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PRÆSIDENTENS KLUMME

PRÆSIDENTEN HAR ORDET
Vi har nydt et dejligt DG Repræsentantskabsmøde i Randers 8.-10. 
juni 2018. Værst for de medlemmer, der ikke deltog. De gik glip af et 
veltilrettelagt og hyggeligt møde under værtsforeningens formand, 
Anders Bach Andersens, myndige taktstok. Tusind tak, Anders, til 
dig og din bestyrelse. Jeres indsats er virkelig værdsat.

Inden vi går ind i de ”evige” som-
merferiemåneder er det måske 
værd at dvæle ved et par forhold. 

Chefen for Den Kongelige Livgarde, 
oberst, kammerherre Mads Rahbek, 
rejser i sin klumme i dette nummer 
af Garderbladet et par interessante 
spørgsmål, som naturligt bør få en 
fremtrædende plads i vore interne 
overvejelser. I realiteten advokerer 
Chefen for Den Kongelige Livgarde 
for, jf. min udlægning, at etablere en 
ungdomskreds/netværk for de yngste 
medlemmer og dér fokusere på disse 
unges særlige behov. Han mener 
dermed, at DG skal kunne levere en 
vare, som efterspørges, og som man 
er rede til at ville betale for. Chefen 
for Den Kongelige Livgarde foreslår 
videre, at DG tillige og i særdeleshed 
fokuserer på aldersklassen omkring 
25 års jubilarerne. Børn er ”fl øjet af 
reden”, og den daglige stress-faktor 
i en familiehverdag er under aftagen 
og åbner mulighed for, at der ofres 
lidt tid på gardersagen. Det har DG 
også forsøgt de seneste 2-3 år, men 
der er lang vej endnu. Jeg er enig 
i, at vort fremtidige rekrutterings-
potentiale i høj grad skal søges i 
årgangsstrukturen. Og husk, vi nåede 
ikke 11.000 medlemmer 1. januar 
2018, hvilket var en kæmpe skuffelse 
for mig. Men lad os så koncentrere 
os om, at vi når målet 31. december 
2018 og gerne via intensiveret re-
kruttering i årgangsstrukturen. 

Et uafsluttet kapitel er DG Ar-
bejdsgruppe IT (AG/IT), som jeg er 
formand for og har været i al den 
tid, den har eksisteret. Vi er med 

arbejdsgruppen desværre ikke nået i 
mål i forhold til de visioner, der blev 
resultatet af DG IT-analyse, hvilket 
primært kan tilskrives økonomiske 
forhold. Anskaffelse og implemen-
tering af et nyt IT-system, der kan 
imødekomme vore samlede ønsker 
er ikke inden for DG’s økonomiske  
formåen. Arbejdet står dog ikke helt 
stille, og der arbejdes således på at 
fi nde en løsning, der i størst muligt 
omfang kan tilgodese såvel vore 
IT-administrative  ønsker og behov, 
og som samtidigt ikke vil ødelæg-
ge vores økonomi. Vort nuværende 
system bygger på et lager- og økono-
mistyringssystem, der fra indførelse 
er tilpasset DG behov. Dette system 
er måske noget tungt at arbejde i, 
men det tilgodeser det daglige behov. 
Ønsket er dog fortsat at fi nde et 
system, der er mere smidigt for såvel 
DG Sekretariat som for de lokale 
garderforeninger at arbejde i.

På grund af alvorlig sygdom i min 
nærmeste familie, ser jeg mig 
desværre nødsaget til at tage orlov 
fra virket som Præsident  fra 1. juli 
2018 og indtil videre. Jeg er glad 
og taknemmelig for, at Præsidiet i 
enighed kunne indstille vicepræsi-
dent Jens Crone (region 5) som 1. 
vicepræsident til Repræsentantska-
bets godkendelse i Randers, og at han 
efterfølgende blev valgt. Jens Crone 
overtager dermed Præsident-opga-
verne fra 1. juli 2018. Såfremt min 
orlov trækker ud, vil jeg iværksæt-
te processen med at fi nde egnede 
kandidater til at efterfølge mig som 
Præsident med henblik på, at forslag 

til en præsidentkandidat vil ligge klar 
senest 1. februar 2019 som fore-
skrevet i DG fællesvedtægter med 
henblik på valg på Repræsentant-
skabsmødet i Slagelse 25. maj 2019.                                                                                                   
Jeg beder alle om at behandle Jens 
Crone med samme gode og positive 
holdning, som jeg er blevet mødt 
med i min periode.

Flemming Rytter
Præsident, De Danske Garderforeninger
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Vandski National Flagdag Vingsted
Ringkøbing og Omegns 
Garderforening afholder igen 
i år Gardernes Vandskiløb i 
Hvide Sande. Arrangementet 
støttes af DG, og deltagelse 
koster derfor blot 100 kr. 

Lørdag d. 22. september 
2018 afholdes årets største 
skyttestævne - Vingsted 
Skydningen. Ammunitionen 
er igen i år betalt af DG, hvil-
ket gør Vingsted til en oplagt 
mulighed for at skyde 200 m 
landsskydning. 

Den Nationale Flagdag mar-
keres landet over den 5. sep-
tember. Til ære for danske 
udsendte opstilles parader 
og afvikles arrangementer i 
hele landet. 

25. AUG 5. SEP 22. SEP

Hvad får man tiden til at gå med, når man er på 
vagt? En del af tiden er man ude med egen afl øs-
ning eller på patrulje, på andre tidspunkter spiser 
og sover man, men herudover er der også tid til, at 
man kan sidde sammen og spille forskellige spil.

Fra garderne i vagtkompagniet modtog De Danske 
Garderforeninger en henvendelse, hvor man 
spurgte, om Garderforeningerne ville hjælpe med 
anskaffelse af nye brætspil til vagterne. De gamle 
spil var nu så kendte og slidte, at de ikke længere 
var så interessante, hvorfor garderne meget gerne 
ville have nogle nyere og udfordrende spil.

Da udvalget af brætspil er meget stort blev 
garderne spurgt, hvilke spil de kunne tænke sig, 
og herefter blev der iværksat anskaffelse af nye 
brætspil til vagterne på Amalienborg, Fredens-
borg, Kastellet og Livgardens Kaserne. 

Nu håber De Danske Garderforeninger, at spillene 
trods alt ikke fanger garderne så meget, at de 
glemmer at være klar til næste afl øsning.  

1. august 
Kl. 18.30 Borreby Gods, Skælskør. 

Billetsalg: borreby.dk 

2. august 
Kl. 16.00 Tirsbæk Gods, Vejle. Billetbe-

stilling: tirsbaek-gods@mail.dk  
eller tlf. 2033 1260 

3. august 
Kl. 10.30 – 11.00 Standkoncert, Torvet, 

Gråsten. Gratis adgang. 3. august kl. 
11.35 Parade, Ahlmannsparken – 

Gråsten Slot og tilbage. 

4. august 
Kl. 14.00 Schackenborg Slot, 
Møgeltønder. Gratis adgang.   

7. august 
Kl. 18.30 Roskilde Kloster. 

Gratis adgang.         

Læs mere på 
www.livgardensmusikkorps.dk 

DG forærer nye 
brætspil til vagterneKom til koncert

med Musikkorpset
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Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde

Sidste år, da augustholdet star-
tede, lod vi dem følge af et TV 
produktionsselskab, som skulle 

lave en dokumentar om værnepligts-
tjenesten ved Den Kongelige Livgar-
de. De fi k lov til at følge soldaterne 
i alle tænkelige situationer, og hele 
vejen ind i Vagtkompagniet og under 
vagttjenesten hen over nytåret. Det 
er blevet til en række rigtig gode TV 
programmer, som sendes på KANAL 
5 i efteråret, så hold øje med dem.

På repræsentantskabsmødet i 
Randers i juni havde jeg lejlighed 
til at orientere om situationen ved 
Den Kongelige Livgarde, her midt i 
forligsimplementeringen. Ved samme 
lejlighed luftede jeg nogle af mine 
ideer for fremtiden med fokus på 
hvervning fra Livgarden til DG.

Som jeg ser det, så er der behov for at 
se på hvervning til DG på en anden 
måde i fremtiden. Jeg tror, tiden er 
moden til at erkende, at de fl este 
gardere, der hverves under værne-
pligtstiden, falder fra, når den første 
kontingentindbetaling melder sig. 

Jeg tror, at garderforeningerne skal 
gøre en indsats for at fi nde et pro-
dukt, som de unge vil have og til en 
pris de unge vil betale. Jeg tror, at 
man skal se bort fra forankring af de 
unge i lokale foreninger med fuldgyl-
digt kontingent og afregning til DG. 

Jeg tror, at man skal se på en lands-
dækkende eller regional model, hvor 
de unge gardere primært er forbun-

det i et netværk og indbydes til nogle 
aktiviteter for deres årgange alene. 
Så kan de på sigt, når de bliver geo-
grafi sk stabile, komme ind i det mere 
traditionelle garderforeningsmiljø. 

Hvis de unge gardere har været til 
et par arrangementer sammen med 
andre ligesindede/jævnaldernde, 
kunne man måske udnytte de lidt 
større fællesarrangementer som 
Gardermarch, Vingstedskydning og 
Årgangsparade til at få dem til at 
møde andre ligesindede, som måske 
ikke helt er deres egen aldersgruppe. 
Det ville nok ikke være så grænse-
overskridende, som det er at tage til 
en generalforsamling i en garderfor-
ening, hvor de fl este er på alder med 
den unge garders bedsteforældre.

Til gengæld så tror jeg, at der er 
effekt i at lave en målrettet hverve-
indsats mod dem, der nærmer sig 
25års jubilæums alderen. De er lokalt 
forankrede og har måske lidt mere 
tid og overskud. Hvis hver forening 
nu tog fat i årgangsformændene 
for en to-tre årgange omkring 25 
års jubilæet og via dem tog 
direkte kontakt til de poten-
tielle medlemmer, som bor 
i foreningens lokalområde, 
så tror jeg, at der kunne 
hverves med langt bedre 
effekt, end det vi gør i dag. 
En indsats som hver forening 
kunne gøre årligt i fremtiden.

Nogle ville sikkert kunne sige: Hvor-
for blander han sig nu i det? Det gør 

jeg, fordi jeg som Chef for Livgarden 
har påtaget mig det ansvar, det er at 
tilsikre, at der er en god og velfun-
gerende Livgarde ikke bare i dag og 
i morgen, men også ud i fremtiden, 
når jeg ikke længere har posten som 
chef. Det betyder, at der også om fem 
eller femten år, gerne skulle være 
en garderforening, som støtter op 
omkring Livgarden og vores værdier. 
Det kræver, at vi følger med tiden og 
bliver ved med at hverve til garder-
foreningerne. 

Den Kongelige Livgarde og Garder-
foreningerne er jo ikke noget til os 
alene. Vi skal passe på regimentet og 
garderforeningen og give dem videre 
til de næste generationer i god stand. 
Det kræver udvikling og fremtidssik-
ring. Rettidig omhu i bund og grund.

Når det er sommerferietid i Danmark, så er det også vagt- og 
eksercitsuddannelsestid i Den Kongelige Livgarde, for at vi kan 
være klar til at rotere holdet ind i Vagtkompagniet i slutningen 
af juli og være klar til at modtage et nyt augusthold.

VISIONER FOR GARDERSAGEN



6 GARDERBLADET

HEADERHEADER

BAND OF BROTHERS

Fremad – fremad-signalet blev 
samtidig starten på et halvt år, 
hvor en række oplevelser og 

erfaringer for de 235 soldater, der 
blev til det vi døbte ”ODIN-famili-
en”: Kampvognsdelingen, artilleriob-
servatøren, forward air controlleren, 
UAS’en (drone), ingeniørgruppen, de 
to sanitetsgrupper og lægen, de to 
militærpolitigrupper, en gruppe til 
elektronisk krigsførelse og feltpræ-
sten. Dertil kom et britisk signalhold, 
en britisk ingeniørgruppe, en bri-
tisk morterobservatør og en britisk/
australsk gunline.

Green zone
Uden for lejren blev vi mødt af den 
såkaldte ”Green Zone”: Valmuemar-
ker, compounds (lerhuse), grøfter 
med ildelugtende stillestående vand, 
men som kølede dejligt når tempe-
raturen var en del over 40 grader, og 
når grøfterne skulle krydses. Glade 
afghanske børn fulgte os tæt på 
patruljerne i Green Zone, mens de 

spurgte til en ”pencil” – men det var 
også i det samme terræn, at vi mødte 
vores modstander. En modstander 
som vi både mødte som makkerpar, 
gruppeværdi og op til mere end en 
deling. 

Våbensystemerne bestod af hånd-
våben, panserværnsraketter, mor-
terer og ikke mindst improviserede 
sprængladninger (IED’er). En rigtig 
dygtig modstander, der formåede 
at tilpasse sig, hvilket stillede krav 
om, at alle hele tiden ”tænkte ud af 
boksen” for at kunne være et skridt 
foran.

Samlet set blev det i løbet af det hal-
ve år til mere end 1.300 km afsiddet 
patruljer i Green Zone, hvor opgaven 
først var at opnå områdekendskab og 
gennem opklaring ved kamp, at fi nde 
Taliban i det terræn, som ISAF kort 
tid forinden havde vundet kontrol 
over. I løbet af kort tid lykkedes det, 
at skabe et meget præcist billede af 

den modstander vi stod overfor, i 
særdeleshed på grund af de soldater, 
der var direkte involveret i efterret-
ningstjenesten. Derved blev grund-
laget skabt for konkrete operationer 
mod ledende lokale medlemmer af 
organisationen. I takt med at Taliban 
blev skubbet længere og længere 
mod nord i forhold til Armadillo, 
blev det også muligt at gennemføre 
lokale Shura’er med stammelede-
re. Her blev der lagt planer for den 
lokale udvikling i form af f.eks. 
brønde, broer til landbrugsmaski-
nerne dæmninger til at kontrollere 
vandingen af markerne, ligesom der 
blev gennemført ”åben skadestue” 
for lokalbefolkningen. Midt i hårde 
kampe med Taliban var det med til 
for lokalbefolkningen, at tegne et 
alternativ til Taliban – men for os var 
det også med til at bevise, at det hele 
nyttede noget.

Det stod allerede klart hjemmefra, 
at det at skabe tålelige levevilkår for T
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Den 29. februar 2008 klokken fem om morgenen, holder 
en kolonne på mere end 50 køretøjer opmarcheret i Camp 
Basion – ODIN-kompagniet på ISAF hold 5, klar til at for-
lade Camp Bastion og gennemføre fremrykning til lejren 
Armadillo. Kort tid efter skrattede det på radioen hvor 
det lød: ”9-0, fremad – fremad – slut”. 

På vej på patrulje i Green Zone - 
alvoren ses tydeligt i ansigterne

”FREMAD FREMAD - SLUT”
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den afghanske civilbefolkning ikke 
var ufarligt og foruden de mange 
gode oplevelser omkring udviklingen 
i Green Zone, de meget spændende 
faglige udfordringer som soldat og 
det helt fantastiske sammenhold, så 
var der også nogle af kompagniets 
soldater, der blev såret og Morten 
Krogh Jensen og Anders Bjørn Stor-
gaard betalte, sammen med deres 
familier, den højeste pris!

Tilbage efter et halvt år
Den 29. februar 2008 klokken fem 
om morgenen kørte en kolonne med 
soldater af sted mod det ukendte. En 
sen aften den 12. august 2008 vendte 
kolonnen tilbage til Camp Basti-
on, hvor den blev modtaget af alle 
lejrens øvrige soldater, udstyret med 
Dannebrogsfl ag og røde knæklys. Et 
syn de færreste glemmer – det var 
rørende og blev symbolet på afslut-
ningen på seks måneders indsættel-
se. Stemningen var fantastisk og da 
vi holdt stille, faldt alle hinanden om 
halsen – opgaven var afsluttet!

Alle enheder var helt afgørende for, 
at vi kunne lykkes med opgaven – 
og aldrig har jeg oplevet, at arbejde 
med så dedikerede og professionelle 
soldater og førere! Vi var alle afhæn-
gige af hinanden hver gang vi gik 
ned i Green Zone, og derfor opstod 
der også et sandt ”band of brothers”, 
hvilket i øvrigt holder ved i dag, hvor 
kompagniet, med tilhørende assets, 
de sidste ti år er mødtes én gang om 
året.

10 år er gået
For at markere 10 året for ”ODIN-fa-
milien” udsendelse, havde en gruppe 
af soldater sat alle sejl til for, at skabe 
nogle gode rammer for markeringen. 
Den 26. maj 2018 mødtes mere end 
60 soldater på Livgardens Kaserne for 
at fejre jubilæet. 

Kl. 09 kørte alle af sted i bussen og 
snakken gik fra starten om, hvad der 
var sket siden sidst, ligesom der også 
blev udvekslet minder fra udsendel-
sen. Over de næste par timer besøgte 
vi sammen med de pårørende Anders 
Storgaards grav og Morten Krog Jen-
sens grav ved Taastrup Kirke og Oppe 
Sundby Kirke. Begge steder blev der 
afholdt en fl ot højtidelighed, hvor 

Kompagniet med underlagte 
enheder på vej fra Camp Bastion 
til Armadillo for første gang

Efter et halvt år i Armadillo vender 
kompagniet og underlagte enheder 
hjem til en fantastisk modtagelse
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soldaterne læste mindeord, der blev 
lagt en krans og en trompetist fra 
Den Kongelige Livgardes Musikkorps 
spillede ”Danmarks sidste Honnør”.

Derefter kørte alle til Gardekasernen 
i Høvelte, hvor der blev gennemført 
en ceremoni ved Bjørn Nørgaards 
flotte mindemonument. Holdets 
feltpræst Jes Rønn Hansen holdt 
en meget flot tale, hvor han blandt 
andet kom ind på de mange fanta-
stiske fælles oplevelser og nogle af 
de pudsige oplevelser fra udsendel-
sen. Med musik var Den Kongelige 
Livgardes Tambourkorps med til at 
skabe en meget flot ramme om den 
del programmet. Derefter var der 
fælles frokost for de soldater og de 
pårørende til de faldne soldater, med 
fantastisk mad fra den lokale slagter 
og efterfølgende kage. Snakken gik 
lystigt i hele officersmessen og i ha-
ven – flere steder ledte den gode mad 
selvfølgelig snakken hen på, hvilken 
af feltrationerne der var den værste i 
Armadillo.

Anden halvdel af programmet blev 
gennemført på Frederiksberg Slot, 
hvor en af soldaterne (og tidligere 
kadet) gennemførte en rigtig fin 
rundvisning på slottet og gennemgik 
dets historiske betydning. Slottes 
cafeteria skabte rammerne for flot 
middag og efterfølgende visning 
af billeder og film fra udsendelsen. 
Perfekte rammer for udveksling af 
historier (der ikke var blevet dårlige-
re), sjove episoder. Et par timer over 
midnat sluttede en fantastisk dag, 
hvor der både havde været tid til ef-
tertanke, udveksling af sjove minder 
fra uddannelsen forud for og under 
selve udsendelsen og høre hvordan 
livet har udviklet sig siden sidst. Med 
de mange fantastiske oplevelser og 
fælles minder, så er der ikke noget 
at sige til, at der er et sandt ”band of 
brothers”!

Feltpræsten Jes taler med 
monumentet.

Tambourkorpset spiller ved 
mindemonumentet.

Krans på Anders Bjørn 
Storgaards grav.

Soldaterne fra ODIN-kompagniet vil gerne takke:
• Trompetist Lars Ejlif Hansen fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps for den meget flotte fremførelse 
af ”Danmarks Sidste Honnør” ved Anders’ og Mortens gravsteder.
• Den Kongelige Livgardes Tambourkorps for meget flot musik i forbindelse med mindehøjtideligheden ved 
Bjørn Nørgaards mindemonument på Garderkasernen i Høvelte. Det vakte minder for enhver der har fulgt 
vagtparaden!
• Vagtkompagniet for praktisk støtte på dagen.
• Veteranstøtten, Hærstaben og 2. Brigade for økonomisk støtte til gennemførelse af arrangementet.
Vi ses igen om et år!
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Søndag den 24. juni afholdtes 
”Åben Hede” i Oksbøl Øvelses-
terræn. Ideen med arrangemen-

tet er at invitere naboer og interesse-
rede til et besøg i øvelsesterrænet, og 
her opleve primært hærens materiel, 
udrustning, køretøjer og så videre, 
overvære skydninger med kamp-
vogne og pansrede køretøjer samt få 
lejlighed til at tale med soldater. At 
”Åben Hede” fanger opmærksomhed 
og interesse er der ingen tvivlom, 
idet arrangementet i år blev besøgt af 
omkring 27.000 gæster.

Som et helt nyt islæt i arrangementet 
var der i år på programmet en fælles 
udstillingsstand for Den Kongelige 
Livgarde, der deltog med en sergent, 
seks gardere og to tambourer, og De 
Danske Garderforeninger.

Den fælles stand var bygget op med 
et stort telt, hvortil DG havde invite-
ret på morgenkaffe og rundstykker til 
alle øvrige udstillingsstande. Dette 
tiltag blev særdeles godt modtaget, 
og der var efterfølgende flere besøg 
til en kop kaffe fra vore kollegaer på 

de øvrige stande. Ud over 
dette blev der inviteret på 
kaffe til alle besøgende, 
der ville se og høre om 
tjeneste ved Livgarden og 
om De Danske Garderfor-
eninger.

Som blikfang var der foran 
garderteltet opstillet to 
Skilderhuse, der natur-
ligvis var bemandet med 
to vagtgående gardere i 
enten blå eller rød uni-
form. Dette syn er ikke 
noget man normalt møder 

i Oksbøl, så det vakte stor interesse. 
For garderne var det ganske ander-
ledes, at 1½ m reglen nu ikke gjaldt 
her, men hurtigt vænnede de sig til, 
at mange af de besøgende gerne måt-
te snakke eller fotograferes sammen 
med en rigtig garder.

I løbet af dagen stillede tambourerne 
op og spillede foran teltet, hvilket 
blev godt modtaget. Dette blev videre 
krydret med et par mindre vagtpara-
der, hvor tambourer, sergent og  gar-
dere gik i blå uniform gennem hele 
udstillingsområdet. Ej heller noget 
der ofte ses i Oksbøl øvelsesterræn, 
men helt klart noget de besøgende 
tog godt imod.

Herudover var der mulighed for at 
lære at gejle støvler. Det ser måske 
let ud, men mange gæster måtte 
konstatere, at det kræver øvelse og 
tålmodighed for at få ”god puds” for 
et par vagtstøvler.

Alt i alt var det en god dag, hvor 
samhørigheden mellem Den Kongeli-
ge Livgarde og De Danske Garderfor-
eninger blev demonstreret.

BLÅ GARDERE PÅ HEDEN
TEKST: APR-12 ANDREAS DALSGAARD
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2018

Lørdag formiddag indledtes 
traditionen tro med morgen-
andagt og efterfølgende march 

med Musikkorps og Tambourkorps 
gennem gaderne i værtsbyen. De 
mangen gennemsigtige hvide skjorter 
indikerede efterfølgende den intense 
varme, som fanerne blev ført gennem 
byen i. Det smukke vejr denne lørdag 
formiddag bidrog til en stor oplevelse 
for byens borgere, der i hobetal var 
stimlet sammen i de smalle gader i 
den historiske by. For de uforberedte 

var det en brat opvågning pludselig 
at stå foran et Musik- og Tambour-
korps, og over 150 gamle gardere med 
op mod 30 smukke faner. 

Møde
Selve repræsentantskabsmødet ind-
ledtes klokken 11:00 med navneopråb 
af foreningerne, hvor præsidiet til-
fredsstillende kunne konstatere del-
tagelse af 60 foreninger. Keld Louie 
Pedersen fra Aarhus Garderforening 
ledte herefter mødets gang som 

HØJT HUMØR TRODS TUNGE 
EMNER PÅ DAGSORDENEN

Årets Repræsentantskabsmøde er afviklet i dagene 8. – 10. juni, hvor 
Garderforeningen for Randers By & Omegn inviterede alle medlem-
mer af DG til en festlig weekend med ”den store pakke” på menuen. 
Omdrejningspunktet var selve mødet lørdag formiddag, hvor tunge 
beslutninger prægede dagsordenen. 

TEKST & FOTO: APR-12 ANDREAS DALSGAARD

Præsident Flemming 
Rytter og formand for 
Garderforeningen for 
Randers By & Omegn, 
Anders Bach, inspicerer 
paraden forud for mar-
chen gennem Randers 
centrum. 
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dirigent, og overlod indledningsvis 
ordet til Præsident Flemming Rytter 
for præsidentens mundtlige beret-
ning. Her optog særligt to emner de 
delegeredes opmærksomhed. 
Grundet tvungen distributørskifte af 
Garderbladet, er distributionspriser-
ne steget til et skyhøjt niveau, der 
desværre udfordrer økonomien i DG. 
I den udstrækning ser præsidiet ikke 
andre virkefulde muligheder end at 
udelade et nummer af den planlagte 
produktion. Således udgives i no-
vember/december perioden ét samlet 
blad for de to måneder. Dermed vil 
præsidiet ikke udgive et Garderblad i 
december måned i indeværende år. 

De delegerede modtog den triste ny-
hed med stor forståelse i håbet om, at 
man i 2019 kan opnå bedre mulighe-
der for distribution af Garderbladet. 
Præsidiet har selvsagt fokus på dette 
punkt, da man naturligvis ønsker at 
udsende 11 udgivelser af Garderbla-
det til næste år. 

Orlov 
Garderforeningernes repræsentanter 
fik dog snart andet at tænke på, da 
præsidenten nåede afslutningen på 
den mundtlige beretning. Alvorlig 
sygdom i præsidentens nærmeste 
familie medfører, at han må tage 
orlov fra hvervet som præsident for 
De Danske Garderforeninger. Således 

overtager 1. vicepræsident (region 5) 
Jens Crone hvervet som fungerende 
præsident med virkning fra 1. juli 
2018. 

Præsidenten bekendtgjorde at han, 
i den udstrækning orloven trækker 
ud, vil igangsætte en eftersøgnings-
proces til at finde en ny kandidat til 
hvervet som præsident med henblik 
på valg ved Repræsentantskabsmø-
det i Slagelse 2019. Foreløbig valgtes 
præsident Flemming Rytter for yder-
ligere 2 år, hvorefter vicepræsident 
Jens Crone officielt valgtes som 1. 
vicepræsident, med senere overtagel-
se af præsidentposten. Præsidiet vil 
ved førstkommende præsidiemøde 
udpege en stedfortræder for Jens 
Crone. 

Frokost 
Trods dagsordenen ved årets repræ-
sentantskabsmøde bar præg af tunge 
udmeldinger og svære beslutninger, 
genvandt forsamlingen dog hurtigt 
den gode stemning under den efter-
følgende mødefrokost, hvor der var 
tid til at summe over mødet. Generelt 
kunne man fornemme en forhåb-
ningsfyldt forsamling, der med vishe-
den om DG´s stærke kammeratskaber 
var velvidende om, at præsidenten 
såvel som den nyvalgte fungerende 
præsident, nok skal blive støttet hvor 
end behovet måtte ligge.

Paradestyrken føres an af 
Musikkorps og Tambour-
korps. Forrest i billedet 
ses Præsident Flemming 
Rytter flankeret til højre 
af fungerende præsident 
Jens Crone, og til venstre 
formand for Garderfor-
eningen for Randers By 
& Omegn, Anders Bach 
Andersen. 

Fanebærer Karsten Fruergaard fra 
Viborg & Omegns Garderforening 
afventer indmarch i Sct. Mortens 
Kirke forud for morgenandagt.
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MUSIKKORPSET:
SOMMEREN KALDER

07.05.18 Musikkorpset var på Ant-
vorskov Kaserne i forbindelse med et 
medarbejderseminar. Efter aftens-
mad fi k vi tilbudt at se staldene og 
hestene. Husar Rørvig, den 4 dage 
gamle husar i tjenesten, viste os 
rundt med smil og indlevelse, trods 
mulig søvnmangel og lange arbejds-
dage. Det var spændende at høre om 
traditioner og opgaver blandt de 75 
heste. Tak for det, det var super. Her 
ses en dejlig hest, der forsøger at 
kysse Stabstambouren.

21.05.18 “Just another day at the offi ce.” Så har vi prøvet det med. HKH Kron-
prinsen havde set for sig, at Musikkorpset spillede, mens Royal Run løb over 
Amalienborg Slotsplads, og det var en noget anderledes oplevelse at pakke in-
strumenter og noder ud på Slotspladsen, som vi kender fra visse andre opgaver. 
Ved den åbne balkondør i baggrunden stod HM Dronningen og vinkede til glade 
løbere, mens hun ventede på sin ældste søn. Og der blev vinket...

26.05.18 Amalienborg Slotsplads. Perfekt frontmarch – 
her bliver det ikke fl ottere. Og se engang: publikum bliver 
bag stregerne i brolægningen. Ingen afspærringer holder 
folk tilbage. De får at vide af politiet: hertil må I gå, og så 
bliver det sådan. Den var ikke gået i ret mange andre lande.
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TAMBOURKORPSET

Pro rege et Grege - For konge 
og folk betyder vores gamle 
ordsprog.  Som fastansat i Den 

Kongelige Livgardes Tambourkorps 
kender man alt til dette. Vi under-
holder meget ofte ved arrangemen-
ter, hvor det nødvendigvis ikke er 
regenten der spilles for, men folket. 
Således var en af opgaverne i april en 
tur til Seattle/Vancouver hvor Pacifi c 
Northwest Garderforeningen kunne 
fejre deres 50 års jubilæumsfest. Ro-
yalt blev det da også da Nordic Muse-
um i Seattle skulle indvies d. 5/5 hvor 
bl.a. HKH kronprinsesse Mary deltog 
i åbningen. 

Til sådanne ture er vi næsten altid to 
fastansatte afsted, én trommespiller 
og én fl øjte / horn-spiller, således 
kan vi spille det meste af vores repe-
toire i Tambourkorpset. Opgaverne 
på turen bestod i alt fra at musicere 
ved modtagelsen af gæster, til at 
spille nationalmelodier til at spille 
ved klipningen af båndet ved Nordic 
Museum. 

Undervejs fi k vi hilst og talt med 
rigtig mange gamle gardere eller ef-
terkommere til gamle gardere, og det 
er jo fantastisk at høre dem fortælle 
om, hvor meget deres tid i Livgarden 
har betydet for deres liv, og hvilke 
værdier tiden i Livgarden har givet 
dem i rygsækken til at forme deres liv 
– En gang garder, altid garder. 

Efter lige knap 3 ugers repræsenta-
tion af Danmark og Livgarden i Nord 
Amerika går turen atter tilbage til 
Livgardens Kaserne, hvor der med 
garanti venter fl ere spændende opga-
ver i den nærmeste fremtid. 

Vi vil gerne benytte lejligheden her 
til at sige tak til oberst, kammerherre 
Mads Rahbek, Seniorsergent Morten 
Thurø, De Danske Garderforeninger, 
Formand Kenneth Olsen, Knud og 
Doris, Michael og Niels for at gøre 
denne tur til en realitet. 

BESØG HOS PACIFIC NORTHWEST 
GARDERFORENING  
TEKST: KS D. NIELSEN & OKS. E. L. ANDERSEN

Til Pacifi c Northwest Garderfor-
enings 50 års jubilæumsfest, fra 
venstre: KS. D. Nielsen, K. Olsen 
(FEB 81), OKS. E. L. Andersen.

BAGRUNDEN FOR CD´EN
I mange år har det været et stort ønske 
for Tambourkorpset at indrette et 
lydstudie. Denne drøm er nu realiseret 
med økonomisk støtte fra De Danske 
Garderforeninger. Lydstudiet er opsat i 
korpsets lokaler på Livgardens Kaserne 
i Gothersgade, og giver nu korpset en 
masse muligheder, der før kun kunne 
drømmes om.  

Lydstudiets nye faciliteter giver blandt 
andet korpset rådighed over et node-
skrivningsprogram til at arrangere nye 
melodier og marcher. Et tattooprogram 
til at udvikle tattoos på digitale platfor-
me, før de afprøves i virkeligheden. Og 
sidst men ikke mindst, et lydprogram der 
udgør hjørnestenen i det nye studie, med 
mulighed for at indspille Tambourkorp-

sets musik professionelt, hvilket denne 
CD netop vidner om.  

Foruden den nye software, er lydstudiet 
hertil indrettet med indspilningsudstyr, 
mikrofoner, højtalere, computere og alt 
andet, hvad man kunne ønske sig, skulle 
være i et moderne lydstudie. Vi er stolte 
over og glade for, at Tambourkorpsets 
drømme endelig kunne realiseres, og 
ønsker god fornøjelse i de nye faciliteter. 

BESTIL CD´EN NU
Du kan allerede nu bestille CD´en, enten 
ved henvendelse til Knud Glavind på tlf. 
3054 3891 / 5854 8591 eller mail mail 
dgglavind@dbmail.dk, eller hos DG se-
kretariat på tlf. 3315 5204 eller på mail 
sekretariatet@garderforeningerne.dk. 
CD´en koster 50 kroner plus forsendelse. 

sets musik professionelt, hvilket denne 

Foruden den nye software, er lydstudiet 
hertil indrettet med indspilningsudstyr, 
mikrofoner, højtalere, computere og alt 
andet, hvad man kunne ønske sig, skulle 
være i et moderne lydstudie. Vi er stolte 
over og glade for, at Tambourkorpsets 
drømme endelig kunne realiseres, og 
ønsker god fornøjelse i de nye faciliteter. 

Du kan allerede nu bestille CD´en, enten 

HUSK TAMBOURKORPSETS 
NYE DG-CD

50,-



14 GARDERBLADET

GARDERBLADET - FOR 90 ÅR SIDENGARDERBLADET - FOR 90 ÅR SIDEN

Nr. 8 17. AARG1. AUGUST 1928

REPRÆSENTANTSKABSMØDET I KØBENHAVN

Lørdag Morgen d. 30. Juni – i blændende Solskin – 
samledes Garderforeningernes Repræsentanter ved Ho-
vedbanegaarden og kørte i en imponerende lang Række 
Biler ud til Ermelundssletten, hvor vi – efter en hastig 
indtaget Frokost i det Fri – overværede Livgardens Pa-
rade i Anledning af dens 270aarige Bestaaen. Efter at 
dens Chef, Oberst, Baton V. Wedell-Wedellsborg, djærvt 
og fyndigt i korte Træk havde givet Mandskabet, baade 
tjenstgørende Gardere og Rekrutstyrken, et Rids af Liv-
gardens glorrige Historie siden hint store Aar 1658, tog 
de gamle Gardere Opstilling overfor og med Front mod 
Paraden. Gardens gamle Fane blev ført frem og forestil-
let for Rekrutterne, - og det var for os alle en Øjensfryd, 
en Betagelse, at se Fanen i en pragtfuld Parademarsch 
blive ført ned langs den brede Front til Fanemarschens 
kendte Toner. 

Præsidenten, Kammerherre, Greve A. Brocken-
huus-Schack, takkede paa de gamle Garderes Vegne 
Obersten i smukke Ord ved at udbringe et Leve for Liv-
garden, efterfulgt af tre taktfulde Garder-Hurraer, der 
skarpt og kort smeldede ud over Sletten. Tilsidst defi -
lerede Kompagnierne forbi de gamle Garderes Front, – 

Paraden var endt. 
Henad 12-Tiden samledes Repræsentanterne i 

Nimbs store Sal, og, efter at de havde afl everet deres 
Fuldmagter, – hvorved det i øvrigt viste sig, at adskilli-
ge Foreninger ikke havde anmeldt Komme til Præsidi-
et, – indledede Præsidenten Mødet med et ”Gud bevare 
Kongen”.

Hyldesttelegrammer afsendtes til Kongen, Kron-
prinsen og Enkekejserinde Dagmar, og Præsidenten 
mindes derefter de Tab, Garderforeningerne havde lidt 
ved Dødsfald i Aarets Løb. I bevægede ord dvælede Præ-
sidenten særlig ved Formanden for Vendsyssels Garder-
forening, Skovridder Foltings Død i Oktober i fjor, – ved 
Postmester C. M. Jensens Død i November, – og Oberst-
løjtnant Worsaaes Død i December. ”Lad os mindes dem 
og vore øvrige, desværre talrige i Løbet af Aaret afdøde 
Garderkammerater. Æret være deres Minde!”

Efter Forslag af Formanden for Københavns Garder-
forening valgtes Foreningens Næstformand, Sagfører 
Karl Krange, til Dirigent. 
Efter at have udtalt en varm Tak til Garderforeningen 
for Falster og Østlolland for de herlige Dage paa Dan-
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REPRÆSENTANTSKABSMØDETS 
FESTLIGHEDER

MED DANNEBROG GENNEM SØNDERJYLLAND 

MEDDELELSE FRA PRÆSIDIET

Søndag den 1. Juli samledes man tidligt paa Formid-
dagen paa Christiansborg Slot og besaa alle Herligheder-
ne. Man kan sikkert gaa ud fra, at Deltagerne gik derfra 
mættet med Skønhedsindtryk. Fra Slottet begav man sig til 
Tøjhusets Vaabensamling, hvor man under Kaptajn Otto 
Smiths kyndige Vejledning og Foredrag besaa alle de skøn-
ne gamle Sager, der opbevares i de vældige Rum, gamle Fa-
ner, Geværer, Sabler, Revolvere, og ikke mindst beundrede 
man de mange smukke gamle Sadler og Kanonerne i Stue-
etagen. Mange af de udstillede Ting har sin egen Historie, 
og man fi k god Underretning af Kaptajnen, han véd hvad 
han taler om. 

Kl. 12:30 samledes man paa Paladshotellet til Frokost, 
hvor ogsaa en Del mindre Morgenduelige havde givet 
Møde. Præsidenten bød Velkommen, ligesom Formanden 
for Københavns Garderforening og fl ere havde Ordet. Det 
var en udmærket Frokost, Palace Hotel bød paa, og stem-
ningen var fortrinlig ved det velbesatte og festligt dække-
de Bord. – Hvad bestilte man Søndag Eftermiddag? Mon 
ikke mangen én af os tog et lille Blund for at være kvik 
til Aftenens store Fest i de Nimbske Lokaler. – Man blev 
straks i godt humør, smaa Tivoligardister gjorde Honnør 
for Gæsterne. Formanden Alex. Hoyer bød Velkommen og 
haabede, at man maatte tilbringe en fornøjelig og udbyt-
terig Aften, Formanden udbragte et Leve for Garderfor-
eningernes Protektor H. M. Kongen, efterfulgt af 9 kraftige 
Hurra og ”Kong Christian”. 

Dagbogsoptegnelser fra de danske Besættelsestroppers 
Indtog i Sønderjylland. 

Af Offi ciant i Livgarden C. Mullik. 

Overalt i Byen var der festligt smykket, og fl ere Ste-
der var der rejst smukke Æresporte. Fra Altaner og Tage 
vajede Dannebrog, og fra Vinduer viftedes der med smaa 
Flag, ligesom der blev kastet Blomster ned til Kolonnen. 
Inde fra Villahaverne kippedes Flagene, og efterhaanden 
som vi marcherede frem, sluttede Folk sig til og sang med 
til Tonerne af ”Dengang jeg drog afsted”, som Musikkorp-
set spillede de hundrede af Gange. Marinens Musikkorps 
spillede ofte ”Holmens faste Stok”, som gjorde magen Lyk-
ke hos Befolkningen. Videre gik Marschen gennem Prins 
Heinrichsgade, der saa godt som udelukkende beboedes af 
tyske Dæksoffi cerer. Fra et Vindue blev der stukket en tysk 
Flagdug ud; men pludselig dalede den ned, blev grebet af 
de forbipasserende Borgere og slynget ind i en Restaura-
tionshave. 

Først Kl. 3.30, Marchen havde da varet i 2 Timer, mar-
cherede vi ind paa Marinekasernen, hvor den franske ”Post 
for Gevær” honoreredes. Der opmarcheredes i Kompag-
nikolonne Front mod Kasernen, og Soldaterne fi k et lille 
Hvil i Geleddet paa ½ Time. Marhcen gennem Byen havde 
været anstrengende, og alt, hvad der havde været at se og 
høre, havde ligeledes taget paa Kræfterne. 

I anledning af ar der endnu er 30 Garderforeninger med 
et samlet Medlemsantal af ca. 2600, der endnu ikke har be-
talt Kontingent for 1. Halvaar 1928-29, hvilket forfaldt til 
Betaling den 1. April, skal man indtrængende henstille til 
ovennævnte Garderforeninger snarest at indbetale deres 
skyldige Kontingent, da Præsidiet ikke er i Besiddelse af en 
saa stor Kassebeholdning, at man kan staa i Forskud med 
Udgifter ved Forsendelse af Garderbladet, til Repræsenta-
tion, Administration m. m. 

Iøvrigt erindrer man om, at Foreningernes Kontingent 
skal indbetales til de Tider, der vedtages paa de aarlige Re-
præsentantskabsmøder. 

Gammel Hestgarder Nr. 11 K. Larsen Bjerne, 1. Eskadron, 
Aargang 1866 (sidste Hold). 

Bjerne, der lige er fyldt 83 Aar (født 15. Juli 1845) er 
endnu en rask gammel Kæmpe, der efter 43 Aars Arbejde 
paa ”Stensgaard” ved Faaborg, nu nyder sin Alderdom hos 
sin Søn, gl. Garder Nr. 371-2-1890. 

Bjerne følger interesseret med i alt, hvad der foregaar, 
og elsker at tale om sine Minder fra den gamle stolte Af-
deling. 

Foruden ovennævnte Søn er der endnu en Søn, der har 
aftjent sin værnepligt som Garder Nr. 369-2-1898. 

369-2-98 371-2-90

EEN AF DE SIDSTE!EEN AF DE SIDSTE!
marks ”Sydhavsøer” i Fjor, gik præsidenten over til dags-
ordenen. 
Punkt 1: Beretning over præsidiets Virksomhed i det for-
løbne Aar. Punkt 2: Fremlæggelse af Aarsregnskabet. 
Punkt 3: Forslag til Budget og Kontingent.  Punkt 4: Dan-
ske Gardereres Juleheftes Salg ved Boghandlere. Punkt 5: 
Bestemmelse af Mødested for næste Møde. Punkt 6: Even-
tuelt. 
Da Dagsordenen var udtømt, hævede Dirigenten Mødet, 
og Præsidenten bragte Dirigenten en af Forsamlingen til-
traadt Tak for udmærket Ledelse. Efter en Tak for Mødets 
værdige og smukke forløb, sluttede Præsidenten med et 
Leve for Garderforeningerne.
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@madsrahbek_ 

Årsdagsmiddagen i sidste uge. 
Fantastisk aften. #proregeetgrege 

#garderliv #royallifeguards #livgarden

@patrikjensen

København #garderliv 
#enganggarderaltidgarder

#denkongeligelivgarde #livgarden

@olivermargolis

#garderliv

@jogk13

Livgardens Årsdagsparade 
#360årballin #garderliv

#enganggarderaltidgarder 

Træning forud for marethon

Klar til marethon

I mål!

KNUD GLAVIND SPONSORERER 
LG MARETHON HOLD

I maj måned repræsenterede et hold, bestående af fastansatte ved Vagtkom-
pagniet, Livgarden ved Copenhagen Marethon 2018. Forud for løbet havde 
holdet rettet henvendelse til DG angående trøje sponsorat. Knud Glavind fra 
Gardershop var kort efter klar med røde løbetrøjer til holdet. 
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Vingsted
Har du ikke allerede reserveret 22. september til 
skydning i Vingsted, så er det med at få det gjort. 
Lørdag den 22. september er skydebanerne i 
Vingsted klar til at tage imod alle gamle gardere. 
Der vil være skydning på både 200 m og 50 m, 
og der vil være skydning for både gamle gardere, 
ledsagere og børn. Stævnestart kl. 10.00.

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

Efter endt skydning vil der ca. kl. 17.00 blive 
serveret en dejlig skyttebuffet. Vil du være 
med hertil er tilmelding dog nødvendigt senest 
15. september. Tilmelding kan ske enten til 
De Danske Garderforeningers sekretariat på 
telefon 3315 5204 eller e-mail sekretariatet@
garderforeningerne.dk, eller til Jan Stoltenborg 
på e-mail stoltenborg@mail.dk. Pris for buffet 
vil være beskedne ca. 150,- kr.

Skydeudvalget håber på at rigtig mange vil læg-
ge vejen forbi Vingsted til en hyggelig dag.

Landsskydning på 
200 m.
Et helt års venten er nu forbi, og det er igen tid 
til at skyde Landsskydning 200 m. Invitationer er 
sendt ud til alle foreninger, og nu er det op til dig 
at fi nde dagen, hvor du skal på skydebanen og 
skyde din landsskydning.

Landsskydning 200 m kan skydes i månederne 
august og september. Skydningen kan skydes 
på hjemmebane, men den kan selvfølgelig også 
skydes i Vingsted, hvor ammunitionen er gratis.

Skydeudvalget skal også i år opfordre til, at 
Landsskydning 200 m bruges som et forenings-
arrangement, hvor man samles i rammen af 
foreningen til et par hyggelige timer på skydeba-
nen. Målet med Landsskydningen er primært, at 
vi som gamle gardere mødes til et hyggeligt lo-
kalt arrangement, men at vi samtidig dyster med 
og mod garderkammerater over hele landet. 

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

Skydeudvalget håber på stor deltagelse for både 
gamle gardere og for garderforeninger. 

VINGSTED
ÅRETS STØRSTE SKYTTESTÆVNE

22. SEPTEMBER

Tak til alle over 100 bowlere rundt om i 
landet, for endnu en god bowlingsæson. Vi 
mangler at få lidt hjælp i Region III – i det 
Sønderjyske – vi savner jer – håber at I vil 
deltage i den kommende sæson. 

Nedenfor ses mestrene i A, B og C rækken 
samt oversigten over de tre bedste indivi-
duelle bowlere. 

Se de resterende bowlingresultater på 
www.garderforeningerne.dk/enheder/
bowling

Under Repræsentantskabs-
mødet i Randers uddelte 
bowling formand Henrik 
Agerlin pokaler til vinderne i 
A, B og C rækken samt til de 
bedste individuelle bowlere. 

DG LANDSBOWLING 
2017/2018

A

C

B

I

Høje Taastrup GF

GF København

Aarhus GF

Individuelle bowlere

JAN-70 Svend Clausen Beck 299

NOV-60 Andreas Sørensen 350

OKT-70 Bent Christensen 244

Ole V. Jensen (Svendborg GF) 378

JAN-70 Erik Høltemand 288

OKT-70 Ole Abildgaard 358

JUL-75 Thorleif Provstgaard 216

Claus Gade (Høje Taastrup GF) 348

JUN-84 René Poulsen 292

AUG-72 Søren Sonberg 304

APR-75 Peter Møller 238

Toni Glud (Sdr. Birk GF) 343

MAR-86 Claus Gade  348

MAR-84 John Nielsen 282

JAN-77 Jørgen Ø. Johnsen 271

Total antal point

Total antal point

Total antal point

1227

1294

969

OBS!
HUSK AT DU FÅR GRATIS 

   AMMONUTION I VINGSTED
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Generalforsamlingsreferat
Inden generalforsamlingen udtalte 
formanden mindeord over MAJ-52 
Erling Mikkelsen (tidligere sekretær 
i foreningen), AUG-72 Poul Erik Mik-
kelsen (medlem af skydeudvalget), 
NOV-49 Arne Christensen, Dronning-
borg (æresmedlem) og HKH Prins 
Henrik. 

I generalforsamlingen deltog 12 med-
lemmer, endvidere havde 1 medlem 
meldt afbud, eller godt 33% af med-
lemmer. Meget flot fremmøde, når 8 
medlemmer bor udenfor Mariager 
Fjord kommune.
JAN-66 Erik Kirkegaard Mikkelsen, 
blev valgt til dirigent.  
I SEP-62 formand Niels Vestergaards 
beretning omtalte han bl.a. de nye 
tiltag efter ansættelse af den nye 
kommunikationsansvarlig Andreas. 
Andreas har været med til at give Gar-
derbladet et nyt udseende. Der er igen 
kommet mere stof om de mange for-
skellige arrangementer i foreninger-
ne. Garderbladet bliver nu trykt ved 
en ny leverandør, og PostNord sør-
ger for forsendelsen. Dette har givet 
nogle problemer. Vores præsident 
Flemming Rytter arbejder hårdt på at 
få 11.000 i De danske Garderforenin-
ger. Medlemstallet er p.t. 10.317. Den 
25. maj 2018 trådte den nye databe-
skyttelsesforordning i kraft. Der skal 
udarbejdes et par bilag i samarbejde 
med De danske Garderforeninger og 
lokalforeningen. 

Bestyrelsen havde kun fået positive 
tilbagemeldinger om 100 årsfesten 
i januar 2018. Det årlig repræsen-

NYT FRA DG

Garderforeningerne i Nordjylland

Vicepræsident
NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. 97 98 17 67 / 20 90 79 01
Mail: n.godiksen@mail.dk

Regionsskydeleder
DEC-06 Peter Christensen
Knoppen 6, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
Mail: peter@viland.dk

Regionsbowlingleder
NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75
Mail: garder@himmerlandsgf.dk

Brønderslev & Omegn GF 70
1/7 1947

Formand: MAJ-89 Jan Hall Andersen
Klarup Skolevej 6, 9270 Karup
Tlf. 41 17 42 08
Mail: zinksmeden@gmail.com

Hadsund & Omegn GF 40
29/12 1917

Formand: SEP-62 Niels Vestergaard
Læsøgade 6, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 33 51 / 24 49 99 85
Mail: nielsvestergaard@privat.dk

GF 00
01/01 2018

Demensen har desværre 
fået godt fat i min mand 
Mogens Barfoed-Høj, garder 
nr. 562757 – Sep. 1963 
Hans gardertid er dog godt 
forankret, og en af de ting i 
fortiden, som han husker, og 
har meget glæde af.
 
Dagen før paraden havde 
bestyrelsen af forenin-
gen for ’Sep 1963’ endnu 
engang arrangeret en 
fantastisk sammenkomst. 
Denne sammenkomst 
afholdes hvert 5. år, og i de 
mellemliggende år er der 
en mindre en-dags udflugt. 
Noget Mogens virkelig ser 
hen til.
 
Det kan godt være lidt 
svært at orientere sig, når 
man har demens. I forbin-
delse med årgangsparaden 
her i 2018 var hjælpen dog 
tæt på – nemlig gamle 
garderkammerater.

I første omgang hjalp 
garderkammerat Palle Skov 
Rasmussen, nr. 562759, 
Mogens ned i opstillingen. 
Dette blev dog for meget, 
hvorfor Mogens først kom 
ind i geleddet, da paraden 
passerede hjørnet ved 
´tutten´.
 
Her tog en anden gar-
derkammerat, Flemming 
Jacobs, nr. 562977, et fast 
greb i Mogens og førte ham 
trygt gennem resten af 
paraden.
 
Med det begrænsede 
ordforråd, som Mogens har 
tilbage, har han talt meget 
om denne parade.
 
Tak til hans garderkamme-
rater.

STÆRKE OPLEVELSER FRA 
ÅRETS ÅRGANGSPARADE

Årgang JAN-67 til 51 års dag på Livgardens 
Kaserne. God dag og god snak, kan vi prøve 
at blive nogle flere næste år? God sommer! 
Med venlig Garderhilsen 521 Per Sixten.

JAN-67

DEMENS, INGEN HINDRING

SEP-63
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ONSDAG D. 15. AUG. KL. 18:30 GRILLAF-
TEN: Vi starter traditionen tro med vor 
traditionelle Grillaften. Stedet er ikke 
fastlagt i skrivende stund, men notér 
dagen. Primo august udsender vi ka-
lender og Budstikken med alle infor-
mationerne. Det er nødvendigt med 
tilmelding til arrangementet senest 
10/8. Husk at medbringe tallerkner, 
bestik og glas, samt drikkevarer. Ring 
til Olav Vibild på tlf. 28143501 eller 
skriv til e-mail: kontakt@gfnordjyl-
land.dk  
ONSDAG DEN 5. SEP. FLAGDAG FOR DE 
DANSKE SOLDATER: Det endelige pro-
gram kan ses i dagspressen, og man er 
meget velkommen til at ringe til for-
manden Olav Vibild tlf. 2814 3501.
SØNDAG DEN 9. SEP. FISKE-TUR MED 
JAGTLAUGET: Jagtlauget inviterer 
på fi sketur. Det er for hele familien 
og gælder for alle medlemmer af GF 

Besøg på Skagens Museum
Garderforeningen for Hjørring og 
Omegn inviterer hermed til besøg på 
Skagens Museum med kunstfaglig 
omvisning og efterfølgende æggekage 
og kaffe i Anchers Cafè.

Arrangement koster ca. 200 kr. afhol-
des lørdag den 1. september kl.10.00 
og forventes afsluttet ca. kl. 14.00. 
Tilmelding er nødvendigt og skal ske 
senest den 15. august til larsrath@
gmail.com eller telefon 2344 0720. 
Ved tilmelding bliver mødested op-
lyst.

Lars Zacho Rath

Aronia og stauder
Sted: Staudeengen, Gundestedvej 
24, 9240 Nibe. Tid: Mandag den 20. 
august 2018, kl. 18.00. Program: Vi 
starter med et foredrag om Aronia og 
Staudeengen. Efter foredraget nyder 
vi JAN-61 Peter Jensens grillmenu. 
Efter spisningen, vil vi blive delt i 2 
hold, hvor vi vil gå rundt på Staude-
engen og se og høre om alle blomster-
ne. Når det er overstået går vi tilbage 
og nyder kaffe/te og kage. Pris 110,00 
kr. inkl. foredrag/rundvisning og mad 
kaffe/te, men ekskl. drikkevarer som 
kan købes. Vi håber som sædvanlig 
på et stort fremmøde til dette som-
mertræf for gl. gardere. Tilmelding på 
mail garder@himmerlandsgf.dk eller 
til MAJ-89 Mikkel Elmlund SMS/mo-
bil 2498 4468 senest søndag den 19. 
august 2018 kl. 18.00.
DG Bowling 2018 C-rækken: 3. Plads;
SEP-62 John Nielsen, JUN-68 Leif 
Petersen, JAN-90 Mogens Dalsgaard, 
MAJ-54 Poul Arne Nielsen. Præmier 
vil blive overrakt senere.
Mærkedage: Følgende har på sin run-
de- eller halvrunde fødselsdag haft 
besøg af bestyrelsen: JUL-68 Leif Pe-
tersen, SEP-62 John Nielsen, NOV-49 
Egon W. Svenstrup.
Skaf et nyt medlem: Hvis du, som med-
lem af vor forening, skaffer et nyt 
medlem, vil du få halvt kontingent et 
år. Skaffer du to medlemmer får du et 

Torsdag d. 16. august kl 18.30 
Landsskydning på 200 m.
Skydning på 200 m. på skydebanen 
i Næstrup. Der vil blive stillet gevær 
tilrådighed. Alle fra Region I skal 
være velkommen. Efter skydningen 
er foreningen vært ved smørebrød. 
Tilmelding til Niels Godiksen på 2090 
7901 el n.godiksen@mail.dk
Den 5. september er den offi cielle 
fl agdag for Danmarks udsendte, og i 
lighed med sidste år højtidliggøres 
dagen i Thisted Kommune. Arran-
gementet holdes i samarbejde med 
soldaterforeninger og Beredskabssty-
relsen Nordjylland. Det vil glæde os 
meget at se dig onsdag den 5. septem-
ber 2016 kl. 16.00 – 18.00. Program-
met starter på Håndværker Torv og 
slutter på Thisted Rådhus i Asylgade, 
hvor Thisted Kommune er vært ved et 
traktement. Program:
Kl. 16.00: Mødetid på Håndværker 
Torv. Kl. 16.15: March gennem by-
ens gågade med Store Torv som mål. 
Marchen føres an af Hjemmeværnets 
Musikkorps fra Mors og med faner i 
spidsen. Kl. 16.35: Velkomst på Store 
Torv ved borgmester Ulla Vestergaard 
Musikalsk underholdning ved Hjem-
meværnets Musikkorps fra Mors. Da-
gens hovedtaler er fhv. Jægersoldat 
og MF Helge Adam Møller. Musikalsk 
underholdning ved Hjemmeværnets 
Musikkorps fra Mors. Kl. 17.15: Thi-
sted Kommune er vært ved et trakte-
ment på Thisted Rådhus. Kl. 18.00: 
Arrangementet slutter.
Ønske i forhold til påklædning: Hæ-
derstegn anlægges. Vi håber på en 
god opbakning til festligholdelsen af 
fl agdagen i Thisted Kommune. Til-
melding (pga. forplejning) til Niels 
Godiksen på 2090 7901 el n.godik-
sen@mail.dk

REGION I

Himmerland GF 34
4/12 1914

Formand: NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75
Mail: garder@himmerlandsgf.dk
www.himmerlandsgf.dk
facebook.com/himmerlandsgf

Formand: FEB-78 Lars Zacho Rath
Fynsgade 14, 9800 Hjørring
Tlf. 23 44 07 20
Mail: larsrath@gmail.com
Facebook: @hjgarderforening

Hjørring & Omegn GF 56
14/3 1930

Hobro & Omegn GF 35
28/5 1915

Formand: APR-88 Claus Storgaard Nielsen
Buen 4, Gettrup, 9500 hobro
Tlf. 40 46 03 33
Mail: clausstorgaardnielsen@hotmail.com

Morsø GF 44
16/7 1918Formand: SEP-64 Knud Rasmussen

Soelbergsvej 11, 7900 Nykøbing M
Tlf. 97 72 22 36
Mail: aak.rasmussen@gmail.com

Nordjylland GF 10
24/3 1908

Formand: JAN-80 Olav Vibild
Brotorvet 5, 9400 Nørresundby
Tlf. 28 14 35 01 / 98 35 01 30
Mail: kontakt@gfnordjylland.dk
www.gfnordjylland.dk
facebook.com/gfnordjylland

Randers By & Omegn GF 08
1/2 1908

Formand: SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09
Mail: aaledamgaard@mail.tele.dk

Thisted Amt GF 04
8/4 1901

Formand: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. 97 98 17 67 / 20 90 79 01
Mail: n.godiksen@mail.dk
www.garderforeningerne.dk/gf04
facebook.com/Thisted-Amts-Garderforening

Nordjylland. Vi besøger Serritslev Fi-
ske-park, Ågårdsvej 35A, 9700 Brøn-
derslev. Vi mødes kl. 9.00 og slutter 
kl. 13.00 med grillpølser, øl, og vand. 
I alt 4 timers fi skeri. Der må bruges en 
fi skestang pr. deltager. Konkurrencer 
med præmier i løbet af dagen. Pris kr. 
130 pr. deltager. Der er begrænsede 
pladser, så tilmelding er efter først til 
”mølle” princippet. Tilmelding senest 
mandag d. 3. september til Henrik 
Pape.: tlf. 2274 7722 – 
henrikburskovpape@gmail.com

Jul. 1971 Niels Chr. Thygesen, Sekretær

helt års kontingent.
Hjemmesiden: Husk at besøge den på 
www.himmerlandsgf.dk, hvor der er 
opdaterede nyheder fra foreningen, 
samt billeder fra afholdte arrange-
menter, nye som gamle. 

tantskabsmøde afholdes i Randers. 3 
medlemmer fra bestyrelsen deltager i 
mødet.  Foreningen har et fi nt sam-
arbejde med Marineforeningen om 
forskellige arrangementer. Bl.a. en 
fi lmaften med Hans Flou – Elgene i 
vildmosen og fra familiens ødegård i 
Sverige. Og et fl ot arrangement med 
vinsmagning. Arrangementer er i 
samarbejde med Marineforeningen.

JAN-68 Preben Grøn fortalte om for-
eningens økonomi, der var et mindre 
driftsoverskud på godt 3500 kr. og en 
formue på ca. 10.000 kr. Kontingent 
for 2019 blev godkendt til 300 kr. – 
uændret. Festen i januar kostede godt 
10.000 kr. Jubilæumskonto blev ned-
lagt.

Til bestyrelsen blev JAN-89 Chris 
Bager og Niels Vestergaard genvalgt. 
Suppleanten NOV-93 Lasse Krogh 
blev også genvalgt.
Der var valg af revisor, genvalg til 
NOV-62 Kaj Larsen og JAN-89 Søren 
Tapdrup er foreningens fanebærere. 
Ny revisorsuppleant blev JAN-68 Per 
Seeberg.



20 GARDERBLADET

Vi har nyligt afholdt bestyrelsesmø-
de, hvor vi vedtog følgende aktiviteter 
i 2. halvår:

Tirsdag d. 11. september 
KRONDYRAFTEN – med brøl!
Hos Holger Østergaard
Grillen tændes kl. 18:00
Der bydes på: Krondyrekøllem, Pølser 
m.m., vin, øl og vand.
Vi kører mod Outrup Hede kl. 20:00, 
hvor vi forhåbentlig ser dådyr og 
krondyr.

Tilbage mod Sunds gør vi holdt for at 
høre brølene fra skoven – en fanta-
stisk og meget unik oplevelse.

Tilbage i Sunds ca. kl. 22:00, hvor vi 
slutter af, er der mulighed for at købe: 
Hjortespegepølser, Herning og Om-
egns helt egen GARDERSNAPS NY-
HED!!!!

Tag hele familien med – det koster 
kun 100,- kr./person – Børn under 
15 år er gratis. Tilmelding med navn, 
antal voksen og børn til: eegholm@
post.tele.dk 

Tirsdag d. 23. oktober 
PORTVINSSMAGNING:
Hos Excellent Wine A/S, Industripar-
ken 16, Lind, 7400 Herning
Smagningen begynder kl. 19:00

REGION I

Garderforeningerne i Midtjylland

Vicepræsident
JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
Mail: saabyetjele@hotmail.com

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

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

Bjerringbro & Omegn GF 75
11/7 1961

Formand: JUN-68 Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 19 88
Mail: ole777964@gmail.com

Formand: NOV-91 Niels H. S. Pedersen
Tvihøjegaard, Dystrupvej 27, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 14 29 / 51 50 14 29
Mail: nielsskov27@hotmail.com
Facebook: @Djursland Garderforening

Djursland GF 55
7/4 1929

Herning & Omegn GF 23
10/10 1911

Formand: OKT-77 Claus Eegholm
Munkgårdkvarteret 255, 7400 Herning
Tlf. 60 77 77 77
Mail: eegholm@post.tele.dk
Facebook: @Herning Garderforening

Fredag D. 21 september 2018 kl. 19.00 
Romsmagning i Vin Gaven, Vodskov.
Her er muligheden for at få udfordret 
smagsløgene i en eksklusiv roms-
magning. Vi skal smage 10 forskellige 
rom, hvoraf den ene bliver en fl aske 
til over 1000 kr. Til smagningen bli-
ver der serveret en fl ot osteanretning. 
Denne anretning kan betragtes som 
et måltid. Romsmagningen forventes 
en varighed på 3 – 4 timer. Vi mø-
des fredag d. 21. september ved Vin 
Gaven, Vodskovvej 44, Vodskov. Her 
vil Morten Kristensen, butikken ejer, 
guide os gennem rommens mange 
smage og fi nurlige fi nesser. Morten 
Kristensen er tidligere Brugsuddeler 
i Vodskov. I 2007 realiserede Morten 
sin store drøm, at åbne sin egen vin-
butik. Siden har han ikke set sig tilba-
ge. Morten rejser rundt i hele verden 
for selv at fi nde og udvælge de bedste 
vine til sin butik. Morten arrangerer 
vinrejser f.eks. til U.S.A, Portugal, 
Afrika, samt mange andre lande. Li-
geledes er han medarrangør af mange 
forskellige smagninger af mad, vin, øl 
og spiritus. Morten er også et aktivt 
medlem af Vodskov Erhvervsforening, 
hvor han har været med i bestyrelsen 
gennem mange år. Gå ikke glip af den-
ne enestående mulighed for at opleve 
rommens mange muligheder. Pris for 
dette fantastiske arrangement er 350 
kr. Tilmelding senest mandag d. 3. 
september til Jacob på jdamrasmus-
sen@gmail.com eller tlf. 2448 0186. 
Skynd jer at melde jer til, da der kun 
er plads til 20 personer. Tilmeldingen 
er bindende.
Siden sidst: Bestyrelsen har afholdt 
bestyrelsesmøde. Som noget nyt, 
kommer der også en bowling aften i 
november. Planlægningen er i gang 
med henhold til kommende skydning 
og bowling. Se kommende Garderbla-
de.

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

Østvendsyssel GF 77
16/11 1971

Formand: MAJ-66 Poul Sonne Jensen
Gl. Lyngdrupvej 15, 9310 Vodskov
Tlf. 98 28 14 78
Mail: lyngdrup@mail.tele.dk
Facebook: @Østvendsyssel Garderforning

Kære Garderkammerater
Sæson 17/18 er forbi, og vi har nu 
mange gode minder, at tænke tilbage 
på, alt imens at sommeren ruller ind 
over os. Vi har i bestyrelsen holdt vo-
res forårs møde, hvor den kommende 
sæsons program er blevet udformet. 
Du har sikkert allerede modtaget det 
med posten, og med stor begejstring 
bemærket, at vi igen i år har formået 
at sammensætte et rigtig spændende 
program, med grillaften, erhvervsbe-
søg, kammeratskabsaftner og meget 
andet godt. Der er så at sige, noget for 
enhver smag, og vi håber, ja nærmest 
forventer, at der vises stor opbakning 
til arrangementerne. Der bliver lagt 
mange kræfter i at gøre det så godt 
som muligt, og derfor er et stort frem-
møde, også med til at bibeholde ly-
sten til at yde den ekstra indsats, for 
jeres skyld.
Kammeratskabsaften: Årets første 
kammeratskabsaften på Grønlandsvej 
16 i Frederikshavn er i år d. 12. sep-
tember, kl. 19.00. 

Skydning: Kigger vi længere frem, 
kommer der 200 m og 50 m skydning i 
Vingsted d. 22. september, hvor vi i år 
sender minimum en bil (med under-
tegnede som chauffør, så er I advaret) 
afsted, til en hyggelig dag i det syd 
jyske. 
Byvandring: Vi har derudover, d. 26. 
september, en spændende byvan-
dring i Sæby på programmet. Denne 
aften bliver vi guidet rundt i Sæbys 
gader, hvor Merete Ankjær vil fortæl-
le om Sæbys historie, og om de man-
ge spændende huse, der daterer helt 

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

Knoppen 6, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
Mail: peter@viland.dk
www.vendsysselgf.dk
facebook.com/vendysselgarderforening

tilbage til 1565. Vi slutter aftenen af 
med et stykke brød og lidt godt til hal-
sen.
Virksomhedsbesøg: Onsdag d. 3. okto-
ber, skal vi på besøg på AVK Tooling, 
der leverer komponenter til jern- og 
maskinindustrien.
Jeg glæder mig til at skyde endnu en 
god og festlig sæson i gang, og ser 
frem til at se både kendte og nye an-
sigter i foreningen. 
Der er i år som noget nyt lavet en ka-
lender der ligger på hjemmesiden, til 
download, hvori alle arrangementer 
mv. er plottet ind. 
Se mere på www.vendsysselgf.dk

DEC-06 Peter Christensen

Vendsyssel GF: March i gaderne i forbindel-
se med foreningens 100 års jubilæum. 

tember, kl. 19.00. 

kommer der 200 m og 50 m skydning i 
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Gardernes Vandskiløb
Lørdag den 25. august 2018, kl. 11:00 
til 14:00 ved Kabelpark Aqua Sports 
Zone, Vandskibanen, Gytjevej 15, 
6960 Hvide Sande. I samarbejde med 
De Danske Garderforeninger gentager 
foreningen de seneste års succes med 
at invitere alle nuværende og tidlige-
re Gardere til ”Gardernes Vandskiløb”, 
det er et landsdækkende arrangement 

200m skydning i Honum 6. og 13. 
aug: Mandagene den 6. og 13. august 
kl. 18.00: 200-meter landsskydnin-
ger. Landsskydninger med 6,5 mm 
gevær på 200-meter skydebanen ved 
Honum, Nørre Snedevej 118, 8763 
Rask Mølle mellem Horsens og Nørre 
Snede. Garderforeningen for Horsens 
og Omegn kommer også og skyder, så 
disse to aftener er værd at reservere. 
Der er gode præmier at gå efter.

AUG-72 Asger Thykjær

REGION II

Odder & Omegn GF 12
5/4 1909

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

Ringkøbing & Omegn GF 39
27/12 1909

Formand: JAN-72 Anders C. Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20
Mail: lindevej.20@dlgtele.dk
Facebook: @Ringkøbing Garderforening

Lemvig & Omegn GF 19
17/12 1910

Formand: Uffe Sværke 
Ringkøbingvej 45, 7620 Lemvig
Tlf. 52 13 55 96
Mail: usv@skov.dk 
Facebook: @Lemvig Garderforening

Holstebro & Omegn GF 26
6/5 1912

Formand: SEP-89 Søren Graagaard
Tokkesdal Lund, Lindeborgvej 12, 7560 Hjerm
Tlf. 40 37 26 26
Mail: soerengtl@hotmail.com
www.garderholstebro.dk
Facebook: @Holstebro Garderforening

Samsø GF 09
18/3 1909

Formand: JUL-71 Vagn A. C. Iversen
Mårup Skolegyde 10, 8305 Samsø
Tlf. 40 21 56 76
Mail: videsign@videsign.dk

Silkeborg & Omegn GF 30
4/5 1913

Formand: MAJ-89 Jacob Nørgaard
Sølystvej 118, 8600 Silkeborg
Tlf. 20 60 66 33
Mail: jakobnorgaard@yahoo.com
www.silkeborg-garderforening.dk
Facebook: @Silkeborg Garderforening

Aarhus & Omegn GF 05
26/9 1902Formand: MAj-77 Niels Erik Kjær

Ristrup Hovedgaard, Ristrupvej 39, 8471 Sabro
Tlf. 86 24 10 15 / 40 27 02 38
Mail: garderkjaer@gmail.com
www.aarhusgarderforening.dk
Facebook: @Aarhus Garderforening

Viborg & Omegn GF 15
25/7 1909

Formand: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
Mail: saabyetjele@hotmail.com
www.viborggarderforening.dk 
Facebook: @Viborg Garderforening

Skjern & Omegn GF 64
12/3 1943

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

Skanderborg & Omegn GF 36
4/2 1916

Formand: AUG-72 Asger Thykjær
Hardrupvej 65, Vedslet, 8732 Hovedgård
Tlf. 21 66 65 59
Mail: brittaogasger@fi bermail.dk
www.skanderborg-garderforening.dk

Skive og Omegn GF 27
7/6 1912

Formand: SEP-62 Jørgen Smed Kjeldsen
Ahornvænget 41, 7800 Skive
Tlf. 41 57 31 42
Mail: ahornvanget41@webspeed.dk
www.skivegarderforening.dk

Virksomhedsbesøg
Onsdag den 16. maj havde vi arrange-
ret virksomhedsbesøg, sammen med 
Randers GF, på Hammershøj Smede & 
Maskinforretning. I samme forbindel-
se var Bjerringbro GF også inviteret 
med. Formand Jens Saabye, Viborg GF 
startede aftenen med at byde velkom-
men, og fortalte at det var en rund-
visning på 4 timer, vi var kommet ud 
til og gav derefter ordet til Peter Tra-
nekjær, som ejer forretningen og som 
er gammel garder hold AUG-01. Han 
kunne nu berolige os med at rund-
visningen ikke kom til at vare helt 4 
timer. Peter kører forretningen videre 
efter sin far, som startede den i sin tid 
inde midt i Hammershøj men som nu 
ligger lige ude for byen. Vi blev vist 
rundt i butikken og i værkstedet, vi så 
både maskiner og smedje. De gjorde 
nu mest i maskinforretningen og hav-
de en smed de brugte, hvis der kom 
smedjearbejde ind. Vi fortsatte ud i 
maskinhallen, hvor nogle af maski-
nerne stod, de sælger mærket Claas 
og gør en del i det. Aftenen sluttede 
med grillpølser og brød samt kaffe og 
småkager ved veldækkede borde i bu-
tikken. En dejlig aften kunne da ikke 
slutte bedre end det. Tak til dem der 
troppede op og en stor tak til Peter og 
familien for at vi måtte besøge deres 
virksomhed.

APR-09 Karsten Fruergaard

Viborg GF: Virksomhedsbesøg med Randers 
GF på Hammershøj Smede og Maskinfabrik.

HUSK NU tilmeldingen: Tirsdag den 21. 
august 2018 kl. 17.45 – afsejling kl. 
18.00. Sejltur med Falken på Silke-
borgssøerne. Der serveres et  måltid 
varm mad med øl eller vand. Tilmel-
ding senest søndag den  15.07. til Erik 
Tjener 3048 8425 eller eriktjener@
gmail.dk
Vandretur/Foredrag  Gl. Rye Mølle blev 
afholdt den 23.05. med god tilslut-
ning. Fantastisk vejr hvor vi kunne 
sidde udenfor og nyde de medbragte 
sandwiches.

NOV-71 Erik Tjener

på Vandskibanen i Hvide Sande, og 
alle aldersklasser må meget gerne 
deltage. Da De Danske Garderfor-
eninger giver et økonomisk tilskud til 
arrangementet, er prisen kun 100,00 
kr. pr. deltager, heri er inkl. brug af 
banen i 3 timer, leje af våddragt og 
ski, samt en menu fra grillen. Der vil 
være mulighed for at købe drikke-
vare i Estrup´z cafeteria. P.s. Der må 
ikke medbringes mad og drikkevarer 
på Aqua Sports Zones område. Man 
kan også bare komme og overvære de 
mange stunts fra ringsiden, det koster 
ingenting. Tilmelding senest søndag 
den 12. august 2018 til Formand An-
ders Bjerg, tlf. 5176 9891, e-mail: lin-
devej.20@dlgtele.dk

Gardernes landsskydning på 200 m.
Søndag den 26. august 2018 kl. 09:00 
til ca. 11:30 ved Ulfborg Skyttecenter, 
Torstedvej 1, 6990 Ulfborg. Tilmelding 
senest tirsdag den 21. august til Sky-
deleder Lars Claussen, tlf. 31672368, 
e-mail: lars@claussen.dk. Læs mere 
om arrangementet i juni/juli bladet.

JAN 72 Anders Bjerg

Vi skal smage 6 typer af portvin: Ta-
wny, Ruby, 10 Years, LBV, Colheita og 
Vintage. Der vil blive serveret lidt ost 
og fl utes – ikke spisning. Max. 25 del-
tagere – pris 150,- kr./person
Tilmelding nødvendig til: eegholm@
post.tele.dk.

Kalenderen: 
Lørdag 25/08 Vandski i Hvide Sande.
Tirsdag 11/09 Krondyr aften i Sunds.

Lørdag 22/09 Skydning i Vingsted. 
Tirsdag 23/10 Portvinssmagning hos 
Excellent Wine A/S

Lørdag 17/11 Fugleskydning. 
Tirsdag 11/12 Juleafslutning. 

Lørdag 23/02-2019 
Bowling i Viborg. 
Torsdag 07/03-2019 
Generalforsamling.

Tegn annonce for din lokalforening,

og modtag 500 kr. til din forening

GARDERBLADET

Garderkøbing GF
GF 00

01/01 2018

Formand: Bjørn Gardersen 

Sabelvej 10, 1000 Kongelund

Tlf. 11 22 33 44

Mail: bjørn@gardersen.dk

DIN ANNONCEBJÆLKE

KR. 1500,00 (PR. ÅR)

Kontakt garderbladet@garderforeningerne.dk

Tirsdag 11/09 

Tirsdag 23/10
Excellent Wine A/S

Tirsdag 11/12 Tirsdag 11/12 

devej.20@dlgtele.dk

Søndag den 26. august 2018 kl. 09:00 
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Flugtskydning den 30. August:  
Torsdag den 30. august 2018 er der 
igen Flugtskydning på de fi ne baner i 
Remmerslund bakker/Grusgraven ved 
Hedensted. Mødetidspunkt: Kl. 17.45
Adressen er Remmerslundsvej 37, 
8722 Hedensted. Der bliver sat et skilt 
op på Remmerslundsvej ved nedkør-
sel til Skydebanen. Remmerslundsvej 
ligger overfor Circle K i Hedensted. 

REGION III

Haderslev GF 57
16/5 1933

Formand: JUL-71 John de Taeje
Nederbyvænget 414, 6100 Haderselv
Tlf. 40 91 76 50
Mail: detaeje@post4.tele.dk
www.haderslevgarderforening.dk

Ribe & Omegn GF 28
18/8 1912

Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
Tlf. 20 76 31 06
Mail: leifhave@hotmail.com

Midtjydsk GF 58
25/11 1934Formand: MAR-93 Ulrik Baunsgård

Stakrogevej 51, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
Mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Facebook: @Midtjydsk Garderforening

Vejle & Omegn GF 32
19/11 1913

Formand: JUN-83 Jens Palmelund
Søkærvej 8, 8722 Hedensted
Tlf. 40 58 06 12 / 75 65 06 08
Mail: k.internet38@gmail.com
www.garderforeningenvejle.dk
www.facebook.com/groups/garderforeningen

Sønderjydsk GF 46
26/9 1920

Formand: JUL-73 Christian Lund
Industrivej 6, 1, 6630 Rødding
Tlf. 70 22 17 71 / 74 84 11 10 / 51 23 25 40
Mail: christianlund@clglasalu.dk

Varde & Omegn GF 72
8/5 1957

Formand: NOV-90 Carsten Christensen
Tranbjergvej 16, Helle, 6800 Varde
Tlf. 75 19 50 02 / 40 11 30 02
Mail: ccskovgaarden@godmail.dk
www.varde-omegns-garderforening.dk

Horsens & Omegn GF 03
5/10 1889

Formand: JAN-70 Jørgen Bojsen Jensen
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld
Tlf. 75 68 75 99
Mail: joergenbojsen@turbopost.dk
www.dg-hs.dk
Facebook: @Horsens Garderforening

Kongeå Egnen GF 73
24/7 1958

Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 60 80 92 26
Mail: peter@lyngsgaard.com
www.kongeaaegnensgarderforening.dk 
Facebook: @Kongeå Egnens Garderforening

Kolding & 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
Mail: ole@borkjessen.dk
www.garderforeningerne.dk/lokalforeninger
Facebook: @Garderforeningen i Kolding

Geværer kan lånes. Efter skydnin-
gen er der grill buffet i de hyggelige 
lokaler, eller hvis vejret tillader det, 
vil det være på den overdækkede ter-
rasse. Mad inkl. drikkevarer koster kr. 
150,- pr. person. Af hensyn til maden 
er tilmelding nødvendig til Jens Pal-
melund jens@palmelund.dk eller 
2176 8685. 

Landsskydning 
- Kan du stadig sigte??
Så skal du til skydning i Vingsted – 
den 22. september 2018 – kl. 10.30 
– ca. 15.00. Her afvikles de Danske 
Garderforeningers landsskydning 
med gl. gardere og tjenestegørende 
fra hele landet. Gratis Patroner og lån 
af Gevær 7 Rifl er. Kom og vær med!  
- din garderforening betaler frokost 
og drikkevarer dertil. For at få del i 
Frokosten skal du sende en mail til 
k.internet38@gmail.com eller ringe 
til undertegnede på mobil 2484 4825 
senest mandag den 17. september. 
Bestyrelsen håber meget at Vejle og 
Omegns Garderforening kan stille 
med et pænt hold. Alle kan være med! 
Man behøves absolut ikke at være 
”skarpskytte” for at deltage. Jeg skal 
også have tilmelding med navn og 
årgang for alle der vil deltage i Skyd-
ningen. Da tilslutningen til denne 
begivenhed ikke har været voldsom 
stor de seneste par år, opfordres alle 
på venligste måde til at deltage i den-
ne ellers spændende skydedag blandt 
mange gamle samt nuværende gar-
dere.  Vi håber på stor deltagelse fra 
medlemmer i foreningen, og ser frem 
til en dag i godt selskab. 
Mindehøjtidelighed den 5. september:
Der afholdes Mindehøjtidelighed 
Skyttehusets Have mandag den 5. 
september kl. 16.00 for faldne i uden-
landsk tjeneste. Der stilles med Fa-
ner og Forsvarsbrødrenes Sangkor 
vil synge. Flest mulige gardere bedes 
møde op. Der er et lille traktement i 
Skyttehuset bagefter. Vejle Garderfor-
eningen vil samme dag sætte fl ag op 
på kirkegårde i Vejle ved gravstenene 
for faldne soldater i udenlandsk tje-
neste.
Mailadresser: Hvis du ikke modtager 
mail, er det fordi vi mangler din mail-
adresse, derfor bedes du venligst rette 
henvendelse til k.interne38@gmail.
com eller mm6346@hotmail.com 

Kai Hansen og Monica Both Thomsen 

Fredericia & Omegn GF 29
28/10 1912

Formand: OKT-77 Jørgen Jeppesen
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 76 20 12 12 / 26 20 12 12 
Mail: mail@jeppe-reklame.dk
www.garder-fredericia.dk
Facebook: @Fredericia Garderforening

Garderforeningerne i Sydjylland

Vicepræsident
MAR-93 Ulrik Baunsgård
Stakrogevej 51, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
Mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsskydeleder
MAR-93 Ulrik Baunsgård
Stakrogevej 51, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
Mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsbowlingleder
OKT-77 Jørgen Jeppesen
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 76 20 12 12 / 26 20 12 12 
Mail: mail@jeppe-reklame.dk

Als & Sundeved GF 60
12/12 1937

Formand: APR-71 Erik Michelsen
Sarupvej 3, 6470 Sydals
Tlf. 40 11 48 27
Mail: erik_michelsen@mail.dk
www.gfalsogsundeved.dk
Facebook: @Als & Sundeved Garderforning

Esbjerg & Omegn GF 59
31/5 1935

Formand: AUG-76 Kim Andersen
Kornvangen 63, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 26 25 08 53
Mail: kimmichaelandersen@gmail.com
Facebook: @Esbjerg Garderforening

Krondyrstur: Igen i år, er vi af LAF Es-
bjerg (Luftværns Artilleristerne) in-
viteret til krondyrstur, søndag d. 23. 
sep. Program: Kl. 13.00:   Mødested/
parkering ved Ho Kro, Hovej 34, 6857 
Blåvand. Kl. 13.10:   Med Naturbus-
sen på tur til Skallingen, varighed 2-3 
timer- medbring selv kaffe m.m. Kl. 
15.30:   Til Grærup Langsø, hvor de 
brunstige hjorte brøler og vogter på 
deres rudel. Kl. 16.00:   Afgang mod 
grillhytten i Alslev. Kl. 17.00:   Spis-
ning i Grillhytten, Dinesens Skovpark 
Alslev, Irisvej 20, Alslev, 6800 Varde.
Pris for arrangementet er sat til Kr. 
200 pr. person—inklusiv tur med ”Na-
turbussen”. I skal selv medbringe tal-
lerken, bestik og kaffe. Der serveres 
Bøffer, salat, fl utes og der er et glas 
rødvin (eller to) til alle samt øl/vand.
Tilmelding senest d. 7. sep. til For-
mand AUG-76 Kim M. Andersen på tlf. 

Kolding GF: Dødsfald
Æres-garder Axel Hansen er død få måneder 
før sin 100 års fødselsdag. Garderforeningen 
for Kolding og Omegn har med sorg modtaget 
meddelelse om at vores Æresmedlem Axel 
Hansen, NOV-39, er død. Axel Hansen var en 
af de første, der fi k nys om dronning Mag-
rethes ankomst til verden, da han var garder 
på vagt på Amalienborg, da hun blev født for 
78 år siden. Nu er han død kort før sin 100 års 
fødselsdag. Axel Hansen glemte aldrig sin 
gardertid. Han var æresmedlem i Garderfor-
eningen for Kolding og Omegn, hvor 
han til generalforsamlin-
gen i marts i år, fi k 75-
års nålen for sit lange 
medlemskab. 

Garderforeningen vil 
gerne hermed kondole-
re Axels familie.

eningen for Kolding og Omegn, hvor 

2625 0853 eller mail. kimmichaelan-
dersen@gmail.com  

Vel mødt. AUG-01 Allan Lysebjerg Andersen

www.facebook.com/groups/garderforeningen

- Kan du stadig sigte??

Tegn annonce for din lokalforening,
og modtag 500 kr. til din forening

GARDERBLADET

Garderkøbing GF GF 00
01/01 2018Formand: Bjørn Gardersen 

Sabelvej 10, 1000 Kongelund
Tlf. 11 22 33 44
Mail: bjørn@gardersen.dk

DIN ANNONCEBJÆLKE
KR. 1500,00 (PR. ÅR)

Kontakt garderbladet@garderforeningerne.dk
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Lidt fra formanden
I efteråret fi k vi et tilbud vi ikke kunne 
sige nej til. Vagtbygningen på Odense 
Kaserne, eller det der er tilbage af ka-
sernen, er nu indrettet som en messe 
med borde og stole til 24 personer, en 
bar med 4 høje stole, passende køk-
kenfaciliteter, og toilet, alt i et plan. 
Inden for porten er der masser af 
P-pladser, som ikke kræver ”billet” i 
forruden. Den 20. september kl. 19.30, 
holder vi indvielse af Garderstue i 
Vagtbygningen på  Odense Kaserne, 
Sdr. Boulevard, 5000 Odense C. Ved 
indvielsen har vi fået pensioneret 
oberst Johannes Lollesgaard, som har 
trådt sine militærstøvler på kasernen, 
til at fortælle løst og fast om kaser-
nen og Fynske Livregiment. Sæt kryds 
i kalenderen allerede i dag, og kom 
med til indvielsen. 
Vel mødt i den nye Garderstue!  

JUL-71 Henrik Gattrup

Skydning, Skallebølle skydecenter
Onsdag d. 15., 22. & 29. aug. samt d. 5. 
sep. kl. 17.30 – 19.30 200 meter 
Mindehøjtidelighed Onsdag den 5. sep-
tember kl.19.30 for udsendte soldater, 
i Ansgar anlæg.
Golf: Fredag d. 10. aug. på H.C. Ander-
sen Golfklub, Bogense samt fredag d. 
21. sep. på Fåborg Golfklub, Fåborg. 
Tilmelding til Ove Folmer Jensen: 
ovefolmer@icloud.com. 
Garderstue: Torsdag d. 20. sep. kl. 
19.30 husk nyt mødested I vagtstuen 
på Odense kaserne Sdr. Boulevard. 

Gardertræf i Vingsted: Lørdag den 
22. september  50 meter og 200 meter 
skydning for hele familien. Tilmel-
ding til Sendy Alstrøm.

REGION IV

Kerteminde & Omegn GF 48
15/2 1921Formand: JAN-80 Steen Danielsen

Midskovvej 58, 5370 Mesinge
Tlf. 65 34 18 64
Mail: sd@bidro.dk

Garderforeningerne på Fyn

Vicepræsident
OKT-80 René Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 16 36
Mail: dytbaat1@gmail.com

Regionsskydeleder
FEB-81 Sendy Alstrøm
Bækkevej 9, Heden, 5750 Ringe
Tlf. 30 70 19 59
Mail: sehal@pc.dk

Regionsbowlingleder
NOV-75 Ole Vagn Jensen
Galdbjerg Kohavevej 21, 5874 Hesselager
Tlf. 62 24 12 50

Assenskredsen GF 66
2/9 1945Formand: JUL-78 Tom Kristensen

Lundagervej 8, 5610 Assens
Tlf. 64 71 23 70
Mail: tomkristensen@privat.dk

Faaborg-egnen GF 22
27/8 1911Formand: MAR-85 Brian Pedersen

Gøderupvej 8, 4000 Roskilde
Tlf. 20 21 77 95
Mail: brian.maler@mail.dk

Langeland GF 24
21/10 1921Formand: JAN-63 Ove E. Christensen

Bjergvej 6A, Herslev, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 69
Mail: iec@post11.tele.dk

Sommerskydning
Nordfyns Garderforening afholder 
sommerskydning med damer Lør-
dag den 11/8-2018. Vi mødes i Sær-
slev Skytteforenings lokaler kl 10.30, 
hvorefter man kan gå på skydebanen 
og skyde 50 m udendørs og på 15 m 
indendørs for dem, som ikke vil prøve 
at skyde udendørs. Vi regner med at 
der skydes fra ca klokken 10.45 og til 
ca klokken 12.00, men vi indretter os 
efter at alle skal være færdige med at 
skyde, inden vi serverer en lettere fro-
kost for jer. Det skal siges, at I skal be-
tale for st skyde til skytten og for fro-
kosten, hvoraf skydeudvalget betaler 
en del af beløbet, drikkelse skal I også 
betale, men vi har fået sponsoreret en 
lille en til ganen. Efter spisningen er 
vi vært med kaffe/te og kringle, der vil 
være samme fremgangsmåde som til 

Nordfyn
Formand: OKT-80 René Rasmussen
Østergade 36, Særselv, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 16 36 / 21 68 96 87
Mail: dytbaat1@gmail.com
Bank.: 6863 1009583
www.nordfyns-garderforening.dk
Facebook: @Nordfyns Garderforening

GF 51
5/8 1924

Skydning – Resultater fra 
Bryggeriet Vestfyens Cup 2018

Bryggeriet Vestfyen Cup 2018 – 50 meter 
udendørs skydning blev afholdt tirsdag, den 
8. maj 2018. Der var deltagelse af 43 skytter 
fra 7 garderforeninger på Fyn. Resultatet blev 
således:
Seniorklassen: 
Nr. 1: Pokal, Assens GF, 370 point 
Nr. 2: Svendborg GF, 323 point 
Nr. 3: Kerteminde GF, 310 point
Veteran 1: 
Nr. 1: Pokal, Svendborg GF, 385 point 
Kun Svendborg GF kunne stille hold i Veteran 
1 klassen.
Veteran 2: 
Nr. 1: pokal, Vestfyns GF, 412 point
Nr. 2: Faaborg GF, 404 point
Nr. 3: Svendborg GF, 403 point
Individuelt – uden for hold: 
Senior: 
Nr. 1: Bjørn Ramming, Faaborg GF, 133 point 
Nr. 2: Jan Stoltenborg, Faaborg GF, 128 point 
Nr. 3: Sendy Alstrøm, Den Fynske GF, 125 
point 
Veteran 1: 
Nr. 1: René Rasmussen, Nordfyns GF, 138 
point 
Veteran 2: 
Nr. 1: Benny Ohlsen, Nordfyns GF, 146 point
Nr. 2: Hugo Jensen, Nordfyns GF, 134 point
Nr. 3: Knud Varming, Vestfyns GF, 127 point

Assenskredsens Garderforening vil gerne 
sige tak til alle skytter, der mødte frem og dy-
stede. En speciel tak til forretningsfører Jan 
Stoltenborg, der havde lagt sin vej forbi vores 
arrangement i Assens. Ligeledes en stor tak 
til Assens Skytteforening og en stor tak til 
fi rmaer og forretninger i Assens og Omegn, 
der sponserede gaver til vores amerikanske 
lotteri. Vi glæder os til at se jer alle og gerne 
fl ere igen til næste års skydning, som fi nder 
sted tirsdag den 14. maj 2019.  

Kommende arrangementer
Den Nationale Flagdag for Danmarks 
Udsendte, onsdag, den 5. september 
2018 

Landsskydning i Vingsted, lørdag, 
den 22. september 2018 

Sæt X i din kalender og husk tilmel-
ding til formanden, såfremt du ønsker 
at deltage.  
God sommer. Bestyrelsen for As-
senskredsens Garderforening ønsker 
alle vores medlemmer og deres fami-
lier en god og varm sommer. 

JUL-78 Tom Kristensen

Den Fyenske GF: Kongeskydning i Bullerup 
torsdag d. 7. juni. Fra venstre: Konge Sendy 
Alstrøm, Kronprins Henrik Gattrup og Prins 
Lars Rex. Bagerst Fanebærer Finn 
Madsen. Læs mere om arrangemen-
tet på www.garderforeningerne.dk. 

Bowling: Torsdag den 27. september kl. 
19.00 tilmelding Poul Agertoft. 
Nyhed: Den Fyenske Garderforening 
kommet på Facebook som en lukket 
Facebook side, kun for medlemmer af 
Den Fyenske Garderforening.

Jesper Carl Hansen

på Odense kaserne Sdr. Boulevard. 

22. september  50 meter og 200 meter 

Den Fyenske GF 02
6/7 1889Formand: JUL-71 Henrik Gattrup

Hybenvej 37, 5260 Odense S
Tlf. 20 73 40 89
Mail: hgprivat2@gmail.com
www.denfyenske.dk 
Facebook: @Den Fyenske Garderforening
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Husk i Juli og august
Mandage 200 m. skydning Rødske-
bølle fra kl. 18.30, hvor du har mulig-
hed for at komme og skyde din 200m. 
landsskydning.
26/8 Idrætsskydning Christiansminde 
fra kl. 08.00 efter skydningen er der 

Den 29. august vil der være en min-
dehøjtidelighed i anledning af 75 års 
dagen for de voldsomme kampe i Ny-
borg. De forskellige værn stiller med 
deres respektive faner, hvilket Gar-
derforeningen også gør. Det starter 
klokken 15:00 ved stenen foran Ny-
borgstrand. 

Vinterkomsammen/skydning 
begynder 03-09-18 kl. 19:00 – 21:00. 
Jeg håber vi ses. 
Den 22. juni blev der afholdt sommer-
møde med helstegt pattegris. Det er 
rart når alle er i godt humør og posi-
tivt indstillet. Tak for godt selskab, jeg 
kunne godt tænke mig, at det skulle 
blive en tradition. 

NOV-66 Kaj Nielsen 

REGION IV

Vestfyn GF 33
23/5 1914Formand: SEP-61 Ole Haaning Thomsen

Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
Mail: haaning@stribnet.dk

Svendborg & Omegn GF 37
6/7 1916

Formand: Michael Hedehøj Bielefeldt
Stationsvej 78, 5771 Stenstrup
Tlf. 60 22 16 72
Mail: mhbielefeldt@gmail.com

Nyborg & Omegn GF 42
6/3 1918Formand: NOV-66 Kaj Nielsen

Teglvænget 2, 5540 Ullerslev
Tlf. 21 68 11 07
Mail: knutu@mail.tele.dk

Garderforeningerne på Sjælland

Vicepræsident
MAJ-70 Jens Crone
Fasanvænget 94, 2791 Dragør
Tlf. 25 25 50 02
Mail: jens.crone@gmail.com
Regionsskydeleder
SEP-68 Ole Olsen
Morænevej 19, 3550 Slangerup
Tlf. 29 90 32 98
Mail: ole.gerner.olsen@gmail.com
Regionsbowlingleder
JAN-70 Svend Clausen Beck
Søndertoften 86, 2630 Taastrup
Tlf. 20 86 66 90

Garderforeningen i København

Formand: 
JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th. 
Tlf. 23 71 15 43
Mail: formand@garderforeningen.dk

Kasserer & Registrator: 
APR-72 Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37, 2300 København S
Tlf. 42 54 09 06
Mail: kasserer@garderforeningen.dk

Reg: 9570 Konto: 4820509056
Mobilpay: 20413
Hjemmeside: www.garderforeningen.dk
Facebook: @Garderforeningen i København

GF 01 - 25/8 1885

Stiftelsesreception
I anledning af, at det er 133 år siden, 
at foreningen blev stiftet, afholdes 
stiftelsesreception fredag den 24. 
august 2017 mellem kl.16 og 18 i Kan-
tinen på Kastellet. Tilmelding er ikke 
nødvendig, men vi hører gerne, om du 
kommer. Ledsagere er velkomne.
Rundvisning på Egholm Slot og Museum
Den 8. sep 2018 kl. 10.00 har vi fået 
mulighed for at besøge Egholm Slot 
og Museum. Egholm Museum er et 
privat museum, som er startet af Ole 
Falck. Hans første museum blev etab-
leret i 1990, men siden 2012 har mu-
seet haft til huse i en tidligere land-
brugsbygning. I dag er museet over 
1000 m2 stort, og det rummer store 
våbenudstillinger samt unikke, histo-
riske effekter fra 2. Verdenskrig – fra 
rationeringsmærker til kampvogne. 
Ole Mogens Falck er gammel garder 
fra JAN-67. Efter rundvisning vil der 
blive serveret et par håndmadder med 
1.øl/vand efterfulgt af kaffe.
Transporten sker ved egen foranstalt-
ning, og adressen er: Egholm Muse-
um, Trehøjevej 47, 4070 Kr. Hyllinge.

Skydning
Så er der igen mulighed for at skyde 
på 50 m. på banen ved Søbadet i Mid-
delfart. Vi skyder hver mandag fra kl. 
18.30. Ring evt. til Knud på tlf. 4021 
6548.
Grillaften
Sæt kryds i kalenderen den 21. august 
kl. 18.00 her vil vi holde vores tradi-
tionelle grillaften. Det er hos Knud 
Warming på adressen: Strib Landevej 
62, 5500 Middelfart. Alle medlem-
mer er velkomne med ledsager. Alt til 
egen fortæring bedes medbragt, dvs. 
mad og drikkevarer. Bestik, tallerke-
ner, kopper og glas er sat på bordet. 
Der vil være mulighed for at købe øl 
og vand. Sinne sørger for lagkage til 
kaffen. Det plejer at være en rigtig 
hyggelig aften. Tilmelding til Knud på 
4021 6548. 
Generalforsamling
Årets generalforsamling blev afholdt 
i Naturcenter Hindsgavls lokaler ons-
dag den 9. maj kl. 19.00. Vi startede 
traditionen tro med et 9 foldigt leve 
for Hendes Majestæt Dronningen 
efterfulgt af ”Der er et yndigt land”. 
Herefter blev afdøde garderkammera-
ter mindet med 1 minuts stilhed. Finn 
Henningsen, Middelfart, blev enstem-
migt valgt til dirigent og startede med 
at erklære generalforsamlingen for 
lovligt indvarslet. Ole Haaning frem-
lagde beretning fra Vestfyns Garder-
forening, som bl.a. omhandlede for-
eningens arrangementer i årets løb.
Knud Warming fremlagde regnskabet, 
herunder bestyrelsens anbefaling af 
uændret kontingent. Både forman-
dens samt kassererens beretninger 
blev enstemmigt godkendt af gene-
ralforsamlingen. Ole Haaning blev 
herefter genvalgt til formand. Der var 
genvalg til Fanebærer Henrik Skov-
gaard Larsen. Til bestyrelsen var gen-
valg af Finn Henningensen og Knud 
Warming. Jens Chr. Rotmann blev 
genvalgt til suppleant.  Der var gen-
valg af revisorer Lars Lerbjerg og Ole 
Karlsen. I år var der 25 års hæderstegn 
til Jørgen Andersen, Nørre Aaby. Efter 
generalforsamlingen blev serveret en 
platte, der blev efterfulgt af kaffe/the.
Under kaffen/theen holdt tidl. Skov-
foged Peter Hvenegaard et spænden-
de foredrag om årets gang i dyrepar-
ken omkring Hindsgavl. 

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

smørrebrød og en enkelt genstand pr. 
person. Tilmelding til Ole 2043 0120 
eller Finn 4032 3438 senest 12/8.
Garderforeningen ønsker alle en god 
og varm sommerferie og vi er klar 
med fl ere aktiviteter efter ferien.

JUN-85 Finn Madsen

alle de andre sommerskydninger, vi 
har haft, præmier for skydning, sjov 
med resultater og amerikansk lotteri, 
der er masser af gode præmier. Håber 
at rigtig mange vil komme og være 
med denne formiddag/eftermiddag, 
vi skal nok få nogle gode og sjove ti-
mer sammen. Kom endelig, unge som 
ældre I er alle hjertelig velkomne. 
Tilmelding til Renè Rasmussen tele-
fon 2168 9687 senest den 8/8-2018 af 
hensyn til bestilling af mad som er fra 
Skovby Forsamlingshus. 
Sommerudfl ugt
På grund af problemer med at fi nde 
en dato, hvor det kunne lade sig gøre 
for alle parter, er det desværre blevet 
annulleret, jeg vil hertil sige, at jeg 
arbejder lidt på et foredrag i løbet af 
efteråret enten med en tidligere kap-
tajn hos A.P.Møller eller en tidligere 
kammertjener fra Kongehuset. Nær-
mere herom senere. 
Garderblad
Jeg vil lige minde jer om at der på 
Repræsentantskabsmødet i Randers, 
blev bestemt, at garderbladet Novem-
ber og December bliver slået sammen 
til et blad, med udgivelse i November 
måned. Skulle I ikke have fået et gar-
derblad så husk det først kommer i 
den første uge af måneden, ellers kan 
I selv melde om manglende blad. Har I 
problemmer med det så kontakt Renè 
Rasmussen telefon 2168 9687.

OKT-80 Renè Rasmussen

borgstrand. 

begynder 03-09-18 kl. 19:00 – 21:00. 
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Kommende arrangementer:
1. september, kl. 10:00: Udfl ugt til Hel-
singør. Vi mødes på parke-ringsplad-
sen ved Kronborg (Nordhavnsvej 1A, 
3000 Helsingør) kl. 10:00 – og gerne 
i god tid forinden! Idet vi herfra kl. 
10:00 sam-let drager til bastionerne 
ved Kronborg og ender vores færd 
ved ”De Gule Længer”, hvor 415473-
11/59 Ole Meinung vil fortælle om sin 
tid som sergentelev på ”Infanteriets 
Sergentskole”.
Herefter spadserer vi til ”Naverhu-
len”, Sct. Annagade 21; hvor vi får en 
rundvisning og fortælling om Naver-
ne. Besøget her afsluttes med frokost.
Prisen for arrangementet er 100 kr/
pers: Beløbet inkluderer 3 stk. smør-
rebrød og en vand/øl. Tilmelding skal 
ske ved indbetaling til foreningens 
konto: 2276 5364616920 senest ons-
dag, d. 22. august. Og med tydelig 
angivelse af, for hvem indbetalingen 
gælder, samt ved henvendelse til be-
styrelsesmedlem Jørgen Chr. Petersen 
senest søndag, d. 22. august på tele-
fonnummer: 2651 2910.
Der kan IKKE på dagen tilkøbes fro-
kost; endsige deltagelse i besøget hos 
Naverne. Men vandringen på Kron-

REGION V

Falster & Østlolland GF 14
25/7 1909Formand: APR-82 Kent H. Andersen

Orebyvej 71, 4990 Sakskøbing
Tlf. 40 21 70 65
Mail: kha@privat.dk 
Facebook: @Falster & Østlolland GF

Bornholm GF 11
20/9 1908Formand: NOV-93 Peter Kofoed-Dam

Storegade 41, 3740 Svaneke
Tlf. 23 25 90 04
Mail: svanegaard@dlgmail.dk
www.garderforeningerne.dk/gf11 
Facebook: @Bornholms Garderforening

Fakse & Omegn GF 38
13/11 1916Formand: OKT-80 Michael Hansen

Rosenvænget 21, 4690 Haslev
Tlf. 41 78 50 59
Mail: peter@pedersen.mail.dk
Facebook: @Fakse Garderforening

Frederiksborg Amts Garderforening
GF 18 - 12/12 1910

Formand: 
MAR-92 Kim Dahl Olsen
Kirsebærhaven 10, 3540 Lynge
Tlf. 21 46 10 11
Mail. cdc-ko@mail.dk

Registrator: 
Kjeld Nielsen
Tlf 61 31 03 60
Mail kjeldnielsen0@gmail.com

Hjemmeside
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk 
Facebook: @Frederiksborg Amt GF

7. august kl. 18.30 er der som tidlige-
re skumringskoncert ved Roskilde 
Kloster med Den Kongelige Livgar-
des Musikkorps. Arrangementet er 
tidligere udmeldt til at afvikles den 
6. august, men grundet forhold i Den 
Kongelige Livgardes Musikkorps, 
foregår det derfor nu dagen efter, alt-
så den 7. august, under samme vilkår 
som tidligere nævnt.

18. august er der fugleskydning 
som altid i Marineforeningens loka-
liteter, Elisagårdsvej nr. 10 i Roskil-
de. Denne altid begivenhedsrige dag 
starter kl. 09.30 med morgenmad og 
kl. 10.30 er der standerhejsning. Be-
styrelsen håber på en god og dejlig 
dag, der kan købes skydekort 3 stk. for 
kr. 60,- og desuden betales for delta-
gelse med kr. 25,-. Ønsker man at be-

Gl. Roskilde Amts Garderforening
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

Mail: g.roskilde.g@gmail.com
Hjemmeside
www.garderforenngerne.dk/gf17
Facebook: @Garderforeningen Roskilde

borg kræver ikke tilmelding.
Pårørende er velkomne ved dette ar-
rangement. Men man skal være over 
14 år, for at få adgang til ”Naverhu-
len”.

15. september, kl. 9:00: Lands-
skydning på 200 m med morgenkaf-
fe og frokost. Se seneste udgave af 
F.A.G.-Nyt samt hjemmesiden under 
”Arrangementer”: http://frederiks-
borgamtsgarderforening.dk/index.
htm. Tilmelding til spisning senest d. 
9. september til bestyrelsesmedlem 
Jørgen Chr. Petersen: 2651 2910. Også 
ved dette arrangement gælder, at del-
tagelse i spisningerne kræver tilmel-
ding, og at man blot kan møde op og 
deltage i skydningen.
1. oktober, 18:30: Klubaften i Sergent-
messen på Garderkasernen i Høvelte.
Tilmelding til spisning til denne klu-
baften senest onsdag, d. 26. septem-
ber til næstformand Søren Terp tlf.: 
5154 0957.

DEC-1983 Steen M. Munk, sekretær

Deltagerpris pr. person kr. 175,00. 
Ledsagere er velkomne. Sidste frist 
for tilmelding er den 2. september 
2018 via hjemmesiden www.garder-
foreningen.dk eller på tilmeldingste-
lefonen 4081 0040 fra den 27. august 
mellem kl. 18.00 og 20.00. 

Feb. 69 Chr. Roland Christiansen

SKYTTELAUGET - LANGDISTANCE
Efter en forhåbentlig god sommerfe-
rie, hvor batterierne er blevet ladet 
op igen, er det nu tid til at se frem 
mod de kommende udfordringer på 
skydebanen. Vanen tro starter vi ud 
med Landsskydning på 200 m, hvor 
vi gerne skal have en stor deltagelse. 
Alle gamle gardere er således meget 
velkomne til at deltage heri, så kom 
forbi banerne og vær med.
Programmet på langdistancen for 
august og september ser således ud:
05. august Søndagsskydning
19. august Søndagsskydning
02. september Søndagsskydning
16. september Søndagsskydning
22 september Vingsted
Alle dage mødes vi i ”SKAK-huset” 
på den store parkeringsplads. Søn-
dag morgen begynder vi kl. 0800 med 
en kop morgenkaffe, inden vi går på 
banerne, og ser hvad vi kan præstere. 
Alle gamle gardere er velkommen til 
at være med.

SKYTTELAUGET - KORTDISTANCE
Første skydeaften i den kommende 
sæson bliver onsdag den 5. septem-
ber, hvor der efter skydning dækkes 
op til et par stykker smørrebrød og en 
kop kaffe. Tilmelding hertil er nød-
vendigt til formanden senest 2. sep-
tember. Skyttelauget råder over ge-
værer og nødvendigt udstyr, der kan 
lånes på banerne, ligesom der vil være 
mulighed for at få råd og vejledning 
fra gamle og erfarne skytter. Yderli-
gere oplysninger om Skyttelauget og 
dets aktiviteter kan fås ved henven-
delse til formanden, Jan Stoltenborg, 
på mail stoltenborg@mail.dk.

Jan Stoltenborg
Gardermumierne
Gardermumierne afholder frokostmø-
der i efteråret på fl g. datoer. Bemærk 
der er sket et par ændringer: Sep-mø-
det, tirsdag d. 11. sep. kl 1130. tilmel-
dingsfrist d. 4/9. Okt-mødet, tirsdag 
den 9. okt. kl. 1130. tilmeldingsfrist 
d.  1/10. Nov-mødet, tirsdag den 6. 
nov. kl. 1130 tilmeldingsfrist d. 30/10. 
Dec-mødet tirsdag den 11. dec. kl. 
1130 tilmeldingsfrist d. 4/12. Ændrin-
gerne skyldes, at vores lokale er opta-
get af folk med højere prioritet end os. 
Tilmelding til Erik Schlüter mail: erik.
schluter@live.dk eller Freddy Wilson 
mail: freddywilson@gmail.com eller 
Mumiefonen 6062 3141.

Læs om vores besøg i Mindelunden på 
www.garderforeningerne.dk under 
Garderforeningen i Købebenhavn.

skydning på 200 m med morgenkaf-

som tidligere nævnt.

som altid i Marineforeningens loka-
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Bowling: Alle medlemmer med 
pårørende er velkommen til at bow-
le den første tirsdag i måneden kl. 
19.00 til 20.00 fra oktober til marts. 
Det foregår som sædvanligt i Haslev 
Bowlingcenter. Kom og få en hygge-
lig aften. Pris for at deltage: 40 kr. pr. 
person. Foreningens aktiviteter be-
skrives på  www.gf-haslev.dk

JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen/sekr. 

Kære Garderkammerat. Sikke en som-
mer, håber du kan fi nde et skyggefuldt 
sted, hvor du kan læse seneste nyt fra 
din forening.
Kommende arrangementer
Sensommertur
Vores sensommertur går i år til det 
dejlige Hornsherred, hvor vi skal se 
det våbenhistoriske museum på Eg-
holm Slot. Det er d. 12. august og vi 
vil prøve at arrangere fælleskørsel, så 
når du tilmelder dig hos: jorgen.kry-
ger@outlook.com eller tlf. 2065 4949 
da oplys venligst om du er chauffør 
eller passager. Når du har smurt mad-
pakken mødes vi ved ”Harald Nyborg” 
i Prøvestenscentret, Jørgen oplyser 
tidspunktet.

REGION V

Helsingør & Omegn GF 41
31/1 1918Formand: FEB-75 Lars Larsson

Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. 49 13 51 46 / 40 42 23 91
Mail: larsson@skorstensfejeren.dk
www.helsingoergarderforening.dk
Facebook: @Helsingør Garderforening

Holbæk Amt GF 21
24/3 1911Formand: FEB-75 Flemming Møller Knudsen

Ringstedvej 229, Kvanløse, 4300 Holbæk
Tlf. 40 29 27 76
Mail: moeller@knudsen.mail.dk
www.holbaekamtsgarderforening.dk

Haslev & Omegn GF 52
18/6 1924Formand: MAR-67 Niels Chr. Jørgensen

Gildringeparken 4, 4690 Haslev
Tlf. 29 85 62 49
Mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

Bestyrelsen arbejder på højtryk med 
at få lagt aktivitetsprogrammet for 
sæsonen 2018-19 fast, og vi kan alle-
rede nu løfte sløret for de første ar-
rangementer.

Årets fugleskydning – 1. september
Den traditionsrige fugleskydning, 
som i år afholdes for 48. gang, fi nder 
sted den lørdag 1. september 2018 kl. 
12.30 til ca. 15.30. Vi skyder igen i år 
på skydebanen i Tuse, og der er som 
sædvanlig fl otte præmier på spil. Der 
vil blive solgt skydenumre til 10 kr. pr. 
stk. i tiden op til arrangementet. 
Efter fugleskydningen er der middag 
med ægtefæller/partnere på restau-
rant La Bon i Holbæk kl. 19.00. Pri-
sen for deltagelse i middagen er KUN 
225,00 kr., og husk deltagelse i mid-
dagen er ikke betinget af, at man har 
været med til skydningen.
Nærmere om tilmelding og køb af 
skydenumre følger – reserver allerede 
nu dagen, og mød talstærkt op!
Besøg i Sandholm – 22. september
Hvad er der egentlig sket med Sand-
holmlejren, siden Livgarden fl yttede 
til Høvelte med udgangen af 1985? 
Og hvordan ser lejren ud i dag? Sva-

Fugleskydning
Den 26. august afholder vi fugleskyd-
ning på skydebanerne i Hellebæk. Vi 
starter som sædvanlig, med morgen-
mad og en lille skarp, efterfulgt af 
skydning, indtil den nye fuglekonge 
er fundet. Festmiddagen om aftenen, 
foregår på ”Rib House” i Stengade. Du 
vil modtage særskilt invitation hertil.
Forsvarets Dag
Den 22. september er der forsvarets 
dag på ”Kronborg” med efterfølgende 
festlig frokost med øl og hornmusik, 
hertil vil du også modtage yderligere 
oplysning med tidspunkter og tilmel-
ding.

Vingsted Skydning
Også d. 22. sept. (desværre) er der 
landsskydning i Vingsted, der tager 
som sædvanlig, et kompetent hold af-
sted, har du lyst til at deltage, kan du 
indhente oplysninger hos Bo Jesper-
sen: b.jespersen72@gmail.com eller 
tlf. 2429 4728.
Husk også andespillet d. 2. november
Senere på året vil vi i samarbejde med 
Marineforeningen og Forsvarsbrød-
rene arrangere en julefrokost, du vil 
høre nærmere herom.
Foreningen har i den mellemliggende 
periode været repræsenteret ved Liv-
gardens fødselsdagsparade d. 29. juni.
Husk at besøge vores hjemmeside el-
ler facebook.

Pbv. NOV-74 Tommy Aaboe

Gl. Roskilde Amts GF: formand, Bjarne C. 
Jensen og næstformanden, Flemming Haar 
Ehlers fl ankerer hinanden ved Hjemme-
værnsgården.

spises koster det den nette sum af kr. 
100.- men man kan naturligvis betale 
separat hvis man kun er med til en del 
af arrangementet. Frokost forventes 
at blive afviklet ml. kl. 13 – 13.30.
5. september Danmarks nationale 
fl agdag. Her deltager Gl. Roskilde 
Amts Garderforening selvføgelig, for 
at hædre vores udsendte og faldne 
soldater, der har ydet en fremragende 
og professionel indsats for landet si-
den 1948 (Hæderstegn bæres). Der vil 
i Jyllinge Kirke kl. 17.30 som tidligere, 
være kranselægning på soldatergra-
ven og efterfølgende gudstjeneste. 
Programmet for dagen vil tilgå sene-
re, se evt. altid på foreningens hjem-
meside.

Bowling og keglespil starter op 
igen i sep. måned, se nærmere vedr. 
datoer på foreningens hjemmeside; 
www.garderforeningerne.dk/gf17
Danmarks befrielse blev på fornemste 
vis markeret 4. maj og repræsenteret 
af fl ere instanser og selvføgelig Gl. 
Roskilde Amts Garderforening. Dagen 
tog afsæt fra Hjemmeværnsgården og 
efter taler samt historisk radioindslag 
på Stændertorvet, sluttedes der af 
med kaffe og brød ved tilbagekomst 
til ´gården´.
Garderfrokost d. 2. juni i Marinefor-
eningens lokaliteter blev en minde-
værdig oplevelse, vejret havde tilsmi-
let Roskilde og der blev talt om mangt 
og meget blandt foreningens gamle 
gardere over en god frokostplakette 
og kolde forfriskninger.
Valdemarsdag den 15. juni blev mar-
keret som tidligere, der blev holdt ta-
ler og afholdt gudstjeneste i Roskilde 
Domkirke for denne traditionsbund-

Fødselsdag, 
jubilæum?

Messingblæsere fra Musikkorpset 
gør dagen festlig

Ring til Jesper Hyllested. 
Musiker ved Den Kgl. Livgardes Musik-

korps. Tlf. 28 25 65 00

ne mærkedag. Foreningen deltog na-
turligvis med fanebærer- og løjtnant, 
men ligeledes for Danmarks Samfun-
dets præsentation af deres fane. Ef-
terfølgende samledes de deltagende 
med relation til foreningen, i ældre 
kendt beværtning med domkirken 
som baggrund, for at nyde en forfrisk-
ning.

OKT-86 Flemming Haar Ehlers

ding.

rangementer.

Den traditionsrige fugleskydning, 
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Fugleskydningen: afholdes søndag 
den 2. september.

Bowling sæsonen 2018/19: tirsdag 
den 4. og 18. september.
Flagdag: Med gudstjeneste, march 
gennem Taastrup og kranselægning: 
5. september.

Vinterskydningen: Begynder man-
dag den 1. oktober.
De nærmere detaljer til alle arrange-
menter følger senere og kan ses på 
vores hjemmeside.
Bowling
På Repræsentantskabsmødet i Ran-
ders blev resultat for landsmesterska-
bet offentliggjort, og det blev igen os 
der løb med titlen, hvilket er 6. gang 
i alt. Alle gangene har holdet bestå-
et af Claus Gade, Renè Poulsen, Erik 
Høltermand og Svend Clausen-Beck. 
Claus Gade endte på en 2. plads in-
dividuelt, så alt i alt, så var det en 
god sæson for os. Bowlinglederen er 
allerede langt fremme med planlæg-
ningen af den kommende sæson, men 
derom vil der fremkomme yderligere i 
næste nummer, samtidig med, at han 
vil sende indbydelse ud til samtlige 
medlemmer.

SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

REGION V

Kalundborg & Omegn Gf 53
18/4 1926Formand: MAJ-66 Finn Thormod Nielsen

Lynggårdsstien 9, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 87 38 / 60 49 92 58
Mail: lyngsti9@gmail.com

Høje-Taastrup & Omegn GF 78
29/11 1976Formand: JUL-74 Jon Nielsen

Potentilvej 39, 2630 Taatrup
Tlf. 40 21 05 35
Mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

Nordre Birks Garderforening

Formand: 
NOV-61 Lars Rønne
Tlf. 45 83 02 19 / 51 76 12 00
Mail: roenne@c.dk

Kasserer & Registrator: 
MAj-66 Jørgen Brandhøj
Tlf. 39 56 02 32 / 42 21 16 20
Mail: j.brandhoej@icloud.com

Næstformand & Skydeformand
MAj-65 Jørgen Skov Andersen
Tlf. 45 88 66 73
Mail: joergen@skovandersen.dk

Hjemmeside: www.nordrebirksgarderforening.dk

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

GF 62 - 19/11 1941

Møn GF 20
22/1 1911Formand: NOV-71 Claus M. Jæger-Hansen

Saksenborgvej 2, 4780 Stege
Tlf. 55 81 11 91
Mail: cjh@post12.tele.dk

Køge & Omegn GF 45
15/10 1919Formand: SEP-85 Henrik Agerlin

Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. 28 44 12 94
Mail: henrik.agerlin@gmail.com
www.koogf.dk

Kranselægning
Tirsdag d. 29. august - kl. 10.00 Kran-
selægning på Jægersborg kasserne.
En højtidelighed alle NBG´s medlem-
mer kan deltage i.
Ud over ovennævnte er der ingen mø-
der og skydninger i august måned. 

Skydning
Skydningen starter igen mandag den 
3. september med Fugleskydning fra  
kl 17,00. Skydeinstruktørerne vil være 
på skydebanen fra kl 16, hvor der vil 
blive undervist, og der være prøve-
skydning for nye skytter. Det er ok at 
komme lidt senere, da vi starter med 
at skyde på klør, vinger, hale, hoved 
og først til sidst skydes der på bryst-
pladen. Fugleskydningen er for alle 
i Garderforeningen og Skyttelauget 
med familie og børn over 12 år. Ven-
ner og kommende medlemmer med 
familie er også velkommen, du/I skal 

Valdemarsdag 2018
Arrangementet fandt sted den 15. 
juni. Foreningens fane var igen i år re-
præsenteret, da Danmarkssamfundet 
afholdt Valdemarsdag i Køge Kirke. 
Komtesse Josephine stod for overle-
veringen af Flag og Faner. Efter march 
til Torvet, var der reception i Rådhu-
sets kantine. Billeder herfra kan ses 
på vor hjemmeside www.koogf.dk

Skovtur 2018
Arrangementet fi nder sted søndag 
den 2. september. Turen går i år til 
Naverne i Helsingør, hvor vi skal høre 
om deres spændende ”udfarende”  liv. 
Indbydelsen er udsendt til alle. Husk 
tilmelding senest den 18. august. 
Skovtursudvalget glæder sig til at se 
rigtig mange. Indbydelsen ligger også 
på hjemmesiden www.koogf.dk 

National Flagdag
Arrangementet fi nder sted tirsdag 
den 5. september. Reserver allerede 
nu aftenen til denne begivenhed i 
Køge By. Nærmere om arrangementet 
vil tilgå.        

Bowling: Start den 29. august: 
Grundet sammenfald mellem Natio-
nal Flagdag og ny sæsonopstart, star-
ter vi allerede onsdag den 29. august. 
Bowlingen den 5.september springer 
vi så over, da vi gerne ser mange bow-
lere deltage i Flagdagsarrangementet. 
Vi starter som vanligt i Ravnsborg 
Bowlingcenter klokken 18.00 og bow-
ler en time. Vel mødt såvel til nye, 
som til gamle bowlere.  Første gang 
for helt nye deltagere er gratis. Kom 
og vær med. Bowlingformand Steen 
Rasmussen telefon 2985 9028.
Garderstuen
Åbner i forbindelse med opstart af 
skydning til oktober.

Sekretær Steen Rasmussen

Køge GF: Fanen i Køge Kirke under Valde-
marsdag 2018

Her i Kalundborg bowler vi hver uge 
fra september til maj. I perioden har 
vi spillet 30 gange med Steen som 
vinder med et gennemsnit på 289 og 
de øvrige spillere fra 266 til 140 point.
Den første onsdag i måneden delta-
ger vores ledsagere. De har spillet 9 
gange med Inger som vinder med et 
gennemsnit på 251 point og de øvrige 
spillere fra 231 til 158 point. Den dag 
ledsagerne deltager, slutter vi med 
fællesspisning og har et par hyggelige 
timer sammen. Skulle nogen være in-
teresseret i at deltage fremover, er de 
meget velkommen. Evt. henvendelse 
til Hans Knudsen tlf. 5950 8607 eller 
6173 0688.

rene på disse brændende spørgsmål 
og mange fl ere kan du få lørdag den 
22. september 2018, hvor foreningen 
arrangerer en udfl ugt til det sted, hvor 
så mange gardere i årenes løb har 
forrettet tjeneste. Inviter din part-
ner med og få en rundvisning i lejren 
efterfulgt af en orientering om de 
nuværende professionelle brugeres 
hverdag – det vil sige politiet, Røde 
Kors og Udlændingestyrelsen. Vi reg-
ner med samlet bustransport Holbæk 
– Sandholm og retur, og der vil blive 
serveret frokost i Røde Kors kantine, 
inden vi kører hjem.
Nærmere om tilmelding, transport og 
pris følger – reserver allerede nu da-
gen, og mød talstærkt op!
Afholdte arrangementer
Onsdag den 16. maj 2018 mødtes ca. 
25 gamle gardere, artillerister og ma-
rinere med partnere i Garderstuen, 
hvor Hans Peitersen fra Udlændinge-
styrelsen fortalte levende og interes-
sant om Afghanistan dets fortid, nu-
tid og fremtid. Midtvejs var der kaffe 
og kage, og som et ekstra krydderi 
fremvisning af seneste damemode 
fra de mere konservative kredse i Ka-
bul. Den frisk hjembragte burka blev 
smukt fremvist af artilleriforeningens 
formands hustru. Alle hyggede sig, og 
det er bestemt ikke sidste gang, at vi 
tager initiativ til et fælles arrange-
ment.

5. september.

dag den 1. oktober.

den 2. september.

den 4. og 18. september.

der og skydninger i august måned. 
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REGION V

Vestlolland GF 50
20/1 1924Formand: NOV-65 Jens Høyer

Strandvej 5, 4900 Nakskov
Tlf. 23 25 73 06
Mail: strandvej05@gmail.com

Vestsjælland GF 13
23/5 1909Formand: SEP-63 Knud Glavind

Møllevænget 20, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 85 91 / 30 54 38 91
Mail: dgglavind@dbmail.dk
www.garderforening.dk/vsgf.html

Søndre Birk GF 61
14/6 1938Formand: MAj-70 Jens Crone

Fasanvænget 94, 2791 Dragør
Tlf. 25 25 50 02
Mail: jens.crone@gmail.com
www.sbg.dk

Sydsjælland GF 07
27/10 1907Formand: NOV-67 Erik O. H. Mikkelsen

Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 40 15 18 24
Mail: hm.rev@mail.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Stevns GF 31
20/7 1913Formand: NOV-67 Søren Sørensen

Bøgevænget 8, 4672 Klippinge
Tlf. 56 56 14 00 / 40 40 84 00
Mail: boso@privat.dk
www.stevnsgarderforening.dk

SOMMERSKYDNING D. 26. AUGUST
Vestsjællands Garderforening afhol-
der sommer/familiskydning søndag 
den 26. august på skydebanerne i Kor-
sør, Møllevangen 51, 4220 Korsør.
Vi starter kl. 10.00, og der vil blive 
mange forskellige skydninger, bl.a. 
Riffel, Pistol, Bue og Pil, Pilekast og 
200m banen, hvor der denne dag kan 
skydes Landsskydning, for dem der 
har lyst.
Efter skydningen, ca. kl. 13.00,  spiser 
vi vores medbragte madkurv, ja ind-
holdet af madkurven, under spisnin-
gen vil der blive præmieuddeling.
Alle er velkommen, vores familie og 
venner.
Bemærk! I år foregår skydningen i 
KORSØR og ikke i Skovsø som vi ple-
jer, vi ses i KORSØR.

Vestsjællands Garderforening. Bestyrelsen.

Mail: strandvej05@gmail.com

Vestlolland GF: Tildeing af jubilæumstegn 
ved årets generalforamling: Per Christi-
ansen, 50 år; Laif Frandsen, 40 år; Henrik 
Handen, 10 år.

Se nu her! Årets fugleskydning fi n-
der sted lørdag den 25. august 2018 
Det bliver et brag af en fugleskydning, 
(hvis I vil!!). Bestyrelsen har nemlig 
besluttet at markere vor forenings be-
ståen i 80 år i år på denne dag. Derfor 
er tilmeldingen til dette arrangement 
faslagt til at være 80 kr.- rent sym-
bolsk og med alt inklusive. Ja, på nær 
lige transporten mellem Glostrup By-
park og Glostrup Præstegård og hjem, 
så det vil nok være godt at alliere sig 
med et par chauffører denne dag. 

Vi stiller i Glostrup Bypark kl. 09.00, 
hvor Foreningen byder på morgen-
kaffe + diverse brød mm. samt en lille 
én til halsen. Adressen er Skydesku-
ret ved søen, Byparken Glostrup. Ind-
gang og parkering via Glostrup Hule 
(det hedder vejen). Bussen holder lige 
udenfor parken, så der er stort set in-
gen undskyldning for ikke at møde op.

Vi træder an kl. ca. 09.20, hvor for-
mand og nuværende fuglekonge byder 
velkommen. Når fuglen er besigtiget, 
banen er godkendt af politiet, regner 
vi med, at skydningen kan begynde kl. 
ca. 09.45. Prisen for deltagelse i selve 
arrangementet er som ovenfor nævnt 
kr. 80,-. Når sidste skud er afgivet, ryd-
der vi op, og forlægger spisningen til 
vort velkendte BSO, Glostrup Gl. Præ-
stegård, Hovedvejen 134. Her vil for-
eningen overraske jer med en rigtig 
”Herreret”, så vi garanterer, det bliver 

både festligt og fornøjeligt. Tænk at få 
en hel dag for blot 80 kr.

Under spisningen er der uddeling 
af præmier og årets fuglekonge kåres. 
Det er helt uforpligtende. Fugleskyd-
ningen slutter måske kl. 16.00 og alt 
foregår under afslappede former. 

Kære medlem. Reserver nu denne 
dag. Kom ud af busken og få en festlig 
fridag i hyggelige omgivelser sammen 
med dine garderkammerater. Vil du 
tage imod vort tilbud, så må vi ha’ din 
bindende tilmelding SENEST søndag 
den 19. august 2018 til Jakob på 2166 
5633 eller Carl Aage på 4040 6452. 
Har du tilmeldt dig og ikke møder op 
eller på anden vis bliver forhindret ef-
ter denne dag, så må du regne med at 
høre fra kassereren. 
Kommende arrangementer i øvrigt:

Skydningen starter op onsdag den 
26.9, bankospillet er fastsat til fredag 
den 2.11.18. 

Maj-70 Jens Crone

Skyttelauget
Vi har skydning på 200m på Holme-
gaards baner, mandag d. 3. september.                                                       
Der skydes fra kl 1800-2000. Eneste 
lokale mulighed for landsskydning, 
på 200m. Der er pokalskydning i Sol-
datersamvirket søndag d. 16. septem-
ber. Det er på Toksværd skydebaner.
Vi har afholdt vores årlige fugleskyd-
ning sammen med Fakse og Haslev 
GF, og fuglekonge blev Svend Poul-
sen, Fakse. 

Eriksen & Co. Aps
Aut. VVS-installatør

www.eriksen-co.dk

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

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

Bestyrelsen
Soldatens dag / fl agdag, onsdag den 5. 
september afholdes ved mindestenen 
på Grønnegades kaserne, se nærmere 
i dagspressen og på vores hjemmesi-
de.
Garderstuen
Garderstuen har frokost møde tors-
dag d 13. september kl 1100-1400.    
Vi har en bøn! Kom og hjælp os med 
nogle gamle fotos vi har liggende. Vi 
skal have identifi ceret personerne!                                                        
Tilmelding til Claus på 2082 7545, se-
nest 2 dage før mødet.                                                                    

Jul - 74 Kristian Rasmussen

Nordsjælland GF 16
3/12 1909Formand: NOV-75 Bo Toft Rasmussen

Hvedemarken 21, 3550 Slangerup
Tlf. 27 26 49 01
Mail: bo@botoft.dk
www.nsgarder.dk 
Facebook: @Nordsjællands Garderforening

bare møde op, men tilmelding vil 
være dejligt, da vi skal planlægge af-
tenen med kaffe, kage osv. Vi spiser 
vores medbragte madpakke ved 18.30 
og derefter fortsætter vi, indtil bryst-
pladen er skudt ned og vi kan hylde 
Fuglekongen og Dronningen. Adres-
sen er: Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 
53, 2800 Kongens Lyngby, indgang 
ved svømmehallen, til venstre og ned 
i kælderen, derefter til højre.
Fra den 17. september skydes der om 
mandagen i lige uger og det er fra kl 
16 til 19 indtil den 26. november, hvor 
vi har juleskydning.
Fisketur den 13 september
I samarbejde med Lyngby Håndvær-
kerforening lejer vi en af de popu-
lære fi skekuttere, Skjold, der ligger i 
Vedbæk havn og har afgang kl 16. Der 
serveres en af de populære kødretter, 
som er standard på disse ture. Prisen 
er kun 300 kr, og alle de fi sk du fanger, 
må tages med hjem. Drikkevarer kan 
købes ombord. Fiskegrej kan lejes på 
båden. Kutteren forventes at være til-
bage i havn ved 21 tiden. Husk at købe 
fi sketegn på nettet for mindst 1 dag.
Afholdte arrangementer
Skyttelauget har afholdt skydeafslut-
ning for sidste sæson. Damerne skød 
skægskydning på almindelige skiver, 
og det var Kirsten Skov Andersen der 
holdt længst og er dermed vinder. 
Garderne skød også på de elektroni-
ske skiver, og her blev Christen Duus 
Andersen den bedste veteran-skyt-
te og Erik Weywadt den bedste se-
nior-skytte. 
Tillykke med de fi ne resultater.

Maj 65 Jørgen Skov Andersen

www.sbg.dk

der sted lørdag den 25. august 2018 

Kommende arrangementer i øvrigt:
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DGU

Garderforeningerne i Udlandet

Præsident
MAR-86 Peter BK Diessel
2650 N. Lakeview Avenue, Unit 
3008, Chicago, IL 60614, USA
Tlf. (847) 690-1774 / 312-882-9191
Fax: (847) 881-0881
Mail: peter@thediessels.com
www.garderforeningerne.dk/dgu

Garderforeningerne i Udlandet

2650 N. Lakeview Avenue, Unit 
3008, Chicago, IL 60614, USA

(847) 690-1774 / 312-882-9191

Australien GF 98
23/10 1984Formand: MAR-94 Jacob M. Hoffmeyer

46 Devenport Street, Lyons 2606, ACT, Australia
Tlf. +61 437 437 842
Mail: sjacob@hoffmeyergraphics.com

Kalifornien GF 92
15/3 1942Formand: NOV-54 Krisitan Poulsen

161 Oak Meadow Road, Sierra Madre, CA
91024-2661, USA
Tlf. 1 (626) 3553 371
Mail: scankp1@verizon.net
www.garderforening.dk/caligf.html

Mellemstaterne GF 93
13/2 1943Formand: MAR-86 Peter BK Diessel

2650 N. Lakeview Avenue
Unit 3008, Chicago, IL 60614
Tlf. (847) 690-1774 / 312-882-9191
Fax: (847) 881-0881
Mail: peter@thediessels.com
www.garderforening.com

Pacifi c Northwest GF 97
9/10 1968Formand: FEB-81 Kenneth Olsen

15706 NE 65 Street, Redmond, WA 98052, USA
Tlf. 1 206 963-3334 
Mail: vko61@hotmail.com
www.garderforening.dk/pacifi cnorthwestgf.html

New York GF 91
31/5 1928

Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
1241 Hulls Highway, Southport, CT 06890, USA
Tlf. 1 203 259-0767
Forening: new_york_garderforening@hotmail.com
Mail: klarsen@wwalliance.com
Facebook: @New York GF

Storbritannien GF 99
22/4 1992Formand: Amin Amirian

Tlf. +44 (0) 741 153 4422
Mail: amin.amirian@gmail.com
www.garder-uk.com
Facebook: @Storbritannien GF

Singapore GF 100
3/3 2003Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen

Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore, 438791
Tlf. +65 9066 8726
Mail: sduvier@hotmail.com Skype: sduvier
www.garderforening.dk/singaporegf.html

Presidents Lunch 2018
Lørdag den 5. Maj 2018 afholdte Den 
Danske Garderforening i Storbritan-
nien den årlige Presidents Lunch i 
Grøften, Tivoli.

Presidents Lunch er ligesom julefro-
kosten et af de meget populære ar-
rangementer blandt medlemmerne 
og rammerne i Grøften er perfekt til 
at velkomme foråret og sommeren.

De fantastiske faciliteter, fremragen-
de dansk mad, kombineret med de 
16 veloplagte medlemmer og gæster, 
gjorde Presidents Lunch til endnu en 
kæmpe succes. Maden, øllen, snapsen 
og anekdoterne fra gamle dage tilgik 
i løbet af eftermiddagen og aftenen i 
rigelige mænger!

Traditionen tro stod Kaliforni-
ens Garderforening, sammen med 
The Danish National Committee of 
Southern California, for fejringen af 
H M Dronning Margrethes fødselsdag 
i Det Danske Kulturcenter, der ligger 
i Yorba Linda 40 km. sydøst for Los 
Angeles.

På foreningens hjemmeside,   er den 
artikel trykt, som blev bragt i ”Bien”, 

den danske ugeavis i USA. Artiklen er 
skrevet af Marlene Klarborg Larsen i 
samarbejde med formanden, og Mar-
lene Klarborg Larsen har, lige som 
sidste år, fremstillet en 12 minutters 
video med billeder og videosekvenser 
fra frokosten. Der er link til videoen 
fra hjemmesiden.

Kalifornien GF: Formanden NOV-54 
Kristian Poulsen og kasserer NOV-54 Paul 
Larsen førte fanerne ind.

Generalforsamlingsreferat
Lørdag d. 3. feb. afholdtes generalfor-
samling i den Australske GF. Mødet 
blev afholdt i Canberra over højbelagt 
smørrebrød i RYE Café. Tilstede var 
Finn Fjording, Jørgen Hauberg, Knud 
Heding, Peter Terkildsen og Jacob 
Hoffmeyer. Distancemæssigt tog Pe-
ter rekorden i og med, at han tog turen 
hele vejen fra Perth, WA. Også Finn 
havde fl ottet sig med en lang distan-
cerejse fra Adelaide, SA. Æresmedlem 
Steen Holm Jensen havde sørget for 
baggrundsmusikken, som bestod af 
den friskeste optagelse af Livgardens 
Musikkorps seneste album, hvori 
Steens bror er musikant. Formanden 
gav en kort beretning, og kasseren 
udlagde regnskabet, der så udmærket 
ud, med et lille overskud. Regnskabet 
blev godkendt. På generalforsamlin-
gen drøftedes, hvad vi kan gøre for at 
få et større aktivitetsniveau på tværs 
af medlemmer. Det er af generel for-
ståelse, at medlemmerne ikke synes, 
at de får nok ud af medlemskabet. Der 
blev talt om fællesaktiviteter. Hagen 
er naturligvis distancen imellem os 
alle. Finn nævnte at, i hver stat/om-
råde, at have en person, som prøver 
at holde fast i tropperne, og som ta-
ger initiativ til at organisaere en form 
for fysisk forsamling. Det er en fi n 
idé, som burde kunne formaliseres, 
om der er en interesse fra de andre 
medlemmer i området. Undertegne-
de vil sende en mailliste rundt med 
kontaktdetaljer på andre medlemmer 
(lad os vide, om dine detaljer ikke må 
deles). Jørgen fortalte, at da forenin-
gen var ung, afholdtes en årlig Fulge-
kongeskydning, hvilket er en traditi-
on, der også bliver brugt i mange af 
de danske foreninger. Dette kunne 
være vældigt spændende at tage op, 
om end nok noget vanskeligt at få til-
ladelse til i disse dage. Peter forhører 
angående brug af militær skydebane. 
Finn mente, at vi som forening kan 
søge om rejsefond-tilskud, til brug 
af medlemmer, der ønsker at deltage 
i arrangementer i andre stater. Han 
undersøger nærmere. Jørgen savnede 
et nyhedsbrev. Vi arbejder på nyheds-
breve samt at blive bedre til at poste 
beretninger i GBL. Det drøftedes at 

have en venskabsforening. Specifi kt 
tænkes der på Singapore GF. Dette for 
at drage noget erfaring fra, hvad de 
gør. De er meget aktive, men er også 
samlet i et noget mindre geografi sk 
område. Det taltes også om, at vi kan 
lave nogle fælles arrangementer for 
dem, der har lyst og råd. Rekruttering 
var også et omtalt emne, da forenin-
gen ikke er så stærk mere, med kun 20 
medlemmer. Vi vil kontakte sekreta-
riatet og høre, om de kan hjælpe os 
med at markedsføre vores forening 
til yngre gardere, som evt. er eller vil 
rejse til AU. Vi mangler lidt nogle, der 
kan tage bedre fat i de sociale medier, 
og på den måde gøre opmærksom på 
vores forening. Desværre så vi i det 
seneste år Peder Sørensen (Adelaide) 
afgå ved døden. Peter var et rart med-
lem, der vedvarende mødte op til alle 
arrangementer, oftest med sin kone 
Leslie. Peters foreningspost som fa-
nebærer er nu overgivet til Finn Fjort-
ding, som fornemt havde bragt fanen 
den lange vej fra Adelaide. Ingen 
kandidater var fremsat som bestyrel-
sesmedlemmer, og den siddende be-
styrelse blev genvalgt. Knud fortalte 
om sine erindringer som unge garder, 
den aften da Amalienborg blev besat 
af tyskerne. Han havde telefonvagten 
da tyskerne angreb. Det var en spæn-
dende fortælling som Knud fortalte i 
fi n stil. Denne aften betød alder uden 
tvivl ingenting. Forhåbentlig kan vi 
samle en større skare ved næste møde. 

Jacob Hoffmeyer
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23-08 NOV-45 GF 27
 914 Knud Emil Møller
 Birkevej 7, 7870 Roslev

20-08 MAJ-49 GF 95
 450 Jørgen Jensen
 29 Creston Cr. N.W. Calgary
 Alberta T2M 4J9
 Canada

17-08 NOV-53 GF 57
 169 Viggo Tønnesen
 Lille Skovvej 5, 6070 Christiansfeld
22-08 NOV-53 GF 18
 224 Carl Christian Hassing
 Livornovej 4, 2300 København S
28-08 NOV-54 GF 23
 252 Jens Nygaard Nielsen
 Faurholtvej 20 B, 7430 Ikast
28-08 NOV-54 GF 56
 334 Christian Rømer Nielsen
 Fresiavej 28, 9800 Hjørring
29-08 MAJ-54 GF 02
 870 Jørgen Villum Nielsen
 Plantagevej 56, 5462 Morud
04-09 MAJ-54 GF 16
 683 Georg Rossing
 Kirstinedalsvej 18, st. tv
 2000 Frederiksberg
04-09 NOV-53 GF 30
 149 Henning Sehested
 Anebjergvej 41, 8600 Silkeborg
04-09 MAJ-54 GF 36
 765 Rasmus Peter Rasmussen
 Nygårdsvej 5, 8680 Ry
07-09 NOV-54 GF 15
 121 Egon Emil Jensen
 Ahornvej 78 A, 9632 Møldrup
08-09 MAJ-53 GF 18
 745 Kurt Peter Jensen
 Nordre Parkvej 1, 3200 Helsinge
10-09 NOV-53 GF 36
 049 Hans Vedersøe Andersen
 Søvejen 81, 8660 Skanderborg
11-09 MAJ-53 GF 64
 581 Henning Bæk Vestergaard
 Irisvej 12, 6900 Skjern
12-09  GF 16
 Erik Bryld
 Knøsen 99, 2670 Greve

PERSONALIA

75 år

70 år

80 år

Runde fødselsdage (fra 50) udskrives fra 
DG medlemsdatabase, og bringes automa-
tisk i Garderbladet. Fødselsdage nævnes 
fra d. 15. i måneden til den 14. i følgende 
måned. 
Meddelelse til redaktionen er kun nødvendig, 
hvis dagen ikke ønskes nævnt. 
Bryllupsdage mm. skal anmeldes til 
redaktionen. 
Dødsfald anmeldes til DG sekretariat. 

Personalia

Bryllupsdage

85 år

90 år

95 år

DG Hæderstegn

Følgende er indstillet og 
godkendt til modtagelse 
af De Danske Garderfor-
eningers Hæderstegn

Følgende er indstillet og 
godkendt til modtagelse 
af De Danske Garderfor-
eningers Hæderstegn

MAJ-70 Jens Crone                          
Søndre Birk Garderforening     
Tildelt: 9. juni 2018

MAR-93 Ulrik Baunsgård                          
Midtjydsk Garderforening     
Tildelt: 9. juni 2018

SEP-62 Niels Vestergaard                          
Hadsung & Omegn Garderforening     
Tildelt: 9. juni 2018

APR-86 Anders Lage Jørgensen                         
Horsens & Omegns Garderforening      
Tildelt: 21. juni 2018

15-08 NOV-68 GF 60
 407 Jens Chr. Christensen
 Fuglsangvej 2 A, 6400 Sønderborg
17-08 JAN-68 GF 35
 641 Jens J. H. Laustsen
 Morbærvej 20, 4000 Roskilde
18-08 JUL-69 GF 17
 Henrik Westergaard
 Bøgevang 12, 2640 Hedehusene
20-08 FEB-69 GF 56
 Holger Christensen
 Vendelbogade 9, 9800 Hjørring

17-08 SEP-60 GF 16
 650 Jørgen Schwalm
 Baneringen 52, 3660 Stenløse
18-08 MAR-58 GF 56
 606 Poul Sloth
 Guldregnevej 31, 9700 Brønderslev
22-08 MAR-60 GF 02
 283 Paul-Erik Christensen
 Dyrupgaardsvænget 92, 5250 Odense SV
27-08 JAN-58 GF 34
 360 Bent Hjort Knudsen
 Vestervang Allé 89, 9670 Løgstør
28-08 JUL-59 GF 62
 184 Torben James Tegner
 Langebjerg 12, 2. th, 2850 Nærum
07-09 SEP-61 GF 01
 304 Ole de Voss
 Amsterdamsvej 16, 2300 København S

15-08 JAN-65 GF 23
 898 Knud Aage G. Jensen
 Rossinisvej 3, 7400 Herning
16-08 MAJ-63 GF 12
 464 Leo Piltoft Nielsen
 Mosbjergvej 6, 8732 Hovedgård
16-08 MAJ-63 GF 61
 461 Jakob Hjorth
 Fasanvangen 4, 2635 Ishøj
17-08 JAN-63 GF 39
 034 Kristen Ole Kristensen
 Muldbjerg Byvej 23, 6971 Spjald
23-08 JAN-63 GF 58
 149 Helmuth Hansen
 Blåhøjvej 25, 7200 Grindsted
26-08 NOV-63 GF 62
 046 Jens Albjerg
 Jægerstræde 2, 2750 Ballerup
27-08 SEP-63 GF 17
 Jørgen Ypkendanz
 Bryggerstien 7, 4030 Tune
29-08 NOV-62 GF 60
 079 Jørgen C. Jensen
 Dyntvej 54, 6310 Broager
29-08 JUL-63 GF 18
 654 Aage Fr. H. Ditlevsen
 Højmose Vænge 25, 2. tv, 2970 Hørsholm
01-09 SEP-62 GF 14
 800 Carl Johan Troen
 Slotsbryggen 10, 2. 7, 4800 Nykøbing F
03-09 AUG-67 GF 01
 168 Finn Iversen Krage
 Marievej 24, 3060 Espergærde
05-09 JUL-66 GF 13
 276 Mogens K. Larsen
 Gyrstinge Bygade 85, 4100 Ringsted
07-09 NOV-62 GF 36
 053 Per G. K. Pedersen
 Blåmejsevej 15, 8660 Skanderborg
07-09 JAN-64 GF 50
 112 Kurt Roman Zaremba
 Louisevænget 35, 4900 Nakskov
10-09 SEP-63 GF 18
 873 Erik Benny Nielsen
 Poppelhøj 4, 2990 Nivå
14-09 JAN-63 GF 48
 099 Villy Ferdinand Gervig
 Odensevej 726, 5300 Kerteminde 

13-09 NOV-54 GF 46
 150 Aage Skjøth Lund
 Granvænget 18, 6535 Branderup J. 

Præsidiets HæderstegnEfter Grøften fortsat herlighederne 
på Ravage, før de enkelte medlemmer 
måtte trække stikket en efter en.
 
Der skal lyder et stort tak til for-
eningsmedlem Denis Viet-Jacobsen 
som arrangerede dagen. Vi glæder os 
allerede til næste års event.

Generalforsamling
Torsdag d. 17. Maj 2018 afholdte Den 
Danske Garderforening i Storbritanni-
ens, sin årlig generalforsamling. Som 
sædvanlig blev denne afholdt i The 
Special Forces Club i Knightsbridge. 
Traditionen tro inviteres der en gæst 
med som på aftenen afholder et op-
læg. Denne gang var Lars Hedemark, 
Brigadegeneral (FLV) Forsvarsat-
taché, Kongelig Dansk Ambassade i 
London inviteret med. Efter endnu en 
vellykket generalforsamling, som dog 
var den mindste i en lang årrække, 
havde medlemmerne fornøjelsen af et 
oplæg fra Lars, omkring hans arbejde 
med forsvaret i Danmark såvel som i 
UK. Aftenens bespisning fandt sted 
på The Special Forces Club i Knights-
bridge. Hvor yderligere vores tidligere 
kontakt fra The Princess of Wales’s 
Royal Regiment, Livgardens søsterre-
giment, Colonel Wyne Harber stødte 
til. Her kunne medlemmerne nyde en 
dejlig middag i skønne rammer. 

Guldbryllup

Onsdag d. 13. juli 2018  GF 07
AUG-67 Jens Ove Damgaard og Frue
Svalehøjen 4, Mogenstrup
4700 Næstved
Torsdag d. 16. august   GF 29
298 MAJ-64 Erik J. Skree og fru Turid 
Vejrmosegårds Allé 102, Snoghøj
7000 Fredericia
Fredag d. 21. september  GF 07
JAN-62 Ove Nielsen og Frue 
Carl Nielsens Vej 39
4700 Næstved

Vest Kanada GF 95
18/10 1944Formand: FEB-71 Jan Bjerreskov

PO Box 1021, Black Diamond, AB T0L 0H0, Canada
Tlf. (403) 808-3433
Mail: bjerre@telusplanet.net
www.garderforening.dk/wcgf.html

Øst Kanada GF 96
11/3 1958Formand: JAN-74 Poul Rasmussen

111 Rexway Dr. Georgetown, ON L7G 1R3, Canada
Tlf. 905 873 7929
Mail: poulj.rasmussen@gmail.com
www.garderforening.dk/ecgf/html
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PERSONALIA

60 år

50 år

Dødsfald

Vi trykker din hilsen for kr. 75,00. 
Send din tak til:
garderbladet@garderforeningerne.dk 
(mærk med emnet ”Tak”).

Få din takkehilsen i GARDERBLADET

Tak
En stor tak til Sydsjælland GF for hyg-
gelig besøg og samvær, samt en herlig 
flaske ved min 75 års fødselsdag d. 6 
juni, jeg skal nyde den – tak.

126 JAN-62 Ove Nielsen

Min hustru og jeg vil gerne sige tusind 
tak for hyggeligt besøg fra Sydsjællands 
Garderforening i anledning af vores 
guldbryllup. Tak for smukke blomster og 
den herlige flaske! Også denne flaske vil 
vi nyde sammen med 2 garderkamme-
rater m/fruer.

666 JUL-62 Ib Pedersen

Tak til Himmerlands GF for opmærk-
somheden og den dejlige flaske 
“Garderportvin” i anledning af min 75 
års fødselsdag. Tak til Ernst og Kristian 
for at I kiggede forbi. Det var rigtig 
hyggeligt.

SEP-62 John Nielsen, Aars

I forbindelse med bisættelsen af NOV. 
54 Leo M. N. Hardon, fredag den 15. 
Juni 2018, siger familien og jeg stor 
tak til alle de fremmødte gardere, bl.a. 
tidl. formand, samt fanevagten anført 
af nuværende  formand fra Nordfyns 
Garderforening. Meget ærefuldt og 
smukt. Ligeledes tak til Nordfyns 
Garderforening for bidraget til Kræftens 
Bekæmpelse, som far ønskede det! 

JUN-83 Ole Hardon

Tusind tak til Silkeborg Garderforening 
for jeres hilsen til min 85 års fødselsag.

266297 NOV-55 Erik Johs. Derlev

Tusind tak til Nordfyns Garderforening 
for opmærksomheden og besøget i 
forbindelse med min 90 års fødselsdag. 
Det glædede mig utroligt meget, og var 
med til at gøre dagen helt uforglem-
melig.

49-1, 453 Kurt H. Reindel

En stor tak til Vestsjællands Garderfor-
ening ved Knud og Arne, for fremmøde 
og gaver ved min runde fødselsdag. Vi 
følger op på sagen i løbet af sommeren.

847 APR-68 Troels H. Hansen

Mange tak til Præsident Flemming 
Rytter for den meget flotte og personligt 
håndskrevne hilsen til min 90 års 
fødselsdag. Ligeledes tak til Nordfyns 
Garderforening for fremmøde ved René 
Rasmussen med Gardervin.

294 nov. 1949 Børge Østergaard

Tak til Nordfyns Garderforening for 
vingave og fremmøde af vor formand 
René Rasmussen, i anledning af min 70 
års fødselsdag, den 3. maj 2018.

Maj-70 Anton Karlsen

Hjertelig tak til Viborg og Omegns 
Garderforening for deltagelse, krans 
og den smukke fanevagt ved min kære 
mand 566-MAR-58 Peder Tovgaards 
begravelse den 3. maj 2018. 

Esther Tovgaard

Tusind tak til Garderforeningen for jeres 
fremmøde med fane og alle jeres varme 
hilsner, jeres deltagelse og smukke 
blomster ved vores far Bjarne Barmer’s 
dødsfald og begravelse. Det betyder 
rigtigt meget for os, i en svær tid. Far 
var meget stolt over at være Garder. De 
bedste tanker til jer alle.

Pia og Tina Barmer

593-NOV-39 GF 06
 Axel Hansen
 Norgesvej 2 D. 1. 0103
 6000 Kolding
105-JUL-45 GF 40
 Ib Sølvhøj 
 Sønderled 4 B, Astrup
 9510 Arden
57-MAJ-47 GF 46
 Ejgil Haarby
 Carstensgade 37
 6270 Tønder
240-NOV-46 GF 62
 Svend H. Drachmann
 Kongshvikebakken 48
 2800 Kongens Lyngby
1420-NOV-48 GF 08
 Ib Frederiksen
 Daniavej 131, Assens
 9550 Mariager

251-NOV-49 GF 97
 Lars Christensen
 848 Cameron Way
 Ladysmith BC V9G 1N3
 Canada
238-MAJ-50 GF 33
 Peder Christensen
 Æblehaven 9, 0115A
 5592 Ejby
761-NOV-52 GF 72
 Gunnar Laustsen
 Solvænget 60
 6870 Ølgod
030-NOV-54 GF 26
 Kristian Borup Jacobsen
 Holmgårdsvej 109, Møborg
 7660 Bækmarksbro
127-NOV-54 GF 51
 Leo M. N. Hardon
 Hasmarkmosen 33
 5450 Otterup
482-NOV-54 GF 11
 Harald Vilmer Kjøller
 Bohnebakken 22
 3770 Allinge
011-NOV-55 GF 15
 Jens Sondrup Andersen
 Nørregade 1 A
 9632 Møldrup
551-NOV-55 GF 42
 Henning Møller
 Grejsdalen 12
 5800 Nyborg
261-MAJ-56 GF 41
 Karl-Aage Christensen
 Klostergade 12, st. tv
 4930 Maribo
454-MAR-57 GF 01
 Ole Clausen
 Agergårdshaven 26
 2690 Karlslunde
391-JAN-58 GF 08
 Jørn Vincents Fisker
 Borup Byvej 59
 8920 Randers NV
961-MAR-59 GF 26
 Karl Telling Jensen
 Højgårdsparken 62
 7560 Hjerm
032-MAJ-61 GF 07
 Willy Jørgensen
 Masnedøvej 26 B
 4760 Vordingborg
887-SEP-62 GF 01
 Per Brask
 Søborg Hovedgade 21, 3. th
 2870 Dyssegård
562-JAN-63 GF 98
 Finn Helge Fjording
 Unit 1 19 Riverdale Road
 S.A. 5064 Myrtle Bank
 Australien
551-JUL-64 GF 66
 Ole Møller
 Akkerupvej 88
 5683 Haarby
APR-69  GF 61
 Niels Veje
 Bragesvej 9
 8800 Viborg
APR-72  GF 32
 Tage Møller Rasmussen
 Sødovervej 44
 7182 Bredsten
JAN-74  GF 37
 Karl-Erik Larsen
 Heldagervej 31
 5700 Svendborg
NOV-74  GF 61
 Henrik Kaare Sørensen
 Kissendrupvej 34
 4654 Faxe Ladeplads
JAN-77  GF 72
 Leif Holm Ventzelsen
 Avtrupvej 12, Fåborg
 6818 Årre
DEC-83  GF 97
 Philip Dyhre Hansen
 47510 SE 137th Street
 North Bend, WA 98045
 USA

18-08 JAN-89 GF 02
 Brian Petersen
 Munkevænget 3
 5230 Odense M
18-08 JAN-89 GF 18
 Jan-Erik Retskær Olsen
 Sigurdsgade 18 B, 4. th
 2200 København N
19-08 SEP-88 GF 01
 Peter Ankerstjerne
 Hollændervej 38
 2791 Dragør
19-08 MAJ-89 GF 13
 Lars Bo Carlsson
 Dalbyvej 35
 4281 Gørlev
20-08 JAN-89 GF 66
 Steen Stenskrog
 Skovsbjergvej 22
 5631 Ebberup
20-08 JAN-89 GF 02
 Jan Ryehauge
 Carl Baggers Allé 35
 5250 Odense SV
23-08 JUN-95 GF 05
 Kjartan L. Reynisson
 Ramsherred 14
 5560 Aarup
27-08 JAN-89 GF 57
 Jørgen Peter Jensen
 Gammelbyvej 40
 6100 Haderslev
04-09 JAN-89 GF 02
 Allan Larsen
 Jernbanegade 28
 5450 Otterup
05-09 JAN-89 GF 02
 Bent Raff
 Dunbirkevej 9
 5250 Odense SV
11-09 JAN-89 GF 73
 ThomasFejfer
 Postbox 61
 Tuapannguit 9 502
 3900 Nuuk, Grønland
13-09 SEP-88 GF 32
 Peter Gammeljord Nielsen
 Hornemansvej 23
 7100 Vejle

16-08 JUL-78 GF 10
 Kristian Bengaard
 K.E. Færgemanns Vej 20
 9000 Aalborg
17-08 JUL-78 GF 07
 Arne Jørgen Nielsen
 Gyvelvej 9
 4690 Haslev
18-08 AUG-79 GF 59
 Torben Brandt Pedersen
 Neptunvej 90
 6710 Esbjerg V
18-08 OKT-77 GF 41
 Lars Hastup
 Storevang 45
 3460 Birkerød
19-08 JUL-75 GF 03
 Hans-Erik Hansen
 Østergade 90
 8700 Horsens
19-08 JUL-78 GF 61
 Kim Stormly Hansen
 Oscar Pettifordsvej 25, 
 08. tv
 2450 København SV
20-08 MAJ-80 GF 32
 Jørgen Beenfelt Rothausen
 Ørumvej 19
 8721 Daugård
20-08 OKT-80 GF 45
 Bengt Wendt Sørensen
 Antilopevej 6
 4623 Lille Skensved
25-08 JUL-78 GF 06
 Frank Erik Jensen
 Ekkodalen 19
 6000 Kolding
28-08 APR-79 GF 78
 Kenn Børgesen
 Terningens Kvarter 9
 2640 Hedehusene
29-08 JAN-80 GF 28
 Henning Caspersen Nissen
 Vesterlundvej 27
 6760 Ribe
30-08 JUL-78 GF 13
 Finn Anker Laursen
 Humlevænget 6
 4220 Korsør
31-08 JUL-78 GF 36
 Carsten Bo Pedersen
 Elstedhøj 23, st. th.
 8520 Lystrup
01-09 FEB-78 GF 34
 Erling Lynderup Jensen
 Dragsdalvej 10
 9670 Løgstør
02-09 APR-79 GF 17
 Stig Lehmann Ebbesen
 Østergade 28
 4100 Ringsted

03-09 NOV-78 GF 50
 Bent Ole Jakobsen
 Vestre Landevej 330
 4952 Stokkemarke
04-09 FEB-78 GF 03
 Thorvald Heyde Mikkelsen
 Engparken 33
 6580 Vamdrup
05-09 NOV-78 GF 21
 Jens Ole Greve
 Hovedgaden 11
 4532 Gislinge
09-09 NOV-78 GF 05
 Carsten Holfort
 Holme Parkvej 274
 8270 Højbjerg

25-08 FEB-71 GF 08
 Flemming S. Nielsen
 Spangen 3, 
 8930 Randers NØ
28-08 JAN-68 GF 30
 664 Sten Simonsen
 Funder Bakke 16
 8600 Silkeborg
30-08 NOV-67 GF 18
 Kurt Erik Weirum
 To – Bjerg 88
 4300 Holbæk
31-08 APR-69 GF 05
 Poul Erik Nielsen
 Hindøvænget 21
 8381 Tilst
10-09 JUL-69 GF 17
 Helge Dam
 Lysholmparken 88
 4320 Lejre
13-09 AUG-67 GF 62
 204 Christian U. Moresco
 Amagerbrogade 223, 3. tv
 2300 København S
13-09 NOV-68 GF 45
 Ulrich Borup
 Maglekæret 29 B
 2680 Solrød Strand



SPECIALITETER FRA

GARDERFORENINGEN 
FOR RANDERS BY & OMEGN

Gardersnaps

Stk. pris kr. 145,00
Ved 6 fl asker kr. 800,00
Lille fl aske (4 cl) kr. 35,00 

Gardersnapsen er inspireret af den fl ora og fauna, 
som fi ndes på Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvel-
sesplads. Snapsen indeholder således slåen, som 
bl.a. fi ndes i Høvelte Fredskov. Af typiske overdrevs-
planter, som der fi ndes mange af i øvelsesterrænet, 
har vi valgt at bruge prikbladet perikon og alm. 
røllike. Vi har ladet alkoholprocenten være relativ 
høj, da dette i sampsil med urterne gør snapsen 
velegnet som ledsager til det danske frokostbord. 

Gardervin

Gaveæske m. 3 fl asker kr. 200,00
Gaveæske m. 2 fl asker kr. 140,00

Den røde Gardervin består primært af Cabernet 
Sauvignon-druen samt en anelse Petit Verdot. 
Druerne er vokset i den centrale del af Colchag-
au-dalen i Chile. Sauvignon fra Colchagau-dalen 
er særligt kendt på sin rige frugtaroma og bløde 
tanniner. 

Den hvide Gardervin er sammensat af druerne 
Viognier og Chardonney, der ligeledes vokser i Col-
chagau-dalen i Chile. Tonerne af abrikos fra Viogni-
er-druen og appelsinblomst fra Chardonney-druen 
skaber en intens frugtig oplevelse. 

Randers Øl i fl ot gaveæske

Trægaveæske m. 6 øl kr. 200,00
Kasse m. 15 øl kr. 400,00

Buur Øllen, særkendet fra middelalderens randru-
sianske krostuer. Buur er Randers egnens øl. Den 

blev brygget specielt til Randers Ældre Kjøbmands 
Liiglaug, som kan dateres til 1417. Skrevet: ”Ligeledes-

skal Laugsdrik holdes Guds Legems Dag (dvs. anden 
torsdag efter Pinse og Fastalavn) og den, der ikke del-
tager i Laugsdrikken, skal bøde en halv Tønde Buur øl 
hvis ikke han har lovligt forfald.” Buur var kendt langt 
uden for byens grænser som godt og stærkt. Holberg 
lader Peder Paars drikke Randers Buur og i Tyskland 
havde man et mundheld ”Den der kommer ædru og 
uslagen fra Randers er heldig” Skipper Klement og 
hans oprørshær i 1534 fi k aldrig indtaget Randers, 

fordi de faldt over nogle tønder Buur-øl.

Bestil Randers’ specialiteter allerede i dag

OBS! Alle priser er eksklusiv forsendelse.

Bestil hos Anders Bach Andersen på
Tlf. 86 47 30 09 Mail. aaledamgaar@mail.tele.dk

Eller bestil hos Knud Glavind på
Tlf. 30 51 38 91 Mail. dgglavind@dbmail.dk


