 
november kl. 18.00.
Chefen for Livgarden Oberst Mads Rahbek 
kommer den 6. november 2017 til Antvor-
skov Kaserne og fortæller om sin vej til Chef 
posten og ligeledes om livgarden i dag.
Der startes kl. 18.00 med spisning.
Dette er et arrangement sammen med Hol-
bæk - Kalundborg og Vestsjællands Garder-
foreninger.
Vi mødes kl. 16.30 på parkeringspladsen for-
an Garderstuen.
Så fylder vi bilerne op og kører samlet til 
Slagelse.
Pris for passagerer kr. 25,00 til bilejerne
Tilmelding til formanden senest den 2. no-
vember på tlf. 5943 2730.

Aktivitetsoversigt
Vinterskydning: Første skydeaften er man-
dag den 2. oktober kl. 18.30. Indbydelse er 
udsendt.

Bowling: Der bowles tirsdag den 3., den 17. 
oktober og den 31. oktober. Se den udsendte 
indbydelse om bowlingsæsonen for de nær-
mere oplysninger om til- og framelding.

Bowling: Så er den nye sæson startet, og 
samtlige spillere fra sidste sæson troppede 
op igen, samt en helt ny spiller, så bowling-
lederen ser med fortrøstning frem til sæ-
sonforløbet. Der er nu bowling hver anden 
tirsdag i hele sæsonen, indtil vi når april 
2018.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Fællesmøde – Chefen for Livgarden Oberst 
Mads Rahbek kommer den 6. november 
2017 til Antvorskov Kaserne og fortæller om 
sin vej til Chef posten og ligeledes om livgar-
den i dag. Der startes kl. 18.00 med spisning.
Dette er et arrangement sammen med Hol-
bæk - Korsør og Vestsjællands Garderfor-
eninger.
Tilmelding til Finn Thormod Nielsen. Tlf. 
6049 9258.
Se annonce andet sted i Garderbladet.

Årest julebanko holdes fredag d. 17/11

Fællesmøde – Chefen for Livgarden Oberst 
Mads Rahbek kommer den 6 november 2017 
til Antvorskov Kaserne og fortæller om sin 
vej til Chef posten og ligeledes om livgarden i 
dag. Der startes kl. 18.00 med spisning.
Dette er et arrangement sammen med  Hol-
bæk -Kalundborg  og Vestsjællands Garder-
foreninger.
Tilmelding til Lars P. Moosdorf. Tlf. 3036 
7243.
Se annonce andet sted i Garderbladet.

Kl. 18.00 mødtes vi, festklædte med ledsa-
gere til en lækker buffet, med efterfølgende 
præmieuddeling. 
Husk at du meget gerne må komme med 
kommentarer til vore arrangementer, evt. 
på facebook, eller ved at kontakte et med-
lem af bestyrelsen, vi kan altid blive bedre... 
Sidste nyt, billeder og omtale af arrange-
menter finder du hjemmesiden. 

NOV-74 Tommy Aaboe 
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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

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

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: NOV-75 Bo Toft Rasmussen
Hvedemarken 21, 3550 Slangerup
Tlf. 27 26 49 01
e-mail: bo@botoft.dk
Facebook: Nordsjællands Garderforening
www.nsgarder.dk

Gardermarch 2017
Arrangementet finder sted den 1. oktober. 
Så er der mulighed for at få luftet ”fusserne” 
sammen med familie og venner, i området 
omkring Garderkasernen i Høvelte og sam-
tidig støtte Livgardens veteranarbejde. Info: 
www.gardermarch.dk

Skydning. Første skydeaften den 3. oktober.
Vi starter denne aften klokken 18.30 med 
Generalforsamling i Skydeafdelingen.
Derefter er skydebanen klar for opstart for 
den nye sæson. På første skydeaften, byder 
vi alle nye skytter velkommen med gratis 
ammunition og du kan frit låne foreningens 
skydemateriel. Kom og afprøv dine evner 
som skytte. Skydeformand Svend Vahlgren 
telefon 6128 5361.

Bowling. Hver onsdag i Køge Bowlingcenter, 
fra klokken 18.00 til 19.00. Så er sæsonen 
startet. Dejligt at se jer alle, til en ny sæson.
Bowlingformand Steen Rasmussen, telefon 
2985 9028.

Torskegilde 2017. Arrangementet finder 
sted den 30. oktober. Slå kryds i kalenderen 
allerede nu for dette dejlige arrangement. 
Indbydelse vil blive udsendt.

National Flagdag 2017. Arrangementet 
fandt sted den 5. september.
Foreningen stod for National Flagdag i 
Køge med parade fra Køge Kirke og koncert 
og talere på Torvet. Mere omtale i næste 
nummer, se billeder på hjemmesiden www.
koogf.dk

Genindvielse
Arrangementet fandt sted den 27. august. 
Vor fane deltog sammen med andre faner 
fra lokalforeninger i Køge, i genindviel-
sen af stenen, til minde om Træskoslaget i 
1817, foran KØS-museet i Nørregade.

Garderstuen
Starter op igen i forbindelse med skydning. 
”Bundstykket” og Stoffer er klar med diver-
se drikkevarer og nye tiltag.

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

Kommende arrangementer:
DOBBELT FROKOSTMØDE Søndag den 8. ok-
tober - kl. 13.00.
Du indbydes til at møde nogle af dansk for-
svars mest markante skikkelser:
Formand for Folketingets Forsvarsudvalg - 
Rasmus Jarlov
og Oberst Lennie Fredskov - Chef for Hjem-
meværnet øst.
Rasmus Jarlov: Hvordan står det egentligt 
til med vores forsvar? R.J. vil denne dag for-
tælle os om forsvarets nuværende situation 
og ikke mindst om forsvarsforhandlingerne 
her i efteråret, der bliver de vigtigste for 
Danmark i mange, mange år. 
Oberst Lennie Fredskov: Vil oplyse os om, 
hvordan det pt. står til med det danske hjem-
meværn, og om, hvordan det var at være Bri-
gadegeneral & chef for Livgardens ISAF 10 
hold – Armadillo.
Der bydes på foredrag samt 3. stk. luksus 
smørrebrød, en øl og en snaps, kaffe/kage 
for kun 125.- kr. og vi glæder os til at se alle i:
Cafe Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Hol-
te. Søndag d. 8. oktober 2017 kl. 13.00
Af hensyn til arrangementet er tilmelding 
nødvendig til:
Jørgen Skov Andersen e-mail joergen@
skovandersen.dk tlf. 4588 6673 eller til Hans 
Larsen, e-mail hans.vera@mit.bolignet.dk, 
tlf. 4588 5118, senest onsdag den 04.10.17.

15 meter skydning fortsætter den 2. okto-
ber hvor vores damer også er velkommen, 
derefter skyder vi hver 14. dag, altså i lige 
uger frem til den 27 november, hvor vi hol-
der juleskydning. Vi skyder på de nye baner 
under Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 53, 
2800 Kongens Lyngby fra kl. 16.00 til 19.00.

TREKANTSKYDNING
Onsdag den 18. oktober – mere information 
kommer senere.

STIFTELSESFEST
Fredag den 17. november - Kl. 18.00
Vi mødes, med eller uden ledsager, til en 
velkomstdrink, inden vi går til bords. Her 
vil blive serveret en meget lækker 3 retters 
festmenu med kaffe og kage m.v. For at få en 
rigtig Garderfest, bedes alle møde op i fest-
stemning og med højt humør. Års-fortjenst-
og ærestegn bæres denne aften. 
Deltagerprisen er med tilskud fra forenin-
gen kr. 275.- excl. drikkevarer der købes på 
stedet.
Tilmelding til Hans Larsen tlf. 4588 5118 
e-mail: hans.vera@mit.bolignet.dk eller til 
Jørgen Skov Andersen. e-mail: joergen@
skovandersen.dk tlf. 4588 6673.  -  Senest 
torsdag den 9/11. 
Vi glæder os til at se alle den 17/11 kl. 18.00 
i: Cafe´Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 
Holte.

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Onsdag den 1. november 2017 afholdes der 
bankospil på Elværket. Invitation følger se-
nere.

Fredag den 12. januar 2018 afholdes vores 
Nytårskur på Pedersholm. Invitation følger 
senere.

Vores årlige seniorudflugt gik til Vikinge-
skibsmuseet onsdag den 16. august 2017. 
Med vores nye æresmedlem Jørgen Nielsen.
Vi fik en rigtig god rundvisning og derefter 
indtog vi et let måltid på Vikingeskibsmu-
seets cafe og afsluttede turen med en øl/
vand ved Kettinge Vig.
Den 15. september 2017 fik vi stegt flæsk 
og persillesovs på Pedersholm.
I løbet af aftenen var der musikalsk under-
holdning, fællesang og foredrag.
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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 Mik-
kelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 40 15 18 24
e-mail: HM.rev@mail.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Søndre Birk GF 61
 14/6 1938
Formand: MAJ-70 Jens Crone 
Fasanvænget 94, 2791 Dragør
Tlf. 25 25 50 02
e-mail: jens.crone@gmail.com
Internet: www.sbg.dk

REGION 5

Stevns Garderforening indkalder til efter-
årets spændende foredrag torsdag den 26. 
okt., kl. 19.30 på Kursuscenter Klinten i Rød-
vig-Stevns.

Major Hans Peter Michaelsen er i sommer 
hjemvendt fra missionen i Afghanistan, hvor 
han som ledende logistikofficer og militær 
rådgiver i 6 måneder har gjort en forskel. 
Danmarks bidrag til konfliktområderne er 
højt værdsat, og vores udsendte soldater hø-
ster fortsat stor ros for indsatsen.
Majoren bor i Store Heddinge/Stevns og er 
oprindelig tjenestegørende i Flyvevåbnet 
med flere afgivelser til andre enheder. Ma-
joren startede som (militær) underviser på 
Københavns Universitet primo SEP 2017 ef-
ter sin hjemkomst fra Afghanistan.
Kom og hør om Danmarks bidrag fra en lo-
kal soldat. 
Arrangementet er åbent for alle – tilmelding 
til et medlem af bestyrelsen eller via vores 
hjemmeside: www.stevnsgarderforening.dk 
hvor der er oprettet elektronisk tilmelding.

NOV-78 Lars Juel Clement

Skyttelauget:
Vi har Pokalskydning med Marineforenin-
gen, torsdag d. 19. oktober. Skydningen 

foregår i Fladsåhallen, fra kl. 18.00 der er 
efterfølgende spisning. Bindende tilmelding 
til Gert Roerholt tlf. 2193 0956 eller  5570 
0646. Gert kan også kontaktes på denne 
mail: naestved@vaskecenter.dk

Vi har indendørsskydning riffel/pistol i 
Fladsåhallen, torsdag d. 2. november, kl. 
19.00, der skydes på 15m..
Kl 19-20 skydes med riffel og fra kl. 20-21 
skydes med pistol.

Bestyrelsen:
Vores 110 års jubilæumsfest afholdes fre-
dag den 27. oktober kl 1800, i Vallensved 
forsamlingshus.
Der serveres en velkomstdrink. Forret, Lakse 
Musse med flute.  Hovedret gl. dags oksesteg 
med perleløg, grøntsager, surt, kartofler og 
sovs, hertil rød og hvidvin. Dessert citronfro-
mage med Livgardens portvin. Efterfølgende 
kaffe/te, småkager med 1 likør, levende  mu-
sik og efterfølgende dans.  Pris for al dette kr. 
400.-, som skal indbetales senest d. 14. okto-
ber, på konto 6820  1204008. Husk at mærke 
indbetalingen med navn. Vi glæder os til at 
se så mange som muligt. Der vil blive udde-
ling af hæderstegn. Man må gerne invitere 
en ven med. Arrangementet slutter kl. 24.00

Garderstuen
Garderstuen har åbent torsdag d. 5. oktober 
iflg. aftale og fra kl. 19.00.
Tilmelding til Claus, på 2082 7545, senest d. 
2. oktober.   
Frokostmøde igen torsdag d. 9. november, 
man må gerne tage en ven med til disse 
frokostmøder. Tilmelding til Claus, på 2082 
7545, senest 8 dage før mødet.
NB vores nabo garderforeninger er også me-
get velkomne til disse  frokost arrangemen-
ter!
Husk vi har andespil tirsdag d. 14. november 
kl 19.30, i Garderstuen .

JUL-74 Kristian Rasmussen

Kommende arrangementer. Årets store 
familiebegivenhed – FORENINGENS ANDE-
SPIL – afholdes i år den 3. november i Glo-
struphallens Restaurant. Dørene åbner kl. 
19.00. 1. spil starter kl. 19.35 – og så fortsæt-
ter vi indtil de mange gevinster er fordelt. Gå 
ikke glip af denne aften. Tag familie, venner, 

bekendte og naboer med. Vi garanterer ikke 
at alle vinder, men der er mange der gør det. 
Nærmere i næste nummer af Garderbladet.

Afholdte arrangementer
26. august afholdt foreningen sin årlige 
fugleskydning; dette år midt i Glostrup, 
nemlig Byparken. Det var en godt sted, og 
vi var begunstiget af godt vejr. 20 forvent-
ningsfulde gardere var mødt op og alle hav-
de en rigtig god dag. Foreningens ”gamle” 
fugl havde været igennem en gennemgåen-
de renovering, bl. a. med ny maling og helt 
nye plader. Det kunne mærkes. Den første 
plade faldt efter 81 skud. Den næste var no-
get mere sej, og først efter 218 skud var den 
nede. På grund af tekniske problemer blev 
det besluttet at gå direkte til brystpladen. 
Denne faldt så efter 29 skud.
Årets vindere blev følgende, idet der dog 
måtte lodtrækning til for at finde ”skytter-
ne” af 5 plader:
Kronen, Jakob Hjorth, for Palle Skou Ras-
mussen
Halen, Henrik Graves Pedersen, for Poul 
Erik Nielsen
Halsen, Fl. Martinussen, for Gert Midttun
Højre Vinge, Leif Lerke, for Michael Kam-
mer
Venstre Vinge, Niels Langstrup, for John 
Bennetzen
Højre Klo, Poul Erik Nielsen, for Dennis 
Østerholdt
Venstre Klo, Dennis Østerholdt, for Jens 
Crone
Brystpladen, Leif Lerke, for Michael Kam-
mer
Kronprins blev med andre ord Leif Lerke 
og Fuglekonge 2017 blev Michael Kammer.
Efter skydningen begav deltagerne sig til 
Glostrup Gamle Præstegård for at nyde en 
god frokost og hylde vinderne. En dejlig 
dag sluttede præcis kl. 15.00.

Formand omgivet af en glad kronprins og en 
glad Fuglekonge.

Ved den anledning blev vores mangeåri-
ge medlem/bestyrelsesmedlem og stadig 
velfungerende medlemsregistrator Georg 
Rossing udnævnt til Æresmedlem.
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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)

Vestlolland GF 50
 20/1 1924
Formand: 671-NOV-65 Jens Høyer
Strandvej 5, 4900 Nakskov
Tlf. 23 25 73 06
e-mail: strandvej05@gmail.com

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

 REGION 6

Fællesmøde – Chefen for Livgarden Oberst 
Mads Rahbek kommer den 6. november 

Den 15. juli afholdte Vest Canada’s Gar-
derforening deres årlige Garden Party. I år 
var det hos Eva og FEB-71 Jan Bjerreskov i 
Black Diamond, Alberta.
Desværre denne samme morgen gik Garder 
724-MAJ-46 Aage Iversen til Rye’s Brigade, 
så stemningen var selvfølgelig lidt dæmpet 
da vi først var samlet og delte den triste 
nyhed. Men et godt dansk kaffe bord og en 
snak om Aage’s 92 gode år, som var fyldt 
med hans jyske lune og altid gode humør 
fik stemningen frem. Og vi var enige om at 
det var sådan, at Aage ville have ønsket det.
Vi var 11 gardere med familier og venner 
som i alt udgjorde 27 gæster som alle nød 
Eva og Jan´s gæstfrihed. En del havde rejst 

2017 til Antvorskov Kaserne og fortæller om 
sin vej til Chef posten og ligeledes om Livgar-
den i dag.
Der startes kl. 18.00 med spisning.
Dette er et arrangement sammen med Hol-
bæk -Kalundborg og Korsør Garderforenin-
ger.
Tilmelding til Knud Glavind – tlf. 3054 3891
Se annonce andet sted i Garderbladet.

flere hundrede kilometer og en enkelt ca. 
1.000 km for at komme med. Der var man-
ge gode snakke hvor minder blev genople-
vet, og som kaffen blev skiftet ud med en 
kold øl, blev historierne endnu bedre. 
Vejret bød på solskin og en temperatur som 
ville gøre de fleste danskere misunderlige, 

og de godt 30 graders varme gjorde den 
nymalet garage til den perfekte festsal for 
spisning af grill-mad m.m. Tak igen til Eva 
og Jan Bjerreskov for deres store gæstfri-
hed og til alle som deltog. Vi ses til vores 
årlige generalforsamling lørdag den 21. ok-
tober, 2017. Jens Lind
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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.

31-10 678-MAJ-53 GF 16
 Arvy Jensen
 Nordvangen 12, 4050 Skibby
31-10 959-NOV-53 GF 21
 Hans Bent Hansen
 Torslundevej 10, 4520 Svinninge
03-11 454-NOV-53 GF 07
 Mogens Petersen
 Bygårdsvej 10, 4733 Tappernøje 
80 år
10-10 805-JUL-57 GF 22
 Erik Larsen
 Trunderupvej 65, 5683 Haarby
14-10 109-NOV-57 GF 03
 Eiler Bachmann Andersen
 Chr M Østergaaards Vej 3 B
 8700 Horsens
19-10  072-NOV-57 GF 13
 Anders Hertzum
 Nørrestræde 14, 3230 Græsted
25-10 081-NOV-57 GF 23
 Svend Aage Meldgaard
 Rønne Allé 147, 7451 Sunds
25-10 437-NOV-59 GF 33
 Peter Hvenegaard
 Rudbæksmøllevej 27, Strib
 5500 Middelfart
26-10 888-SEP-57 GF 95
 Peder Henning Pedersen
 P.O. Box 1982
 Neepawa Manitoba R0J 1H0
 Canada
27-10 729-JUL-57 GF 02
 Knud Hansen
 Holmehøjvej 32, 5750 Ringe
05-11 803-JUL-57 GF 24
 Peder Eriksen
 Hovedgaden 5, 5932 Humble
06-11 129-NOV-55 GF 15
 Hans Greve
 Hannerupvej 85, 9620 Aalestrup
08-11 879-SEP-57 GF 57
 Hans Henning Rasmussen
 Godthåbsvej 32, 6100 Haderslev
75 år
10-10 266-JAN-62 GF 46
 Karl Pedersen
 Skast 17, Ballum, 6261 Bredebro
13-10 187-MAR-64 GF 16
 Flemming Byrresen Nielsen
 Bækkegården 22, 3650 Ølstykke
16-10 164-JAN-62 GF 14
 Arne Gregers Madsen
 Sølvgade 20, 4840 Nørre Alslev
16-10 220-JAN-62 GF 51
 Kjeld Grønbjerg
 Rullegangen 13, 5400 Bogense
16-10 938-SEP-63 GF 77
 Ole Max Müller
 Godtlandsvej 10, 4310 Vodskov
17-10 172-JAN-63 GF 24
 Jørgen Marinus Pedersen
 Brandsbyvej 33, 5932 Humble
18-10 457-MAJ-62 GF 02
 Bent Yde
 Nellikevej 12, 5250 Odense SV
22-10 083-JAN-63 GF 01
 Hans Erik Mølleskov Pedersen
 Enghavevej 24 A, 4100 Ringsted
25-10 663-JUL-62 GF 78
 Niels Christian Brandt
 Jernbane Allé 83, 2630 Taastrup
26-10 405-MAR-62 GF 55
 Elkær Ibsen
 Moesbakken 9, 8410 Rønde
27-10 664-SEP-62 GF 62
 Niels Chr. Teglgaard Jørgensen
 Sortevej 6, 3070 Snekkersten
28-10 915-SEP-63 GF 16
 Knud Brændstrup
 Thorfinnsvej 12
 3600 Frederikssund
29-10 761-SEP-63 GF 10
 Erik Christensen
 Plateauet 17, st. th, 9000 Aalborg
30-10 936-SEP-63 GF 08
 Ole Fischer Petersen
 Søborgvej 3, 8930 Randers NØ
30-10 475-JUL-64 GF 21
 Keld Steen Petersen
 Pakhusstræde 2, 2. tv
 4300 Holbæk

31-10 095-JAN-62 GF 32
 Per Steffensen
 Møllevang 4, 7080 Børkop
01-11 954-SEP-62 GF 14
 Flemming Bjørn Vraasø
 Parkvej 34, 4800 Nykøbing F
02-11 394-MAJ-64 GF 48
 Hans Jørn Brinchmann Madsen
 Østergade 1, 5300 Kerteminde
03-11 823-JAN-65 GF 41
 Poul Erik Frits Steffen
 Nordvej 21, 5. th, 3000 Helsingør
03-11 331-SEP-61 GF 62
 Henrik Wedell-Wedellsborg
 Amaliegade 28, 2. th
 1256 København K
70 år
20-10 951-JUN-67 GF 17
 Carsten Henrik Philipsen
 Kong Haralds Vej 1, 4000 Roskilde
21-10 724-MAR-67 GF 01
 Jan René Jakobsen
 Amager Landevej 94 B, 2. th
 2770 Kastrup
21-10 543-JAN-68 GF 01
 Frants Peter Olsen
 Gustav Adolfs Gade 5, st. th
 2100 København Ø
22-10 106-SEP-68 GF 03
 Preben Bosse
 Nansensvej 25, 8700 Horsens
23-10 960-JUN-68 GF 05
 Thorkild Agerskov
 Nordtoftevej 8, 8240 Risskov
23-10 FEB-69 GF 02
 Ove Folmer Jensen
 Dyrupgårdsvænget 67
 5250 Odense SV
27-10 025-AUG-67 GF 02
 Arne Juul Nielsen
 Nørremarkevej 3
 5690 Tommerup
29-10 813-APR-68 GF 29
 Gunnar Lund
 Pallasvænget 12, 7000 Fredericia
30-10 249-NOV-67 GF 05
 Steen Møller Pedersen
 Bøgebakken 42, 8870 Langå
31-10 JUL-71 GF 06
 Peer Justesen
 Trapholtparken 10, 6000 Kolding
02-11 FEB-69 GF 52
 Torben Henning Nielsen
 Gildringeparken 19, 4690 Haslev
06-11 631-JAN-68 GF 60
 Jørgen Hartmann Andresen
 Johannes Ewalds Vej 1
 6400 Sønderborg
60 år
11-10 AUG-79 GF 78
 Flemming Hansen
 Lykkens Gave 30, 2630 Taastrup
11-10 NOV-78 GF 60
 Dan V. Hansen
 Nørreskovparken 1 C
 6200 Aabenraa
11-10 JUL-81 GF 57
 Per Ludvigsen
 Kong Georgs Vej 38
 2000 Frederiksberg
16-10 FEB-78 GF 20
 Lars Erling Taber Mathiasen
 Ulvshalevej 12, 4780 Stege
16-10 OKT -77 GF 27
 Johan Sørensen
 Kjeldbjergvej 21, 7800 Skive
16-10 OKT-77 GF 44
 Anders Peder Grøn
 Sundbyvej 106, 7950 Erslev
17-10 OKT-77 GF 41
 Finn Moseholm
 Mathilde Bruuns Vej 18
 3070 Snekkersten
17-10 JAN-77 GF 66
 Carsten Fladekær
 Langegyde 16, 5631 Ebberup
19-10 JUL-78 GF 05
 Kim Gilberg
 Brombærvej 19, 8600 Silkeborg
19-10 NOV-78 GF 10
 Jan Krogh Pedersen
 Teglvænget 12, 9280 Storvorde

Diamantbryllup
11-10 NOV-53 GF 07
 Aage Halling Nielsen og frue
 Dania 52, 1., 4700  Næstved
12-10 921-MAJ-55 GF 21
 Ib Larsen og frue
 Kløvermarksvej 11
 4450 Jyderup

Guldbryllup
14-10 096-MAJ-66 GF 62
 Ove Ulrik Knudsen og 
 fru Mary-Ann
 Duevej 3A, 3450 Allerød
21-10 390-SEP-66 GF 18
 Leif Edgard Larsen og frue
 Savværksvej 1, Nødebo
 3480 Fredensborg

Fødselsdage
95 år
13-10 65-MAJ-43 GF 15
 Rasmus Steffansen
 Volden 58, 8800 Viborg
90 år
25-10 603-MAJ-49 GF 33
 Carl Aage Nielsen
 Karolinevej 8, 5500 Middelfart
31-10 1046-MAJ-48 GF 23
 Johannes Iversen
 Norgesgade 47, 7430 Ikast
04-11 716-NOV-48 GF 17
 Kaj Ellekjær Pedersen
 Slettebjergvej 40
 4174 Jystrup Midtsj.
85 år
17-10 NOV-54 GF 21
 Mogens Hansen
 Hybenvang 24, 4300 Holbæk
19-10 704-MAJ-53 GF 16
 Carl Stoltze Møller
 Torvegade 14, st. 0004
 3300 Frederiksværk
20-10 889-MAJ-54 GF 41
 Søren Erting 
 Glentevej 3, 3000 Helsingør
22-10 514-MAJ-53 GF 08
 Paul Søren Hansen
 Mjølnersvej 19, 8920 Randers NV
24-10 581-NOV52 GF 57
 Jørgen Halken
 Præstegårdsvej 41
 6070 Christiansfeld
28-10 530-MAJ-53 GF 14
 Kristen Østergaard Mouritzen
 Pandebjergvej 458
 4800 Nykøbing F
28-10 296-NOV-53 GF 40
 Svend Christiansen
 Alsvej 127, 9560 Hadsund
30-10 586-MAJ-53 GF 01
 Jørgen Christian Olesen
 Højgårdstoften 318
 2630 Taastrup
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20-10 OKT-77 GF 27
 Mogens Svenstrup
 Egebjergvej 2, 7830 Vilderup
28-10 APR-79 GF 10
 Jesper Svarre
 Gl. Landevej 90, 9440 Aabybro
29-10 JAN-77 GF 02
 Ole Isaksen
 Fridasholmvej 27
 5240 Odense NØ
05-11 OKT-77 GF 51
 Carsten Andersen
 Fyrrebakken 4, 5462 Morud
05-11 OKT-77 GF 66
 Jørgen Andersen
 Brolandvej 101 D, 5320 Agedrup
50 år
11-10 JAN-89 GF 02
 Jørn Christian Jervelund
 Bakkendrupvej 22
 4480 Store Fuglede
12-10 OKT-87 GF 27
 Jens Alfred Koldkur
 Rybjergvej 94, 7870 Roslev
16-10 JUN-87 GF 57
 Thomas Winther Juhl
 Toftager 3, 4000 Roskilde
22-10 JAN-89 GF 77
 Carsten Kjær Christensen
 Vodskovvej 187, 9310 Vodskov
26-10   GF 93
 Craig R. Keller
 5 N. 859 Fabris Road
 Maple Park, IL 60151, USA
28-10 JUL-88 GF 14
 Anders Rasmus Lejre
 Havnsøvej 12, 4840 Nr. Alslev
29-10 JAN-89 GF 21
 Johnny Møller
 Bellisvej 9, 4300 Holbæk
01-11 OKT-86 GF 41
 Michael Sonne-Schmidt
 Midgårdsvej 12, 3000 Helsingør
08-11 JUL-88 GF 08
 Kurt H. Frandsen
 Kantatevej 44, 8940 Randers SV 

Dødsfald
836-NOV-42 GF 05
 Eduard Christiansen
 Nordvestpassagen 28
 8200 Aarhus N
724-MAJ-46 GF 95
 Aage Iversen
 Box 14, Site 1 RR2, Olds
 Alberta T4H 1P3, Canada
617-MAJ-48 GF 51
 Niels Wilhelm Jørgensen
 Kørupvej 18 A, 5450 Otterup
304-MAJ-50 GF 18
 Erik Rud Panduro
 Solbakken1, 3230 Græsted
546-NOV52 GF 11
 Carl Otto Koefoed
 Sorteengevejen  7, Nylars
 3720 Aakirkeby
556-MAJ-53 GF 18
 Frode Jensen
 Hestetangsvej 20 B, 3520 Farum
092-NOV-53 GF 23
 Arne Pedersen
 Kastanie Allé 24, 6933 Kibæk
266-NOV-54 GF 37
 Ove Kurt Christensen
 Østergade 15 E, 5881 Skårup Fyn
AUG-55   GF 01
 K-E. Albrektsen
 Trondhjemsgade 4, st.tv.
 2100 København Ø
104-NOV-55 GF 45
 Sven E. Høj
 Æblehaven 7, 4600 Køge
364-NOV-55 GF 16
 Leif Marius Knudsen
 Vandværksvej 4, 4050 Skibby
616-NOV-55 GF 16
 Ib Broberg Hansen
 Kocksvej 15 B, 1. tv.
 3600 Frederikssund
857-DEP-57 GF 55
 Torben Claudi Lund
 Klokkerholmvej 1, 8410 Rønde

335-JAN-58 GF 17
 Kai Johansen
 Søbredden 16, 4000 Roskilde
660-MAJ-58 GF45
 Kaj Larsen
 Manøvej 7, 4600 Køge
724-MAJ-58 GF 05
 Jørgen Jepsen
 Hovedvejen 63, 8586 Ørum Djurs
238-JUL-59 GF 42
 John Hansen
 Kertemindevej 20, 5540 Ullerslev
312-SEP-59 GF 41
 Peter Rütt
 Stengade 47 B, 3000 Helsingør
909-MAJ-61 GF 56
 Poul Svendsen
 Hyacintvej 8, 9800 Hjørring
489-NOV-61 GF 31
 Erik Madsen
 Toxværdtsvej 6
 4660 Store Heddinge
295-MAJ-63 GF 77
 Lars Jørgen Christensen
 Slotsgade 80, 1.tv.
 9330 Dronninglund
331-MAJ-63 GF 06
 Erling E.O. Knudtsen
 Ejsbølvej 42, 6100 Haderslev
543—JAN-67 GF 34
 Niels Chr. Bladsgaard Jensen
 Svoldrupvej 125 B, 9600 Aars
768-MAR-67 GF 05
 Leif Johannes Hovvej Pedersen
 Jettehøjen 50, 8240 Risskov
077-AUG-67 GF 38
 Dennis Sten Skovgaard
 Urbazacion Ira III
 Niagara 48 nr. 104
 03189 Orihuela Costa, Spanien
DEC-95   GF 46
 Jens Ulrich Brandi Hansen
 Mjanghøj 2 A, 6470 Sydals 
 

  TAK

På min 90-års dag modtog jeg telegram 
fra Flemming Rytter samt fra Aarhus Gar-
derforening. Tak for de pæne og personli-
ge ord, de varmede rigtig meget på dagen. 
 1215 NOV-48 Børge Hansen 

En stor tak til Køge Garderforening for 
fremmøde og portvin ved min 75 års fød-
selsdag. Tak til Jakob og Steen for en hyg-
gelig formiddag. Med venlig hilsen
 372-MAR-62 Freddy Rasmussen

Hjertelig tak til formanden for Varde og 
omegens Garderforening for fremmødet i 
anledning af min 80 års fødselsdag.
Venlig hilsen
 983-SEP-57 Kristian Knudsen

En stor tak til Vestfyns Garderforening V/  
Ole Haaniong Thomsen og Knud Warming 
i anledning af vort diamantbryllup.
Den smukke buket,og den dejlige flaske 
Port. Med garderhilsen
 Ina Torp Deleuran og 688-NOV-48 Jørn 
Walter Deleuran

Tak til Garderforeningen for Nyborg og 
Omegn for stilfuld gave, og Kaj og Gun-
ner’s fremmøde på min 75 års fødselsdag 
den 19 juni.
 571-JAN-61 Gunner R. Hansen

Tak til Falster og Østlollands Garderfor-
ening i anledning af min 80 års fødsels-
dag. Se venligst w.w.w. guldborgsund. 
net/keops. 
 080-NOV-57 Kp Petersen i dag Hans 
Folkvardt. 

Mange tak til Haderslev Garderforening 
for den gode flaske portvin til min 70 års 
fødselsdag. Hjertelig tak også til John de 
Taeje, formand for Haderslev Garderfor-
ening, for at lykønske i uniform præcist 
kl. 8.30. Med venlig hilsen
 555-JAN-67 Peter Aarøe

Få din takkehilsen trykt 
i Garderbladet
Vi trykker din hilsen for kr. 75,00. 
Send din takkehilsen til garder-
bladet@garderforeningerne.dk 
(mærk med emnet ”tak”). 
Når annoncen er trykt, vil du mod-
tage en regning fra Sekretariatet. 

En stor tak til Bornholms Garderforening 
for fremmøde og ølgave på min 80 års fød-
selsdag, det var jeg meget glad for.
Med Garderhilsen
 620-MAJ-57 Viggo Kofoed

Hjertelig tak til Sydsjællands Garderfor-
ening for fremmøde og portvin til min 80 
års fødselsdag den 22 juni.
Med venlig hilsen 
 314-MAJ-56 Henning Christensen

Mange tak til Odder og Omegns Garder-
forening for dejlig Garder-portvin og cho-
kolade til Elly’s og mit guldbryllup d. 20/5.
 464-MAJ-63 Leo Piltoft Nielsen

Mange tak fak til Frederiksborg Amts Gar-
derforening ved Arne Kurt Kroll Larsens 
bisættelse. Tak for blomster og fanevagt. 
Venlig hilsen.
 Birgit Kroll Larsen m. familie.

Hjertelig tak til Vestsjællands Garderfor-
ening for den flotte gave Erna & jeg mod-
tog i vores anledning den 22. august. En 
særlig tak til formand Knud Glavind der 
bragte den.
 703-JUL-62 Herluif Schmidt

En stor tak til Den Fynske Garderforening 
for fremmøde ved formand Henrik Gat-
trup og vingave i anledning af min 70 års 
fødselsdag.
 245-SEP-68 John Oris Larsen

Hjertelig tak til Viborg og omegns Garder-
forening for gave og besøg af Jens Saabye 
Nielsen på vores guldbryllupsdag lørdag 
den 12. august 2017.
Med venlig hilsen.
 941-MAJ-61 Tage Madsen og hustru Irene

En stor tak til Stevns Garderforening, for 
opmærksomheden ved min 70 års fødsels-
dag d. 14. august. Tak for gaven og frem-
møde af Søren og Preben.
 FEB-69 Ole Bille Andersen

Hermed en stor tak til Køge & omegns 
garderforening for gave og fremmøde af 
Carsten og Jette i anledning af min 75 års 
fødselsdag. Med garderhilsen
 384-MAR-62 Jens Thomsen

Det glædede mig meget, at formand Peter 
Kofoed-Dam og sekretær Steffen Maurit-
sen deltog i min herrefrokost og overrak-
te Bornholms Garderforenings gave, 6 fl. 
Svaneke-øl af bedste kvalitet.
Det kastede lys over min 75-års fødsels-
dag.
 059-JAN-62 Kaj Hansen

Tusind tak til Østvendsyssel Garderfor-
ening for fremmøde og vin gave ved vort 
diamantbryllup. Med venlig hilsen . 
 Inge og 793-JUL-57 Knud Jensen.

En stor tak til Stevns Garderforening for 
markeringen af vores sølvbryllup d. 18/7-
17.
 MAR-85 Lars Trap og Fru Susanne
 



GARDERSHOP

DG CAP
ITM: DG 8508 
KR. 95,00

LG CAP
ITM: LG 2111
KR. 95,00

LG STRIKHUE
ITM: LG 2101
KR. 90,00

SOFTSHELL JAKKE
ITM: DG 5007 KR. 495,00
Str. M – L – XL - XXL

LG T-SHIRT
HVID, ITM: LG 1001 KR. 100,00
SORT, ITM: LG 1002 KR. 100,00
ARMY, ITM: LG 1003 KR. 100,00
Str. M – L – XL - XXL

SWEATER M. DG LOGO
ITM: DG 5007 KR. 495,00
Str. S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL

LIVREM
ITM: DG 5000, KR. 350,00

VAGTGÅENDE GARDER
ITM: DG 2202, KR. 549,00

BESØG VORES NYE WEBSHOP PÅ WWW.GARDERSHOP.DK

Bestil dine varer hos Knud Glavind Mail: dgglavind@dbmail.dk Tlf.: 3054 3891/5854 8591

GARDERPLAKAT (50X70)
ITM: DG 9500 KR. 195,00


