
GARDERBLADET
JANUAR 2019

B A G  O M  D R O N N I N G E N S  U R
L Æ S  H I S T O R I E N  B A G  D R O N N I N G E N S  U R  &  M Ø D 

G A R D E R  S .  B .  S Ø R E N S E N ,  D E R  M O D T O G 
H Æ D E R E N  I  N O V E M B E R  M Å N E D

N y  c h e f  t i l g å r 
u d d a N N e l s e s b ata l j o N e N

Som afløser for  OL Lars 
Nygaard t i lgår  OL Torben 

Egidiussen som ny chef 
for  uddannelsesbatal jonen, 

der  samtidig ski fter  navn 
t i l  I I  Batal jon



6

8

11

HÆRENS REAKTIONS-
STYRKEUDDANNELSE

VAGTINSPEKTION

BAG OM
DRONNINGENS UR

GARDERBLADET
ISSN 0903-9422

Redaktør
APR-12 Andreas Dalsgaard 
Tlf. 51 91 85 65
garderbladet@garderforeningerne.dk

Manglende Garderblad
Registreres på tlf. 33 15 52 04 eller
www.garderforeningerne.dk/garderbladet

Deadline
1. januar til Garderbladet februar
1. februar til Garderbladet marts

Næste Garderblad
Udkommer primo februar

Læs Garderbladet online
www.garderforeningerne.dk/garderbladet
Brug koden ”gammelgarder”

Annoncetegning
Hent annoncepjece på www.garderforenignerne.dk/
garderbladet eller kontakt redaktionen. 

Indholdet i bladet er ikke nødvendigvis sammen-
faldende med redaktionens, DGs eller Livgardens 
synspunkter. Eftertryk og kopiering tilladt med 
kildeangivelse. 

Garderbladet udgives af 
De Danske Garderfor-
eninger med tilskud fra 
Kulturministeriet. 

Garderbladet trykkes 
som klima-
netrual tryksag af KLS 
Pureprint. 

INDHOLD

CHEFEN HAR ORDET

HRU

VAGTINSPEKTION

NY CHEF FOR II/LG

BAG OM DRONNINGENS UR

GBL FOR 50 ÅR SIDEN

NOTAT

NYT FRA DG

REGIONER

PERSONALIA

05

06

08

10

11

14

16

18

18

30

Garder N. H. 
Kjerulff var 
fredag d. 30. 
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D
en traditionelle Dron-
ningeparade blev af-
holdt den 21. novem-
ber, med overrækkelse 
af Dronningens ur til 
en meget stolt garder 

Simon Bruhn Sørensen, Umiddelbart 
efter overrækkelsen af uret afsløredes 2 
malerier af den kendte maler Ib Monrad 
Hansen. Malerierne er hængt op i Ca-
feteriaet. Samtidig er der åbnet en sær-
udstilling på LG Historisk Samling om 
maleriernes tilblivelse, hvor skitserne 
til malerierne er ophængt. De kan beses 
frem til søndag den 17. februar ligesom 
der vil være adgang med ledsagelse til 
malerierne i Cafeteriaet. De er helt be-
stemt et besøg værd. Efter afsløringen 
bød Regimentet på kaffe.

Mandag den 26.11 deltog DG med 
faner ved III LG Bataljons chefskiftepa-
rade, hvor OL Lars Nygaard aftrådte. OL 
Lars Nygaard tiltræder som stabschef 
ved 2. Brigade. Samtidigt nedlagdes III 
LG, der nu fremover hedder II LG, og 
hvor OL Torben Egidiussen tiltrådte 
som ny chef i stedet for. Der er altid 
noget højtideligt over et chefskifte, og 
begge ønskes lykke til i deres nye funk-
tioner. Vi håber naturligvis, at vi vil få 
et rigtig godt samarbejde med den nye 
bataljonschef. 

Det var en travl uge for DG faner, 
for allerede fredag den 30.11 var vi på 
plads igen ved hjemsendelsesparaden 
for hold april 18. 

Her ved årets begyndelse, må jeg 
desværre meddele jer, at vor Præsident 

Flemming Rytter af familiemæssige 
årsager definitivt har trukket sig fra det 
præsidentielle embede og ikke mere vil 
udøve indflydelse på DG virke. Det er 
vi alle kede af, for om nogen skylder vi 
Flemming og hans hustru Kirstine stor 
tak for det store arbejde og engagement 
han og fru Kirstine har udøvet overfor 
DG og foreninger, der har kaldt på ham. 
Vi håber, at de begge med tid vil finde 
tilbage til en tålelig hverdag. Tusinde 
tak til jer begge.

Det stiller naturligvis DG overfor 
nye udfordringer, idet der allerede til 
1. februar 2019 skal foreligge et nyt 
emne til varetagelse af præsidentem-
bedet i DG, og som skal vælges på 
repræsentantskabsmødet i Slagelse 
2019. Foreningsformændene er allerede 
orienteret herom.

Derudover står Sekretariatet også 
overfor nye udfordringer, som vi vil 
tage op i en vis prioriteringsrækkefølge. 
Fra årsskiftet er de nu kun to i Sekreta-
riatet, så de skal lige finde deres egne 
ben, så de fremover i fællesskab kan 
løse de administrative og kommunika-
tive opgaver på bedste måde, som de 
altid har gjort.

De Danske Garderforeninger er 
jo en gammel institution, og med den 
aldersmæssige fordeling fremstår vi 
måske sådan. Men det behøver vi ikke 
gøre. Selv en gammel garder kan have 
en ung tankegang, hvis man kan tænke 
nyt og vedgå, at der skal forandring til, 
for at give DG et nyt image og en ny 
fremtid. Vi skal være klar til forandring, 
så vi fremover kan møde de behov og 
krav, som nye unge medlemmer stiller 
til os. Vort nye motto omkring DG: ”Fra 
en forening i fortiden – til en forening 
i tiden”.

Som den første og vigtigste opgave 
i det nye år er, at vi skal have sat fut 
i ung-initiativ konceptet, som ”Ma-
skinrummet” har arbejdet på siden 10. 
juli 2018. Vi føler virkeligt, at vi nu er 
ved vejs ende, så jeg kan roligt skrive, 
at vi vil have et vel gennemarbejdet 
og veldokumenteret dokument klar til 
udsendelse til foreningsformændene 

primo/medio januar 2019. Vort håb er, 
at vort oplæg bliver taget vel imod, så 
vi via de foranstående formandsmøder 
kan fremlægge et tilrettet oplæg til 
endelig godkendelse ved repræsentant-
skabsmødet i Slagelse, klar til imple-
mentering umiddelbart efter mødet. Vi 
er naturligvis klar over, at vort ung-ini-
tiativ oplæg vil vække opsigt for nogle, 
og fra nogle vil vi få svar på tiltale, men 
Sekretariat og jeg er klar til at lægge 
ryg til. 

Nu giver vi ”Maskinrummet” lidt 
smørelse og går på med krum hals med 
at udarbejde en ny hverveprocedure, 
så vi får skabt den røde tråd i hele det 
nye koncept, der også rækker ind i vort 
gamle regiment. 

PRÆSIDENTEN HAR ORDET

Alle foreninger og 
medlemmer ønskes et 
rigtig godt nytår. Jeg 
håber, at I har samme 
gå-på mod i det nye 
år for en aktiv indsats 
for De Danske Garder-
foreningers bedste.

Jens Crone
Præsident , De Danske Garderforeninger
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Støt fonden
Den Kongelige Livgardes Fond har 
brug for din hjælp. Støt fonden med 
200 kr. allerede i dag. 

Donationer kan gives på følgende kontonummer:
3001 - 8560107537 eller på MobilePay nr. 
42697 med anførelse: ”Donation til Den kongeli-
ge Livgardes Fond”

www.denkongeligelivgardesfond.dk

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde

I 
2018 fik vi samlet de forskellige 
fonde til Den Kongelige Livgar-
des Fond, og vi fik startet op på 
indsamlingerne af donationer. 
Med støtte fra bl.a. Garderfor-
eningerne og Gardernetværks 

donationer fra gardermarchen og ving-
stedskydningen sammen med mange 
andre enkeltpersoners hjælp, kom vi 
rigtigt godt i gang, og vi har allerede 
kunne hjælpe, hvor der var behov. 

Lad mig give jer et eksempel på, 
hvad Kongelige Livgardes Fond kan. En 
dag kom min kontaktofficer og sagde 
”Chef vi har et problem”. ”En veteran 
er faldet ned i et sort hul, og har ikke 
fået læst mails eller rudekuverter, og 
nu er han så langt bagud med huslejen, 
at han bliver sat på gaden i denne uge. 
Kan vi hjælpe?” Det kunne vi. For med 
midler fra Den Kongelige Livgardes 
Fond og støtte fra vores socialrådgi-

ver, kunne vi hjælpe 
veteranen akut, så 

han kunne blive 
i sin bolig og 
kunne får mere 
styr på situatio-

nen. Det er sådan en dag, det er dejligt 
at være chef for et regiment, der kan og 
vil støtte sine soldater. 

I kan hjælpe mig med fortsat at 
kunne støtte veteraner og deres pårø-
rende eller belønne den gode indsats, 
som vores faste personel og garderne 
gør, ved at bidrage til Den Kongelige 
Livgardes Fond.

Vi skal frem til oktober modtage 
100 donationer af mindst 200 kr. for at 
kunne ansøge om at blive en almen-
nyttig fond. Når vi er blevet det, kan 
man få skattefradrag, når man donerer 
til fonden, og man kan få skattefordel, 
når man testamenterer til fonden. Det 
kommer altså både fonden og arvin-
gerne til gode. Desuden har en garder i 
USA, tilbudt at fordoble alle donationer 
vi får ind op til en ½ million. Så jeres 
donationerne bliver mere værd for 
fonden.

Hjælp regimentet med at hjælpe og 
belønne, hvor der er brug for det. Donér 
mindst 200 kr på MobilePay 42697 
eller på konto 3001 – 8560107537 med 
anførelse Donation til Den Kongelige 
Livgardes Fond i tekstfeltet, så hjælper 
du gardere, fastansatte og veteraner og 
deres pårørende.

Den Kongelige Livgarde har indgået 
et samarbejde med en tidligere garder 
Jacob Klingert omkring udviklingen af 
et armbåndsur, som lever op til Liv-
gardens krav til et ur, som kan bære 
”Solen” og anvendes i vagt og felttje-
neste. Uret er blandt andet blevet testet 
på en REX tur. Uret kommer til salg på 
Gardershop, og der går et beløb til Den 
Kongelige Livgardes Fond for hvert ur, 
der bliver solgt. I kan se mere om uret 
i Garderbladet og på www.klingertwat-
ches.com 

Lad mig starte med at ønske jeres familier og jer alle et 
rigtigt godt nytår. 2019 bliver, formodentlig som de an-
dre år, fuldt med opgave og udfordringer for Den Konge-
lige Livgarde. Vi vil i 2019 se konsekvenserne af det nye 
forsvarsforlig både på Garderkasernen og på Livgardens 
kaserne. Vi er allerede startet med at lade uddannelsesba-
taljonen overtage II/LG navn, fane og historie og stille III/
LG og dens fane til hvile, indtil der kommer bedre tider. 

GODT NYTÅR
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GBL introducerer ”NOTAT”

På den netop afholdte generalforsam-
ling nr. 111 ”gik” en gammel bekendt 
af alle gardere i Garderforeningen 
for Nordjylland rundt. Vores Garder 
fyldte netop den dag 75 år. Han 
har troligt hvert år samlet ind til et 
godt formål og de seneste år, har 
han samlet ind til hjælp til Garder-
foreningernes årlige udsendelse af 
julegaver til udstationerede Gar-
dere i tjeneste i udlandet. I år blev 
blev der fyldt kr. 822,50 ind gennem 
ryggen på ham. Beløbet er overført 

til Garderforeningens konto.

GF Nordjylland 
indsamler

Den 8. oktober fik Garderkasernen i Høvelte besøg af brigadegeneral Gunner Nielsen, der er chef for 2. Brigade. Det 
var i anledning af en parade for et chefskifte ved I/Panserinfanteribataljonen, at brigadegeneralen var forbi. Ober-
stløjtnant Kenneth Strøm, der er aftrædende chef, skal til MultiNational Division - North, som har til huse i Karup. 
Herefter ankom brigadegeneral Gunner Nielsen sammen med chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads 
Rahbek, for at foretage den officielle del af paraden. Så kunne oberstløjtnant Henrik Hvilsom blive skiftet ind som ny 
chef for I/LG, hvorefter brigadegeneralen ønskede ham held og lykke med det kommende arbejde. 

På redaktionen er vi glade for at introducere ”NOTAT” siderne, der fremover 
vil være at finde her på side 4 eller 5 samt midt i bladet før regionerne. På 
”NOTAT” siderne vil du blive holdt ajour med væsentlige nyheder fra DG, 
regimentet, livet på vores sociale medier og vores hjemmeside. 

C H E F S K I F T E  V E D  I / L G

GBL udgivelser i 2019

Blad   Deadline   Udgivelse
GBL Januar   1. december 2018  2. januar - 8. januar

GBL Maj   1. april   6. maj - 10. maj

GBL Marts   1. februar   4. marts - 8. marts

GBL August   1. juli   5. august - 9. august

GBL November  1. oktober   4. november - 8. november

GBL Februar   1. januar 2019  4. februar - 8. februar

GBL Juni/Juli   1. maj   3. juni - 11. juni

GBL Oktober   1. september   30. september - 4. oktober

GBL April   1. marts   8. april - 12. april

GBL September  1. august   2. september - 6. september

GBL December  1. november   2. december - 6. december

GODT NYTÅR

Årgangsparade Rep-møde Gardermarch
Årets Repræsentantskabs-
møde afvikles i år af Vest-
sjællands Garderforening d. 
25. maj i Slagelse. 

Til efteråret kan du endnu 
engang støtte Livgardens ve-
teranarbejde ved at deltage i 
årets Gardermarch.

Den første søndag i maj 
afvikles traditionen tro 
årgangsparade. Gense solda-
terkammeraterne d. 5. maj. 

5. MAJ 25. MAJ 29. SEP

Oplevelser i 2019

8.128
Kr. har Sekretariatet samlet set mod-
taget som donation til gaver til Livgar-
dens udsendte og vagtgående perso-
nel i 2018. En hjertelig tak sendes til 
bidragsyderne fra Horsens GF, Nord-
jylland GF, Als og Sundeved GF, Gl. 
Roskilde GF, Høje Taastrup GF, Søndre 
Birk GF samt Alderslyst Kirke. Tak!

B e s t i l  d i n e  v a r e r  h o s  K n u d  G l a v i n d
T l f .  3 0 5 4  3 8 9 1  /  5 8 5 4  8 5 9 1

d g g l a v i n d @ d b m a i l . d k
w w w . g a r d e r f o r e n i n g e r n e . d k / s h o p

D G  S w e a t e r
I T M :  D G  8 1 0 2
S t r .  S - 4 X L
K r .  3 9 5 , 0 0

L G  S t r i k h u e
K r .  9 0 , 0 0

L G  T e r m o k o p
I T M :  L G  2 1 0 2
K r .  1 4 0 , 0 0

D G  B æ l t e
I T M :  D G  5 0 0 0
K r .  3 5 0 , 0 0
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F
ast i en gruppe er grup-
peføreren, oftest en 
sergent, GV1/Bravoen der 
er næstkommanderende i 
gruppen, GV2 er gruppens 
største kaliber med dyse-

kanonen, GV3 er gruppens sygehjælper 
samt dysehjælper og hvert hold har én 
LMG-skytte der er gruppens støttevå-
ben.

Under uddannelsen bliver der lagt 
stor vægt på enkeltkæmperfærdig-
heder, såvel det som at kunne indgå i 
gruppen, i ramme af delingen. Dette 
kræver i høj grad enkeltmand tager 
ansvar for at løse den samlede opgave, 
men giver samtidig en følelse af at tje-
ne et større formål. Med knap så mange 
stivnakkede befalinger fra overordnede, 
er der en klar forventning om at vi, til 
en hvis grad, selv kan administrere tid 

og at vi har styr på vores liv og har for-
ståelse for de opgaver vi får stillet.

I HRU ’en kan man også blive om-
skolet og uddannet som besætning. Vi 
har køretøjer af typen PIRANHA IIIC, et 
pansret køretøj med 400 hestekræfter 
og plads til en hel gruppe. Vognene er 
hver især bevæbnet med et 12,7mm 
maskingevær. Fast på vognene er en 
kommandør der har ansvaret for vog-
nen, en skytte og køreren.

En typisk uge i HRU’en starter med 
styrketræning/MFT og lektioner både 
i teori og praksis, hvor vi eksempelvis 
øver noget forud for den undervisning 
vi skal have i løbet af ugen. Dette inde-
bærer enhedsuddannelse i felten, hvor 
vi arbejder med kendte begreber som 
delt spring, kamp fra stilling samt ny 
kampeksercits hvor vi fremdrager køre-
tøjerne i gruppe- og delingsramme og 
finpudser sammenspillet mellem disse. 
Efterfølgende er der tilbagemelding  på 
foregående uge med ris og ros, samt 
elementer der kræver mere indøvelse. 
Herefter vedligeholder vi vores våben 
og materiel, så vi er klar til den kom-
mende uge. Afslutningsvis har vi igen 
noget MFT inden vi går på weekend. 
HRU’en byder også på skydeperioder 
med enhedsskydninger, skarpe hand-
lebaner, udvidet våbenuddannelse på 
LMG, TMG, og dysekanon samt kulisse- 
og kontrolskydninger. 

En stor del af HRU’en er også de 
store øvelser i bl.a. Oksbøl hvor der bli-
ver prøvet kræfter, i et taktisk og rela-
tivt virkelighedsnært miljø, med alle de 
ting som vi lærer i den daglige tjeneste, 
med fx. BSO og delingens fremrykning. 

Vi var på en øvelse i oktober kaldet ULU 
(underafdelingsledet uddannelse), hvor 
vi netop fik øvet disse ting, samt det at 
arbejde med MONO (lysforstærkende 
kikkert) og kamp i mørke. Dette var helt 
klart noget der udfordrede os alle og 
alt i alt var øvelsen en kæmpe øjen-
åbner for hvad vi skulle arbejde ekstra 
på, fremadrettet. Under øvelsen fik vi 
også skabt en helt ny forståelse af hele 
øvelseskonceptet, netop at det var en 
taktisk øvelse, hvor det helst skulle give 
mening for enkeltmand, hvad vi foretog 
os. Samtidig med at vi ikke skulle 
presses udelukkende for bare at presses 
(selvom at det selvfølgelig kunne blive 
det til tider).

Vi er nu i sidste del af vores 
HRU-forløb, og bliver udnævnt som 
konstabler til februar, hvorefter vi skal 
indgå fast i stående reaktionsstyrke, 
nærmere 2/I LG. Dette gør også netop 
vores forløb en smule specielt, da vi har 
haft vores HRU i et SRS kompagni, hvor 
KSE’er er blevet spredt lidt og indgået 
i allerede enkadrerede grupper med 
mangler på funktioner. Dette betyder 
at der, for mange, har været en del 
sidemandsoplæring, som har givet et 
lidt særpræget men samtidig super fedt 
og meningsfuldt forløb. Det er også 
med 2/I vi forhåbentlig har udsigt til 
en udsendelse i den nærmeste fremtid, 
som er en fast del af virkeligheden ved 
SRS. Dette betyder selvfølgelig også at 
der er nogle overvejelser man skal gøre 
op med sig selv og sine nærmeste, at 
internationale missioner er en realitet 
og en del af det at være professionel 
soldat.

Hærens Reaktionsstyrke-
uddannelse ved 

Den Kongelige Livgarde
TEKST: C.M.S. DOHN & B.H. MADSEN

FOTO: CHRISTIAN ANDERSSON

Hærens reaktionsstyr-
keuddannelse oftest 
forkortet HRU, er det 
første skridt mod at 
blive professionel sol-
dat. Det er en 8 måne-
der lang uddannelse, 
hvor man fordyber sig 
i militære færdigheder 
og funktionsuddan-
nelse. ”
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FOKUS PÅ ENKELTKÆMPERFÆRDIGHEDER I HRU læg-
ges vægt på soldatens enkelmandsfærdigheder i rammen 
af en gruppe i delingen. Det kræver i høj grad, at den enkelte 
tager ansvar for at løse den samlede opgave.

PIRANHA IIIC Piranhaen er et pansret køretøj, der kan 
transportere en enhed af gruppesstørrelse. Piranhaen 
produceres til flere formål, herunder troppetransport, 

kommandokøretøj og ildstøttekøretøj. 

Med knap så mange stivnak-
kede befalinger fra overord-
nede, er der en klar forvent-
ning om at vi, til en hvis grad, 
selv kan administrere tid og 
at vi har styr på vores liv og 
har forståelse for de opgaver 
vi får stillet.
”
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”
M

andag d. 26. no-
vember var det tid 
til at kontrollere 
om de kommende 
vagtgående gar-
dere har forståelse 

for alt omkring det ceremonielle ved 
tjenesten, inklusiv uniformer, støvler, 
vagttasker, sabler m.m.

Efter kontrollen af uniformer, 
skulle garderne igennem flere kontro-
linstanser vedrørende den kommende 
ceremonielle tjeneste. De skulle vise, at 
de havde styr på postafløsning, march, 
samt vagtafløsning. Angående vagtaf-
løsningen blev alle uddannelsesvagt-
hold kontrolleret ved en gennemførelse 
af en kongevagt på Frederik den III’s 
plads.

Det er Vagtkompagniets befa-
lingsmænd og officerer, der foretager 
kontrollen på dagen i samarbejde med 
uddannelsesbataljonen III/LG. Når alt 
er kontrolleret, samlett alle befalings-
mænd og officerer og kortlægger, hvor 
der er mangler. 

På den måde kan III/LG forbere-
de sig til næste værnepligtshold og 
justere på uddannelsen mens Vagtkom-

pagniet får klarlagt, hvad de skal øve 
med garderne, når de kommer ind til 
Livgardens Kaserne og skal i gang med 
vagttjenesten. 

Efter den beståede vagtinspekti-
on, talte oberst Mads Rahbek til hold 
August 2018, der nu har vagten: ”Den 
Kongelige Livgarde står vagt om Maje-
stæten og den kongelige familie, og det 
betyder, at vi stiller os mellem trus-
len og kongefamilien” understregede 
oberst Mads Rahbek i talen.

Ved den efterfølgende fanefrem-
stilling talte oberst Mads Rahbek om 
traditionen omkring fanen på slagmar-
ken: ”Hvis fanebæreren fik hugget den 
ene hånd af, så fatter han fanen med 
den anden hånd. Hvis fanebæreren 
mister denne hånd, tager han fanen 
mellem tænderne. Hvis fanebæreren 
hugges ned, så overtager en anden 
kriger fanen! Forsvinder fanen fra slag-
marken, anses enheden for slået!”

”Den Kongelige Livgarde har vær-
net om den kongelige familie i 360 år. 
De næste fire måneder er det jer, der 
har vagten” sagde oberst Mads Rahbek i 
sin afslutning.

VAGTINSPEKTION FOR HOLD AUG-18

Forud for den vagt-
gående tjeneste, skal 
garderne vise, at de 

har forståelse for den 
operative del af vagt-
tjenesten samt den 
ceremonielle del.
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Den Kongelige Livgarde 
har værnet om den kon-

gelige familie i 360 år. 
De næste fire måneder 

er det jer, der har vagten
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MÆRK HISTORIENS VINGESUS

MILITÆRHISTORISKE 
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Militær-
historiske
rejser er  
for alle! Militærhistoriske rejser er mere end krig og våben. Med områdets bedste danske ekspertrejseledere 

kommer vi helt tæt på historien, baggrunden, hverdagen, vilkårene og menneskene.

SLAGMARKER I 1. & 2. VERDENSKRIG 
9. – 15. SEPTEMBER  

CAND.MAG TORSTEN GRANOV

8.945,-

4.485,-

9.445,-

8.485,-

BERLIN 1933-45  

3. – 6. OKTOBER  

PH.D. PETER HAMBRO MIKKELSEN

DET 3. RIGES HJERTE  
- NÜRNBERG, MÜNCHEN og BERCHTESGADEN 

13. – 19. MAJ   

CAND.MAG. TORSTEN GRANOV

Se hele programmet  
for rejserne
Du for her en forsmag på, hvad 
vore rejser kan byde på, og du  
kan læse mere og se det fulde 
program på vor hjemmeside:

www.cultours.dk
Ønsker du programmet tilsendt, 
så ring eller skriv til os.
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9.845,-

ENGLAND 1940-44  
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CAND.MAG. PETER PRÆSTGAARD

4.485,-
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15.985,-
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ARDENNEROFFENSIVEN  
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MAJOR, MASTER I MILITÆRE STUDIER MICHAEL SONNE

STALINGRAD OG MOSKVA 

27. MAJ – 2. JUNI  

KOMMANDØR POUL GROOSS

PEARL HARBOR, JAPAN OG WASHINGTON
 30. NOVEMBER – 10. DECEMBER 

KOMMANDØR POUL GROOSS

ØSTPREUSSEN
6. – 12. APRIL  

KOMMANDØR POUL GROOSS

MALTA UNDER 2. VERDENSKRIG 

18. – 22. MARTS  

MAJOR CAND.MAG. NIELS VISTISEN

OPERATION MARKET GARDEN
1. – 5. MAJ 

MAJOR ,CAND.MAG. NIELS VISTISEN

Nyt katalog for rejserne i 2019 er klar!

NORMANDIET D-DAG - 5 AFGANGE I 2019. 

75-ÅRET FOR INVASIONEN!
Se alle invasionsstrandene bl. a. Omaha og Utah, Dunkerque, Dieppe, Bayeux, Ste. Mère Église,  
Den amerikanske kirkegård og de bedste og mest relevante museer (entréen er betalt). 
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BLIV INSPIRERET til jeres næste militærhistoriske rejse på Cultours.dk
Kontakt os på telefon 86 10 86 05 eller e-mail rejser@cultours.dk

D-dags
rejsen:

Bestseller
24. år i 
træk!
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F
ørst skulle Uddannelses-
bataljonen, III/LG, skifte 
chef, idet oberstløjtnant 
Lars Nygaard skal være 
Chief of Staff ved 2. Bri-
gade. Han blev afløst af 

oberstløjtnant Torben Egidiussen, der 
kommer fra en stilling ved Forsvarsmi-
nisteriets Personalestyrelse.

Som følge af forsvarsforliget, skal 
Den Kongelige Livgarde lukke en batal-
jon. Derfor skifter Uddannelsesbatal-

jonen navn fra III/LG til II/LG, idet den 
gamle kadrebataljon er blevet overført 
til I/LG.

Derfor skulle III/LG fane dækkes 
til og føres i kvarter før end enheden 
kunne overtage fanen for II/LG

Herefter blev fanen for II/LG ført 
frem og hele enhedens personel blev 
fremstillet for fanen. Herefter hedder 
uddannelsesbataljonen II/LG, mens III/
LG er stillet i bero for nuværende.

UDDANNELSESBATALJONEN 
SKIFTER CHEF OG NAVN

Mandag den 26. november bød på an-
det en vagtinspektion og fanefremstil-
ling hos uddannelsesbataljonen.

TEKST & FOTO: THOMAS H. REIMANN, PRESSEOFFICER.

Oberstløjtnant Torben Egidiussen 
foran sin nye enhed III/LG.
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H
istorien om Dron-
ningens Ur starter 
dog endnu et stykke 
tilbage. Den 11. marts 
1969 fylder Kong 
Frederik d. IX 70 år, 

og i den anledning ønsker garderfor-
eningerne at overrække Majestæten 
en særlig gave, der ikke kun skal glæde 
monarken, men også de tjenstgørende 
gardere ved Livgarden. Der findes utal-

Hver fjerde måned samles alle vagtfri gardere på Livgar-
dens Kaserne i Gothersgade. Iført blå uniform kontrolleres 
garderne fra top til tå af befalingsmandskorspet forud for 
en sidste officiel parade for H.M. Dronningen, der i anled-
ningen overrækker Dronningens Ur til holdets bedste gar-
der. En traditionen der startedes af Majestætens far, Kong 
Frederik d. IX helt tilbage i 1970. 
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Gardere klar til inspektion forud for Dronningeparaden



DET ER KÆMPE STORT! 

I 
november måned tog 
Majestæten afsked med 
hold APR-18, og kunne 
denne gang overrække ur 
nr. 130 til holdets bedste 
garder. Garderbladet 
har mødt Garder Simon 

Bruhn Sørensen, der denne 
gang havde den store ære at 
modtage uret. 
Hvad går gennem hovedet 
på en, når man står indtrådt 
i paraden, og ens navn 
bliver sagt?

Jeg fik det jo at vide 5 
minutter inden Dronningen 
kom, så jeg vidste det godt, 
da jeg stod i paraden. Men 
der bliver man jo nærmest 
helt lam og tom for ord inden 
i. Og så skulle man samtidig 
huske på alt det andet, der 
skulle foregå, inden man blev 
kaldt frem – hele proceduren 
for paraden. Det var meget 
uvirkeligt så pludselig at 
stå foran Dronningen, og i 
øjeblikket tror jeg heller ikke, 
at jeg tænkte på så meget – 
udover igen at skulle gøre de 
rigtige ting. 
Hvad tror du årsagen er til, 
at du modtog uret?

Jeg har ikke decideret 
tænkt tanken at gå efter 
Dronningens Ur. Der er jo 
flere ting der spiller ind. Men 
jeg har hele tiden haft som 
mål at gøre det så godt jeg 
kan og præstere, hvad jeg nu 
engang kan, og samtidig få 
så meget ud af tiden herinde 
som muligt. At uret så fulgte 
med, er jo bare helt vildt. Jeg 
har joket lidt med min familie 
om, at det da kunne være 
sjovt at gå efter uret. Men det 
var mest ment som en spøg, 
da jeg godt vidste, at det ville 
være helt vildt at opnå det. 
Så det er ikke noget jeg har 
haft i tankerne gennem de 
sidste 8 måneder. Lige her til 
sidst kunne jeg godt ane en 
mulighed for, at det måske 
ville gå min vej. Men så ville 
jeg heller ikke give mig selv 
den skuffelse, at sætte mig 
op til at få det – for så ikke at 
få det. Så jeg har hele tiden 
forsøgt at holde hovedet 
koldt, og så bare fokuseret 
på det man nu engang lavede 
herinde. 

Du blev jo overrasket af din 
familie, der var mødt op til 
paraden. Hvordan føltes 
det?

Min familie havde jo 
vidst det et godt stykke tid 
forinden, og de havde kørt et 
vildt skuespil. Jeg var sam-
men med dem så sent som 
lørdagen forinden, hvor de 
havde været forbi Amalien-
borg for at se mig. Selvføl-
gelig havde vi jo snakket 
om det, for jeg kunne godt 
mærke, at det faktisk kunne 
være, at jeg gik hen og fik 
uret. Så snakken havde gået 
med dem, men jeg havde ikke 
på noget tidspunkt anet, at de 
allerede vidste, at jeg fik uret. 
Og familien er jo vanvittig 
stolt – det er vildt for hele 
familien. 
Nu er du snart færdig med 
din værnepligt – hvad skal 
der så ske?

Jeg starter på sergent-
skolen, mandagen efter vi 
bliver aftrådt fra Livgarden. 
Jeg havde allerede inden jeg 
startede i Livgarden gået og 
bejlet lidt til den (sergentsko-
len, red.), og den retning har 
jeg kun fået bekræftet af at 
være herinde. 

lige beretninger om, hvordan 
Kong Frederik skattede Livgar-
den, så en fælles gave til konge 
og gardere synes oplagt, hvis 
ikke ideel. 

I året forud for majestæ-
tens 70-årsdag indsamler 
garderforeningerne bidrag fra 
samtlige medlemmer af De 
Danske Garderforeninger, der 
på daværende tidspunkt tæller 
ca. 12.000 medlemmer. Det 
lykkes garderforeningerne at 
indsamle 25.187 kr., der i nu-
tidsværdi svarer til ca. 200.000 
kr. Et beløb der vidner om den 
solide opbakning og støtte til 
Kongefamilien i garderforenin-
gerne. 

Bidragene til gaven samles 
i en fond, der senere navngives 
Garderfonden ”Kongens Ur” og 
stilles til disposition for Kong 
Frederik på dennes fødsels-

dag d. 11. marts 1969. Herpå 
påhvilede Kongen en opgave 
i at afgøre, hvordan fonden 
skulle komme de værnepligtige 
ved Den Kongelige Livgarde til 
gode. 

I fundatsen for fonden kan 
man da læse: ”Hans Majestæt 
har derefter bestemt, at der 
årligt for renterne skal indkø-
bes armbåndsure, der skal bære 
påskriften ”KONGENS UR” og 
årstallet, således at der ved 
hver afskedsparade for Hans 
Majestæt af Hans Majestæt 
kan overgives et ur til en á to 
repræsentanter for de bedste 
værnepligtige af det hjemsen-
delsesberettigede hold.”

Første tildeling af ”Kongens 
Ur”
”Den i anledning af Hans 
Majestæt Kongens 70-årsdag 

DET ER KÆMPE STORT Garder Simon Bruhn 
Sørensen modtog Dronningens Ur i november 
måned, og kunne bedst beskrive det hele med 
”Det er kæmpe stort!”
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indstiftede Garderfond ”Kongens Ur” er 
trådt i funktion”. Sådan skrev Garder-
bladet om afskedsparaden afholdt d. 17. 
februar 1970, hvor Kong Frederik for 
første gang kunne overrække ”Kongens 
Ur”, indkøbt af garderforeningerne for 
fondens renter. 

Efter befalingsmændene ved de 
respektive kompagnier havde udpeget 
et antal gardere, indstillede kammera-
terne deraf en garder til belønningen. 
Chefen for Den Kongelige Livgarde 
foretog derefter en lodtrækning mellem 
de indstillede gardere, for at fundatsens 
bestemmelse ”en repræsentant for de 
bedste værnepligtige” kunne findes. 

En kold vintermorgen d. 17. fe-
bruar stod den tjenestegørende styrke 
opstillet på Livgardens Kaserne foran 
Rosenborg, klar til parade for H.M. 
Kongen. Inden paraden overrakte præ-
sidenten for DG det fornemme Omega 
armbåndsur med indskriften ”Kongens 
Ur 1970” til Majestæten. 

Da Majestæten efterfølgende 
havde inspiceret den opmarcherede 
styrke bestående af vagtkompagniet og 
dækningstyrken, og takket holdet for 
god vagttjeneste, kaldtes garder O. L. 
Nielsen frem foran paradestyrken. Her 
overraktes det første ”Kongens Ur” som 
en anerkendelse af udmærket tjeneste 
og godt kammeratskab. I Garderbladet 
skrev man efterfølgende ”At det også på 
anden måde viste sig at være en rigtig 
garder, fremgik af, at både hans fader 
og bedstefader har aftjent i Livgarden”. 

Dronningens Ur
Efter tronskiftet i 1972 ændredes 
navnet Garderfonden ”Kongens Ur” til 
”Dronningens Ur”, og traditionen med 
at overrække et armbåndsur til holdets 
bedste garder blev nu overtaget af H.M. 
Dronning Magrethe d. II. Selve paraden 
afvikles stadig den dag i dag på samme 
måde, som første gang Kong Frederik d. 
IX overrakte det første ur. 

I dag er fonden ”Dronningens 
Ur” sammenlagt med en række andre 
fonde under navnet Garderfonden, der 
administreres af Præsidiet for De Dan-
ske Garderforeninger, og hver fjerde 
måned overrækker præsidenten stadig 
et armbåndsur til Majestæten, som 
derpå holder traditionen i hævd. Siden 
traditionen startede, har 130 gardere 
modtaget den særlige anerkendelse fra 
Majestæten. 

TAKKEBREV FRA KONGEN som det så ud, da Garderbla-
det efter Kongens fødslesdag bragte takkebrevet. 25.187 kr. 
svarer i nutidsværdi til ca. 200.000 kr. 

KONG FREDERIK IX OVERRÆKKER DET FØRSTE UR 
I 1970 kunne majestæeten for første gang overrække det 
første ”Kongens Ur”. På billedet ses Garder O. L. Nielsen, 
der havde den ære at modtage det første ur. 
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GARDERBLADET FOR 50 ÅR SIDEN

Udgives af Præsidiet for De Danske Garderforenigner. Udkommer hver måned og 
sendes til ca. 12.000 medlemmer i 70 foreninger i Danmark og 6 i Nord- og Syd 
Amerika samt til Den kgl. Livgardes tjenstgørende befalingsmænd og gardere.

Nr. 1  58. årgang 1. januar 1969

ÅRETS BILLEDE:
H. M. Kongen overvåger garder-
vagtens salut på Fredensborg slot 
ved Prins Frederiks fødsel den 
26. maj 1968.
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Tilendebringelsen af 1. fase af ombygningen af Kasernen 
er nu nået udgangen af januar 1969. Kontorer for chefen for 
Livgarden og adjudanten ved Livgarden indtil Marketender-
porten er færdigrestaureret og taget i brug. Det nye område 
og dets lokaler fremtræder meget smukt og særdeles tiltalen-
de i sammenligning med det tidligere genrationer af gardere 
har været vant til. 

Ser man tilbage i Garderbladet for 1. december 1967, 
fremgår det, at den plan for ombygningen, der dengang blev 
ridset op, ikke helt har kunnet holde, men er forsinket med 
ca. ½ år. 

For at undgå en besværlig splittelse af Vagtkompagniet og 
for at undgå den lange og tidskrævende transport fra Sjæls-
mark kaserne til København er de tre vagthold fra den 20. 
januar 1969 blevet indkvarteret på Bådmandsstrædes kaserne, 
meden tambourkorpset og garnisonsdelingen har taget de nye 
4-mandskvarterer i Rosenborgfløjens øverste etage i besiddel-
se. Gamle gardere vil næppe kunne genkende det tidligere 
”Blåkammer” i dets nye skikkelse som mandskabsindkvarte-
ring. Stuerne er lyse og venlige, indrettet med to skriveborde 
med læselampe udover de fire senge med et skab pr. mand. 
Den hygiejniske side af dagen er blevet løst med indretning 
af store toiletrum, tørrerum og vaskerum med håndvaske og 
brusere med koldt og varmt vand. 

Forbedringerne fra det gamle er helt åbenbare og er da 
også blevet modtaget med begejstring af de gardere, der har 
fået mulighed for at flytte ind. Det er nu op til den enkelte 
at være med til at værne om de nye lokaler, så de altid virker 
smukke og tiltalende. 

Restaurereingen af området ved kostforplejningen og 
spisesalen er allerede 
påbegyndt og ventes afslut-
tet i løbet af 1969, således 
at køkken og spisesal vil 
kunne tages i brug i løbet af 
sommeren.  

Restaureringen af Livgardens Kaserne

Et Uheld. 
Så kom jeg på min første Kongevagt. Vagtparaden er jo 

en smuk og stilfuld Ceremoni. Den gang marcherede den 
ikke med fuld Musik af Hovedgaderne, den luskede stille og 
ubemærket af sidegaderne, ført af en underofficer til Dron-
ningens Ridehus, hvor Musikkorpset efterhånden samledes i 
god tid før afmarchen til slotspladsen. 

De to afløsende officerer mødtes i vagtstuen, hvor de hil-
se på officererne, der skulle afløses. Når klokken begyndte at 
nærme sig 12 går løjtnanten til Ridehuset, overtager paraden, 
ser efter, om alt er i orden, ved månedsskiftet særligt, om der 
er knappet rigtigt. 

Så kommer kaptajnen, løjtnanten afleverer. Der bliver 
foretaget et par geværgreb. Det gjorde en ny kaptajn også. 
Hans kommando-stemme var den dårligste, jeg nogensinde 
har hørt. 

”Gevær i – hvil!” Geværerne kom op, i mange forskellige 
tempi: ”Og det er 4. kompagni (mit), der er bekendt for sin 
exercits!”. Det måtte 4. komp. ikke lade sidde på sig. 

”Tillader Hr. Kaptajnen, at jeg lader gøre et par geværg-
reb, folkene kender jo min stemme”. Jeg sagde ikke noget for 
at loppe dem op, gjorde kun, før jeg kommanderede, med sab-
len en bevægelse, der ikke var til at misforstå, og jeg kunne 
på ansigterne se, at den var blevet forstået. 

Så kommanderede jeg: ”Gevær-æ-r-i-i-Hvil-l!”, og gevæ-
rerne røg op med en appel, så taget i Ridehuset var ved at gå 
ud af sine fuger. 

Endnu et par geværgreb af lignende art. ”Rør!”. Kaptaj-
nen så sur ud, men sagde ikke noget. 

Så slog klokken 12 på Kronprinsens Palæ, musikken spil-
lede en rask march og paraden tog opstilling foran den vagt, 
der skulle afløses. 

Min plads var bag paraden, derefter på dens venstre fløj. 
Med sablen gør kaptajnen tegn til mig, jeg stikker sablen i 
skeden og vandrer i ensom majestæt ind gemme slotsporten, 
hvor fanebæreren, en sergent, venter med fanen. Der er noget 
man særligt skal passe på: at sablen, når kaptajnen giver 
vinket, ryger i skeden med et smæld. 

I slotsporten stillede jeg mig foran fanebæreren, trak 
sablen, kommanderer: ”Fanen march!”. Musikken falder i 
med fanemarchen, og med etmarch føres fanen til midten af 
paraden. Gevær tages ”Ved fod”. De to vagters officerer hilser 
på hverandre med håndtryk – det gjorde de også, da de før 
paraden mødtes i vagtstuen. Til den begiver de sig nu, mens 
afløsningen finder sted og musikken spiller. 

Når alt er besørget foregår den samme ceremoni, blot i 
omvendt orden. Så kom der en ny premierløjtnant til garden. 
Han kom fra en provinsgarnison, var altså ikke indlevet i 
Gardens traditioner. 

Da han første gang skulle være fanejunker, var han 
kendelig nervøs. Det var ved vintertid, der var anlagt kappe. 
Så var det han begik en fejl. I kappen var der anbragt en lille 
åbning, af størrelse som sabelskeden. Den skal man anbringe 
sådan, at den stikker lidt op over åbningen. Det havde den 
nye mand forsømt, sablen hang i sin kæde et stykke under 
den. 

Kaptajnen giver signal, løjtnanten stikker sablen i ske-
den, nej, det mislykkedes, han prøver igen- vi der er tjene-
stefri sidder i vagtstuen og ser til – så opgiver han, stikker 
resolut sablen gennem kappens foer og går til porten med 
sablen halvejs under armen for ikke at tabe den. 

”Jeg synes, Hr. løjtnant”, sagde Kongen, der, som jeg har 
sagt altid så på afløsningen, ved taflet, ”at der ved afløsnin-
gen var et lille uheld!”.

Den gamle kaptajn fortæller

235-4-1894 Ræder. 

GARDER-SABEL
I miniature (som papirkniv) - meget 
smuk udførelse. . . . . . kr. 199,00

Postordre ekspederes 
omgående pr. efterkrav

OBS! Sælges 
uden sabelkvastSlagelse - Tlf. 305 438 91 el. 585 485 91



@clausen_jesper

Rexturen vel overstået!  

@mikkelbissoe

Game face 

@denkongeligelivgarde

CBRN uddannelse

@d.thordarson

Når du indser at du ikke har taget nok 
energidrik med på vagt 

#garderliv NOTAT
F

aceb
o

o
k

In
stag

ram

H
jerm

m
esid

e

T
al o

g
 m

ed
lem

m
er

Den eneste grund til vi lærer liggende 
skydestilling, er for at kunne rengøre 
lister under sengene.....

@Livgardens Memes

I efteråret 2018 deltog flere hundrede følgere på Facebook i 
”#garderliv-dysten”, der kårede det bedste billede, som har 
været bragt i Garderbladet under hashtagget #garderliv, og 
som bedst illustrerer livet som garder. Dysten var tæt, men i 
sidste ende løb inspektionen før blå vagt med sejren. 

Kåring af bedste billede

519
rekrutter fra III Bataljon meldte 
sig ind i De Danske Garderfor-
enigner i 2018 under Hverveud-
valgets hvervemøder. 

                   Pssst! I december 
måned sørgede Sekretariatet 
igen for gaver til de Livgardens 
soldater. 7 gaver blev sendt til 
Livgardens udsendte personel, 
mens 71 gaver blev overbragt 
vagterne på vagt juleaften.

”

I december måned afviklede DG i samarbejde med Knud Gla-
vind og Garderbutikken en adventskalender på hjemmesiden. 
De deltagene blev i hver låge mødt af 4 spørgsmål omhand-
lende Livgarden. De rigtige besvarelser deltog efterfølgende 
i en lodtrækning om udvalgte varer fra Garderbutikken. Prøv 
selv, om du kan svare på nogle af spørgsmålene. Se de rigtige 
svar nederst.

Adventskalender i julen

A. Hvornår blev Den Kongelige Livgar-
de grundlagt? 

B. Hvor mange vagthold er der i Vagt-
kompagniet? 

C. Hvem grundlagde den Kongelige 
Livgarde?

D. Hvilken vagtparade indgår der flest 
gardere i? 

E. Hvad er Livgardens motto? 

F. Hvad hedder chefen for Livgarden? 

G. Hvad står ”IH” for?

H. Hvilke tre våben bærer en vagtgå-
ende garder?

I. Hvilken rang har chefen for Vagt-
kompagniet? 

J. Hvor mange gange om året indkal-
der Livgarden værnepligtige? 

A. 1658 - B. 3 hold - C. Frederik d. III- D. Kongevagt - E. Pro Rege et Grege - F. Mads Rahbek - G. Inspektionshavende - H. Sabel, gevær, bajonet - I. Major - J. 3 gange

QUIZ
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Beløbet kan overføres til Himmer-
lands GF konto 9217-675-05-28242 i 
vort pengeinstitut.
Husk at oplyse soldater nr. og navn.
MÆRKEDAGE
Følgende har på sin runde fødselsdag 
haft besøg af 2 fra bestyrelsen: 
Okt-80 J. Ole Høgh Sørensen. 
Nytår
Vi ønsker alle medlemmer og deres 
familie et rigtig godt nytår. 

TIRSDAG DEN 8. JANUAR KL. 19.30 
SKYTTELAUGET: Med fokus på det 
kammeratlige samvær afholder Skyt-
telauget skydeaften, hvor der også er 
mulighed for kortspil og rafling. Ste-
det er som sædvanlig skydebanerne 
på Gl. Lindholm Skole. Tilmel-ding 
senest 6/1 til Flemming Hassing tlf: 
9838 3122.
TORSDAG DEN 10. 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 Aalborg & Nørresundby 
garnisoners samt soldaterforeningers 
og Hjemmeværnets fælles nytårs-
gudstjeneste med rigtig mange delta-
gende faner. En flot og fin start på det 
nye år.
LØRDAG DEN 12. JAN. KL. 09.00: GAR-
DERJAGT I AABYBRO: Jagtlauget af-
holder garderjagt hos vort medlem og 
oldermand Jesper Svarre. Indbydelse 
med nærmere adresse udsen-des til 
alle jagtinteresserede medlemmer af 

KONTINGENTBETALING
Himmerlands Garderforenings kon-
tingent for 2019 er alene kr. 300,-.

Bowling i Hobro onsdag den 30. 
januar 2019 kl.19,00. Tilmelding se-
nest den 26. januar 2019 til forman-
den, med garder hilsen

Garderforeningerne i Nordjylland

Vicepræsident
NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. 97 98 17 67 / 20 90 79 01
Mail: n.godiksen@mail.dk
Regionsskydeleder
DEC-06 Peter Christensen
Knoppen 6, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
Mail: peter@viland.dk
Regionsbowlingleder
NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75
Mail: garder@himmerlandsgf.dk

 Brønderslev & Omegn GF 70 - 1/7 1947

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

 Hadsund & Omegn GF 40 - 29/12 1917

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

 Morsø GF 44 - 16/7 1918

Formand: SEP-64 Knud Rasmussen
Soelbergsvej 11, 7900 Nykøbing M
Tlf. 97 72 22 36
Mail: aak.rasmussen@gmail.com

 Himmerland GF 34 - 4/12 1914

Formand: NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75
Mail: garder@himmerlandsgf.dk
www.garderforeningerne.dk/gf34
facebook.com/himmerlandsgf

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

 Hjørring & Omegn GF 56 - 14/3 1930

 Nordjylland GF 10 - 24/3 1908

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

Niels

Tegn annonce for din lokalforening,

og modtag 500 kr. til din forening

GARDERBLADET

Garderkøbing GF
GF 00

01/01 2018

Formand: Bjørn Gardersen 

Sabelvej 10, 1000 Kongelund

Tlf. 11 22 33 44

Mail: bjørn@gardersen.dk

DIN ANNONCEBJÆLKE

KR. 1500,00 (PR. ÅR)

Kontakt garderbladet@garderforeningerne.dk
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Landsskydning
Et nyt blad på kalenderen er vendt, 
og med indgangen til januar er det 
igen blevet den tid, hvor De Danske 
Garderforeninger afvikler Lands-
skydning 15 m. Nogle foreninger 
har allerede bestilt og modtaget 
skydeskiver, og er derfor helt klar 
til at gå i gang.

Landsskydning 15 m er et landsdæk-
kende arrangement, men i høj grad 
også en skydning hvor de enkelte 
garderforeninger kan samles og dyste 
internt. For de foreninger, der ikke 
har skydning som en fast aktivitet, er 
der her en god lejlighed til at lave en 
aften på skydebanen, eventuelt ved at 
aftale med en naboforening, at kunne 
mødes på dennes skydeaften og skyde 
sammen med den, og derved lave en 
hyggelig fælles aften.

Skydeudvalget håber, at vi i år kan få 
rigtig mange deltagere, både i form 
af foreninger og i form af deltagende 
gamle gardere, da Landsskydningen 
er en skydning for gamle gardere og 
mellem gamle gardere.

Landsskydningen kan skydes fra 1. 
januar og frem til 31. marts, så der er 
god tid til at finde den dag, hvor du 
kan komme på skydebanen, eller for 
foreningen til at finde en dag, hvor der 
kan laves et foreningsar-
rangement.

Skydeudvalget ønsker 
alle god fornøjelse med 
Landsskydning 15 m 
2019.

Der afholdes regions- og landsmester-
skab i bowling for region V søndag den 
3. februar 2019 i Want2Bowl, Taastrup-
gårdsvej 10, 2630 Taastrup. Mødetid er 
klokken 10:30 og der spilles fra klokken 
11:00 – 13:00. Hver forening må maksi-
malt stille med 2 herrehold (kun med spil-
lere der er medlem af garderforeningen) 
og 1 damehold. Vi spiller bedst af 2 serier 
med baneskift og hvert hold skal bestå af 
4 spillere (max. 2 licensspillere) og det er 
det samlede resultat, for begge på hin-
anden følgende serier, der er gældende. 
Prisen for bowling og efterfølgende fro-
kost og kaffe er kr. 300,- pr. spiller. Hvis 
der er nogle der ikke vil bowle, men gerne 
vil heppe og som ønsker efterfølgende at 
være med i restauranten, så er prisen kr. 
170,- pr. person. Drikkevarer betales se-
parat. Der er inkluderet kr. 30,- til DG pr. 
spiller til præmier i landsturneringen. Der 
vil være præmier til de:
- 3 bedst placerede hold, 
- vandrepokal 
- højeste individuellesamlede score.
Bowlinglederne skal betale samlet for 
samtlige spillere. Hvis det ikke er muligt 
at deltage på ovennævnte dato, kan I til-
melde jeres hold i C-rækken, spille 2 spil 
lokalt, og indsende printet fra bowlinghal-
len til landsformanden.
Tilmelding til undertegnede, med garder-
nes navn og årgang, senest den 7. januar 
2019.

Svend Clausen-Beck, 
Regionsbowlingleder - skcb@privat.dk

Regionsbowling (reg V)
Kære Garderforeninger

Jeg håber at alle har modtaget invitation til året 
Regions- samt Landsturnering i DG Bowling. Skulle I 
ikke have modtaget invitationen - bedes I henvende 
jer til den Regions-ansvarlige bowlingleder - som står 
under hver Region i det bageste afsnit i bladet. I er også 
velkomne til at kontakte mig, så skal jeg sørge for infor-
mationen. På gensyn i Bowling hallerne.

Henrik Agerlin, Landsformand

L a n d s b o w l i n g

Region I mødes den 23. februar

Region III mødes den 21. februar

Region II mødes den 23. februar

Region IV mødes den 12. januar

RegionV mødes den 3. februar

Se mere 
på s. 23

April 1979
40 år er gået siden indkaldelsen den 2 april 1979. Vi fej-
rer det med et 2 dags arrangement på Livgardens Kaser-
ne, Rosenborg. Program og invitation for arrangementet 
vil blive udsendt på mail til alle de soldaterkammerater, 
der har oplyst deres mailadresse til årgangsformanden. 
Er du endnu ikke blevet kontaktet, da har du stadig 
mulighed for det til Årgangsformand, Lars Malmbak 
Hansen tlf. 4085 2851 eller lmh@stofanet.dk

40 års jubilæum - 4-5 maj 2019
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Vi indleder 2019 med at deltage i den 
traditionelle nytårsgudstjeneste i Sct 
Mortens Kirke lørdag den 19 febru-
ar kl.14.00. Prædikant er Søren Dam 
Kjeldsen, sognepræst og gl garder. 
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe 
i Helligåndshuset. Vel mødt !

Kommende arrangementer:
Onsdag d. 23. januar, Erhvervsbesøg på 
NUSA

Onsdag d. 6. februar, Kammerat-
skabsMakrelaften og Landsskydning
Kære garderkammerater
2019 har nu meldt sin ankomst ind-
hyllet i julehjerter, raketter og røg. 
Vi går nu ind i sæsonens efterår, men 
dog med hele 9 arrangementer tilba-
ge endnu – det første på onsdag d. 9., 
hvor vi mødes til en hyggelig kamme-
ratskabsaften.
I skrivende stund sidder jeg spændt, 
og afventer vores kommende kam-
meratskabsaften, hvor John Tjær-
by kommer og fortæller om sin tid i 
Livgardens tambour- og musikkorps. 
Jeg ved det bliver en god aften, med 
mange sjove beretninger. Denne gang 
har han også en fin fortælling med 
om den bjørn vi alle har båret. Og til-
meldingerne fra naboforeningerne er 
også kommet til – fedt med opbak-
ning fra vore venner.
Opbakning fra vore venner. Jeg er af 
den overbevisning, at det i fremtiden 
skal være med til at skabe en stær-
kere forening, og et stærkere bånd 
mellem foreningerne, for vi derved 
i fællesskab kan mødes på tværs af 
foreningsgrænser og danne nye kam-
meratskaber – eller pleje de gamle. 
Hver gang vi mødes på Grønlandsvej 
tropper ”Skagboerne” trofast op, og 
turen for dem til Frederikshavn er 
ikke længere end for mig til Hjørring 
eller Nørresundby. Det beundrer jeg 
dem for. Hvordan kan vi blive bedre 

Skydning på 15 meter og kammerat-
skabs aften i Sjørring Hallen: Onsdag d. 
2, 16. og d. 30. januar kl.19.30. Vi mø-
des på skydebanen i Sjørring hallens 
kælder. Indgang fra bagsiden af hal-
len. Vi håber at se dig til et par hyg-
gelige timer.
Kok for en dag på Nors Skole: Lørdag d. 
19. januar kl. 14.00. Nu er det tid for 
at invitere konen med ud at spise. Vi 
starter med fælles eftermiddagskaffe, 
hvorefter mændene går i køkkenet og 
frembringer en middag, ud over det 
sædvanlige, 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. 12. januar til 
Niels Godiksen på 2090 7901 el. n.go-
diksen@mail.dk
Generalforsamling: Fredag d. 8. marts 
2017 kl. 18.30 På Thisted Bryghus. 
mere i februar nr.

 Thisted Amt GF 04 - 8/4 1901

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

 Vendsyssel GF 43 - 14/5 1918

Formand: DEC-06 Peter Christensen
Knoppen 6, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
Mail: peter@viland.dk
www.vendsysselgf.dk
facebook.com/vendysselgarderforening

 Randers By & Omegn GF 08 - 1/2 1908

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

Tlf. 8647 3009 Mail. aaledamgaard@mail.tele.dk

Randers øl
6 stk. i gaveæske kr. 200,00
Kasse m. 15 stk. kr. 450,00
Gardersnaps 
1 stk. kr. 145,00
Rød/Hvidvin 
2 fl. kr. 140,00/3 fl. kr. 200,00

REGIONER

Garder Præmiebowling 
- Region 1  

Tid: Onsdag den 30.januar 
2019 kl. 19,00. Sted: Bovlin Fun, Jyllandsvej 
15, 9500 Hobro. Vi mødes kl. 18,30. Efter en 
times bowling fra kl. 19,00-20,00 (der bliver 
isat gul kegle) 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 præmieræk-
ker en dame- og herre række med præmie 
for hver 5 deltager i 2 spil og en holdturne-
ring, hvor de 4 bedste gardere væltede 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 16.januar 2018 kl. 12,00 på 
mail: garder@himmerlandsgf.dk eller nov-61 
Kjeld Sørensen SMS/mobil 2174 7775 .  

GF Nordjylland. Tilmelding senest 
8/1 til oldermand Jesper Svarre tlf:. 
2033 3640 eller e-mail jespersvarre@
yahoo.dk.
GENERALFORSAMLING NR 111: Tirs-
dag den 6. november kunne vi afhol-
de foreningens generalforsamling nr. 
111. I det følgende et kort uddrag af 
formandens beretning mv.: Efter at 
fanen blev ført ind, indledte forman-
den Olav Vibild Garderforeningen 
for Nordjyllands generalforsamling 
med at byde alle velkommen. Deref-
ter mindedes vi de medlemmer, der 
siden sidste generalforsamling var 
afgået ved døden. Derefter blev fanen 
sænket, og der var 1 minuts stilhed 
til minde om vore afdøde kammera-
ter. Æret være deres minde. Karsten 
Simensen, Aalborg blev valgt til di-
rigent. Foreningen har i dag et med-
lemstal på 372 medlemmer. Derefter 
gennemgik formanden årets begiven-
heder. Kontingent for 2018 blev fast-
sat til 300 kr., der opkræves 1. januar. 
På valg og genvalgt til bestyrelsen 
blev Olav Vibild, Jens Rye-Andersen 
og Søren Faurholt. Fanebærere: Gen-
valg til Erik Juul Lundgaard, nyvalgt 
Peter Michael Larsen. Som revisorer 
blev Allan Krogh og Bent Andersen 
genvalgt. Under eventuelt blev nov. 
1990 Jan Holmgaard hædret med De 
Danske Garderforeningers hæder-
stegn for mange års arbejde i besty-
relsen for GF Nordjylland. Derefter 
kunne forsamlingen nyde den kogte 
torsk eller dyrekøllen. Karsten Simen-
sen kurserede over sin karriere som 
målmand og kommunal-direktør mv. 
med baggrund i Gardertiden.
Foreningen ønsker godt Nytår til alle 
vore medlemmer samt deres familier.
WWW.GFNORDJYLLAND.DK
Det fulde referat af Generalforsam-
ling nr. 111 kan nu læses på vor hjem-
meside. GODT NYTÅR!

Jul. 1971 Niels Chr. Thygesen, Sekretær

GF Nordjylland: 15 jubilarer ses her sammen med formand Olav Vibild og mod-
tager af De Danske Garderforeningers hæderstegn Jan Holmgaard.

A. Bach Andersen
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Garderforeningen for Herning & Om-
egn vil gerne benytte lejeligheden 
til at ønske alle et GODT NYTÅR, vi 
i bestyrelsen vil gøre vort bedste for 
at tilbyde interessante aktiviteter til 
vore medlemmer i 2019.
HUSK tilmelding til vore kommende ar-
rangementer:

Bowling: Den 10/01, 24/01, 07/02 
og 21/02 (sidste aften med spisning), 
Herning Bowlingcenter Fyrrevej 6, 
7400 Herning, alle gange kl 19:00, 
her skal vi træne op til årets regions-
bowling i Viborg, der afholdes 23/02. 
Men husk uanset niveau er du som gl. 
garder altid meget velkommen. TIL-
MELDING: Bjarne Albæk (2286 7949) 
bjarnealbak@gmail.com  

Skydning: Den 26/02, 12/03 og 
26/03 (sidste aften med ledsager) 
Lundgårskolen, Tjelevej 25, 7400 Her-
ning (skydebanen i kælderen) alle 
gange kl 19:00, her kan vi træne samt 
skyde til landsskydningen. Men husk 
uanset niveau er du som gl. garder al-
tid meget velkommen. TILMELDING: 
Ole Haunstrup Andersen (9716 1959) 
mosegaarden@hotmail.dk 
17/11-2018 Årets fugleskydning i Gar-
derforeningen for Herning og Om-
egn blev ekstra hyggelig, da vi var så 
heldige, at flere tog børn/børnebørn 
med. Nicoline blev fugledronning, 
og bedstefar, Per Vestergaard, blev 
Fuglekonge. Dagen startede klokken 
10 med rundstykker, kaffe, og en lille 
en, hvorefter vi gik på skydebanen og 
”nedlagde” fuglene på 15 meter ba-
nen. Imens man ventede på ens tur, 
kunne tiden bruges til bl.a. et parti 
skak. Tak til Ole og Arne for kyndig le-
delse af dagen og den flotte borddæk-
ning + fugle. Også en stor tak til alle, 
som hjalp på dagen med det prakti-
ske, og ikke mindst de, som bakke-
de op om foreningens arrangement. 
Uden Jer - ingen Garderforening.

Ny formand valgt
Efter 19 år som formand for Djurs-
lands Garderforening ønskede nov.-
91 Niels Skov Pedersen ikke genvalg 
ved generalforsamlingen den 2. no-
vember. Ny formand i Djurslands Gar-

REGIONER

Garderforeningerne i Midtjylland

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

 Bjerringbro & Omegn GF 75 - 11/7 1961

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

Formand: DEC-83 Peder Byskov
Havhusevej 1, 8961 Alingåbro
Tlf. 86 48 68 22
Mail: byskov@rougso.net
Facebook: @Djursland Garderforening

 Djursland GF 55 - 7/4 1929

 Herning & Omegn GF 23 - 10/10 1911

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

jan.-63 Chr. Brøgger

derforening blev dec.-83 Peder By-
skov og ny næstformand er nu dec.-84 
Peter Bukke Jensen. Tak til Niels for 
mange års arbejde for Djurslands GF.

Garderskydning torsdag den 17. 
jan. kl. 18.30 I Skyttehuset, Stenvad 
Bygade 55, 8586 Ørum. Der skydes 
på 15 m baner. Medlem jan-59 Søren 
Bøystrup er på banen, han er behjæl-
pelig med indstilling af sigtet på rif-
len, så du rammer skiven det ønske-
de sted. Efter du din skydning, er der 
kaffe og Kirstens kage. Her er der gar-
dersnak, eller om alt andet der rører 
sig i samfundet. Du vil ikke fortryde at 
du kommer til hyggeligt samvær med 
gardervenner. Vores ledsagere er vel-
kommen til at deltage i skydning.

ØSTVENDSYSSEL GF Jubilæumstegn til Ole 
Max Muller 10 år. Johnni Olesen samt Morten 
G Jessen 25 år. Egon Kristensen 50 år. Carsten 
Christen fik Garderforeningernes hæderstegn 
for sin store indsats i bestyrelsen gennem mere 
end 20 år.

Bestyrelsen: På første bestyrelsesmø-
de d 26. nov. har bestyrelsen konsti-
tueret sig som følgende: Formand: 
Johnni Olesen. Næstformand: Isak 
Bastholm. Kasserer: Morten G Jessen. 
Skydeudvalgsformand: Kim Tøttrup. 
Fanebærer: Isak Bastholm. Sekretær: 
Jacob Dam Rasmussen. Formand for 
bowling: Johnni Olesen.

Bowling: Fredag d. 8. feb. samt 
fredag d. 8. mar. Dette foregår igen 
på Hals Hotel & Bowlingcenter. Der 
bowles kl. 18.00 med efterfølgende 
spisning kl. 19.00. Vær venligst op-
mærksom på at tilmeldingen er bin-
dende. Tilmelding senest 2 dage før 
til: Johnni Olesen på Tlf. 2149 5187 
eller mail johnniolesen@outlook.dk 
eller Jacob Dam Rasmussen på Tlf. 
2448 0186 eller mail jdamrasmus-
sen@gmail.com.

Regionsskydning: Regionsskydnin-
gen afholdes af Østvendsyssel Gar-
derforening i den første uge i marts.

Skydning: Tirsdag d. 22. januar 
samt tirsdag d. 26. februar kl. 19. Nu 
er et nyt år startet. Traditionens tro 
genoptager vi derfor skydningen. 
Skydningen foregår i Vodskov Skyt-
teforenings lokaler. Disse findes på 
Vodskovvej 103 (ved rundkørslen 
nord for Vodskov). Pris for skydning: 
20 kr. i startgebyr samt 1 kr. pr. skud. 
Tilmelding senest 2 dage før til: Kim 
Tøttrup på Tlf. 4085 0415 / 2498 8900 
mail: nyfaurholt@c.dk eller Jacob 
Dam Rasmussen på Tlf. 2448 0186 el-
ler mail jdamrasmussen@gmail.com.
Generalforsamling: D. 15. nov. var der 
generalforsamling på Hotel Hjallerup 
Kro. 26 gardere var tilmeldt gene-
ralforsamling nr. 47. Der skulle være 
kampvalg, da formand Poul Sonne 
Jensen samt Skydeudvalgsformand 
Carsten Christensen ikke ønskede 

genvalg. Det blev et rigtigt kampvalg. 
Følgende Stillede op som kandidat. 
Kim Tøttrup, Isak Bastholm, Robert 
Mortensen og Johnni Olesen. Alle var 
til stemmeurnen i bedste Robinson 
stil. Stemmerne var tætte. Bestyrel-
sen består derfor nu af. Kim Tøttrup, 
Isak Bastholm, Johnni Olesen, Morten 
G Jessen samt Jacob Dam Rasmus-
sen. Robert Mortensen blev valgt som 
suppleant. Følgende skulle have ju-
bilæumstegn: Ole Max Muller 10 år. 
Johnni Olesen samt Morten G Jessen 
25 år. Egon Kristensen 50 år. Carsten 
Christen fik Garderforeningernes hæ-
derstegn for sin store indsats i besty-
relsen gennem mere end 20 år. Gene-
ralforsamlingen sluttede med kaffe 
og risalamande samt et amerikansk 
lotteri med fine præmier.

Nov-98 Jacob Dam Rasmussen
 Østvendsyssel GF 77 - 16/11 1971

Formand: NOV-93 Johnni Olesen
Algade 15, 9320 Hjallerup
Tlf. 21 49 51 87
Mail: johnniolesen@outlook.dk
Facebook: @Østvendsyssel Garderforning

til at hoppe i bilen? Vi har mange ar-
rangementer i løbet af et år, og måske 
for mange. Måske skal vi gøre plads i 
programmet til en tur, eller to, ud og 
besøge vore naboer.
Nu skal dette ikke ende ud i en sagte 
klagesang, nej, det er et håb, en for-
ventning om at vi sammen bliver bed-
re til at vise fanen, rundt om i regi-
onen. Jeg skal om nogen selvfølgelig 
også selv kigge ind ad, da jeg heller 
ikke har været for god til at bakke op. 
Men jeg vil lægge mig i selen, for at 
vi som forening i 2019 og årene frem, 
bliver bedre til at være der, når der 
dumper en invitation ind af brev-
sprækken. Med ønske om en lys frem-
tid for foreningen, ønsker jeg jer alle 
og jeres familier en god bagjul og et 
glædeligt nytår.
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Generalforsamling: Mandag den 4. fe-
bruar 2019 kl.19:00 afholder forenin-
gen, sammen med Skjern og Omegns 
Garderforening, ordinær generalfor-
samling og efterfølgende stiftende 
generalforsamling i ”Garderstuen” 
Højmark Forsamlingshus, Adelvej 41, 
Højmark, 6940 Lem St. Vi vil traditio-
nen tro indlede aftenen med spisning, 
menuen vil være hamburgerryg med 
tilbehør samt pandekager med is, ef-
ter spisningen afvikler foreningerne 
særskilt deres ordinære generalfor-
samling, hvor dagsordenen vil være i 
henhold til vedtægterne, og med føl-
gende forslag fra bestyrelsen: Besty-
relsen foreslår at Ringkøbing og Om-
egns Garderforening fusionerer med 
Skjern og Omegns Garderforening.
Bliver forslaget vedtaget går for-
eningerne igen sammen og der af-
holdes stiftende generalforsamling i 
den nye fusionerede forening. Dags-
orden og materiale vedrørende den 
stiftende generalforsamling sendes 
til medlemmerne. Bestyrelsen tilby-
der at arrangere fælles kørsel for de 
medlemmer, der har problemer med 
transport og bor i lokalområdet. In-
teresserede kan tilmelde sig til Ole 
Buchreitz Jensen på 2045 0056 (gerne 
SMS) eller olbuje@gmail.com senest 
tirsdag den 30. januar 2019.
Pokalskydningen: Torsdag den 1. no-
vember blev anden omgang af pokal-
skydningen m/k. mellem Skjern GF. 
og Ringkøbing GF. afviklet. Her mød-
te der 18 skytter m/k´ere op i Højmark 
Hallens skydekælder til den afgøren-
de dyst om vandrepokalerne samt 
kampen om de individuelle præmier. 
Ringkøbing GF. havde ved skydnin-
gen i foråret, oparbejdet et rimelig 
forspring i herrerækken, hos damerne 
havde Skjern GF. også et lille forspring 
fra foråret, og her ved efterårets skyd-

ning formåede Skjern GF. damer at 
udbygge deres forspring, så det blev 
Yette Jensen S. der med et samlet re-
sultat på 187/5 p. kunne hjembringe 
pokalen, hos herrerne øgede Ringkø-
bing GF. forspringet og med et sam-
let resultat på 189/4 p. vandt NOV 53 
Leon Nørtoft R. pokalen. De individu-
elle præmiemodtagere blev som føl-
ge: Damer Kl. A: Elsebeth Robertsen 
S. 95/2 p. og Margit Jensen S. 95/2 p. 
Damer Kl. B: Mie Christensen R. 90/0 
p. Herrer Kl. A: MAR 65 Klaus Jensen 
R. 98/2 p. og Gunnar Jensen S. 96/0 
p. Herrer Kl. B: JAN 62 Svend Aage 
Klausen R. 91/1 p. og Nicolai Wejrup 
S. 91/0 p. Præmierne til de individu-
elle vindere og vandrepokalerne blev 
uddelt under det efterfølgende kaffe-
bord.

Bestyrelsen vil gerne ønske bladets 
læsere 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 2019.

JAN 72 Anders Bjerg

Godt Nytår
Tak for året, der er gået. I 2018 var vi 
på virksomhedsbesøg på Skanderborg 
Rådhus 1. marts, med til Flagdag 5. 
september på Skanderborg Rådhus, 
på virksomhedsbesøg hos Jesper St-
ærmose i Odder sammen med Odder 
Garderforening, og vi har afholdt to 
bankospil i oktober og november - 
med dejligt mange deltagere.
Generalforsamling
Afholdtes den 11. oktober. Forman-

Generalforsamling den 6. februar 2019 
kl. 18 i Lunden. Indkaldelse; med-
lemstilbud og program 2019 udsen-
des i begyndelsen af januar 2019.
Bowling: Der blev afholdt bowling den 
6. november med 2 hold med efterføl-
gende spisning.
Godt nytår til alle.

November 71 Erik Tjener

REGIONER

 Odder & Omegn GF 12 - 5/4 1909

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

 Skive og Omegn GF 27 - 7/6 1912

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

 Samsø GF 09 - 18/3 1909

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

 Lemvig & Omegn GF 19 - 17/12 1910

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

 Ringkøbing & Omegn GF 39 - 27/12 1909

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

 Silkeborg & Omegn GF 30 - 4/5 1913

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

 Holstebro & Omegn GF 26 - 6/5 1912

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

 Skanderborg & Omegn GF 36 - 4/2 1916

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

Torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.00
Medlemsmøde/aktivitet, KFUM Sol-
daterhjem, Holstebro. Indlæg ved 
Jimmy Mogensen. En Joint Terminal 
Attack Controllers. Foreningen serve-
rer kaffe og kage. Tilmelding til Søren 
Graagaard Tokkesdal Lund soeren@
lund.mail.dk, 4037 2626. Invitation 
udsendes senere

Skydning i Mejrup
På banerne under Mejrup skole. Sky-
deafdelingen lægger op til en aften 
med skydning, kortspil og hyggeligt 
samvær.
Mandag den 07. januar 2019 kl. 19.00,
Lørdag den 26. januar kl 10.00, ekstra 
skydning i Give
Mandag den 28. januar 2019 kl. 19.00,
Mandag den 18. februar 2019 kl. 19.00,
Torsdag den 11. marts 2019 kl. 19.00
Prisen er kun 50 kr. per deltager. Til-
melding til Rasmus Friis. Ingemanns-
vej 28, 7500 Holstebro, tlf. 2012 1320, 
gerne sms, mail eller Face Book, ju-
niortraning.rasmus@hotmail.com.

Besøg på Veteran Caféen, Holstebro
Den 14. november var nogle medlem-
mer af Garderforeningen for Holste-
bro og Omegn på besøg på Veteran 
Caféen i Holstebro. Garder medlem-
mer blev modtaget af formanden for 
Danske Veteraner i Nordvestjylland. 
Claus Varming (Danske Veteraner er 
de tidligere Blå Baretter) Claus fortal-
te om baggrunden for Veteran Caféer-
ne i Danmark, dens drift, financiering 
og behovet for Caféerne. Veteran 
Caféen drives af frivilligt personale 
med en daglig leder ved navn Mette. 
Mette er uddannet psykolog og har 
tidligere været ansat ved forsvaret. 
Vagterne blandt de frivillige deles og 
der er på Caféen åben 2´de onsdag i 
hver måned. Der møder mellem 10 
– 20 Veteraner pr. åbningsaften. Ve-
teranerne bliver budt på kaffe, brød, 
pålæg, kage, sodavand og alkohol fri 
øl efter behov. Meget af det bliver 

sponsoreret af forretninger i Holste-
bro. Deltagerne betaler ikke noget 
for at møde. Garderne mærkede den 
hygge og varme og faldt selvfølgelig 
på Veteranernes befinden. Garderfor-
eningens sekretær Kristian Andersen 
jan. 74, overrakte ved besøget en pre-
sent til støtte for Caféens Julebingo 
ved julemødet i december. 

HOLSTEBRO GF Foreningen besøgte Veteran 
Caféen i Holstebro i november måned. På bille-
det ses foreningens sekretær, Kristian Andersen 
der under besøget kunne overrække en ”present”.
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Godt Nytår! Kære medlemmer. I ønskes 
med hele familien et godt og lykke-
bringende nytår. Tak for året 2018 og 
velkommen i Garderforeningen i det 
nye år.
Generalforsamling og forslag til fusion 
med Ringkøbing og Omegns Garderfor-
ening. Mandag den 4. februar 2019 
afholder foreningen, sammen med 
Ringkøbing og Omegns Garderfor-
ening, ordinær generalforsamling og 
efterfølgende stiftende generalfor-
samling i Højmark Forsamlingshus, 
Adelvej 4, Højmark, Lem. Aftenen ind-
ledes med servering af hamburgerryg 
med gemüse og til dessert pandeka-

Tirsdag d. 8. 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. Bjer-
ringbro er i år værter. Senest tilmel-
ding til Karsten d. 5. januar.
Torsdag d. 7. februar: I 2019 afholdes 
generalforsamlingen i ”Paradiset” 
Kasernevej 9, Bygning 7. torsdag d. 
7. februar. Kl. 18.00 er der spisning. 
Selve generalforsamlingen starter kl. 
19.00. Husk tilmelding til formanden 
senest d. 5. februar.

Aug-82 Jørn Bech

REGIONER

Skydning i foråret 2019: Skydning 
foregår fra kl. 19:15 til 21:00 i Skytter-
nes Hus DSB/ASF, Gøteborg Allé 7 G,  
Aarhus N, onsdagene den 6. februar, 6. 
marts og 3. april. Nærmere oplysning 
om skydning hos Jan Creutzberg, tlf. 
2778 2851 eller mail til: gfaa1902@
gmail.com
Fredag den 11. januar kl. 18:30: Det nye 
års første arrangement finder sted i 
Frimurerlogen, Christiansgade, 8000 
Aarhus C. Der uddeles hæderstegn 
under spisningen. Fremmødte bedes 
bære hæderstegn. Pris: 150 kr./pers. 
excl. drikkevarer. Bindende tilmel-
ding til Jørgen Ø. Johnsen, tlf. 4075 
1724 eller mail til abc-telte@mail.dk.

Torsdag den 7. februar kl. 17:45: 
Bowling i Aarhus Bowlinghal, Eckers-
bergsgade 13, Aarhus C. Vi konkurre-
rer om flotte præmier, som uddeles 
under den efterfølgende spisning. Tag 
gerne ægtefælle/samlever med. Pris: 
150 kr./pers. excl. drikkevarer. Bin-
dende tilmelding til Per Bundgaard, 
tlf. 8698 8600 eller mail til perbund-
gaardblikkenslagerfirma@hotmail.
com senest 31. januar
Torsdag den 14. marts kl. 18:00: Spis-
ning med foredrag på Restaurant Ko-
halen, Jægergårdsgade 154, Aarhus. 
Velkommen til årets klassiker. En af-
ten med stegt flæsk ad libitum, skum-
mende øl, en spændende gæstetaler 
og højstemt kammeratligt samvær. 
Pris: 100 kr./pers. excl. drikkevarer. 
Bindende tilmelding til Per Bund-
gaard, tlf. 8698 8600 eller mail til per-
bundgaardblikkenslagerfirma@hot-
mail.com senest 7. marts

Afholdte arrangementer:
Andespil den 8. november
Mindehøjtidelighed for våbenhvilen i 
Første Verdenskrig den 11. november
Generalforsamling den 16. november
Julegløgg den 29. november

Læs om arrangementerne på 
www.garderforeningerne.dk/lokalforeninger/
region-ii/aarhus/

 Skjern & Omegn GF 64 - 12/3 1943

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

 Viborg & Omegn GF 15 - 25/7 1909

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

 Aarhus & 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
Mail: garderkjaer@gmail.com
www.aarhusgarderforening.dk
Facebook: @Aarhus Garderforening

Fødselsdag, 
jubilæum?

Messingblæsere fra 
Musikkorpset gør dagen festlig

Ring til Jesper Hyllested. 
Musiker ved Den Kgl. Livgardes 

Musikkorps. Tlf. 28 25 65 00

Tegn annonce for din lokalforening,

og modtag 500 kr. til din forening

GARDERBLADET

Garderkøbing GF
GF 00

01/01 2018

Formand: Bjørn Gardersen 

Sabelvej 10, 1000 Kongelund

Tlf. 11 22 33 44

Mail: bjørn@gardersen.dk

DIN ANNONCEBJÆLKE

KR. 1500,00 (PR. ÅR)

Kontakt garderbladet@garderforeningerne.dk

ger med is. Efter spisningen afvikler 
foreningerne særskilt deres ordinære 
generalforsamling. Dagsorden med 
bilag udsendes til vores medlemmer 
medio januar 2019. Bestyrelsen fore-
slår, at Skjern og Omegns Garderfor-
ening fusionerer med Ringkøbing og 
Omegns Garderforening. Bliver for-
slaget om fusion vedtaget, går for-
eningerne igen sammen og der afhol-
des stiftende generalforsamling i den 
nye fusionerede forening. Dagsorden 
og materiale vedrørende den stiften-
de generalforsamling sendes til vores 
medlemer medio januar 2019. 
Pokalskydningen i Højmark mellem 
Ringkøbing og Skjern Garderforenin-
ger blev afviklet den 1. november 
2018 med deltagelse af ialt 18 skytter.
Der blev dystet om såvel damernes 
som gardernes pokaler samt garder-
glas. Gardernes pokal blev vundet af 
Leon Nørtoft fra Ringkøbing og Om-
egns Garderforening, medens damer-
nes pokal blev vundet af Yette Jensen 
fra Skjern og Omegns Garderforening.
Se resultaterne under Ringkøbing og 
Omegns Garderforening. Efter skyd-
ning blev der serveret Højmarks tra-
ditionelle kaffebord. Tak til Ringkø-
bing og Omegns Garderforening for 
godt samarbejde i årets løb.

FEB 69 Gunnar Jensen

den og kasserens beretning blev 
godkendt. Genvalg til formand Asger 
Thykjær. Ligeledes var der genvalg af 
to bestyrelsesmedlemmer, to supple-
anter, fanebærer og en revisor. Nyvalg 
som revisor til Peter Ganshorn og som 
revisor-suppleant Preben Skøtt. Kon-
tingentet blev fastsat til kr. 325. Her-
efter var der uddeling af hæderstegn 
til fem medlemmer. Vores vicepræsi-
dent for Region II, Jens Saabye Niel-
sen fortalte efter generalforsamlin-
gen, hvad der rører sig hos Præsidiet 
for tiden.
Bankospil oktober og november 2018
De to bankospil, vi har haft i oktober 
og november 2017, har været overor-
dentligt godt besøgt med 43 deltagere 
i oktober og 48 deltagere i november, 
og stemningen har været rigtig hyg-
gelig. Det er også dejligt at se så man-
ge unge mennesker deltage i vores 
bankospil. Freddy Jacobsen har begge 
gange været opråber, og det fungerer 
rigtig godt.
2019
Vi tager nu fat på det nye og ubrugte 
år 2019, hvor vi atter ønsker, at vores 
medlemmer støtter op om vores ar-
rangementer. Vi vil gerne have jer alle 
med. Lige omkring nytår vil I modta-
ge programmet for 2019, Bestyrelses-
oversigt og en opkrævning af betaling 
for kontingent for perioden 1. oktober 
2018 – 30. september 2019. Følg med 
på vores hjemmeside. Der opdaterer 
vi med vores arrangementer.
Kontakt vores forening
Har du noget på hjerte, er du altid 
velkommen til at kontakte vores for-
ening. Kontaktoplysningerne på be-
styrelsesmedlemmerne finder du på 
vores hjemmeside.
Skaf et nyt medlem
Hvis du, som medlem af vores for-
ening, skaffer ét nyt medlem, vil du få 
halvt kontingent ét år. Skaffer du to 
medlemmer får du ét helt års kontin-
gent.

AUG-72 Asger Thykjær
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Bestyrelsen håber at alle har haft en 
go’ jul og er kommet godt ind i det nye 
år.
Filmaften: Fredag d. 1. februar samles 
vi igen i kælderen hos Karen og Arne 
hvor vi ser en ”Garderfilm” samt  hyg-
ger os med kaffe og kage.

Regional Bowlingturnering: Torsdag 

Generalforsamling afholdes onsdag 
den 30. januar 2019 i Garderstuen, 
Juellingsholmsvej 20, 7200 Grindsted.
Dagsorden udsendes af NETS sam-
men med kontingentopkrævning for 
2019. Vel mødt.
Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår.

Bestyrelsen

Kammeratskabsaften i januar: Torsdag 
d. 17. januar kl. 19.00 er der kamme-
ratskabsaften på Oasen. Efter spisnin-
gen vil der være foredrag med Ruth 
Christensen, der som leder af KFUMs 
Soldaterhjem har været med de dan-
ske soldater i Irak, Libanon og senest 
i Afghanistan i 2013. Foredraget giver 
en spændende og anderledes vinkel 
på Danmarks militære engagement i 
verdens brændpunkter. KFUMs Solda-
terhjem er et civilt fristed fra den mi-
litære hverdag, hvilket giver mange 
gode oplevelser med soldaterne. Til-
melding og valg af menu (gule ærter 
eller Wienerschnitzel) skal ske senest 
torsdag d. 4. januar 2019! Ledsagere 
er også velkommen. 

Landsskydning på 15 meter: Som 
noget nyt vil der i år være mulighed 
for at deltage i De Danske Garderfor-
eningers Landsskydning på 15 meter 
hver tirsdag i januar og februar. Det 
foregår på skydebanen i Glud ved Hal-
len kl. 19-21 og alle gamle gardere – 
uanset medlemskab eller ej – kan del-
tage. Kig forbi – der er altid kaffe klar 
og en god snak med andre gl. gardere. 

Andespil: Foreningens årlige Andespil 
blev afholdt fredag den 16. november. 
Gamle gardere med familier var mødt 

REGIONER

 Haderslev GF 57 - 16/5 1933

Formand: JUL-71 John de Taeje
Nederbyvænget 414, 6100 Haderselv
Tlf. 40 91 76 50
Mail: detaeje@post4.tele.dk
www.garderforeningerne.dk/gf57

Garderforeningerne i Sydjylland

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

 Ribe & Omegn GF 28 - 18/8 1912

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

 Als & Sundeved GF 60 - 12/12 1937

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

 Fredericia & Omegn GF 29 - 28/10 1912

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

 Kolding & Omegn GF 06 - 7/8 1904

Formand: NOV-75 Ole Bork Jessen
Sjællandsvej 16, 6000 Kolding
Tlf. 75 50 52 59 / 40 26 00 59
Mail: ole@borkjessen.dk
www.garderforeningerne.dk/lokalforeninger
Facebook: @Garderforeningen i Kolding

 Kongeå Egnen GF 73 - 24/7 1958

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

 Midtjydsk GF 58 - 25/11 1934

Formand: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Stakrogevej 51, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
Mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Facebook: @Midtjydsk Garderforening

GF 03 - stiftet 5/10 1889

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

Garderforeningen for 
Horsens & Omegn

Støtter/bakker op/hjælper Den Kongelige 
Livgarde & De Danske Garderforeninger

 Esbjerg & Omegn GF 59 - 31/5 1935

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

Besøg hos Logi Trans Farup d. 23/1 
2019 Kl. 19.00. Tilmelding senest d. 
14/1 2019

Familieskydning i Vejruphallen d. 
24/2 2019 Kl. 14.00. Pris pr. skydning 
kr. 30,- Det er med børn og børnebørn 
m.m. Vi slutter af hos Kurt i Holdsted.
Med grillpølser m.m. som foreningen 
er vært for. Mød op til en hyggelig dag.
Tilmelding senest d. 17/2 2019. Til-
melding begge datoer på tlf. 2076 
3106 eller mail. leifhave@hotmail.
com.

Skydning hver torsdag i vinterpe-
rioden kl. 1930 på Vittenbergskolen, 
Haulundvej 3, 6760 Ribe. Skydning 
koster  kr. 30,-  pr. skydning, for krudt 
og kaffe.

Firmabesøg d. 07/11. 2018 hos vort 
medlem Henrik Gantzel, ”Gantech” 
Ribe. Henrik viste rundt og fortalte 
om firmaets produktion og organisa-
tion m.m. 

HORSENS GF Den gode julestemning til årets 
andespil, der blev afholdt d. 16. november for 
gardere og familier. 

Januar 77 Jørgen Rye Pedersen

talrigt op, I år slog vi deltagermæssigt 
alle rekorder med 108 tilmeldte. Der 
blev spillet om dejlige store landæn-
der og det traditionelle chokolade 
banko for børn vakte som sædvanligt 
stor glæde. Der blev også spillet ame-
rikansk lotteri med mange fine gevin-
ster sponsoreret af byens handlende. 
Aftenen gav et pænt overskud som 
blev doneret til de Vagtgående garde-
re så de kan modtage en julegave den 
24. december.

Den 10. november afholdtes Blå Fest i 
Horsens. Det kan du læse meget mere om på 
www.garderforeningerne.dk under Horsens GF. 

d. 21. februar dyster vi med kuglerne 
mod keglerne i den regionale bow-
lingturnering.
Generalforsamling 2019: afholdes tors-
dag d. 28. marts
Se yderligere informationer i Garder-
Nyt og på www.garder-fredericia.dk

OKT 77 Jørgen Jeppesen, formand

Generalforsamling 2019: Indkaldelse 
til Ordinær Generalforsamling tors-
dag d. 14 februar kl. 19.30 i Hjem-
meværnsgården i Veldbæk, Veldbæk 
vej 48, 6705 Esbjerg Ø. Indbydelse, 
dagsorden samt kontingent vil blive 
sendt via e-mail, kontrollér eventu-
elt om den skulle være endt i ”Spam 
mappen”. Kom og gør din indflydel-
se gældende. HUSK AT BETALE DIT 
KONTINGENT TIL TIDEN! Efter ge-
neralforsamlingen vil der være smør-
rebrød, øl/vand samt hyggeligt sam-
vær. Vel mødt.

AUG-01 Allan Lysebjerg Andersen 

Regional bowling-
turnering afvikles

Torsdag den 21. februar 2018 i Fredericia

Nærmere følger via din formand / lokale 
bowlingleder og her i bladet.
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Kommende aktiviteter/arrangemen-
ter i perioden januar til juni 2019:
Januar: 

Regionsbowling: lørdag, d. 12. kl. 
09,30 i Assens Bowlingcenter, Kor-
svangcentret, 5610 Assens. Hvert 
hold består af 4 bowlere. Ligesom de 
foregående år, skal vi gi´ de andre for-
eninger kamp til stregen. Efter bow-
ling serveres der Æggekage m. flæsk 
og til dessert – softice og kaffe/the - 
cacao. Pris pr. person kr. 290,00. Sæt 
X i din kalender og ring eller send en 
mail til formanden Tom Kristensen 
på telefon 2299 3712 - mail: tomkri-
stensen@privat.dk - sidste frist for 
tilmelding var den 16.12.2018, men 
sidste øjebliks tilmelding må være 
muligt, hvis du gerne vil deltage. 
Marts:

Regionsskydning: Nærmere infor-
mation vil fremgå af kommende Gar-
derblade. 
Generalforsamling 2019: Endelig dato 
vil fremgå af kommende Garderblade.
(der satses på fredag, d. 15.03.2019). 
Maj:

Forårsskydning: Bryggeriet Vestfy-

REGIONER

Garderforeningerne på Fyn

Vicepræsident
OKT-80 René Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 21 68 96 87
Mail: dytbaat1@gmail.com
Regionsskydeleder
FEB-81 Sendy Alstrøm
Bækkevej 9, Heden, 5750 Ringe
Tlf. 30 70 19 59
Mail: sehal@pc.dk
Regionsbowlingleder
NOV-75 Ole Vagn Jensen
Galdbjerg Kohavevej 21, 5874 Hesselager
Tlf. 62 24 12 50

 Assenskredsen GF 66 - 2/9 1945

Formand: JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8, 5610 Assens
Tlf. 22 99 37 12
Mail: tomkristensen@privat.dk

 Den Fyenske GF 02 - 6/7 1889

Formand: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S
Tlf. 20 73 40 89
Mail: hgprivat2@gmail.com
www.denfyenske.dk 
Facebook: @Den Fyenske Garderforening

Lidt fra formanden
Kære garderkammerater. Først og 
fremmest vil jeg ønske jer alle et rig-
tigt godt nytår. Nytår er jo også nytårs-
forsætternes tid. F.eks. ”Jeg vil huske 
at give besked til Den Fyenske hvis jeg 
skifter adresse, e-mail eller telefon-
nr.” eller ”Jeg vil huske at betale mit 
kontingent til tiden, så jeg forsat får 
Garderbladet”. 2019 er også et jubilæ-
umsår. Den 6. juli 1889 samledes ca. 
100 gamle fynske gardere i Pavillonen 
i Fruens Bøge. På græsplænen nord 
for Carlslund, hvor der i dag ligger et 
kæmpe bøgeblad, lå en to-etagers pa-
villon. ”Afrejse fra Odense til Fruens 
Bøge sker med Dampbaadene Fra An-
lægspladsen i Filosofgangen Kl. 3½” 
som der stod i avisannoncen. Man 
ville stifte en Garder-Forening for Fy-
ens Stift og bagefter var der ”en tarve-
lig Festmiddag á 2 Kr. Kuverten.” Til 
sommer er det så 130 år siden at Den 
Fyenske Garderforening blev stiftet, 
og det bør vi da festligholde under en 
eller anden form. 

Henrik Gattrup
Januar

Skydning m. gevær samt pistol: 
Tirsdag d. 8. samt d. 15. skydning 
i FKS-Hallen, Tranehøjen 5, 5250 
Odense
Garderstue: Torsdag d. 17. kl.18.30. 
Odense Kaserne vagtstuen, Sdr. Bou-
levard 5000 Odense.

Bowling: Torsdag d. 24. tilmelding 
til Poul: Poul.agertoft@post.tele.dk
Februar
Skydning m. gevær samt pistol: Tirs-

dag d. 5 samt d. 12. skydning 
i FKS-Hallen. Tranehøjen 5, 5250 
Odense .
Generalforsamling: Torsdag den 21. kl. 
18.30 Næsbyhoved Skov, Kanalvej 52 
5000 Odense C. Tilmelding til Henrik 
Gattrup hgprivat2@gmail.com

Jesper Carl Hansen

en Cup – skydning på 50 m. afholdes 
tirsdag, den 14. maj 2019. Nærmere 
omkring arrangementet vil fremgå af 
kommende Garderblade.
Juni:
Repræsentantskabsmøde 2019: vil bli-
ve afholdt den 24-25. maj i Slagelse, 
arrangeret af Garderforeningen for 
Vestsjælland. Så sæt X i din kalender 
og afvent tilmeldingsinfo i Garderbla-
det. Vi kan så efterfølgende arrangere 
kørsel til Slagelse.
Godt Nytår 2019. Bestyrelsen for As-
senskredsens Garderforening ønsker 
alle gamle gardere med familier et 
rigtigt Godt Nytår 2019. 

JUL-78 Tom Kristensen

Vi ønsker hermed alle vore medlem-
mer et rigtig godt Nytår
105. GENERALFORSAMLING
Formanden Jens Palmelund bød vel-
kommen til årets generalforsamling, 
samt velkomst til Vicepræsident Ul-
rik Baunsgaard. Indledningsvis bad 
han forsamlingen rejse sig for at 
mindes afdøde medlem: 581-04-1972 
Tage Møller Rasmussen som døde 
25.5.2018. Formanden og kasserens 
beretning blev godkendt. Genvalg 
til hele bestyrelsen med undtagelse 
af Ove Bech-Jørgensen. I stedet blev 
NOV-91 Jens Nielsen valgt. Valg af 1. 
suppleant blev JUL-92 Henrik Berker. 
Genvalg til revisoren og fanebære-
ren. Kontingentet forbliver uændret. 
Under eventuelt orienterede Ulrik 
Baunsgaard om problemer med ud-
sendelse af GBL. Der er talt om, enten 
at indskrænke antal blade om året, 
eller hæve kontingentet, måske med 
kr. 10,00, men det vil blive taget op på 
næste Repræsentantskabsmøde. Da 
Præsident Flemming Rytter, stopper 

før tid overtager Jens Crone foreløbig 
den opgave. Vores Formand Jens Pal-
melund udtalte en meget stor tak til 
Ove Bech-Jørgensen, som efter 35 år 
som kasserer i foreningen stoppede 
og vil så nyde sit otium, han fik i gave 
en buket Blomster, en meget fin fl. LG 
Rom, og 2 billetter til ”MUSIC SHOW 
SCOTLAND” i JYSKE BANK BOXEN i 
Herning den 15. juni
Garderforeningens Nytårsparole 2019!
Så er det igen tid for Garderforenin-
gens årlige frokost/Nytårsparole! Den 
25. januar 2019 kl. 18.00. Sted: Hjem-
meværnsgården Auditoriet 1.sal, 
Niels Finsens Vej 4, 7100 Vejle. Menu-
en er som sædvanlig: alt hvad du kan 
spise og drikke af det gode mærke: ad 
libitum. Pris kr. 50.00 bedes indbetalt 
samtidig med tilmelding til: konto 
1682 3224031482. NB! Husk  at skrive 
Jeres navn. Vi skal høre fra dig senest: 
20. januar 2019 .. men gerne før!

238 Kai Hansen

 Vejle & Omegn GF 32 - 19/11 1913

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

 Varde & Omegn GF 72 - 8/5 1957

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

 Sønderjydsk GF 46 - 26/9 1920

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

Generalforsamling i Garderstuen d. 
22.11.2018. Formanden berettede om 
årets gang med deltagelse i div. møder 
og vore udflugter, bl.a. til Schacken-
borg i Møgeltønder. Regnskabet viste 
et mindre underskud, men godkend-
tes uden bemærkninger. Det blev 
genvalg til alle poster i bestyrelsen. 
Tildeling af 50 års hæderstegn til Erik 
Østergaard Hansen og 25 års tegn til 
Flemming Tonnesen. Derefter over-
rækkelse af Skydepræmier for lands-
skydningen, Riffelplader og garder-
glas til Lars Andersen, Villy Fogh og 
John Dønnergaard. + 3 flasker vin til 
Villy Fogh som bedste landsskytte. 

Nov.63 H.P. Jepsen
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Så håber vi at alle har haft en god 
jul og godt nytår. Vi er kommet ind i 
2019, og er på vej mod de lysere timer, 
hvor aktiviteterne kører igen. 

Bowling: Der er regionsbowling i 
Assens, og der håber vi at stille 2 hold 
d. 12. januar. Henvendelse omgående 
til Ole, hvis du vil deltage på tlf. 2043 
0120. Torsdagsholdet spiller den 10. 

SKYDNING: Husk der skydes gar-
derskydning som I kan vælge er 
gældende i landsskydningen 15 m. 
Vi skyder i Særslev Skytteforenings 
lokaler torsdag den 10/1 kl. 18.30. 
Landsskydningen på 15 m kan foregå 
i vores 3 skydninger jan., feb. og mar. 
måned på skydebanen og ikke andre 
steder. Håber så mange som muligt 
kommer og skyder, husk også det so-
ciale i at vi er sammen. Efter skydning 
er der spisning og højt humør som er 

Skydning: Husk vi afholder Nytårs-
skydning i Dalby, onsdag d. 16-1-2019 
med start kl. 18.00. Efter skydningen 
er foreningen vært ved et silde/oste-
bord, - mød op og lad os få et par hyg-
gelige timer sammen.
Bestyrelsen vil gerne benytte lejlig-
heden til at ønske vores medlemmer 
med familie, -et godt og lykkebrin-
gende nytår.

Håber I alle er kommet godt ind i det 
nye år, den mørke tid af året er den 
bedste tid for sammenkomst i en for-
ening med indendørsaktiviteter som 
skydning/kammeratskabsaften. Det 
er engang besluttet, at hæderstegn 
uddeles ved den årlige generalfor-
samling. Det er med stor glæde, at jeg 
kunne give 10-års tegn til foreningens 
tidligere kasserer Gunner U. Morten-
sen. Han var som altid mødt op. Her 
i januar starter vi på den nye sæson, 
hvor alle kan vise, hvor gode skytter 
de er. Det er muligt at skyde land-
skydning på hjemmebane i Aunslev 
Hallen, hvor vi altid mødes i ”slyn-
gelstuen” ved skydebanen. Måske får 
du også en god oplevelse. Det er altid 
gratis at møde og få debatteret sine 
synspunkter. Skydning, kaffe og oste-
mader koster dog lidt. 
Aktiviteter i januar 

Tirsdag d. 8. og 22. kl. 19.00-21.00
Aktiviteter i februar 

Tirsdag d. 5. Kl. 19.00-21.00
Bestyrelsen har besluttet at sommer-
festen i 2019 skal være som sidste år 
– Grisebasse i Ullerslev. Håber vi ses. 
Med ønsket om at alle må få et godt 
nytår. 

Bankospil: Tirsdag d. 6. november blev 
vores store årlige bankospil afholdt. 
Det var en rigtig hyggelig aften med 
over 100 deltagere. Alle havde med-
bragt gaver til det amerikanske lotte-
ri. Vi spillede om 40 ænder, en masse 
sidegevinster og flere overraskelser 
undervejs. Der var derfor ikke mange, 
der gik tomhændet hjem den aften. 
En stor tak for hjælpen til Klaus og 
Inge fordi de igen i år var behjælpe-
lige med alt det praktiske ved ban-
kospillet! Vi ses til Bankospil igen til 
næste år. Det bliver den 5. nov. 2019.

Skydning: Vi skyder hver onsdag 
på skydebanen i Lillebæltshallen fra 
kl. 18.30. Der er også plads til dig. 
Kontakt eventuelt Knud på 4021 6548.
Vestfyns Garderforening ønsker alle 
gamle, såvel som nye gardere med fa-
milier et Godt Nytår!

Jul-90 Henrik Skovgaard Larsen 

REGIONER

 Kerteminde & Omegn GF 48 - 15/2 1921

Formand: JAN-80 Steen Danielsen
Midskovvej 58, 5370 Mesinge
Tlf. 65 34 18 64
Mail: sd@bidro.dk

 Langeland GF 24 - 21/10 1921

Formand: JAN-63 Ove E. Christensen
Bjergvej 6A, Herslev, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 69
Mail: iec@post11.tele.dk

 Nyborg & Omegn GF 42 - 6/3 1918

Formand: NOV-66 Kaj Nielsen
Teglvænget 2, 5540 Ullerslev
Tlf. 21 68 11 07
Mail: knt2u@mail.tele.dk

 Faaborg-egnen GF 22 - 27/8 1911

Formand: MAR-85 Brian Pedersen
Gøderupvej 8, 4000 Roskilde
Tlf. 20 21 77 95
Mail: brian.maler@mail.dk

 Vestfyn GF 33 - 23/5 1914

Formand: SEP-61 Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
Mail: haaning@stribnet.dk

 Svendborg & Omegn GF 37 - 6/7 1916

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

Vi leVerer kun kValitet

Vi sylter rødbeder og laver 
agurkesalat. Vi laver is og 
fromager. Hos os PILLER vi 
kartoflerne pr. håndkraft, i det 
hele taget forsøger vi at lave 
alt det vi kan fra bunden. 

skovbyforsamlingshus.dk
Assensvej 17, 5400 

Bogense
64 81 15 16

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

GF 51 - 5/8 1924

VESTFYN GF Stemningsbillede fra Vestfyns 
Garderforenings bankospil, der blev afholdt i 
Lillebæltshallens cafeteria.

og 24. januar i SVB. 
Skydning: Der er skydning på 15 

m. i Ollerup den 8. og 22. januar fra 
kl. 19. Der er kaffe og kage efter skyd-
ningen. Her kan du træne til regions-
skydningen i marts. Torsdag d. 31. 
januar afholdes hyggeskydning i Hes-
selager fra kl. 19. Alle kan være med 
til skydningen. Det er kun for hyggen 
og kammeratskabets skyld. 
Generalforsamling: Den 30. november 
afholdtes generalforsamling med ca. 
20 fremmødte medlemmer i Marine-
foreningens lokaler. Det har været et 
roligt år, dog med besøg af Dronnin-
gen i sommertogtet. Der var vi 12-15 
mand, som tog imod ved skibet. For-
eningen lægger billet på afholdelse af 
REP-møde i 2021 i Svendborg. Der har 
været skydninger, hvor vi tog 5 ud af 8 
pokaler på Fyn. Vi har deltaget lands-
bowling med fine resultater. Ole blev 
individuel mester på landsplan. Til-
lykke til ham. 1. holdet blev nummer 
3 på landsplan, og 2. holdet lå også 
pænt placeret. Formanden blev gen-
valgt, og øvrige valg var også genvalg. 
Dog blev det til nyvalg af Villy Poul-
sen som suppleant. Økonomisk har vi 
sorte tal på bundlinjen, takket være 
en ”hård” kasserer. Der blev drøftet 
forskellige steder, hvor foreningen 
kan tage på besøg. Derefter var der 
spisning og kammeratligt snak

NOV-66 Kaj Nielsen

PBV JUN-85 Finn Madsen

til glæde for os alle, især skydeudval-
get som føler vi har gjort noget godt 
for jer gardere. Tilmelding eller afbud 
til Renè Rasmussen tlf. 2168 9687 
senest Mandag den 7/1-af hensyn til 
madbestilling. Kammeratskabsaften med skydning 

afholdes på Telemarken fredag den 
11 januar 2019. Vi starter skydningen 
kl.18.00, herefter spisning af med-
bragt mad. Drikkevarer til sædvanlige 
lave priser.
Ordinær Generalforsamling afholdes i 
Skydecentret på Telemarken fredag 
den 25. jan kl 18.00. Dagsorden iflg.  
lovene - Indkomne forslag skal være 
formanden i hænde senest 4 dage før 
generalforsamlingen. Emblemer og 
ærestegn bæres. Under generalfor-
samlingen er foreningen vært ved en 
øl eller vand. Efter generalforsamlin-
gen er der spisning og kaffe. Drikkeva-
rer til sædvanlige lave priser. Tilmel-
ding til formanden på tlf. 2021 7795 
senest mandag den 21. januar 2019. 
På glædeligt gensyn og godt nytår.

Feb. 71  Jørn Steen Jessen

Pbv. Steen Danielsen

Tegn annonce for din lokalforening,

og modtag 500 kr. til din forening

GARDERBLADET

Garderkøbing GF
GF 00

01/01 2018

Formand: Bjørn Gardersen 

Sabelvej 10, 1000 Kongelund

Tlf. 11 22 33 44

Mail: bjørn@gardersen.dk

DIN ANNONCEBJÆLKE

KR. 1500,00 (PR. ÅR)

Kontakt garderbladet@garderforeningerne.dk

Okt. 80 Renè Rasmussen.
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Virksomhedsbesøg: Den 23. oktober 
besøgte Bornholms Garderforening 
Redningsstationen i Nexø. Stations-
leder Stig Rasmussen bød velkommen 
og talte om Redningsstations historie 
og om deres vigtige og til tider farli-
ge arbejde. Efterfølgende var der mu-
lighed for at se stationens udstyr og 
redningsskibe. Efter endt rundvisning 
blev alle trakteret med kaffe og kage. 
En rigtig hyggelig aften sluttede kl. 
22.00, alle berigede med et spænden-
de oplæg af stationsleder Stig Ras-
mussen og i godt selskab med gamle 
gardere.
Garderhygge: Den 20. november havde 
Bornholms Garderforening samlet 15 
gamle Gardere med fruer til bowling i 
Rønne. Vi have lejet 4 bowling baner 
og havde en sjov aften i dejligt sel-
skab. Efter en hård konkurrence på de 
4 baner, sluttede vi af med flæskesteg, 
kaffe og socialt samvær.
Til slut vil Bornholms Garderforening 
ønske alle gamle gardere en Glædelig 
jul og et godt Nytår!

Bestyrelsen ønsker foreningens med-
lemmer og deres familier et godt nyt-
år. Vi håber at se mange af jer til vore 
arrangementer i det nye år.

Bowling: Garderforeningen har 
gennem længere tid ikke haft megen 
bowlingaktivitet. Det vil vi nu gøre 
noget ved, og vi mødes derfor til bow-
lingaften den 17. januar 2019 kl. 17.45 
i World Cup Hallen i Rødovre Cen-
trum. Efter spillet spiser vi - for egen 
regning - i restaurant Butterfly. Vi 
skal have fundet to fire-mandshold til 
Regionsturneringen i februar, så der 
er altså noget på spil. Tilmelding til 
Janne Gretved på mobil 2077 4218 el-
ler mail: gretved@gmail.com senest 
mandag den 14. januar 2019.Prisen 
er 65 kr. pr. deltager. Betaling enten 
kontant eller på Mobilpay 2077 4218 
ved fremmøde. Tilskuere/heppekor er 
velkomne og til at spise med.
Stegt flæsk og persillesovs: Den 19. fe-
bruar 2019 kl. 19.00 serveres der stegt 
flæsk og persillesovs i Cafeteriet på 
Frederiksberg Slot. Bestyrelsen håber 
– ligesom sidste år - at se mange nye 
og yngre ansigter men også de kendte 
til dette arrangement, hvor der selv-
følgelig også er øl og snaps samt kaf-
fe. Prisen er 150,00 kr. pro persona. 
Tilmelding er nødvendig, da vi er på 
Frederiksberg Slot. Brug vores hjem-

REGIONER

Garderforeningerne på Sjælland

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

Garderforeningen i København

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

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

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

GF 01 - 25/8 1885

 Bornholm GF 11 - 20/9 1908

Formand: NOV-93 Peter Kofoed-Dam
Storegade 41, 3740 Svaneke
Tlf. 23 25 90 04
Mail: svanegaard@dlgmail.dk
www.garderforeningerne.dk/gf11 
Facebook: @Bornholms Garderforening

meside eller tilmeldingstelefon 4081 
0040 i perioden 5. feb til 12. feb 2019.
Generalforsamling og tildeling af jubilæ-
umstegn: Tirsdag den 19. marts 2019 
kl. 19.00 afholdes generalforsamling 
i Riddersalen på Frederiksberg Slot. 
Forslag, der skal behandles på gene-
ralforsamlingen, skal skriftligt være 
formanden i hænde senest den 15. fe-
bruar 2019. Ved samme lejlighed til-
deles jubilæumstegn til medlemmer, 
der har været medlemmer i 10, 25, 40, 
50 eller 60 år. Der tilgår jubilarerne 
særskilt invitation. 
Nordisk Gardertræf: I Garderbladet for 
november/december 2018 omtaltes at 
programmet for Nordisk Gardertræf 
ville blive præsenteret i januar 2019. 
Gardertræffet er et møde mellem 
medlemmer af OAGF, Oslo, Livgar-
dets Kammeratforening, Stockholm, 
og Garderforeningen i København.  
Detaljeret program kan ses på for-
eningens hjemmeside: www.garder-
foreningen.dk. Programmet omfat-
ter præsentation af Livgarden i dag, 
besøg på Rosenborg Slot, sejltur i 
havnen og rundvisning samt mid-
dag på Frederiksberg Slot. Prisen for 
det samlede arrangement vil være 
1.050 DKK pro person, og ledsage-
re er meget velkomne. Bestyrelsen 
vender tilbage med tilmeldingsfrist i 
marts-nummeret af Garderbladet.

Skyttelauget: Første skydeaften i 
2019 er allerede onsdag den 2. janu-
ar, hvor der er almindelig træning. 
Onsdag den 9. januar afholdes der så 
handicapskydning med efterfølgen-
de spisning; - tilmelding til spisning 
til formanden ikke senere end 6. ja-
nuar. Herefter er der almindelig træ-
ning følgende onsdage 16., 23. og 30. 
januar. Vi mødes på skydebanerne i 
DGI-Byen fra kl. 18.30.

Langdistancen: Første skydning i 
det nye år er søndag den 13. januar, 
og herefter er det søndag den 27. ja-
nuar. Vi mødes også i år i SKAK-huset 
til morgenkaffe kl. 08.00. Når kaffen 
er drukket kalder 200 m banerne. 
Husk Jens-Lynerne her i den kolde tid. 
Skyttelauget råder over geværer og 
udstyr, der kan lånes. Ligeledes er der 
garvede skytter klar med råd og gode 
fif. Yderligere information om Skytte-
lauget og dets aktiviteter kan fås ved 
henvendelse til formanden, Jan Stol-
tenborg, tlf. 4444 2473.
Gardermumierne: Den første frokost i 
det nye år bliver den 8. jan. kl. 1130 i 
Kastellet. Tilmelding til Erik Schlüter 
på erik.schluter@live.dk eller Freddy 
Wilson på: freddywilson@outlook.
dk eller tlf: 6062 3141. Senest den 2. 
jan. Næste møde bliver den 12. feb. kl. 
1130. Bestyrelsen ønsker alle et godt 
nytår.

Så prøver vi igen……..
Vi har fået så megen positiv respons, at 
Høje Taastrup og Omegn, Gl. Roskilde og 
Søndre Birk for sjette år i træk indbyder til 
et fælles arrangement. Denne gang i sel-
skab med Foredragsholderen Hans-Peter 
Tams, der vil fortælle om sin flugt gennem 
det krigshærgede Tyskland som ung mand, 
og med ansvar for sine søskende. Foredra-
get hedder ”Mindernes Dæmoner”, og efter 
sigende skulle der ikke være et øje tørt. 
(Husk lommetørklæde).

Arrangementet finder sted torsdag den 
24. januar 2019, kl. 18.00 i Taastrup 
Idræts Center – Cafe Stopuret, Parkvej 
78, 2630 Taastrup, hvor medlemmer med 
ledsagere på tværs af foreninger inviteres 
til en hyggelig kammeratskabsaften. Vi 
begynder som vanligt aftenen med fælles 
spisning, hvor der serveres en lækker buffet 
bestående af: Braiseret svinekæber med 
rodfrugtsmos – sæsonens salat – brød 
smør – kaffe/te – kage. Pris pr. deltager kr. 
160,- Vand, øl og vin skal købes separat. 
Eventuelt overskud går ubeskåret til Livgar-
dens veteranarbejde. 

Tilmelding med tilmeldingsfrist den 10 
januar 2019 foretages til de tre foreningers 
formænd på henholdsvis: jens.crone@
gmail.com, Mo. 2525 5002 - jon.nielsen@
mail.dk, Mo. 4021 0535 – eller bjarne.carl.
jensen@gmail.com, Mo. 6160 6549. 

På gensyn i Taastrup, vi glæder os til at se 
jer. 

”De 3 foreningsformænd.”

Erik Schlüter

Læs om vores foredragsaften om ”Årets gang i 
Kongehuset” samt om Banko-aftenen på www.
garderforeningerne.dk under GF i København. 
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Kære unge og gl. Garder
Vi har her i Nov. overstået vores gene-
ralforsamling. Referat kommer enten 
her i jan. eller Feb. nr.  Dejligt igen at 
se så stor opbakning fra jer. En speciel 
velkomst skal lyde til alle vores nye 
unge medlemmer. Vi har brug for jer 
og vi håber at i bakker op omkring den 
gode gardersag, som et medlemskab i 
vores forening giver. 2018 var et ro-
ligt år for os, selv om der var megen 
aktivitet i DG, og vi ser i bestyrelsen 
frem mod nye aktiviteter i 2019. Vi vil 
i Maj forsøge at planlægge en spæn-
dende fællestur for alle jer medlem-
mer, så hold øje med Garderbladet og 
Facebook, hvor vi godt kunne ønske 
der var flere af jer, som var der og der-
ved nemmere kontakt. så kig på vores 
side under falster-østlolland garder-
forening i søgefelt på facebook. Kig 
og tryk følger, så er I med. Julen 2018 
er nu overstået og vi håber at alle 
sammen med jeres familie er kommet 
godt igennem. Rigtig godt nytår.

Pbv, Formand Kent H. Andersen

Kommende arrangementer: Der er op-
start af h.h.v. bowling og kegler d. 
9.- og 15. januar for den resterende 
sæson. Det er altid en hyggelig og 
mindelig oplevelse, se gerne på for-
eningens hjemmeside for spilledage 
og kontaktforhold, alle er selvføgelig 
velkomne.
21. marts 2019 bliver dette års gene-
ralforsamling afholdt, som de sene-
ste år på ”Prindsen”, Café Florentz i 
Roskilde, nærmere herom tilgår. Alle 
medlemmer bliver indbudt og be-
styrelsen opfordrer alle til at melde 
om evt. adresseændring eller ændret 
mailadresse, se altid på hjemmesi-
den; http://www.garderforeningerne.
dk/gf17-aktiviteter/
Andespil: Den 1. november blev årets 
andespil og banko afviklet som altid 
i Vor Frue Sognegård. Det var en god 
aften med mange gode præmier til de 
heldige fremmødte og hyggeligt sam-
vær i familiære omgivelser.

Skydning: Skydeturnering sam-
men med GF i KBH på Kalveboden i 
København den 11. november. En god 
dag med flotte resultater fra forenin-
gens medlemmer og godt fællesskab 
garderne imellem.
Der har med foreningens bestyrelse 
været afholdt møde med De Danske 
Garderforeningers fungerende Præ-
sident, Jens Crone, samt forretnings-
fører Jan Stoltenborg. Årsagen her-
for skyldtes at bestyrelsen havde sat 
disse i stævne for udveksling af ideer 

REGIONER

 Haslev & Omegn GF 52 - 18/6 1924

Formand: MAR-67 Niels Chr. Jørgensen
Gildringeparken 4, 4690 Haslev
Tlf. 29 85 62 49
Mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

 Holbæk Amt GF 21 - 24/3 1911

Formand: FEB-75 Flemming Møller Knudsen
Ringstedvej 229, Kvanløse, 4300 Holbæk
Tlf. 40 29 27 76
Mail: moeller@knudsen.mail.dk
www.holbaekamtsgarderforening.dk

Gl. Roskilde Amts Garderforening
GF 17 - 22/1 1910

Formand: 
JAN-70 Bjarne C. Jensen
Løvkærsvej 6, 4040 Jyllinge
Tlf. 61 60 65 49

Registrator: 
JAN-59 Tommy Hansen
Bakkedraget 64, 4000 Roskilde

Kasserer: 
JUL-69 Heino Larsen
Søvang 30, 4000 Roskilde

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

Frederiksborg Amts Garderforening
GF 18 - 12/12 1910

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

Kasserer & registrator: 
Kjeld Nielsen
Tlf 61 31 03 60
Mail kjeldnielsen0@gmail.com

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

 Falster & Østlolland GF 14 - 25/7 1909

Formand: APR-82 Kent H. Andersen
Orebyvej 71, 4990 Sakskøbing
Tlf. 40 21 70 65
Mail: kha@privat.dk 
Facebook: @Falster & Østlolland GF

 Faxe & Omegn GF 38 - 13/11 1916

Formand: OKT-80 Michael Hansen
Rosenvænget 21, 4690 Haslev
Tlf. 41 78 50 59
Mail: peter@pedersen.mail.dk
Facebook: @Faxe Garderforening

 Helsingør & Omegn GF 41 - 31/1 1918

Formand: FEB-75 Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. 49 13 51 46 / 40 42 23 91
Mail: larsson@skorstensfejeren.dk
www.helsingoergarderforening.dk
Facebook: @Helsingør Garderforening

Onsdag den 9. januar 2019 er der 
igen bowling i Mega Bowl i Holbæk; 
denne gang med spisning og præmie-
uddeling! Mødetiden er derfor allere-
de 17.45. Tilmelding som altid til Bent 
Pedersen på tlf. 5932 8219 eller på 
e-mail: karenbent@c.dk 
Kontingent: Dernæst skal vi jo have 
opkrævet kontingentet for 2019. Den 
nuværende ordning med udsendelse 
af girokort er temmelig bekostelig. 
Vi vil derfor i år bede så mange af 
jer som muligt om at betale via ban-
koverførsel. Der er åben for betaling, 
og kontingentet er de sædvanlige 
300,00 kr. Der skal indbetales på kon-
to 1551 5423147. Husk at mærke over-
førslen med dit fulde navn. Til dem, 
som ikke benytter sig af bankoverfør-
sel, vil vi primo februar 2019 sende et 
girokort på 325,00 kr. De ekstra 25 kr. 
er til dækning af omkostningerne ved 
girobetaling.  
Nyhedsbrev: Som mange af jer ved, 

Kære Garderkammerat
Godt Nytår, forhåbentlig har du fået 
øjne, så du kan læse lidt nyt fra din 
forening.

Skydning: 8/1 + 22/1 samt 5/2 + 
19/2 skydes der på banerne ved Blok-
husvej.
Den årlige Generalforsamling vil finde 
sted d. 5. marts, der vil fremkomme 
nærmere herom.
Afholdt: Der har været afholdt julefro-
kost med de øvrige soldaterforenin-
ger, men efter deadline til dette blad, 
så omtalen heraf må vente til næste 
nummer. Andespillet har også været 
afholdt og det var en rigtig hyggelig 
aften, for nogle var den endog meget 
hyggelig. Bedre held næste gang, til 
de uheldige. Stor tak til vore sponso-
rer. Foreningens fane har været ude 
sammen med Mogens og Tage og John 
S, til chefskifte for III/LG, samt hjem-
sendelsesparade, på Høvelte Kaserne.
Husk vores hjemmeside, samt face-
book.

Pbv. Nov. 74 Tommy Aaboe

til bedre at kunne fastholde, specielt 
yngre garderes medlemskab i for-
eningerne på sigt, se særskilt referat 
heraf i foreningens protokol.

OKT-86 Flemming Haar Ehlers

De 4 foreninger i Nordsjælland er gået sam-
men om et møde i Sergentmessen på Gar-
derkasernen i Høvelte d. 4. marts til et meget 
spændende IT-møde om Cyper-kriminalitet 
– Hacking – Overvågning. Foredrag af edb-sik-
kerheds ekspert Peter Flittner der har 25 års 
erfaring med IT farer/trusler. Senest som di-
rektør i en globalt førende online udbyder af 
software til overvågning. PF. vil komme med 
gode råd til hvordan vi sikrer vores computere 

og smartphones bedst muligt. Arrangementet 
starter kl. 18.30 med spisning, og deltagelse 
heri koster 100 kr. Tilmelding skal ske senest 
mandag, d. 18. februar til Hans Larsen e-mail: 
hans.vera@mit.bolignet.dk tlf. 4588 5118 el-
ler til Jørgen Skov Andersen tlf. 4588 6673 
e-mail: joergen@skovandersen.dk Fordi ar-
rangementet foregår på Garderkasernen, må 
vi bede jer om at være meget præcise ved til-
meldingen med angivelse af, hvem I er.
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Vinterskydning: Første ordinære 
skydeaften er mandag den 7. januar. 
Nytårsskydningen afholdes søndag 
den 13. januar. Indbydelse er udsendt 
og kan ses på vores hjemmeside.

Bowling: Hver anden tirsdag i 
Want2Bowl. I januar er det tirsdag den 
8. januar og tirsdag den 22. januar.
Godt nytår ønskes alle af bowlinglede-
ren. Vort fællesstævne sidst i oktober 
samlede ca. 50 gardere med ledsagere, 
og der blev spillet med entusiasme og 
megen stor iver. Ved den efterfølgen-
de spisning, var der, udover megen 
snak og hyggeligt samvær, også en 
flaske rødvin til 18 spillere, og disse 
blev jævnt fordelt på spillerne fra de 
5 garderforeninger der stillede op. Nu 
er de 2 garderhold og det ene dame-
hold til regionsmesterskabet blevet 
sammensat, og træningen vil blive in-
tensiveret i hele januar.
Torsdag den 24. januar 2019 har vi igen 
det årlige fællesarrangement i samar-
bejde med Høje Taastrup og Omegns 
Garderforening, samt Gl. Roskilde og 
Omegns Garderforening. Se den fæl-
les indbydelse under Region V., og 
skynd jer at melde til.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer 
et godt nytår.

530729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

REGIONER

 Høje-Taastrup & Omegn GF 78 - 29/11 1976

Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taatrup
Tlf. 40 21 05 35
Mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

FORSIKRINGSMÆGLERE
Forsikringsmægler Jon Nielsen

 Møn GF 20 - 22/1 1911

Formand: NOV-71 Claus M. Jæger-Hansen
Saksenborgvej 2, 4780 Stege
Tlf. 55 81 11 91
Mail: cjh@post12.tele.dk

 Køge & Omegn GF 45 - 15/10 1919

Formand: SEP-85 Henrik Agerlin
Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. 28 44 12 94
Mail: henrik.agerlin@gmail.com
www.koogf.dk

 Kalundborg & Omegn GF 53 - 18/4 1926

Formand: MAJ-66 Finn Thormod Nielsen
Lynggårdsstien 9, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 87 38 / 60 49 92 58
Mail: lyngsti9@gmail.com

Nordre Birks Garderforening

Formand: 
NOV-61 Lars Rønne
Tlf. 45 83 02 19 / 51 76 12 00
Mail: roenne@c.dk
Kasserer & Registrator: 
MAj-66 Jørgen Brandhøj
Tlf. 39 56 02 32 / 42 21 16 20
Mail: j.brandhoej@icloud.com
Næstformand & Skydeformand
MAj-65 Jørgen Skov Andersen
Tlf. 45 88 66 73
Mail: joergen@skovandersen.dk

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

GF 62 - 19/11 1941

Vedtægter/Love: Efter sidste års gene-
ralforsamling har formanden, besty-
relsen og ikke mindst dirigenten fra 
generalforsamlingen Jesper K. Niel-
sen arbejdet på en revision af vedtæg-
terne. Se foreningens hjemmeside.
Tirsdag den 22. januar kl. 18.30: BANKO  
- Vi afholder  igen det hyggelige år-
lige Bankospil. Det foregår på Cafè 
Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 
Holte. Alle medlemmer og gl. gardere 
med familie og venner er meget vel-
kommen. Der vil som sædvanlig være 
mange flotte præmier og chancen for 
at gå hjem med en eller flere gevin-
ster er derfor meget stor. Prisen for at 
deltage er kun 50 kr. for 3 spilleplader. 
Klokken 18.30 serveres et stykke med 
sild, 2 stk. lækkert smørrebrød samt 
ost og en øl, en snaps og kaffe. Prisen 
for mad og drikke er kun 100 kr. Hank 
op i familien og vennerne og deltag i 
dette flotte arrangement. Tilmelding 
skal ske senest 15. januar til Hans Lar-
sen på 4588 5118 mail: hans.vera@
mit.bolignet.dk eller Jørgen Skov An-
dersen på 4588 6673 eller mail til: jo-
ergen@skovandersen.dk. Betaling til 
bank nr. 1551 konto 3161028487. Kom 
i god tid til en hyggelig Banko-aften.
Tirsdag den 19. februar kl. 18.00: Ge-
neralforsamling afholdes på Cafè Ny 
Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte. 
Indkaldelse og dagsorden kan også 
ses på vores hjemmeside. Kl. 18.00 
serveres stegt flæsk med kartofler og 
persillesovs samt pandekager med 
is, 1 øl eller vand, 1 snaps og kaffe 
for kun 175 kr. Betaling for mad og 
drikkevarer til bank nr. 1551 konto 
3161028487. Tilmelding til Jørgen 

Banko 2018: Arrangementet fandt 
sted den 19. november. Der var stor 
tilslutning til årets bankospil. Godt et 
halvhundrede forventningsfulde del-
tagere var mødt frem hos Sun-park 
i Køge. Middagen var igen i år wie-
nerschnitzel med det hele. Der var i 
år mange fine gevinster sponseret af 
vore trofaste gavegivere, men også af 
nye sponsorer. De mange gevinster 
strakte sig fra købmandskurv, julede-
korationer, tekstiler, sæber, fodpleje, 
ænder, stege, rødvin, til sammenklap-
peligt ”tryllebæger”. Præmierne blev 
som sædvanligt fordelt af frk. Fortu-
na og faldt igen, i mange tilfælde, på 
de ”samme-samme” hænder. Til sidst 
blev det store lotteri trukket og køb-
mandskurven løb Hanne Johansen 
med. Tillykke til alle præmievinderne.
Stor tak til alle sponsorerne, såvel 
medlemmer samt private og forret-
ningerne i Køge By. Tak til alle for at 
gøre denne aften hyggelig. Billeder 
ligger på hjemmesiden www.koogf.dk 
under galleri/banko/2018

Bowling: Vi bowler hver onsdag fra 
1800-1900 i Køge Bowlingcenter.

Skydning: Vi skyder i skydekælde-
ren hver tirsdag fra klokken 19.00 til 
21.00. Skydeformand Svend Valhlgren 
telefon 5614 5361.
Garderstuen: Har åbent sammen 
med skydning, hver tirsdag fra klok-
ken 1900-2100. Stoffer er klar bag 
”Bundstykket”, med nye oplevelser/
tiltag.
Hjemmesiden: Husk at besøge den på 
www.koogf.dk. Her i jubilæumsåret 
vil der hele tiden være opdaterede 
oplysninger om arrangementer og 
nyheder i forbindelse med 100 års 
jubilæet. Billeder fra afholdte arran-
gementer og især fra besøg hos vore 
fødselarer.

KØGE GF Flere af vore medlemmer skænket fine 
gevinster. Flemming & Co. skal endnu engang, 
have stor ros for ”indsamlingsarbejdet”. 

Læs om vores Mandeaften og venskabsbowling 
på www.garderforeningerne.dk under Køge GF.

Sekretær, Steen Rasmussen

er vi begyndt fra tid til anden at ud-
sende et elektronisk nyhedsbrev. Her 
mangler vi mail-adresserne på en del 
medlemmer. Så hvis vi ikke har din 
mail-adresse, og hvis du gerne vil 
modtage nyhedsbrevet, så bedes du 
oplyse adressen til Hans Peitersen 
på e-mail hap@us.dk eller på telefon 
2260 1867. Endvidere er foreningen 
også med på Facebook! Dog indtil nu 
kun med 20 medlemmer. Så kom glad, 
der er plads til mange flere. Gruppen 
hedder naturligvis ”Holbæk Amts 
Garderforening”.
Endelig bør det nævnes, at vi varmer 
op til noget stort, når vi den 20. marts 
2019 får besøg af Vagtkompagniets 
chef major Østergaard, der vil fortæl-
le om veteranarbejdet. Vi er i kontakt 
med Kalundborg Garderforening samt 
med artillerist- og marineforeninger-
ne i Holbæk. Det skal nok blive godt 
– med gardergaranti! Nærmere følger, 
når vi kommer lidt længere hen.



29GARDERBLADET

 

Bankospil
Fredag, den 03. november havde 68 
forventningsfulde deltagere sat hin-
anden stævne i Glostrup Hallens re-
staurant. Årsagen var selvfølgelig 
foreningens tilbagevendende banko-
spil. Selv om der var indkøbt en masse 
præmier på både 1, 2 og 3 rækker + 

Året 2018 er nu gået. Alle er forhå-
bentlig kommet godt ind i det nye år.

Vinterskydningen på Hotherskolen 
i Hårlev fortsætter. Vi skyder om tirs-
dagen kl. 19.00 på følgende datoer: 8. 
og 22. januar, 5. og 19. februar, 5. og 
19. marts samt 26. marts, hvor der er 
fællesspisning og konkurrence med 
Faxe Garderforening. Alle er meget 
velkomne. 
Generalforsamling i 2019 vil blive af-
holdt på Traktørstedet Højeruplund 
fredag den 22. marts 2019. Nærme-
re information vil tilgå hvert enkelt 
medlem.

Fugleskydning 2019. Vi vil i det 
kommende år afvikle vores traditi-
onelle fugleskydning hos fanebærer 
Feb-69 Preben Rasmussen på Hum-
lemose i Lyderslev lørdag den 1. juni 
2019.  Vi vil informere om aktiviteter-
ne via mail, brev samt på vores hjem-

Skyttelauget informerer
Vi har kammeratskabsskydning i Fak-
se Garderforening, onsdag d. 23. ja-
nuar, kl. 19.00. Skydning på 15m. Med 
efterfølgende spisning.  Bindende 
tilmelding til Gert Roerholt  tlf. 2193 
0956. Start fra vandtårnsparkering kl 
18.00. 
Vi har Pokalskydning i Fladsåhallen 
torsdag d. 7. februar, kl 18.00. Del-
tagere fra, Fakse, Haslev, Stevns, og 
Sydsjællands garderforeninger. Der 
skydes på 15m, med efterfølgende 
spisning i Garderstuen. Tilmelding til 
Gert Roerholt  tlf. 2193 0956.
Garderstuen informerer
Torsdag d. 10. januar har vi frokost-
møde 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. 8. januar
Torsdag d. 7. februar er der åbent i 
garderstuen kl. 19.00, husk tilmelding 
til Claus 2082 7545, senest tirsdag 
d.30. januar.  
Bestyrelsen informerer
Vi har afholdt en vellykket fødsels-
dags reception i garderstuen lørdag 
d. 27. oktober, hvor vi uddelte 25 års 
tegn til: jul 81, Claus Flemming Car-
stensen. Den samlede bestyrelse og 
udvalgene ønsker et godt nytår.  Vores 
nytårsønske er at se rigtig mange til 
vores arrangementer i 2019.

Jul - 74  Kristian Rasmussen

REGIONER

 Sydsjælland GF 07 - 27/10 1907

Formand: NOV-67 Erik O. H. Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 40 15 18 24
Mail: hm.rev@mail.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

 Stevns GF 31 - 20/7 1913

Formand: NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8, 4672 Klippinge
Tlf. 56 56 14 00 / 40 40 84 00
Mail: boso@privat.dk
www.stevnsgarderforening.dk

 Vestsjælland GF 13 - 23/5 1909

Formand: SEP-63 Knud Glavind
Møllevænget 20, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 85 91 / 30 54 38 91
Mail: dgglavind@dbmail.dk
www.garderforening.dk/vsgf.html

 Vestlolland GF 50 - 20/1 1924

Formand: NOV-65 Jens Høyer
Strandvej 5, 4900 Nakskov
Tlf. 23 25 73 06
Mail: strandvej05@gmail.com

 Søndre Birk GF 61 - 14/6 1938

Formand: MAj-70 Jens Crone
Fasanvænget 94, 2791 Dragør
Tlf. 25 25 50 02
Mail: jens.crone@gmail.com
www.sbg.dk

Unik, danskproduceret bordflagstang 
i 24 karat guldbelagt messing

 - skal aldrig pudses & mulighed 
for indgravering i bundpladen

Tlf. 47172804 - www.dan-flanger.dk

 Nordsjælland GF 16 - 3/12 1909

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

Vi bygger på tillid og kvalitet
Murer og tømrerarbejde tilbydes 
af 2 “gamle “gardere (far og søn).

tlf.: 2726 4901
www.danibo-byg.dk

sidegevinster, så er det desværre ikke 
alle der kan vinde, om end det er tæt 
på. Gevinstbordet bugnede af mulig-
heder, og efter 3 ekstraspil blev der 
foretaget lodtrækning om de reste-
rende præmier. Alting får jo en ende. 
Flemming Martinussen har gennem 
de sidste mange år stået for både ind-
køb og opråb og Flemming meddelte 
ved spillets slutning, at nu må andre 
tage over. Vi siger Flemming mange 
tak for hans store indsats ved banko-
spillene, og heldigvis har vi ham da 
stadig som kassere i foreningen. Alt i 
alt var det igen en rigtig god aften for 
vores Garderforening. 

Skydning
Så er vi ved at være halvvejs gennem 
skydesæsonen og det går ganske godt. 
Trekantskydningen mod Marinerne 
og Fængselsvæsenet er jo stoppet, da 
man har lukket Vridsløse ned. I ste-
det fortsætter vi med en herreskyd-
ning mod marinen. Vi var 22 skytter 
d. 21/11 som havde en hyggelig aften. 
Marinen sørgede for husly i deres 
flotte Marinegård, og vi sørgede for 
smørrebrødet. Resultaterne kunne 
være bedre, men i øjeblikket er dags-
formen bedre hos marinen end hos os. 
MEN! Vi kommer stærkt igen.
I sæsonstarten har vi sagt velkommen 
til Karsten Lustrup, Helge Bartels og 
Erik Hansen, så nu er vi oppe på 17 
skytter i skydekælderen. I det nye år 
starter vi op onsdag d. 9. januar, så kik 
nu ned om onsdagen i kælderen un-
der Glostruphallen. Der er altid godt 
humør og stadig plads til flere.
Fællesarrangement
Torsdag den 24. januar 2019 har vi 
igen det årlige fællesarrangement. Se 
den fælles indbydelse foran ved Regi-
on V, og skynd jer at melde til.
Generalforsamling 2019 
Afholdes fredag den 29. marts i Glo-
struphallens Restaurant. Nærmere 
herom i næste nr.

Maj-70 Jens Crone – Nov-74 Niels Langstrup   

meside: www.stevnsgarderforening.
dk, der altid er opdateret med seneste 
nyt.
Til slut vil jeg benytte lejligheden til 
at takke for den fine modtagelse vi får, 
når vi er på besøg ved vore medlem-
mers runde mærkedage.
Godt nytår. Bestyrelsen ønsker alle 
medlemmer med familier et rigtigt 
godt nytår. 

Nov-67 Søren Sørensen

Skov Andersen e-mail joer-gen@
skovandersen.dk tlf. 4588 6673 eller 
til Hans Larsen, e-mail hans.vera@
mit.bolignet.dk, tlf. 4588 5118, senest 
onsdag den 13.02.2019.
Alle medlemmer er velkommen til ge-
neralforsamlingen, ønsker man ikke 
spisning, er det efter kl. 19 uden til-
melding.
4. marts 2019 kl. 18.30: STORMØDE – 
HØVELTE. Se mere under regionen.
9. april 2019 kl. 18.30: Ivan – og Putin 
– ved hvor du bor. Efter 2. Verdens-
krig igangsatte Sovjetunionen ver-
dens største kortlægningsprojekt. Det 
omfattede ikke alene det sovjetiske 
landterritorium, men også resten af 
verden, herunder en række lande, 
hvor Sovjet unionen kunne tænke 
sig at have interesser – især militæ-
re interesser. Og det omfattede i høj 
grad også Danmark. Reserver allerede 
dagen i jeres kalender til dette spæn-
dende møde. Mere om mødet i næste 
Garderblad.

Skydningen på 15 meter: starter 
mandag den 7. januar kl 16 på skyde-
banerne under Lyngby Stadion, Lund-
toftevej 53. Skydningerne fortsætter 
mandage i lige uger og den første sky-
dedag i måneden er med ledsager.

Maj 65 Jørgen Skov Andersen
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Diamanybryllup
22/11 NOV-53 GF 23
 Tage Edvard Korsholm og fru Rigmor
 Kirkevænget 6, Berborg, 6920 Videbæk
Guldbryllup
29/12 MAJ-66 GF 62
 696028 Jørgen Brandhøj og fru Lone
 Skjoldagervej 49, st. tv., 2820 Gentofte

23-01 NOV-54 GF 23
 282 Christian M. Lauridsen
 Thygesensvej 10, 7430 Ikast
23-01 NOV-53 GF 31
 075 Jørgen E. Hansen
 Thors Allé 6, 4673 Rødvig Stevns
28-01 NOV-53 GF 08
 446 Torben Stenrøjl
 Schubertsvej 23, 8920 Randers V
05-02 NOV-54 GF 05
 339 Niels Aage E. Jensen
 Næringen 51, st. mf, 8240 Risskov
06-02 NOV-53 GF 56
 978 Jørgen N. Sørensen
 Østerlund 13, 9870 Sindal
12-02 NOV-54 GF 14
 727 Jørgen Nielsen-Ourø
 Kreibergsgade 34, 4800 Nykøbing F

15-01 SEP-59 GF 57
 326 Hans Haustein
 Jels Møllegade 3 C, 6630 Rødding
20-01 MAJ-59 GF 57
 067 Christian Jensen
 Sydhavnsvej 21, st. tv, 6100 Haderslev
26-01 JUL-58 GF 66
 790 Frits Fr. Johs. Jacobsen
 Melbyvej 3, 5610 Assens
30-01 JUL-58 GF 31
 817 Ingvor A. Pedersen
 Orehøjvej 10, 4660 Store Heddinge
06-02 SEP-58 GF 05
 938 Frank Hvolby Hoppe
 Farre Hedevej 36, 8472 Sporup
09-02 MAR-61 GF 46
 858 Uwe Carstensen
 Ravsted Nørregade 15, 6372 Bylderup-Bov
09-02 SEP-58 GF 95
 062 Erik Wildenhoff
 14816 – 61 A Street NE, Edmonton AB 
 T5A 2A5, Canada
12-02 SEP-58 GF 13
 961 Arne Eriksen
 Koldhøjvej 6, 4200 Slagelse

16-01 JUL-63 GF 46
 639 Erling Gammelgaard
 Lindeallé 21, 6510 Gram
18-01 JUL-64 GF 10
 536 Poul Gøttsche
 Stentoften 37, 9520 Skørping
21-01 MAJ-63 GF 01
 415 Preben E. Christensen
 Egevolden 174, 01. tv, 2650 Hvidovre
27-01 JUL-64 GF 05
 584 Helge Kuno Pedersen
 Toftkjærvej 17, 8464 Galten
29-01 MAJ-65 GF 46
 287 Hans C. Rasmussen
 Kærvej 41, 6270 Tønder

18-01 NOV-50 GF 30
 627 Knud Erik Nielsen
 Stærevej 9, 03. th, 8600 Silkeborg
02-02 MAJ-50 GF 37
 24 Erik Ullemose
 Hovvej 7, 5883 Oure
05-02 NOV-48 GF 01
 1015 Knud Bagger
 Edvard Glæsels Vej 4, 2000 Frederikeberg

09-02 MAJ-46 GF 08
 840 Knud Rasmussen
 R. Hougaards Vej 42 B, 8960 Randers SØ 
10-02 NOV-45 GF 46
 349 Ejvind J. Kock
 Lindedal 8, 6200 Aabenraa

DGU

75 år

80 år

Bryllupsdage

85 år

95 år

90 år

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

Personalia

08/02 NOV-64 GF 07
 Vang Ove Nielsen og frue
 Østergade 12 A  2, tv., 4700  Næstved

Generalforsamling
D. 13. okotber 2018 afholdt Vest Ca-
nadas Garderforening sin 74. general-
forsamling med efterfølgende frokost 
i den Dansk Canadiske Klub i Calgary, 
Alberta. Heldigvis artede vejret sig, og 
det meste af de 40 cm sne, der faldt 
fjorten dage før og lammede byen i et 
døgn, var forsvundet igen. 12 af vores 
16 medlemmer mødte op, og mange 
bragte ægtefæller, børn, børnebørn, 
og venner med sig. Vi er også så hel-
dige, at flere enker og børn af tidligere 
medlemmer stadig kommer til vores 
sammenkomster, så til frokost var vi 
ialt 39 mennesker. Generalforsamlin-
gen var overstået i løbet af tre kvarter, 

Garderforeningerne i Udlandet

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

 Australien GF 98 - 23/10 1984

Formand: MAR-94 Jacob M. Hoffmeyer
46 Devenport Street, Lyons 2606, ACT, Australia
Tlf. +61 437 437 842
Mail: sjacob@hoffmeyergraphics.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
Mail: poulj.rasmussen@gmail.com
www.garderforening.dk/ecgf/html

 Kalifornien GF 92 - 15/3 1942

Formand: NOV-54 Krisitan Poulsen
161 Oak Meadow Road, Sierra Madre, CA
91024-2661, USA
Tlf. 1 (626) 3553 371
Mail: scankp1@verizon.net
www.garderforening.dk/califgf.htm

 Mellemstaterne GF 93 - 13/2 1943

Formand: MAR-86 Peter BK Diessel
2650 N. Lakeview Avenue
Unit 3008, Chicago, IL 60614
Tlf. (847) 690-1774 / 312-882-9191
Mail: peter@thediessels.com
www.garderforening.com

 Pacific Northwest GF 97 - 9/10 1968

Formand: FEB-81 Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street, Redmond, WA 98052, USA
Tlf. 1 206 963-3334 
Mail: vko61@hotmail.com
www.garderforening.dk/pacificnorthwestgf.html

 Vest Kanada GF 95 - 18/10 1944

Formand: FEB-71 Jan Bjerreskov
PO Box 1021, Black Diamond, AB T0L 0H0, Canada
Tlf. (403) 808-3433
Mail: bjerre@telusplanet.net
www.garderforening.dk/wcgf.html

 Singapore GF 100 - 3/3 2003

Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore, 438791
Tlf. +65 9066 8726
Mail: sduvier@hotmail.com Skype: sduvier
www.garderforening.dk/singaporegf.html

 New York GF 91 - 31/5 1928

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

 Storbritannien GF 99 - 22/4 1992

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

og et informationspunkt var den mu-
lige integration af DGU til DG som Re-
gion 6. Mens herrerne var i møde, nød 
damerne hinandens selskab og ven-
skab over en kop kaffe og lækre æble-
skiver med flødeskum og syltetøj. Som 
altid havde Marilyn Lind været meget 
opfindsom med borddekorationerne i 
Tivoli Room, hvor vi spiste den lækre 
frokost. Til minde om de medlemmer, 
som er gået til Ryes Brigade, var et 
lille rundt bord dækket til én person, 
og hver enkelt ting på bordet fra den 
enlige rose i vasen til de omvendte 
glas havde en symbolsk betydning. På 
foreningens vegne takker jeg hermed 
officielt Formand DEC-85 Jens Lind 
for denne hyldest, som han indførte 
ved sidste års generalforsamling. Ved 
samme generalforsamling blev Jens 
æret med Livgardens Hædersmedalje 
for hans mange års utrættelige arbej-
de for foreningen og dens medlem-
mer. Midt på eftermiddagen gik folk 
hver til sit, fyldt med både fantastisk 
mad og dejlige minder om endnu en 
succesrig sammenkomst blandt gode 
venner.

FEB-71 Jan Bjerreskov

VEST KANADA GF Formand DEC-85 Jens Lind 
og Næstformand JAN-58 Svend Storm tre jubi-
læumstegn: 60 år til NOV-49 Morten Pedersen, 
40 år til NOV-50 Svend Christiansen, og 40 år til 
FEB-71 Jan Bjerreskov. 
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16-01 JUL-81 GF 36
 Flemming Madsen
 Engkær 16
 6500 Vojens
17-01 AUG-79 GF 14
 Edvin Bodin
 Skovbyvej 28
 4840 Nørre Alslev
22-01 JAN-80 GF 59
 Jesper Holmgaard
 Plantagevej 10 B
 6710 Esbjerg V
26-01 MAJ-80 GF 07
 Knud Leon Brandt
 Spurvevej 39
 4171 Glumsø

16-01 JAN-70 GF 43
 Jens Bertelsen
 Baudersvej 3
 9300 Sæby
17-01 JAN-70 GF 05
 Eigil Siggaard
 Kirkevænget 257
 8310 Tranbjerg J
19-01 APR-69 GF 13
 Dan Doose Schmidt
 Bjernede Parkvej 7
 4120 Sorø
19-01 MAJ-70 GF 61
 Leif Nielsen
 Dalkær 9, st. tv
 2605 Brøndby
25-01 JUL-69 GF 26
 Jens Haunstrup Kjeldsen
 Morrevej 6
 7500 Holstebro
26-01 FEB-71 GF 04
 Jørgen Østerby Pedersen
 Gadegårdsparken 13
 7700 Thisted
27-01 JUL-69 GF 03
 Peter Kristensen
 Storegade 65
 8765 Klovborg
28-01 APR-69 GF 36
 Martin Brix Laursen
 Munkedalen 25
 7080 Børkop
29-01 JAN-70 GF 06
 Poul Flemming Lindberg
 Grønholtparken 29
 6000 Kolding
03-02 JUL-71 GF 04
 Jørgen Steffansen
 Øster Allé 13
 7760 Hurup Thy
14-02 JUL-69 GF 01
 Jørgen Friis Madsen
 Bodil Ipsens Vej 4
 3370 Melby

19-01 MAJ-90 GF 32
 Peder R. Eybye Fonnesbæk
 Niels Skous Vej 51
 7100 Vejle
19-01 DEC-90 GF 100
 Axel Lennart Dinesen
 1 Geylang East Av. 1
 Central Grove, Singapore
20-01 JAN-89 GF 09
 Jan Jørgen Sundstrøm
 Pallegyden 4
 8305 Samsø
21-01 MAJ-89 GF 22
 Niels Jørgen Madsen
 Pilevej 15
 5200 Odense V
21-01 JUL-91 GF 100
 Jan Riis Nielsen
 Tingvej 81
 8543 Hornslet
25-01 SEP-89 GF 01
 Poul Skjødt
 Skovlunde Byvej 61 A
 2740 Skovlunde
29-01 APR-88 GF 04
 Glenn K. Andersen
 Bybakken 73
 7730 Hanstholm
02-02 NOV-90 GF 41
 Brian Overgaard Bentzen
 Bergmandalsvej 12
 3000 Helsingør
05-02 APR-88 GF 01
 Henning Wendler Johansen
 Hanstholmvej 35
 2720 Vanløse
06-02 JAN-90 GF 17
 Jesper Rasmussen Kjep
 Gjeddesdalsvej 76 E
 2630 Greve
09-02 MAJ-89 GF 57
 Flemming Skøtt Jessen
 Skovrupvej 48
 6070 Christiansfeld

229-MAJ-42 GF 98
 Aage Olaf Zachariassen
 Blue Cross room 10
 19 Bardine Road
 Mooroolbark, 3138 Victoria
 Australien
442-JUL-45 GF 02
 Ejgil Marius Paulsen
 Damløkken 4
 5450 Otterup
650-MAJ-48 GF 45
 Sven Lyngby
 Nørre Boulevard 103, st. C
 4600 Køge
814-MAJ-49 GF 11
 Preben Holm Jensen
 Aasen 29
 3730 Nexø
436-NOV-49 GF 34
 Egon W. Svenstrup
 Vægtergade 1 A
 9670 Løgstør
247-MAJ-50 GF 01
 Flemming Møller
 Furesø Parkvej 49
 2830 Virum
379-MAJ-50 GF 03
 Johannes D. Hansen
 Solgave Allé 10 B, 0022
 7100 Vejle
581-NOV-52 GF 57
 Jørgen Halken
 Præstegårdsvej 41
 6070 Christiansfeld
507-MAJ-53 GF 48
 Erik K. Danielsen
 Korvetten 8
 5330 Munkebo
454-NOV-53 GF 07
 Mogens Petersen
 Bygårdsvej 10
 4733 Tappernøje
769-NOV-53 GF 46
 Hans J. Lindgreen
 Barsøvænget 38
 6200 Aabenraa
868-NOV-53 GF 01
 Leif Dalgaard Zachariassen
 Johan Krohns Vej 8, 2- 0212
 2500 Valby
646-NOV-54 GF 50
 Svend Arne Mortensen
 Havløkkevej 20
 4952 Stokkemarke
380-MAJ-56 GF 07
 Folmer Sørensen
 Husmandsvej 11, Hårslev
 4262 Sandved
808-JUL-57 GF 10
 Erik Nørgaard Nielsen
 Solvang 18
 9530 Støvring
115-NOV-58 GF 57
 Paul Henning Winther Juhl
 Seggelundvej 66
 6070 Christiansfeld
JAN-70  GF 62
 Jens Jacob Jacobsen
 Danmarksvej 45
 2800 Kongens Lyngby
OKT-77  GF 26
 Anders Jørgensen
 Kirkebakken 31 B, Sevel
 7830 Vinderup

PERSONALIA

60 år

50 år

70 år

Dødsfald

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

Få din takkehilsen i GARDERBLADET

Tak
Mange tak til Flemming Rytter for en 
personlig hilsen og gode ønsker til min 
90-års fødselsdag. 

315 MAJ-49 Peder Bent Månson

Stor tak til Bjarne Jensen for et hygge-
ligt fremmøde den 19. november 2018 i 
forbindelse med min 75 års fødselsdag. 
Tak for den dejlige portvin.

Jan 63 Mogens Rye Sørensen

Stor tak til Nordsjællands Garderfor-
ening for besøg af gamle gardere, samt 
tak for de fine flasker vin vi fik til vores 
diamantbryllup.

636-nov.54 Svend Aage og Henny 
Jensen

Hjertelig tak til Garderforeningen for 
Køge og Omegn for fremmøde og vinga-
ve i anledning af min 80-års fødselsdag.

370857 JUL 58 Frank Petersen

Min hustru og jeg vil gerne sige tusind 
tak for hyggeligt besøg fra Viborg 
garderforening i anledning af vores guld-
bryllup d. 21 september. Tak for smukke 
blomster og den dejlige flaske.

487 marts 1958 Søren Bøge

Min hustru og min store tak til Sydsjæl-
lands garderforening for fremmøde og 
den dejlige portvin i anledning af vores 
guldbryllup d. 21 sept., vi fik os en god 
snak, rigtig hyggeligt – TAK.

530126 Jan. 62, Ove Nielsen

Tak til Vestlollands Garderforening, for 
Garder Portvin og besøg af Formand 
Jens Høyer og frue Karin, på min 80 års 
fødselsdag 07/10 – 2018. Stor Garder 
TAK. 
370643-Maj-58 Jørgen C. Marcussen

Hjertelig tak til Thisted amts Garder-
forening ved formand Niels Godiksens 
fremmøde ved vores diamantbryllup 
d-8-10-18. Samtidig tak for den dejlige  
Garderportvin.
Petra & 213 maj-56 Kristian Kanstrup

Hermed en tak til formand Jon Nielsen, 
Høje Taastrup & Omegns Garderfor-
ening  for fremmøde med Garderhilsen 
og portvin i anledning af min 80 års 
fødselsdag d.11.august 2018.

370486 marts 1958 Jens Thomsen

Min hustru og jeg vil gerne sige tusind 
tak for hyggeligt besøg fra Viborg 
garderforening i anledning af vores 
guldbryllup. Tak for smukke blomster og 
den dejlige flaske.

487 marts 58 Søren Bøge

Hjertelig tak til Svendborg Garderfor-
enings bestyrelse for portvin og besøg 
af Poul, Kristian, Hans og Pers besøg 
ved min 75-års fødselsdag, tak for alle 
hilsnerne fra gamle Garder kammerater 
fra jan. 62.

530005 jan 62 Therkel Terkelsen

Tak til Høje-Taastrup og Omegns 
Garderforening for opmærksomhe-
den og fremmøde i anledning af vort 
guldbryllup.

Lis Tomsen & 539 juli-63 Poul 
Tomsen

Tak til Viborg Garderforening for fane-
vagt og fremmøde ved Jens Sondrup 
Andersens begravelse.

Familien 

09-02 MAJ-89 GF 62
 Thomas Juul Madsen
 Kildebakken 47, st. th
 2860 Søborg
09-02 SEP-89 GF 18
 Morten Rand
 Brogade 12, 03.
 4100 Ringsted
11-02 APR-89 GF 60
 Mogens Jacob Jacobsen
 Havbogade 64
 6400 Sønderborg
13-02 APR-87 GF 31
 Jens Egsgaard
 Gl. Skolevej 3
 4672 Klippinge 

27-01 NOV-78 GF 70
 Lars Christian Ottosen
 Saltumvej 308
 9700 Brønderslev
29-01 APR-79 GF 10
 Gert Clemmensen
 Lunavej 28
 9200 Aalborg SV
29-01 AUG-79 GF 32
 Peder Hummelmose
 Bygballevej 103
 7080 Børkop
30-01 FEB-78 GF 19
 Svend Erik Rosengaard
 Bækmarkbrosvej 14
 7660 Bækmarksbro
04-02 MAJ-80 GF 03
 Bent Rørbye
 Korsbækdal 2
 7150 Barrit
06-02 APR-89 GF 01
 Kaj Nielsen-Gøgsig
 Rundgården 40, 02. th
 2860 Søborg
06-02 APR-79 GF 32
 Mark Verner Kristensen
 Fjordglimt 11
 7100 Vejle
07-02 JUL-78 GF 23
 Søren Dieckmann
 Ringkøbingvej 113
 7400 Herning
10-02 APR-79 GF 14
 Morten Ole Olsen-Kluth
 Priorskov 11
 4800 Nykøbing F
11-02 MAJ-80 GF 06
 Leif Møllegaard Kristiansen
 Korsørvej 31
 6000 Kolding
12-02 NOV-78 GF 05
 Tage Moselund
 Carl Johansens Vej 19
 9990 Skagen

31-01 JUL-63 GF 50
 573 Palle Boesen
 Marievænget 16, 
 4900 Nakskov
05-02 NOV-63 GF 41
 299 Michael Schrøder
 Skovvænget 1
 3100 Hornbæk
07-02 JAN-63 GF 46
 135 Frode Rindom
 Mojbølvej 4
 6630 Rødding
09-02 SEP-65 GF 61
 561 Frants Lasse Becker
 PO BOX 30, Aldie, 
 VA 20105-0030, USA
13-02 JUL-62 GF 01
 583 Svend Mørup
 Hovedgaden 33, 01.
 3460 Birkerød
14-02 NOV-63 GF 75
 074 Erling Knudsen
 Vestervangsvej 15
 8860 Ulstrup



T H E  K O P P E L  C O L L E C T I O N

S t u d i e s  i n  a b s o l u t e  r e s t ra i n t  a n d  p r e c i s i o n ,  K o p p e l ’ s  s t u n n i n g  w a t c h e s  t y p i f y  m i n i m a l 
D a n i s h  d e s i g n .  T h e s e  a r e  t I m e k e e p e r s  t h a t  a r e  l i t e ra l l y  t i m e l e s s .

G E O R G J E N S E N .C O M


