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PRÆSIDENTEN HAR ORDET

 PRÆSIDIET

MÅNEDSKALENDER DECEMBER

4. Nytårskur på Christiansborg Slot

27. Åbent Hus, Garderkasernen, Høvelte

31.
Helsingør og Omegns GF 100 års 
jubilæum

En af mine soldaterkammerater sagde engang, i januar 1968 eller 
1969, på en stormflodsvagt ved Højer Sluse i Sønderjylland, hvor 
himmel og hav stødte sammen mod vest, at uanset dette rag-
narok, så gik vi heldigvis imod lysere tider (forår og sommer), og 
hvad betød så en ussel, kold og våd vagt med sandsække! Da jeg 
endelig kom hjem på orlov hos mine forældre i Sønderborg 1½ 
uge senere, mødte jeg en skolekammerat på Misses Kro i Sønder-
borg. Og han nærmest messede, at nu (medio januar) var der kun 
5 måneder, til dagene atter blev kortere. Hvor står du, læser, selv 
mellem disse yderligheder? Er glasset halv fuldt eller halv tomt? 
I De Danske Garderforeninger har jeg lært og nydt, at vi generelt 
går mod lysere tider, uanset årstid, og at glasset altid er mindst 
halvfuldt. Tak for det! Lad os samles om denne retningspil, for det 
bliver der behov for også i det nye år. Men i flok løfter vi bedst. 
Og ”Spørg ikke, hvad De Danske Garderforeninger kan gøre for 
dig, men hvad du kan gøre for De Danske Garderforeninger”.  De 
Danske Garderforeninger er du og jeg. 

Jeg håber, at I alle er kommet godt igennem julen og nytåret uden 
skrammer og for mange ekstra kilo. Ved nytårstide er der generelt 
i vort samfund den dårlige og uproduktive samt statiske tradition 
for stagnerende organisationer at gøre status for det forgangne 
år. Det gør jeg derfor ikke. De Danske Garderforeninger er mere 

livskraftig end som så. Lad os hellere rette blikket fremad. Jeg ser 
følgende store opgaver behandlet og løst i løbet at 2018 : 

Vort Medlemsadministrationssystem er forældet og middelalder-
ligt. Vi har ryggen mod muren og har ikke et nyt tilbud til Repræ-
sentantskabsmødet i Randers 9. juni 2018. Jeg råber om hjælp! Er 
der virkelig ikke blandt 10.500 medlemmer nogen, der kan og vil 
hjælpe?

De Danske Garderforeningers vedtægter trænger til opdatering. 
De udspringer af en magtkamp mellem garderforeningerne og 
skiftende præsidenter. Den mistro, som har hersket mellem Præ-
sidiet og Præsidenten, håber jeg er afmonteret i min præsidenttid. 
Vedtægterne afspejler en dyb mistillid mellem 
Præsident og Præsidium. Med nutidens 
krav om reaktionsberedskab og tilpasning 
til samfundsudviklingen rejses nye krav 
til en organisation som vores. Det vil jeg 
følge op på, indledningsvist med 
Præsidiet.

Soldaterforeningstanken, 
udtrykt i De Danske Garder-
→  fortsættes på side 16
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foreningers medlemskab af Danske Soldaterforeningers Landsråd 
(DSL; Hærens soldaterforeninger), trænger til opdatering. Jeg er 
valgt som præsident i DSL. DSL er endvidere tilsluttet en anden 
paraplyorganisation, Danske Soldater- og Marineforeninger (DSM; 
DSL + Marineforeningerne + Flyvevåbnets Soldaterforeninger 
+ Forsvarsbrødrene), som dækker alle soldaterforeninger og 
forsvarspositive organisationer. Jeg blev formand i DSM 9. oktober 
2017. Så jeg må se at få tingene til at mødes, sådan at offentlighe-
den og især politikerne føler, at med DSM står der en solid støtte 
til soldaterforeningstanken og omsorgen for soldaters forhold, 
incl. vore veteraner.

Vi må se at få hvervet nogle flere DG-medlemmer i årgangsstruktu-
ren. Forbedret service til årgangsformændene og disses bestyrel-
ser står højt på prioriteringslisten.

Vi må se at holde bedre på de værnepligtige gardere ved Livgar-
den, som DG Hverveudvalg i rigt mål skaffer os. Gode fremtids-
sikrede idéer modtages gerne, hvorimod sure opstød, bekymrede 

→  fortsat fra side 3

Flemming Rytter
Præsident for De Danske Garderforeninger

miner og slagsange som ”det var bedre i gamle dage” ikke hjælper 
os ud af truslen om medlemstilbagegang.  

Jeg ser frem til forårets formandsmøde-runde. Og garderforenings-
formænd, lov mig nu at møde op.

Jeg forventer selvsagt, at en helt overvejende del af garderforenin-
gerne lader sig repræsentere ved formanden himself til repræsen-
tantskabsmødet i Randers 9. juni 2018. Fravær står for mig som et 
tegn på ligegyldighed overfor gardersagen, og vi skylder hinanden 
at vise engagement, vilje og initiativ i en tid, hvor DG må og skal 
kæmpe for sin eksistens.

Året 2018 indeholder Hans Kongelige Højhed Kronprinsens 50 års 
fødselsdag 26. maj 2018. Vi vil vide at deltage i fejringen på værdig 
vis. Gode idéer til gaver modtages fortsat gerne. Jeg har allerede 
modtaget et par rigtig gode og originale forslag. 

Sluttelig vil jeg ønske alle jer medlemmer og jeres familier et lyk-
kebringende og indholdsrigt år 2018.  

Hold MAJ-63
Kom mens du kan !!
Så nærmer vort 55 års jubilæum sig. Plan-
lægningen af jubilæumsfesten, som afholdes 
lørdag den 5. maj er i gang.
Søndag den 6. maj samles vi til Årgangspara-
den på Rosenborg efterfulgt af en frokost.
Reserver denne weekend – nærmere følger !.
Med garderhilsen
305/Bjørn på 2463 3227 
mail: subj@live.dk og
431/Ole på 9813 8732 
mail: kohp@stofanet.dk

Mødebefaling nr. 1
Hold sep. 1968 50 års jubilæum 2018.
Husk at reservere disse to datoer.
Galla middagen i Odd Fellow Palæet den 5. 
maj, samt Årgangsparaden 6. maj, med efter-
følgende frokost hos brødrene Price.
Hvis du ikke modtager mail fra din årgangs-
forening:
Kontakt årgangsformand SEP-68
Preben Bosse på tlf. +45 2172 2062
eller preben.bosse@gmail.com

 

Præsidiets 
Skydeudvalg

LANDSSKYDNING 15 M
Det første blad på det nye års kalender er nu vendt, og Præsidiets Skyde-
udvalg vil derfor gerne ønske alle gamle gardere et godt nytår. 
Med årsskiftet er det også blevet tid til Landsskydning på 15 m. Denne 
skydning kan skydes på hjemmebane fra januar og frem til sidste dag i 
marts, så alle bør have mulighed for at kunne deltage. Kontakt din skyde-
udvalgsformand, og hør hvornår din forening skyder Landsskydning på 
15 m.
Nogle foreninger har allerede fået tilsendt skydeskiver til Landsskydning 
på 15 m, og de sidste skiver er klar til at blive sendt ud. Det er nu op til 
dig, at afsætte en aften til at komme en tur på skydebanen og skyde, - og 
skulle din forening have behov for flere skiver, ja så sender vi flere. 
Skydeudvalget skal opfordre til, at hver enkelt garderforening ser Lands-
skydningen på 15 m som et tilbud om en foreningsaktivitet, der kan være 
med til at krydre vinterens øvrige tilbud. Landsskydningens fornemme-
ste mål er, at gamle gardere både i egen forening og på tværs af de lokale 
garderforeninger dyster i kammeratlig ånd, og at man herved får nogle 
hyggelige timer sammen ude i foreningerne. Skydeudvalget håber derfor, 
at alle foreninger vil slutte op bag Landsskydningen.

På gensyn til Landsskydning på 15 m.
Med Garderhilsen, Præsidiets Skydeudvalg
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Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Tlf. 7283 4000

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

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

På den historiske side har vi med hjælp af guidekorpset kunnet 
holde museet åbent for publikum i weekenderne, og vores indsats 
for at erhverve Poul Fisher billedet i efteråret medførte en anden 
flot donation af et historisk billede af en tidligere regimentschef til 
samlingen. 

Støtten til Livgarden er ligeledes blevet forøget i 2017 med økono-
miske bidrag til veteranarbejdet fra både Gardermarchen og Kul-
turnatten samt donationer fra gamle gardere og Gardernetværk. 
Den støtte gør det muligt for os at hjælpe veteraner, som ikke kan 
få hjælp af andre kanaler. Det er vigtigt som regiment at kunne 
hjælpe dem, som har gjort en indsats for regimentet.

Som chef er jeg stolt over de resultater, som personel ved Livgar-
den opnår både nationalt og internationalt, men mest af alt er jeg 
stolt over det personel, som er i Livgarden. Jeres ildhu, professi-
onalisme, ordentlighed og loyalitet er fundamentet for, at vi kan 
løse opgaverne ”For Konge og Folk”.     

Pro Rege et Grege
Mads Rahbek

CHEFEN HAR ORDET

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige 
Livgarde

”Når I læser denne klumme, har vi formodentlig fået et nyt for-
svarsforlig.”  Ordret sådan har jeg skrevet i både sidste og forrige 
klumme, men ved dette blads deadline d. 8.december er der 
fortsat ”intet nyt fra Christiansborg.” I ventetiden kan jeg bringe en 
status over et travlt år:   

Igen i 2017 har jeg været en del rundt og holde foredrag for Gar-
derforeninger rundt om i landet. Det er altid tankevækkende, hvor 
stor betydning det har haft for deltagerne, at de har aftjent deres 
værnepligt i Den Kongelige Livgarde. 

Når jeg ser på, hvor langt vi er kommet med omlægningen af 
uddannelsen af garderne i forhold til de moderne trusler, kan jeg 
med stor tilfredshed konstatere, at vi har løftet niveauet markant, 
og at vores samarbejde med bl.a. politiet om uddannelsen af 
garderne er blevet tydeligt forbedret. Den udvikling har vi opnået 
uden en synlig forringelse af det ceremonielle niveau.

Vagtkompagniet og Tambourkorpset løser fortsat en stadigt voksen- 
de vagtopgave på meget tilfredsstillende vis og medvirkede senest 
ved kulturnatten til at profilere hele regimentet levende og godt.  
Musikkorpset er kommet langt omkring i årets løb, fra en vagtpara-
desæson over koncerter for kongehuset og Livgarden, til deltagelse 
med et ensemble i statsbesøget i Ghana, alt sammen i høj kvalitet. 

De professionelle enheder har igennem året leveret rigtig gode 
præstationer bl.a. med I/LG implementering af Hærens Taktiske 
Kommunikationssystem, som senest er blevet testet på en længere 
øvelse i Tyskland med et meget flot resultat. Ligeledes har de løst 
opgaven med Særlig Støtte Til Politiet i form af bevogtningen i 
København meget tilfredsstillende. Denne opgave fortsætter ind i 
2018 også med dele af II/LG, der kom retur fra OIR i IRAK i efter-
året, og nu igen er i gang med at uddanne reaktionsstyrkesoldater.
Vores samarbejde med Princess of Wales Royal Regiment er også 
blevet styrket i året. Overdragelsen af deres gamle fane på vores 
årsdagsparade og de følgende udvekslinger kulminerer med en 
længere udveksling af officerer mellem de to regimenter i 2018. 
Det er første skridt i et samarbejde, som jeg håber, vi kan udvide til 
flere personelgrupper.

På kommunikationssiden er det også gået fremad og vores profi-
lering på de sociale medier er steget markant i 2017. I øjeblikket 
følger et TV-hold garderne på hold august 2017, så med lidt held 
ser vi de udsendelser i efteråret 2018.

 LIVGARDEN
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ÆNDRINGER TIL 
GARDERBLADET I VENTE

APR-12 REDAKTØR ANDREAS DALSGAARD 

Som en konsekvens af markant forhøjede portopriser i 2018, 
er vi nødsaget til at indskrænke Garderbladet det kommen-
de år. Denne udgivelse er således den sidste, hvor Garder-
bladet udkommer som et 36 siders magasin med kraftigt 
omslag. 

Fremover udgives Garderbladet som et 32 siders magasin med nor-
malt omslag. Endvidere vil Garderbladet de kommende måneder 
gå fra at blive omdelt ultimo måneden før, til at blive omdelt primo 
aktuel måned. Eksempelvis vil marts-bladet blive omdelt fra d. 5. 
marts til 9. marts frem for, som vi nu kender det, den sidste fredag 
i måneden før. 

Skribenter til Garderbladet bedes således være særligt opmærk-
somme på forskydningen af omdelingsperioden. I infoboksen til 
højre har vi oplistet samtlige omdelingsuger i 2018. Deadline til 
Garderbladet fastholdes som normalt – den første i måneden før. 

Årsagen til de forhøjede portopriser skyldes en strukturel omlæg-
ning hos Postnord, hvor man lukker for magasinomdelingen. Denne 
handling har medført, at forhenværende kunder har flyttet distri-
butionen til Forbrugerkontakt, der i 2017 har varetaget distributi-
onen af Garderbladet. 

Det resultere i en markant belastning af Forbrugerkontakts kapa-
citet, hvorfor de i 2018 som udgangspunkt ikke samarbejder med 
magasiner med oplag under 40.000 stk. pr. udgivelse. Således over-
går distributionen af Garderbladet nu til Postnord som almindelig 
adresseret omdeling. 

Der er tale om en tvungen nødvendighed, hvilket tvinger Garder-
bladet til at nedjustere størrelse og papirkvalitet for at undgå øge-
de produktionsomkostninger samt lavere udgivelsesfrekvens. De 
planlagte justeringer samt en beslutning om skifte af trykkeri med-
fører, at Garderbladet vil klare 2018 med skindet på næsen. 

Vi følger naturligvis udviklingen i distributionsmarkedet tæt i den 
forhåbning, at vi i løbet af året kan reducere distributionsomkost-
ningerne og igen øge størrelse og kvalitet på Garderbladet.

Omdelingsuger i 2018

Blad Periode

Februar 29. januar – 2. februar

Marts 5. – 9. marts

April 3. – 9. april

Maj 30. april – 4. maj

Juni/juli 4. – 11. juni

August 6. – 10. august

September 3. – 7. september

Oktober 1. – 5. oktober

November 5. – 9. november

December 3. – 7. december



GARDERBLADET  7

Dronningens Ur 
uddelt til  
holdets  
bedste Garder

DRONNINGENS UR

TEKST OG FOTO: PRESSEOFFICER THOMAS H. REIMANN  

Hendes Majestæt Dronningen kunne onsdag d. 15. novem-
ber overrække Dronningens Ur til Garder Emil Knust fra 
værnepligtshold April 2017.
 
Onsdag eftermiddag kunne Den Kongelige Livgarde afholde Dron-
ningeparade. Her kunne Hendes Majestæt Dronningen sige tak til 
værnepligtshold April 2017 for deres tjeneste ved de kongelige 
slotte og palæer.

Efter sin tale kaldte Majestæten Garder Knust frem for at modtage 
Dronningens Ur. Dronningens Ur gives til en garder, som har bevist 
overfor sine kollegaer og for sine befalingsmænd, at garderen er 
gjort af et særligt stof.
 
I motivationen for tildelingen af Dronningens Ur til Garder Knust 
står, at garderen har udvist stort overskud i tjenesten, både i 
rekruttiden på Garderkasernen i Høvelte samt i Vagtkompagniet. 
I sin tid ved Den Kongelige Livgarde har Garder Knust taget alle 
udfordringer med oprejst pande og godt humør og samtidig haft 
rigeligt overskud til at hjælpe sine kollegaer og dermed opnået en 
stor respekt blandt disse.

Garder Knust kommer fra Randers og efter folkeskolen tog han på 
Bjergsnæs Efterskole ved Viborg, inden han påbegyndte en gym-
nasiel uddannelse og blev student i 2016. Garder Knust vil gerne 
fortsætte i militæret og har søgt ind på uddannelsen til sergent.
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ALLIED SPIRIT VII
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ALLIED SPIRIT VII
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ALLIED SPIRIT VII

1. kompagni/I/Livgarden, finskyttesektionen og en bjærg-
ningsgruppe fra STKMP/I/Livgarden samt officerer fra 
staben, har fra den 30. oktober til 21. november deltaget i 
NATO-øvelsen Allied Spirit VII i Tyskland.

På øvelsen, der gennemføres som en to-parts øvelse uden drejebog 
for udviklingen (den bedste vinder), viste infanterikampkøretø-
jerne sig som helt afgørende for kampens udfald, hvilket blandt 
andet betød, at man for kun anden gang nogensinde, måtte stoppe 
øvelsen før tid for at genoplive modstanderen. 

Infanterikamptøjerne viste sig med bælterne, at være helt af-
gørende for at kunne manøvrere i de tætte skove, det mudrede 
og opkørte terræn, de stejle stigninger samt de lange effektive 
skudafstand. Præstationen var så overbevisende, at kompagniets 
besætninger ved øvelsens afslutning modtog en særlig anerken-
delse for den helt ekstraordinære indsats, som de havde ydet. 
Samtidig var øvelsen også ideel i forhold til, at I/Livgarden er 
hærens erfaringsindhentningsenhed for Hærens Taktiske Kommu-
nikationsnetværk.
Blandt bedrifterne var: i) Kompagniet stod for henved 90% af de 
tab, som den udenlandske bataljon påførte modstanderen. ii) En 
enkelt besætning formåede i ét engagement area, at nedkæmpe 
et særdeles stort antal af modstanderens køretøjer. iii) En skytte 

formåede med første skud, at nedkæmpe et særligt våbensystem 
ved modstanderen, på en afstand som den amerikanske øvelsesle-
delse ikke har set før.

Alt i alt en fremragende præstation, som besætningerne, I/Livgar-
den og Hæren kan være meget stolt!

Ekstraordinær indsats 
af 1/Livgarden
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ALLIED SPIRIT VII

TEKST: SERGENT MALO VED 1/I/LIVGARDEN  

SEJR! – For første gang i 11 rotationer vandt vi, de allierede, 
over fjenden. Dette skyldes uden tvivl danskernes fremra-
gende stykke arbejde, lød det fra kompagniets amerikanske 
tilbagemeldere.

Klokken slog 0700 d. 31. oktober 2017. 1/I LG, og en flok motive-
rede konstabelelever som skulle fylde huller ud i kompagniet, stod 
samlet ved Frederik d. III plads på Garderkasernen, pakket og klar 
til en tur til det sydtyske højland, med høje forventninger.  

En tur i NATO-fællesskabets navn – Allied Spirit (AS) som øvelsen 
så flot hed, hvor ca. 4.000 soldater fra hhv. USA, Storbritannien, 
Litauen, Italien, Slovenien, Frankrig og Danmark stod sammen 
med henblik på, at nedkæmpe den fælles fjende som havde besat 
størstedelen af Nordeuropa. Fjenden (OPFOR) bestod af en ame-
rikansk bataljon, bestående af en lang række forskellige køretøjer, 
herunder kampvogne og pansrede mandskabsvogne.   

ANKOMST I HOHENFELDT
Efter en længere bustur, hvor de nye konstabelelever blev budt 
velkommen på fornemmeste vis, ankom kompagniet langt om læn-
ge til Joint Multinational Readiness Center i Hohenfeldt, Tyskland. 

Morgenen efter blev et større klargøringsarrangement sat i værk. 
Alt fra udpakning af grejer, introduktion til lejren, øvelsesbestem-
melser og øvelsen, bestemmelser for hvad der var tilladt og hvilket 
man under ingen omstændigheder bør gøre, blev præsenteret af 
et hold tilbagemeldere fra US Army, som skulle følge kompagni-
et hele øvelsen. Dette skulle senere vise sig, at blive et skægt og 
kompetent indslag hos os i 1. DEL med tilbagemelderen O’Neal. En 
erfaren Master Sergeant med en masse oplevelser i rygsækken. 

De første 6 dage gik med at få styr på os selv, IKK, grejer og ”MI-
LES” - den amerikanske version af Laser Duel System. Behagelige-
re at have på, dog med væsentlig større problemer rent teknisk. 

Systemet blev monteret på både håndvåben og køretøjer og deres 
våbensystemer. Det betød, at der var direkte effekt når f.eks. in-
fanterikampkøretøjerne med deres kanon beskød modstanderens 
køretøjer og infanteri. Samtidig var der også udlagt elektroniske 
minefelter.

Ventetiden blev selvfølgelig brugt i PX’en – den daglige dosis af 
civilisation man kunne få, i et ellers indelukket område, hvor 4G 
mobilsignal ikke eksisterede. 

FRA FRONTEN
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Efter flere dages problematikker med hhv. brækkede hænder 
og fødder, MILES – på både køretøjerne og infanteriet, en masse 
MRE’s (amerikanske feltrationer) og udsigten til uendelig mange 
flere, lykkedes det endelig at få styr på hele kompagniet, og vi 
stod nu klar til at rykke ud i ”boksen”, som terrænet hvori øvelsen 
skulle foregå, blev kaldt. 

STICKLANES – EN FORM FOR MINIØVELSE
Den 7. november sad vi op i formation, klar til at påbegynde den, 
for de fleste, længste øvelse til dato. De første dage i boksen skulle 
gå med de såkaldte STICKLANES – En form for miniøvelse for 
kompagniet med henblik på, at få delingsstandarderne fastlagt og 
indøvet, herunder, især for de mange nye konstabelelever som jo 
var tilgået kort tid inden øvelsesstart.

Disse dage skulle vise sig at være nogle af de sjovere dage på 
en ”felttur”, som strakte sig over 2 uger. Alt fra BSO-tjeneste, 
kampstilling, angreb, op- og afsidning på køretøjerne blev indøvet, 
og da vi nærmede os weekenden, fyldt op med MRE-aftensmads-
rationer, Monster og de første rander under øjnene, var vi klar på 
at boksen lukkede og øvelsen reelt set gik i gang. 

Kompagniet, der under øvelsen indgik i en engelsk bataljon, var 
indledningsvis brigadens reserve. En, på papiret, fornem opgave, 
da dette ses som en stærk spiller i det større billede. Det skulle 
dog vise sig, at blive en noget langvarig venteperiode for en flok 
spændte og parate soldater. 

Der gik mange døgn, hvor dagene gik med BSO- og vagttjeneste 
videre til observationsposter og så tilbage til mere BSO. De vejr-
mæssige omstændigheder højnede heller ikke moralen synderligt. 
De første mange dage gik med regn, hvorefter temperaturen faldt 
til lige under 0-punktet, og i takt med bevægelsen i delingerne var 
begrænset grundet opgaveløsningen i observationsposterne og 
fjendens droner, som florerede over os konstant, blev folk trætte 
og frustrerede over den manglende aktivitet. 

ENDELIG I AKTION
Dagene gik, og vi nærmede os så småt enden på øvelsen, da der 
endelig kom besked oppefra om, at vi skulle indsættes i en blo-
keringsstilling, da man forventede fjendens gennembrud i vores 
akse. 

Med den melding vågnede folk så småt op fra hi, og begav sig ud til 
de nye opgaver der skulle løses. En kampstilling, med en indleden-
de kamp i et spændende terræn, skulle oprettes. 

Da vi i 1. Deling var en smule presset på befalingsmænd, i takt med 
NK/DEL var blevet hjemsendt med en brækket hånd og kun to 
sergenter til tre grupper, blev opgaveløsningen i SORT1, som den 
indledende kamp blev kaldt, løst af gruppeførerne, mens DF var til 
befaling på højere niveau. En løsning som senere skulle vise sig, at 
bære frugt i det store billede. Vi ventede så lidt mere.

ALLIED SPIRIT VII
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ENDELIG gik ballonen op og vi mødte fjenden som planlagt i 
SORT1, hvor OPFOR blev sendt direkte tilbage, hvor de kom fra. 
De tidligere dage med STICKLANES, gruppe- og delingsindøvelser, 
den fælles forståelse for opgaveløsningen, et enestående arbejde 
af 1. delings sanitetsmand og mere til, gik op i en højere enhed. 

En times tid efter følingen blev optaget, blev der kaldt en taktisk 
pause, så OPFOR kunne få tiden til at samle sig selv, efter den tota-
le udslettelse. En succes for os danskere og de allierede. 

I OFFENSIVEN
Snakken gik i alle kroge af det enorme øvelsesterræn og OP-
FOR var hunderæd for at støde på danskerne igen. Trods trætte 
soldater, skader og en stor lyst til alt andet end MREs, gik vi med 
hovedet højt og glædede os til næste fase. Rygterne gik på, at vi 
langt om længe skulle angribe. 

Og ganske sandt, angrebet på OPFOR lå lige om hjørnet. Den sidste 
dag på øvelsen, lørdag den 18. november blev det endelig vores 
tur. Bataljonen skulle som tredje fase af brigadens angreb, samlet 
angribe mod målet INDIGO, en by i den østlige del af terrænet, 
som fjenden havde besat med henblik på, at bringe os til endelig 
standsning. En opgave de senere den dag fortrød. 

Følingerne skete sporadisk hele vejen mod målet, men med en 
succes som vi alle var stolte af. Alt fra de afsiddet manøvre i tæt 

skov mod fjendtlige gruppestillinger, til køretøjernes udslettelse 
af fjendes BMP-2’ere, T-72 og BDRM’ere, til samarbejdet førerne 
imellem. 

Da vi endelig nåede til byen, en del tid efter det planlagte angreb 
på INDIGO, var størstedelen af byen allerede vundet af englæn-
derne. Succes i en anden angrebsakse og fjendes tyngde i vores 
område gjorde, at vores kære allierede løb af sted med det sjove, 
bykamp. 

Kun en enkelt bygning og en jagt gennem byen af hele kompagniet 
i håb om at finde bygninger, der ikke allerede stod englændere 
op af, blev det til. Desværre uden held. Lidt efter middagstid blev 
det hellige ord ENDEX kaldt på net. Øvelsen var slut og folk kunne 
ånde lettede op, og se frem til en længere juleferie, når vi engang 
var tilbage i Danmark igen. 

Først skulle klargøringsfasen dog vendes på hoved. Afklædningen 
af MILES, nedpakning af materiel og den sidste tur i den amerikan-
ske biograf med nationalsang og ’MURICA for alle pengene skulle 
overstås. Dagen kom og vi vendte atter snuden mod Høvelte. 
Med taskerne fyldte af beef-jerky, mærkelige Monster og en god 
fornemmelse i maven. Tilbage på Frederik III blev der sagt farvel 
og tak for nu til de unge konstabelelever og et, vi ses næste uge til 
os andre. 

ALLIED SPIRIT VII
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VAGTINSPEKTION

VAGTINSPEKTION 
HOLD AUG-17

TEKST OG FOTO: PRESSEOFFICER THOMAS H. 

REIMANN  

For garderne i III/LG var mandag den 27, no-
vember en skelsættende dag.
Her skulle de igennem vagtinspektionen, så 
støvler, vagtasker samt sabelskeder skulle 
fremstå i en stand som VTKMP kunne sige ja til.

Efterfølgende kunne oberst Mads Rahbek slå 
fast, at støvlerne var rigtig flotte og at vagtta-
sker samt sabelskeder levede op til kravene for 
den fremtidige tjeneste.

Efter kontrollen af puds, skulle garderne vise 
deres formåen ud i vagttjeneste og vagtskifte. 
Her blev der noteret nogle mangler, som 
VTKMP nok skal få på plads under tjenesten på 
Livgardens Kaserne.

Herefter blev garderne fremstillet for Den Kon-
gelige Livgardes fane og oberst Mads Rahbek 
fortalte om fanens betydning og de omkostnin-
ger, som Livgarden har haft gennem vores 359 
årige historie.
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HJEMSENDELSE

TEKST OG FOTO: PRESSEOFFICER THOMAS H. REIMANN  

- De seneste fire måneder har I som vagtgående gardere 
været udsat for mange forskellige oplevelser på jeres vag-
ter, herunder en stigende udfordring med fx droner, men 
I har været gode til at imødegå disse udfordringer, sagde 
oberst Mads Rahbek under sin tale under hjemsendelses-
parade for Hold APR-17 den 30. november.

- I har fået nogle gode kompetencer med fra Den Kongelige 
Livgarde, som kan bruges på arbejdspladsen eller i jeres 
kommende studier. Samtidig er i nu en del af de ca. 50.000 
nulevende gardere, for hvem devicen ”En Gang Garder – 
Altid Garder” står for noget unikt, afsluttede oberst Mads 
Rahbek af med.

Herefter talte Chefen for Vagtkompagniet, major Søren P. 
Østergaard, til de kommende hjemsendte værnepligtige og 
sagde, mest henvendt til de pårørende:
- Jeres børn kom til os som små drenge og piger, men i dag 
vender de hjem til jer som unge mænd! Det gælder også 
pigerne.

Herefter kunne Chefen for Vagtkompagniet lade Hold APR-
17 rette op for en sidste gang og træde dem af til civil.

HJEMSENDELSE 
AF HOLD APR-17
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TEKST OG FOTOS: KATRINE KIELLAND-BRANDT, FLØJTENIST.  

Livgardens Messingensemble har endnu engang være på stats-
besøg i udlandet med H.M. Dronningen. Som tak for gæstfrihed 
afholdt H.M. Dronningen en returmiddag for Ghanas præsident 
H.E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, hvor der var lejlighed til at 
høre dansk taffelmusik og til at se frugten af det hurtigt etablerede 
samarbejde mellem vores kolleger fra Musikkorpset og musikere 
fra Ghana. At spille sammen med de afrikanske musikere var en 
spændende, kulturel indsprøjtning, og der var gensidig respekt for 
hinandens kunnen – også selvom der blev grinet meget og prøver-
ne endte som ren musikfest. Fire intense dage i Ghana med officiel 
musiceren og et indblik i en anden musikverden.

Den 14. november fejrede Livgarden og Musikkorpset Prinsesse 
Benediktes 45 års jubilæum som Rigsforstander ved en festkon-
cert i Stærekassen. Prinsesse Benedikte overværede koncerten 
i selskab med sine to døtre, Prinsesse Alexandra og Prinsesse 
Nathalie. Programmet var sammensat i samarbejde med Hendes 
Kongelige Højhed, der havde flere specifikke ønsker til musikken, 
der bestemt ikke måtte være kendte slagere, men fx hellere sjæl-
dent hørt balletmusik af H.C. Lumbye. Brødrene Mike og Martin 
Cholewa havde komponeret en dejlig vals til prinsessens ære, og 
Bjarne Als fra Bering House of Flowers pyntede salen op. Idet der 
også var offentlig adgang til den royale koncert, opfyldtes Livgar-
dens motto: Pro Rege et Grege – for konge og folk. 

Med Dronningen i GHANA

Festkoncert for H.K.H. prinsesse Benedikte

Livgardens Messingkvintet ved H.M. Dronningens returmiddag for 
Ghanas præsident.

David M.A.P. Palmquist på podiet til hans nykomponerede 
”Prinsesse Benedikte March”. Foto Grethe Lolck,

Fra slutningen af en prøve med de ghanesiske kolleger. 

MUSIKKORPSET
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MUSIKKORPSET

Frederik von Würden på Schackenborg Slot sommeren 2016. 

Hans fingre går 
som smurt
Frederik von Würden Eriksen, ung klarinettist, vandt konkurren-
cen om en stilling i Livgardens Musikkorps i november 2015. Efter 
endt prøvetid, afbrudt af 1 års videreuddannelse i Californien, fik 
Frederik en opringning fra orkesterchef Eric Enstrøm, der kunne 
meddele, at han nu er fastansat. Til lykke til Frederik og til lykke 
til os.

Vinterbilleder  
– ny CD udkommet
I efteråret 2017 indspillede Musikkorpset en ny CD i Stærekassen 
med jule- og vintermusik: Vinterbilleder. Jazzstjernen Cæcilie Nor-
by synger med ligesom Musikkonservatoriets børnekor. Musikken 
er bl.a. fra DRs julekalendere Jul på Slottet, Jullerup Færgeby og 
Vinterby Øster. Lars- Erik Larssons smukke Vintersaga har fundet 
vej ind på pladen ligesom Sleigh Ride af Leroy Anderson og valsen 
Juleaften af H.C. Lumbye. Med CD’en følger et lækkert og velskrevet 
teksthæfte. CD’en kan købes i shoppen på hjemmesiden  
www.livgardensmusikkorps.dk samt ved vore koncerter.

Julekoncerter 
for fulde huse
Inden vagtparadesæsonens begyndelse spillede 
Musikkorpset tre julekoncerter i hhv. Stærekas-
sen, Egedal Rådhus og Lillerødhallerne. Program-
met var for en stor del det samme som på den nye 
CD, Vinterbilleder. Igen havde vi glæden af Cæcilie 
Norbys dejlige stemme og inspirerende musi-
kerskab. Martin Nagashima Toft dirigerede. Alle 
pladser var besat, og i Lillerødhallerne måtte de 
bære flere stole ind. Det var animerende at se ud 
på de mange forventningsfulde publikummer.

Publikum finder på plads – udsigten fra min orkesterstol. 
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Få dit billede 
med i Garderbladet 
med #garderliv

@denkongeligelivgarde
Hjemsendelse #enganggarderal-
tidgarder #garderliv #prorege-
etgrege #bandofbrothers #ro-
yallifeguards

@kristianthingholmlaurid-

sen
Slutter garderlivet af med 
en sidste Amalienborg vagt i 
flydende solskin. #amalien-
borg #royalguard #denkongeli-
gelivgarde #garderliv

@m.friisdk
”Royal March” A photograph by 
MF Films.  
#royalguard #garder #amalien-
borg #garderliv  

@carstenfrid
Så er bjørnen lagt på hylden. 
Klar til HRU #garderliv #den-
kongeligelivgarde #bjørn #for-
svaret #royalguard #queens-
guard

@nielsmknudsen
#vagtparade #denkongeliveliv-
garde #løjtnantsvagt #gothers-
gade #garderliv #parade

@havn1997
OMG! Sidste gang nogensin-
de! #ikkemerepuds #2sid-
stevagt #sidsteblå #Amalien-
borg #godpuds #Garderliv

@sarahplannthin 
#garderliv #blåfest #vihavde-
enfest #oplevelseforlivet#glem-
merdetaldrig #denkongeligeliv-
garde #nilsupra

@thomas_marcussen
Moder moder du må ikke græde... 
#rextur #garderliv

@brauer96
Ja tak, vi kæmper for at holde os 
operative #swole #garderliv

@m.friisdk
You don’t need motivation, you 
need drive. #royalguard #garder 
#amalienborg #garderliv  

@christian_ruder
En af de bedre skovture - REX Hold 
AUG ‘17 
#Rextur #Rex #DenKongeligeLiv-
garde #Livgarden #Garderliv #Mi-
litærfoto

@denkongeligelivgarde
Donation fra #garder-
netværk. Under #kultur-
nat2017 havde Gardernetværk 
lavet en lille bod, hvor man 
kunne “Slå et slag for Livgardens 
Veteraner”. 
#enganggarderaltidgarder #gar-
derliv #livgardensvetera-
ner #fragardertilgarder

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

Tak for lån!  

#GARDERLIV

LÆSERNES SIDER
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LÆSERNES SIDER

 

GAMMEL GARDER PAUL MARCUSSEN 266160-55 IV 3. KOMP.

11. november 1955
Mødedagen i Jægersprislejren for aftjening af værnepligt ved Den 
kongelige Livgarde. For de fleste en helt ny verden og jeg tror kun 
ganske få oplevede dagen som specielt kongelig. Mange af os med 
udrejse fra Jylland og Fyn havde en forudgående, natlig togrejse 
bag os med ankomst til København en tåget, klam og kølig morgen 
og herefter togskifte til Ballerup og endnu et skifte til toget med 
endestation Frederikssund, hvorfra vi blev transporteret i bus til 
Jægersprislejren.

Til lejren var vi indkaldt 2 lette kompagnier – 2x180 rekrutter – og 
ventetiden indtil mødetiden kl. 12.00 var præget af en ikke ringe 
grad af anspændthed, udtrykt på vidt forskellig vis hos den enkelte 
– hos mange tavst og indesluttet og hos andre i en overeksponeret 
løssluppenhed. Efterhånden dukkede flere og flere tjenestegørende 
befalingsmænd og officerer op og præcist – selvfølgelig – kl. 12.00 
flækkedes efterårsluften af højtråbende kommandoråb, så man 
ikke var i tvivl om, at man blot havde at parere ordre.

Efter navneopråb, tildeling af numre og placeret i 4 delinger med 
respektive kommandogrupper, bestående af sergenter, korporaler 
og tropslærere(udvalgte menige fra forudgående rekruthold) blev 
vi ført til lejrens træbarakker og for første gang konfronteret med 
et hidtil ukendt ordvalg i formidling af pålagte opgaver og i et tone-
fald, som definitivt udelukkede enhver misforståelse endsige indsi-
gelse – et første indtryk af begrebet ”under kommando”. 

Disse røde barakker møbleret med køjesenge/skabe – vort ”hjem” 
i det kommende halve år, som i øvrigt viste sig at blive den seneste, 
længst varende isvinter – var uden nogen form for moderne faci-
liteter som centralvarme, varmt vand samt bad og toilet. Derimod 
brændeovn, lokummer for enden af barakgaden og et fælles bade-
rum til en ugentlig kropsafvaskning for begge indkaldte kompag-
nier.

Barakkerne var indrettet som køjegange med 4 pladser og tildeltes 
hver enkelt i numerisk rækkefølge, selvfølgelig - hvad ellers? Her-
efter gik turen til depotet for at få udleveret diverse mundering, 
uniform, våben, spisegrej og andet nødvendigt udstyr til den nye 
tilværelse. Herefter tilbage til barakkerne til omklædning fra civil 
til uniform – en seance med nogen morskab over mange uoverens-
stemmelser mellem person og pasform i det udleverede udstyr. Når 
jeg begrænser min graduering til nogen i stedet for megen morskab 
hænger det sammen med den fra befalingsmændenes konstante 
gennemhegling, ja diskriminering af mere eller mindre tilfældige 

ofre med det ene formål at pille al selvrespekt og personlighed ud af 
hver eneste af os. Det blev klart for os, at i denne vores nye hverdag 
var sådanne egenskaber næsten det samme som opsætsighed.

I situationen kunne man naturligvis ikke se nogen mening med en 
sådan behandling, men set i bagklogskabens mere klare syn, må 
man jo indrømme, at det samtidig lagde grobunden for sammen-
hold imod overmagten – ja ”fjenden” i videre forstand. Dette sam-
menhold eller fællesskab groede umærkeligt allerede i disse første 
timer med iklædning, indretning på køje/skabsplads under kraft-
fuld instruktion samt efterfølgende inspektion af de udførte opga-
ver med kommentarer, der stort set beskrev alle som mere eller 
mindre multihandicappede.

En anden og ligeså positiv konsekvens af den særdeles personned-
gørende behandling var ligestillingen imellem os alle uden hen-
syn til den enkeltes personlighed og baggrund. Jeg mindes fortsat 
den første oplevelse med mine 3 køjefæller, da vi på det tidspunkt 
i dagsprogrammet uden opsyn skulle montere diverse tilbehør til 
munderingen og sad placeret 2 og 2 på de nederste køjer og have 
ro til hver især at fortælle om sig selv, hvilket betød en nødvendig 
bekræftelse af hver enkeltes selvværd og identitet.

Denne udveksling af private og personlige 
oplysninger var jo i den første tid en 
løbende proces og det for os alle 
mere eller mindre mentale og fy-
siske pres medførte føromtalte 
ligestilling, hvor det udelukkende 
var adfærden i forhold til hinan-
den, der betød noget for indfly-
delse og respekt i fællesskabet. Det 
blev til et ubrydeligt kammeratskab, 
der for 3. komp. 55IV har medførte en 
årlig sammenkomst med ægtefæller siden 1976.

GARDERMINDER

Har du et minde fra soldatertiden, som du bare elsker at fortælle? 
Eller måske en håndfuld 
Billeder fra ”dengang”? Send det til garderbladet@ garderforeningerne.dk



Garderforeningerne i Nordjylland (1)

Vicepræsident: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. priv. 9798 1767 /a. 2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk
Regionsskydeleder: 
APR-88 Glenn K. Andersen 
Vorupørvej 228, 7700 Thisted
Tlf. mob. 2517 4374
Fax: 9797 5007
e-mail: gkn@cimbria.com
Regionsbowlingleder: 
433-NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 2174 7775 
e-mail: garder@himmerlandsgf.dk

Hadsund og Omegn  GF 40
 29/12 1917
Formand: 788-SEP-62 Niels Vestergaard
Læsøgade 6, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 33 51 · Mobil 24 49 99 85
e-mail: nielsvestergaard@privat.dk

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

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

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

Hjørring og Omegn  GF 56
 14/3 1930
Formand: FEB-78 Lars Zacho Rath
Fynsgade 14, 9800 Hjørring
Tlf. 23 44 07 20
e-mail: larsrath@gmail.com
facebook: @hjgarderforening.dk

Hobro og Omegn  GF 35
 28/5 1915
Formand: APR-88 Claus Storgaard Nielsen
Buen 4, Gettrup, 9500 Hobro
Tlf. 40 46 03 33
e-mail: clausstorgaardnielsen@hotmail.com
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Nordjylland GF 10
 24/3 1908
Formand: JAN-80 Olav Vibild
Brotorvet 5, 9400 Nørresundby
Tlf. arb. 28 14 35 01 · Tlf. priv. 98 35 01 30
e-mail: kontakt@gfnordjylland.dk
www.gfnordjylland.dk 
www.facebook.com/gfnordjylland

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

Foreningen blev 100 år den 29. december 
2017. "fødselsdagen" fejres lørdag den 13. 
januar 2018 kl. 13,00 i Marineforeningens 
lokale -Bådsstræde i Hadsund. Indbydelse er 
udsendt til medlemmer pr. brev.

Bowling i Hobro tirsdag den 30. januar 
2018 fra 19-20. Tilmelding til undertegnede 
senest den 20. januar 2018.
Godt nytår. 788-SEP-62 Niels

KONTINGENTBETALING
Himmerlands Garderforenings kontingent 
for 2018 er alene kr. 300,-.

GARDER PRÆMIEBOWLING - REGION 1  
Tid:  Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19,00  
Sted: Bovlin Fun, Jyllandsvej 15, 9500 Ho-
bro.  
Vi mødes kl. 18.30. Efter en times bowling 
fra kl. 19.00-20.00 (der bliver isat gul keg-
le) samles vi til fælles franskbrød med ost 
og kaffe for en pris på kun 
kr. 100,00 inkl. leje af 
sko.  
Der bowles i to præ-
mierækker en dame- 
og herre række med 
præmie for hver 5 del-
tager i 2 spil og en hold-
turnering, hvor de 4 bedste gardere væl-
tede kegler fra hver forening i 2 spil tæller 
med i DG regi C-række, samt når gul kegle 
er i spids, og alle kegler vælter belønnes 
deltager med en præmie, Under kaffen vil 
de udsatte vinpræmier blive uddelt.
 Der er mulighed for at tage en ledsager 
med. Vi håber på et stort fremmøde til 
denne bowlingaften.  
Vil du/I foreningen med? Bindende tilmel-
ding senest den 14. januar 2018 kl. 12.00 
på mail: 
regionsbowlingleder@himmerlandsgf.dk  
eller NOV-61 Kjeld Sørensen SMS/mobil 
2174 7775.   NOV-61 Kjeld Sørensen

Beløbet kan overføres til Himmerlands GF 
konto 9217-675-05-28242 i vort pengein-
stitut. Husk at oplyse soldater nr. og navn.

MÆRKEDAGE
Følgende har på sin halvrunde fødselsdag 
haft besøg af 2 fra bestyrelsen: 
JAN-62 Niels Skadhauge. 

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

Hjemmesiden
Husk at besøge den på www.himmerlands-
gf.dk, hvor der er opdaterede nyheder fra 
foreningen, samt billeder fra afholdte ar-
rangementer, nye som gamle. 

Nytår
Vi ønsker alle medlemmer og deres familie 
et rigtig godt nytår. 

TIRSDAG DEN 9. JANUAR KL. 19.30 
SKYTTELAUGET.
Med fokus på det kammeratlige samvær af-
holder Skyttelavet skydeaften, hvor der også 
er mulighed for kortspil og rafling. Stedet 
er som sædvanlig skydebanerne på Gl. Lind-
holm Skole. Tilmelding til Flemming Hassing 
9838 3122.

TORSDAG DEN 11. JANUAR KL. 19.00
NYTÅRSGUDSTJENESTE I BUDOLFI KIR-
KE.
Som noget af det første i det nye år er alle 
gardere meget velkomne til at deltage i Aal-
borg & Nørresundby garnisoners samt sol-
daterforeningers og Hjemmeværnets fælles 
nytårsgudstjeneste med rigtig mange delta-
gende faner. En flot og fin start på det nye år.

LØRDAG DEN 20. JAN. KL. 09.00: GAR-
DERJAGT PÅ FLINTEGAARDEN.
Jagtlavet afholder garderjagt hos vort med-
lem Per Faurholt. Indbydelse med nærmere 
adresse udsendes til alle jagtinteresserede 
medlemmer af GF Nordjylland. Tilmelding til 
oldermand Jesper Svarre tlf:.2033 3640 eller 
e-mail jespersvarre@yahoo.dk.

TIRSDAG DEN 23. JANUAR KL. 19.30
TRÆNINGSSKYDNING
Kom til vore skydebaner på Gl. Lindholm 
skole, hvor der er lejlighed til helt uden kon-
kurrence at træne sine skydefærdigheder.

REGION 1
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GENERALFORSAMLING NR 110:
Onsdag den 8. november kunne vi afholde 
foreningens generalforsamling nr. 110. I 
det følgende et kort uddrag af formandens 
beretning mv.: Efter at fanen blev ført ind, 
indledte formanden Olav Vibild Garderfor-
eningen for Nordjyllands generalforsam-
ling med at byde alle velkommen. En sær-
lig velkomst til de medlemmer der deltog 
i generalforsamlingen for første gang og til 
jubilarerne. Derefter mindedes vi de med-
lemmer, der siden sidste generalforsamling 
var afgået ved døden:
424-MAJ-47 Henning Pedersen
693-NOV-49 Ole Kai Nielsen
996-MAJ-54 Erik ”senior” Nielsen
JUL-71 Teddie Thulstrup
Derefter blev fanen sænket, og der var 1 
minuts stilhed til minde om vore afdøde 
kammerater. Æret være deres minde.
Karsten Simensen, Aalborg blev valgt til di-
rigent. Foreningen har i dag et medlemstal 
på 390 medlemmer. Derefter gennemgik 
formanden årets begivenheder. Kontingent 
for 2018 blev fastsat til 300 kr., der opkræ-
ves 1. januar. 
På valg og genvalgt til bestyrelsen blev 
Søren Thomassen, Niels Christian Thyge-
sen, Jan Holmgaard og Poul Gajhede. Vore 
2 fanebærere blev genvalgt Erik Nørgaard 
Nielsen og Erik Juul Lundgaard. Som revi-
sorer blev Allan Krogh og Bent Andersen 
valgt. 
Derefter kunne forsamlingen nyde den 
kogte torsk eller dyrekøllen. 

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

Thisted Amt GF 04
 8/4 1901
Formand: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf.p. 9798 1767 /a.2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk 
www.garderforeningerne.dk/gf04

Vendsyssel GF 43
 14/5 1918
Formand: DEC-06 Peter Christensen
Knoppen 6, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
e-mail: peter@viland.dk
www.vendsysselgf.dk
www.facebook.dk/vendsysselgarderforening

Onsdag d. 3., 17. og 31. januar kl. 19.30
Skydning på 15 meter og kammeratskabs 
aften i Sjørring Hallen.
Vi mødes på skydebanen i Sjørring hallens 
kælder.
Indgang fra bagsiden af hallen.
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.
 

Kære alle.
Efter en særdeles veloverstået julefrokost 
på Flådestation Frederikshavn, hvor Slagter 
Engen leverede en fantastisk julemenu til de 
32 fremmødte, og hvor skagboerne blev de 
store vindere af et utraditionelt julelotteri, 
fik vi for alvor julens gode stemning ind un-
der huden. 
Vi skal om få dage, d. 3. januar, mødes til en 
hyggelig aften på Grønlandsvej, hvor vi har 
kammeratskabsaften.

Dernæst har vi et spændende arrangement 
d. 17. januar, for både gamle gardere og 
fruer. Efter en god og fed jul, kan alle have 
godt af, at få lidt fokus på sundhed, krop og 
balance. Her vil JAN 70 Jens Bertelsen, præ-
sentere ZinZino og deres BalanceOlie, hvilket 
flere medlemmer allerede har fået øjnene op 
for. Naboforeninger er selvfølgelig også vel-
komne, meld blot jeres ankomst senest d. 13. 
januar til Jens på tlf. 2896 1601, af hensyn 
til indkøb. 

Planlægningen af foreningens 100 års jubi-
læum er godt i gang, og vi forventer snart at 
kunne sende invitationer ud. Arrangementet 
bliver afholdt lørdag d. 12. maj, hvor der 
blandt andet vil være march gennem gåga-
den, og fest på Hotel Scandic, The Reef.

Bestyrelsen takker for det forgangne år, og 
ser frem mod det nye, med en vished om at 
det bliver både sjovt og spændende, takket 
være vore medlemmer, deres familier og 
vore samarbejdspartnere.

DEC-06 Peter Christensen

GF Nordjyllands 20 jubilarer 2017, ses her sammen med formand Olav Vibild og næstformand 
Jens Rye-Andersen

Lørdag d. 10. februar kl. 14.00 
Kok for en dag på Nors Skole.
Nu er det tid for at invitere konen med ud 
at spise. Vi starter med fælles eftermiddags-
kaffe, hvorefter mændene går i køkkenet og 
frembringer en middag, ud over det sædvan-
lige, under kyndig vejledning af en chef kok.
For fruerne er der et særskilt arrangement 
i vente tiden.
Prisen vil ca. blive 300.- kr. pr kuvert.
Tilmelding senest d. 5.februar til Niels Go-
diksen på 20907901 el. n.godiksen@mail.dk
 
Husk! 
Fredag d. 9. marts 2018 kl. 18.30 Generalfor-
samling. Mere i februar nr.

Afslutningsvis holdt overlæge og reserve-
officer Benedict Kjærgaard foredrag om 
oplevelser med redningshelikopter og gen-
oplivnings forsøg efter stærk nedkøling.
Foreningen ønsker godt Nytår til alle vore 
medlemmer samt deres familier.
Det fulde referat af Generalfor-
samling nr. 110 kan nu læses på 
vor hjemmeside. 

WWW.GFNORDJYLLAND.DK
GODT NYTÅR!

JUL-71 Niels Chr. Thygesen



GARDERBLADET22

Garderforeningerne i Midtjylland (2)

Vicepræsident: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
e-mail saabyetjele@hotmail.com
Regionsskydeleder: 
JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20
e-mail lindevej.20@dlgtele.dk
Regionsbowlingleder: 
APR-09 Karsten Fruergaard
Skaldehøjvej 97, 8800 Viborg
Tlf. 21 23 27 70
e-mail karstenfruergaard@hotmail.com

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

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

Herning og Omegn GF 23
 10/10 1911
Formand (fg.): Claus Eegholm
Tlf. 60 77 77 77
e-mail: ce@execellentwine.dk.dk

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

Den årlige bowlingdyst med Viborg Gar-
derforening afholdes tirsdag, den 9. januar 
kl. 18.30. I år afholdes dysten i Bowlinghal-
len Viborg, Tingvej 2. (Under Tinghallen). 
Viborg er vært i år. Der udsættes en flaske 
vin til bedste spiller på hver bane - Mød op 
så vi kan få en god dyst. Vi går til bords kl. 
19.00 og nyder hyggeligt samvær. Derefter 
bowles en time, hvorefter kaffen serveres. 
Herunder regnes der på resultaterne og som 
afslutning, overrækkes de udsatte præmier. 
Tilmelding til Per Dalgaard enten på mail: 
perdalgaard53@gmail.com eller på tlf. 29 
90 10 95, senest fredag den 5. januar. 

Der afholdes regionsbowling i Viborg lør-
dag, den 24. februar. Mere herom i næste 
garderblad, men reserver dagen allerede nu!

Husk også skydning
Vi skyder hver onsdag aften, fra kl. 19 - 21, 
på Bjerringbrohallens ny indviede skydeba-
ner. De nye baner har elektroniske skiver, 
hvor resultatet vises straks! Mød op og prøv 
at skyde under helt nye og tidssvarende for-
hold. 

Vi måtte desværre aflyse vor deltagelse i 
bowlingaftenen, den 7. november, da der 
kun var 1 tilmeldt.  FEB-74 Per Dalgaard

KÆRE GARDERKAMMERATER
Så er det igen tid for Regionsbowling!
I år prøver vi noget nyt. Det 
er nu muligt at tage sin 
kone/ kæreste med 
hvis de har lyst til at 
bowle på en bane for 
sig selv og have en 
hyggelig dag sammen 
med os.
Lørdag den 24. Februar 2018 I Bowling-
hallen, Tingvej 3, 8800 Viborg
Fra kl. 11.00  til ca. 15.00
Velkomst og afregning for deltagende 
hold.
Introduktion til dagens spil. 
Herefter varmes der op og vi spiller i ca. 
1,5 time. 
Efter et vellykket spil slutter vi med en 
GOD frokost i cafeen. Her kan der købes 
drikkevarer til rimelige priser.
Pris for bowling, skoleje, frokost og præ-
mier er i år kr. 250,- pr. pers.
For damernes vedkommende er prisen: 
175 kr. pr person
Det er muligt at betale via mobile Pay, el-
lers modtages lige penge. 
Denne dag er det mit ønske, at alle for-
eninger som er interesserede i region I og 
II, kan stille med lige så mange hold, som 
de ønsker. 
Alle hold består af 4 spillere.
Tilmeldingsfrist er den 2. februar 2018, på 
mail og med for-/efternavne og indkaldel-
ses år/-måned på de bowlende gardere.
På gensyn i Viborg!
Bowlingleder Region II
Karsten Fruergaard. Tlf: 2123 2770
Mail: karstenfruergaard@hotmail.com

Østvendsyssel GF 77
 16/11 1971
Formand: 952-MAJ-66 Poul Sonne Jensen
Gl. Lyngdrupvej 15, 9310 Vodskov
Tlf. 98 28 14 78
e-mail: lyngdrup@mail.tele.dk

Tirsdag d. 23. januar, tirsdag d. 13. februar 
samt tirsdag d. 13. marts 2018 - Skydning.
Vinteren banker på døren. Traditionen tro 
genoptager vi derfor skydningen. Skydnin-
gen foregår i Vodskov Skytteforenings lo-
kaler. Disse findes på Vodskovvej 103 (ved 
rundkørslen nord for Vodskov). Der skydes 
tirsdag d. 23. januar, tirsdag d. 13. februar 
samt tirsdag d. 13. marts. Skydningen star-
ter kl. 19.00. Pris for skydning: 20 kr. i start-
gebyr samt 1 kr. pr. skud.
Tilmelding senest 2 dage før til:
Carsten Christensen på Tlf. 2252 3245 eller 
Jacob Dam Rasmussen på Tlf. 2448 0186 el-
ler mail jdamrasmussen@gmail.com

Generalforening nr. 46. Vi mindedes Villy 
Rasmussen samt Lars Jørgen Christensen 
med 1 min stilhed. 3. gang at generalfor-
samlingen holdes garderstuen. Bestyrelsen 
kan konstituere sig som følgende på først 
kommende bestyrelsesmøde d. 4 jan. 2017. 
Formand: Poul Sonne Jensen. Næstfor-
mand og bowling ansvarlig: Johnni Olesen. 
Kasserer: Morten G Jessen. Skydeudvalgs-
formand samt fanebærer: Carsten Chri-
stensen. Sekretær: Jacob Dam Rasmussen.  
6. marts deltog bestyrelsen i det årlige For-
mandsmøde i region 1, som afholdes på 
Aalborg Kasserne. Der var deltagelse af 11 
Garderforeninger. Til formandsmødet blev 
der foreslået, at Vendelboskydningen og 
Himmerlandsskydningen bliver samlet til 
en regionsskydning i Aalborg. I 2018 skal 
der vælges en ny vicepræsident, da nuvæ-
rende vicepræsident, Niels Godiksen, har 
varetaget denne post i 2 perioder. 
Bestyrelsen har holdt 4 møder gennem 
året. Der er ca. 70 medlemmer i Østvend-
syssel Garderforening. Følgende Gardere 
blev hædret med præmie for deres flotte 
resultat til Landsskydningen: Per Smed 
Isak Bastholm og Ove Back. Følgende jubi-
læumstegn blev uddelt: 25 år: Søren Thom-
sen samt Allan Simonsen. Allan deltog 
desværre ikke i generalforsamlingen. Jubi-
læumstegnet vil blive givet til ham senere.
Formanden sluttede med at takke bestyrel-
sen for arbejdet gennem året. Formanden 
gav også en tak til medlemmer for aktiv 
deltagelse i foreningens arrangementer.
Læs et udvidet referat af gene-
ralforsamlingen på www.gar-
derforeningerne.dk under Øst-
vendsyssel Garderforening.

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen 

REGION 2
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Lemvig og Omegn GF 19
 17/12 1910
Formand: Uffe Sværke
Ringkøbingvej 45, 7620 Lemvig
Tlf. 52 13 55 96
e-mail: usv@skov.dk

Holstebro og Omegn  GF 26
 6/5 1912
Formand: SEP-89 Søren Graagaard 
Tokkesdal Lund
Lindeborgvej 12, 7560 Hjerm
Tlf. a. 40 37 26 26
e-mail: soerengtl@hotmail.com
www.garderholstebro.dk

Husk! Husk! Generalforsamling:
Mandag den 5. februar 2018 kl. 19.00 afhol-
der foreningen ordinære generalforsamling 
i ”Garderstuen” Højmark Forsamlingshus, 
Adelvej 4, Højmark, 6940 Lem St. Vi vil tra-
ditionen tro indlede aftenen med spisning, 
men som en nyhed i 2018 har vi fravalgt de 
gule ærter, og menuen vil i stedet være ham-
burgerryg med tilbehør samt pandekager 
med is. Efter spisningen afvikles generalfor-
samlingen, hvor dagsordenen vil være i hen-
hold til vedtægterne.
Bestyrelsen tilbyder at arrangere fælles kør-
sel for de medlemmer, der har problemer 
med transport og bor i lokalområdet. Inte-
resserede kan tilmelde sig til Ole Buchreitz 
Jensen på 2045 0056 (gerne SMS) eller olbu-
je@gmail.com senest onsdag den 31. januar 
2018.

Torsdag den 2. november blev anden om-
gang af pokalskydningen m/k. mellem 
Skjern GF. og Ringkøbing GF. afviklet, men 
på grund af den hårde konkurrence fra 
Skjern Håndbold, der spillede på hjemme-
bane, mødte der kun 13 skytter op i Høj-
mark Hallens skydekælder til den afgøren-
de dyst om vandrepokalerne samt kampen 
om de individuelle præmier. 

Bestyrelsen vil gerne ønske bladets læse-
re og foreningens medlemmer et godt og 
lykkebringende Nytår. Tak til alle der har 
deltaget i foreningens arrangementer i det 
forløbne år og på gensyn i 2018.

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

Ringkøbing og Omegn GF 39
 27/12 1916
Formand: JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20. · Mob. 51 76 98 91
e-mail: lindevej.20@dlgtele.dk
www.dg39.dk

Læs hvordan pokalskydningen 
endte på www.garderforenin-
gerne.dk under Ringkøbing GF. 

JAN-72 Anders Bjerg

KÆRE GARDERKAMMERATER
Så er det igen tid for Regionsbowling!
I år prøver vi noget nyt. Det 
er nu muligt at tage sin 
kone/ kæreste med 
hvis de har lyst til at 
bowle på en bane for 
sig selv og have en 
hyggelig dag sammen 
med os.
Lørdag den 24. Februar 2018 I Bowling-
hallen, Tingvej 3, 8800 Viborg
Fra kl. 11.00  til ca. 15.00
Velkomst og afregning for deltagende 
hold.
Introduktion til dagens spil. 
Herefter varmes der op og vi spiller i ca. 
1,5 time. 
Efter et vellykket spil slutter vi med en 
GOD frokost i cafeen. Her kan der købes 
drikkevarer til rimelige priser.
Pris for bowling, skoleje, frokost og præ-
mier er i år kr. 250,- pr. pers.
For damernes vedkommende er prisen: 
175 kr. pr person
Det er muligt at betale via mobile Pay, el-
lers modtages lige penge. 
Denne dag er det mit ønske, at alle for-
eninger som er interesserede i region I og 
II, kan stille med lige så mange hold, som 
de ønsker. 
Alle hold består af 4 spillere.
Tilmeldingsfrist er den 2. februar 2018, på 
mail og med for-/efternavne og indkaldel-
ses år/-måned på de bowlende gardere.
På gensyn i Viborg!
Bowlingleder Region II
Karsten Fruergaard. Tlf: 2123 2770
Mail: karstenfruergaard@hotmail.com Skanderborg og Omegn GF 36

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

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

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

Skive og Omegn GF 27
 7/6 1912
Formand: 802-SEP-62 Jørgen Smed Kjeldsen
Ahornvænget 41, 7800 Skive
Tlf. 41 57 31 42
e-mail: ahornvanget41@webspeed.dk
www.skivegarderforening.dk

Tirsdag den 23. januar 2017 
Vi bowler 1 times tid, derefter fælles spis-
ning. Ledsagere er velkomne. Foreningen 
giver en øl eller vand. 
Kl. 18:00 Brokbjergvej 12, Silkeborg
Tilmelding til formanden senest d. 8. januar 
på jakobnorgaard@yahoo.com 
eller 2060 6633.

Tirsdag, den 6. feb. Generalforsamling
Kl. 18.00 Lunden, Vestergade
Special arrangement for damerne med fore-
drag om ”Autentisk mad” v. Marie Raes.
Indkaldelse udsendes i januar. Tilmelding 
formanden senest d. 30. januar på jakobnor-
gaard@yahoo.com eller 2060 6633.

Onsdag d. 21/2 kl. 19.00 
Afholder Bjerringbro virksomhedsbesøg hos 
Mita Teknik, Håndværkervej 1, 8840 Rød-
kærsbro. Hold øje med det arrangement 
under Bjerringbro og Omegn for tilmelding.

Fra bestyrelsen ønskes I alle et Godt Nytår, 
og vi håber at se så mange af jer som muligt
til vore arrangementer i 2018. 

NOV-71 Erik Tjener

Godt Nytår - Tak for året, der er gået.
2017 har været et begivenhedsrigt år, hvor 
vi har været på virksomhedsbesøg, til fore-
drag med Oberst Mads Rahbek og afholdt 
to bankospil.

Bankospil
De to bankospil, vi har haft i oktober og 
november 2017, har været overordentligt 
godt besøgt med 42 deltagere i oktober og 

53 deltagere i november, og stemningen 
har været rigtig hyggelig.
Det er også dejligt at se så mange unge 
mennesker deltage i vores bankospil.
Freddy Jacobsen har begge gange været op-
råber, og det fungerer rigtig godt.

2018. Vi tager nu fat på det nye og ubrugte 
år 2018, hvor vi ønsker, at vores medlem-
mer støtter op om vores arrangementer, 
for det er sjovest at arrangere noget, hvis I 
ønsker at deltage.
Lige omkring nytår vil I modtage program-
met for 2018, Bestyrelsesoversigt og et gi-
rokort til betaling af kontingent for perio-
den 1. oktober 2017 – 30. september 2018.
Følg med på vores hjemmeside. Der opda-
terer vi med arrangementer, billeder m.v.

Generalforsamling 5. okt. 2017
Der fremmødte 24 ud af 69 medlemmer 
til generalforsamlingen i Borgernes Hus 
i Veng. Formandens beretning blev god-
kendt. Genvalg til formand Asger Thykjær. 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Jørn 
Svenstrup og Per Gram Krugstrup Peder-
sen. Valg af 2 suppleanter: Per Munk Ros-
sen og Freddy Jacobsen. Valg af 2 fanebæ-
rere: Bjørn Nils Ebbesen og Jørn Svenstrup. 
Valg af 2 revisorer: Hans Vedersø Andersen 
og Peter Madsen. Valg af 1 revisorer-sup-
pleant: Peter Ganshorn Nielsen.
Kontingent fastholdes, 275 kr. pr. år.
Formand for Garderforeningen for Horsens 
og Omegn Jørgen Bojsen Jensen fortalte om 
sit arbejde i Garderforeningen for Horsens 
og Omegn som medlem siden gardertiden, 
formand for foreningen i 14 år og som præ-
sidiemedlem i to perioder.

Kontakt vores forening
Har du noget på hjerte, er du altid velkom-
men til at kontakte vores forening. Kontakt- 
oplysningerne på bestyrelsesmedlemmer-
ne finder du på vores hjemmeside.

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

Se yderligere om generalforsam-
lingen på www.garderforenin-
gerne.dk under Skanderborg GF. 
 AUG-72 Asger Thykjær
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Aarhus og Omegn GF 05
 26/9 1902
Formand: MAJ-77 Niels Erik Kjær
Ristrup Hovedgaard, 
Ristrupvej 39, 8471 Sabro
Tlf. 86 24 10 15 - 40 27 02 38
e-mail: garderkjaer@gmail.com
www.aarhusgarderforening.dk

Viborg og Omegn GF 15
 25/7 1909
Formand: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 · Mobil 40 37 34 32
e-mail: saabyetjele@hotmail.com
www.viborggarderforening.dk

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

Garderforeningerne i Sydjylland (3)

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

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

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

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

Godt Nytår!
Kære medlemmer. I ønskes med hele fami-
lien et godt og lykkebringende nytår. Tak 
for året 2017 og velkommen i Garderfor-
eningen i det nye år.

Pokalskydningen i Højmark mellem Ring-
købing og Skjern Garderforeninger blev 
afviklet den 2. november 2017 med delta-
gelse af ialt 13 skytter.
Der blev dystet om såvel damernes som 
herrernes pokaler samt garderglas.

Begge pokaler blev vundet af Ringkøbing.
Se resultaterne under Ringkøbing og Om-
egns Garderforening. 
Efter skydning blev serveret Højmarks tra-
ditionelle kaffebord.
Tak til Ringkøbing og Omegns Garderfor-
ening for godt samarbejde i årets løb.

Familiebowling:
Årets sidste familiebowling blev afholdt i 
Skjern Bowlingcenter søndag den 10. de-
cember, hvor vi afsluttede året  med en let-
tere julefrokost. FEB-69 Gunnar Jensen

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 
8. februar 2018 i ”Paradiset” Kasernevej 9, 
Bygning 7. Kl. 18.00 er der spisning. Selve ge-
neralforsamlingen starter kl. 19.00.
Husk tilmelding til formand, Jens Saabye, tlf. 
8667 3432 eller mail saabyetjele@hotmail.
com

Tirsdag d. 9. januar.
Bowling mod Bjerringbro Garderforening kl. 
18.30. I år afholdes dysten i Bowlinghallen 
Viborg, Tingvej 2.
(Under Tinghallen).  Mød op så vi kan få en 
god dyst. Viborg er i år værter.
Senest tilmelding til Karsten d. 5. januar.

Lørdag d. 24. februar.
Bowlingudvalget under de Danske Garder-
foreninger arrangerer en Regionsturnering 
i Viborg. Se Garderbladet/hj. side vedr. træ-
ningsaften.

AUG-82 Jørn Bech

Kommende arrangementer 
Torsdag den 4. jan kl. 18.30  
Uddeling af hæderstegn  
Frimurerlogen, Christiansgade, Aarhus.
Der uddeles hæderstegn under spisningen.  
Fremmødte bedes bære hæderstegn.  
Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer. 
Bindende tilm: Senest d. 21. dec.  
Jørgen Ø. Johnsen 4075 1724,  
abc-telte@mail.dk

Torsdag den 1. feb kl. 17.45 
Bowling  
Bowl ́n ́Fun, Skanderborgvej 226, Viby J. 
Vi konkurrerer om de flotte præmier, som 
uddeles under spisningen. 
Tag gerne ledsager med.  
Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilm.: Senest d. 20. jan. 
Jørgen Ø Johnsen 4075 1724,
abc-telte@mail.dk

Afholdte arrangementer 
Torsdag den 9. nov. kl. 18:30 Andespil  
I det Store selskabslokale, blev der spillet 
om de store og flotte præmier, samt de ud-
søgte sidegevinster.

Fredag den 17. nov. kl. 18.30 Generalfor-
samling  
Generalforsamlingen er veloverstået. 57 
veloplagte gamle gardere mødte i de flotte 
logelokaler i Christiansgade. Generalfor-
samlingen forløb stille og roligt med gen-
valg af formand og bestyrelsesmedlemmer. 
Der blev uddelt skydepræmier og i år gik 
Champagnelegatet til Jan Creutzberg for 
hans store arbejde med skydningen og som 
registrator. Ivan Bruun Topholm, nyt med-
lem i foreningen, holdt et spændende fore-
drag om hypnose.

Formanden overrækker Champagnelegatet 
til Registrator Jan Creutzberg.

Generalforsamling 2018:
Husk at møde op til generalforsamling d. 8 
februar på hjemmeværnsgården i Veldbæk. 
Indbydelse, dagsorden samt kontingent vil 
blive sendt ud. BETAL VENLIGST DIN KON-
TINGENT TIL TIDEN, så sparer du kasseren 
for at sende en rykker ud og foreningen, for 
den dyre porto! Bak op om din garderfor-
ening og gør din indflydelse gældende.

Skydning:
Husk at vi skyder hver mandag i vinterhalv-
året kl. 19.00, i kælderen under EFI-Haller-
ne.

Godt nytår. 
AUG-01 Allan Lysebjerg Andersen
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Fredericia og Omegn GF 29
 28/10 1912
Formand: OKT-77 Jørgen Jeppesen
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 76 20 12 12 / 26 20 12 12
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk
www.garder-fredericia.dk

Haderslev GF 57
 16/5 1933
Formand: JUL-71 John de Taeje
Nederbyvænget 414, 6100 Haderslev
Tlf. 74 53 16 88 / 40 91 76 50
e-mail: detaeje@post4.tele.dk
www.haderslevgarderforening.dk

BOWLING I REGION 3
Håber at alle er kommet godt igen-
nem julen og ind i det nye år.
Til de foreninger der bow-
ler, håber jeg at kuglerne 
har trillet og væltet keg-
ler i 2017 og fortsat vil 
gøre det i 2018.
Den 22. februar afvikles re-
gion 3’s regionale bowlingme-
sterskab i City Bowling, Fredericia.
Nærmere tilgår de enkelte foreninger via 
deres formand/bowlingleder.
OKT-77 Jørgen Jeppesen, Regionsbow-
lingleder

Håber at alle er kommet godt igennem julen 
og ind i det nye år. Bestyrelsen håber at se 
mange til foreningens aktiviteter i 2018.

KOMMENDE  AKTIVITETER. SKYDNING:
Vi skyder hver onsdag i Middelfart - Kontakt 
Bent  - 2849 8365 for nærmere information.

BOWLING:
Vi bowler den første torsdag i måneden hos 
Gunnar i City Bowling.

FEBRUAR: Den 22. Regional Bowlingturne-
ring.

MARTS: Den 22. Generalforsamling

Se yderligere informationer i GarderNyt og 
på www.garder-fredericia.dk

OKT-77 Jørgen Jeppesen

Aktiviteter i januar 2018
Onsdag den 3. januar 2018: Kammerat-
skabsformiddag kl. 10.00 i Garderstuen på 
Haderslev Kaserne. 
Museumsinspektør Lennart Madsen(Hader-
slev) som kalder sit foredrag ” Militær tilste-
deværelse i Haderslev gennem århundrede” 
- et foredrag som er levende og spændende.
Lennart Madsen er en kendt og meget værd-
sat foredragsholder med særlig forkærlig-
hed for Haderslev, så det bliver helt sikkert 
både en spændende og saglig formiddag.

Onsdag den 17. januar 2018 kl. 19:30 – 
Skyde- og kammeratskabsaften, Skyde-
loftet Haderslev Kaserne. 
Foreningen afholder den traditionelle Nyt-
årsparole, hvor vi efter skydningen ønsker 
hinanden godt nytår med et glas champag-
ne og et stykke kransekage. Vel mødt til en 
hyggelig aften.

Siden sidst:
Tirsdag den 14. november 2017 mødtes 
Als-Sundeved Garderforening og Haderslev 
Garderforening til den traditionelle bow-
ling dyst, men selv om Als-Sundeved pænt 
havde medbragt den nypudsede vandrepo-
kal – ja så tog de den også med retur igen 
efter en overbevisende sejr.

Det var kort sagt ikke nødvendigt med fin-
tælling, så vi bøjer os i støvet og håber på 
revanche næste år.
Men det var nu heller ikke det væsentlige, 
for vi havde alle en rigtig hyggelig og for- 
nøjelig aften i gode kameraters lag, så tak 
for bank – og på gensyn næste år.

Onsdag den 22. november 2017 – Skyde-
aften har ikke haft så god en start, og vi er 
fortsat langtfra det ønskede antal skytter, 
der havde fundet vej til Skydeloftet – tak til 
de trofaste fremmødte og en kraftig opfor-
dring til at støtte op om skydningen til alle 
øvrige – det hjælper selvfølgelig heller ikke, 
at Formanden havde en heldig aften.
Vinder af skydningen med 98 point: John 
de Taeje
Aftenens heldigste: John de Taeje.

Onsdag den 29. november 2017 mødte 
mere end 50 medlemmer inkl. Hustruer, 
børn og børnebørn op til årets julelotto i de 
smukke omgivelser i Parolesalen på Hader-
slev Kaserne. Næsten 50 gevinster fandt i 
løbet af nogle hyggelige og spændende ti-
mer deres vindere – børnene havde også 
deres eget spil og kunne hygge sig med, 
måske ikke alt for sunde poser – men alle 
hyggede sig og mange kunne også glæde 
sig over flotte og gode gaver, som gavmilde 
sponsorer havde betænkt foreningen med.

JUL-71 John de Taeje

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

Kolding og Omegn GF 06
 7/8 1904
Formand: NOV-75 Ole Bork Jessen
Sjællandsvej 16, 6000 Kolding
Tlf. 75 50 52 59 / 40 26 00 59
e-mail: ole@borkjessen.dk
www.garderforeningerne.dk/lokalforeninger
Facebook – søg på ”Garderforeningen i Kolding”

Generalforsamling.
Hermed indkaldes til ordinær generalfor-
samling på Bramdrupdam kro den 5. marts 

2018, kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægter-
ne, og gule ærter ifølge traditionen. Yderli-
gere oplysninger om generalforsamlingen 
vil tilgå medlemmerne på mail eller pr. post.

Kontingent.
Husk at kontingentet på 275,- kr. for 2018 
skal overføres til foreningens konto inden 
den 31. januar. Bemærk: Vi har ikke PBS 
koblet på den nye konto!
Foreningens bankforbindelse er Middelfart 
Sparekasse, og vores konto er: reg nr. 0759  
og kontonummer 3226958915. 

Garderforeningen for Kolding og Omegn 
håber at alle medlemmer har haft en god 
jul og ønsker dem og deres familie et godt 
nytår.

Kongeå Egnen GF 73
 24/7 1958
Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 60 80 92 26
e-mail: peter@lyngsgaard.com
www.kongeaaegnensgarderforening.dk
Konge-Egnens G.F. havde en bowling aften 
d. 9-11-17 -- der blev, som sædvanlig kæm-
pet en hård kamp, for at nå det bedste re-
sultat.
1. præmie Oliver Vig med 254 point 
2. præmie Kim Fonnesbæk med 243 point
3. præmie Peter Vig med 238 point
Også Malene kæmpede hårdt, og fik en fla-
ske rødvin Ved lodtrækning opnåede Gret-
ha en flaske portvin
Der var flere gode resultater---tillykke til 
jer, og tak til alle, som var mødt, og gjorde 
aftenen så vellykket.
-- En stor tak til Frank Hansen, for det store 
arbejde, og håber han igen vil stå for bow-
ling aften. 843 52II J.E.Fonnesbæk



GARDERBLADET26

REGION 3

Garderforeningerne på Fyn (4)

Vicepræsident: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S. 
Tlf. p. 2073 4089
e-mail: hgprivat2@gmail.com     
Regionsskydeleder:
FEB-81 Sendy Alstrøm,
Bækkevej 9, Heden, 5750 Ringe
Tlf. 3070 1959
e-mail: sehal@pc.dk
Regionsbowlingleder:
NOV-75 Ole Vagn Jensen,
Galdbjerg Kohavevej 21, 5874 Hesselager
Tlf. 6224 1250
Regionsudvalg: OKT-80 René Rasmussen, 
dytbaat1@gmail.com 
(Nordfyns Garderforening)
FEB-81 Sendy Alstrøm, sehal@pc.dk
(Den Fyenske Garderforening)

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

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

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

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

Sønderjydsk GF 46
 26/9 1920
Formand: Christian Lund
Industrivej 6 1, 6630 Rødding
Tlf. 70 22 17 71, 74 84 11 10 · Mobil 51 23 25 40
e-mail: christianlund@clglasalu.dk

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

Vejle og Omegn GF 32
 19/11 1913
Formand: JUN-83 Jens Palmelund
Søkærvej 8, 8722 Hedensted
Tlf. priv. 40 58 06 12 · arb. 75 65 06 08
e-mail: k.internet38@gmail.com
www.garderforeningenvejle.dk

Generalforsamling afholdes mandag den 
22. januar 2018 i Garderstuen, Juellings-
holmsvej 20, 7200 Grindsted.
Dagsorden udsendes af NETS sammen med 
kontingentopkrævning for 2018.
Vel mødt. Bestyrelsen

Kommende arrangementer:
Familie skydning søndag d. 4/2 2018 kl. 
14.00 i Vejruphallen. Tag nu børn eller bør-
nebørn med, mindste alder er 6 år. Villy Fogh 
sørger for kaffe og brød. Pris for skydning ca. 
30-50 kr. Efter skydning kører vi til Garder-
stuen hvor foreningen giver grillpølser m.m. 
Tilmelding senest d. 24/1.

Torsdag d. 15. marts har vi en garderkam-
merrat til Kurt som vil fortælle om en skotsk 
adelsdame og en jysk frihedskæmper fra an-
den verdenskrig. Og en såret Garder fra kri-
gen i Irak og Afghanistan.
Pris kr. 75,- inkl. kaffe ostemadder m.m. Til-
melding senest.d.10/3.

Den 12/4 Rundvisning på Schackenborg 
Slot, program følger.

Husk vi har skydning hver torsdag kl. 19.30 
på Vittenbergskolen, slutter d. 14/12 2017 
starter d. 4/1 2018. Kom og hyg jer et par 
timer. Pris kr. 30,- inkl. Kaffe.
Bindende tilmeldinger: Telefon. 2076 3106 
eller mail. leifhave@hotmail.com

22. november afholdt foreningen general-
forsamling i Garderstuen Holsted.
Traditionelt startes med spisning og kaffe.
Jesper Poulsen valgtes til dirigent og han 
førte os gennem dagsordenen:
Formandens beretning; deltagelse i repræ-
sentantskabsmøde, formandsmøde, div. 
meddelelser fra præsidiet m.m. 
kammeratskabsaften med indlæg om ople-
velser som udsendt til Cypern og i Gaza, 
Landsskydning, 2 medlemmer fik plade.
Kassererens beretning godkendt. Forenin-
gen har pt. 63 medlemmer.
Valg:
Formand; Leif Have, genvalg,
Bestyrelsen; Kurt Holm Sørensen, Lars An-
dersen, Hans Peter Jepsen, alle genvalg. 

Suppleant; Claus Nissen, Revisorer;  Arne 
Schmidt og Lars Bay, genvalg.
Forslag om at forhøje lejen for garderstuen 
blev enstemmigt vedtaget.
Herefter tildeling af hæderstegn:
60 år, 266007 Johan Steensen Madsen
50 år, 652714 Jens Caspersen 
Aftenen sluttede traditionelt med en om-
gang banko. 118-NOV-63 H.P. Jepsen

Nu er det tid for at få en vellykket forsinket 
Julefrokost, som for at få tid til det bliver til 
en Nytårs parole i DIN Garderforening – vel 
mødt! Tidspunkt: 26 januar 2018 kl. 18:00
Sted: Auditoriet 1. sal, Hjemmeværnsgården, 
Niels Finsensvej 4, 7100 Vejle
Pris: 50 kr. Mad og drikke af det gode mærke 
”ad libitum” og hyggeligt samvær med
gamle gardere til den beskedne pris (næsten 
gratis) -- kr. 50.00 all inklusive
Tilmelding /Afregning til konto: reg.nr. 1682 
- 3224031482. S.U.: Senest 20. januar 2018
NB! Der er endnu plads til nogle stykker

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

Garderforeningen for Vejle og Omegn øn-
sker alle medlemmer og deres familier et 
rigtig godt nytår.
Vi ser frem til vi mødes i 2018 til hyggeligt 
samvær i Garderforeningen.

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

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

Mobil 2484 4825

Kommende aktiviteter/arrangementer i 
perioden januar til juni 2018:
Januar:  Regionsbowling – lørdag, d. 13. ja-
nuar 2018 kl. 09.30 i Assens Bowlingcenter, 
Korsvangcentret, 5610 Assens. Hvert hold 
består af 4 bowlere. Ligesom de foregående 
år, skal vi gi´ de andre foreninger kamp til 
stregen. Efter bowling serveres der Æggeka-
ge m. flæsk og til dessert – softice og kaffe/
the - cacao. Pris pr. person kr. 280,00.
Sæt X i din kalender og ring eller send en 
mail til formanden Tom Kristensen på tele-
fon 2299 3712 -  mail: tomkristensen@pri-
vat.dk – sidste frist for tilmelding var den 
16.12.2017, men sidste øjebliks tilmelding 
må være muligt, hvis du gerne vil deltage. 

Marts: Regionsskydning
Nærmere information vil fremgå af kom-
mende garderblade. 

Generalforsamling 2018. Endelig dato vil 
fremgå af kommende garderblade.
(der satses på 16.03.2018). 

Maj: Bryggeriet Vestfyen Cup – skydning på 
50 m. afholdes tirsdag, den 8. maj 2018.
Nærmere omkring arrangementet vil frem-
gå af kommende garderblade.
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Lidt fra vicepræsidenten 
Først vil jeg ønske jer alle et rigtigt 
godt nytår. 
Det er valgår i år, idet min perio-
de som formand for regionsrådet 
og dermed vicepræsident i region 
IV udløber til formandsmødet d. 
8. marts 2018. Jeg har været vice-
præsident i den maksimale perio-
de og en anden skal tage over.
I henhold til vore vedtægter skal 
kandidatforslag indgives til regi-
onsrådet senest 10 dage før det 
ordinære formandsmøde, det vil 
sige senest den 26. februar 2016.
Kandidater kan indsende deres 
kandidatur til hgprivat2@gmail.
com
Godt nytår

JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident 

Den Fyenske GF 02
 6/7 1889
Formand: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S
Tlf. 20 73 40 89
e-mail: hgprivat2@gmail.com
www.denfyenske.dk

Juni: Repræsentantskabsmøde 2018 vil blive 
afholdt den 8-10. juni i Randers, arrangeret 
af Garderforeningen for Randers By og Om-
egn. Så sæt X i din kalender og afvent tilmel-
dingsinfo i garderbladet. Vi kan så efterføl-
gende arrangere kørsel til Randers. 
Godt Nytår 2018. Bestyrelsen for As-
senskredsens Garderforening ønsker alle 
gamle gardere med familier et rigtigt Godt 
Nytår 2018. 

JUL-78 Tom Kristensen

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

Lidt fra formanden
Kære garderkammerater. Først og frem-
mest vil jeg ønske jer alle et rigtigt godt 
nytår.
Hvis nogle få af jer ikke modtager Gard-
erbladet i februar, så kan det skyldes, at 
vedkommende stadig mangler at betale 
kontingent for 2018. Giv mig straks besked 
så vi kan få det ordnet på bedste vis.
I 2019 har Den Fyenske Garderforening 
130 års jubilæum og det bør vi da festlig-
holde under en eller anden form. Nok ikke 
en stor fest som ved 125 år jubilæet, men 
har du forslag så kontakt en fra bestyrelsen. 

Kommende arrangementer
15-m skydning. Tirsdag d. 2. og 9. januar 
kl. 19.00 i FKS-Hallen, hvor vi skyder med 
gevær og pistol på 15-m bane. Det er også 
her vi træner til Landsskydningen. 

Nytårskur i Garderstuen. Torsdag d.18. 
januar kl. 19.30 holder vi nytårskur på årets 
første Garderstue i Seniorhuset Tolbodgade 
5, 5000 Odense. Kom og ønsk hinanden Godt 
Nytår og få en hyggelig snak. 

Bowling. Torsdag d. 25. er der bowling kl. 
19.00 City Bowling Rugårdsvej 46. Tilmeld-
ing til Poul Agertoft på 2081 4272 eller poul.
agertoft@post.tele.dk

Februar 2018. 15-m skydning. Tirs. d. 6 og 
d. 13. jan. kl. 19.00 i FKS-Hallen, hvor vi sky-
der med gevær og pistol på 15-m bane.

Afholdte arrangementer 
Ved Garderstuen d. 16. november fortalte 
Christian Tvede om sin deltagelse i Team 
Rynkeby og om baggrunden for det der 
begyndte som fjollesnak ved en julefrokost 
hos firmaet Rynkeby. Det var både interes-
sant og morsomt at høre. Tak for det Chris-
tian. JUL-71 Henrik Gattrup

Næste kammeratskabsaften bliver fredag 
d. 12. jan., som sædvanlig kl. 18.
Husk den ordinære generalforsamling i sky-
decentret fre. d. 26. jan. kl. 18.30, dagsorden 
iflg. lovene. Vedr. spisning skal tilmelding ske 
til Lars Frost, tlf. 4011 4529, senest søndag 
d. 21. jan. Efter generalforsamling og spis-
ning vil fhv. forsvarsminister, nuv. M.F. Søren 
Gade fortælle om sit virke på Christiansborg.

282-MAJ-56 Henning Elnegaard-Christensen

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

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

Nordfyn GF 51
 5/8 1924
Formand: OKT-80 Renè Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 16 36 / 2168 9687
e-mail: dytbaat1@gmail.com
www.nordfyns-garderforening.dk
Bank: 6863 1009583

Kerteminde og Omegn GF 48
 15/2 1921
Formand: JAN-80 Steen Danielsen
Midskovvej 58, 5370 Mesinge
Tlf. 65 34 18 64
e-mail: sd@bidro.dk

Husk vi afholder Nytårsskydning i Dalby, 
torsdag d.18-1-2018 med start kl. 18.00.
Efter skydningen er foreningen vært ved et 
silde/ostebord, - mød op og lad os få et par 
hyggelige timer sammen.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til 
at ønske vores medlemmer med familie, - 
et godt og lykkebringende nytår.

JAN-80 Steen Danielsen

BOWLING: Husk der bowles i Otterup Bowl-
ingcenter Mandag den 8/1-2018, efter en 
vel overstået jul og nytår. Husk det er nu det 
gælder og mød gerne talstærkt op, så vi er 
mange til at bowle, det er hyggeligt og sjovt. 
Tilmelding senest 3 dage før til Heine Buhl 
på tlf. 2987 1959.  Heine Buhl 

SKYDNING: Husk der skydes i Særslev Skyt-
teforening Torsdag den 11/1-2018 kl 18.30. 
Håber I møder talstærkt op efter en vel over-
stået jul og nytår, vi glæder os til at se rigtig 
mange af jer. Tilmelding senest 3 dage før af 
hensyn til bestilling af mad, til Renè Rasmus-
sen tlf. 2168 9687.  OKT-80 Renè Rasmussen 

Det er snart 100 år siden, at Garderforenin-
gen for Nyborg og Omegn blev stiftet, så der 
er ikke noget at sige til, at vi trækker lidt på 
det ene ben. Festudvalget har sammensat et 
arrangement, som jeg håber I vil deltage i. 
Det løber af stablen tirsdag d. 6. marts kl. 
18.00. Der er sendt invitation og program ud 
til alle medlemmer. 

Her i det nye år starter skydning og kam-
meratskabsaftener op igen. Vi hygger med 
skydning, kaffe, ostemadder og munter snak 
samt ”stuerene vittigheder”. Det sker tirsdag 
d. 9. og 23. januar 2018 kl. 19 – 21. 
Håber vi ses. 

Godt nytår ønskes I alle af bestyrelsen. 
605-NOV-66 Kaj Nielsen

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

Så er jul og nytår forhåbentligt vel overstå-
et og vi er klar til endnu et godt garderår.
Så er det nu hvis du stadig vil med til REG. 
Bowling omgående tilmelding til Ole 2043 
0120 vi skal gerne stille 1 dame og 2 herre-
hold så kom nu ud af busken, det foregår i år 
i Assens 13/1 fra kl. 09.30.
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Vestfyn GF 33
 23/5 1914
Formand: 185-SEP-61 Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
e-mail: haaning@stribnet.dk

Garderforeningerne på 
Sjælland og Øerne (5)
Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fasanvænget 94, 2791 Dragør. 
Tlf. 2525 5002
e-mail: jens.crone@gmail.com
Regionsskydeleder:
096-SEP-68 Ole Olsen, 
Morænevej 19, 3550 Slangerup
Tlf. 2990 3298
e-mail: ole.gerner.olsen@gmail.com
Regionsbowlingleder:
JAN-70 Svend Clausen-Beck
Søndertoften 86, 2630 Taastrup
Tlf. 20 86 66 90

Garderforeningen  GF 01

i København 25/8 1885

Formand:
JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th., 
2100 København Ø
Tlf. 2371 1543 
e-mail: formand@garderforeningen.dk 

Kasserer og registrator: 
APR-72 Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37, 2300 København S
Tlf. 4254 0906
Bank konto: 9570-4820509056 
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk 

www.garderforeningen.dk

Skydning 2 og 4. tirsdag i måneden, på sko-
lebakken i Ollerup det er nu du skal i træning 
til REG skydning og alle de øvrige skyde kon-
kurrencer.

Hyggeskydning havde vi den 28/11 med 
deltagelse af 3 foreninger mere vi var ca. 25 
skytter til en rigtig hyggelig aften som gen-
tages i 2018 den 24/1 i Hesselager.
Bowling torsdagsturneringen for tilmeldte. 
Det ser helt fint ud, i øjeblikket ligger vi nr. 
2.

Referat fra Generalforsamlingen 24/11- 
17. Fremmøde over 25% af foreningens 
medlemmer. Vi startede med et hurra for 
Dronningen og kongehuset, sang kong Kri-
stian. Så mindedes vi 2 medlemmer som 
er gået bort i året vores æresmedlem Ove 
Christensen og Holger Larsen. Formanden 
gennemgik året og udvalgsformanden for 
skydning og bowling havde også ordet in-
gen indvindinger og vedtaget. Kassereren 
gennemgik regnskaberne, og drift var der 
et lille minus men ikke alarmerende.
Indkommende forslag var der udpegning 
af nyt æresmedlem JAN-62 Therkel Ther-
kelsen. Desuden en mindre § ændring så 
alle formalia er i orden. Alle valg var gen-
valg så tillykke herfra. Derefter var det tid 
til spisning, som i år havde 2 menuer, den 
tradionelle Gule ærter med flæsk og pølse, 
og for dem som ikke kunne spise det, Wie-
nersnitzel med det hele, herefter kaffe og 
småkager og god snak ved bordene.

JUN-85 Finn Madsen

Skydning. Vi skyder hver ons. på skydeba-
nen i Lillebæltshallen fra kl. 18.30. Der er 
også plads til dig. Kontakt eventuelt Knud på 
4021 6548.

Bankospil. Tirsdag d. 7. november blev vo-
res store årlige bankospil afholdt. Det var 
en rigtig hyggelig aften med omkring 130 
deltagere. De fleste spillere havde medbragt 
gaver til det amerikanske lotteri. Vi spillede 
om 40 ænder, en masse sidegevinster og 
flere overraskelser undervejs. Der var der-
for ikke mange, der gik tomhændet hjem 
den aften. En stor tak for hjælpen til Klaus 
og Inge fordi de igen i år var behjælpelige 
med alt det praktiske ved bankospillet! 
Vi ses til Bankospil igen til næste år.
Vestfyns Garderforening ønsker alle gamle, 
såvel som nye gardere med familier et Godt 
Nytår!. JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen 

Foreløbig er der planlagt følgende dage til 
arrangementer i foråret 2018:
Torsdag den 15. februar 2018: Bowlingaften 
(se nedenfor)

Tirsdag den 20. februar 2018, Hvor vil mø-
des til skipperlabskovs i stedet for gule ærter.
Onsdag den 21. marts 2018: Tildeling af ju-
bilæumstegn og generalforsamling

Tirsdag den 17. april 2018: ???
Tirsdag den 15. maj 2018: ???
(Ret til ændringer forbeholdes).

Bestyrelsen arbejder for at få arrangemen-
ter, der kan tiltrække mange medlemmer til 
april og maj. Men følg med i de næste numre 
af Garderbladet, hvor detaljer og oplysning 
om tilmelding vil fremgå.

Bowling. Årets bowlingaften afholdes tors-
dag den 15. februar 2018 kl. 18.00 til 20.00 i 
World Cup Hallen, 2620 Rødovre. Mødetid kl. 
17.45. Egenbetaling kr. 50,00 samt skoleje.
Efter bowling vil der være spisning og fælles 
hygge for egen regning samt udlevering af 
præmier. Oplys venligst ved tilmelding, om 
du deltager i spisningen. 
Tilmelding til: Janne Gretved på mail: jan-
ne@gretved.com eller mobil 2077 4218. Til-
melding fra mandag den 29. januar 2018 til 
søndag den 11. februar 2018.  

Bankospil på Frederiksberg Slot
Tirsdag den 28. november 2017 afholdt 
Garderforeningen i København det årlige 
bankospil. Der var et flot fremmøde, samt 
rigtig mange pæne gevinster til både ban-
kospil og Kinesisk lotteri. Der var en god 
stemning, og de flotte præmier blev fordelt 
nogenlunde rimeligt.

”De tre foreninger” Høje Taastrup 
og Omegn, Gl. Roskilde og Søndre 
Birk fortsætter successen for fem-
te år i træk. Denne gang i selskab 
med ”Kammertjener Andersen”, 
der vil fortælle om sit virke og tætte 
samarbejde gennem 7 år med Kong 
Frederik den IX og 33 år med Prins 
Henrik.
Arrangementet finder sted Torsdag 
den 18. januar 2018, kl. 18.00 i Ta-
astrup Idræts Center – Cafe Sofie, 
Parkvej 78, 2630 Taastrup, hvor 
medlemmer med ledsagere på 
tværs af foreningerne inviteres til en 
hyggelig kammeratskabsaften. Vi 
begynder som vanligt aftenen med 
fælles spisning, hvor der serveres 
en lækker gryderet med tilbehør 
samt lagkage og kaffe til dessert. 
Pris pr. deltager kr. 150,- Vand, øl og 
vin skal købes separat og eventuelt 
overskud går til veteranarbejdet. 
Reserver dagen nu, for her har du 
muligheden for at invitere din ledsa-
ger med til en hyggelig, spændende 
og informativ aften. 
Tilmelding foretages til Jens Crone 
på mailadresse jens.crone@gmail.
com eller på Mo. 2525 5002.
Du kan naturligvis også melde dig 
til hos din formand i Høje Taastrup 
og Omegns Garderforening ved Jon 
Nielsen på jon.nielsen@mail.dk el-
ler i Gl. Roskilde ved formand Bjar-
ne. C. Jensen på kontakt@dg-ros-
kilde.dk. På gensyn i Taastrup. 

MAJ-70 Jens Crone

REGION 5
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REGION 5

www.eriksen-co.dk

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

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

I pausen var der kaffe og en julebolle.
Inden aftenen sluttede, ønskede formand 
Jørn Knudsen deltagerne en rigtig glædelig 
Jul og et godt Nytår.

Bestyrelsen ønsker foreningens medlem-
mer og deres familie et godt og lykkebrin-
gende nytår. Vi håber at se mange af jer til 
foreningens arrangementer i 2018.

FEB-69 Chr. Roland Christiansen

SKYTTELAUGET Kortdistance
Første træningsdag efter nytår er ons. d. 3. 
januar, hvor vi skyder på banerne i DGI Byen. 
Vi skyder fortsat hver onsdag med start kl. 
18.30. Kom og vær med. Husk, at vi nu begy-
nder på Landsskydning 15 m, hvor alle gam-
le gardere bør deltage, så kom en tur på 
banerne og få varmet op til denne skydning.

Langdistance. På langdistancen tager vi fat 
på det nye år allerede søndag d. 7. januar og 
søndag den 21. januar. Vi mødes ved SKAK-
huset på parkeringspladsen på Københavns 
Skyttecenter kl. 08.00 til morgenkaffe. Efter 
kaffen vil turen gå til banerne.
Skyttelauget råder over geværer og nød-
vendigt udstyr, der kan lånes på banerne, 
ligesom der vil være mulighed for at få råd 
og vejledning fra gamle og erfarne skytter. 
Yderligere oplysninger om Skyttelauget og 
dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til 
formanden på telefon 4444 2473.

OKT-77 Jan Stoltenborg

Skydning onsdag, den 17. januar 2018
Bornholms Garderforening arrangerer 
skydning i Svaneke Skytteforenings lokaler. 
Vi mødes onsdag, den 17. januar kl. 19.00. 
Skydningen efterfølges selvfølgelig med kaf-
fe og kage. Tilmeld dig for at forbedre dine 
skydefærdigheder og nyd en hyggelig aften i 
fællesskab med andre gamle gardere.
Tilmelding til Peter Kofoed Dam på mobil 
2325 9004 eller mail: Svanegaard@dlgmail.
dk senest den 16. januar 2018.

NOV-93 Peter Kofoed-Dam

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

Bornholm GF 11
 20/9 1908
Formand: NOV-93 Peter Kofoed-Dam
Storegade 41, 3740 Svaneke
Tlf. 56 49 64 04 / 23 25 90 04
e-mail: svanegaard@dlgmail.dk
www.garderforeningerne.dk/gf11

Formanden bød velkommen til foreningens 
generalforsamling nummer 101. Forenin-

DER AFHOLDES REGIONS- OG 
LANDSMESTERSKAB I BOWLING  
FOR REGION V
søndag den 4. februar 2018 i Want2Bowl, 
Taastrupgårdsvej 10, 2630 
Taastrup.
Mødetid er klokken 10.30 
og der spilles fra klokken 
11.00 – 13.00 
Hver forening må maxi-
malt stille med 2 herrehold 
(kun spillere der er medlem af 
en garderforening) og 1 damehold. 
Vi spiller bedst af 2 serier med baneskift 
og hvert hold skal bestå af 4 spillere 
(max. 2 licensspillere), hvor det er det 
samlede resultat, for begge på hinanden 
følgende serier, som er gældende. 
Prisen for bowling og efterfølgende fro-
kost og kaffe er kroner 300,- pr. person. 
For de der ikke ønsker at bowle, men er 
med for at heppe og ønsker frokost og kaf-
fe, er prisen kroner 170,- pr. person. 
Drikkevarer betales separat. 
Der er inkluderet 30,- kr. til DG pr. spiller 
til præmier til Landsturneringen,
Der vil være præmier til de 3 bedste pla-
cerede hold, samt vandrepokal. 
Bowlinglederne skal samlet betale kon-
tant for samtlige spillere. 
Hvis man ikke har mulighed for at deltage 
på denne dato, kan man tilmelde sit hold i 
C-rækken, spille de 2 spil lokalt, få print 
fra den hal man har bowlet i, og sende 
printet til Landsformanden. 
Tilmelding til undertegnede, med bowler-
nes navne og årgang, senest den 7. januar 
2018.

Svend Clausen-Beck
Regionsbowlingleder, skcb@privat.dk

gen tæller i dag 35 medlemmer, hvoraf 14 
var fremmødt. Under formandens beret-
ning blev blandt andet nævnt formands-
mødet i Næstved, hvor emnet handlede om 
fællesskab mellem foreningerne. Repræ-
sentantskabsmødet i Bogense blev også 
berørt. DG opnåede i 2016 en lille med-
lemsfremgang. Målet er at nå op på 11.000 
medlemmer. Det anslås, at ca. 25% af med-
lemmerne er aktive, resten er kun medlem 
for at modtage Garderbladet. Der arbejdes 
på at oprette en ny filial af DG (DG PLUS), 
som er et gratis ekstratilbud til medlem-
merne. Formanden opfordrede alle der er 
på Facebook at melde sig ind under Faxe og 
Omegns Garderforening, så vi måske kan 
videregive info derigennem. 
Siden sidst har foreningen afholdt 100 års 
jubilæum på Rønnede Kro. En fin og hygge-
lig aften. Flagdagen blev markeret i Haslev 
by med en hyggelig gåtur ned ad Jernbane-
gade. Under formanden beretning blev der 
indskudt at sudoku og kryds og tværs ville 
være kærkommen i garderbladet. Forman-
dens beretning blev godkendt. 
Kassereren berettede om et hektisk år, der 
er gået med registrering i Danske Bank. Det 
lykkedes dog i sidste øjeblik, og regnskabet 
blev godkendt trods manglende punkter. 
Kassereren vil prøve at oprette mobilepay
Beretningen blev godkendt. 
Skydeleder Bjarne Larsen berettede at til-
slutningen til skydning generelt har været 
lavere end de foregående år, men vi prøver 
igen til næste år. Aktivitetsplan bliver frem-
sendt senere.
Skydelederen fremhævede fugleskydning 
sammen med Haslev og Sydsjælland Gar-
derforening en hyggelig dag og med et 
fornuftig overskud. Årets fuglekonge blev 
Niels Jørgen Vive
Ved landsskydning blev hold 1 nr. 23 ud af 
76 hold, og Svend Poulsen fik overleveret 
et glas for god skydning. Beretningen blev 
godkendt.
Der var genvalg til alle bestyrelses- og til-
lidsposter, dog blev Ole Pedersen valgt til 
suppleant for bestyrelsen.
Hæderstegn. I år var der tre der skulle have 
hæderstegn Mogens Mynter, Jørgen Henrik 
Nielsen og Anders Mynter. 
Under Evt. blev der talt løst om at prøve en 
sammenlægning med Haslev og evt. Syd-
sjælland garderforening. Dette undersøges.
Herefter sluttede den 101 generalforsam-
ling for Faxe og Omegns Garderforening
Og selskabet gik til en let frokost. 

Peter Pedersen
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Frederiksborg Amt GF 18
 12/12 1910
Formand: MAR-92 Kim Dahl Olsen
Kirsebærhaven 10, 3540 Lynge
Tlf. 48 16 01 96 / 21 46 10 11
e-mail: cdc-ko@mail.dk
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk

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

Gl. Roskilde GF 17

 22/1 1910

Formand: JAN-70 Bjarne C. Jensen
Løvkærsvej 6, 4040 Jyllinge
Tlf. 61 60 65 49
Registrator: JAN-59 Tommy Hansen
Bakkedraget 64, 4000 Roskilde
Kasserer: JUL-69 Heino Larsen
Søvang 30, 4000 Roskilde
e-mail: kontakt@dg-roskilde.dk 
www.garderforeningerne.dk/gf17

Helsingør og Omegn GF 41
 31/1 1918
Formand: FEB-75 Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. p. 49 13 51 46 · Tlf. m. 40 42 23 91
e-mail: larsson@skorstensfejeren.dk
www.helsingoergarderforening.dk

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

Sniper for Danmark
Vi har fået Peter Berthelsen til at holde et 
foredrag om det at være sniper for Danmark.
Peter Berthelsen, 7 år som Sniper for Dan-
mark. Udsendt 3 gange til Afghanistan, Hel-
mand Provinsen, vil i dette foredrag fortælle 
om, hvordan det er at være sniper for Dan-
mark, og hvad disse stille krigere går og la-
ver i det skjulte. Foredraget afholdes torsdag 
den 22. februar 2018 kl. 19. Til foredraget 
inviteres vore naboklubber og andre sol-
daterforeninger fra området. Nærmere om 
hvor m.v. i næste nummer af Garderbladet, 
men reserver allerede nu dagen. 

Skydningen i sæson 2017/18 er skudt 
igang og fortsætter hveranden torsdag i 
det nye år. Første gang 4.1.2018 kl. 19.30 i 
Kettingehallen. Se datoer på indkaldelse til 
generalforsamlingen. 

Falster og Østlollands Garderforening af-
holdt årets generalforsamling på Toreby 
Forsamlingsgård den 22. november 2017. 
Referat se link på hjemmesiden. Blot kan 
nævnes, at Karl Andersen trådte ud af be-
styrelsen og Peter H. Rasmussen blev valgt 
til bestyrelsen. Der blev uddelt 25, 40, 50 
og 60 - års tegn og ligeledes var der med-
lemmer, som deltog i generalforsamling for 
første gang. Vi ser frem til, at se disse også 
i årene fremover. Endnu en god generalfor-
samling med godt fremmøde og hyggeligt 
samvær under og efter generalforsamlin-
gen.
Rigtig mange har indbetalt kontingent, 
men der mangler stadig nogle. Det er let-
tere for kassereren hvis du selv gør det og 
ikke skal rykkes. Peter Müller

Kommende arrangementer:
Mandag, d. 8. januar 2018, kl. 18.30: Nyt-
års-Klubaften i Sergentmessen på Garder-
kasernen.

Mandag, d. 5. februar 2018, ca. kl. 20.00: 
Ordinær generalforsamling jfr. Vedtægter-
ne i Sergentmessen på Garderkasernen.
Husk at forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skriftligt skal være for-

Kommende arrangementer:
Bowling og kegler; Der spilles som altid 
bowling og kegler i foreningen, det er des-
uden som altid for dem, der spiller bowling 
om onsdagen i lige uger og kegler om tirsda-
gen i ulige uger.

Fællesmøde d. 18. januar 2018; Som nævnt 
i sidste indlæg i bladet, er der indbudt til 
en sammenkomst i Taastrup Idræts Cen-
ter – Café Sofie på denne dag kl. 18. Dette 
er et tilbagevendende arrangement som er 
mellem de tre garderforeninger, Ndr. Birks 
Garderforening, Høje- Taastrup og Omegns 
Garderforening og Gl. Roskilde Amts Gar-
derforening. Hovedattraktion denne aften 
er tidligere kammertjener hos de kongelige, 
og det bliver ikke kedeligt, er der blevet sagt. 
Tilmelding foretages til Jens Crone på jens.
crone@gmail.com eller på Mob. 2525 5002.

Generalforsamling 2018
Det er med glæde at bestyrelsen kan invitere 
til næste års generalforsamling allerede nu. 
Det er derfor med stor tilfredsstillelse at næ-
ste års generalforsamling skal afholdes 15. 

Generalforsamling: I henhold til vedtægter-
ne afholdes der ordinær generalforsamling 
mandag, den 22. januar 2018. 
Nærmere oplysninger om generalforsamlin-
gen vil tilgå medlemmerne.

NB. Hvis du har en mailadresse, bedes du 
gå ind på foreningens hjemmeside i punk-
tet ”Information” og tilmelde dig mailingli-
sten.

Foreningens aktiviteter beskrives på  www.
gf-haslev.dk JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din lokale forening.
I løbet af december skulle invitationen til 
vores 100 års jubilæum have nået din mail-
bakke eller postkasse, håber vi ses..

1. november afholdt vi det årlige og tradi-
tionsrige andespil. Ca. 50 deltagere havde 
en hyggelig aften, god mad og fine præmi-
er. Desværre gik nogle hjem uden gevinst, 
til trøst spiller vi igen til næste år, så bedre 

manden i hænde senest otte dage forinden; 
dvs. 28. januar.
Kl. 18.30 går vi til Livgardens monument for 
vore faldne, for dér at lægge en krans til til 
ære for vore garderkammerater, som ikke 
længere er blandt os. Alle, der ønsker at del-
tage i denne højtidelighed, bedes indfinde sig 
i Sergentmessen på Garderkasernen i god tid 
forinden.
Deltagelse i generalforsamlingen kræver 
ikke deltagelse i spisningen og kranselæg-
gelsen forinden: Men ønsker man at spise 
med, skal tilmelding hertil ske som beskrevet 
nedenfor.
Tilmelding til spisning senest onsdag, d. 3. 
januar 2018 hhv. onsdag, d. 31. januar 2018 
til næstformand Søren Terp, tlf.: 5154 0957.

marts 2018. Denne skelsættende begivenhed 
skal som sidste år afvikles på det gamle ”Ho-
tel Prindsen”, nu Florentz, Café og Brasserie, 
Algade 13 i Roskilde. Markér denne dag i din 
kalender allerede nu, der vil blive budt på 
følgende traktement efter generalforsam-
lingen;
Menu:
Laks bagt med krydderurter, Porchetta med 
sprøde svær, Langtidsstegt oksefilet, Braise-
ret kalkunbryst, 2 slags salater efter køk-
kenschefens valg, Pommes rissolé, Kartoffel-
salat med rødpesto, Rødvinssauce.
Hertil serveres hjemmebagt foccaciabrød & 
smør, Chokolade & banan
Chokoladebrownie – karamelliseret banan – 
bananpuré – chokoladejord – vaniljeis – fri-
ske hindbær, Kaffe/the: Incl. Arrangementet.

Bestyrelsen ser frem til et oplevelsesrigt 
og glædeligt nyt år, med masser af engage-
ment og forhåbentligt indkomne gode initi-
ativer fra medlemmerne også. 2018 er gået 
i gang! OKT-86 Flemming Haar Ehlers
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Holbæk Amt GF 21
 24/3 1911
Formand: 652-NOV-49 Kaj Kristensen
Stenhusvej 5 B, 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 27 30
e-mail: kajkris@hotmail.com
www.holbaekamtsgarderforening.dk

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

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

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

Køge og Omegn GF 45
 15/10 1919
Formand: SEP-85 Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. p. 28 44 12 94
e-mail: henrik.agerlin@gmail.com
www.koogf.dk

BOWLING MED SPISNING
Afholdes onsdag den 10 januar i Mega Bowl, 
Mellemvang 5, Holbæk. Vi mødes kl. 17.45 
hvor der er spisning med efterfølgende bow-
ling kl. 20.00. Efter bowling er der kaffe og 
præmieuddeling.
Hvis du er interesseret i at deltage så kon-
takt Bent Pedersen på tlf. 5932 8219 eller på 
e-mail: karenbent@c.dk senest 3 dage før.

Aktiviteter primo 2018:
Bowling: Hver anden tirsdag i Want2Bowl. 
I januar er det tirsdag den 2. januar, tirsdag 
den 16. januar og tirsdag den 30. januar.

Vinterskydning: Første ordinære skydeaften 
er mandag den 8. januar. Nytårsskydningen 
afholdes søndag den 14. januar. Indbydelse 
er udsendt og kan ses på vores hjemmeside.

Fællesmøde: Fællesmøde sammen med 
naboforeningerne torsdag den 18. januar. 
Indbydelse er udsendt og kan ses på vores 
hjemmeside.

Bowling: Fra bowlingafdelingen skal der 
lyde et GODT NYTÅR til alle. Helligdagene 
er forhåbentlig overstået godt, og alle kan 
nu se frem til anden halvdel af sæsonen, 
hvor højdepunktet selvfølgelig er Regions-
mesterskabet. Invitationen er udsendt til 
alle foreningsformænd samt bowlingledere, 
så nu håber regionsbowlinglederen blot på 
stor opbakning til arrangementet. Ordinær 
bowling begynder den 3. januar, og hele ja-
nuar vil de spillere der bliver udtaget spille 
sammen.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et 
godt nytår. 729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Mandag den 26. februar 2018 kl. 18.00 af-
holdes ordinær generalforsamling på Re-
staurant Den Tykke Kok Banegårdsplads 2, 
4400 Kalundborg. 
Tilmelding til Finn Nielsen, 6049 9258 
mail:lyngsti9@gmail.com

JUN-85 Karsten Jensen

Bowling:
Vi er nu også godt i gang med hjemmesæso-
nen, men har plads til flere M/K på banerne. 
Første gang for nye bowlere, er en gratis om-
gang. Så kom og vær med, fra klokken 18.00-
19.00 i Køge Bowling Center. Bowlingfor-
mand Steen Rasmussen, telefon 2985 9028.

Banko 2017.
Arrangementet fandt sted 20. november.
De flotte gevinster stod i kø på gavebordet, 
for uddeling til de heldige vindere til ban-
kospil og lotteri. Men først var der lækker 
wienerschnitzel med tilbehør, til fornøjelse 
for ganen. Under kaffen var bankospillet i 
gang og Flemming, samt Carsten styrede 
løjer og tal. Vi takker Flemming og vore 
sponsorer for den store indsats og de flotte 
gaver.
Lotteriets gevinster blev under stor spæn-
ding fordelt og den store købmandskurv 
gik jo desværre, kun til en. Sort tillykke til 
alle vinderne.
Tak til alle deltagere for en god aften.
Se billeder på vor hjemmeside www.koogf.
dk

Hjemsendelsesparade hold april 2017.
Paraden fandt sted den 30. november.
Vor fane var sammen med otte andre for-
eningsfaner repræsenteret ved den fornø-
jelige begivenhed, hvor garderne slipper ud 
til det civile liv igen.

held næste gang. Stor tak til vore sponsorer.
30. nov. var fanen repræsenteret ved hjem-
sendelsesparaden i Høvelte.

Husk at hjemmesiden indeholder nyt om 
og fra arangementerne, samt billeder fra 
samme, du kan også gå på facebook og 
komme med kommentarer eller gode ideer.
Bestyrelsen ønsker alle et GODT NYTÅR...

NOV-74 Tommy Aaboe

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

Nordre Birk GF 62

 19/11 1941

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

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

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

www.nordrebirksgarderforening.dk

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

Skydning:
Der var juleafslutning i Garderstuen den 
12. december 2017.  Nærmere omtale i 
næste nummer. Skydeformand Svend Vah-
lgren telefon 6128 5361.

Garderstuen:
Har åbent sammen med skydningen, hver 
tirsdag fra klokken 1900 -2100. Stoffer står 
klar i ”Bundstykket” med lækre sager.

Godt nytår:
Nu da julen og nytår er vel overstået, øn-
sker Bestyrelsen alle i vor forening samt 
familie, et godt nytår, med håb om mange 
og interessante tiltag i 2018.

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

Steen Rasmussen

Tirsdag den 23 januar kl. 18.30 har vi 
igen det hyggelige årlige Bankospil. Ban-
kospillet afholdes på Cafè Ny Holte Port, 
Øverødvej 19, 2840 Holte. Alle medlemmer 
og gamle gardere med familie og venner 
er meget velkommen. Der vil som sædvan-
lig være mange flotte præmier og chancen 
for at gå hjem med èn eller flere gevinster 
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Nordsjælland GF 16
 3/12 1909
Formand: NOV-75 Bo Toft Rasmussen
Hvedemarken 21, 3550 Slangerup
Tlf. 27 26 49 01
e-mail: bo@botoft.dk
Facebook: Nordsjællands Garderforening
www.nsgarder.dk

Stevns GF 31
 20/7 1913
Formand: 415-NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8, 4672 Klippinge
Tlf. 56 56 14 00 / 40 40 84 00
e-mail: boso@privat.dk
www.stevnsgarderforening.dk

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

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

er derfor meget stor. Prisen for at deltage 
er kun 50 kr. for 3 spilleplader, og der kan 
naturligvis købes ekstra plader. Klokken 
18,30 serveres èt stykke med sild, 2 stk læk-
kert smørrebrød samt ost og èn øl, èn snaps 
og kaffe. Prisen for mad og drikke er kun 100 
kr. Kan I spise mere, kan der bestilles ekstra 
smørrebrød til kun 20 kr pr stk. Hank op i 
familien og vennerne og deltag i dette flotte 
arrangement. Efter bankospillet vil der som 
sædvanlig være lotteri med flotte gaver. 
Trædrejerne håber der bliver tid til at lave 
et par ting til lotteriet. Tilmelding og bestill-
ing af ekstra smørrebrød er nødvendig og 
skal ske senest 14. januar til Hans Larsen på 
4588 5118 mail: hans.vera@mit.bolignet.
dk eller Jørgen Skov Andersen på 4588 6673 
eller mail til: joergen@skovandersen.dk
Kom i god tid til en hyggelig Bankoaften.

Skydning: Mandag den 8. januar er første 
skydedag i 2018 og da det er første skyded-
ag i januar, er vores damer velkommen. Der 
skydes derefter mandage i lige uger altså 
hver 14. dag. Der er skydning fra kl 16 til 
19. Al skydning er på vores nye elektroniske 
skydebaner i kælderen under Lyngby Idræts-
by, Lundtoftevej 53, 2800 Kongens Lyngby.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 
20. februar kl 18.00 på Cafè Ny Holte Port, 
Øverødvej 19, 2840 Holte. Tilmelding til 
maden  senest 14. januar til Hans Larsen på 
4588 5118 mail: hans.vera@mit.bolignet.
dk eller Jørgen Skov Andersen på 4588 6673 
eller mail til: joergen@skovandersen.dk. 

Trekantskydning foregår onsdag den 14. 
marts med Søndre Birk som vært. Nærmere 
tilgår jer på mail, når vi modtager en invi-
tation.

Afholdt arrangement: Mandag den 27. no-
vember holdt vi en fantastisk juleskydning 
med 27 deltagere.  Ræveskydningen for 
damerne blev vundet af Helen Kristensen 
og Jørgen Brandhøj vandt Garderskydnin-
gen. Vi sluttede aftenen af med noget virke-
lig godt hjemmelavet mad lavet af flere 
Gardere.

I ønskes alle et rigtig godt nytår.
MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Vinterskydningen på Hotherskolen i Hårlev 
forsætter på følgende dage.
Vi skyder hver tirsdag kl. 19.00 på følgende 
datoer:  9. og 23. januar og 6. og 20. februar
6. marts samt 27. marts, hvor der er fælles-
spisning med Faxe Garderforening.
Alle er meget velkomne.

Generalforsamling i 2018 vil blive afholdt 
på Traktørstedet Højeruplund, fredag den 
23. marts 2018 kl. 18.00. Nærmere informa-
tion vil tilgå hvert enkelt medlem.

Fugleskydning 2018. Vi vil i det kommende 
år afvikle vores traditionelle fugleskydning 
hos fanebærer Preben Rasmussen på Hum-
lemosegård i Lyderslev, lørdag den 9. juni 
2018. Vi vil informere om aktiviteterne via 
mail, brev samt på vores hjemmeside www.
Stevnsgarderforening.dk 

Året 2017 er nu gået, og jeg vil gerne be-
nytte lejligheden til at takke alle vore med-
lemmer af Stevns Garderforening for den 
store opbakning, der har været til vore ak-
tiviteter i årets løb. Bestyrelsen vil samtidig 
takke for den fine modtagelse vi får, når vi 
aflægger besøg i forbindelse med de runde 
mærkedage. 

Godt nytår
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer med 
familier et rigtigt godt nytår.

NOV-67 Søren Sørensen

Skyttelauget informerer:
Vi har kammeratskabsskydning i Fakse Gar-
derforening, onsdag d. 17. januar, kl. 19.00. 
Skydning på 15m. Med efterfølgende spis-
ning.  Bindende tilmelding til Gert Roerholt  
tlf. 21930956. Start fra vandtårnsparkering 
kl 18.00.
Vi har Pokalskydning i Fladsåhallen torsdag 
d. 1. februar, kl 18.00. Deltagere fra, Fakse, 
Haslev, Stevns, og Sydsjællands garderfor-
eninger. Der skydes på 15m, med efterføl-
gende spisning i Garderstuen. Tilmelding til 
Gert Roerholt  tlf. 2193 0956.

Garderstuen informerer:
Torsdag d. 4. januar er der åbent i garder-
stuen kl. 19.00, husk tilmelding til Claus 
2082 7545, senest tirsdag d. 2. januar.  
Torsdag d. 11. januar har vi frokostmøde i 
Garderstuen, kl 11.00- 14.30. Der serveres en 
let frokost inkl. 1 øl, 1 snaps og kaffe, pris kr. 
85,00. Alle er velkomme. Tilmelding til Claus, 
tlf 2082 7545, senest tirsdag d. 9. januar
Torsdag d. 1. februar er der åbent i gar-
derstuen kl. 19.00, husk tilmelding til Claus 
2082 7545, senest tirsdag d.30. januar.  

Den samlede bestyrelse og udvalgene øn-
sker et godt nytår.  Vores nytårsønske er at 
se rigtig mange til vores arrangementer i 
2018.  JUL-74 Kristian Rasmussen

Kommende arrangementer
Som annonceret i forrige garderblad afhol-
der ”de tre foreninger” vort fælles arran-
gement Torsdag den 18. januar 2018, kl. 
18.00 i Taastrup Idræts Center – Cafe Sofie, 
Parkvej 78, 2630 Taastrup, hvor Kammertje-
ner Andersen causerer. Vi henviser til vort 
indlæg i forrige nr. og til vort indlæg under 
Region V. Tilmelding til undertegnede og på 
gensyn i Taastrup.

Tiden går hurtigt og vi vil allerede nu minde 
dig om den forestående generalforsamling 
den 23. marts 2018. Nærmere i næste nr. af 
GB. 

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra 

Musikkorpset gør dagen festlig.

Ring til Jesper Hyllested. Musiker ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 2825 6500
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Vestlolland GF 50
 20/1 1924
Formand: 671-NOV-65 Jens Høyer
Strandvej 5, 4900 Nakskov
Tlf. 23 25 73 06
e-mail: strandvej05@gmail.com

Vestsjælland GF 13
 23/5 1909
Formand: 779-SEP-63 Knud Glavind
Møllevænget 20, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. p. 58 54 85 91 · mobil 30 54 38 91
e-mail: dgglavind@dbmail.dk
www.garderforening.dk/vsgf.html

Kalifornien GF 92
 15/3 1942
Formand: 484-NOV-54 Kristian Poulsen
161 Oak Meadow Road, Sierra Madre, CA 
91024-2661, USA
Tlf. 1 (626) 3553 371
e-mail: scankp1@verizon.net 
www.garderforening.dk/califgf.htm

Mellem staterne GF 93
 13/2 1943
Formand: MAR-86 Peter KB Diessel
831 W.Cornell Avenue, Palatine, Illinois 60067, 
USA
Tlf. (847) 690-1774 · Mob. 312-882-9191
Fax. (847) 881-0881
e-mail: peter@thediessels.com
www.garderforeningen.com

New York GF 91
 31/5 1928
Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
1241 Hulls Highway, Southport, CT 06890, USA
Tlf. USA 203 259-0767
e-mail: new_york_garderforening@hotmail.com 
og klarsen@wwalliance.com

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

Stor britannien GF 99
 22/4 1992
Formand: Amin Amirian
Tlf. +44 (0) 741 153 4422
e-mail: amin.amirian@gmail.com
www.garder-uk.com

Øst Kanada GF 96
 11/3 1958
Formand: JAN-74 Poul Rasmussen
111 Rexway Dr. Georgetown, ON L7G 1R3, 
Canada
Tlf. 905 873 7929
e-mail: poulj.rasmussen@gmail.com
www.garderforening.dk/ecgf.html

Vest Kanada GF 95
 18/10 1944
Kontaktperson: FEB-71 Jan Bjerreskov
PO Box 1021, Black Diamond, AB T0L 0H0,
Canada
Tlf. (403) 808-3433
e-mail: bjerre@telusplanet.net
www.garderforening.dk/wcgf.html

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

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

Præsident: MAR-86 Peter KB Diessel
One Renaissanca Place,
#1217, Palatine, 
Illinois 60067, USA
Tlf. (847) 690-1774 
Mob. 312-882-9191
Fax. (847) 881-0881
e-mail: peter@thediessels.com
www.garderforeningerne.dk/dgu

Garderforeningerne i Udlandet (6)Afholdte arrangementer:
80 fremmødte deltagere til vort bankospil 
den 3.11 fik en rigtig flot aften, så det må 
vi vist igen betegne som en succes. Efter ca. 
3 timers spil var de mange flotte gevinster 
blevet fordelt til højre og venstre, men som 
sædvanligt er der altid nogle, der sidder 
med en heldig plade eller to. Formanden 
takkede kassereren for hans talopråb, og 
for hans store arbejde med indkøb og tilret-
telæggelse af arrangementet, og deltagerne 
for et flot fremmøde med ønsket om en god 
jul og et godt nytår. 

Skytterne var igen aktive mandag den 
20.11, da fængselsvæsenet (FIOV) stod som 
værter for skydningen mellem FIOV-SBG- 
og marineforeningen (MF). FIOV lånte vore 
baner til skydningen, da Statsfængslet i 
Vridsløse nu er delvist nedlagt, og de tilhø-
rende skydebaner ikke mere vedligeholdes. 
Vi havde en rigtig fin aften, hvor der blev di-
sket op med en lækker vildtgryde (vildsvin 
og elg). MF vandt skydningen med Søndre 
Birk på andenpladsen. Individuel vinder 
fra vor forening blev Henrik Graves Pe-
tersen med Carl Aage Lausten som en flot 
nummer to. FIOV meddelte, at de ikke mere 
kan afholde skydningen, men at de håber 
på, at de stadig kan holde sammen på deres 
skytter, så de måske også kan deltage næste 
år.  

Skydning og bowling fremgår af forenin-
gens hjemmeside www.sbg.dk. 

MAJ-70 Jens Crone

Besøg på Nakskov Mill Foods A/S
Tirsdag den 11. januar 2018 kl.18.00 besøg 
på en af Nakskovs mest succesfulde virk-
somheder. Fabrikschef Flemming Nielsen 
vil præsentere virksomheden i mødelokalet, 
hvor der bydes på kaffe/vand og småkage.
Derefter rundvisning i fabrikken.
Adr. Gasvej 3, Nakskov. Tilmelding senest 
den 5. januar. Tlf. 2325 7306.

Alle i Vestlollands Garderforening ønskes 
en glædeligt jul og godt nytår.

Bestyrelsen

Remembrance Day Parade 2017
På en flot solrig søndag morgen d. 12 no-
vember mødtes otte medlemmer fra Gar-
derforeningen i Storbritannien ved St. 
James’s Park undergrunds station. Klokken 
var 09:00 og alle mand var klar til den årlige 
Remembrance Day parade i London invite-
ret af vores søsterregiment, the Princess of 
Wales Royal Regimet, som vores Dronning 
også er æresoberst for. Det var anden gang, 
at Garderforeningen formåede at stille med 
så stort et antal af gamle gardere. Denne 
parade er til minde og ære for Britiske og 
Commonwealth soldater, der er faldet i de 
to verdenskrige og senere konflikter.
Remembrance Day parade afholdes altid på 
søndagen, der er tættest på den 11. novem-
ber. Klokken 11.00 blev der afholdt 2 mi-
nutters stilhed før den afsluttende march 
forbi The Cenotaph i Whitehall som ender 
ved Horse Guards Parade pladsen, hvor det 
i år var Prince Edward, Earl of Wessex som 
hilste på paraden. Der var i år ca. 8.000 pa-
radedeltagere. Paraden bliver overværet af 
et stort antal tilskuere, som ærer paraden 
og dennes deltagere med klapsalver langs 
Whitehall. Derudover sendes paraden di-
rekte i fjernsynet på BBC1, hvor der er om-
kring 4 millioner seere.
I år stillede vi igen iført Den Kongelige Liv-
gardes blå skråhuer, og som tidligere vakte 
skråhuerne også igen i år stor beundring 
i paraden. Den Danske Ambassade i Stor-
britannien sponsorerede en krans, som vi 
havde æren af at lægge ved the Cenotaph til 
minde om de danske soldater som har ofret 
deres liv for verdensfreden. Det var således 
nogle meget stolte gardere, der efter para-
den igen i år kunne indtage en velfortjent 
omgang traditionel Bangers & Mash på The 
Feathers Pub.
Deltagerne fra Garderforening i Storbritan-
nien var:
Amin Amirian, Claus Mathiesen, Flemming 
Jacobs, Frederik Klitvad, Frederik Hein Rii-
se, Kim Bønnelykke, Marcus Ørtenblad og 
Peter Laub.
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Runde Fødselsdage (50-60-70-75-80-
85-90-95-100 år) udskrives månedligt 
fra DGs edb-anlæg og bringes auto-
matisk i Garderbladet. Fødselsdagene 
nævnes fra den 10. i måneden til den 
9. i følgende måned alternativt for to 
måneder af gangen. Normalt nævnes 
soldaternummer, indkaldelsesmåned, 
indkaldelsesår samt garderforenings-
nummer. Meddelelse til Garderbladets 
kontor er kun nødvendig, hvis dagen 
ikke ønskes nævnt. Guld-, Sølv- og 
alm. bryllupper m. m. skal anmeldes 
til Garderbladets kontor via den loka-
le garderforening. Husk soldaternum-
mer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale 
garderforening eller direkte til Gar-
derbladets kontor.

18-01 442-MAJ-53 GF 05
 Knud Poulsen
 Svalevej 6 
 8210 Aarhus V
23-01 226-NOV-53 GF 96
 Jørgen Birk Andersen
 246 Centennial Forest Dr.
 Milton ON. L9T 5W9
 Canada
24-01 161-NOV-53 GF 07
 Børge Niels Peter Henriksen
 Skipperlodden 26
 4736 Karrebæksminde
29-01 251-NOV-53 GF 03
 Frede Nikolaj Østergaard
 Kongevej 39
 8752 Østbirk
03-02 956-NOV-52 GF 16
 Ib Hansen
 Ørnholmvej 12
 3550 Slangerup
80 år
14-01 083-MAJ-59 GF 62
 Frede Ingemann Hansen
 Gadelandet 12, 3. 0002
 2700 Brønshøj
16-01 973-SEP-58 GF 05
 Ib Bjarne Jensen
 Skejbygårdsvej 24, 1. 0002
 8240 Risskov
16-01 971-SEP-57 GF 53
 Ejnar Wittrock-Hansen
 Mogensbanke 6
 4400 Kalundborg
20-01 386-SEP-59 GF 45
 Jørgen Vagn Andersen
 Kogleaksvej 61, 4600 Køge
21-01 003-SEP-58 GF 01
 Finn Jan Hansen
 Macniven Allé 10
 2750 Ballerup
21-01 077-NOV-57 GF 44
 Christian Buchhave Madsen
 Rugvangen 37
 7900 Nykøbing Mors
24-01 339-JAN-58 GF 45
 Mogens Hedeboe
 Hårlev Bygade 23 A
 4652 Hårlev
01-02 907-MAR-59 GF 32
 Jens Henrik Bjerregaard
 Strandgade 19 B, st.
 7100 Vejle
04-02 578-MAR-58 GF 10
 Tage Sørensen
 Lundsgårdsgade 22
 9000 Aalborg
05-02 338-SEP-59 GF 01
 Eduard Finn Schou Bjurner
 Ishøj Centervej 22, 1. 0107
 2635 Ishøj
75 år
10-01 821-NOV-64 GF 46
 Hans Jørgen Davidsen
 Chr. Andersens Vej 27
 6510 Gram
10-01 445-NOV-61 GF 52
 Jens Peder Hansen
 Ty Hastrupvej 10 B
 4690 Haslev

10-01 929-SEP-62 GF 78
 Peter Mikkelsen
 Askeengen 102
 2740 Skovlunde
16-01 106-JAN-63 GF 46
 Johan Christian Hansen
 Tingvej 17 B
 6780 Skærbæk
23-01 838-SEP-62 GF 43
 Peter Loft
 Splidsvej 47, 9990 Skagen
25-01 562-JUL-63 GF 51
 Poul Rasmussen
 Bøgevej 22
 5400 Bogense
27-01 865-JAN-65 GF 44
 Verner Nørgaard Jensen
 Frederik Kroghsmark 9
 7950 Erslev
30-01 528-MAJ-62 GF 07
 Vald. FL. Rostgaard Nielsen
 Sofiedalsvej 5, 4700 Næstved
01-02 893-SEP-63 GF 31
 Carsten Vitus
 Sandmandsvej 15
 4673 Rødvig Stevns
06-02 100-JAN-62 GF 13
 Kurt Pedersen
 Merløsevej 28
 4370 Store Merløse
07-02 290-JUN-66 GF 16
 Peter E. Sørensen
 Solbakken 39
 3400 Hillerød
08-02 611-JUL-62 GF 52
 Mogens Poulsen
 Ringstedvej 56 A, 1. th.
 4690 Haslev
70 år
10-01 771-APR-68 GF 43
 Hans Jørgen Kaae
 Rålundvej 59
 9900 Frederikshavn
12-01 588-JAN-68 GF 21
 Harald Nielsen
 Skovbrinken 49
 4060 Kirke-Såby
17-01 552-JAN-68 GF 40
 Per Seeberg
 Elmelunden 16, 9575 Terndrup
20-01 044-AUG-67 GF 62
 Claus Christian Nimb
 Quartier ste. Catherine
 F-83830 Figaniéres
 Frankrig
21-01 766-APR-68 GF 13
 Poul Sivgaard Henriksen
 Signesvej 3
 4200 Slagelse
21-01 701-APR-68 GF 30
 Erik Sehested
 Krogårdsvej 1, 8882 Fårvang
23-01 895-JUN-68 GF 13
 Ole Germann Petersen
 Slotsvænget 3
 4200 Slagelse
24-01 868-APR-68 GF 01
 Georg Christensen
 Åstræde 9
 4720 Præstø

Guldbryllup
20-1 005-JAN-62 GF 34
 Therkel Therkelsen og fru Sigrid
 Blåbærvej 17, Faarup
 7900 Nykøbing Mors

27-1 327-MAJ-63 GF 14
 Gunnar Vilh. Huge og fru Kirsten
 Egelev Gade 14
 4840 Nr. Alslev

Fødselsdage
95 år
23-01 704-NOV-48 GF 41
 Palle Egense
 Rungstedvej 61, 1. th
 2960 Rungsted Kyst
90 år
12-01 530-MAJ-49 GF 13
 Keld Bendtsen
 Snekkerupvej 1, Flakkebjerg
 4200 Slagelse
24-01 424-NOV-49 GF 95
 Morten V. Pedersen
 4 Sierra Vista Circle S.W.
 Calgary Alberta T3H 3A6
 Canada
07-02 604-NOV-49 GF 57
 Hans Gram
 Skibbrogade 35, 1.
 6100 Haderslev
85 år
15-01 852-NOV-53 GF 38
 Jens Erik Larsen
 Gartnerparken 16
 4654 Faxe Ladeplads
16-01 312-NOV-53 GF 16
 Orla Sørensen
 Fredensborgvej 25
 3080 Tikøb
17-01 684-NOV-54 GF 29
 Erik Lødsen Andersen
 Lombardisvej 11
 7000 Fredericia
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24-01 250-SEP-68 GF 61
 Ole Hybel-Hansen
 Victoria Residence
 7 Chemin des Myrtes
 06310 Beaulieu-sur-Mer
 Frankrig
29-01 FEB-71 GF 61
 Ebbe Dalsgaard Sørensen
 Humlemarksvej 23
 2605 Brøndby
01-02 698-APR-68 GF 57
 Sven-Erik Lindholm
 Kokærvej 43
 6070 Christiansfeld
01-02 251-SEP-68 GF 17
 Ole Bjørnstrup
 Krogager 10
 4000 Roskilde
03-02 763-APR-68 GF 05
 Verny Thomsen
 Multebærvej 48, 8471 Sabro
60 år
17-01 AUG-79 GF 15
 Søren Doile Jensen
 Ejstrupbro 17, 8832 Skals
20-01 NOV-75 GF 72
 Per Brauner Christensen
 Dejrupvej 30, 6855 Outrup
21-01 AUG-79 GF 61
 David Andersen
 Skræderkær 2, 3660 Stenløse
22-01 OKT-77 GF 27
 Leif Jakobsen
 Fyrrevænget 3, 7850 Stoholm
30-01 AUG-78 GF 01
 Bjarne Thomsen
 Brøndsteds Allé 6, 1.th.
 1803 Frederiksberg C
01-02 NOV-78 GF 59
 Finn Lyder Jensen
 Søndergade 11
 6740 Bramming
50 år
11-01 JUL-88 GF 14
 Bo von Würden Petersen
 Humlehaven 8
 4894 Øster Ulslev
20-01 JUL-88 GF 14
 Michael Andersen
 Bruntofte Allé 26
 4800 Nykøbing F
23-01 JAN-90 GF 18
 Michael Nedergaard
 Allékredsen 153, 3400 Hillerød
27-01 APR-88 GF 01
 Lars Ulrik Højberg
 Vadstrupvej 5 B, 3. th
 2880 Bagsværd
31-01 JAN-89 GF 10
 Henrik Sørensen
 Kildeparken 1
 9260 Gistrup
31-01 SEP-88 GF 17
 Henrik Hornshöj Kristiansen
 Boesvej 6
 4070 Kirke Hyllinge
02-02 APR-88 GF 02
 Thomas Ejsing Olesen
 Tøndervej 213
 6200 Aabenraa

04-02 JAN-89 GF 12
 Dan Hermansen
 Gylling Østergade 11
 8300 Odder
09-02 MAJ-89 GF 46
 Oluf Linding
 Clementstøberivej 3
 6630 Rødding

Dødsfald
568-NOV-45 GF 97
 Jesper Ottosen
 607 Sedger Road
 Victoria, BC V8Z 1R9
 Canada
96-MAJ-48  GF 44
 Jens M. Poulsen
 Asselsvej 120
 7990 Øster Assels
219-MAJ-52 GF 07
 Peter Mortensen
 Manøvej 44 A, 3. 0001
 4700 Næstved
NOV-53 GF 60
 Gunnar Jessen
 Bosagergården 15, st.tv.
 6400 Sønderborg
870-NOV-54 GF 07
 Irgens Jensen
 Fjordbakken 44
 4700 Næstved
221-NOV-56 GF 53
 Hans Peter Petersen
 Lilesøvej 160
 4400 Kalundborg
043-SEP-58 GF 14
 Leif Svenningsen
 Næsbjergvej 1
 7873 Væggerløse
307-SEP-59 GF 01
 Jørgen Thomsen
 Nitivej 15, st. th
 2000 Frederiksberg
187-MAR-64 GF 16
 Flemming Byrresen Nielsen
 Bækkegården 22
 3650 Ølstykke
FEB-71 GF 01
 Allan Emil Borré
 Soldraget 37, 0139
 3460 Birkerød
FEB-71 GF 23
 Carsten I. Klinch Pedersen
 Henry Heerups Vej 36
 7430 Ikast
SEP-85 GF 08
 Ole Vester-Sørensen
 Wingesvej 56
 8920 Randers NV

  TAK

Tak til Garderforeningen for Viborg og 
Omegn for kassererens besøg og med-
bragte lækre portvin til min 80-års fød-
selsdag. Det er rart, at han tør vise, hvad 
han også bruger pengene til.
 129-NOV-55  Hans Greve

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

Hjertelig tak til Sydsjællands GARDER-
FORENING for opmærksomheden ved 
vort Diamantbryllup d. 11. oktober. Tak til 
Erik Harder og Claus Cort for fremmøde 
med blomster og garderportvin. Med gar-
derhilsen.
 Birgit Halling og 010-NOV-53 Aage 
Halling.

Tak til Garderforeningen for Randers By 
og Omegn for opmærksomhed i anledning 
af min 75 års fødselsdag. 
Med Venlig Hilsen
 252-JAN-62 Erik Gregersen

Tak til Garderforeningen for Haslev og 
Omegn for vingaven og besøg af forman-
den ved min 70 års fødselsdag den 2. no-
vember.
 FEB-69 Torben Nielsen

Tak til Nordsjællands Garderforening for 
fanevagt og bårebuket til min kære mand, 
garder 421-MAJ-51 Knud Erik Vallentins 
bisættelse d. 25. okt. fra Over Dråby Kirke.
Med venlig hilsen
 Jytte Vallentin.

I forbindelse med min 90 års fødselsdag, 
sender jeg hermed en stor tak til Præsi-
denten for Garderforeningerne Flemming 
Rytter. Din håndskrevne og personlige 
fødselsdagshilsen overraskede og glæde-
de mig meget.
Tak til de af mine garderkammerater og 
repræsentanter fra Vestfyns Garderfor-
ening, der var mødt frem på dagen. Med 
garderhilsen. 
 Carl Aage Nielsen 49-603-2

En stor tak til Nordfyns Garderforening 
for vingaven til min 75 års fødselsdag, og 
tak til formanden for hans fremmøde på 
dagen.
 530-220 Kjeld Grønbjerg

Tak til bestyrelsen og øvrige garderkam-
merater fra Garderforeningen for Horsens 
og omegn for besøget og gaverne i forbin-
delse med min 70 års fødselsdag.
 106-SEP-68 Preben Bosse



LÆSER DU DETTE? 

DET GØR DIN KUNDE OGSÅ...

NÅ UD TIL OVER 20.000 LÆSERE 
GENNEM GARDERBLADET

Se mange flere annoncemuligheder på
www.garderforeningerne.dk/garderbladet

eller bestil vores annoncepjece hos
garderbladet@garderforeningerne.dk
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KR. 6.995,00
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