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Hjemsendelsespara-
de for hold DEC-17 
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ønsker de aftrådte 
gardere held og 
lykke fremover!
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CRONE  HAR ORDET
De store sommerferiemåneder er nu ved at være 
afsluttet, og alle medlemmer har forhåbentligt 
nydt en god sommer. Mange foreninger har måske 
ligget lidt underdrejet under sommeren, og mange 
er nu ved at forberede sig til de kommende arran-
gementer i efteråret og fremadrettet.

D
et stod ikke skrevet 
i stjernerne, da jeg 
gik ind ad porten 
i Sandholmlejren 
den 19. maj 1970, at 
jeg skulle opnå en 

titel af Fungerende Præsident for De 
Danske Garderforeninger, og at jeg 
hermed skal skrive den præsiden-
tielle klumme i Garderbladet. Lad 
mig sige det med det samme, at jeg 
efter omstændighederne gerne havde 
været det foruden, men sådan er det 
nu engang, at tilfældigheder uventet 
får betydning for ens gøren og laden. 
Jeg skal gøre mit bedste, og det har 
ikke skortet på venlige og velvillige 
henvendelser om at ville hjælpe til. 
Det siger jeg tak for, og jeg er også 
sikker på, at vi i fællesskab nok skal 
føre DG gennem det næste års tid.

Vor Præsident Flemming Rytter 
har mange spændende tanker og visi-
oner, og mange ideer er allerede ble-
vet gennemført og afprøvet de sidste 
4 år. Som han skriver, og fortalte i sin 
beretning på Repræsentantskabsmø-
det i Randers, så er der også uløste 
opgaver, og det er naturligvis Præsi-
diets fornemste opgave at få afsluttet 
disse under behørig hensyntagen til 
DG økonomiske formåen. CH/LG kom 

på selvsamme møde med et hint om 
det produkt, som DG leverer til de 
nye unge gardere. Udfordringen med 
hvervning og fastholdelse af med-
lemmer er ikke ukendt for hverken 
Præsidiet eller DG, og Præsidiet har 
da også fl ere tanker om tiltag, som vi 
vil drøfte på de kommende Præsidie-
møder, før vi går i luften. Tiltag der 
ikke kun skal løses fra centralt hold, 
men er alle foreningers anliggende.

Vi oplever fra tid til anden, at 
små bistik rammer både Præsidie og 
Sekretariat. Nogle er relevante, men 
andre er nok skudt lidt for hurtigt 
af. Jeg beder om, at man overvejer, 
inden man fyrer løs. Alle inden for 
De Danske Garderforeninger arbejder 
sammen for at løse de mange forskel-
lige opgaver stillet af foreningerne, 
og den bedste løsning kommer, når 
vi trækker på samme hammel. Jo, 
der er såmænd nok at kaste sig over, 
og det er ikke fordi vores Sekretariat 
ikke kan svare for sig. Det er blot et 
irritationsmoment, at skulle tær-
ske langhalm i det samme igen og 
igen. Men vær sikker på en ting: Vi 
er meget åbne for positive input og 
nye ideer, som I sender derudefra. 
Nogle ideer har været afprøvet før, 
mens andre er helt uprøvede, og alle 

muligheder prøver vi i videst muligt 
omfang at afklare både positivt såvel 
som negativt. 

De næste store begivenheder er 
det årlige skydestævne i Vingsted 
den 22. september og Gardermarch 
den 30. september, og jeg kan kun 
appellere til, at I støtter op om begge 
disse arrangementer. I Vingsted får vi 
under hyggelige forhold muligheden 
for at genopfriske vore skydefærdig-
heder, og måske konkurrere lidt med 
gamle soldaterkammerater, og ved 
Gardermarchen får vi lejlighed til at 
støtte Den Kongelige Livgarde, idet 
overskuddet fra deltagelse i marchen 
ubeskåret går til Den Kongelige Liv-
gardes Veteranarbejde. Der er ruter 
for alle aldre, så det er muligt for jer, 
at gøre netop dette arrangement til 
en familiebegivenhed, selv om det 
kræver, at man står tidligt op.

Som jeg indledte med at skrive, 
så stod det ikke skrevet i stjernerne, 
at jeg skulle blive fungerende Præsi-
dent for De Danske Garderforenin-
ger, men jeg ser frem til et godt og 
frugtbart samarbejde med jer alle til 
gavn og glæde for De Danske Garder-
foreninger.

Jens Crone
Fungerende præsident 

De Danske Garderforeninger
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S
om det ser ud nu, skal I/
LG fortsætte i rammen af 
1. brigade og er blevet til-
ført et infanterikompagni 
fra II/LG. II/LG nedlæg-
ges som kadrebataljon, 

men for at bevare historien, som er 
forankret i II/LG med bl.a. fanebån-
det fra Amalienborg, samt de tunge 
udsendelser med kompagnierne i 

Irak og Afghanistan, så 
omdøbes uddannel-

sesbataljonen (III/
LG) til II/LG 
fra 1. januar 2019.

Uddannelsesbataljonen får lidt små 
justeringer i staben og udvides med 
en deling i hvert af de to uddannel-
seskompagnier, så de kan håndtere 
det forøgede indtag af rekrutter på 
ca. 90 mere pr. indkaldelseshold.
Vagtkompagniet udvides med et 
komplet vagthold, med vagtholds-
kadre samt en styrkelse i kompagni-
ledelsen i forhold til de nye bered-
skabsopgaver med støtte til politiet. 
Regimentet får udvidet garnisons-
støtteelementet, det der i gamle dage 
hed regimentsstaben, idet regimen-
tet overtager store dele af personel-
forvaltningen og de administrative 
opgaver, som i dag ligger i kompagni-
erne og bataljonerne.

Hæren gennemfører her i efteråret 
en personeltilpasningsplan i forhold 
til den kommende organisation, 
som træder i kraft 1. januar 2019. 
Det betyder, at vi skal fi nde ud af, 
hvem der skal have de nye stillinger i 
fremtiden, men også hvad fremtiden 
bliver for det personel, hvis stillinger 
nedlægges. I øjeblikket ser det ud 
til, at vi får en netto personelned-
gang ved regimentet, men nøjagtigt 
hvordan det endelige resultat ser ud, 
forventer vi først at have overblik 

I foråret beskrev jeg kort, hvad vi forventede, 
der kom ud af forsvarsforliget for Livgardens 
vedkommende. Den gang var der en del uaf-
klarede forhold, og det er der sådan set stadig, 
men vi kommer tættere og tættere på.

FORSVARSFORLIG 
& DEN KONGELIGE 
LIVGARDES FOND
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September byder på...

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde

KORT NYT

National Flagdag Vingsted GardermarchÅbent Hus
Lørdag d. 22. september 
2018 afholdes årets største 
skyttestævne - Vingsted 
Skydningen. Ammunitionen 
er igen i år betalt af DG, hvil-
ket gør Vingsted til en oplagt 
mulighed for at skyde 200 m 
landsskydning. Se nærmere 
herom på side 18.

Når du alligevel er kørt 
til Nordsjælland, kan du 
passende fi nde et nærliggen-
de logi, og gå med til årets 
Gardermarch, der afgår fra 
Garderkasernen dagen efter 
Åbent hus, d. 30. september, 
kl. 08:00. Se mere herom på 
bagsiden af Garderbladet. 

Lørdag d. 29. september åb-
ner Livgarden atter porten til 
Åbent Hus. Kom og mød de 
værnepligtige, når LG åbner 
porten for et indblik i hverda-
gen på kasernen. Prøv en tur 
i en pansret mandskabsvogn 
og meget andet. Kasernen er 
åben fra 09-15.

Den Nationale Flagdag 
markeres landet over den 
5. september. Til ære for 
danske udsendte opstilles 
parader og afvikles arrange-
menter i hele landet. Se hvor 
DG foreninger deltager på 
www.garderforeningerne.dk/
nyheder

5. SEP 22. SEP 30. SEP29. SEP

over i september. En sådan personel-
tilpasning vil altid skabe utryghed, og 
vi gør, alt hvad vi kan for at skabe de 
bedst mulige forhold for personellet 
ved Den Kongelige Livgarde. 

Den Kongelige Livgardes Fond
På repræsentantskabsmødet i Ran-
ders i juni luftede jeg nogle af ide-
erne bag sammenlægningen af fl ere 
af Livgardens mindre fonde til Den 
Kongelige Livgardes Fond.  Ideen bag 
sammenlægningen var at reduce-
re de administrative udgifter og få 
fonden til at vokse, så vi bedre kan 
støtte garderne og det faste perso-
nel ved Livgarden samt ikke mindst 
støtte Livgardens veteraner og deres 
pårørende.

Den Kongelige Livgardes Fond har 
følgende overordnede formål:

- Støtte anerkendelsen af gardere 
og fast personel ved Den Kongelige 
Livgarde, der har gjort sig særligt 
godt bemærket i forbindelse med 
international og national indsats, ved 
uddeling af legater.

- Støtte til værdige og trængende 
gardere og fastansat personel ved 

Den Kongelige Livgarde samt deres 
pårørende og efterladte, i form af 
økonomisk støtte.

- Støtte til Livgardens veteraner, som 
har pådraget sig fysiske og psyki-
ske skader ved INTOPS samt deres 
efterladte og pårørende. Økonomiske 
støtte gives bl.a. til: Behandling og 
medicin; Teknisk og fysisk hjælp; 
Job- og uddannelsesstøtte.

- Støtte til formidling og bevarelse af 
Den Kongelige Livgardes Historie og 
korpsånd, blandt andet ved udgivelse 
af en mindebog - Prins Jeans bog - til 
garderne om Den Kongelige Livgarde. 

For på sigt at kunne udvikle denne 
fond, så vi bedre kan støtte garderne, 
det faste personel og veteranerne, 
har vi bl.a. brug for at fonden bliver 
anerkendt, som en almennyttig fond, 
samt at fonden tilføres fl ere midler. 

Det kræver indledningsvis minimum 
100 årlige donationer af mindst 200 
kr. Derfor vil jeg opfordre alle, der 
gerne vil give noget tilbage til Livgar-
den og nutidens gardere, til at give 
en donation til fonden. Ved større 
donationer kan der uddeles legater 

i donators navn. Donation kan gives 
på følgende kontonummer: 3001 – 
8560107537 med anførelse ”Donati-
on til Den Kongelige Livgardes Fond” 
i tekstfeltet. 

Inden for de sidste par år har de 
sammenlagte fonde støttet med 
legater, som udleveres til personel-
let blandt andet til årsdagsparaden. 
Fondene har givet støtte til Livgar-
dens veteraner, der gennemførte en 
slæderejse på Grønland, Artic-Chal-
lenge, samt støttet veteraner af mere 
privat karakter. Fondene har desuden 
stået for udgivelse af Prins Jeans bog 
til garderne og så har en donation 
fra en garder i USA muliggjort at alle 
enheder årligt er blevet tildelt midler 
til at styrke korpsånden.

I næste nummer af garderbladet vil 
vi komme mere detaljeret ind på 
fonden og hvad den støtter.

Pro Rege et Grege
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A
rmy Institutional 
Advisory Team, i 
dagligt tale kaldt 
AIAT, består af delta-
gere fra ti nationer. 
Enheden er opdelt 

i fire teams, et der ser på uddannel-
sesbehov, et der ser på levering af 
uddannelse, et der arbejder med ud-
dannelsesstøtte (alt fra HR til finan-
siering), og det sidste team favner al 
ledelse og doktrin udvikling. Alle fire 

teams har en dansk OL+ som leder. 
En stilling som de tidligere udsendte 
danskerne fik tildelt grundet deres 
ihærdige arbejdsindsats.

Og det er så her den første gar-
der dukker op. Mit navn er Nicolai 
Schat-Eppers, indkaldt til 1/I/LG 
december 1995. Jeg blev udsendt 
til Kabul i januar i år, og skal rotere 
hjem i august. Det er min anden tur 
til Afghanistan, sidst var jeg kompag-
nichef for Charlie Coy i Armadillo på 

hold 8, 2009-2010. 
Denne gang er jeg teamleader og 

ansvarlig for ledelse og doktrin ud-
vikling. Mit team består af 6 militært 
ansatte og tre amerikanske contra-
ctors samt 30 lokale tolke og media 
medarbejdere. På det seneste er jeg 
desuden blevet ansvarlig for at rådgi-
ve Marshal Fahim National Defence 
University (MFNDU) hovedkvarteret 
som led i en reorganisering af AIAT. 
Denne reorganisering skyldes at det 

To Gardere mødes 
i Afghanistan
Den ene fra AIAT og den anden ANAOA

MFNDU stab, OL+ Nicolai 
Schat-Eppers og chefen for 
AIAT, OB Jeremy Purgh-Morgan

TEKST: NICOLAI SCHAT-EPPERS & JAPHET W.G. EICHEL
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afghanske forsvar om ganske kort tid 
opretter en uddannelseskommando 
kaldet Unified Training and Educati-
on Command, UTEDC. Formålet med 
kommandoen er at ensrette og styrke 
uddannelsen på alle niveauer i den 
afghanske hær. 

Grundet omfanget af disse to 
opgaver, har jeg på det sidste overle-
veret ledelse og doktrin opgaven til 
en nyankommet tysk oberstløjtnant. 
Således kan jeg entydigt fokusere 

på at opbygge MFNDU hovedkvarte-
rets evne til at udføre sit virke som 
hovedkvarter. Hovedopgaven består i 
at få afghanerne til at kommunikere 
internt i hovedkvarteret. Jeg knokler 
med at støtte afghanerne i at udvikle 
egne processer og procedurer for de-
res stabsarbejde. Dette vanskeliggø-
res af flere overordnede udfordringer, 
Inherent Law (tvangs pensionering af 
ældre officerer), manglende chefer på 
to- og tre-stjernet niveau og korrup-

tion. For tiden er MFNDU hovedkvar-
teret uden chef. Og afghanerne gør 
nødigt noget uden chefens tilladelse 

eller underskrift. Her hersker 
ingen form for ”Auftragstak-
tik”. Men de seneste ugers 
konstante tilstedeværelse 
og det at stille krav til vores 
samarbejde har båret frugt. 
Hovedkvarteret er begyndt at 
afholde ugentlige koordina-
tionsmøder indenfor uddan-
nelse og logistik. Her bliver 
der løst problematikker på 
tværs af de underliggende 
enheder.

For at lykkes i denne op-
gave må jeg dele min tid mel-
lem New Kabul Compound 
og MFNDU hovedkvarteret. 
Sidstnævnte institution 
ligger vest for Kabul cen-
trum, i et træningsområde 
kaldet Qargha. Og det er her 
vi to gardere mødtes. Jeg var 
ved at blive indkvarteret i 
det danske beboelsesområde 
da jeg så en gut med en sort 
baret og en sol i panden. Vi 
hilste på hinanden, udveks-

lede kort garderminder og Japhet 
fortalte om, hvordan han var havnet 
i Qargha.

Livet i Qargha
Mit navn er Japhet W.G. Eichel, og jeg 
blev indkaldt i Livgarden i 2010, og 
er i dag udsendt til Afghanistan for 
anden gang. Efter livgarden uddan-
nede jeg mig som Sprogofficer, og 
i mit virke mentorerer jeg på den 
afghanske officersskole, og jeg løser 
diverse tolkeopgaver i, og uden for 
lejren. Mit daglige arbejde går med 
at mentorere Selection afdelingen 
på officersskolen, der skal udvælge 
de bedste kandidater, der skal være 
kommende officerer. Desuden arbej-
der jeg meget med rekruttering til 
den afghanske hær, der er meget pla-

Jeg knokler med at 
støtte afghanerne i at 
udvikle egne processer 
og procedurer for de-
res stabsarbejde. Dette 
vanskeliggøres af flere 
overordnede udfor-
dringer, Inherent Law 
(tvangs pensionering af 
ældre officerer), mang-
lende chefer på to- og 
tre-stjernet niveau og 
korruption. 

To Gardere mødes 
i Afghanistan
Den ene fra AIAT og den anden ANAOA
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Resolute Support Mission har til formål at styrke 
afghanernes evne til at varetage deres egen sikkerhed. 
Missionen fokuserer på træning, rådgivning og støtte til 
nationale institutioner, herunder de afghanske nationale 
sikkerhedsstyrker. 

Siden oprettelsen af Resolute Support I 2014 har Dan-
mark bidraget med rådgivere til at opbygge og styrke 
den afghanske hærs uddannelsessystem.

De danske bidrag er placeret i Kabul på fire geografiske 
adskilte installationer: New Kabul Compound, Camp 
Qargha, Resolute Supports Hovedkvarter og Hamid 
Karzai International Airport. 

I New Kabul Compound bor det danske rådgiver-bidrag 
under AIAT, den danske force protection enhed og 
to stabsofficerer. Det danske rådgiverbidrag støtter 
opbygningen af de militære institutioner i Kabul. Dette 
bidrag støttes af en enhed fra Opklaringsbataljonen 
fra Gardehusarregimentet, der udgør det danske 
mobile force protection team. De står for transporten 
og sikkerheden, når rådgivere tager til møde med 
deres afghanske samarbejdspartnere i Kabul by. De 
to stabsofficerer sidder i en britisk stab, der håndterer 
sikkerheden i Kabul.

I Camp Qargha lidt udenfor Kabul uddanner de danske 
mentorer i samarbejde med Storbritannien, Australien 
og New Zealand officerer på den afghanske officerssko-
le, ANAOA. Det danske bidrag består af 10 mentorer 
og sprogofficerer. Desuden bor der også rådgivere, der 
arbejder på Command Staff Academy (stabskursus), 
National Military Academy Afghanistan (Grundlæggen-
de Officerers Uddannelse) og Afghan National Army 
Sergent Major Academy (Seniorsergent kurser). Alle 
disse skoler er organiseret under Marshal Fahim Natio-
nal Defence University, hvilket minder om Forsvarsaka-
demiet i Danmark. 

De øvrige installationer indeholder et antal stabsoffice-
rer, MP-bidrag og det nationale støtte element.

Lidt baggrund om Reso-
lute Support Missionen 
(RSM) i Afghanistan.

get af korruption og desertering. 
Som efterhånden gammel 

garder, varmede det mit hjerte 
næsten ligeså meget som min sol i 
baretten gør hver dag, da jeg mod-
tog en pakke fra jer (LG og DG, 
red.). Pakken skabte velfærd med 
det samme, og var med til at højne 
moralen ikke kun blandt dansker-
ne, men også hos vores internati-
onale kollegaer. Bolcherne delte 

jeg ud på en natpatrulje som jeg 
var på sammen med de engelske 
Wales Guards. Når disse ikke er 
udsendt står de vagttjeneste ved 
Buckingham Palace, Westminister 
og Tower of London, hvorfor vi 
fandt fælles fodslag i erfaringer 
fra ceremonielle vagter og kær-
ligheden til denne, og irritationen 
over at have bjørneskindshue på. 
Bolcherne gav et skud energi og 
især lakridsbolcherne vækkede 
nogle af de unge soldater. Den 
lille garderfigur gav jeg til min 

tætteste afghanske kollega Oberst 
Jan Agha, der modtog den med et 
kæmpe smil, et fast håndtryk og 
et dybtfølt tak. Endnu engang skal 
der lyde et stort tak for pakken og 
de fine ord i kortet. 

Vi vil begge gerne takke Che-
fen for Den Kongelige Livgarde 
og De Danske Garderforeninger 
for de flotte gaver vi modtog i 
anledningen af Årsdagen. Sik-

ken en overraskelse. Det 
bragte glæde hos flere af 
vores kollegaer, danske 
som udenlandske. Det er 
en utrolig oplevelse at 
høre andres reaktioner, 
når vi forklarer, hvem der 
har sendt os så mange 
ting, og hvorfor. Dette er 
et enestående fænomen 
blandt alle vi er sammen 
med. Javel, amerikanerne 
modtager velfærdspakker 
fra diverse organisationer 

i USA, men ingen modtager gaver 
fra deres regiment eller soldater-
forening. 

Og her stopper det ikke, for 
der er ikke andre i missionen os 
bekendt, hvis hustruer modtager 
en flot buket blomster fra Regi-
mentchefen på Årsdagen med et 
tak for alt det hustruen klarer, 
mens garderen er udsendt! Vi er 
begge to stolte over at blive støt-
tet på så flot vis. Tak.

Japhet og Nicolai

KN+ Japhet W.G. Eichel sam-
men med to engelsk kollegaer 
og deres afghanske kollega

”Som efterhånden 
gammel garder, varme-
de det mit hjerte næ-
sten ligeså meget som 
min sol i baretten gør 
hver dag, da jeg mod-
tog en pakke fra jer”



Mødt på kasernen...

Hvordan føltes det at gå på vagt 
for første gang? Den første vagt. Man 
sov mindre end jeg havde regnet med. Vi 
havde jo øvet meget på det, så vi kunne 
det hele. Man skulle bare bruge alt det 
man havde øvet i en højere enhed. Al 
nervøsiteten skulle man lige over – spe-
cielt på Amalienborg. Men det lå jo på 
ryggraden, når den første nervøsitet blev 
rystet af. Hvordan påvirker varmen 
de blå vagter? Turisterne søger jo 
hele tiden skygge, så vi får noget mere 
at lave, når de hele tiden læner sig op af 
palæerne. Og så sveder man lidt mere, 
og kommer nemt til at stå og koge lidt. 
Heldigvis får vi skråhuer på, når det 
bliver over 25 grader. Hvad har du set 
mest frem til i vagtkompagniet?  
Det har været at bo i København og gå 
de blå vagter. At opleve det at være dét, 
som man har set alle de gange man har 
været i København. Nu da jeg er herinde, 
glæder jeg mig lidt til at være færdig med 
ø-dagene, så vi kan gå ud og få en kold øl, 
når vi er aftrådt. Hvad har været det 
hårdeste ved Livgarden? Jeg er jo en 
stor dreng, og var en større dreng da jeg 
startede, så jeg vil nok sige det fysiske. 
Der er så ikke så meget fysisk i vagtkom-
pagninet – her skal vi jo bare holde vagt. 
Til gengæld synes jeg ikke at det mentale 
– det med ikke at få så meget søvn, har 
været så stort et problem for mig. 

Garder C. M. Pedersen, Løgstør
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Hvorfor har du valgt at aftjene 
værnepligt i Livgarden? Det kommer 
af en barndomsdrøm, og så var der plads 
på det rigtige tidspunkt – heldigvis mens 
der er dejligt varmt. Oprindeligt var drøm-
men egentlig Søværnet, men det gik ikke, 
og så blev det Livgarden, hvilket jeg er 
rigtig glad for. Tjenesten var godt nok lidt 
hårdere end forventet, men da vi begyndte 
på blå tjeneste på Høvelte blev det bedre – 
stadig hårdere, men lidt bedre. Hvordan 
føles det at komme i vagtkompag-
niet? Det er en speciel følelse. En meget 
fed følelse. Man går ude på Garderkaser-
nen, og er garder noget af tiden, men det 
meste af tiden er man jo rekrut. Så får 
man først Rex´en og tænker, nu er vi ved 
at være der. Så får man udleveret de blå 
stumper, og tænker, nu er vi her. Så kom-
mer man herind, og nu er man her sgu. De 
sidste 4 måneders træning er endelig nået 
til det punkt vi skal nå til – nu er vi i gang, 
og det er en fed følelse. Hvordan på-
virker varmen jeres ø-dage? Det har 
været en omvæltning. Vi startede jo som 
rekrutter, da der stadig lå sne. Så det har 
været en meget stor omvæltning. Man kan 
også mærke på tjenesten i uld-uniform på 
Amalienborg, at det er varmt, og man skal 
vænne sig til det. Vi sveder jo meget mere 
end i den tynde sommeruniform. Men man 
vænner sig til det gennem hårdt arbejde. 
Hvad er indtil videre din største 
oplevelse ved Livgarden? I forgårs da 
jeg skulle på min første Amalienborgvagt. 
Det var kun en palævagt, men at gå herfra 
til Amalienborg og lave eksercitsen og 
vagtskfiten. Følelsen af at stå derinde med 
bjørn på, hvor 6-700 mennesker står og ser 
på dig, er en meget speciel følelse. Det har 
helt klart været den største oplevelse. M
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Garder N. Falkenskjern, Frederikshavn



G
ardermarch startede for 3 
år siden som et ”pilot-sam-
arbejdsprojekt” mellem De 
Danske Garderforeninger, 

Gardernetværk og Den Kongelige 
Livgarde. En gruppe ildsjæle fra de 
tre organisationer mødtes for at læg-
ge grundstenene til et arrangement, 
der på kort tid er blevet et af de 
største enkeltstående arrangementer 
i DG såvel som Gardernetværk. 

Med erfaringer fra andre na-
tionale såvel som internationale 
marcher, et stærkt foreningsbaseret 
fundament, et yderst imødekom-
mende regiment samt synlige tråde 
til erhvervslivet, var gruppen godt 
rustet til at opbygge rammerne om 
en Gardermarch udgående fra Gar-
derkasernen i Høvelte. 

Siden den første march i 2015 har 
tilslutningen til Gardermarch været 
støt stigende. Det første år deltog 
ca. 600, året efter i 2016 deltog lidt 
over 900, og i 2017 deltog mere end 
1100 marchdeltagere. I år forventer 
arbejdsgruppen endnu engang at slå 
rekord, og har nu, grundet logistiske 
begrænsninger, valgt at fastsætte et 
maksimalt deltagerantal på 1500. 

Den store tilslutning til Garder-
march har medført, at marchledelsen 
allerede i 2016 kunne overrække 
Livgarden en check på 25.000 kroner, 
hvor beløbet året efter var hævet 
til 35.000 kroner, samtidig med, at 
marchen har opbygget en økonomisk 
ballast, for at frigøre sig økonomisk 
fra organisationerne bag marchen. 
Hvad beløbet i år bliver, vil ledelsen 
endnu ikke afsløre, men tilføjer: ”Ef-
terhånden har vi jo opbygget den nød-
vendige økonomiske ballast i marchen 
til at kunne afholde de løbende udgifter 
der indløber i forbindelse med indkøb 
af medaljer osv., så beløbet vil nok igen 
i år få et solidt nøk opad”. 

Ambitionerne om at opbygge 
en tilbagevende march, der hvert år 
giver en økonomisk saltvandsind-
sprøjtning til Livgardens veteran-
arbejde ser ud til at være realiseret, 
hvilket allerede har gjort Livgardens 
arbejde mere smidigt. Med marchens 
donationer kan regimentet agere 
hurtigere uden for mange bureau-
kratiske processer, hvilket ofte er 

nødvendigt for at kunne yde hjælp og 
støtte, hvor det er nødvendigt. 

Uanset hvad marchdeltagerens 
forhold til veteranarbejde er, er der 
al mulig grund til at deltage i Garder-
march. Marchen er en stærk cocktail 
af fysisk udfordring og socialt sam-
vær. De tre ruter på henholdsvis 8, 18 
eller 30 km gør marchen tilgængelig 
for alle, og skaber storslåede natur-
rammer for en familieudfl ugt såvel 
som for dedikerede marchgrupper. 

På den korte rute er der arran-
geret underholdning for de yngste, 
hvor det forlyder, at forældrene også 
udfordres af historiske spørgsmål. På 
de længere ruter genoplever mange 
deltagere et møde fra fortiden, når 
KFUM vognen holder klar med for-
friskninger, og indbyder til en kær-
kommen pause fra den udfordrende 
march. I målområdet mødes mar-
chdeltagerne med duften af stegte 
pølser fra den opstillede pølsevogn, 
hvor der er plads til at pleje de ømme 
føder, mens hullet i maven lukkes af 
en fransk hotdog og en kold øl.

Marchen forventer i år at nå 1500 
deltagere, hvorfor marchledelsen 
anbefaler at købe billetter i god tid, 
inden billetsalget lukker. På bagsiden 
af Garderbladet kan du læse nærmere 
om billetsalg og de tre ruter. Tilba-
ge står spørgsmål: Skal du med til 
Gardermarch? 

DERFOR GÅR VI GARDERMARCH

Med udgangen af sep-
tember måned står 
Gardermarch endnu 
engang for tur, hvor 
soldater og civile 
traver gennem den 
nordsjællandske na-
tur med det formål at 
støtte Livgardens ve-
teranarbejde. 

TEKST: APR-12 ANDREAS DALSFAARD
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S
pørgsmålet som 
blev stillet på Fa-
cebook og Insta-
gram til Livgardens 
følgere.

”I Livgarden kan 
vi fortælle mange 

historier om rekruttiden og vagttjene-
sten, idet vi modtager tre indkaldelses-
hold om året”, forklarer presseofficer 
Thomas H. Reimann, ”men det er jo 
typisk gentagelse på gentagelse. Derfor 
ønskede jeg at høre vore følgere, hvad 
de vil høre mere om på vores medier.”

Responsen var ikke så stor, men 
der kom nogle emner ind, som lød 
rigtigt interessant og det vil presse-
officer Thomas Reimann nu følge op 
på.

”Jeg betegner forespørgslen som 
en succes, idet jeg fik nogle forslag til 
historier, som jeg ikke selv havde tænkt 
over, da man som fastansat nogle gan-
ge ”kun ser skoven men ikke træerne”, 
fortæller Thomas.

Et af de emner, som måske var 
lidt overraskende, var interessen for 
at høre mere om, hvilken udrustning 
soldaterne har. Derfor vil der nu blive 
lavet artikler/videoer om udrustnin-
gen, både fra de værnepligtige men 

også hos de professionelle.
Der var også et ønske om at 

øge kendskabet til tjenesten som 
professionel soldat og derfor star-
ter Thomas, når aftaler er på plads 
med de enkelte enheder, med at lave 
optagelser af stående styrkes konsta-
bler, mellemledere samt officerer for 
at beskrive deres hverdag, både på 
”kontoret” men også på øvelser.

”Jeg har fået nogle idéer, som i 
højere grad kan give indsigt i hvil-
ken mangfoldig arbejdsplads vi har 
i Livgarden, men det kræver tid at 
lave historierne, idet det skal ud på 
flere medier. Der skal ikke herske tvivl 
om, at vi kommer til at benytte vores 
YouTube-kanal til meget af dette, men 
også de andre medier, som Livgarden 
er på, vil blive benyttet” forklarer 
Thomas.

En af de andre historier, som 
Thomas vil tage op, er også en te-
maserie om tidligere gardere, der nu 
gør tjeneste i andre værn/enheder 
og lade dem fortælle om, hvad de fik 
med i bagagen fra Livgarden i deres 
videre tjeneste i forsvaret.

Der blev også foreslået at skrive 
mere om samarbejdet med andre 
enheder eller myndigheder, såsom 

ET OPSLAG BLIVER 
TIL FLERE HISTORIER

Et billede på henholdsvis Livgardens Face-
book og Instagram profiler med et simpelt 
spørgsmål, bliver nu til en række historier 
på Livgardens medier.

Hjemmeværnet, Politiet m.m., hvor 
der jo også er nogle helt reelle hi-
storier, fordi Livgarden har brug for 
dette samarbejde til fx at nå nogle 
uddannelsesmål for rekrutterne.

”Jeg ser frem til at skulle lave disse 
ting og dermed skabe en større indsigt 
i Livgardens hverdag for både rekrut-
ter og fastansatte og deres pårørende, 
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men det kommer til at tage tid at lave, 
så hav gerne lidt tålmodighed” slutter 
Thomas af, og gør samtidig opmærk-
som på, at den kommende tv-serie på 
Kanal 5 netop giver et godt indblik 
i de værnepligtiges uddannelse og 
forhold. Derfor vil der blive skruet 
lidt ned for disse historier på Livgar-
dens medier.
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I Anledning af en Forespørgsel 
om Begyndelsen til Livgardens 
blaa-hvide Farver skal jeg i Korthed 
oplyse følgende: 

I 1691 fi k Hæren sin Enhedsu-
niform, og de enkelte Regimenter 
skelnedes kun fra hinanden ved 
Vaabenfrakkens Farve – for Liv-
garden rød. Der var imidlertid ikke 
forskellige Farver nok til de mange 
Regimenter, og da Vaabenfrakkerne 
kort efter gjordes røde for hele Hæ-
ren, maatte der fi ndes paa nye Ken-
demærker for Regimenterne. Man 
indførte da den saakaldte Doublure, 
d. v. s. en eller to for hvert Regi-
ment bestemte Farver for Ærmeop-
slag, Frakkerabatter og Veste. I 1722 
var Fodgardens Doublure paille, d. 
v. s. lysegul. Med de røde Farver bar 
den saaledes Kongehusets Farver. 

Endnu i 1761 havde Livgarden 
denne Doublure, medens Hestgardens var blaa-gul. Som bekendt 
sloges de sammen i 1763. Det varede ganske vist kun i to Aar, 
men i den Tid blev de to Garders Farver vistnok ens. I 1767 fi k 
hele Hæren hvide Benklæder og Veste – Livgarden dog først nog-
le Aar senere. I 1773 er dens gule Farve helt forsvundet, og baade 
Hestgardens og Fodgardens har da den blaa-hvide Doublure, d. v. 
s. blaa Opslag og Rabatter – for Offi cererne med Sølvbesætning – 
og hvide Veste. 

I 1780 fi k Rytteriet – efter udenlandsk Mønster – hvide Pom-
pons af Fjer i de runde Hatte, de saakaldte ”Sultaner”. Nogle Aar 
efter bredte disse sig ogsaa til Fodfolket, og ca. 1785 har saaledes 
Infanteriet gul-røde Pompons. Ved Livgarden anlagdes samtidig 
hvide pompons for Offi cerer og med en blaa top for Underof-
fi cerer og Gardere. Omtrent fem Aar efter fi k alle Offi cerer af 
Infanteriet de for Rytteriet tidligere indførte trekantede Hatte, 
for Livgardens Offi cerer med blaa-hvide Fjer. 

Livgardens Uniformer var af 
fi nere Klæde end de andre Regi-
menters og følgelig ogsaa dyrere. 
I 1785 forsøger man at indvinde 
Besparelser ved en Bestemmelse 
om, at Garderne kun skal have 
en ny Uniform hvert tredie Aar i 
Stedet for hvert andet. Det varede 
dog kun til 1794. Saa viste det sig 
nødvendigt at gaa tilbage til at 
give nye Uniformer hvert andet 
Aar, men det kostede ogsaa Kon-
gens Kasse aarligt 985 Rdl. mere i 
Uniformsudgifter. 

Livgardens blaa-hvide Farve 
var saaledes fastslaaet før Re-
geringsskiftet i 1784 og bevares 
ogsaa i den følgende Tid under 
de utallige Uniformsforandringer, 
som Frederik VI befalede. I 1802 
fi k Offi cererne Lov til at anlægge 
blaa Benklæder med Sølvstriber, 
men kun udenfor Tjenesten. Ellers skulde de fremdeles bære de 
hvide. Et Forsøg paa ogsaa at indføre blaa Benklæder for Mand-
skabet om Vinteren lykkedes ikke. Frederik VI satte sig derimod 
og gav først efter Ønsket i 1822. I 1805 indførtes de nuværende 
Bjørneskindshuer i Stedet for de hidtidige Hatte. De nye Huer 
for Menige kostede dengang 9 Rdl. 88 Sk. Stykket, hvoraf 3 Rdl. 
til Bjørneskind, 2 Rdl. til Skilt og 32 Skilling i Syløn. De havde de 
blaa-hvide Farver – som nu – i Pullen og hvide Fangsnore. I 1812 
bled disse af Guld for Offi cererne. De omtalte Fjerpompons fra 
1785 bevaredes fortsat som en Slags Korkarde og gjordes blot be-
tydelig højere. Offi cererne fi k Ordre til fremtidig at have de blaa 
Toppe paa de hvide Fjer ligesom Underoffi cererne og Garderne. 
De trekantede Hatte maatte kun bruges udenfor Tjenesten. De 
blaa-hvide Fjerpompons paa Bjørneskindshuerne bortfaldt om-
kring 1840; samtidig gjordes Kvasterne paa Fangsnorene større, 
og Skyggen forstærkedes med en Sølvkant. – De nuværende blaa 
Vaabenfrakker anlagdes som bekendt først i 1848. 

LIVGARDENS FARVER
Af Oberstløjtnant Th. Thaulow. 
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Efter Verdenskrigen, hvis Resultat ikke bragte Italien de 
Goder, som det efter sine Ofre havde kunnet vente og kræve af 
sine Allierede, stod Landet foran et økonomisk Sammenbrud. 
Kommunisterne fi skede i rørt Vande, og deres statsfjendtlige 

Indfl ydelse steg fra Dag til Dag. I 1920 gik det økonomiske Liv 
over hele Landet i Staa, da de Røde ved et Kup havde overtaget 
en Række store Industrivirksomheder, som nu skulde drives efter 
de bedste Sovjetmønstre, idet man kastede alt overbord, hvad der 
smagte af Sagkundskab. 

Da var det, at Mussolini benyttede Øjeblikket, da alle be-
sindige Kræfter i Landet var nær Fortvivlelsens Rand. Allerede 
forlængst havde han i Stilhed arbejdet paa Organiseringen af 
sine fascistiske økonomiske Institutioner, særlig i Form af For-
brugsforeninger, og paa den Maade gjort Jordbunden modtagelig 
for det mest betydningsfulde: Besættelsen af vigtige Poster og 
Embeder med Fascister eller med Mænd, der i alt fald i Livsan-
skuelse stod Fascisterne nær. Alt gik ikke lige let og smertefrit, 
men hensynsløst, brutalt og jernhaardt satte han sig ud over alt 
og alle, der kunde modvirke hans Planer, og ved sin ukuelige Tro 
paa sin egen og det romerske Riges Mission evnede han at knuse 
al Modsand og at fasttømre den fascistiske Organisation, der 
gav ham Sejren og skaffede Riget dets nuværende og uomtvi-
stelige Stormagtsstilling. Han forstod at slaa til paa rette Tid og 
rette Sted, - fra den Dag, da han i 1922 med sine 200,000 Mand 
marcherede mod Rom og med sin Konges Billigelse væltede den 
røde Regering, har Italien fulgt hvert af hans Vink og er blevet 
en Magtfaktor, som ingen europæisk Konstellation kan komme 
udenom. 

Det siges at være Fascismens Svaghed, at den er uløseligt 
knyttet til Mussolinis Person, men faktisk groer selve Fascismens 
Idé for hver Dag fastere i det italienske Folk. Ingen Italiener er 
saa blind, at han ikke kan se og anerkende Forskellen mellem før 
og nu. Mussolini har gennemsyret Italien med sin Kongstanke og 
hele Folket hylder i virkeligheden Fascismens Grund-Idé, hvor al 
Klassekamp er bandlyst, og hvor alt gaar ud paa at værne om den 
nationale Sikkerhed uden de andetsteds saa misbrugte Eksperi-
menter, som kvæler det personlige Initiativ, der er Drivkraften i 
al fremsynet Økonomi. Det nye Slægtled i Italien er Fascister fra 

Fødslen, og det Tidspunkt er næppe fjernt, hvor man maa erken-
de at Italiens Stormagtsstilling ikke længere er alene baseret paa 
en Enkelmands Storhed. 

Paa alle Maader arbejder Fascismen paa at konsolidere sin 
Kraft. Et af Midlerne er at indblæse alle dem, der skal 
være Ungdommens Ledere, den samme Ildhu, som be-
sjæler Diktatoren selv. De maa ved særlige Prøver godt-
gøre, at de i enhver Henseende er deres Hverv voksne, og 
il Duce overvaager personlig disse Prøver. En fascistisk 
Ungdomsfører skal være velegnet baade paa Legeme og 
Sjæl, han skal være koldblodig og raadsnar, ikke frygte 
nogen Fare eller Vanskelighed, - han skal kunne tage en 
Beslutning uden Tøven og Betænkelighed. En Række af 
disse Prøver var fornylig beordret af Mussolini for Em-
bedsmænd i Partiledelsen og Provinserne. De afholdtes 
overværet af Diktatoren selv, i Fascistakademiet paa 
Foro Mussolini, - den første var en Svømmekonkurrence 
d. 30. juni i Aar. Dagen efter var der Voltigering over le-
vende Hest, springning gennem brændende Tøndebaand 
og over Hurdler, bestaaende af lodretstillede Geværer 
med paasatte Bajonetter. Den sidste Dags Prøve var et 
Forhindringsridt over 1000 Meter med 8 Forhindringer. 
31 af de 64 Deltagere bestod Prøverne, - de øvrige maa 
gentage dem. En Deltager kom slemt til Skade ved et 
Spring, og 2 blev saaret ved at falde ned paa Bajonetter-
ne. En af de første blandt de bestaaende var selve Parti-
ets Generalsekretær, Signor Starace. En folkeleder, der 
ikke ved enhver Lejlighed kan gaa i Spidsen, er ubrugbar 
i det praktiske Liv. 

C. v. K. 

FRA ITALIEN: FASCISTPRØVER



#GARDERLIV

@denkongeligelivgarde

Rotation. Hold APR18 rykker ind på 
Livgardens Kaserne og Vagtkompag-

niet, mens hold DEC17 snart hjemsen-
des. Foto: Oberst Mads Rahbek

#proregeetgrege #enganggarderaltid-
garder #garderliv #vagtkompagniet 

#værdatkæmpefor

@garderliv

Pfg #garderliv #livgarden #forsva-
ret#soldatdk #proregeetgrege

@sofi eboewig

TIL CIVIL, TRÆD AF
8 måneders værnepligt i Den Konge-
lige Livgarde er slut og det har været 
de vildeste 8 måneder! Kommer til at 
savne alle de skønne mennesker på 3. 

vagthold #garderliv 

@soeren50

Så kom der sku krone på lortet, 
Nijmegen 2018 veloverstået, ses i 

2019! #garder #garderliv #sorefeet 
#marching 

@andreaskildelund

Første vagt er gennemført og hvilken 
ære det er at stå vagt om kongefa-

milien! - nu står den på udbedring af 
skader på støvler, taske og sabel!

#garderliv #kongehuset #gejl

@lucas__enrique

Tiden i Høvelte lakker mod enden og 
en forhåbentlig god tid i Vagtkompag-

niet venter #livgarden #rextur#gar-
derliv #vagtstøvler #derskalpudses 

#blåfest #rexpåskulderen

@ildenfri

Royal Life Guard #denkongelige-
livgarde #garderliv #royallifeguard 

#proregeetgrege #forsvaret #værdat-
kæmpefor #livgarden 

@denkongeligelivgarde

Besætningen på en IKK i gang med 
bæltearbejde. #enganggarderaltidgar-
der #forsvaret #garderliv #proregeet-

grege #ikk 

@matiasmitchell

Et uforglemmeligt kapitel er nu 
lukket! De sidste 8 måneder har været 

ubeskrivelige og gutterne har taget 
mig med storm. Det kan godt være 

rex-turen var hård men det hårdeste 
var at sige farvel! #denkongeligeliv-

garde #garderliv

@asger_lysdahl

Rex-tur var en hård og mudret ‘fornø-
jelse’ jeg aldrig glemmer #militærfoto 

#rextur #semperprimus #garderliv

@forsvaretstjenester

Hov, der var en hest @dejo_even-
ting #forsvaret #garder #garderliv 
#livgarden #militær #dejligtbesøg 

#denkongeligelivgarde

@jakobhansen98

Starten på vagtkompagniet #livgarden 
#garderliv #denkongeligelivgarde



NYHED...

Kan købes for 228 kr. 
i Sergentmesserne,
Garderforeningen
samt Gardershop.dk

41 % VOL. 700 ML.

GIN

DEN KONGELIGE LIVGARDE

SERGENTKORPSETS

LONDON DRY GIN

De første forhåbentligt mange skud i dette 
års Landsskydning 200 m er allerede blevet 
skudt, men heldigvis er der endnu masser af 
tid til, at der kan skydes endnu fl ere.

Landsskydning 200 m kan skydes i hele 
september måned. Skydningen kan skydes 
på hjemmebane, men den kan selvfølgelig 
også skydes i Vingsted.
Skydeudvalget håber, at fl ere foreninger i 
år har valgt at bruge Landsskydningen til at 

lave et foreningsarrangement, hvor man mø-
des til et par hyggelige timer med skydning 
og gardersnak. Såfremt en forening ikke har 
eller umiddelbart kan få adgang til skyde-
bane, så kontakt en naboforening og hør, om 
den har mulighed herfor, og det kunne være 
en ide at lave et fælles arrangement.

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

GARDERGOLF
REGION I

Sted: Aalborg Golfklub, Jægersprisvej 35, 
9000 Aalborg.
Tid: Søndag den 16. september 2018 kl. 
9.00 med løbende start.
Matchen er for alle golfspillende gardere 
Nordjylland. Der spilles stableford.
Pris: 275,– kr. for halv green-fee.(SNG).
Præmier: Til de 3 bedste golfere. Desuden 
er der præmie til den der kommer tættest 
på hul i et slag på green på alle par 3 huller 
og evt. andre konkurrencer.
Starttiderne kan du fi nde på golfbox, ca. 
dagen før matchen.

Efter golfrunden er der frokost kl. 14.00, 
hvor vi får en pariserbøf eller frikadeller 
med kartoffelsalat og kaffe med kage. 
Prisen for maden bliver kr. 120,00.
Vi håber som sædvanlig på et stort 
fremmøde til denne golfdag i Aalborg. Der 
er mulighed for at tage en ledsager med.
Matchleder Niels Chr. Thygesen GFN.
Vil du med? Bindende tilmelding senest 
mandag den 10. september 2018 kl. 18.00 
til nov-61 Kjeld Sørensen mobil/SMS 21 74 
77 75 eller mail garder@himmerlandsgf.dk, 
med oplysning om DGU nr. og HCP.

KORT NYT

Landsskydning 200m

Et tv-hold fra Kanal 5 mødte på Garderka-
sernen i august 2017 sammen med hold 
AUG-17 og fulgte dem gennem hele deres 
værnepligt.
Tv-holdet fulgte en stue gennem de otte 
måneder, og det er der kommet 6 program-
mer ud af.
”Ved at tillade optagelserne vil vi gerne vise 
hvad tjenesten som værnepligtig i Den Kon-
gelige Livgarde indeholder og den forandring 
og udvikling, der sker med de værnepligtige”, 
forklarer oberst Mads Rahbek om formå-
let med deltagelsen i dokumentaren og 
fortsætter:

”En af de vigtigste forandringer er drejningen 
af rekrutternes fokus fra ”Mig og Mit” til ”Vi og 
Vores” med opgaveløsningen i centrum”
Producent Jesper Grand fra Heartland TV, 
der står bag dokumentaren fortæller om 
mødet med forsvaret:
”Vi har mødt nogle meget moderne og 
positive ledelsesformer, som grundlæggende 
forsøger at lære rekrutterne, at hvis de gør 
arbjedet sammen med fx sidemanden, bliver 
det bedre og lettere” Første afsnit sendes 
søndag den 9. september 2018 kl. 20. De 
efterfølgende fem programmer sendes de 
næstekommende søndage kl. 21.

Den Kongelige Livgarde på Kanal 5



Har du ikke allerede reserveret 22. september til 
skydning i Vingsted, så er det med at få det gjort. 
Lørdag den 22. september er skydebanerne i 
Vingsted klar til at tage imod alle gamle gardere. 
Der vil være skydning på både 200 m i liggen-
de og 3-stillinger og på 50 m, og der vil være 
skydning for både gamle gardere, garderpiger og 
børn. Stævnestart kl. 10.00.

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

Tilmelding til skydningerne er ikke nødvendigt, 
men hvis du vælger at gøre det, vil dine skyde-
kort være klargjort, når du bliver indskrevet.

Efter endt skydning vil der kl. 17.00 blive 
serveret en skyttebuffet, men vil du være med 
til denne er tilmelding nødvendig. Seneste til-
melding er 16. september, og tilmelding kan ske 
enten til De Danske Garderforeningers kontor på 
telefon 3315 5204 eller e-mail sekretariatet@
garderforeningerne.dk eller til Jan Stoltenborg 
på e-mail stoltenborg@mail.dk. Pris for buffet vil 
være beskedne ca. 150,- kr.

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

VINGSTED SKYDNING
10:00
Fælles antrædning 
med velkomst 
og instruktion for 
dagens 7 timers 
skydning.

11:32
Skydning på 15m bane. 

Erfarne skytter står 
altid klar til at råde og 

vejlede nye skytter.

13:58
Skydning på 200m bane. Der 
udveksles erfaringer mellem to 
erfarne skytter. Det er ikke altid , 
at projektilet vil som skytten vil.

17:04
Efter endt skydning 
indtages den store 
skyttebuffet, og der 
uddeles præmier til 
dagens bedste skytter.

15:13
Skydningen på 
200m foregår 
både stående, 
knælende og 
liggene, og der 
afgives 10 skud i 
hver stilling.
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O
KS Emil Andersen og KS 
Daniel Nielsen havde 
forinden forberedt sig 
rigtig godt på at spille de 

tre nationalmelodier på trompet og 
tromme efter en stilfuld indmarch 
med fanerne. Under middagen blev 
der udbragt en skål for den Konge-
lige Livgarde, Canadas Dronning 
Elizabeth II (som på dagen kunne 
fejre sin 92 års fødselsdag) foruden 
USAs præsident. Uden at mærkes af 

jetlag fra den 14 timer lange flyve-
tur mindre end 48 timer tidligere, 
underholdte tambourerne gæsterne 
flot med et varieret repertoire af 
Tambourkorpsets både velkendte 
og nyere musik for 
fløjte og tromme. GFs 
fødselsdagshilsen 
til Dronningen blev 
læst op for gæsterne, 
foruden fødselsdags-
hilsner fra hhv PR/
DG Oberst Flemming 
Rytter og Tambour-
korpset til alle med-
lemmer af Pacific NW 
GF. Søndag formiddag 
samledes medlemmer 
af den danske koloni i 
den danske kirke. Her 
havde Emil forberedt et 
præludium på klaver, 
som passede flot til 
det solrige forårsvejr, 
og efter gudstjenesten 
var det pastor Susan-
ne Ivalo Rasmussens 
fornøjsele at invitere 
de fremmødte til kaffe 
og lidt underholding af 
tambourerne i kirke-
salen.

Den efterfølgende 
uge blev tambourerne, 
inden endnu et arran-
gement i uniform og 
med musik på Dania Home i Burnaby, 
kørt rundt af Knud Nielsen for at se 
de flotte omgivelser i omegnen af 
Vancouver, Vancouver Island. Den 
sidste eftermiddag, aften og nat 

Med gavmild støtte 
fra Danish-Canadian 
Community Center 
i Vancouver, BC og 
flere medlemmer af 
GF, var bestyrelsen 
igen særdeles stolt 
over at kunne invite-
re- og dække trans-
port, kost og logi for 
to udvalgte tambou-
rer til det nordvestli-
ge hjørne af N. Ame-
rika for at hjælpe GF 
med at markere HM 
Dronningens fød-
selsdag og GFs 50 
års jubilæm ved en 
fin fest d. 21. april i 
Vancouver, BC. 

TEKST: FEB-81 KENNETH OLSEN – FORMAND, PACIFIC NORTHWEST

HM DRONNINGENS 
FØDSELSDAG & GF´S 
50 ÅRS JUBILÆUM

OKS Emil Andersen og KS 
Daniel Nielsen foran Den 
Danske Kirke 
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blev tilbragt down-town Vancouver, 
delvist med Michael Vangsgaard som 
tourguide. Efter afsked med Canada  
- og ikke mindst Doris lækre mad og 

ple-

je (bl.a. Rasmus Klump-pandekager 
til morgenmad) – kørte Knud de to 
retur til Seattle. 

Her overraskede Kenneth Olsen 
med flybilletter for alle 
tre sydpå i weeken-
den – til Los Angeles. 
Efter en løbetur og 
morgenmad ved Venice 
Beach lørdag, var vi 
inviteret i Disneyland 
af Niels Rydder, med-
lem af Kaliforniens GF 
og tromme i tambour-
korpset i 1972. Sammen 
med Niels’ datter og tre 
børnebørn var vi budt 
på en lækker frokost i 
den meget eksklusive 
’Club 33’ inde i parken. 
Resten af dagen var der 
fri adgang til forlystel-
serne inden vi trillede 
retur til Venice sidst på 
aftenen. Søndagen gik 
med sightseeing langs 
Pacific Coast Hwy, Beve-
rly Hills og Hollywood. 
Desværre blev det ikke 
muligt for tambourerne 

at møde Christian Castenskiold og 
andre medlemmer på denne tur inden 
vi mandag formiddag fløj tilbage til 
Seattle. 

I den sidste uge af deres be-
søg nød medlemmer af den lokale 
danske koloni bl.a. tambourernes 
underholdning ved en reception en 
aften i anledning af HM Dronningens 
fødselsdag. Efter over et års forbe-
redelse, stod byen endelig klar til 
åbningen af det nye Nordic Museum 
og kultur-center, et USD 50M projekt 
primært finansieret af lokale med 
nordisk baggrund. Med bekræftet 
deltagelse af det islandske præsi-
dentpar, de fem landes ambassadører 
til USA, foruden HKH Kronprinsesse 
Mary og Udenrigsminister Anders 
Samuelsen, var det forinden blevet 
aftalt, at tambourerne skulle stille op, 
spille og repræsentere Danmark ved 
tre anledninger i løbet af ugen.

Med stor mediedækning – lokalt 
som internationalt fra skandinavien 
- gik det hele over al forventning til 
stor glæde og taknemmelighed for 
Nordic Museum, Danmarks ambassa-
de i DC, HKH Kronprinsessen og det 
store fremmøde af kulturelle med-

rejsende fra de nordiske 
lande, samt gruppen af 
dansk-sindede i Seattle.

Mættet med utallige 
oplevelser og indtryk 
kunne Emil og Daniel en-
delig rejse hjem fra turen 
til N. Amerika. Med den 
sædvanlige professionelle 
indstilling til deres opga-
ver, musikalske talent og 
imødekommende person-
lighed, var de begge to 
flotte ambassadører for 
Danmark og Livgarden, 
og der skal herigennem 
sendes endnu en stor 
tak til alle ved Tambour-
korpset, DG og blandt 
medlemmer og venner 
af vores lokale GF, som 
var med til at gøre deres 
besøg til en uforglemme-
lig success.

OKS Emil Andersen indøver 
det musikalske indslag i Den 
Danske Kirke. 

Kenneth Olsen, formand i 
Pacific Northwest GF, flan-
keret af de to tambourer. 
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TIRSDAG DEN 5. SEP. 
FLAGDAG FOR DE DANSKE SOLDATER.
Det endelige program kan ses i dags-
pressen, og man er meget velkommen 
til at ringe til formanden Olav Vibild 
tlf. 2814 3501.

SØNDAG DEN 9. SEP. 
FISKETUR MED JAGTLAUGET.
Jagtlauget inviterer på fi sketur.
Det er for hele familien og gælder for 
alle medlemmer af GF Nordjylland. Vi 
besøger Serritslev Fiskepark, Ågårds-
vej 35A, 9700 Brønderslev. Vi mødes 
kl. 9.00 og slutter kl. 13.00 med gril-
lpølser, øl, og vand. I alt 4 timers fi -
skeri. Der må bruges een fi skestang 
pr. deltager. Konkurrencer med præ-
mier i løbet af dagen. Pris kr. 130 pr. 
deltager. Der er begrænsede pladser, 
så tilmelding er efter først til ”mølle” 
princippet. Tilmelding senest man-
dag d. 3. september til Henrik Pape.: 
tlf. 2274 7722 – henrikburskovpape@
gmail.com

100 ÅRS JUBILÆUMSFEST
Foreningens 100 års jubilæumsfest er 
veloverstået. Bestyrelsen havde lagt 
et stort arbejde i at få alle de prakti-
ske ting på plads.

Den 15.07. kl. 10.30 var fanen samt 
35 gamle gardere samt ledsagere 
samlet i Outrup kirke, hvorefter 
Hans J. Th. Mortensen (09-63) holdt 
en fi n prædiken. Det var en normal 
kirkesøndag, så der var adskillige 
andre kirkegængere, som kunne nyde 
Mortensens ord og synge med på 
fl ere gode salmer. Derefter samle-
des de gamle gardere på pladsen 
foran Morsø Traktormuseum (Hans 
S. Larsen, 05-73 lige ved siden af 
kirken. En lokal trompetist spille-
de en fanfare og derefter samledes 
alle i festlokalet. Akkompagneret 
af musikeren blev Kongernes konge 
sunget. Formand Knud Rasmussen 
fortalte om foreningens tilblivelse 
og historie. Så var lidt af det formelle 
overstået, og folk kunne sætte sig, 
få en kop kaffe, kransekage, et glas 
vin, få en god snak med hinanden, se 
på mange af de gamle traktorer, og 
ellers nyde det dejlige solskinsvejr. 
Omkring kl. 13.30 begyndte man at 
samles i lokalet, hvor festmiddagen 
skulle indtages. Inden vi gik til bords 
blev der udråbt et nifoldigt leve for 
vor protektor Hendes Majestæt, 
Dronning Margrethe, og første vers af 
Kong Kristian blev sunget. Menuen, 
laks med asparges, wienerschnitzel, 
og isdessert samt vin, øl ad libitum. 
Formanden holdt tale om fl aget, 
Danmark og garder ånden. Sangen: 
Hvorfor er man altid garder, når man 
engang garder var, blev sunget. 
Vicepræsident Niels Godiksen holdt 
en fi n tale til vores forening, og til 
de gamle gardere, vi var tilgivet, at vi 
havde forladt Thisted GF i tidernes 
morgen.
Foreningen uddelte en gave til alle 
gamle gardere, nemlig en miniature-
sabel med inskriptionen MORSØ GF 
16.07.2018. Tiden løber meget stærkt, 
snakken går livligt og kaffen skulle vi 
jo også have, en dejlig fl ødeskums-
lagkage.
Alt for hurtigt var eftermiddagen 
gået og kl. 17.30-18.00 forlod de sid-
ste gæster festen med en stor tak til 
bestyrelsen for et godt arrangement..
På selve jubilæumsdagen  blev der 
sat en buket på tidligere formænds 
gravsteder.
Foreningen siger også tak til De Dan-
ske Garderforeninger for gaven, og et 
fl ot faneblad.

Knud Rasmussen

National Flagdag
Den Nationale Flagdag markeres 
landet over den 5. september.
Til ære for danske udsendte opstilles 
parader og afvikles arrangementer 
i Rebildcentret. Se nærmere i dags-
pressen. 

Vingsted DG skydning 50m og 
200m, Lørdag den 22. september 2018 
afholdes årets største skyttestævne 
– Vingsted Skydningen. Ammunitio-
nen er igen i år betalt af DG, hvilket 
gør Vingsted til en oplagt mulighed 
for at skyde 200 m landsskydning.
Tilmelding til skydeudvalget jan-90 
Mogens Dalsgaard SMS/mobil 2214 
7877 eller  nov-75 Ernst Klysner 
SMS/mobil 7170 9862.

MÆRKEDAGE
Følgende har på sin halvrunde fød-
selsdag haft besøg af 2 fra bestyrel-
sen: Nov-54 Arne Thorsøe Pedersen.

REGION I

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

Himmerland GF 34
4/12 1914

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

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

Hjørring & Omegn GF 56
14/3 1930

Hobro & Omegn GF 35
28/5 1915

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

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

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

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

Præmiebowling 
Tid: Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 18.00  
Sted: Aars Bowling Center, Hjortkjærsvej 1, 
9600 Aars
Vi mødes kl. 17.30. Efter en times bowling 
fra kl. 18.00-19.00 (der bliver isat gul kegle) 
samles vi til fællesspisning og kaffe for en 
pris på kun kr. 160,00 inkl. leje af sko.  
Der bowles i to præmierækker en dame- 
og herre række med præmie for hver 5 
deltager i 2 spil og en holdturnering, hvor 
det bedste hold på 4 gardere væltede kegler 
fra hver forening i 2 spil tæller med i DG 
regi C-række 2018/19, 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 5. oktober 2018 kl. 12.00 på 
mail: garderr@himmerlandsgf.dk  eller nov-
61 Kjeld Sørensen SMS/mobil 2174 7775 .  

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
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Kære Garderkammerater

Så blev sæsonen for alvor skudt fl ot i 
gang, med en rigtig hyggelig grillaften 
hos Anette og Martin i Gærum. Vej-
ret var i den grad med os, og der var 
rig mulighed for at nyde deres fl otte 
have og udsigten over bakkerne. Hvor 
er det rart at være velkommen i dis-
se smukke rammer – en stor tak skal 
lyde til Anette og Martin. Det nye til-
tag med at hele familien var inviteret 
med blev taget fi nt imod, og de man-
ge børn var bestemt med til at sætte 
lidt ekstra kolorit på aftenen. Der er 
uden tvivl et par kommende gardere 
i blandt. 
Kammeratskabsaften
HUSK: Årets første kammeratskabsaf-
ten på Grønlandsvej 16 i Frederiks-
havn er i år d. 12. september, kl. 19.00. 

Jeg vil derudover igen slå på tromme 
for vores kommende arrangementer:

22. september – 50 og 200 m skyd-
ning i Vingsted
26. september – Guidet byvandring i 
Sæby
3. oktober – Erhvervsbesøg på AVK To-
oling i Sæby

DEC-06 Peter Christensen

Indbydelse 
Den 5. september er den offi cielle 
fl agdag for Danmarks udsendte, og i 
lighed med sidste år højtidliggøres 
dagen i Thisted Kommune. Arran-
gementet holdes i samarbejde med 
soldaterforeninger og Beredskabssty-
relsen Nordjylland. Det vil glæde os 

REGION I

Fredag D. 21 september 2018 kl. 19.00 
Romsmagning i Vin Gaven, Vodskov

Her er muligheden for at få udfordret 
smagsløgene i en eksklusiv roms-
magning. Vi skal smage 10 forskellige 
rom, hvoraf den ene bliver en fl aske 
til over 1000 kr. Til smagningen bli-
ver der serveret en fl ot osteanretning. 
Denne anretning kan betragtes som 
et måltid. Romsmagningen forventes 
en varighed på 3 – 4 timer.
Vi mødes fredag d. 21 september ved 
Vin Gaven, Vodskovvej 44, Vodskov. 
Her vil Morten Kristensen, butikken 
ejer, guide os gennem rommens man-
ge smage og fi nurlige fi nesser. 
Morten Kristensen er tidligere Brugs-
uddeler i Vodskov. I 2007 realiserede 
Morten sin store drøm, at åbne sin 
egen vinbutik. Siden har han ikke set 
sig tilbage. Morten rejser rundt i hele 
verden for selv at fi nde og udvælge 
de bedste vine til sin butik. Morten 
arrangerer vinrejser f.eks. til U.S.A, 
Portugal, Afrika, samt mange andre 
lande. Ligeledes er han medarran-
gør af mange forskellige smagninger 
af mad, vin, øl og spiritus. Morten er 
også et aktivt medlem af Vodskov Er-
hvervsforening, hvor han har været 
med i bestyrelsen gennem mange år.
Gå ikke glip af denne enestående mu-
lighed, for at opleve rommens mange 
muligheder.

Pris for dette fantastiske arrange-
ment er 350 kr. Tilmelding senest 
mandag d. 3 september til Jacob på 
jdamrasmussen@gmail.com eller tlf. 
2448 0186.
Skynd jer at melde jer til. Kun få ledi-
ge pladser tilbage, da der kun er plads 
til 20 personer. Tilmeldingen er bin-
dende.

Torsdag d. 15 november 2018.
Ordinær Generalforsamling.

Der indkaldes hermed til foreningens 
ordinære generalforsamling i garder-
stuen på Hotel Hjallerup Kro, Sønder-
gade 1, Hjallerup KL. 18.00.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Vi mødes Kl. 18.00 til spisning og ef-
terfølgende Generalforsamling samt 
kammeratlig samvær. Tilmelding se-
nest fredag d. 9 november til Formand 
Poul Sonne Jensen på Tlf. 2240 1478 / 
9828 1478 eller mail lyngdrup@mail.
tele.dk eller Sekretær Jacob Dam Ras-
mussen på Tlf. 2448 0186 eller mail 
jdamrasmussen@gmail.com. 
Vel Mødt.

Nov. – 98 Jacob Dam Rasmussen

Østvendsyssel GF 77
16/11 1971

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

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

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

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

TIRSDAG DEN 11. SEP. KL.19.30
FUGLESKYDNING.
Vor traditionelle fugleskydning på 
Gl. Lindholm Skole, hvor vi glæder os 
til at se alle Garderforeningens med-
lemmer dyste om at blive årets fugle-
konge. En hyggelig og gemytlig aften. 
Tilmelding senest 10/9 til oldermand 
Flemming Hassing tlf: 9838 3122 eller 
skriv en e-mail til kontakt@gfnord-
jylland.dk.

SØNDAG DEN 16. SEP. KL. 08.00 GAR-
DERGOLFDAG PÅ AALBORG GOLFBANE
GF Nordjylland arrangerer efterårets 
GarderGolf turnering for hele region 
1’s Garderforeninger. Sted: Aalborg 
Golfklub, Jægersprisvej 35, 9000 Aal-
borg.  Greenfee SGN klubber kr. 275 
øvrige kr. 550. Match-fee kr. 125,00 
inkl. frokost (pariserbøf). Præmier: 
Formandens vandrepokal uddeles til 
bedste GF medlem. Desuden er der 
præmier til de 3 bedste golfere. End-
videre er der præmie til den der kom-
mer tættest på hul i et slag på green 
på alle par 3 huller. Efter spisningen 
er der præmieoverrækkelse under 
kaffen. Vi håber, som sædvanlig på 
et stort fremmøde til denne golfdag. 
Der er mulighed for at tage en ledsa-
ger med. Vil du med? Bindende til-
melding med oplysning om DGU nr. 
og handicap senest 10. september  til 
sekretær Niels Christian Thygesen tlf. 
8121 0060 eller på 
kontakt@gfnordjylland.dk

Jul. 1971 Niels Chr. Thygesen, Sekretær

Aalborg GF: Blå fest modtagelse i 
Aaborg 7. juli 2018

meget at se dig onsdag den 5. septem-
ber 2016 kl. 16.00 – 18.00. Program-
met starter på Håndværker Torv og 
slutter på Thisted Rådhus i Asylgade, 
hvor Thisted Kommune er vært ved et 
traktement. 
 
Program 
Kl. 16.00: Mødetid på Håndværker 
Torv. Kl. 16.15: March gennem by-
ens gågade med Store Torv som mål. 
Marchen føres an af Hjemmeværnets 
Musikkorps fra Mors og med faner i 
spidsen. Kl. 16.35: Velkomst på Store 
Torv ved borgmester Ulla Vestergaard. 
Musikalsk underholdning ved Hjem-
meværnets Musikkorps fra Mors. Da-
gens hovedtaler er fhv. Jægersoldat 
og MF Helge Adam Møller. Musikalsk 
underholdning ved Hjemmeværnets 
Musikkorps fra Mors. Kl. 17.15: Thi-
sted Kommune er vært ved et trak-
tement på Thisted Rådhus. Kl. 18.00: 
Arrangementet slutter.
 
Ønske i forhold til påklædning: Hæ-
derstegn anlægges. Vi håber på en 
god opbakning til festligholdelsen af 
fl agdagen i Thisted Kommune. Til-
melding (pga. forplejning) til Niels 
Godiksen på 2090 7901 el 
n.godiksen@mail.dk.

for vores kommende arrangementer:
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NATIONAL FLAGDAG: Kom til Flagdag 
den 5. september i Ebeltoft på torvet 
ved det Gamle Rådhus. Tidspunkt 
kommer på mail eller ring på 8633 
6027, husk at hejse fl aget denne dag.

SOLDATERFORENINGSSKYDNING: 
Søndag den 23. september kl. 9.30 på 
Djursland. Alle soldaterforeninger på 
Djursland er inviteret til salonskyd-
ning i Marinestuen i Ebeltoft. Skyd-
ningen forventes at være afsluttet kl. 
13. Herefter er der frokost, præmie-
uddeling og hyggeligt samvær. Vi stil-
ler med så mange 3-pige/mandshold 
som vi kan. Pris et mindre beløb til 
frokosten.

GARDERSKYDNING: Torsdag den 
27. september fra kl. 18.30. i Skytte-
huset i Stenvad. Vi skyder og snakker, 
slutter med Kirstens kage og kaffe-
bord. Der er ingen tilmelding, du skal 
ikke skyde, gardersnakken er meget 
vigtigt denne aften. Velkommen til 
alle. 

Djurslands Garderforening

Keglespil fredag den 21. september 
2018, kl. 18:30 i Aarhus Skøjtehal, Gøte-
borg Allé 9, 8200 Aarhus N.
Først nyder vi kokkens lækre mad. 
Herefter går vi på keglebanen og 
kæmper om at blive årets keglekonge. 
Afsluttes med kaffe og kage.
Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til Klaus Holck, 
2339 1848, holck@oncable.dk senest 
10. sept.
 
Årsdagsparade
Fredag den 29. juni 2018 afholdt Den 
Kongelige Livgarde årsdagsparade 
ifm. 360 års dagen for regimentets 
oprettelse. Vores fane var smukt re-
præsenteret i De Danske Garderfor-
eningers faneborg, med Per Bund-
gaard som fanebærer og Niels Erik 
Kjær som faneløjtnant. 

Skydning
Tirsdag den 3. juli 2018 afholdt vi den 
traditionsrige skydning mellem tjen-
stegørende og gamle gardere. 10 gode 
skytter - de fl este var nye og unge 
medlemmer af Garderforeningen for 
Aarhus og Omegn - dystede mod de-
tachementet fra Marselisborg. 

Wienerbrød og kaffe var den ene-
ste `doping` der blev indtaget, mens 
masser af ammunition blev affyret 
på den professionelle skydebane på 
Christiansbjerg. Dygtigt ledet af Jan 
Creutzberg. 

Efter endt skydning inviterede Jes, 
indehaver af Restaurant Kohalen i 
Jægergårdsgade, på en forfriskning i 
privaten, tæt på skydebanen. Og de 
tjenestegørende gardere fi k en for-
smag på, hvor godt det er at være 
medlem af Garderforeningen for Aar-
hus og Omegn.

Under aftenspisningen på Gardergår-

REGION II

Skydning i Vingsted
Har du ikke allerede reserveret den 
22. september til skydning i Vingsted 
så få det gjort. Skydebanerne er klar 
til at tage imod os.
Der vil være skydning på både 200 me-
ter, 50 meter og der vil være skydning 
for både gamle Gardere samt ledsage-
re og børn. Stævnestart er kl.10.00.
Har man ikke skudt sin landsskydning 
på 200 meter endnu, så kan det gøres 
i Vingsted. Skydningen i Vingsted kan 

Garderforeningerne i Midtjylland

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

Bjerringbro & Omegn GF 75
11/7 1961

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

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

Djursland GF 55
7/4 1929

Herning & Omegn GF 23
10/10 1911

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

Odder & Omegn GF 12
5/4 1909

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

Ringkøbing & Omegn GF 39
27/12 1909

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

Lemvig & Omegn GF 19
17/12 1910

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

Holstebro & Omegn GF 26
6/5 1912

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

Samsø GF 09
18/3 1909

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

Silkeborg & Omegn GF 30
4/5 1913

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

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

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

Viborg & Omegn GF 15
25/7 1909

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

Skjern & Omegn GF 64
12/3 1943

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

Skanderborg & Omegn GF 36
4/2 1916

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

Skive og Omegn GF 27
7/6 1912

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

også tælle som landsskydning. Am-
munitionen er gratis.
Efter skydningen, ca. Kl. 17.00, vil der 
være mulighed for at købe en skytte-
buffet. 
Tilmelding senest 14. september til 
skyttebuffet og evt. samkørsel skal 
ske til Morten Slothuus på mail: mor-
tensmith@hotmail.com, mobil 6167 
8725 eller på vores FB Gruppe.

Pris på skyttebuffet er ca.150 kr. pr 
mand. Mere info om skydning, se Gar-
derbladet august 2018.

Aug-16 Morten Slothuus Smith

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

6027, husk at hejse fl aget denne dag.

Søndag den 23. september kl. 9.30 på 

2018, kl. 18:30 i Aarhus Skøjtehal, Gøte-
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Åleaften
Onsdag den 19. sep. 2018 FORVEN-
TER  vi at spise ål på Henne stations-
kro kl 19.00 hvis ikke de kan fremskaf-
fe ål fi nder vi på en anden menu. Sæt 
allerede nu kryds i kalenderen til den-
ne aften. Tilmelding til formanden 
Carsten Christensen på 4011 3002 
eller via vores hjemme side www.var-
de-omegns-garderforening.dk   
Tilmelding senest fredag d. 14. sep.

Vingsted Skydning
Lørdag d. 22 sep. 2018 Skydning i 

Landsskydning den 22. September
Lørdag d. 22. September er det atter 
tid til den årlige landsskydning. Skyd-
ningen fi nder stedet i Vingsted, hvor 
der vil være mulighed for at skyde 
både 50 m. og 200 m. 
Dagen er arrangeret for alle gamle 
gardere – en fælles aktivitet på tværs 
af de lokale garderforeninger, hvor 
man har mulighed for at møde gamle 
samt nye kammerater. 
Som tradition tro, deltager også et 
hold af nuværende gardere fra Livgar-
dens Kaserne. 
Alle der deltager i skydningen vil 
have mulighed for at kunne nyde et 
par gratis stykker smørrebrød, så der-
for skal tilmelding ske til Kai Hansen 
på k.internet38@gmail.com senest 
den 17. September kl. 18.00. 
Da tilslutningen til denne begivenhed 
ikke har været voldsom stor de sene-
ste par år, opfordres alle på venlig-
ste måde til at deltage i denne ellers 
spændende skydedag blandt mange 
gamle samt nuværende gardere.  
Vi håber på stor deltagelse fra med-
lemmer i foreningen, og ser frem til 
en dag i godt selskab. 
Mindehøjtidelighed den 5. September
Der afholdes Mindehøjtidelighed i 
Skyttehusets Have mandag den 5. 
september kl. 16.00 for faldne i uden-
landsk tjeneste. Der stilles med Fa-
ner og Forsvarsbrødrenes Sangkor vil 
synge.
Flest mulige gardere bedes møde op.
Der er et lille traktement i Skyttehu-
set bagefter. Vejle Garderforeningen 
vil samme dag sætte fl ag op på kirke-
gårde i Vejle ved gravstenene for fald-
ne soldater i udenlandsk tjeneste.
Mail adresser
Hvis du ikke modtager mail, er det 
fordi vi mangler din mail adresse, der-
for bedes du venligst rette henvendel-
se til k.internet38@gmail.com eller 
mm6346@hotmail.com 

Kai Hansen og Monica Both Thomsen 

REGION III

Haderslev GF 57
16/5 1933

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

Ribe & Omegn GF 28
18/8 1912

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

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

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

Vejle & Omegn GF 32
19/11 1913

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

Sønderjydsk GF 46
26/9 1920

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

Varde & Omegn GF 72
8/5 1957

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

Horsens & Omegn GF 03
5/10 1889

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

Kongeå Egnen GF 73
24/7 1958

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

Kolding & Omegn GF 06
7/8 1904

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

Fredericia & Omegn GF 29
28/10 1912

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

Garderforeningerne i Sydjylland

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

Als & Sundeved GF 60
12/12 1937

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

Esbjerg & Omegn GF 59
31/5 1935

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

Tilmelding senest fredag d. 14. sep.

Lørdag d. 22 sep. 2018 Skydning i 

Vingsted. Der er skytter med fra Var-
de. Kontakt formanden Carsten Chri-
stensen på 4011 3002 hvis du ønsker 
at deltage. Vi laver fælles kørsel til 
Vingsted.
Sommerudfl ugt
Onsdag den 20 juni 2018 havde Var-
de og omegnes garderforening deres 
årlige Sommerudfl ugt, som i år gik til 
Oksbøl Lejren.
Vi fi k en fyldig og spændende rund-
visning og fortælling af Bo Hagsten
Ca. 25 var mødt op til denne aften 
hvor vi sluttede af i messen med kam-
meratlig samvær.

Aarhus GF: Detachementskommandør 
Major Peter Lysholdt overrækker poka-
len til Jan Creutzberg. Foto: Jørgen Ø. 
Johnsen.

Aarhus GF: Hygge på Gardergården. 
Foto: Jørgen Ø. Johnsen.

den ved Marselisborg blev resultatet 
af dagens skydninger offentliggjort. 
De ”gamle” gardere fra Aarhus vandt 
konkurrencen med en marginal på 2 
point i forhold til de tjenestegørende 
gardere.

Formanden, Niels Erik Kjær, holdt 
tale og detachementskommandør 
Major Peter Lysholdt leverede en fl ot 
overrækkelse af vandrepokalen til 
foreningen.
En super god dag og aften, med hyg-
ge og godt humør, afsluttet med tam-
bourernes tappenstreg kl. 22.
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SKYDNING:
Husk vi starter skydning op den 
11/10-2018 i Særslev skytteforening. 
Det er en måned før vi starter i år.

VINGSTEDTRÆF:
Lørdag den 22/9-2018 er der garder-
træf med skydning i Vingstedcentret, 
her kan man skyde 200 m landsskyd-
ning samt div anden skydning. Kom 
over til Vingsted og mød en masse 
andre gamle gardere, husk madpakke 
til frokost og der er spisning om af-
tenen med tilmelding. Kontakt Renè 
Rasmussen 2168 9687, angående af-
tensmad og skydning når I nu gerne 
vil der over til en hyggelig dag. 
FLAGDAG: 
Husk Onsdag den 5/9-2018 er nati-

Kammeratskabsaften
Sæsonens første kammeratskabsaf-
ten med skydning afholdes på Tele-
marken fredag d.  12. oktober kl. 18.00 
med spisning af medbragt mad. Vi 
fortsætter traditionen tro vores kam-
meratskabsaftener den anden fredag 
i måneden såfremt lokalerne ikke er 
reserveret til anden side.
Sommerfesten blev som tidligere år 
afholdt hos Birthe og Erik Larsen i 
Trunderup, stor tak til Birthe og Erik 
for et særdeles vellykket og hyggeligt 
arrangement.
Jørn Jessen fi k ved sidste kammerat-
skabsaften overrakt vandrepokalen 
for sine præstationer på skydebanen 
i årets løb.

Feb. 71 Jørn Steen Jessen

Lidt fra formanden
Så er der indvielse af den nye garder-
stue. Det er den tredje torsdag i sep-
tember, dvs. den 20. september, hvor 
vi mødes kl. 19.30 i Vagtbygningen på  
Odense Kaserne, Sdr. Boulevard, 5000 
Odense C. Der er masser af P-pladser 
inden for porten. Ved indvielsen har 
vi fået pensioneret major Johannes 
Lollesgaard, til at fortælle løst og fast 
om kasernen og Fynske Livregiment. 
Sæt kryds i kalenderen allerede i dag, 
og kom med til indvielsen. Vel mødt i 
den nye Garderstue!  

Mindehøjtidelighed: Onsdag den 5. sep-
tember kl.19.30 Mindehøjtidelighed 
for udsendte soldater, i Ansgar anlæg.

Skydning, Skallebølle skydecenter: 
Onsdag den 5. september kl. 17.30 – 
19.30 200 meter 
Golf: Fredag den 10. august spiller vi 
på H.C. Andersen Golfklub, Bogense.
Fredag den 21. september spiller vi på 
Fåborg Golfklub, Fåborg
Tilmelding til Ove Folmer Jensen / 
mail ovefolmer@icloud.com 
Garderstue: Torsdag den 20. september 
kl. 19.30 husk nyt mødested I vagtstu-
en på Odense kaserne Sdr. Boulevard 

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

Bowling: Torsdag den 27. septem-
ber kl. 19.00 tilmelding Poul Agertoft. 
Nyhed: Den Fyenske Garderforening 
er kommet på Facebook som en luk-
ket Facebook side, kun for medlem-
mer af Den Fyenske Garderforening. 
Her er du velkommen til at melde 
dig til Facebook siden, således at du 
kan blive godkendt. Herefter kan du 
up-loade billeder, der kan være rele-
vant for dine garderkammerater i den 
Fyenske Garderforening – det kunne 
være billeder fra Vagtparade eller en 
forældredag fra Garderkasernen, Gar-
dergolf, Kongeskydning – ja der er vel 
ingen grænser for, når det er noget 
omkring Livgarden, eller Kongehuset 
etc. – så del det gerne.

Jesper Carl Hansen

REGION IV

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

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

Garderforeningerne på Fyn

Vicepræsident
OKT-80 René Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 16 36
Mail: dytbaat1@gmail.com
Regionsskydeleder
FEB-81 Sendy Alstrøm
Bækkevej 9, Heden, 5750 Ringe
Tlf. 30 70 19 59
Mail: sehal@pc.dk
Regionsbowlingleder
NOV-75 Ole Vagn Jensen
Galdbjerg Kohavevej 21, 5874 Hesselager
Tlf. 62 24 12 50

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

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

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

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

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

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

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

GF 51
5/8 1924

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

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

Den Nationale Flagdag for Danmarks 
Udsendte, den 5. september 2018. 
Der vil blive afholdt et arrangement 
i Assens i samarbejde med Assens 
Kommune og Assens Marineforening 
– som det er sket de foregående år.
Arrangementet vil blive afholdt på 
Kogehusmolen i Assens. Der vil blive 
opstillet faneborg med efterfølgende 
fl aghejsning kl. 08.00 og der vil være 
taler fra det offi cielle Danmark. Så-
fremt der er ”veteraner”, der tidlige-
re har været udsendt på missioner i 
udlandet opfordres disse personer til 
at møde op. Efter fl aghejsningen på 
Kogehusmolen bydes der på morgen-
kaffe i Marinestuen, hvor der efterføl-
gende vil være foredrag/tale ved en 
indbudt gæst. 

Landsskydning i Vingsted, lørdag, 
den 22. september 2018. 
Sæt X i din kalender og tilmeld dig til 
Kim Lorentzen på telefon 4079 1238 
eller til din formand, såfremt du øn-
sker at deltage. Husk, at der er gratis 
ammunition, så tag med på en udfl ugt 
til Vingsted og få afprøvet dine skyde-
færdigheder.  
Mindearrangement for frihedskæmpe-
ren Jens Toldstrup, der kunne være ble-
vet 103 år – lørdag, den 30. juni 2018. 
Mindearrangementet indledtes med 
en mindegudstjeneste i Vor Frue Kir-
ke, Assens, hvor provst Ole Hylde-
gaard Hansen forestod gudstjeneste 
og prædiken. Desuden medvirkede 
Assens Harmoniorkesters messing-
kvintet. Efterfølgende var der march 
til mindestenen overfor rådhuset i 
Assens. Der var kranselægning og tale 
ved kommitteret for hjemmeværnet – 
MF Søren Espersen. Derefter blev der 
indbudt til åbent hus arrangement i 
Toldstrups Hus – beliggende i Dam-
gade.  
Fortsat God sensommer. Bestyrelsen 
for Assenskredsens Garderforening 
ønsker alle vores medlemmer og de-
res familier en god og varm sensom-
mer. 

JUL-78 Tom Kristensen

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

GARDERBLADET

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

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

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

Kontakt garderbladet@garderforeningerne.dk

indbudt gæst. 

den 22. september 2018. 

for udsendte soldater, i Ansgar anlæg.

Onsdag den 5. september kl. 17.30 – 

en på Odense kaserne Sdr. Boulevard 

ding Sendy Alstrøm.

ber kl. 19.00 tilmelding Poul Agertoft. 

Det er en måned før vi starter i år.
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REGION IV

Fødselsdag, 
jubilæum?

Messingblæsere fra Musikkorpset 
gør dagen festlig

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

korps. Tlf. 28 25 65 00

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

SKYTTELAUGET - KORTDISTANCE
Et helt sikkert tegn på, at sommeren 
er ved at gå på hæld, er, når der igen 
kaldes ind til skydning på kortdistan-
cen. Onsdag den 5. september er det 
så tiden igen, hvor dørene åbnes til 15 
m banerne i skydekælderen i DGI-By-
en. Herefter går det slag i slag med 
skydning hver onsdag frem til, at det 
igen bliver sommer. I september er 
der almindelig træning onsdag 5., 12., 
19. og 26. fra kl. 18.30. Få nu allerede 
fra sæsonstart sat skydedagene ind i 
din kalender, således at du ikke fejlag-
tigt kommer til at love dig bort til no-
get andet på en skydeaften. På gensyn 
i den kommende sæson.

Spisning
Der vil også i den kommende sæson 
på kortdistancen blive planlagt spis-
ning hver den første onsdag i måne-
den. Tilmelding hertil er nødvendigt, 
og skal ske ikke senere end søndagen 
før. Tilmelding enten på skydebanen 
eller til formanden på mail stolten-
borg@mail.dk. 

Landsskydning 200 m
Har du ikke nået at få skudt lands-
skydning, kan du nå det endnu, der 
skydes hver mandag fra kl. 18.00 på 
banen ved Søbadet i Middelfart. Du 
kan dog også skyde landsskydning i 
Vingsted ved Gardertræfstævnet lør-
dag d. 22. sep.

Skydning Vingsted
Lørdag d. 22. sep. mødes vi til Garder-
træf i Vingsted, hvor der kan skydes 
på både 50 m og 200 m. Der vil også 
i år være gratis ammunition til alle 
skydninger på 50 m og 200 m. Dagen 
starter med parade og fl aghejsning. 
Herefter må der skydes. Der er mu-
lighed for, at indtage sin medbragte 
madpakke til frokost. Efter velover-
stået skydning afsluttes med en buf-
fet til en fornuftig pris og naturligvis 
præmieoverrækkelse til de heldige 
skytter. Det er altid en hyggelig dag i 
Vingsted og altid godt vejr. Måske kan 
I møde ”gamle” stuekammerater. Så 
se nu at få dig tilmeldt til Knud på tlf. 
4021 6548.
Bankospil
Årets bankospil bliver denne gang 
tirsdag den 6. nov kl. 19.00 i Lille-
bæltshallernes Cafeteria.

Skydning 200m 
Sidste gang d. 3. september
National Flagdag
Den 5. september er der kranselæg-
gelse på Assistens kirkegården mere 
info Poul 4015 9014.
Kongeskibet
Husk kongeskibet ankommer Svend-
borg havn d 6. september er du ikke 
clearet til inden for hegnet så kom 
og deltag uden for hegnet, når Dron-
ningen ankommer mere info ved Poul 
4015 9014.

Vingsted Skydning
22 sep. er der skydning i Vingsted 
husk tilmelding se garderbladet, kom 
nu ud af busken og deltag det er en 
rigtig god skydning og du har samti-
dig mulighed for at skyde Lands Skyd-
ning hvor AMM er gratis det eneste er 
transport og et symbolsk indskud til 
arrangementets gennemførelse der 
skydes også med de tjenestegørendes 
våben hvor der også er konkurrence i. 
Efter skydning er der buffet med rig-
tig god mad til billige penge og også 
præmieoverrækkelse.

Bowling
27. sep. er der bowling start. Torsdag-
sturnering tilmelding Ole 2043 0120 
eller Finn 4032 3438. 
Nu er sommeren over og indendør-

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

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

saktiviteterne starter igen. Er der 
stemning for at vi forsøger at komme 
til Oure igen og smage på Gin og Whi-
sky? Henvendelse til bestyrelsen. Så 
slutter måneden af med Gardermarch 
den 30. Mere info, se på bagsiden.

JUN-85 Finn Madsen

Svendborg & Omegn GF 37
6/7 1916

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

Alle jeg møder på min færden, ligner 
mulatter, så når jeg begynder at læn-
ges efter vinterens skytte/kammerat-
skabs-komsammen, er det vel i orden. 
Soldatens dag d. 5. september 
Marineforeningen har igen i år, sam-
men med kommunen, inviteret Gar-
derforeningen for Nyborg og Omegn 
til at deltage med Fane og Faneløjt-
nant ved markering/fejring af de 
udsendte soldater. Alle foreningens 
medlemmer er velkommen til at del-
tage. Ved tilmelding får I nærmere 
besked om tid og sted (det er om ef-
termiddagen). 

Skydning
Også denne vinter vil der være skyd-
ning i Avnslev Hallen på 15m baner. 
Vi starter d. 3/9 kl. 19-21, dernæst 
18/9, 19-21 og slutteligt den 2/10 også 
19-21. Håber vi ses. 

NOV-66 Kaj Nielsen

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

Teglvænget 2, 5540 Ullerslev
Tlf. 21 68 11 07
Mail: knt2u@mail.tele.dk

onal fl agdag, for vores faldne og ud-
sendte soldater.
Det er et fl ot skue at se så mange fl ag 
oppe som muligt denne dag, så vær 
med til at fl age, de fortjener det, vores 
soldater. 

Renè Rasmussen.

termiddagen). 

Også denne vinter vil der være skyd-

præmieoverrækkelse.

27. sep. er der bowling start. Torsdag-

dag d. 22. sep.

Lørdag d. 22. sep. mødes vi til Garder-
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National Flagdag
5. september Danmarks nationale 
fl agdag. Som tidligere meldt ud altid 
med deltagelse af vores forening, for 
at hædre de udsendte og faldne sol-
dater i Danmarks tjeneste siden 1948. 
Arrangementet foregår først i Roskil-
de og siden i Jyllinge hvor der vil være 
kranselæggelse på soldatergraven ved 
kirken. Bestyrelsen håber på så man-
ge fremmødte som muligt, da det al-
tid er en fl ot og mindeværdig dag. 

REGION V

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

15. september, kl. 9:00:
Landsskydning på 200 m med mor-
genkaffe og frokost. Se seneste ud-
gave af F.A.G.-Nyt samt hjemmesi-
den under ”Arrangementer”: http://
frederiksborgamtsgarderforening.dk/
index.htm. Tilmelding til spisning 
senest d. 9. september til bestyrelses-
medlem Jørgen Chr. Petersen: 2651 
2910. Også ved dette arrangement 
gælder, at deltagelse i spisningerne 
kræver tilmelding, og at man blot kan 
møde op og deltage i skydningen.

1. oktober, 18:30: 
Klubaften i Sergentmessen på Gar-
derkasernen i Høvelte. Tilmelding til 
spisning til denne klubaften senest 
onsdag, d. 26. september til næstfor-
mand Søren Terp tlf.: 5154 0957.

Nekrolog: Preben Erik Lindemann Eich
Det var med sorg, at Frederiksborg 
Amts Garderforening den 16. juli 2018 
modtog besked om at vores tidligere 
formand gennem mere end 25 år, og 
æresmedlem 1288-11/48, Preben Erik 
Lindemann Eich er gået bort. Preben 
nåede at fylde 90 år.
Preben var garder med stort ”G”, og 
med Prebens død har garderbevægel-
sen mistet en stor personlighed. Pre-
ben var aktiv næsten til sin død. Kun 
svigtende helbred de seneste år holdt 
ham væk fra Gardersagen.
Preben var formand for Frederiks-
borg Amts Garderforening i 26 år, fra 
1972 – 1998, og var alle disse år med 
til at gøre Frederiksborg Amt Gar-
derforening til en af Danmarks mest 
aktive garderforeninger. Foreningens 
medlemstal voksede stødt op gennem 
70, 80 og 90’erne. Dér var Preben den 
helt store iværksætter. Preben sat-
te en ære i at kende alle foreningens 
medlemmer; og ikke mindst deres fa-
milier.

Preben mødte trofast op og gratulere-
de ved enhver særlig lejlighed: Dette 
være sig bryllupper, fødselsdage eller 
andre mærkedage. Rigtig mange med-
lemmer kan med glæde tænke tilbage 
på besøg fra Frederiksborg Amts Gar-
derforenings formand.
Preben var også meget aktiv i Garder-
bevægelsen på landsplan. Han var i en 
lang periode formand for De Danske 
Garderforeningers Hverveudvalg, og 
holdt fl ere gange om året Hvervemø-
der på Livgardens kaserner. Dette 
arbejde har båret frugt: DG’s med-
lemstal er stigende. Og ikke mindst 
F.A.G.’s er det også.
Preben blev i 1998 udnævnt til æres-
medlem af Frederiksborg Amts Gar-
derforening for sit lange virke i for-
eningen. Preben fi k ligeledes i 1997 
Dronningens Fortjenstmedalje for 
sine 25 år som formand for vores for-
ening.
Frederiksborg Amts Garderforening 
har mistet en af sine helt store per-
sonligheder og en rigtig god garder-
kammerat. Og der er ingen tvivl om, 
at Preben er savnet.
ÆRET VÆRE PREBEN ERIK LINDE-
MANN EICH’s MINDE!

Bestyrelsen for Frederiksborg Amts Garderforening

Frederiksborg Amts Garderforening
GF 18 - 12/12 1910

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

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

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

Vingsted Skydning
Falster og Østlolland Garderforening 
arrangerer tur til Landsskydnings-
stævne i Vingsted den 22. sept. 2018.
Programmet kan ses på De Danske 
Garnerforeningers hjemmeside.
Foreningen vil, hvis dette er muligt 
lave samkørsel. I bedes derfor melde 
tilbage til Anders Christensen på
mail acberner@outlook.dk eller tlf. 
2127 4405, hvis I er interesseret i at 
deltage.
Foreningen sørger herefter for til-
melding til Vingsted. Information om 
mødetid og sted vil blive udsendt, når 
der er modtaget tilmeldinger.

Med venlig hilsen Anders Christensen

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

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

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

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

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

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

SKYTTELAUGET - LANGDISTANCE
Efter en travl august fortsætter vi i 
september. Der skydes fortsat Lands-
skydning 200 m, og har du endnu 
ikke fået skudt denne, så er det med 
at komme ud på Københavns Skytte-
center og være med. Programmet for 
september indeholder:
- Søndag d. 02 SEP, Søndagstræning 
200m
- Søndag d. 16 SEP, Søndagstræning 
200m 
- Lørdag d. 22 SEP, Skydning i Ving-
sted 50 m og 200 m
- Søndag d. 30 SEP, Søndagstræning 
200m
Skyttelauget råder over geværer og 
nødvendigt udstyr, der kan lånes på 
banerne, ligesom der vil være mu-
lighed for at få råd og vejledning fra 
gamle og erfarne skytter. Yderligere 
oplysninger om Skyttelauget og dets 
aktiviteter kan fås ved henvendelse til 
Jan Stoltenborg på telefon 4444 2473.

Jan Stoltenborg
Gardermumierne
Kære gardermumier, BEMÆRK
Frokosten i September fi nder sted den 
11. kl. 1230 i vort sædvanlige lokale.
Tilmelding til formanden SEP/66 Erik 
Schlüter, mail: erik.schluter@live.
dk eller kassereren Freddy Wilson 
MAJ/63, mail: freddywilson@out-
look.dk eller Mumiefonen: 6062 3141, 
seneste tilmelding den 4. september.

Erik Schlüter SEP/66, formand
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Kære Garderkammerat
Så er jeg kravlet ind i skyggen for at 
orientere dig om aktiviteterne i din 
forening. Kommende arrangementer:
Forsvarets Dag, d. 22 sept. 
På Kronborg, med efterfølgende fest-
lig og fornøjelig frokost, tilm. Og be-
taling til kassereren: tlf. 4071 1224 
eller mail mogens.gundersen@stofa-
net.dk

Vingsted Skydning
Samme dag, desværre, er der lands-
skydning i Vingsted, yderligere oplys-
ninger kan du få hos Bo Jespersen: tlf. 
2429 4728 eller mail b.jespersen72@
gmail.com
Andespillet er d. 2. november.
Bestyrelsen arbejder også videre på at 
afholde en fælles julefrokost med Ma-
rineforeningen og Forsvarsbrødrene.
I skrivende stund er vores sommertur 
og fugleskydning endnu ikke afviklet, 
derfor må du have tålmodighed til 
næste nummer. Foreningen var d. 27 
juli fl ot repræsenteret ved hjemsen-
delsesparaden på HØK, godt arbejde 
Tage og Mogens. Husk, du kan altid 
besøge vores hjemmeside, samt face-
book.

Pbv. Nov.74 Tommy Aaboe

REGION V

National Flagdag 2018: Arrangementet 
fi nder sted den 5.september. Indby-
delse er udsendt og årets gæstetalere 
er offi cer i Flyvevåbnet H.C. Enevold, 
som fi k frafald i 2017, men nu er klar. 
Vi mødes ved Køge Kirke, går march 
gennem byen, med Rosenborg Ekser-
citskompagni i spidsen og slutter hos 
Marineforeningen på Havnen. Mød op 
og deltag i dette arrangement. Indby-
delse er udsendt.
Gardermarch 2018: Arrangementet 
fi nder sted den 30. september. Så 
er der mulighed for at få luft under 
fødderne, sammen med familie og 
venner, i området omkring Garder-
kasernen i Høvelte og samtidig støt-
te Livgardens veteranarbejde. Info: 
www.gardermarch.dk
Mandeaften/”Torskegilde” 2018: Arran-
gementet fi nder sted den 22. okto-
ber. Torsken er forsvundet, men den 
”forlorne skildpadde” holder sin ind-
march. Slå kryds i kalenderen allere-
de nu, for dette dejlige arrangement, 
som afholdes i Odd Fellowgården. 
Indbydelse vil blive udsendt.

Bowling: Hver onsdag i Køge Bow-

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

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

Fugleskydningen afholdes søndag 
den 2. september.

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

Vinterskydningen begynder man-
dag den 1. oktober.
De nærmere detaljer til alle arrange-
menter følger senere og kan ses på 
vores hjemmeside.

Bowling: 
Når du læser dette nummer af Gar-
derbladet er der udsendt indbydelse 
til samtlige medlemmer af garder-
foreningen, såvel tidligere som for-
håbentlig nye spillere, som vi håber 
også vil ”bide på” denne indbydelse. 
Som situationen er, så kan vi godt 
bruge nye spillere, og selv hvis du er 
omkring 50 år, så vil du være med til 
at trække gennemsnitsalderen ned. Vi 
begynder tirsdag den 4. september og 
slutter den 30. april 2019.

530729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der er deltagelse i Roskilde kl. 15.00 
i Gl. Vor Frue Kirke med gudstjeneste 
og siden march til byens hus, hvor 
der efter indbydelse af borgmesteren 
overtages af årets taler. I Jyllinge Kir-
ke mødes der som altid kl. 17.30.
Andespil
1. november er der igen i år andespil 
for foreningens medlemmer, som er 
velkomne til at tage deres pårørende 
med. Det foregår som altid i Vor Frue 
Sognegård kl. 19.00 på Vor Frue Ho-
vedgade nr. 65, 4000 Roskilde. Kom og 
deltag i dette hyggelige arrangement, 
hvor der er god mulighed for at vin-
de fl otte og nyttige præmier og få en 
god snak over bordet med gl. Gardere 
og deres pårørende, alle er velkomne 
børn som voksne.

Bowling & Kegler
Bowlingsæsonen og keglesæsonen 
starter op igen, og som altid er det 
onsdage i lige uger for bowlingen 
start d. 19. september og tirsdage i 
ulige uger start d. 25. september for 
keglespillerne. Evt. første gangs inte-
resserede i disse aktiviteter, kan rette 
henvendelse til Leif Nørregaard på 
tlf. 2891 5549 eller e-mail: leif-ulla@
hansen.mail.dk hv.a. bowling og som 
tidligere til Hans Bøge Nielsen på tlf. 
2156 3199 eller e-mail: hansboege@
gmail.com hv.a. kegler.

Der har som altid været opmærk-
somhed fra bestyrelsens side hv.a. 
medlemmers runde fødselsdage, bryl-
lupsdage og lignende begivenheder. 
Dette enten ved skriftlig eller per-
sonligt fremmøde hos medlemmerne. 
Dét er altid frivilligt om man ønsker 
at modtage denne tilkendegivelse, 
og man bør melde dette ønske ud så-
fremt man ønsker dette. Bestyrelsen 
er altid velvillig til at imødegå enhver 
mulig udfordring herom!

OKT-86 Flemming Haar Ehlers

Roskilde GF: Sommeren har i år været usædvanlig solrig og betagende og 
således også det smukke landskab omkring Roskilde. Billedet er dén oplevel-
se man kan få, ved at stå med ryggen mod Roskilde Fjord og se solnedgangen 
i det fjerne. Bestyrelsen håber alle medlemmer har haft en god sommer. 

børn som voksne.

5. september.

dag den 1. oktober.

den 2. september.

vores hjemmeside.

Indbydelse vil blive udsendt.
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REGION V

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

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

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

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

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

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

Eriksen & Co. Aps
Aut. VVS-installatør

www.eriksen-co.dk

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

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

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

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

Kære Garderkammerat
Når disse linjer læses, så er årets fug-
leskydning afholdt samtidigt med 
fejringen af foreningens 80-års jubi-
læum. Nærmere følger i Garderbladet 
for oktober. Som sædvanligt starter 
foreningen op med sit righoldige pro-
gram for efteråret med følgende ar-
rangementer:

Bowling
Bowling starter allerede 04. septem-
ber kl. 1900 på de sædvanlige baner. 
Alle kan deltage – og kontakt gerne 
bowlingudvalgets formand, Jakob 
Hjorth – telefon 2166 5633.

Skydning
Skydningen starter også op, dog først 
26. september og i den anledning op-
lyser NOV 74, Niels Langstrup – for-
eningens Skydeudvalgsformand – føl-
gende: 
Vi vil så gerne se dig. Så husk at sky-
desæsonen starter onsdag d. 26. sep-
tember. Kik ned i skydekælderen kl. 
19.00 i Glostrup Hallen denne aften, 
hvor skydningen er gratis. Der vil i 
løbet af sæsonen være en del arran-
gementer hvor vi også hygger og for-
tæller gamle garderhistorier og har 
andre skydelaug på besøg, se venligst 
program på sbg.dk.
Gardermarch
Vi opfordrer samtidigt foreningens 
medlemmer til at støtte op om årets 
Gardermarch. Den fi nder sted 30. sep-
tember 2018 med udgangspunkt fra 
Garderkasernen i Høvelte. Der er 3 
ruter på hhv. 8 km, 18 km og 30 km. 
Nærmere kan læses på www.garder-
march.dk

Skyttelauget
Vi har skydning på 200m på Holme-
gaards baner, mandag d. 3. september. 
Der skydes fra kl 1800-2000. Eneste 
lokale mulighed for landsskydning, 
på 200m. Der er pokalskydning i Sol-
datersamvirket søndag d. 16. septem-
ber. Det er på Toksværd skydebaner.
Bestyrelsen
Soldatens dag / fl agdag, onsdag den 5. 
september afholdes ved mindestenen 
på Grønnegades kaserne, se nærmere 
i dagspressen og på vores hjemmesi-
de.

Garderstuen
Garderstuen har frokostmøde tors-
dag d 13. september kl 11.00-14.00. 
Vi har en bøn!  Kom og hjælp os med 
nogle gamle fotos vi har liggende. Vi 
skal have identifi ceret personerne!                                                        
Tilmelding til Claus, på 2082 7545, 
senest 2 dage før mødet.                                                                    

Jul - 74 Kristian Rasmussen

Fugleskydning
Skydningen starter igen mandag den 
3. september med Fugleskydning fra 
kl 17,00. Skydeinstruktørerne vil være 
på skydebanen fra kl 16, hvor der vil 
blive undervist og være prøveskyd-
ning for nye skytter.
Det er ok at komme lidt senere, da vi 

starter med at skyde på klør, vinger, 
hale, hoved og først til sidst skydes 
der på brystpladen. Fugleskydningen 
er for alle i Garderforeningen og Skyt-
telauget med familie og børn over 12 
år. Venner og kommende medlemmer 
med familie er også velkommen, du/I 
skal bare møde op, men tilmelding 
vil være dejligt, da vi skal planlægge 
aftenen med kaffe, kage osv. Vi spiser 
vores medbragte madpakke ved 18.30 
til 19 tiden og efter spisningen fort-
sætter vi, indtil brystpladen er skudt 
ned og vi kan hylde Fuglekongen og 
Fugledronningen.
Adressen er: Lyngby Idrætsby, Lund-
toftevej 53, 2800 Kongens Lyngby, 
indgang ved svømmehallen, til ven-
stre og ned i kælderen, derefter til 
højre.

Skydning: Fra den 17. september 
skydes der om mandagen i lige uger 
og det er fra kl 16 til 19 indtil den 26 
november, hvor vi har juleskydning.
Fisketur den 13 september. 
I samarbejde med Lyngby Håndvær-
kerforening lejer vi en af de populæ-
re fi ske-kuttere, Skjold, der ligger i 
Vedbæk havn og har afgang kl 16. Der 
serveres en af de populære kødretter, 
som er standard på disse ture. Prisen 
er kun 300 kr og alle de fi sk, du fanger 
må tages med hjem.
Drikkevarer kan købes ombord. Fi-
skegrej kan lejes på båden. Kutteren 
forventes at være tilbage i havn ved 
21 tiden. Husk at købe fi sketegn på 
nettet for mindst 1 dag.

Maj 65 Jørgen Skov Andersen
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

lingcenter, fra klokken 18.00 til 19.00. 
Så er sæsonen startet. Dejligt at se 
jer alle, til en ny sæson. Husk! Ingen 
bowling den 5. september, grundet 
National Flagdag. Bowlingformand 
Steen Rasmussen, telefon 2985 9028.                                           

Skydning: Første skydeaften den 
2. okt. Vi starter denne aften klokken 
18.30 med Generalforsamling i Sky-
deafdelingen. Derefter er skydebanen 
klar for opstart for den nye sæson. På 
første skydeaften, byder vi alle nye 
skytter velkommen, med gratis am-
munition og du kan frit låne forenin-
gens skydemateriel. Kom og afprøv 
dine evner som skytte. Skydeformand 
Svend Vahlgren telefon 6128 5361.
Ny aktivitetskalender: Aktivitetskalen-
deren er udsendt og fi ndes også på 
vores hjemmeside www.koogf.dk 
Garderstuen: Starter op igen i forbin-
delse med skydning. ”Bundstykket” 
og Stoffer er klar med diverse drikke-
varer og nye tiltag.
Hjemmesiden: Husk at besøge den på 
www.koogf.dk, hvor der er opdatere-
de nyheder fra foreningen, samt bil-
leder fra afholdte arrangementer, nye 
som gamle og især fra besøg hos vore 
fødselarer.

Sekretær, Steen Rasmussen

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

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

Steen Rasmussen, telefon 2985 9028.                                           

Hjorth – telefon 2166 5633.

Skydningen starter også op, dog først 

rangementer:

højre.

skydes der om mandagen i lige uger 
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20-09 MAJ-50 GF 43
 21 Rogers Søgaard
 Østerklit 14, 9990 Skagen
21-09 MAJ-49 GF 17
 845 Viggo Chr. N. Jensen
 Buskevej 1 A, 4330 Hvalsø
30-09 NOV-49 GF 18
 825 Willy Abkjær
 Kristtornvej 65, 3300 Frederiksværk
09-10 NOV-49 GF 57
 893 Frede Jensen
 Solbakken 30, 6100 Haderslev

15-09 NOV-53 GF 32
 135 Johannes Rosendahl
 Niels Juels Vej 26, 7100 Vejle
15-09 MAJ-54 GF 61
 905 Poul Erik Nielsen
 Engholm Allé 10, 2650 Hvidovre
16-09 MAJ-54 GF 01 & GF 41
 964 John Ove Hansen
 Sporegangen16, 1. th, 3000 Helsingør
22-09 MAJ-54 GF 07
 742 Kresten B. Thorslund
 Holmevej 29, 4700 Næstved
02-10 NOV-52 GF 46
 601 Niels Linding
 Hovgårdsvej 15, 6630 Rødding
04-10 MAJ-54 GF 07
 002 Bent P. Christensen
 Grønlandsvej 21, st. tv, 4700 Næstved

Guldbryllup

Fredag d. 21. september  GF 13
NOV-64 Arne Rasmussen og fru Karin
Rosenvej 3, 4241 Vemmelev
Fredag d. 21. september  GF 13
735150 Søren Tofte og fru Eva
Strandvænget 39, Næsby Strand, 4200 Slagelse
Fredag d. 21. september  GF 15
MAR-58 Søren Bøge og fru Ingrid
Ulvedalsvej 66, 8620 Kjellerup

Diamantbryllup

Mandag d. 8. oktober   GF 04
213 MAJ-56 Kristian Kanstrup og fru Petra
Poppelvej 18, 7700 Thisted
Torsdag d. 25. oktober   GF 16
NOV-54 Svend Aage Jensen og fru Henny
Egelyvej 38, Dalby, 3630 Jægerspris

19-09 JAN-63 GF 01
 091 Andry O. S. Jensen
 Stormvej 11, 4571 Grevinge
21-09 MAJ-64 GF 13
 318 Poul Brix Magnussen
 Kirkevej 5, 4230 Skælskør
21-09 MAR-62 GF 46
 388 Verner C. Jørgensen
 Gørrismarksvej 46, 6270 Tønder
23-09 NOV-62 GF 08
 038 Vagn E. Christensen
 Mosevænget 2, 8920 Randers NV
23-09 JAN-63 GF 22
 079 Svend Ø. Kristensen
 Hegnslyst 17, 5683 Haarby
24-09 JAN-62 GF 37
 271 Christen Jensen
 Kringholme 2, 5970 Ærøskøbing
24-09 MAR-66 GF 21
 929 Hardy Petersen
 Nakke Nord 37, 4581 Rørvig
25-09 JAN-65 GF 01
 Allan Holsten Knudsen
 Rådvadsvej 139, 2400 København NV
26-09 MAJ-63 GF 46
 466 Børge Ernø
 Løkken 6, 6520 Toftlund
30-09 SEP-63 GF 31
 894 Ole S. Christiansen
 Kulsti 11, 4660 Store Heddinge

21-09 JUL-58 GF 02
 828 Ejnar J. Lauesen
 Promenadebyen 2, 1. 02, 5000 Odense C
25-09 JUL-60 GF 02
 513 Poul Allan Vejlstrup
 Tønnesvej 16, 5270 Odense N
25-09 JAN-58 GF 95
 329 Svend Aage Storm
 109 Hawkside Mews NW
 Calgary AB T3G 3K9, Canada
28-09 NOV-59 GF 18
 473 Ole Meinung
 Lyøvej 23, 3450 Allerød
30-09 NOV-58 GF 13
 125 Mogens Møller
 Algade 32, 4220 Korsør
02-10 JUL-58 GF 45
 857 Frank Arne Petersen
 Egelundsvej 80, 4600 Køge
03-10 JAN-58 GF 45
 314 Mogens Jensen
 Trådsporevej 13, 4873 Væggerløse
03-10 SEP-59 GF 01
 341 Jørn Leo Due
 Øresundshøj 41, 2920 Charlottenlund
07-10 MAJ-58 GF 50
 643 Jørgen C. Marcussen
 Højrebyvej 96, 4900 Nakskov
09-10 JAN-58 GF 01
 Erik Leinaas
 Brannfjellveien 8 C, 1181 Oslo, Norge
11-10 NOV-59 GF 38
 456 Jens Kristian Larsen
 Frederiksberggade 47 B, 8600 Silkeborg
12-10 SEP-59 GF 26
 341 Christen S. Christensen
 Borrisvej 2, 7500 Holstebro
12-10 MAJ-58 GF 15
 694 Thomas Jensen
 Mølledalsvej, 8800 Viborg 

PERSONALIA

75 år

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

Personalia

Bryllupsdage

85 år

90 år

05-10 NOV-53 GF 23
 191 Niels S. Birkmose
 Skolevej 23, 6920 Videbæk
06-10 MAJ-53 GF 52
 698 Jens Peter Olsen
 Brogade 17, Terslev, 4690 Haslev
09-10 NOV-53 GF 78
 004 Josef Jezewski
 Hørskætten 1 D, 2630 Taastrup
13-10 MAJ-54 GF 50
 873 Poul Lybecker Larsen
 Lupinvej 12, 4900 Nakskov
14-10 MAJ-52 GF 01
 474 Jørgen Eklund
 Søndre Fasanvej 55, st. th
 2000 Frederiksberg

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

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

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

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

Garderforeningerne i Udlandet

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

Garderforeningerne i Udlandet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

New York GF 91
31/5 1928

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

Storbritannien GF 99
22/4 1992Formand: Amin Amirian

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

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

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

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

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

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

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

Andespil
Vort årlige andespil fi nder i år sted 
fredag, den 02. november 2018. Nær-
mere i næste nummer af Garderbla-
det.
Vi håber at se dig til mange af for-
eningens arrangementer i den kom-
mende sæson

320 NOV 68, Fl. Martinussen
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16-09 JUL-78 GF 60
 Lars Christian Rasmussen
 Tinggården 10
 6440 Augustenborg
18-09 FEB-81 GF 01
 Carsten Zachariassen
 Valhøjvej 16, st. tv
 2500 Valby
18-09 JAN-80 GF 51
 Knud Ejler Andersen
 Gl. Bogensevej 25
 5560 Aarup
19-09 APR-79 GF 61
 Helge Bartels
 Fyrremejsevej 14
 2600 Glostrup
20-09 FEB-78 GF 10
 Kim B. Nielsen
 Nakhøjgårdsvej 2
 9520 Skørping
22-09 APR-79 GF 73
 Viggo Fogh Melvang
 Højervej 49
 6270 Tønder
25-09 FEB-78 GF 07
 Jens Neumann
 Møllevænget 7
 4771 Kalvehave
27-09 OKT-72 GF 61
 Jørgen Jensen
 Sønderstrupvej 5 E, 1
 4340 Tølløse
28-09 JAN-80 GF 02
 Tage Juul Jensen
 Nytoften 9
 5220 Odense SØ
29-09 APR-79 GF 17
 Johnny Gjerding Olsen
 Sivholmvej 19
 4000 Roskilde
30-09 MAJ-80 GF 04
 Peder Langballe Kristiansen
 Ballerumvej 265
 7700 Thisted
01-10 NOV-78 GF 50
 Michael B. Sørensen
 Hedemøllevej 19
 4913 Horslunde

Stor tak til Himmerlands Garderforening 
for hyggeligt besøg af  K. Sørensen og 
K. Kristensen i anledning af min 85 års 
fødselsdag, det glædede mig meget.
Nov. 54-216 166 Arne Thorsø Pedersen

Hjertelig tak til Haderslev Garderfor-
enings bestyrelse for flaske og besøg på 
min 80 års dag den 18. juli. Tak til gamle 
garder kammerater for jeres besøg og 
hilsner. I var med til at gøre det til en 
rigtig festdag

370580 marts-58 Jens M. Knudsen

Tak til Nordsjællands Garderforening for 
fremmøde og portvin i anledning af min 
80 års fødselsdag den 2. juli.

415565 NOV 59 Folke Andresen 

Tak til Kerteminde garderforening for 
opmærksomheden i anledning af min 80 
års fødselsdag!

723 juli - 57 Bent Knudsen

Tak til Thisted Amts Garderforening 
for gave og fremmøde ved min 70 års 
fødselsdag.

JUN-68 050 Svend Oddershede

Mange tak til Præsident, Kammerherre, 
Oberst Flemming Rytter for et flot, 
personligt håndskrevet telegram, som 
jeg modtog i anledning af min 90 ås 
fødselsdag. Det blev jeg både stolt over 
og glad for.

662 1949-1 Bent Jacob Justesen

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

825-NOV-45 GF 93
 Preben Svensson
 40 North Town Rd. 
 Apt. 10 F, Oakbrook, IL  
 60523-1120, USA
1126-NOV-48 GF 04
 Viktor Andersen
 Opalvej 25, Østerild
 7700 Thisted

1288-NOV-48 GF 18
 Preben E. Linnemann Eich
 Nygårdspark 7
 3520 Farum
616-NOV-50 GF 26
 Aksel Jensen
 Parkvej 90, st. 0002
 7500 Holstebro
871-NOV-51 GF 15
 Oluf Wentzel
 Liseborgvej 74
 8800 Viborg
267-NOV-54 GF 04
 Jørgen Saugbjerg
 Dragsbækparken 25
 7700 Thisted
069-NOV-57 GF 17
 Hans Erik Wibholm
 Store Valbyvej 215
 4000 Roskilde
879-NOV-60 GF 23
 Erling Heesgaard
 Elme Allé 3 B
 6933 Kibæk
304-SEP-61 GF 01
 Ole de Voss
 Amsterdamvej 16
 2300 København S
486-MAJ-63 GF 75
 Mogens H. Jensen
 Lyngvej 11
 8850 Bjerringbro
519-NOV-66 GF 23
 Christian Ole Christiansen
 Sønder Allé 9, Snejbjerg
 7400 Herning
641-NOV-66 GF 01
 Leif Jørgensen
 Frydenlund Park 57
 2950 Vedbæk
JAN-71  GF 03
 Erik Wulff Stoklund
 Kirkevej 39
 8732 Hovedgård

15-09 MAJ-89 GF 46
 Bent Christiansen
 Fennevej 9
 6270 Tønder
16-09 MAJ-90 GF 52
 Søren Lynnerup Nielsen
 Jyderupvej 19 
 4683 Rønnede
18-09 JUL-88 GF 45
 Thomas Juul Andersen
 Vestervang 5
 2680 Solrød Strand
18-09 MAJ-89 GF 02
 Michael Eskamp Witek
 Ærtebjerggårdsvej 128
 5270 Odense N
19-09 JAN-89 GF 57
 Jimmy Trapp
 Floravænget 1, st. tv
 5250 Odense N
19-09 JUN-87 GF 17 & GF 62
 Morten L. Lindgaard
 Klinten 3 B
 4040 Jyllinge
20-09 NOV-90 GF 07
 Jesper Larsen
 Dragehøjvej 3
 4684 Holmegaard
20-09 JAN-89 GF 73
 Torben Brink Bergendorff
 Overmarken 85
 6670 Holsted
21-09 JUL-88 GF 19
 Niels Bjerre
 Lomborgvej 121
 7620 Lemvig
24-09 SEP-88 GF 01
 Peter Hjertebjerg Jørgensen
 Vendevej 10
 3550 Slangerup
28-09 MAJ-89 GF 03
 Søren Smidstrup
 Stevnsvej 2
 7140 Stouby
08-10 JAN-89 GF 17
 Morten Bo Almstrup
 Lønspjæd 21
 4320 Lejre
10-10 MAJ-90 GF 46
 Peter Andresen
 Grønningen 94
 6230 Rødekro
12-10 JAN-89 GF 18
 Bent Sten Jensen
 Agervej 8
 3230 Græsted
13-10 JUL-90 GF 35
 Jørgen S. Kjeldsen
 Bækparken 16
 9500 Hobro

03-10 NOV-78 GF 22
 Bjørn Ramming
 Nyborgvej 116
 5600 Faaborg
05-10 OKT-80 GF 38
 Michael Hansen
 Rosenvænget 21
 4690 Haslev
07-10 MAJ-77 GF 15
 Robert Filtenborg Demeny
 Liseborg Lund 4
 8800 Viborg
11-10 MAJ-80 GF 23
 Poul Lehrmann Madsen
 Bøgens Kvarter 103
 7400 Herning

17-09 OKT-68 GF 13
 Hans Christian Petersen
 Hagbardsvej 10
 4200 Slagelse
17-09 JUN-68 GF 07
 925 Ole Christiansen
 Agertoften 30
 4700 Næstved
18-09 AUG-87 GF 01
 081 Erik Axel Madsen
 Strandmarken 21
 3360 Liseleje
20-09 JAN-70 GF 07
 Harry Verner Petersen
 Bellisvej 7
 4750 Lundby
20-09 JAN-70 GF 78
 Erik Høltermann
 Æblets Kvarter 8 D
 2620 Albertslund
22-09 JAN-70 GF 35
 Kaj Velling
 Neptunvej 1
 9560 Hadsund
23-09 JUL-69 GF 01
 Lars Johnsen
 Jyllandsgade 26
 4100 Ringsted
26-09 APR-68 GF 12
 703 Hans C. Poulsen
 Krogsgade 8 B
 8300 Odder
27-09 JUL-71 GF 10
 Karsten Simensen
 Solbyen 69
 9000 Aalborg

28-09 SEP-68 GF 46
 117 Villy Nicolaj Sørensen
 Slotsgade 26
 6270 Tønder
28-09 NOV-67 GF 08
 101 Oluf S. Kristensen
 Orgelvej 4
 8940 Randers SV
01-10 NOV-68 GF 39
 Karl Aage Christensen 
 Brejningevej 13
 6971 Spjald
02-10 JUL-69 GF 08
 Kjeld Halkjær Kjeldsen
 Baltzers Allé 1
 8981 Spentrup
05-10 APR-69 GF 15
 Ole Olesen
 Fabrikvej 1
 8800 Viborg
06-10 JAN-70 GF 03
 Oluf Skovgaard Pedersen
 Solsikkevej 4
 8240 Risskov
06-10 JUL-69 GF 18
 Bertil Håkonsson
 Bolbrovej 42 B
 2960 Rungsted Kyst
08-10 NOV-68 GF 50
 371 Bent Erik Jensen
 Maglehøjvej 188
 4983 Dannemare
10-10 MAJ-70 GF 10
 Morten Bomholtz
 Toften 21
 9000 Aalborg
14-10 NOV-68 GF 13
 324 Leo Hansen
 Anne-Mariesvej 31
 4200 Slagelse

01-10 JAN-63 GF 41
 134 Ole Krüger
 Gørtlervej 45
 3100 Hornbæk
05-10 JAN-63 GF 21
 124 Mogens Leth
 Stenstrupvej 60
 4573 Højby Sj.
05-10 SEP-63 GF 26
 899 Jan Wittenkamp
 Bygvænget 26
 7500 Holstebro
05-10 SEP-63 GF 01 & GF 99
 977 Flemming R. Jacobs
 Tordenskjoldsgade 27, 4. th
 1055 København K
07-10 NOV-62 GF 57
 127 Egon Petersen
 Tjørnevænget 7
 6541 Bevtoft
07-10 NOV-61 GF 31
 395 Mogens Madsen
 Rosenvænget 14
 4652 Hårlev
08-10 NOV-62 GF 12
 013 Niels J. Brendstrup
 Madikrogvej 31
 8300 Odder 
09-10 JAN-63 GF 44
 043 Knud E. Christensen
 P.L. Haldsvej 38
 7700 Thisted
09-10 JUL-63 GF 13
 616 Poul Martin Tell
 Amtstue Allé 72
 4100 Ringsted
12-10 NOV-63 GF 60
 057 Preben Rauch
 Benediktsvej 118
 6320 Egernsund
12-10 NOV-62 GF 13
 Ole Pihlman
 Blegdammen 44, st. tv
 4400 Kalundborg
13-10 JAN-65 GF 60
 Vagn Hansen
 Vestvejen 105
 6200 Aabenraa
14-10 NOV-62 GF 45
 094 Uffe Lundgaard
 Klemenstrupvej 48
 4600 Køge



VÆLG DIN RUTE - KORT, MELLEM ELLER LANG

Kort rute (ca. 8 km)
Den korte rute har start og mål ved Garderka-
sernen i Høvelte. Ruten går ad Kongevejen til 
Allerød og retur gennem Ravnsholt Skov.

Mellem rute (ca. 18 km)
Mellem ruten har start og mål ved Garderkaser-
nen i Høvelte. Ruten går op i Tokkekøb Hegn og 
retur gennem Ravnsholt.

Lang rute (ca. 30 km)
Den lange rute har start og mål ved Garderka-
sernen. Ruten går op gennem Tokkekøb Hegn og 
Store Dyrehave og retur gennem Ravnsholt.

Gardermarch er åben for alle tidligere og nu-
værende soldater, pårørende, marchforeninger, 
beboere i lokalområdet og øvrige interesserede. 
Marchen gennemføres med start på Garder-
kasernen i Høvelte og deltagerne kan vælge 
mellem tre ruter i Høvelteområdet, Tokkekøb 
Hegn, Store Dyrehave og Ravnsholt Skov.

Gardermarch gennemføres som et samarbejde 
mellem Den Kongelige Livgarde, Gardernetværk 
og De Danske Garderforeninger med det formål 
at indsamle midler til at støtte Livgardens 
veteranarbejde. Billetter koster 135,00 kr. pr. stk. 
og købes på forhånd. Se fl ere informationer på 
www.gardermarch.dk

Sidste chance for tilmelding til Gardermarch!

Billetter købes på www.gardermarch.dk
(OBS! Begrænset antal billetter tilbage)

Sidste chance for tilmelding til Gardermarch!

SKYDN DIG!SIDSTE FRIST FOR 
TILMELDING 23/9ELLER SÅ LÆNGE”LAGER HAVES”


