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Hædersbevisninger i 
De Danske Garderforeninger

De Danske Garderforeningers 
Hæderstegn

De Danske Garderforeninger 
ønsker tillykke

OKT-74 Poul Erik Halkjær
Tranevej 28 
7600 Struer

Årgangsparade på Rosenborg Eksercerplads, 
søndag den 3. november 2013 kl. 9.45

Adgang gennem gitterporten, som åbner kl. 08.00. Samtlige årgange med 25 års jubilarerne 
på højre fløj skal være på plads til aflevering til Præsidenten kl. 10.00. 25 års og 50 års jubi-
larerne mødes ved busten af Frederik III for samlet indmarch til højre fløj kl. 9.55. 
Husk, at alle gamle Gardere, uanset mere eller mindre runde tal for første indkaldelse er 
velkomne og bør indtræde i paraden. 
Efter forbidefilering for Chefen for Livgarden marcherer kun 25 års og 50 års jubilarer frem 
til Garderstatuen for kranselægning. 
Øvrige årgange marcherer tilbage foran udgangspositionen. Livgardens Historiske Samling er 
åben fra paradens afslutning til kl. 15.00.

Vigtigt nyt fra sekretariatet

Husk altid at give din Garderforening med-
delelse om adresseændring og ændring af 
emailadresse.
Vi kan ikke få disse oplysninger andre steder 
fra.

Det sker i 2013
NOVEMBER
Søndag 3/11 kl. 9.45 – Årgangsparade 
på Livgardens kaserne.

Tirsdag 5/11 – Koncert med Livgar-
dens Musikkorps i Odense Koncerthus

Onsdag 20/11 kl. 14.00 – Dronninge-
parade for Hold APR-2013 med tilde-
ling af Dronningens Ur på Livgardens 
kaserne.

Torsdag 28/11 – Julekoncert i Hol-
mens Kirke

Fredag 29/11 kl. 12.00 – Hjemsen-
delsesparade for Hold APR-2013 på 
Garderkasernen Høvelte.

Garderforeningen 
for Vejle og Omegn

fylder 100 år 
den 19. november 2013

De Danske Garderforeninger
ønsker hjerteligt tillykke.
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Livgardens Bagland!
Man siger, at bag 
enhver stor mand - 
står en stærk kvinde. 
Og omvendt. 

Men hvem står bag 
Den Kongelige Liv-
garde? Ja det gør I, 
kære læsere af dette 
blad.

Bag Livgarden står Garderforeningerne. De Danske Garder-
foreninger. 

Jeg har talt med flere af de ”gamle” tjenstgørende. I ved, 
dem der altid har været ved regimentet og har deltaget i 
alt. Ingen af dem kan erindre, at Garderforeningerne ikke har 
stillet op, når der har været behov for det. I er der bare altid, 
og hjælper til med stort og småt. 

Det drejer sig om alt fra faner til paraderne, hvor I altid er 
med til at skabe de rette rammer, til donationer og forskelli-
ge former for støtte til Den Kongelige Livgarde som regiment 
og til Livgardens soldater. Her tænkes især på den støtte, der 
altid har været til de udsendte. Men så sandelig også til de 
hjemvendte, der indimellem har behov for lidt ekstra hjælp.

Livgarden er et traditionsbærende regiment. Et af de få regi-
menter og militære enheder tilbage i landet, hvor tidligere 
tiders traditioner og opgaver stadig går igen. Således kan 
en garder af anno 1955 stadig finde mange ting ved nuti-
dens regiment, som er lig hans egen tid. Nuvel er geværet 
anderledes, og ”bjørnen” har et andet snit, men at gå fra 
Livgardens Kaserne i København og til Amalienborg på en 
Kongevagt har ikke ændret sig meget. At være bagpost eller 
trække op i rødt ved statsbesøg etc., disse ting ændrer sig 
grundlæggende ikke. 

Det er mig derfor magtpåliggende, at I alle får en stor tak for 
den støtte og det engagement, som I viser for Den Kongelige 
Livgarde. Mange ting ville ikke være muligt, eller ikke muligt 
i samme omfang, uden denne støtte. Tak til dig, kære læser 
og Garder!

Pro Rege et Grege     

 Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt
De Danske Garderforeningers sekretariat
og Garderbladets kontor:
Livgardens Kaserne, Gothersgade 100,
1123 København K.
Tlf. 33 15 52 04 · Fax 33 15 51 06.
Mandag-fredag kl. 09.30-14.30. (se DG hjemmeside 
for evt. ændringer)
Postgiro nr. 6 48 89 19. 
Internet: www.garderforeningerne.dk
e-mail: garderforeningerne@garderforeningerne.dk

Forretningsfører: MAJ-70 Carsten Rasmussen

Sekretær: JAN-70 Ole Andkjær Christensen

Præsidiets skydeudvalg: OKT-77 Jan Stoltenborg, 
Tlf. 44 44 24 73 · e-mail: stoltenborg@mail.dk

Præsidiets Bowlingudvalg: SEP-85 Henrik Agerlin, 
Tlf. 22 41 22 88 · e-mail: hagerlin@dbmail.dk

“Fødselsdagsgaven”: 004-NOV-53 Josef Jezewski, 
tlf. 43 52 02 03, e-mail: jos@mail.tele.dk 
800-JAN-65 Henning Lajer, tlf. 32 58 76 00, 
e-mail: hlajer@oncable.dk

Revision: Michael Wienberg, Deloitte

Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde, Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefonnr.: Tlf. 4599 4000 · Internet: www.forsvaret.dk/lg

Garderforeningernes Forbindelsesofficer
Adjudanten, kaptajn Martin Lihme,  
Garderkasernen i Høvelte. Hertil skal alle 
henvendelser om arrangementer o.l. rettes. 
e-mail: lg-gse03@mil.dk

Presse- og Informationsofficer
Kaptajn Bjarke Zoffmann Therkildsen
Tlf. 4599 4009, e-mail: lg-gse20@mil.dk

Klavs Lawes, Oberst, Kammerherre
Chef for Den Kongelige Livgarde.
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På øvelse med ST/II/LG – ”Vincere Volumus – Vi Vil Sejre!”

Af Kaptajn Christopher Sidenius Søemod

Igen i dette efterår var BTN ST indkaldt til BDE STØV (stabs-
øvelse). Formålet var at beskytte Beachland og dets befolkning 
mod Amberlands agressioner.

Selvom overskrif-
ten måske antyder 
overnatning i ter-
rænet, og til trods 
for at dele af øvel-
sen foregik i Oks-
bøl, så var der tale 
om en øvelse, der 
ligger langt fra det, 
de fleste gardere vil 
forbinde med REX-
turens strabadser. 
For når staben 
trænes, foregår det 

ofte med PC og elektronisk kortmaterielle. Men med en relativt 
nyformeret stab var det nok meget godt at undgå at udfordre 
stabens medlemmer yderligere med elementernes rasen.
Første del af øvelsen bestod af en planlægnings- og recognonce-
ringsdel. Indledningsvis blev der analyseret på fjendens og egne 
kapaciteter og muligheder. Derefter var vi en tur i terrænet for 
at se, om det stemte overens med vores kortanalyse og indled-
ningsvise planlægning. Efter små justeringer var staben klar til at 
afprøve planen i Hærens Taktiske Træner (HTR) i Oksbøl.

Under anden del af øvelsen blev alle brigadens dispositionsenhe-
der (fra OPK DEL til KVG ESK) placeret bag hver deres PC i HTR 
– Herfra skulle slaget så slås.
Udenfor på P-pladsen oprettedes bataljonens fremskudte kom-
mandostation, og herfra førte chefen sine dispositionsenheder. 
På baggrund af ordre fra chefen førte underafdelingscheferne og 
selvstændigt indsatte delinger nu deres enheder via computer og 
”indsatte” på den måde deres enheder i terrænet.
Selve kampen blev udkæmpet i to faser.
Først kæmpede bataljonen udvigende kamp og sammen med 
resten af brigaden sørgede vores enheder for, at det amberlandske 
angreb blev bragt til 
standsning. Da fjen-
den først var stand-
set, var forudsætning 
for det afgørende 
modangreb skabt. 
Igen i denne fase 
kæmpede (spillede) 
bataljons underafde-
linger bravt og ned-
kæmpede fjendens 
reserve.
Så nok en gang 
levede bataljonen og 
dens enheder op til 
II/LG motto og sta-
ben er nu klar til nye 
opgaver.

Der gøres klar til kamp i HTR

Dele af efterretnings- og operationssek-
tionen i dialog under stabsarbejdet

Feltøvelse 2
Af Rekrut Anders Lund 2 Deling / 1 Kompagni / 3. Bataljon 

Forventningerne til feltøvelse 2 var mange, delte og langt fra virkelig-
heden. Som nye rekrutter med kun halvanden måneds uddannelse bag 
os, vidste vi ikke hvad vi gik ind til. Men rygterne sagde at det ville blive 
noget af det hårdeste vi skulle gennemføre i vores grønne tjeneste. 
Øvelsen startede for 1. Kompagni, 2. Deling med en SKYT-dag mandag. 
Den primære uddannelse der ville blive lagt vægt på under hele øvelsen 
var patruljetjeneste. Der blev derfor mandag eftermiddag efter teorilek-
tioner, observeret på en fjendtlig stilling, som vi vidste at vi senere skulle 

nedkæmpe i forbindelse med en kamppatrulje. Ordren lød på at pakke så 
let som muligt for at kunne snige os lydløst og uset frem i terrænet og 
komme helt tæt på fjenden. Da der var blevet observeret på stillingen, og 
alt hvad der var værd at vide stod i vores notesbøger, trak vi tilbage på 
Garderkasernen for at klargøre til tirsdagens udfordringer. Vi blev sat på 
tres minutters beredskab, så alle fik styr på deres sager inden de skyndte 
sig i seng, da vi alle forventede at blive vækket midt om natten. Men vi 
blev ikke vækket, og stod alle klar til stueeftersyn klokken 07:50. 
Hurtigt ud, op i lastbilerne og af sted. Det var sådan ordene lød efter de 
sidste forberedelser som sløring, opladning af magasiner med mere. Vi 
blev derefter transporteret i lastbiler hen i nærheden af hvor vi skulle 
oprette delingens Beredskabsområde (BSO). Et par kilometer med fuld 
oppakning og herefter oprettelse af BSO. Under feltøvelse 1 blev vi 
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uddannet i hvordan man oprettede et BSO, og alle var derfor denne gang 
helt med på hvad de skulle give sig til og hvordan vi bedst sikrede os at 
fjenden ikke opdagede os mens vi genopbyggede vores kampkraft. Efter 
bivuakker, nærsikringer og latrinet var på plads stod den på uddannelse 
i hvordan man gennemfører en kamppatrulje. Teori og gennemgang af 
hvordan en sådan patrulje blev udført var vigtigt for at vi, i ly af nattens 
mørke, kunne udføre kamppatrulje og angribe den fjendtlige stilling. 
Der blev ladet op til nattens prøvelser med feltrationer og noget søvn. 
Lidt før midnat var det op igen og af sted mod den fjendtlige stilling. En 
marchtur på i alt 6 kilometer lå forud for angrebet. Fjendens køretøjer 
patruljerede i området omkring stillingen og vi var flere gange nede på 
maven for at skjule os for GD’ernes søgende lygter. Delingen samlede sig 
da vi var inden for få hundrede meter af fjenden. Slagplanen blev kort 
gennemgået og så var det tid til at rykke ind på fjenden. Angrebet blev 
iværksat, støtte ild, røg granater og radiomeldinger fløj rundt i luften 
mens fjenden faldt som fluer da den sidste storm rullede ind over dem.  
Hele angrebet var baseret på hurtigt ind og hurtigt ud, og det hele lyk-
kedes så selv delingens befalingsmænd var tilfredse. Marchturen tilbage 
til BSO’ét var præget af at folk var trætte, men dog var humøret stadig 
højt.
Lidt søvn, morgenmad og nedbrydning af vores BSO, og så på farten mod 
næste opgave. Og denne gang talte rygterne sandt, vandpassage ventede 
os. Der var i dagene op til øvelsen blevet snakket meget om dette emne, 
hvor koldt var vandet og hvor langt vi skulle svømme. Det var to af de 
mest stillede spørgsmål. 
 En god lang tur hen til søen, hvor vi skulle gennemføre vandpassagen, 
skulle dog overstås før at vi kunne få svar på vores spørgsmål. Helt indtil 
at vi ankom til søen, havde vejret været med os, men lige så snart vi 
nærmere os begyndte det selvfølgelig at stå ned i stænger. Kampunifor-
men blev gennemblødt inden vi hoppede i vandet, kun iført regntøj og 
med alt udrustning pakket helt vandtæt. Vandet var koldt, men slet ikke 
så koldt som mange havde gået og frygtet, og det var også en overkom-
melig afstand. 
Feltøvelse 2 blev afsluttet med en marchtur mod kasernen. Vi skulle lige 
gå os til varmen igen efter vandpassagen, så det var for en gang skyld 
helt i orden at der var lidt vægt i rygsækken. Det allersidste der skulle 
overstås inden feltøvelsen kunne afsluttes var ’Semper Primus’ marchen. 
En tur alle i delingen skulle igennem for at kunne gøre sig fuldt ud fortjent 
til vores grønne feltmærker. Marchen skulle gennemføres med en mand 
fra hver gruppe, som skulle bæres på en båre hele vejen tilbage kasernen. 
Med en mand på båren hele tiden gik turen gennem vandløb, ind igen-
nem kloakrør, gennem panserspor og gennem krat. Under marchen blev 
vi udsat for gasangreb, og det handlede for båreholdet om at få manden 
lagt ned i sikkerhed inden der blev anlagt gasmasker. Derudover kom 
delingen også i kamp med fjender som skulle nedkæmpes inden marchen 
og feltøvelsen kunne afsluttes på kasernen. 
Feltøvelse 2 var på mange måder en hård og udfordrende tur, men også 
hele vejen igennem en fed tur. De prøvelser man blev udsat for blev klaret 
ved hjælp af vores uddannelse og det kammeratskab der er blevet opbyg-
get. Alle hjalp til når der var behov for det og det var også kun derfor at 
2. deling 1. kompagni kom så vellykket ud af feltøvelse to.  
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Af Seniorsergent-R B.K. Rützou. Foto: Garder T.N. Svendsen samt 
forfatteren.

Kurs mod Holland
Natten til søndag 9. juni 2013 krydser to køretøjer gennem den 
danske sommernat, kurs mod Holland. I det ene sidder sergent 
Jonas Jakobsen, ll/LG(april 11), oversergent Jens Jakobsen, SSR 
(februar 81 og tidligere overkonstabel i l/LG i Sandholm og 
Jonaś far) samt artiklens forfatter seniorsergent-R Brian Rützou, 
l/LG (december 83). I det andet køretøj sidder 3 (nu hjemsendte) 
gardere fra hold april 11: Rasmus Sveding, Thomas Svendsen og 
Christopher Schmeltzer. Målet er den nordvesthollandske ø Texel, 
som de næste dage skal danne baggrund for den hollandske mili-
tære faldskærmsgrunduddannelse.
Turen er lang, og de cirka 12 timers kørsel fyldes godt ud med 
historier og skrøner og gode grin, som altid når gamle gardere 
mødes. Vi har en fælles baggrund og referenceramme, og er med 
det samme i ”sync”. Og mens kilometerne ædes og historierne 
bliver bedre og bedre, gryer morgenen så småt i horisonten. Vi 
ankommer færgelejet i Den Helden søndag formiddag, og efter en 
ganske kort sejlads og den sidste bid kørsel er vi ved vores ”BSO”, 
den idylliske gamle kro ”De Kievit” (”Viben”). 
Vi bliver indkvarteret på en 10-mandsstue af ældre tilsnit, hvilket 
straks (for os ældre) bringer Sandholmlejrens belægningsstuer i 
behagelig erindring. Kroværten Nunzio (Hollænder med italienske 
rødder) slår begejstret ud med armene, da han erfarer at vi er 
danskere, og forsikrer os om at han lige præcis ved hvad danskere 
sætter pris på, hentydende til aftenens middag. Og vi bliver ikke 
skuffede, da vi efter nogle timer med dart og øl i krostuen bliver 
trakteret med nogle ordentlige møghunde af bøffer. Mætte og 
spændte tørner vi ind den aften.

Teori og praktik
Søndag morgen står vi op, indtager morgenmaden i kroen, og 
begiver os herefter til ”Paracentrum Texel”, som faldskærmscen-

Faldskærmskursus med dramatik
”-Det her sker bare ikke for mig nu!”

tret hedder. Centret er bygget op omkring en lille lufthavn, og er 
tilsyneladende en lokal udflugtsattraktion erfarer vi senere, da 
adskillige civile ankommer for at få en is eller et måltid mad, mens 
de ser på faldskærmsudspring. Vi melder os på kontoret, og bliver 
afhentet af vores instruktør, en lille frisk kvinde fra Estland, som 
selvfølgelig selv er garvet springer. Vi bliver mikset op med nogle 
civile begyndere, som ”bare” skal have et enkelt spring, mens vi jo 
selv skal gennemføre 5 spring for at bestå kravet til den hollandske 
faldskærmsvinge.
Hele dagen går med teori afbrudt af småpauser samt praktiske 
øvelser i opsidning i flyet, proceduren omkring selve udspringet, 
samt indøvelse af landingen. Vigtigheden af den nøjagtige ”ekser-
cits” bliver understreget konstant, og nødprocedurerne indøves 
igen og igen. For når vi først hænger der, så er der ingen hjælp. 
Så er man på egen boldgade – helt alene, og kan kun støtte sig til 
procedurerne. Tøven eller forkerte handlinger kan hurtigt få fatale 
følger.  Efter en lang dags teori, overgiver vi os til krostuens hygge 
og krofatters gode beværtning.
Mandag morgen slår vi øjnene op, fulde af forventning, og flår gar-
dinerne til side for at se vejret an. Det tegner godt for faldskærms-
spring. Vel mødt på Paracentrum pudser vi først teorien af, og går 
derefter til teoriprøve, hvor vi bl.a. hænges op i en supponeret 
skærm og skal vise og forklare de forskellige procedurer og reak-
tioner i nødsituationer. Bl.a. det frygtede ”cut-away”, hvor man 
frigør sin hovedskærm, hvis den ikke fungerer tilfredsstillende, og 
skifter til reserveskærm – i luften, forstås! Og hvis det kommer på 
tale, så skal vi huske at beholde de to håndtag, som koster mange 
penge, tilføjer instruktøren med et smil, hvorefter vi alle griner. 
Efter alle har bestået, klæder vi om klar til spring. Vi tre uniforme-
rede springer naturligvis i uniform, de tre hjemsendte i udlånt civil 
dragt. Skærme på, funktions- og sikkerhedscheck, samt briefing 
omkring vejr og vind samt systematik i indflyvning og landing. Det 
er ikke lige meget hvordan man gebærder sig med så mange både 
mennesker og fly i luften på et relativt lille område. Der springes 
både static-line, som er den måde vi begyndere springer på, hvor 

Fra venstre: SG Jonas Jakobsen, 
OS Jens Jakobsen, SSG-R Brian Rützou
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en lang line fra hver mand fastgøres i flyet, og faldskærmen altså 
udløses automatisk ved udspringet. Og så de mere avancerede 
fritfaldsspring (”sky-diving”), som både udføres som begynder-
spring med erfarne springere ved siden, og helt solo af de øvede, 
hvor man først svæver ned, og siden selv udløser skærmen.

Endelig i luften 
Endelig er vores fly klar, og vi sidder op som indøvet. Jeg har uro 
i maven og sveder unormalt meget. Jumpmasteren styrer opsid-
ningen med hård hånd, og ”hooker” os op i flyet med vores liner. 
Flyet gasser op og taxier ud på runway-en. Uroen i maven stiger 
simultant med motorens omdrejninger. Flyet letter forbavsende 
hurtigt og stiger voldsomt, mens jeg svedende holder øjnene stift 
rettet på min egen højdemåler på hånden. Omkring 3000 fods 
højde åbner jumpmasteren døren, og kigger ned gennem skyerne 
for at finde et egnet sted at smide os ud. Maskinen hopper og 
danser, og det blæser en halv pelikan i kabinen. Vindens susen 
umuliggør enhver verbal kommunikation. Min puls banker vildt. 
Piloten sætter farten ned, og jumpmasteren vinker første mand 
frem.  Han krabber frem, sætter sig med benene ud af flyet, og 
efter en kort gestikuleren er han ude af flyet. Vi bliver høvlet ud 4 
mand ad gangen, hvorefter flyet skifter position, så vi ikke er for 
tæt på hinanden i luften.
I andet heat er det min tur. Da jeg bliver vinket frem, sidder mit 
hjerte helt oppe i halsen. Min krop føles unaturlig tung, da jeg 
krabber hen til døråbningen. Jeg svinger benene ud, og må med 
det samme holde imod dørkarmen, for ikke at blive suget ud. Jeg 
er tør i halsen, og det hele virker surrealistisk. Jeg lader være med 
at kigge ned gennem skyerne, men fokuserer mit blik på jumpma-
steren, som råber ”ready?” med en imponerende røst. The point of 
no return. Jeg nikker og frembringer en grimasse, som skulle have 
været et smil. Han skriger ”Go!”, hvorefter jeg med opøvelsen af 
al min viljestyrke kaster mig ud af flyet, og straks bliver revet væk 
gennem skyerne af turbulensen. Livet står fuldstændig stille i de 
2-3 sekunder der går, mens jeg tæller indeni mig selv, indtil et 
voldsomt ryk bremser mit frie fald, og jeg mærker hovedskærmen 
folde sig ud. Flyet er allerede langt væk.

”-Det her sker bare ikke…”
Jeg sunder mig et øjeblik, og kigger op for at kontrollere om 
skærmen er foldet ordentligt ud. Det er den ikke! ”Fuck!” Jeg er 
med det samme klar over, at jeg har et seriøst problem. Nogle af 
linerne har snoet sig hen over skærmen, som derfor kun er foldet 

2/3 ud. Jeg prøver at flå i linerne, men kan intet stille op. Kontrol-
lerer højdemåleren: 2300 fod. Jeg lukker øjnene og trækker vejret 
dybt. ”Det her sker bare ikke for mig lige nu!” –”Ikke i mit første 
spring, for helvede!...” Jeg tænker kort på min datter. Og jeg ved 
at mit liv ikke skal ende nu på en tilfældig hollandsk mark, og jeg 
ved at jeg kan klare den, hvis jeg holder hovedet koldt og gen-
nemfører nødprocedurerne i en bestemt rækkefølge. Jeg åbner 
øjnene, og den gamle soldats erfaringer og indlærte eksercits 
tager automatisk over. Jeg føler at jeg ser på mig selv udefra, mens 
kroppen automatisk kører nødprocedurernes handlinger igennem. 
Jeg frigør hovedskærmen, som blæser væk med et sus, og er atter 
i frit fald, mens reserveskærmen er ved at folde sig ud. Jonas, som 
svæver over mig og ser dramaet beretter senere, at jeg råber højt 
på vejen ned, inden reserveskærmen folder sig ud. Selv husker jeg 
det ikke.
Et kraftigt ryk fortæller mig, at reserveskærmen har foldet sig ud, 
og jeg mærker at jeg atter er båret. Lukker øjnene et kort øjeblik, 
inden jeg ser op for at kontrollere skærmen. ”Pyh” alt i orden! 
Skærmen er perfekt foldet ud, og fyldt med luft i alle celler. Jeg 
drager et lettelsens suk, og kan nu koncentrere mig om at ori-
entere mig i luften, samt begynde min indflyvning og forberede 
landingen. På grund af mit ”cut-away”, er jeg lidt vel langt nede, 
og har lidt mere fart på, end hvad godt er. Men det er jeg sådan 
set ligeglad med på det tidspunkt. Jeg skal bare ned. Og så er 
den der lige pludselig. Jorden. Jeg når ikke at få bremset skærmen 
ordentligt, og når heller ikke at samle benene, da jeg tager jorden 
med et hult drøn.
Jeg mærker en smerte i begge ben, men jeg er nede, og kroppen 
er stadig bedøvet af adrenalin. Jeg samler skærmen sammen og 
mødes med de andre, hvorefter vi går mod flyvepladsen. Mine 
kammerater er der hurtigt for at fornemme behovet for støtte. 
Da vi når faldskærmscentret, står der en del andre springere og 
instruktører og klapper og lykønsker. De har alle stået og set det 
hele fra jorden. Jeg bliver debriefet af chef-faldskærmsriggeren, 
som konkluderer at det er et meget sjældent hændeligt uheld. 
”-And where are the two handles?” spørger han med et smørret 
grin, der dog hurtigt forstummer, da jeg overrækker ham de to 
håndtag, som jeg har beholdt og pakket med i reserveskærmen 
efter landing. Senere bliver jeg afhørt til en formel indberetning, 
som det altid sker i den slags tilfælde. Vi aflægger faldskærmene, 
og gør klar til næste tur. Lige så snart jeg er landet ved jeg, at jeg 
skal videre og op igen. Har det fint med det. Det kommer bag på 
nogle af de andre springere. Men selvfølgelig ikke mine garder-

Ventetid på Paracentrum



Mindestenen i 
Korsør blev afsløret
Den 22. september 2013 præcis kl. 11.00 blev mindestenen 
over to gardere afsløret, og den godt 2 meter høje mindesten, 
som er opsat i Rådhushaven i Korsør kom til syne.
Mindestenen er blevet til ved hjælp af frivillige donationer fra 
blandt andet byens borgere.
Jimmi Bøgebjerg Petersen og Simon Mundt Jørgensen miste-
de begge livet under deres udsendelse i 2010.
De var begge udsendt med Den Kongelige Livgarde på hen-
holdsvis hold 9 og hold 10 til Afghanistan.
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kammerater. Da jeg ser vores teoriinstruktør, går jeg målbevidst 
hen til hende, løfter hende op og giver hende jordens største 
krammer og et kys på kinden. For undervisningen og sikkerheds-
procedurerne virkede jo!
Det bliver til et spring mere den dag, inden vejr- og vindforhold 
sætter en stopper for yderligere aktiviteter. Vi tager tilbage til 
krofatters skærmende arme. Rygtet er allerede nået kroen, og 
flere kommer hen og vil lykønske og høre historien. Mine garder-
kammerater støtter fantastisk, både mentalt og fysisk. Hen under 
aften gør benene virkelig ondt, og Jens putter mig i seng med en 
velvoksen cognac.

Afslutning på flere måder 
Tirsdag morgen står vi op for at gennemføre de sidste spring. 
Mine ben er meget dårlige, og jeg inkasserer flere bekymrende 
blikke, da jeg humper ind til morgenmaden. Thomas, som er under 
uddannelse som fysioterapeut, udfører en flot elastikforbinding 
om mit højre knæ, og mit håb er at klare de sidste 3 spring sam-
men med de andre – koste hvad det vil. På faldskærmcentret er 
vind- og skyforholdene fine, og vi klargør med skærme, kontrol 
og briefing. Nu er vi alle en smule mere rutinerede, og kan bedre 
nyde turen ned. Fantastisk at hænge og svæve i luften. Desværre 
er der stort set vindstille, hvilket betyder hårdere landinger, da 
man altid lander op mod vinden for at bremse fremdriften. Så 
med mit handicap betyder det endnu 2 hårde landinger på dårlige 
ben. Ved mit fjerde spring slår jeg ydermere ansigtet i jorden, da 
jeg ikke har noget at stå imod med. Således ankommende - hum-
pende og med en ordentlig blodtud, bliver jeg af instruktørerne 
indkaldt til en ”kammeratlig samtale”, hvor jeg bliver ”grounded” 
af sikkerhedsmæssige årsager. En afgørelse, som jeg modtager 
med lige dele ærgrelse og forståelse. Resten af garderholdet gen-
nemfører deres sidste spring, og kan kalde sig ”airborne” tirsdag 
eftermiddag.

Efter at have afleveret udrustning og modtaget certifikater og de 
eftertragtede ”vinger”, tager vi afsked med faldskærmscentret 
og kroen, og sætter atter kursen mod fædrelandet. For mit eget 
vedkommende vender jeg efter endt rekreation tilbage til centret 
medio august for at udføre mit sidste spring, og færdiggøre kurset. 
Kraftige forstuvninger og knubs, men heldigvis intet alvorligt.
Alt i alt en fantastisk oplevelse, og et dejligt kammeratskab os gar-
dere imellem. Der blev lagt mærke til os på mange positive måder, 
og Livgarden og Danmark blev repræsenteret på smukkeste vis.
Godt gået gutter! Én gang garder – altid garder!    

"Redaktionen kan oplyse at artiklens forfatter efter endt rekonva-
lescens vendte tilbage til Holland og gennemførte det sidste spring, 
og opnåede certifikat og status 5. august 2013"

Aftenhygge på ”De Kievit”
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Offi cersmessen på Livgardens Kaserne og 
Onsdagsfrokoster
Af Major (Pens.) Jesper Gram-Andersen. 

Ved Den Kongelige Livgarde findes et antal opholdslokaler for fast 
militært personel i form af officerer, musikere, sergenter og kon-
stabler, heriblandt Officersmessen på Garderkasernen i Høvelte 
og Officersmessen på Livgardens Kaserne ved Rosenborg. 
Sidstnævnte kan føres langt tilbage i kasernens historie og omfat-
ter i det væsentlige spisestue, to dagligstuer i en løjtnantslejlighed 
fra 1780’erne samt parolestuen, der tidligere var en del af Chefens 
kontor. De to officersmesser er møbleret og udsmykket med pri-
vat ejendom tilhørende Den Kongelige Livgardes Officerskorps’ 
Fond og rummer således en enestående samling af malerier og 
sølvtøj med relation til Livgardens historie og nutid. Fonden er 
også engageret i det offentligt tilgængelige museum, Livgardens 
Historiske Samling, der normalt indgår i de større repræsentative 
arrangementer. 
Udover det grundlæggende formål som opholdslokaler m.v., bru-
ges Officersmessen på Livgardens Kaserne også tjenstligt til møder 
og repræsentation. For Livgardens vedkommende kan nævnes, at 
Hendes Majestæt Dronningen normalt er gæst efter paraderne 
på Rosenborg Eksercerplads, ligesom messen bruges til uddeling 
af diverse påskønnelser for personellet, receptioner i anledning af 
jubilæer og efter Livgardens julegudstjeneste. Forsvarets højeste 
myndigheder er naturligvis velkomne til at bruge messen, hvilket 
kan være ved besøg af fremmede forsvarschefer og højere chefer 
i NATO. Af særlige arrangementer kan nævnes en middag i januar 
1992 for forsvarets generaler og admiraler samt repræsentanter 

for toppen af det civile erhvervsliv med den amerikanske general 
Norman Schwarzkopf som æresgæst. 
Desuden bruger Chefen for Livgarden i sin egenskab af Komman-
dant i København messen i kontakten med fremmede forsvarsat-
tachéer og gæstende flådeenheder. Den daglige brug omfatter 
også kaffepause til vagtgående inden vagtens afmarch til Amali-
enborg og almindelige måltider. 
En særlig gruppe af ældre officerer – ”De Tusindårige” holder også 
en månedlig onsdagsfrokost i messen, en tradition med rødder 
tilbage til Livgardens stabs brug af Messen, inden Staben flyttede 
til Sandholmlejren i 1977. 
Den første onsdag i måneden gennemfører Livgardens Officers-
forening på vegne af Chefen for Livgarden også en kammeratlig 
frokost for egen regning med indlæg ved en intern eller ekstern 
foredragsholder. 
Udover jævnlige briefinger ved Chefen for Livgarden kan som 
eksempler nævnes Stabstambouren, Præsidenten for De Danske 
Garderforeninger, brigadechefer, feltpræster og forsvarsministre; 
også ved denne lejlighed er Livgardens Historiske Samling åben 
for deltagerne. 
Tjenstgørende, hjemsendte og afskedigede officerer af Den Konge-
lige Livgarde skal hermed opfordres til at deltage i arrangementet 
– tilmelding med anførelse af grad og navn på onsdagsfrokost@
gmail.com (JGA).

Livgarden

Chefen for 2. Brigade, oberst Michael Bach Jensen orienterer om 
aktuelle forhold og fremtidige udfordringer for brigaden. 

Ved onsdagsfrokosten den 2. oktober i Officersmessen på 
Livgardens Kaserne takkede Chefen for Livgarden Henrik, der 
efter 5 år som hjælper ifm. onsdagsfrokosterne trækker sig 
tilbage som 60-årig.
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Glimt fra musikkens 
efterår

Kom til koncert
5. nov. kl. 19.30 i Odense Koncerthus
Gensyn mellem maestro Børge Wagner og Musikkorpset, der 
bl.a. vil opføre værker fra pladen ”Taffelmusik ved det danske 
hof”, 1992. Billetter på Billetnet. 
Se mere på www.dklm.dk. 
28. nov. Holmens Kirke kl. 19.30
Julekoncert med dirigent Bo Holten og koret Musica Ficta. 
Billetter på Billetnet.

3. og 4. oktober stod programmet på musik med britisk islæt og 
swingende rytmer. Skotske Russel Gray dirigerede og Annette 
Heick sang til. Billedet er fra en orkesterprøve i Amager Bio, nyt 
midlertidigt øvested for det hjemløse orkester.  Ved koncerten i 
Slagelse hos Gardehusarerne, arr. af Interforce, var den store sal 
fyldt til bristepunktet med et begejstret publikum. Den skotske di-
rigent var i kilt, og stemningen var i top, da Annette Heick fortalte 
vovede historier. Da koncerten blev gentaget i Høvelte for de nye 
gardere, var oberstløjtnant Jan Stoltenborg konferencier, en rolle 
han gennemførte med glans og stor viden om musikken. 

Tekst og foto: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

Ny CD
Den Kongelige Livgardes Messing-
ensemble er lige udkommet med 
en ny CD sammen med Povl Dis-
sing, og sangerinden Signe Sneh 
Schreiber. Den indeholder musik 
af Lumbye, Bellman, Anders Kop-
pel med flere. Den fås ved at 
skrive til lgmessing@gmail.com. 

Ny CD
Den Kongelige Livgardes Messing-
ensemble er lige udkommet med 
en ny CD sammen med Povl Dis-
sing, og sangerinden Signe Sneh 
Schreiber. Den indeholder musik 
af Lumbye, Bellman, Anders Kop-
pel med flere. Den fås ved at 
skrive til lgmessing@gmail.com. 

10. og 11. sept.: 2 koncerter i Rosenborgs riddersal. Martin Nagashi-
ma Toft dirigerede musik fra barokken til vort århundrede. Solister 
var Signe Sneh Schreiber, sopran og Svend Vermund, trompet. Der 
var rift om billetterne til Musikkorpsets Venner, og den første aften 
afsluttedes med pølsegilde i sergentgården. Foto: Kurt Nielsen.

11. sept: H.M. Dronningen overværede koncerten på Rosen-
borg, arrangeret af Interforce for særligt indbudte. Orkester-
chef Eric Enstrøm (t.h.) var konferencier. 
Foto: Karsten Weirup/Interforce.

7. og 8. sept. var Rosenborgs riddersal rammen om to kammer-
koncerter med Igor Stravinskys markante værk, ”Historien om 
en Soldat”. Musikere fra Livgarden havde allieret sig med bl.a. 
kgl. koncertmester Tobias Durholm og dirigent Jon Gjesme for 
at opføre værket. Fortællerrollen blev fremragende fremført af 
skuespiller Nis Bank-Mikkelsen. Foto: Svend Vermund.

19. sept.: Statsbesøg fra Vietnam. Musikkorpset medvirkede 
ved modtagelsen i Kastrup Lufthavn om morgenen i uvejr. DMI 
skrev om skybrud med voldsomme mængder hagl, torden og 
lynild. Uvejret holdt op, lige da Vietnams præsident ankom. 
Om aftenen var der gallataffel på Fredensborg Slot. Svenske 
Andreas Hanson dirigerede taffelmusikken. 
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Præsidiets skydeudvalg.
Lørdag den 21. september var der kaldt til samling for gamle gar-
dere i Vingsted, hvor den årlige dyst på 50 m og 200 m skydning 
blev afholdt. Vejret viste sig igen fra sin bedste side, og efterårs-
solens varme stråler skinnede over banerne i Vingsted.
Kl. 10.30 trådte alle fremmødte an til åbningsparade. Livgardens 
hold bestående af 12 gardere og en sergent trådte an på højre 
fløj, og herefter fulgte mere end 50 gamle gardere. Paraden blev 
rettet til højre, der blev set lige ud, og paraden blev meldt af til 
vicepræsidenten for region 3, Ulrik Baunsgaard, der herefter lod 
flaget hejse som tegn på, at gamle gardere nu var samlet til kap-
pestrid i Vingsted.
Så var det endelig tid til skydning, og efter indskrivning til 50 m 
og 200 m skydningerne, vendte skytterne blikket mod standplad-
serne. Straks fra de første skytter lagde sig bag geværerne var der 
stor travlhed over alt. Næppe var en skytte blevet færdig og havde 
flyttet sig fra en standplads, før næste skytte havde lagt sig til rette 
og indtaget skydestilling. Og sådan blev det ved hele dagen.
200 m liggende, 200 m i 3 stillinger, 50 m liggende, 50 m serie-
skydning og 50 m for garderpiger og børn, - ja alle havde rig lejlig-
hed til at komme til at skyde. Travlheden på banerne var til tider så 
stor, at antallet af udlånsgeværer godt kunne have været større, og 
det til trods for at der i år var ekstra mange geværer til udlån.

Der er ingen tvivl om, at tilbuddet om gratis ammunition til alle 
deltagere lokker flere til Vingsted, og der er heller ingen tvivl om, 
at et stort deltagerantal gør dagen sjovere for alle. 
Særlig livlig aktivitet var der på banerne, hvor de gamle gardere 
kunne prøve at skyde med de tjenstgørendes gevær M/95. Mere 
end 50 gamle gardere skulle lige prøve at skyde hermed, og indtil 
flere måtte erkende, at der er langt fra model 89 geværet eller 
garand geværet til hærens tjenestegevær af i dag. God instruktion 
af de tjenstgørende gardere gjorde dog, at det lykkedes for alle at 
ramme skiven.
Da det sidste skud var affyret, samledes 68 deltagere til den afslut-
tende skyttebuffet. Igen i år var det en flot og velsmagende buffet, 
hvor alle kunne blive mætte. Snakken gik på kryds og tværs, og 
hvis man lyttede efter, kunne man godt høre en enkelt eller to 
soldaterhistorier i snakken. 
Efter uddeling af præmier var det tid til at sige farvel og tak for en 
dejlig dag. Lommebøgerne blev fundet frem, og der blev sat kryds 
ved lørdag den 20. september 2014, hvor vi igen mødes til skydning 
i Vingsted.

Præsidiets Skydeudvalg

Skydning

Festaften på Bornholm for ISAF-15
Torsdag den 29. august kunne De Danske Gar-
derforeninger afholde fest for de hjemvendte 
gardere, der har gjort tjeneste i Afghanistan 
på Hold ISAF-15.
For fjerde gang var arrangementet lagt i hæn-
derne på Bornholms Garderforening, hvor 10 
frivillige gamle gardere under ledelse af for-
eningens formand Kaj A. Hansen sørgede for 
en perfekt aften for deltagerne.
Kl. 18.30 ankom ca. 180 gardere via en flag-
smykket hovedgade til Nyvest-Centret i 

Nylars, hvor Kaj A. Hansen og undertegnede 
kunne byde hver enkelt  af gæsterne velkom-
men, inden de gik ind til de veldækkede borde 
for at nyde en dejlig 3-retters menu.
Inden middagen bød Kaj A. Hansen velkom-
men og undertegnede fik senere lov til at hol-
de festtalen. Ligeledes var der underholdning 
ved tryllekunstneren Magiske Mr. Mox, der i 
den grad havde deltagerne i sin hule hånd.
Efter middagen overtog Livgardens Musik-
korps’ brassband ”Afghanistanbandet” scenen 

sammen med sangerinden Rikke Hvidbjerg, og 
i godt en time var der musikalsk underholdning 
på højt niveau, der fik salen til at swinge.
Kl. 23.30 forlod gæsterne Nyvest-Centret.
Det er første gang, jeg har haft lejlighed til 
at overvære en festaften af denne slags, og 
jeg kan kun på De Danske Garderforenin-
gers vegne rose arrangørerne og deltagerne 
fra Bornholms Garderforening for et perfekt 
arrangement. 
 Carsten Rasmussen, forretningsfører

www.gardershop.dk  ·  www.nordea.dk  ·  www.deloitte.com
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Hjørring og Omegn (14/3 1930 – GF 56)

Formand: 267-JUL-59 Bent Mikkelsen
Blågranvej 22, 9800 Hjørring
Tlf. priv. 98 92 36 52· Mobil 50 54 96 88
e-mail: Postbent@vip.cybercity.dk
www.hjgarderforening.dk

Brønderslev og Omegn (1/7 1947 – GF 70)

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

Himmerland (4/12 1914 – GF 34)

Formand: 433-NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 17 75 / 21 74 77 75
e-mail: bestyrelsen@himmerlandsgf.dk
www.himmerlandsgf.dk

Garderforeningerne i Nordjylland (1)
Vicepræsident: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. priv. 9798 1767 /a. 2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk

Regionsskydeleder: 
APR-88 Glenn K. Andersen 
Vorupørvej 228
7700 Thisted
Tlf. mob. 2517 4374
Fax: 9797 5007
e-mail: gkn@cimbria.com

Regionsbowlingleder: 
702-SEP-64 Kjeld Christensen
Herluf Trolles Gade 23, 1.th.
9000 Aalborg
Tlf. 9812 8286

Hadsund og Omegn (29/12 1917 – GF 40)

Formand: 788-SEP-62 Niels Vestergaard
Læsøgade 6, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 33 51 · Mobil 24 49 99 85
e-mail: nielsvestergaard@privat.dk

Hobro og Omegn (28/5 1915 – GF 35)

Formand: 505-JAN-68 Poul Erik Bundgaard
Søndermarksvej 25, Stenild, 9500 Hobro
Tlf. 98 54 84 36
e-mail: kape@live.dk

Nordjylland (24/3 1908 – GF 10)

Formand: JAN-80 Olav Vibild
Klithagen 2, Klitgaard, 9240 Nibe
Tlf. arb. 28 14 35 01 · Tlf. priv. 98 35 01 30
e-mail: olav@olavvibild.dk
www.gfnordjylland.dk

Morsø (16/7 1918 – GF 44)

Formand: 686-SEP-64 Knud Rasmussen
Soelbergsvej 11, 7900 Nykøbing M
Tlf. a. 99 70 70 00 /p. 97 72 22 36
e-mail: sokr73@morsoe.dk

Nordjylland (I) 11-13

Golfdagen blev afholdt fredag den 27. sep-
tember 2013 på Ørnehøj Golfbane i et strå-
lende sensommervejr på en særdeles flot og 
velplejet  bane med 16 deltagere fra Thisted 
GF, Brønderslev GF, Nordjyllands GF, Hobro 
GF, Randers GF og Himmerlands GF.  
Der blev spillet om ”Formandens Vandre-
pokal” som blev vundet Oluf Svendsen GF 
Nordjylland med 39 stabelpoint. nr. 2 blev 
Jens Færløv GF Nordjylland med 35 sta-
belpoint. Damerækken blev vundet af Lone 
Svenstrup med 31 stabelpoint og nr. 2 blev 

Bowlingaften med damer i Aars
Mandag den 4. november 2013 kl. 18.00.
Aars Bowlingcenter, Hjortkærsvej 1, 9600 Aars.
Igen i efteråret arrangeres der en bowlingaften 
sammen med garderpigerne. I er velkommen til 
at tage familien, gode venner, eller naboen med. 
Efter en times bowling fra kl. 18.00-19.00 (der 
bliver isat gul kegle) samles vi i mødelokalet, hvor 
vi skal have  hakkebøf med tilbehør, derefter kaffe 
for en pris af ca. kr. 160,00 inkl. leje af sko. Her vil 
der blive uddelt de udsatte præmier.
Der bowles i to præmiegrupper – en dame- og 
en herrerække med præmier for hver 5 delta-
gere samt for  isat  gul kegle forrest. Tilmelding 
til  bowlingleder Kjeld Sørensen 2174 7775 eller 
e-mail garder@himmerlandsgf.dk senest søndag 
den 3. november 2013 kl. 18.00.

Generalforsamling nr. 99
Himmerlands Garderforening inviterer hermed 
alle gamle garderkolleger til julefrokost og gene-
ralforsamling mandag den 2. december 2013 
kl. 18.00 på Ranum Kro, Vestergade 10, 9681 
Ranum.
Dagsorden ifølge vore vedtægter der er udsendt 
til alle. 
Nærmere oplysninger hos bestyrelsen, tilmel-
ding til bestyrelsen eller på e-mail: garder@
himmerlandsgf.dk snarest og senest søndag den 
1. december 2013. Alle er velkommen.

2. GOLFDAG 2013 REGION 1

Inge Lise Vittrup med 21 stabelpoint begge fra 
GF Nordjylland.
Konkurrencen om at komme nærmest flag på 
hul 5 blev vundet af Leif Hellsten Brønderslev 
GF med 0,98 m. til flaget, hul 8 Niels Chr. Thy-
gesen GF Nordjylland  med 7,41 m til flaget, hul 
12 Leif Hellsten Brønderslev GF, med 15 m  til 
flaget og hul 15 Niels Chr. Thygesen GF Nord-
jylland med 22,78 m til flaget. Efter matchen 
var der fælles spisning og præmieuddeling af 
matchleder Jørgen Vittrup til vinderne. Tak til 
GF Nordjylland for præmie.  

4. november sammenkomst i Vendiahallen kl. 
19.00 til en fælles skydnings og kammeratskabs-
aften, hvor vi har inviteret Marineforeningen, 
Flyvevåbnets soldaterforening samt Forsvars-
brødrene. Efter skydningen slutter vi aftenen af 
med et par stykker brød, hyggeligt samvær samt 
præmieuddeling til de heldige. Husk tilmelding 
til Poul Svendsen eller formanden senest 2. 
november tlf.9890 1513 / mobil 4250 1513 mail: 
hyacintvej@has.dk  

5. september Den Nationale Flagdag var vi 
inviteret af Marineforeningen for Hjørring og 
Omegn og deltog til flaghejsning kl. 08.00 med 
efterfølgende sammenkomst i marinestuen.
Kl. 19.00 var der aftensgudstjeneste i Vrejlev 
Kirke hvor Sognepræst Kirstine R.R. Rafn i sin 
gudstjeneste omtalte Danmarks udsendte Vi 
deltog sammen med Hjemmeværnet og Mari-
neforeningen.  267-JUL-59 Bent Mikkelsen

TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER KL. 19.30 SKYT-
TELAUGET
Med fokus på det kammeratlige samvær afholder 
Skyttelauget skydeaften men også med kortspil 
og rafling. Stedet er som sædvanlig skydeba-
nerne på Gl. Lindholm Skole. Tilmelding ikke 
nødvendig.
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Randers By og Omegn (1/2 1908 – GF 08)

Formand: 505-SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09 
e-mail: aaledamgaard@mail.tele.dk

Vendsyssel (14/5 1918 – GF 43)

Formand: DEC-06 Peter Christensen
Byrdalsvej 31, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
e-mail: peter@viland.dk

Thisted Amt (8/4 1901 – GF 04)

Formand: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf.p. 9798 1767 /a.2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk 
www.thistedamtsgarderforening.dk

Nordjylland (I)

TIRSDAG DEN 26. NOVEMBER KL. 19.30 TRÆ-
NINGSSKYDNING.
Skyttelauget arrangerer i vinterens løb en række 
træningsaftener, hvor medlemmerne af GF Nord-
jylland kan forbedre deres skydefærdigheder. 
Aftenen er koncentreret omkring skydetræning. 
Der vil være instruktør til stede. Tilmelding ikke 
nødvendig, du skal blot møde op til skydetræ-
ning. Du er velkommen til at tage børn eller 
børnebørn med til træningsskydningen.

TORSDAG DEN 28. NOVEMBER KL. 18.00 
GENERALFORSAMLING NR. 106 I PAPEGØJE-
HAVEN.
Indkaldelse udsendes til alle medlemmer. En 
dejlig aften hvor vi efter generalforsamlingen 
samles om det traditionsrige torskebord eller 
måske dyrekølle. Oplys ved tilmeldingen hvad du 
foretrækker. Husk det er nødvendigt at tilmelde 
sig, enten på telefon til Olav Vibild 98 35 01 30 
eller via vor hjemmeside.

FUGLESKYDNING
Den 10. september havde vi vor traditionelle 
fugleskydning. Først inspicerede Oldermanden 
de fremmødte Gardere, hvorefter formanden 
og den afgående fuglekonge ligeledes kunne 
inspicere Garderne. Ny Fuglekonge blev JUL-71 
Teddie Thulstrup ved skud af Peter Færch.

Fra v. ses formand Olav Vibild, vor nye Fugle-
konge JUL-71 Teddie Thulstrup.

Der indkaldes hermed til ordinær general-
forsamling i vor Garderforening tirsdag den 26. 
(NB: Ny dato) november kl. 19.00 i Garderstuen 
på Restaurant Tronborg. Dagsorden er ifølge ved-
tægterne. Generalforsamlingen indledes med 
spisning og der vil udover denne være et helt 
særligt indslag i løbet af aftenen: Efterår vil snart 
blive til vinter og inden længe står julen for døren.  
Det bliver tid for indehygge og julefrokoster … og 
måske også foreningens nye Gardersnaps. Den 
fremstilles af Brænderiet Enghaven i Mellerup, 
som siden sommeren 2008 har produceret bræn-
devine, dessertvine og æblemost. Der bruges 
lokale råvarer og vandet er hentet fra eget natur-
ligt springende kildevæld, men når det gælder 
Gardersnapsen har brænderiet hentet urterne 
fra øvelsesterrænnet ved Sandholm og Høvelte. 
Hvor ellers? Der bliver lejlighed til at se og smage 
Gardersnapsen ved generalforsamlingen. Endnu 
en grund til at møde op!!! Tilmelding til general-
forsamlingen senest 8. november.
Husk også foreningens traditionelle julebanko. 
Kalle har endnu engang været på jagt efter 
udsøgte gevinster, så kom til banko, til en aften 
med hygge, glögg og æbleskiver og tag konen, 
kæresten, ungerne og svigermor med. Det fore-
går i Garderstuen  på Restaurant Tronborg tirsdag 
den 3. december kl. 19.00. Tilmelding før den  
22. november. Tilmelding til formanden eller 
til kasserer Leif Bodilsen Kaldahl tlf. 8646 6234 
email: a.l.bodilsen@gmail.com  Vel mødt

AUG-79 Søren Dam Kjeldsen

Onsdag d. 13. og 27. nov. kl. 19.30
Skydning og kammeratskabsaften i Sjørring 
Hallen.
Vi har fået plads i Sjørring Hallen og vi har efter-

Husk kammeratskabsaften d. 6 november  og 
ikke mindst årets bedste julefrokost du og din 
kone kan deltage i. Det foregår i år i Marinestuen 
Fr-havn. Seneste tilmelding til Peter 15. nov. på 
tlf. 3124 3733.
Ons. 4. december er årets sidste kammeratskabs-
aften, her vil aftenens tema blive julehygge, så 
kig i den store kasse med julepynt og tag nisse-
huen på denne aften. VI SES.

I september måned har fanen været til to 
arrangementer.
D. 2. september var fanen i Skagen, for at mod-
tage regentparret. Fanebærer var MAJ-55 Jan 
Erling Jensen og NOV-60 Knud Nielsen. Der var 
22 fremmødte faner
D. 5. september var fanen til ”national flagdag” 
på Flådestation Frederikshavn. Fanebærer var 
MAJ-63 Arne Mortensen og DEC-06 Peter 
Christensen.
 
Onsdag 11. september blev der afholdt sæso-
nens første kammeratskabsaften efter en god 
sommer.
Der var 12 fremmødte som fik serveret hot-
dogs til de var revnet. DEC-01 Christian Fugl-
sang donerede drikkevarer denne aften da han 
var blevet far til to tvillingesønner i starten af 
august måned.

DEC-97 Martin Jensen

GO-KART REG. 1
Tirsdag den 3. september mødtes 14 til ræs i 
"højeste potens".
Der blev budt velkommen og så fik alle en 
instruks. Efter kvalifikations heats, blev vi ind-
delt i gældende heats og efter et meget tæt 
ræs var det så tæt, at nr. 1, 2 og nr. 3 var inden 
for 30 cm fra hinanden. Vinder og Nordjysk 
mester blev: Allan Krogh Pedersen, Nr. 2 blev 
Claus Gustafsen og nr. 3 blev Jens Ferløv. 
Alle fik, som man gør i motorsport, en flaske 
champagne og fejret på podiet. Herefter var 
der kammeratligt samvær over et stille krus øl, 
medens sveden blev tørret af og pulsen kørt 
ned. Vi kan allerede nu afsløre, at vi gentager 

succesen til næste år tirsdag den 2. september 
2014, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

GARDERGOLF
Den 27/9 afviklede GF Nordjylland efterårets 
GARDERGOLF match. Vi var i alt 16 deltagere 
som repræsenterede 6 af de 11 GF i reg. 1. 
Af de 16 var der desværre kun 2 damer og vi 
ser gerne at flere af vore damer vil deltage til 
næste år. Vinder af Formandens vandrepokal  
blev JUL-71 Oluf Svendsen fra GF Nordjylland 
med 39 point. Øvrige vindere vil blive oplyst 
under regionsnyt.  

JUL-71 Niels Chr. Thygesen

følgende plads, hver anden onsdag, sammen 
med Dragonforeningen.
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.
 
Fredag 29. november kl. 18.30.
Julefrokost og banko i Cimbriahuset. 
Vi afholder vores årlige julefrokost/banko for 
medlemmer og ledsager.
Menuen laver vores koner og til en meget fordel-
agtig pris, 100,00 kr. incl. drikkevarer. 
Efterfølgende spiller vi banko om fine sponserede 
præmier mm.
Tilmelding til Niels Godiksen på 2090 7901 el. 
n.godiksen@mail.dk senest d. 24. november.

NOV-78 Niels Godiksen

Østvendsyssel (16/11 1971 – GF 77)

Formand: 952-MAJ-66 Poul Sonne Jensen
Gl. Lyngdrupvej 15, 9310 Vodskov
Tlf. 98 28 14 78
e-mail: lyngdrup@mail.tele.dk

Onsdag d. 27. november 2013.
Ordinær generalforsamling, samt fremvisning 
af hjemmeværnets materiel.
Der indkaldes hermed til foreningens ordinære 
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Bjerringbro og Omegn (11/7 1961 – GF 75)

Formand: 964-JUN-68 Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 19 88
e-mail: ole777964@gmail.com

Garderforeningerne i Midtjylland (2)
Vicepræsident: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
e-mail saabyetjele@hotmail.dk

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

Regionsbowlingleder: 
Vacant

Djursland (7/4 1929 – GF 55)

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

Odder og Omegn (5/4 1909 – GF 12)

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

Herning og Omegn (10/10 1911 – GF 23)

Formand: FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen
Henry Heerups Vej 36, 7430 Ikast
Tlf. 60 91 73 42
e-mail: klinch@webspeed.dk

Holstebro og Omegn (6/5 1912 – GF 26)

Formand: SEP-89 Søren Graagaard Tokkesdal Lund
Lindeborgvej 12, 7560 Hjerm
Tlf. p. 97 46 54 55/a. 40 37 26 26
e-mail: soerengtl@hotmail.com

Lemvig og Omegn (17/12 1910 – GF 19)

Formand: Ole Nicolaisen
Lundvej 44, 7650 Bøvlingbjerg
Tlf. 97 88 50 18 · Mob. 21 42 50 18
e-mail: uon@mail.tele.dk

Ringkøbing og Omegn (27/12 1916 – GF 39)

Formand: JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20. · Mob. 51 76 98 91
e-mail: lindevej.20@mail.tele.dk
www.dg39.dk

Skanderborg og Omegn (4/2 1916 – GF 36)

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

Samsø (18/3 1908 – GF 09)

Formand: JAN-59 Carsten Buchardt
Landevejen 12, 8305 Samsø
Tlf. 86 59 62 42 
e-mail: carstenbuchardt@gmail.com

Silkeborg og Omegn (4/5 1913 – GF 30)

Formand: JUL-73 Ole Louring
Ballevej 20, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 21 10
e-mail: ole.louring@fibermail.dk
www.silkeborg-garderforening.dk

Midtjylland (II) 11-13

22. november 2013 Generalforsamling kl. 
18.30.
Vi starter med generalforsamlingen. Derefter føl-
ger torskegilde, der vil være et alternativ for dem, 
der ikke kan lide torsk.
Nærmere om tid og sted vil blive tilsendt.
 NOV-99 Peter Maj

Husk! Husk!
Pokalskydning M/K 
Torsdag den 7. november 2013 kl. 19,00 i Høj-
mark Hallens Skydekælder. Så er foreningens 

15 m. skydning
Nu er sommeren gået og det er tiden til at starte 
på skydningen igen.
Vi skyder som vi plejer hver tirsdag fra kl. 19.00 
- 21,00 på Samsø Skytteforenings baner i Samsø 
Hallen hvor vi låner foreningens geværer.
Mød op og få en hyggelig aften.

JAN-59 Carsten Buchardt

Bowling
Så starter vi bowlingsæsonen igen -  onsdag den 
13. november  kl. 19,00 på Brokbjergvej 12, Sil-
keborg. Tilmelding til Ole Louring på 8680 2110 
senest den  9. november. 

Vi vil bede dig tage stilling til, hvordan du frem-
over ønsker at modtage Garderbladet. Ønsker 
du fortsat at modtage det i fysisk form med 
posten, skal du ikke foretage dig noget.
Ønsker du i stedet at læse bladet i elektronisk 
form, beder vi dig sende en mail eller ringe til 
formanden om din beslutning -  ole.louring@
fibermail.dk -  tlf. 8680 2110. 

NOV-71 Keld Blokager

aktivitetsprogram for 2013 ved at være udtømt. 
Det sidste arrangement er anden omgang af årets 
to pokalskydninger på 15 m. mod Skjern GF, her 
ved den sidste skydning afgøres det, hvem der 
skal opbevare pokalerne det næste års tid som 
bevis på at være årets pokalskytter M/K, da det er 
det samlede resultat fra årets to skydninger der er 
gældende, skal man have deltaget i begge skyd-
ninger for at blive pokalskytter, men den heftige 
kamp om at få del i de fine Garderglas deltager 
alle i, der er otte præmier i alt, så chancerne for 
at skyde sig til et Garderglas er rimelig stor. Efter 
skydningen mødes vi i ”Garderstuen” til hyggeligt 
samvær og præmieoverrækkelse, samt Jans gode 
kaffebord. 
Mød nu op og deltag i det kammeratlige samvær 
med andre gamle Gardere M/K, alle kan deltage i 
skydningen uanset kvalifikationer, da vores inter-
ne regler tillader skydning med geværstøtte. 

JAN-72 Anders Bjerg

Fødselsdag
Jubilæum

Messingblæsere fra 
Musikkorpset gør dagen festlig.

Ring til Claus Mærsk. 
Trompetist ved 

Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194

generalforsamling i hjemmeværnsgården, Karet-
magervej, Dronninglund KL. 18.00.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Program. Kl. 18.00 får vi besøg af hjemme-
værnet, hvor Michael Kristensen vil fortælle om 
hjemmeværnets mange opgaver, samt vise en 
masse spændende materiel. Vi skal også se nogle 
af hjemmeværnets køretøjer. Kl. 19.00 er der 
spisning med efterfølgende generalforsamling 
samt kammeratligt samvær. Tilmelding senest d. 
18. november til formand Poul Sonne Jensen på 
tlf. 2240 1478 / 9828 1478 eller mail lyngdrup@
mail.tele.dk eller sekretær Jacob Dam Rasmus-
sen på tlf. 2448 0186 eller mail jdr@stofanet.dk

Lørdag d. 30 november 2013. Jagt. 
Afholdes hos Poul Sonne Jensen, Gl. Lyngdrup 
kl 09.00. Tilmelding senest 2 dage før til Poul 
Sonne Jensen på Tlf. 22401478 / 98281478 eller 
mail lyngdrup@mail.tele.dk el. Morten G. Jessen 
på Tlf.23245655 / 98284488 eller på mail mgj@
netpilots.dk

Onsdag d. 4. december 2013 - Skydning.
Sigtekornet skal finjusteres. Derfor skydes der 
Onsdag d. 4. december. Skydningen starter kl. 
19.00, og finder sted under hallen i Vodskov.
Tilmelding senest 2 dage før til:
Carsten Christensen på tlf. 2252 3245 eller Jacob 
Dam Rasmussen på tlf. 2448 0186 eller mail jdr@
stofanet.dk

Til Orientering
For nemmere, hurtigere samt billigere at kunne 
give besked til vores medlemmer, vil vi gerne 
have tilsendt jeres e-mail adresser til jdr@
stofanet.dk Husk Navn

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen
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Skive og Omegn (7/6 1912 – GF 27)

Formand: 802-SEP-62 Jørgen Smed Kjeldsen
Ahornvænget 41, 7800 Skive
Tlf. 41 57 31 42
e-mail: ahornvanget41@webspeed.dk
www.skivegarderforening.dk

Skjern og Omegn (12/3 1943 – GF 64)

Formand: FEB-69 Gunnar Jensen
Åvangen 5, 6900 Skjern
Tlf. 97 35 20 73
e-mail: gunnar.yette@hotmail.com

Viborg og Omegn (25/7 1909 – GF 15)

Formand: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 · Mobil 40 37 34 32
e-mail: saabyetjele@hotmail.com
www.dg-viborg.dk

Midtjylland (II)

Aarhus og Omegn (26/9 1902 – GF 05)

Formand: 552-JUL-63 S. O. Pontoppidan
Banegårdspladsen 10, 8000 Aarhus C
Tlf. 86 19 94 44 - 86 14 41 55
e-mail: hydahl@gmail.com
www.AarhusGarderforening.dk

Buffet og Bowling mandag den 11. november 
2013 kl. 18.45.
Buffet og bowling i Bowl´n Fun, Sdr. Boulevard 
15, Skive. 
Tilmelding senest den 4. november til Jørgen 
Kjeldsen, tlf. 4157 3142 eller Tage Larsen tlf. 
9756 8154/4016 8154.

Søndag den 22. september havde Garder-
foreningen for Skive og Omegn indbudt til 
landsskydning på 200 m. bane på Dalgas Skyt-
tecenter.
Medlemmer, nogle med ægtefælle, børn, svi-
gerbørn og børnebørn, mødtes kl. 9.30 til 
formiddagskaffe. Medlemmerne gik derefter på 
200 m. banen og afgav deres 15 skud. Damerne 
og de unge mennesker blev tilbudt at skyde 
med riffel på 50 m. bane. Det blev taget godt 
imod og der blev afgivet adskillige gode skud. 
Ved 12 tiden mødtes vi igen ved bordet til kar-
toffelsalat og pølser. De bedste skytter- både 
på 50 og 200 m. baner – fik overrakt præmier 
sponseret af Den Jyske Sparekasse.
Det var en god og meget hyggelig søndag.

OKT-80 Erik Ringgaard

Pokalskydning i Højmark Hallen
Torsdag den 7. november 2013, kl. 19.00, afhol-
des den halvårlige pokalskydning mellem Ring-
købing og Skjern Garderforerninger. 
Det foregår som sædvanlig i Højmark Hallens 
skydebaner på 15 meter.
De to foreningers medlemmer med damer ind-
bydes til denne skydning, hvor alle kan være med 
uanset skydefærdigheder. 
Damerne dyster om en vandrepokal fra Nordea, 
medens herrerne dyster om en vandrepokal fra 
Skjern Bank.
Pokalerne går til den forening, som har bedste 
resultat og den skytte, som har deltaget i begge 
årets skydninger og har højeste resultat. 
Herudover er der garderglas til de bedste skytter.
Begge pokaler blev sidste år vundet af Ring-
købing, og fra den første skydning i april i år er 
Skjern noget bagud i point. 
Derfor håber jeg, at mange vil møde op til pokal-
skydningen den 7. november i Højmark og vise, at 
os fra Skjern også kan bruge en riffel.

Efter skydningen er der kaffe til husets fantastiske 
æblekage.
Kom og hjælp din forening og deltag i efterføl-
gende socialt samvær.

FEB-69 Gunnar Jensen

Tirsdag den 5. november
Bowling kl.18.30 i Bowl’n’Fun, Tingvej 7, Viborg. 
Denne aften tager vi damerne med. Brug aftenen 
til en god gang træning så vi er klar til dysten 
mod Bjerringbro GF den 14. januar. Senest til-
melding fredag den 1. november til Karsten på 
2123 2770.

Fredag den 29. november
Julelotterispil. Husk foreningens traditionel-
le julehygge på Rindsholm Kro fredag den 29. 
november kl.18.30. Der er lotterispil med mange 
gevinster – så tag hele familien med. Tilmelding 
er ikke nødvendig.

JAN-80 Povl Christensen

Skydning
Vi skyder indendørs skydninger i Lyseng fra kl. 
19.00 onsdagene den 30. oktober og den 27. 
november. Du kan stadig nå at skyde sæsonens 
N. A. I. S. skydning om medaljer inden general-
forsamlingen.
Nærmere oplysninger om skydning hos Helge 
Kuno Pedersen på tlf. 8695 0440.

Torsdag den 7. november kl. 19:00 er der 
ANDESPIL i det Store Selskabslokale, Skovvangs-
vej 127, Aarhus N. 
Hele familien er velkommen til at spille med om 
de flotte præmier og de udsøgte sidegevinster.
Dørene åbnes for salg af spilleplader kl. 19:00. 
Opråb begynder kl. 19:30. 
Pris: 50 kr./pers. for kaffebord med franskbrød og 
kringle. Også øl, vand og vin kan købes.
Børn u/14 år halv pris.
Bindende tilmelding: Jørgen Ø. Johnsen tlf. 4075 
1724, e-mail: abc-telte@mail.dk senest den 29. 
oktober.         

Mandag den 11. november kl. 11:00 er der 
MINDEHØJTIDELIGHED for våbenhvilen i Første 
Verdenskrig i Mindeparken.

Foreningens fane er til stede. Det foreslås, at man 
blandt de fremmødte gamle gardere på egen 
hånd aftaler frokost efterfølgende. 
Arr.: SOK. Ingen tilmelding.

Torsdag den 21. november kl. 18:30 er der 
GENERALFORSAMLING i Den Gamle By, Hobro-
huset, Aarhus.
Dagsorden i henhold til vedtægterne. Alle med-
lemmer bør komme til generalforsamlingen og 
gerne deltage i den hyggelige spisning bagefter. 
Vælg mellem kogt torsk og engelsk bøf. Dessert: 
Pandekager med is.
Hæderstegn bæres.
Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer. 
Bindende tilmelding til spisning: Jørgen Ø. John-
sen tlf. 4075 1724. E-mail: abc-telte@mail.dk 
senest den 8. november.            

Mandag den 2. december kl. 11.00 afholdes 
mindehøjtidelighed for jernbanesabotørerne 
fra Langaa-gruppen.
Skæring Hede ved mindestenen. Arrangør: Aar-
hus Samvirkende Soldaterforeninger. Ingen til-
melding.

Torsdag den 5. december kl. 19:00 serveres 
der JULEGLÖGG i Selskabslokalet, Skovvangsvej 
127, Århus N.
Kammeratligt samvær, kortspil og garderhygge. 
Nisserne serverer kraftig glögg, æbleskiver og 
kaffe. Pris: 70 kr./pers.
Bindende tilmelding til Per Bundgård tlf. 86 98 86 
00, senest den 28. november.

Den 5. september var vi igen til golfaften i Mar-
kusminde Golf Club, og vi var velsignet med 
flot solskinsvejr.
De øvede spillere gik en runde på den store 18 
hullers bane, og vi andre fik en grundig instruk-
tion i, hvordan man, måske, kan blive en habil 
golfspiller.
Vi startede med at øve os på udslagsbanen 
en times tid. Efter at vi hver især havde slået 
utallige huller i luften og i jorden, samt sendt 
mellem 50 og 75 bolde ret upræcist ud over 
grønsværen, blev vi inddelt i hold på fire.  
Vi gik nogle runder på øvebanen, der består af 
6 huller, som ligger mellem 40 og 50 meter fra 
tee-stedet (hvor man slår det første slag mod 
et hul).
Det er godt nok noget mere anstrengende at 
spille golf end de fleste af os havde regnet med, 
så vi fik rigelig motion og frisk luft, men allige-
vel var der under det efterfølgende måltid, hvor 
vi fik lækre hakkebøffer med bløde løg og kar-
tofler, flere som tilkendegav, at det var noget, 
de godt kunne tænke sig at prøve igen.

64 Helge Kuno Pedersen
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Als og Sundeved (12/12 1937 – GF 60)

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

Fredericia og Omegn (28/10 1912 – GF 29)

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

Esbjerg og Omegn (31/5 1935 – GF 59)

Formand: MAJ-64 Viggo Jensen
Umanakvej 159, 6715 Esbjerg N
Tlf. 20 82 75 01
e-mail: vej@esenet.dk

Haderslev (16/5 1933 – GF 57)

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

Garderforeningerne i Sydjylland (3)
Vicepræsident: MAR-93 Ulrik Brandt Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

Regionsskydeleder (fg.):
MAR-93 Ulrik Brandt Baunsgård,
Birkebækparken 11,
7260 Sdr. Omme
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

Regionsbowlingleder:
OKT-77 Jørgen Jeppesen,
Krügersvej 19,
7000 Fredericia
Tlf. 7620 1212
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk

Horsens og Omegn (5/10 1889 – GF 03)

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

Kolding og Omegn (7/8 1904 – GF 06)

Formand: 332-MAJ-63 Niels Weber Pedersen
Elvej 14, Seest, 6000 Kolding
Tlf. 75 52 66 83 / 29 41 66 95
e-mail: pluto@post10.tele.dk
www.dgkolding.dk

Book en Blå time på 44 55 59 00

Sydjylland (III) 11-13

Aktiviteter i november
Onsdag den 6. november kl. 10.00 afholdes 
der igen ”Kammeratskabsformiddag m/ledsa-
ger” i Museums- og Garderstuen på Haderslev 
Kaserne. 
Foredragsholder denne formiddag er tidligere 
skovrider Carsten Ørnsholt. Ørnsholt har kaldt 
sit foredrag ”Et liv med skoven”. Vi kan glæde os 
til en spændende formiddag. Efter foredrag og 
spørgsmål er der frokost i Kasernens cafeteria, for 
de der måtte ønske det. Ingen tilmelding.

Samme onsdag den 6. november kl. 19.30. 
Skyde og kammeratskabsaften på skydeloftet på 
Haderslev Kaserne. 

Tirsdag den 19. november kl. 18.30 Bowling 
med GF for Als og Sundeved. Tilmelding til Erich 
på 74527382.

Onsdag den 20. november kl. 19.30 Skyde og 
kammeratskabsaften på skydeloftet på Hader-
slev Kaserne.

Onsdag den 27. november kl. 19.00 afvikles 
i ”Gottorpsalen” på Haderslev Kaserne årets 
store ”Lottospil”.
Sidste år måtte vi i al hast supplere med ekstra 
stole og borde - og det håber vi da gentager 
sig. Denne aften skulle vi jo gerne have hele 
”Gottorpsalen” fyldt med spændte og forvent-
ningsfulde familiemedlemmer, store som små. 
Du må også gerne invitere gode venner med 
denne aften. ”Husk der er et ekstraspil kun for 
børn denne aften”.  Skulle der være medlemmer, 
uanset om du har mulighed for at være til stede 
eller ej, der vil betænke spillet med en præmie, 
er bestyrelsen dig stor tak skyldig. I så fald send 
en mail til formanden på detaeje@post4.tele.
dk  eller ring på telefon 7453 1688 eller mobil 
4091 7650. 
På forhånd tak, og vel mødt til en hyggelig 
aften.

Aktiviteter siden sidst
Det første onsdags arrangement er afholdt, 
årsprogrammet (i år lysegrønt) er udsendt og 
starten på skydesæsonen er lige om hjørnet.

Og mens vi glæder os til at hilse på gode kam-
merater og venner igen efter en dejlig som-
merferie pause, ja så nåede vi lige at deltage i 
jubilæumsfesten for vor lokale kaserne, nemlig 
Haderslev Kaserne, der kunne fejre 125 års 
jubilæum den 21. september 2013. Det var en 
”glant” fest, som man siger på sønderjysk, og 
også Haderslev Garderforening glæder sig over, 
at vi fortsat kan bevare såvel samlingssted som 
skydebane.

JUL-90 Mikael Ridstrøm Lauritzen

GARDERNES HUNDREDEMANDS 
FORENING

Kunne du tænke dig at blive medlem? Kontakt Jørgen Suddergaard, formand 
E-mail: j.suddergaard@newmail.dk · Tlf: 44954740 ·  Mobil: 60634740
Se link under De Danske Garderforeninger
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Kongeå-egnen (24/7 1958 – GF 73)

Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 60 80 92 26
e-mail: vig@lyngsgaard.com
www.kongeåegnensgarderforening.dk

Midtjydsk (25/11 1934 – GF 58)

Formand: FEB-78 Bo Ringholm Andersen
Skovbrynet 155, 7330 Brande
Tlf. 20 89 20 84
e-mail: bo.ringholm@hotmail.com · garder@nollund.dk

Ribe og Omegn (18/8 1912 – GF 28)

Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 23 69 · Mobil 20 76 31 06  
e-mail: leifhave@hotmail.com

Sønderjydsk (26/9 1920 – GF 46)

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

Varde og Omegn (8/5 1957 – GF 72)

Formand: NOV-90 Carsten Christensen
Tranbjergvej 16, Helle, 6800 Varde 
Tlf. 40 11 30 02 
e-mail: ccskovgaarden@ofi r.dk
www.varde-omegns-garderforening.dk

Vejle og Omegn (19/11 1913 – GF 32)

Formand: JUN-83 Jens Palmelund
Søkærvej 8, 8722 Hedensted
Tlf. priv. 40 58 06 12 · arb. 75 65 06 08
e-mail: k.internet@pc.dk
www.garderforeningenvejle.dk

Sydjylland (III)

Kongeå-Egnens Garderforening arrangerer bow-
ling-aften for medlemmer med koner/kærester 
torsdag den 14. november 2013 i Brørup Bow-
lingcenter, Stadionvej 11, 6650 Brørup. 
Vi har lejet baner fra kl. 19.00 – 20.00. Prisen er 
ca. kr. 60,00 pr. prs. for en times bowling – alt 
afhængig af, hvor mange tilmeldinger vi får.
Tilmelding til Frank Hansen, tlf. 7558 6063 senest 
mandag den 11 november 2013.

84352II Johs. E. Fonnesbæk

Næste arrangementer:
Generalforsamling tors. d. 28. nove. kl. 18.30, i 
garderstuen Hejrskovvej 20, 6670 Holsted.
Indkaldelse med dagsorden fremsendes. 

KLUBAFTEN
Klubaften er som sædvanlig på Hotel Hedegår-
den i Vejle, torsdag den 7. november kl. 20.00.

 

- Et nyt tiltag i De Danske Garderforeninger
Garderkortet

Fakta om Garderkortet

• Er din forening med i GARDERKORTET?
• Hjælp os med at finde samarbejdspartnere til GARDER-

KORTET, kontakt nedenstående for information herom.
• GARDERKORTET er for værnepligtige og alle medlem-

mer af en Garderforening.
• GARDERKORTET skal være lokalt forankret men samti-

dig landsdækkende.
• Ønsker du GARDERKORTET, så kontakt din forening 

eller Knud Glavind, email dgglavind@dbmail.dk.
• Læs mere på: www.garderkortet.dk

Knud Glavind Tonny Ager Søbrink  Steen V. Grubert
3054 3891 3020 2418 3082 2867

Skydning på Vittenbergskolen:
Torsdage den 17. oktober – 7. november – 21. 
november – 12. december, alle dage fra kl. 
19,30.
Prisen er kr. 25,- Tilmelding ikke nødvendig. Der 
kan købes øl, vand og kaffe. 
Nye datoer for skydning i 2014 kommer i Garder-
bladet til januar.

118-NOV-63 H. P. Jepsen

Husk at du dér altid har mulighed for at møde 
nogle af dine gamle garderkammerater.
Der er altid fine favorable priser på evt. efterføl-
gende smørrebrød, eller hvad nu Hotellet stiller 
med af overraskelser, til samme lave priser.

NB! Der er endnu en god grund til at møde op 
den 23. november 2013 til March igennem byen 
fra Vejle Brands Gård i Gormsgade kl. 09.45 
til modtagelse på Rådhuset, samt tilmelding til 
efterfølgende generalforsamling med frokost på 
Hjemmeværnsgården på Niels Finsens Vej 4. (se 
Jeres tilsendte program)
Der er ikke adgang til frokost og generalforsam-
lingen uden tilmelding senest den 15. november 
kl. 12.00 til mail: k.internet@pc.dk, SMS eller 
mobil 2484 4825.
De Gardere der møder op, får også tildelt for-
eningens Jubilæumstegn.

NB! H U S K at ved enhver ændring af Mail eller 
Postadresser skal der gives besked til Registrato-
ren, det er også mig.
I må ikke regne med at Postvæsenet eller Kom-
munen gør det.

238 Kai Hansen, mobil.: 2484 4825
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Den Fyenske (6/7 1889 – GF 02)

Formand: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S
Tlf. 20 73 40 89
e-mail: hgprivat2@gmail.com
www.denfyenske.dk

Faaborg-egnen (27/8 1911 – GF 22)

Formand: 253-NOV-67 Lars Styrbæk Frost
Nørregade 7, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 11 09
e-mail: frostfaaborg@stofanet.dk

Langeland (21/10 1911 – GF 24)

Formand: JAN-74 Jens Pram Nielsen
Herslevvej 2, Lindelse, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 25 26
e-mail: janipram@sol.dk

Kerteminde og Omegn (15/2 1921 – GF 48)

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

Nordfyn (5/8 1924 – GF 51)

Formand: MAJ-70 Torben Steen Nielsen
Margård Gods, Avlsgården, Margårdsvej 9 C , 5471 Søndersø
Tlf. 22 91 24 34
e-mail: ts-broni-serup@webspeed.dk
www.nordfyns-garderforening.dk

Nyborg og Omegn (6/3 1918 – GF 42)

Formand: 490-MAJ-62 Donald Petterson
Hyldehaven 10, 5320 Agedrup
Tlf. 65 93 81 27 / 40 36 87 62
e-mail: nalle10@dbmail.dk

Fyn (IV) 11-13

Vicepræsident: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S. 
Tlf. p. 2073 4089
e-mail: hgprivat2@gmail.com     

Regionsskydeleder:
FEB-81 Sendy Alstrøm,
Bækkevej 9, Heden,
5750 Ringe
Tlf. 6266 1989
e-mail: sehal@pc.dk

Regionsbowlingleder:
NOV-75 Ole Vagn Jensen,
Galdbjerg Kohavevej 21
5874 Hesselager
Tlf. 6224 1250

Regionsudvalg:
OKT-80 René Rasmussen, dytbaat@mail.tele.dk 
(Nordfyns Garderforening)
FEB-81 Sendy Alstrøm, sehal@pc.dk
(Den Fyenske Garderforening)

Garderforeningerne på Fyn (4)

Assenskredsen (2/9 1945 – GF 66)

Formand: JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8, 5610 Assens
Tlf. 64 71 23 70
e-mail: tomkristensen@privat.dk

Skydning
Vingstedstævnet blev afholdt den 21.09.2013. 
Vi deltog med 5 skytter. Arne Kempf var igen 
godt skydende. Han vandt hovedskydningen 
i C-rækken og gik dermed videre til mester-
skabsrunden efterfølgende. Arne fik en fin 
vingave for sin indsats.
Vi havde en rigtig god dag i Vingsted, hvor 
vi repræsenterede Assenskredsens Garderfor-
ening. 

Den Nationale Flagdag
Torsdag, den 5. september 2013 blev Den 
Nationale Flagdag markeret i Assens. Kogehus-
molen dannede rammen om markeringen her 
i byen. Der var mødt 8 faner fra de forskellige 
værn og der var mødt 3 veteraner, der tidli-
gere har været udsendt i tjeneste for Danmark. 
Borgmesteren i Assens – Finn Brunse, talte på 
vegne af det officielle Danmark. Der var pæn 
dækning i Folkebladet af arrangementet, som 
startede kl. 07.55 og sluttede kl. 08.20 efter 
borgmesterens tale. Slutteligt var der kaffe og 
morgenbrød i Marinestuen.  

JUL-78 Tom Kristensen

Lidt fra formanden
Til de af jer der kan være medbestemmende 
for hvornår I lægger jeres ferie, så husk på at 
Den Fyenske Garderforening fejrer 125 år jubi-
læet den første lørdag i juli. Dvs. d. 5. juli 2014 
indbydes du og din ledsager til gallamiddag. 
Nærmere orientering kommer senere, men sæt 
kryds i kalenderen allerede nu. 

Årgangsparade
Søndag d. 3. november kl. 9.45 er der årgangs-
parade på Livgardens Kaserne. Adgang gennem 
gitterporten som åbnes kl. 8.00 – Husk alle 
gardere er velkomne, også selv om man ikke har 
jubilæum.

15 m skydning
Tirsdag d. 5. og 12. november skydes der med 
riffel og pistol fra kl. 19-21 på FKS-Hallens 
15m-baner på Tranehøjen 5 i Dyrup. 

Foredrag
Tirsdag d. 5. november kl. 19.30 – Foredrag på 
Dannevirke Soldaterhjem ”Vinden vender i 1942-
44” – pris 25 kr. for ikke-medlemmer af HISAM

Andespil
Torsdag d. 7. november kl. 19.30 afholdes det 
årlige Andespil for foreningens medlemmer, 
familie og venner på Dannevirke Soldaterhjem, 
Sdr. Boulevard, Odense C. Vi spiller om12 ænder, 
1 gås og 2 skinker. I pausen kan der købes kaffe 
og brød. Og husk, der er også sidegevinster. NB! 
Parkering bag gymnastiksalen med indgang til 
Dannevirke.

Kammeratskabsaften - Tredje torsdag i måne-
den.
Torsdag d. 21. oktober kl. 19.30 mødes vi på 
Dannevirkes Soldaterhjem til den månedlige 
kammeratskabsaften, som indledes med et 
interessant indlæg af efterforskningsleder ved 
kriminalpolitiet i Odense, Henrik Justesen, der 
har ledet efterforskning og opklaring af mange 
kendte forbrydelser, herunder dobbeltdrabet i 
1000 Års Skoven, mordet i Restaurant Havhesten, 
og babyliget i Odense Å.
Henrik Justesen vil fortælle om politiets metoder 
og øvrige vilkår i forbindelse med opklaring af 
sager. På gensyn på Dannevirke Soldaterhjem

Bowling
Tors. d. 19. nov. kl. 18.50 mødes vi til Bowling i et 
par timer i CITY BOWLING på Rugårdsvej over for 
TV2 – Pris pr. deltager kr. 100,- Tilmelding til Poul 
Agertoft på tlf. 2081 4272 senest lør. d. 23. nov.

JUL-71 Henrik Gattrup

Bowling
Husk der bowles i Otterup Bowlingcenter den 
11/11-13.
Mød op og vær med til at få en hyggelig aften, 
tilmelding til APR-79 Niels Thor Rasmussen på tlf. 
6487 1105 eller 5132 8086, senest 3 dage før.

APR-79 Niels Thor Rasmussen

Skydning
Husk vi starter på skydning i Særslev Skyttefor-
ening den 14/11-13 kl 18.30
Mød op alle gamle som nye gardere og vær med 
til at få en dejlig og hyggelig aften.
Tilmelding til OKT-80 Renè Rasmussen på tlf 
2168 9687 senest 3 dage før af hensyn til bestil-
ling af mad. 

OKT-80 Renè Rasmussen.

GENERALFORSAMLING
Der afholdes den årlige generalforsamling i Sær-
slev Skytteforenings lokaler Fredag den 22/11-13 
kl. 18.00. Dagsorden ifølge vedtægterne, efter 
generalforsamlingen er der spisning og kam-
meratlig samvær. HUSK HÆDERSTEGN BÆRES 
DENNE AFTEN.
Tilmelding til formand MAJ-70 Torben Steen 
Nielsen tlf 2291 2434 eller mail Ts-broni-serup@
webspeed.dk
Tilmelding senest mandag den 18/11-13 kl. 
19.00. 

MAJ-70 Torben Steen Nielsen
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Svendborg og Omegn (6/7 1916 – GF 37)

Formand: 017-JAN-62 Kristian Hansen
Skolebakken 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 24 32 78
e-mail: af-kh@ollerupmail.dk

Vestfyn (23/5 1914 – GF 33)

Formand: 185-SEP-61 Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
e-mail: haaning@stribnet.dk

Ærø (26/9 1920 – GF 47)

Formand: 005-JAN-62 Therkel Terkelsen
Dunkærvej 10, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 88
e-mail: tterkelsen@c.dk
www.aeroegf.dk

Så er vi nået ind i de korte dage og vinterens 
aktiviteter er godt i gang, der er skydning den 2. 
og 4. tirsdag i måneden i Ollerup Skyttehus fra kl. 
19,00 og kaffe og kage efterfølgende. Har du ikke 
selv mulighed for at komme derud så kontakt en 
fra bestyrelsen og vi vil forsøge at hjælpe. 
Torsdags turneringen i bowling er også godt 
i gang og i skrivende stund da vi skal være en 
måned forud kendes resultatet endnu ikke af 
familiebowlingen. Men det kommer med i næste 
nr.

HUSK HUSK
Generalforsamling i foreningen er fredag den 29. 
nov. i Marineforeningens lokaler på SVB havn 
lige ved Ærøfærgerne. Har du ikke modtaget 
invitationen så kontakt Formand Kristian Hansen 
tlf. 6224 3278 omgående, der kan jo være sket 
en fejl. Det er aftenen hvor I kan bestemme hvad 
bestyrelsen skal arbejde med og hen i mod i det 
kommende år. Efter mødet er der spisning og 
kaffe. Af hensyn til mad og kaffe tilmelding til 
Kristian 6224 3278 eller Poul 6221 8314.

Husk også at det er den 10/12 2013 at vi har 
juleafslutning på 15 m. hvor vi plejer at få et glas 
gløgg og æbleskiver. Tilmelding til Ole 6224 
1250 eller Kristian 6224 3278.

JUN-85 Finn Madsen

Bankospil
Husk vores traditionsrige bankospil tirsdag den 5. 
november. Det foregår i Lillebæltshallens Cafete-
ria, hvor vi som sædvanlig byder på rigtig mange 
fine præmier. Bankospillet begynder kl. 19.00 
så kom i god tid. Husk at medbringe en gave til 
lotteriet (ca. 25 kr). Der er mulighed for at købe 
kaffe/the samt øl/vand. Medlemmer af andre 
Garderforeninger, naboer samt familie er meget 
velkomne, så mød op til en hyggelig aften.

Skydning
Husk skydning på 15 m i Lillebæltshallen hver 
onsdag fra kl. 18.30 til kl. 20.00. Kontakt evt. 
Knud på tlf. 4021 6548.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Sjælland og Øerne (V)

Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fansanvænget 94, 2791 Dragør. 
Tlf. 2525 5002 · e-mail: jens.crone@gmail.com

Regionsskydeleder:
096-SEP-68 Ole Olsen, 
Morænevej 19, 
3550 Slangerup
Tlf. 4733 3298
ole.gerner.olsen@gmail.com

Regionsbowlingleder:
179-SEP-61 Gorm Rasmussen
Plantagevej 19, 
2680 Solrød Strand
Tlf: 5614 1710
e-mail: hannegorm@2senior.dk

Garderforeningerne på 
Sjælland og Øerne (5)

Garderforeningen  (25/8 1885 – GF 01)

i København 

Formand: 863-NOV-64 Henning Lind Jans
Skodsborg Strandvej 117 B, 2942 Skodsborg
Tlf. 2065 3225 
e-mail: formand@garderforeningen.dk 

Kasserer og registrator: JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th., 2100 København Ø
Tlf. 2488 9155 · Giro 6 40 28 28 
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk 

www.garderforeningen.dk

Gule ærter
Tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 står pro-
grammet på gule ærter med tilbehør, æbleskiver, 
1 øl og kaffe for kun kr. 100,00. Det foregår i år 
i kantinen på Hærens Officersskole på Frederiks-
berg Slot. Aftenen er for medlemmer (gamle gar-
dere) uden ledsager på grund af begrænset antal 
pladser. Bindende tilmelding mellem 1. og 8. 
november 2013 på 4081 0040 mellem kl. 18.00 
og 20.00 eller www.garderforeningen.dk.

Julefrokost
Lørdag den 23. november 2013 kl. 13.00 i Hærens 
Officersskoles kantine på Frederiksberg Slot. På 
buffeten står diverse lune og lækre retter. For 
denne, samt 1 øl og kaffe er prisen kr. 150,00. 
Ledsagere er meget velkomne. Bindende tilmeld-
ing mellem 13. og 20. november 2013 på 4081 
0040 mellem kl. 18.00 og 20.00 eller www.
garderforeningen.dk

Julebanko
Tirsdag den 10. december 2013 kl. 19.00 i kan-
tinen på Hærens Officersskole på Frederiksberg 
Slot. Pladerne koster kr. 20,00/stk., 3 plader 

for kr. 50,00. Amerikansk lotteri kr. 2,00/lod. 
Tilmelding mellem den 28. november og 5. 
december 2013 på 4081 0040 mellem kl. 18.00 
og 20.00 eller www.garderforeningen.dk.

863-NOV-64 Henning Lind Jans

Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst, 
kammerherre Klavs Lawes.
Tirsdag den 17. september 2013 var ca. 40 
personer samlet i Riddersalen på Frederiksberg 
Slot til foredrag  med chefen for Den Kongelige 
Livgarde oberst, kammerherre Klavs Lawes, 
som fortalte om sin tid i udenrigstjenesten 
samt forventningerne til stillingen som CH/LG.
Klavs Lawes har både forrettet tjeneste som 
militærattaché i Polen og Rusland. Endvidere 
har han været chef for 1. Livgardebataljon samt 
chef for et hold i Afghanistan.
Klavs Lawes fortalte meget inspirerende om sin 
tid i udenrigstjenesten, og især om sin tid ved 
den Danske Ambassade i Moskva. Endvidere 
kom Klavs Lawes ind på den store betydning 
som den Danske Kongefamilie har i forbindelse 
med statsbesøg i andre lande.
Klavs Lawes var også rigtig glad for at 
Garderkasernen i Høvelte fik lov at bestå i 
forbindelse med det nye forsvarsforlig. Så nu 
er Den Kongelig Livgarde i fuld gang med at 
implementere det nye forsvarsforlig.
Alle var enige om at det var en rigtig spæn-
dende aften. Der skal lyde en stor og varm 
tak til oberst, kammerherre Klavs Lawes for et 
spændende foredrag.
Aftenen sluttede med spisning i kantinen på 
Frederiksberg Slot.

FEB-69 Chr. Roland Christiansen

SKYTTELAUGET
Kortdistance
Der skydes onsdag d. 6., 13., 20. og 27. novem-
ber på banerne på Carlsberg Fritidscenter, Ny 
Carlsbergvej 68. Skydebanen vil være klar fra kl. 
18.30. Kom og vær med.

Langdistance
Vi skyder søndag d. 10. og 24. november. Vi 
mødes til morgenkaffe og frisk brød på skydeba-
nen, Københavns Skyttecenter kl. 0800. Vi mødes 
i SKAK-huset på den store parkeringsplads inden 
vi går på banerne.

Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt 
udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der 
vil være mulighed for at få råd og vejledning fra 
gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger 
om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved 
henvendelse til formanden, Jan Stoltenborg, på 
telefon 4444 2473.
Se i øvrigt vort medlemsblad Sigtekornet på 
www.garderforening.dk/GSLsigtekornet.html 

OKT-77 Jan
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Bornholm (20/9 1908 – GF 11)

Formand: 059-JAN-62 Kaj A. Hansen
Kildesgårdsvejen 2, Nylars, 3700 Rønne
Tlf. 56 97 22 50
e-mail: kildesgaard@post.tele.dk
www.bornholmsgarderforening.dk

Fakse og Omegn (13/11 1916 – GF 38)

Formand: 928-NOV-60 Finn Bjarne Larsen
Kastanievej 1, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 31 37
e-mail: peter@pedersen.mail.dk

Falster og Østlolland (25/7 1909 – GF 14)

Formand: APR-82 Kent H. Andersen
Orebyvej 71, 4990 Sakskøbing
Tlf. 40 21 70 65
e-mail: kha@privat.dk

Sjælland og Øerne (V) 11-13

Frederiksborg Amt (12/12 1910 – GF 18)

Formand: MAR-92 Kim Olsen
Vinkelvej 37, 3540 Lynge
Tlf. 48 16 01 96 / 21 46 10 11
e-mail: cdc-ko@mail.dk
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk

Gardermumierne
Næste ordinære GarderMumiemøde er: Tirsdag 
den 5. november 2013 kl. 11.30 på Livgardens 
Kaserne.
Formand SEP-59 Ove Rygaard tlf.: 4914 1845, 
email: over@post.tele.dk
Næstformand: SEP-59 Jørn Mouritsen tlf.: 4465 
2860,  e-mail: mouritsen@cso.dk
Tilmelding og framelding til næste måneds Gar-
derMumiemøde kan ske via www.gardermumier.
dk eller via tlf. 6062 3141.

Bowling aften med vore damer torsdag den 
14. november kl. 18.00.
Vi begynder med at spise dagens ret, hvorefter vi 
bowler i en time
Dernæst kaffe m/is og præmier til dem, der har 
fortjent det.
Pris for det hele, inkl. velkomst-øl, kr. 165,- pr. 
person.
Tilmelding senest d. 11. 11. til Peter  tlf. 2325 
9004, svanegaard@dlgmail.dk 
eller til Erik tlf. 5695 3580, naer.jensen@gmail.
com

Flagdagen d. 5. september blev markeret på 
Rønne havn.
Bornholms Garderforening deltog med vores 
fane sammen med øvrige soldaterforeninger 
og foreninger med tilknytning til Bornholms 
Beredskab.

Kære Garder
HUSK at tilmelde dig vores generalforsamling 
den 21 Nov. Håber alle har modtaget indbydelse 
med post, ellers kontakt formanden.
Vi er stærkt i gang med at få vores nye fane 
klar og det bliver meget stort, når vi skal indvie 
den i fællesskab på generalforsamlingen. Håber 
mange har tid og møder op til denne dag.
Vi forventer at der bliver fælles bowling omkring 
pokalen…. med vores venner fra Vestlolland GF 
ca. midt i januar, men der kommer nærmere 
info omkring dette. Ref fra aften med Per og søn 
fra en god aften i Tingsted kommer først i dec. 
Nummer.

APR-82 Kent H. Andersen

Generalforsamling; Afholdes Lørdag 16-11-
2013 kl. 12.30. På  skydebanen under den gamle 
sportshal. Tilmelding til Bjarne Larsen.

Kommende arrangementer:
Mandag, d. 4. november, kl. 18:30: Kamme-
ratskabsaften i Sergentmessen på Garderkaser-
nen. I løbet af oktober udsendes invitationer til 
medlemmer, der ifølge foreningens optegnelser 
skal have enten 10, 25, 40, 50 eller 60-års tegn. 
Mener du at skulle have årstegn i år, og ikke 
senest ultimo oktober har modtaget invitationen, 
bedes du kontakte foreningens sekretær.
Mandag, d. 2, december, kl. 18:30, er det igen 
blevet tid til afholdelse af julefrokosten. Det 
sker i Sergentmessen, og mon ikke vi i år vil blive 
trakteret med rigtig julemad? Bestyrelsen gør 
sit yderste for, at forventningerne indfries – ikke 
blot ved dette arrangement, men ved alle arran-
gementer!
Tilmelding til spisning senest hhv. onsdag d. 30. 
oktober og onsdag d. 27. november til næst-
formand 473-NOV-59 Ole Meinung, tlf.: 4817 
2097.
Husk at tilmeldingen er bindende: D.v.s. at møder 
man ikke op og ikke senest ved tilmeldingsfristens 
udløb har meldt sig fra igen, SKAL der betales for 
den bestilte mad – ellers skal dine garderkam-
merater betale for dig!

Med Bornholmergarden foran marcherede vi 
til mindesmærket for de faldne, hvor der blev 
holdt korte men gode taler af borgmester 
Winni Grosbøll og Øens kommandant OL Hol-
ger Fuglsang-Damgaard.

JAN-62 Kaj Hansen

15m Skydning; Starter Torsdag den 24-10-2013 
på skydebanen under den gamle sportshal. Sidste 
skydning inden jul er 11-12-2013.
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Gl. Roskilde (22/1 1910 – GF 17)

Formand: JUL-69 Leif Fokking
St. Valbyvej 25A, 4000 Roskilde
Tlf. 30 10 81 12
e-mail: kontakt@dg-roskilde.dk 
www.dg-roskilde.dk

Helsingør og Omegn (31/1 1918 – GF 41)

Formand: FEB-75 Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. p. 49 13 51 26 · Tlf. m. 40 42 23 91
e-mail: larsson@skorstensfejeren.dk
www.helsingoergarderforening.dk

Haslev og Omegn (18/6 1924 – GF 52)

Formand: JUN-96 Ulrik L. Nielsen
Teglovnsvej 22, 2. th., 4100 Ringsted
Tlf. 
e-mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

Arrangementer i november måned:
Bowling
13 og 27, fra kl. 19.00-20.00 i Roskilde Bowling-
center, RO’s Torv.
Kegle
05 og 19, fra kl. 19.00-20.00 i Kegle i Roskilde 
Keglecenter.
Få nærmere om begge disse to aktiviteter - kon-
takt Hans Bøge på hansboege@mail.dk eller tlf.  
4656 1399/ mobil 2156  1399.

Bankospil
21, kl. 19.00 i Vor Frue Sognegård.
Vi afholder vores årlige bankospil med masser af 
gevinster. Mød op med familie og venner til dette 
traditionsrige arrangement, hvor næsten alle går 
hjem med en præmie. Vores sædvanlige sponso-
rer er sikkert - også i år - med på banen!

Flagdagen  for "Os ved Roskilde Fjord" blev som 
tidligere år afholdt i Jyllinge kirke. Sammen med 
sognepræst Kaj Bollmann havde vores forening 
arrangeret denne dag for at hædre og mindes 
danske kvinder og mænd, som siden 1948 har 
været udsendt af Danmark på en international 
mission, og der med deres liv måtte betale den 
højeste pris. Et meget smukt arrangement, 
hvor andre regimenter og soldaterforeninger 
også deltog. Ved højtideligheden talte pensio-
neret oberst Søren Arctander Matthisen for de 
faldne, de udsendte og deres pårørende.

SEP-68 Erik Rye Andersen

Flagparaden med vores fanebærer Hans-Henning Pedersen og Tommy Hansen på fløjen.

Herved lidt nyt fra din Garderforening.
Kommende arr.
Bowling:  6 nov. Kl 19:00 ved spisning og kl 20:00 
ved spil. Bindende tilmelding til: tommyaaboe@
hotmail.com . Vi spiller hos ”Slotsbowl” i Hil-
lerød

Skydning: 12 nov og 10 dec. På skydebanerne 
ved Sommarriva. Skydeleder Lars Bondo Svane.
Andespil: 1 nov i ”Skydeselskabet” Indbydelse 
udsendt seperat.

Tidl. Garder MAJ-77 Bo Nielsen:
Engang Garder, altid Garder..
I august 2012 drog hold I (9) til Novo Selo for 
at varetage bevogtningsopgaven i den franske 
lejr. KFOR. 5 sept. deltog holdet sammen med 
resten af årets udsendte i kontingentparaden 
på Christiansborg Slotsplads, opstillet i forskel-
lige enheder, Politiet, Beredskabet, ISAF, KFOR 
osv.
KFOR var under kommando af Oberstløjtnant 
Lars Aage Knudsen. Talerne fra ministre rørte 
os nye veteraner, følelsen af at indsatsen var 
værdsat hjemmefra, stod lysende klart, danske 

soldater og andre enheder var værdige ambas-
sadører for Danmark. Vi var stolte.
Efter paraden på Slotspladsen blev alle udsend-
te inviteret ind i det lukkede område på Chri-
stiansborg, hvor der var rigeligt med mad og 
drikke, her var tid til genforening og socialt 
samvær.
Folketinget havde sørget for et flot arrange-
ment, som på smukkeste vis afsluttede udsen-
delsen.
Husk vor hjemmeside med sidste nyt, samt bil-
leder fra vores arrangementer.

NOV-74 Tommy Aaboe

Holbæk Amt (24/3 1911 – GF 21)

Formand: 652-NOV-49 Kaj Kristensen
Stenhusvej 5 B, 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 27 30
e-mail: kajkris@hotmail.com
www.holbekamtsgarderforening.dk

NY GARDERSTUE. Da dele af Holbæk kommu-
nes administration nu er flyttet ind på den gamle 
Holbæk Kaserne, er der kommet nye krav fra 
brandmyndighederne om flugtveje. Dette kom-
mer til at koste os den flotte garderstue på kaser-
nen. Heldigvis har Hærhjemmeværnet budt os ind 
i deres lokaler på Microvej 2 i Holbæk. Det er vi 
dem meget taknemmelige for.
Når dette blad udkommer vil flytningen af Gar-
derstuen forventeligt være tilendebragt, så vi 
fremover vil kunne holde vore arrangementer på 
Microvej 2.
SKYDNING på 15 meter bane  afholdes torsdag 
den 7. november i Vallekilde-Hørve Fritidscenter 
i Hørve. Se nærmere om tilmelding i GARDER-
SABLEN..
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Høje-Taastrup og Omegn (29/11 1976 – GF 78)

Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
Tlf. 29 93 16 68
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

BOWLING afholdes onsdag den 13. november i 
Mega Bowl, Mellemvang 5, Holbæk
Se nærmere om tilmelding i GARDER-SABLEN.
 
BANKOSPIL afholdes onsdag den 20 november i 
den nye GARDERSTUE på Microvej 2, Holbæk kl. 
19,00.
Der spilles om 15 ænder, 20 kyllinger samt en 
kæmpe købmandskurv (værdi kr. 350,00)
Pris pr. kort til samtlige spil kr. 15,00.
Medbring selv kaffe, kopper, tallerkener samt 
kage.

JULESKYDNING afholdes den 4. december kl. 
18.30 i Hørve. Vi begynder med spisning og sky-
der derefter. Maden koster kr. 100,- pr. person. 
Se nærmere om aftenens detaljer i Gardersablen. 
Tilmelding til Svend Åge Thøgersen på tlf. 29 44 
56 28 eller svth@sol.dk.
 
FUGLESKYDNING blev afholdt den 7. septem-
ber på skydebanen i Tuse.
Der var mødt 22 skytter frem, da formanden 
652-NOV-49 Kaj Kristensen bød velkommen 
og gav en kort orientering om de praktiske ting 
i forbindelse med skydningen.
Der blev i år afgivet 490 skud før brystpladen 
faldt og dermed afgørelsen om hvem der skulle 
være den nye fuglekonge.
Resultatet af skydningen blev således:
Kronen: NOV-42 Evald Olsen ved skud af MAR-
66 Svend Wiese
Højre vinge: NOV-59 Børge Larsen v/ MAR-60 
Freddy Petersen

Aktiviteter
Bowling: I november spilles tirsdagene den 5. 
og 19. Husk tilmelding til bowlinglederen senest 
8 dage før. Jf. aktivitetsplanen på vores hjem-
meside.

Skydning: Kommende skydeaftener er mandag 
den 4. november og mandag den 2. december.

Julebanko: Søndag den 1. december på Hjem-
meværnsgården. Indbydelse følger medio 
november.
Husk: Oplysning om alle arrangementer med de 
nærmere detaljer kan ses på foreningens hjem-
meside www.gf78.dk

Fugleskydning
Årets fugleskydning blev afholdt den 15. sep-
tember på Skydebane Vest i Fløng.
Mange af foreningens medlemmer med ledsa-
gere og gæster deltog i skydearrangementet 
med at nedlægge de to fugle, en til de gamle 
gardere og en til gæster.
Det blev en hyggelig solskinsdag i en ellers 
regnfuld sommer. Dagen blev indledt med 
at foreningens fane blev ført til skydebanens 
flagstang, hvor dannebrog blev sat. Efter mor-
genkaffen blev skydningen indledt. Efter et par 
timers kamp med fuglen var der fællesspisning 
og gevinstuddeling. Årets fuglekonge blev Ebbe 
Lilleør. På gæstefuglen var det Marie Lilleør, der 
var skytte på brystpladen og hun skød således 
Ernst Ingurt ind som vinder på lukket liste.

Bowling
Sæsonen er kommet godt i gang, og med glæ-
de kan det konstateres, at der er kommet flere 
nye bowlere til, både gamle gardere og deres 
koner, og at alle de tidligere spillere også er 
dukket op igen. Der har været bowlet 2 gange 
indtil nu, og der har været over 20 spillere hver 
gang. Niveauet ser ikke ud til at have taget 
skade af sommerpausen, idet der på den første 
aften var 2 spillere, der opnåede 212 kegler i 
1 serie, så det lover godt. Der er stadig åbent 
for nye spillere, så kom og få en hyggelig aften 
sammen med de øvrige bowlere, det koster kun 
50,- kroner at prøve det.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Fra venstre den afgående fuglekonge 2012 Kai 
E. Nielsen – formand Jon Nielsen – Ny fugle-
konge 2013 Ebbe Lilleør – næstformand Morten 
Hoffmann-Timmol.

Edinburgh Tattoo 12-19 august 2014
Tur til Edinburgh Tattoo samt en rundtur op 

i det skotske højland og andre seværdigheder.

Tilmeldingsfrist senest 1. december 2013.
Er du interesseret kan indbydelse og 

program rekvireres på mail: htihans@gmail.com
Med garderhilsen APR-69 Hans Tinggård

Venstre vinge: MAR-67 Gert Bay v/ JUN-83 
Torben Pedersen
Halsen: JUL-94 Lars Andersen v/MAR-60 Fred-
dy Petersen
Halen: SEP-66 Ove Frederiksen v/APR-82 Brian 
Holck
Ringen: JUL-99 Brian Ravn v/DEC-12 Emil Niel-
sen
Brystpladen og dermed fuglekonge: JAN-63 
Mogens Leth v/ APR-11 Palle Arildsen.
Om aftenen samledes 35 personer på La Bon, 
Holbæk hvor alle hyggede sig med et rigtig 
godt måltid mad. Under spisningen blev der ud-
delt diverse præmier til de forskellige vindere 
ligesom den nye fuglekonge Mogens Leth blev 
fejret og overrakt det blå skærf med sølvplader 
med alle fuglekonger fra starten af fugleskyd-
ningen i 1971 og til dato på.
Under spisningen blev der sunget en sang og 
alle var enige om, at det havde været en rigtig 
hyggelig aften. JUL-99 Brian R. Printz
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Nordre Birk (19/11 1941 – GF 62)

Formand: 115-AUG-67 John Lange
Kielshøj 204, 3520 Farum 
Tlf. 44 99 15 39 · Mobil 27 57 15 39
e-mail: john.lange@mail.dk

Kasserer og Registrator: 204-AUG-67 Christian Moresco
Amagerbrogade 223, 3. tv., 2300 København S 
Tlf. 40 62 61 76
e-mail: christian@moresco.dk

Næst- Skydefmd.: 256-MAJ-65 Jørgen Skov Andersen
Bagsværdvej 85, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 66 73, e-mail: joergen@skovandersen.dk

www.nordrebirksgarderforening.dk

Kalundborg og Omegn (18/4 1926 – GF 53)

Formand: 789-SEP-63 Palle Cornelius Castbak
Bredekildevej 50, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 67 89
e-mail: castbak@ka-net.dk

Køge og omegn (15/10 1919 – GF 45)

Formand: SEP-85 Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. p. 22 41 22 88
e-mail: hagerlin@dbmail.dk
www.koogf.dk

Korsør og omegn (14/10 1922 – GF 49)

Formand: 831-JAN-59 Benny Hansen
Skovparken 9, 4220 Korsør
Tlf. 42 75 30 23
e-mail: jyby@hansen.mail.dk 

Midtsjælland (27/10 1911 – GF 25)

Formand: DEC-83 Henrik Kjølby Pedersen
Marienlunden 28, 4296 Nyrup 
Tlf. 28 71 70 58 
e-mail: hvidegaarden@hotmail.com

Møn (22/1 1911 – GF 20)

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

Julefrokost med bankospil
Garderforeningens julefrokost med bankospil 
holdes fredag den 15. november 2013 kl. 18.30 
i Ole Lunds Gaard, Kordilgade 1-3, Kalundborg. 
Der er reserveret separat lokale, hvor vi starter 
med at nyde en lækker julebuffet med mange 
retter og efterfølgende kaffe til en særpris på kun 
175 kr. pr. kuvert. 
Der vil som tidligere være flotte gevinster skæn-
ket af flere af byens forretninger og virksomhe-
der, som på den måde ønsker at støtte forenin-
gens virke. Det siger vi på forhånd tak for. Og vi 
vil også sige tak til deltagere i julefrokosten, som 
medbringer gevinster til bankospillet. Bestyrelsen 
håber, at der som tidligere år kommer mange 
tilmeldinger. Vore damer er selvfølgelig meget 
velkomne. Og man er også velkommen til at invi-
tere et par gode venner med.
Tilmelding til Finn Nielsen, 5950 8738, Hans 
Knudsen, 5950 8607, eller undertegnede på 
5951 6789, eller e-mail: castbak@ka.net.dk – 
senest søndag den 10. november 2013.

789-SEP-63 Palle Castbak

Indsamling til støtte for vore veteraner:
Arrangementet finder sted lørdag den 30. novem-
ber 2013.
I år samler vi igen ind fra vor stand på Køge Torv. 
Denne gang går indsamlingsbeløbet til vore vete-
raner og veterancentre.
Mød op på Torvet og vær med til at samle ind 
eller bare støtte vor indsamling.

Banko
Så afholder vi igen det traditionsrige banko spil 
på Sandmarksbo mandag den 18. november 
klokken 18.00.
Alle vore gamle gardere med ledsager er velkomne 
og I vil med jeres fremmøde være med til at gøre 
aftenen til en god oplevelse.
Indbydelse er udsendt.

Bowling
Vi spiller hver onsdag i Køge Bowlingcenter, klok-
ken 18.00.
Alle spiller nu mod alle og vi får skarp konkurrence 
fra vore damer, på alle baner. Kom og spil med
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 56 
14 17 10.
Skydning
Vor generalprøve på de renoverede baner blev 
desværre lidt forsinket, men nu er vi i gang med 
at skyde igen.
Mød op og afprøv jeres evner som skytte.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.

Garderstuen
Er åben i forbindelse med skydning. Ole betjener 
alle også dem som ikke skyder. Alle vore medlem-
mer med eller uden ledsager er velkomne.

Flagdag 2013
Arrangementet fandt sted den 5. september.
15 faner, samt repræsentanter fra forskellige 
foreninger, havde indfundet sig ved Køge Kirke, 
for derfra at starte marchen og markeringen af 
Flagdagen for vore udsendte.
Efter formering af paraden med Hjem-
meværnorkesteret i spidsen, marcheredes til 
Køge torv, hvor Formand Henrik Agerlin og 
Borgmester Marie Stærke holdt taler og man 
mindedes de faldne. Paraden fortsatte til Køge 
Havn hvor fanerne blev rullet sammen og man 
fortsatte med hyggeligt samvær i Marinestuen. 
Nogle af deltagerne var endog så heldige, at få 
en rundvisning på den Hjemmeværnskutter der 
lå til kaj i Køge Havn.
Tak for jeres fremmøde
Se billeder på hjemmesiden, www.koogf.dk.

Hjemmesiden
Husk at besøge vor hjemmeside www.koogf.dk, 
hvor der er opdaterede nyheder fra foreningen, 
samt billeder fra afholdte arrangementer, nye 
som gamle og især fra besøg hos vore fødse-
larer.

Steen Rasmussen

Kommende arrangementer
09.11.13 Stiftelsesfest bliver i år holdt på Café 
Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte. Vi 
mødes kl. 18.00  med eller uden ledsager til 
en velkomstdrink, inden vi går ind til de festligt 
pyntede borde. Her vil vi få serveret en 3 retters 
festmenu. Efter middagen serveres kaffe, småka-
ger m.v. 
Prisen for hele arrangementet er med tilskud fra 
foreningen kr. 275,00. Der vil kunne købes vin til 
maden samt div. drikkevarer til rimelige priser. Så 
mød op i feststemning og højt humør, så vi kan få 
alle mand af huse, så vi kan gentage de tidligere 
hyggelige stiftelsesfester. Tilmelding   John Lange 
4499 1539 eller mail john.lange@mail.dk  senest 
d. 03.11.13. 

03.12.13 Julestue. Vi afholder vor årlige jule-
stue, hvor vi drikker Glögg, spiser æbleskiver 
og julehygger. Mødet foregår i Garderstuen på 
Sorgenfri slot. Hele familien er velkommen.

Hjemmeside
Følg med i aktiviteterne på vor hjemmeside. 
Adressen er: www.nordrebirksgarderforening.
dk. 

E-mail adresser
Foreningen henstiller til alle medlemmer at de 
sender os deres e-mail adresse. Husk ligeledes 

www.eriksen-co.dk

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

info@eriksen-co.dk
GD. MAR-83
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Sjælland og Øerne (V) 11-13

Sydsjælland (27/10 1907 – GF 07))

Formand: 416-NOV-67 Erik Otto Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 55 50 18 24
e-mail: noha@post.tele.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Stevns (20/7 1913 – GF 31))

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

Søndre Birk (14/6 1938 – GF 61))

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

Skydning på 15 m bane
Vi fortsætter med skydningerne på Hotherskolen 
i Hårlev tirsdage kl. 19.00.
Der skydes på følgende datoer:
Oktober 2013:  29
November 2013:  12 – 26
December 2013:  10 – 17 (hvor den 17. dec. er 
juleafslutning med spisning)
Januar 2014:  7 – 21
Februar 2014:  4 – 18
Marts 2014:  4 - 18 (hvor den 18. marts er afslut-
ning med spisning og med deltagelse af Fakse 
Garderforening)
Alle er velkomne.
Følg med i aktiviteterne på vores hjemmeside 
www.stevnsgarderforening.dk
 415-NOV-67 Søren Sørensen

Bestyrelsen
Vi har udvidet bestyrelsesmøde mandag d. 4. 
november kl. 20.00 for udvalgene og besøgsven-
nerne, i Garderstuen stor sal.

Aktivitetsudvalget
Onsdag d. 20. november har vi vores årlige ande-
spil i Garderstuen, husk det er andespillet med de 
store præmier, også fra vores sponsorer.. Ande-
spillet starter kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 19.00.
Venner og bekendte er også velkomme, ligesom 
andre soldaterforeninger og vores nabo garder-
foreninger.

Skyttelauget
Torsdag d. 7. november har vi indendørsskydning 
i Fladså hallen, der skydes på 15 m. Skydning 
starter kl. 19.00. Landsskydning kan afvikles. 
Samme dag kl. 20-21.00 skydes med pistol.
Torsdag d. 21. november har vi Pokalskydning 
med Pionerforeningen i Fladså hallen.

Kommende arrangementer
Bankospil. Fredag den 8. november indbyder for-
eningens atter til det årlige bankospil, der afhol-
des i ”Restauranten i Glostruphallen.”  Dørene 
åbnes kl. 19.00 og spillet begynder kl. 19.30, 
hvor der trækkes lod om en præmie blandt de til 
tiden fremmødte deltagere. Reservér nu denne 
aften til hele familien og tag dine venner med 
til en hyggelig aften, hvor drikkelse kan købes til 
favorable priser, og hvor der spilles om mange 
flotte præmier. 

Skydning og bowling er nu kommet i gang. 
Læs om aktiviteterne på vor hjemmeside: 
www.sbg.dk.

Afholdte arrangementer
Lørdag den 14. sept. drog vi forventningsfulde 
ud på et solbeskinnet Øresund med kurs mod 
Flakfortet, hvor vi afholdt sidste del i vort 75 
års jubilæumsarrangement. Med planmæssig 
ankomst tog vi opstilling på 2 geledder og 
afdækkede vor fane til de to medfølgende 
tambourers akkompagnement. Herefter var 
der tid til at gå rundt på øen og nyde udsigten 
til alle verdenshjørner inden vi gik til bords kl. 
12.00. Formanden bød velkommen og oplæste 
herunder vor hilsen til Hendes Majestæt og den 
kongelige familie. Formanden talte om forening 
og kammeratskab medens Præsidenten for DG 
generalmajor Jan Brun Anderen talte om, at vor 
forening havde været synlig i DG billedet på 
mange områder, som ved afholdelse af repræ-
sentantskabsmøde, planlægning af årgangspa-
rader i den nuværende form, medlemmer der 
deltager i pakning af gaver til udsendt personel 
mm. Præsidenten overrakte herefter et smukt 
fanebånd som gave til vor forening. Palle Schou 
Rasmussen havde det ansvarsfulde hverv at 
tale til damerne, og det klarede han med bra-
vour. Disse tre taler blev efterfulgt af forskellige 

Nordsjælland (3/12 1909 – GF 16)

Formand: 305-MAJ-63 Bjørn E. Rosenkrantz Hansen
Baunehøjen 31, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 44 42 · 24 63 32 27
e-mail: subj@webspeed.dk
www.nsgarder.dk

Onsdag d. 20. nov. kl. 19.00 afholdes ban-
kospil i Kulturhuset ”El-værket”, Ved Kirken 6, 
Frederikssund. 

Nytårskur afholdes 24. januar 2014 på Peders-
holm.
Invitation udsendes til begge arrangementer.

Nordsjællands Garderforening afholdt onsdag 
d. 11. september sin årlige åleaften.
Formanden bød velkommen og rettede en 
særlig velkomst til aftenens foredragsholder 
kaptajn Jesper Rohde.
Kl. 18.30 gik vi til bords, hvor formanden 
udbragte Dronningens skål. Derefter blev 
maden serveret.
Grundet et prisleje der overtrumfede, hvad vi 
mente var ansvarligt, blev ålene skiftet ud med 
stegte sild med løgsovs og pillede kartofler. 
Dette smagte ganske udmærket, der var dog 
nogle der foretrak smørrebrød. Spisningen blev 
afsluttet med kaffe og Willas’ kransekager. 
Desværre fik den valgte menu åbenbart nogle 
af de ellers trofaste medlemmer til at fravælge 
denne aften.
 Under kaffen fik vi et fyldestgørende foredrag 
om forholdene i Helmandprovinsen af kaptajn 
Jesper Rohde som deltog på ISAF hold 13. Vi 
fik fortalt om den daglige rytme og de kampe 
som de danske udsendte soldater deltog i. Det 

at melde, hvis I skifter e-mail adresse. NB! Husk 
at tømme jeres postkasser da en del mails 
bliver returneret med besked om postkassen 
er fuld.

BS
Vi vil også opfordre alle til at tilmelde kontin-
gentindbetalingen til BS.
Det sparer kassereren for arbejde og foreningen 
penge.

515-AUG-67 John Lange

var ting man aldrig fik særlige oplysninger om i 
den skrevne presse og TV. Efter foredraget var 
der mulighed for at stille spørgsmål. Det var 
ikke de mange spørgsmål der fulgte, men det 
var også et fyldestgørende foredrag. En stor 
tak til kaptajn Jesper Rohde. Derefter var der 
mulighed for kammeratligt samvær.

MAJ-63 Bjørn Hansen

Der skydes på 15 m. Efterfølgende spisning i 
Fladså hallen. Tilmelding til Gert Roerholt, 2193 
0956.

Garderstuen
Garderstuen er åben torsdag d. 7. november. 
kl. 19.30, dog kun efter tilmelding til Claus tlf. 
2082 7545.

Se også på vores hjemmeside www.sydsjael-
landsgarderforening.dk

JUL-74 Kristian Rasmussen
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Præsident: JUL-80 Anders M. Hansen
Peterson House
25 Gilbert Street, Flat D, Mayfair
London W1K 5HX
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 207 409 5050
Mobil: +45 28 11 07 45
e-mail: anders.hansen@dandersmore.com
www.garderforening.dk/dgu.htm

Garderforeningerne i Udlandet (6)

Australien (23/10 1984 – GF 98)

Formand: 688-MAJ-58 Kurt Olesen
26 Renwick Str., Flagstaff Hill, 5159 South Australia
Tlf. +61 0883 706 829
e-mail: kolesen@chariot.net.au

Pacific Northwest (9/10 1968 – GF 97)

Formand: FEB-81 Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street, Redmond, WA 98052, USA
Tlf/arb. 1 425 881 3320 · Priv/mob. 1 206 963 3334
e-mail: vko61@hotmail.com
www.garderforening.dk/pacificnorthwestgf.html

Kalifornien (15/3 1942 – GF 92)

Formand: 520-MAJ-47 Wilmar Lindgreen
15760-5 Midwood Drive, Granada Hills, California 91344, USA
Tlf. 1 (818) 366 0677
www.garderforening.dk/califgf.htm

Stor britannien (22/4 1992 – GF 99)

Formand: JUL-80 Anders M. Hansen
Peterson House, 25 Gilbert Street, Flat D, Mayfair, 
London W1K 5HX, United Kingdom
Tlf. +44 (0) 207 409 5050
e-mail anders.hansen@dandersmore.com
www.garder-uk.com

Mellem staterne (13/2 1943 – GF 93)

Formand: MAR-86 Peter KB Diessel
170 N Princeton Street, Hoffman Estates, Illinois 60169, USA
Tlf. 1 (847) 490-0422 · Mob. 224-805-6221
Fax. 1(847) 490-0306
e-mail: pdk@thediessels.com
www.garderforening.dk/msgf.html

New York (31/5 1928 – GF 91)

Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
1241 Hulls Highway, Southport, CT 06890, USA
Tlf. USA 203 259-0767
e-mail: new_york_garderforening@hotmail.com

Singapore (3/3 2003 – GF 100)

Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore 438791
Mob. +65 9622 9227
Skype/Yahoo/Hotmail: sduvier
e-mail: sduvier@hotmail.com
www.garderforening.dk/singaporegf.htm

Øst Kanada (11/3 1958 – GF 96)

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

Vest Kanada (18/10 1944 – GF 95)

Kontaktperson: JAN-58 Svend Aage Storm
G.D. James River Bridge, Alberta T0M 1C0, Canada
Tlf. (403) 638-4345
e-mail: sstorm.p@gmail.com
www.garderforening.dk/wcgf.html

Fredag den 13. september afholdt vi den årli-
ge lerdueskydning på E.J.Churchill Shooting 
Ground nord for London. Vejret var med os, og 
regnen satte først ind da sidste skud var afgivet. 
Som sædvanligt, var konkurrencen hård, men 
efter en spændende afslutning vandt Peter 
Laub igen pokalen. Efter en pint i klubhuset, 
forskød vi til London, hvor to mere stødte til 
for middagen. 

JUL-80 Anders M. Hansen

DGU (6)

Vestlolland (20/1 1924 – GF 50)

Formand: 671-NOV-65 Jens Høyer
Nøjsomhedsvej 16, 4900 Nakskov
Tlf. 54 93 20 20
e-mail: hoyer@dlgpost.dk

Vestsjælland (23/5 1909 – GF 13)

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

sange. Fr. Kirsten Østergaard bad om ordet, og 
havde en fremragende tale til mændene, som 
hun sammenlignede med en ”åben bog”. Vort 
æresmedlem Knud Basballe lod tankerne gå 
tilbage i tiden og omtalte visse markante per-
soner, der gennem tiderne har betydet meget 
for vor forenings trivsel og vækst. Herefter 
modtog Stig Taxbøll sit 25 års hæderstegn 
og aftenens største hæder tilkom 869-MAR-
63 Finn Østergaard, der meget overrasket og 
bevæget blev udnævnt til æresmedlem. Vor 
toastmaster Flemming Martinussen havde en 
travl dag med at holde tidsplanen og oplæste 
undervejs Hendes Majestæts svarhilsen til vor 
forening. Efter spisning indtog vi kaffen i pavil-
lonen med udsigt over havn og til bro. Under 
hele arrangementet blev vi musikalsk under-
holdt af tambourerene, Holst og Lejbølle, samt 
musikerne Tue og Leif. Vi anløb Nyhavn præcis 
kl. 17.35 og vi håber, at alle havde en dejlig 
oplevelse. Billeder ligger på vor hjemmeside 
www.sbg.dk   

Kontingent. I slutningen af oktober udsender 
Nets (PBS) opkrævning for kontingentet for 
året 2014 – kr. 320,00. Alle der ER tilmeldt 
automatisk opkrævning vil kunne se det på 
betalingsoversigten. Alle øvrige vil modtage et 
indbetalingskort fra Nets (PBS) – med sidste 
frist for indbetaling 15.11.2013.
Tag vel imod dette – og hvis du ikke er tilmeldt 
Nets (PBS) allerede – så vil vi godt anbefale, at 
du gør det. Det er ganske gratis.    

MAJ-70 Jens Crone 

Fanen afdækkes.

Instruktøren Mike, Niels Johansen, Formanden, 
Peter Laub, og Amin Amiran.

Peter Laub skyder mod duer fra The High Tower.
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23-11  917-MAJ-49  GF 12 
 Verner Sørensen 
 Nygårdsvej 81, Torrild 
 8300 Odder
23-11  513-MAJ-49  GF 57 
 Aksel Aage Paasch 
 Humlegårdsbæk 6, 6100 Haderslev
02-12  640-MAJ-49  GF 01 
 Gert Cornelius Zibrandtsen 
 Drogdensvej 4, 2791 Dragør
09-12  356-MAJ-49  GF 95 
 Knud O. Jensen 
 5324, 56. Street Camrose, Alberta 
 T4V 2E5, Canada
80 år
10-11  069-NOV-53  GF 18 
 Hans A. Hansen 
 Skovhjørnet 7, 3300 Frederiksværk
14-11  826-NOV-53  GF 41 
 John Burgwaldt 
 Bybjergvej 21, 1. tv., 2970 Hørsholm
17-11  651-MAJ-54  GF 10 
 Finn Ypkendanz 
 Rådhusparken 10, st. tv. 
 9000 Aalborg
19-11  055-NOV-53  GF 16 
 Aage Christensen 
 Kirkebakken 12, Over Draaby 
 3630 Jægerspris
22-11  662-MAJ-55  GF 10 
 Arne Buus Madsen 
 Nørholmsvej 294, Nørholm Enge 
 9000 Aalborg
25-11  839-NOV-53  GF 23 
 Bent Johannes Wiinberg 
 Overgaden 19, Hvalpsund 
 9640 Farsø
26-11 958-NOV-53  GF 05 
 Hans Erik Hansen 
 Hovvejen 50, Markusminde 
 8471 Sabro
28-11  245-NOV-53  GF 77 
 Søren Peter Nygaard 
 Stationsvej 42, 9362 Gandrup
05-12  280-NOV-54  GF 19 
 Jens Carl Knudsen 
 Troldborg, Grønningen 39 
 7620 Lemvig
05-12  060-NOV-53  GF 73 
 Egon Ibsen 
 Østergade 12, 6670 Holsted
75 år
11-11  094-NOV-58  GF 10 
 Knud Erik Jeppesen 
 Solbakken 73 B, 9240 Nibe
13-11  122-NOV-58  GF 53 
 Frede Boesen Larsen 
 Belgiensvej 31, 4200 Slagelse
15-11  558-MAR-58  GF 51 
 Hans Kristian Grøn 
 Odensevej 163, Reveldrup 
 5400 Bogense

19-11  552-MAR-58  GF 13 
 Keld Christensen 
 Gl. Kongevej 7, 4200 Slagelse
20-11  830-JUL-58  GF 20 
 Finn Jørgen Christiansen 
 Slotshavevej 22, 4792 Askeby
21-11  482-MAR-58  GF 08 
 Holger Petersen 
 Mariagervej 56, st. tv. 
 8900 Randers
25-11  290-SEP-59  GF 95 
 Peter Bertelsen 
 P.O. Box 291. Banff, Alberta
 T1L 1A4, Canada
26-11  743-JAN-59  GF 55 
 Jørgen Bolther 
 Kantorparken 28, st. th. 
 8240 Risskov
29-11  560-MAR-58  GF 31 
 Lars Ove Hansen 
 Grønager, Varpelev Bygade 22 
 4652 Hårlev
02-12  843-JUL-58  GF 21 
 Leif Rønne 
 Lindealle 11, 4500 Nykøbing SJ
70 år
11-11  883-SEP-62  GF 02 
 Algot Rasmussen 
 Fasanvænget 11, 5260 Odense S
11-11  855-SEP-62  GF 02 
 Birger Rasmussen 
 Fasanvænget 13, Højby 
 5260 Odense S
13-11  005-JAN-62  GF 47 
 Therkel Terkelsen 
 Dunkærvej 10, 5970 Ærøskøbing
15-11  125-NOV-62  GF 19 
 Christian Bugge Nygaard 
 Grummesgårdparken 12 
 Nørre Nissum, 7620 Lemvig
19-11  181-JAN-63  GF 17 
 Mogens Rye Sørensen 
 Kirkevænget 2, 4330 Hvalsø
19-11 1JAN-65 1GF 06 
 John Mortensen 
 Søndergade 20, 6640 Lunderskov
21-11  073-JAN-63  GF 60 
 Chresten Lorenzen 
 Snogbækskov 5
 6400 Sønderborg
28-11  982-SEP-63  GF 07 
 Knud Dahlerup 
 Klarskovvej 49, 4760 Vordingborg
29-11  261-MAJ-63  GF 30 
 Per Borreskov Laursen 
 Bygvænget 17, 8600 Silkeborg
03-12  071-JAN-63  GF 43 
 Knud Åge Flensted Thomsen 
 Jerupvej 186, Mosbjerg 
 9870 Sindal

DG Personalia 11-13

Runde Fødselsdage (50-60-70-75-80-85-
90-95-100 år) udskrives månedligt fra DGs 
edb-anlæg og bringes automatisk i Garder-
bladet. Fødselsdagene nævnes fra den 10. i 
måneden til den 9. i følgende måned alter-
nativt for to måneder af gangen. Normalt 
nævnes soldaternummer, indkaldelsesmå-
ned, indkaldelsesår samt garderforenings-
nummer. Meddelelse til Garderbladets 
kontor er kun nødvendig, hvis dagen ikke 
ønskes nævnt. Guld-, Sølv- og alm. bryl-
lupper m. m. skal anmeldes til Garderbla-
dets kontor via den lokale garderforening. 
Husk soldaternummer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale gar-
derforening eller direkte til Garderbladets 
kontor.

Diamantbryllup
05-12 618-MAJ-48 GF 62
 Paul R. Christoffersen og fru Bende
 Grønnevej 261, 11, 0005
 2830 Virum
Sølvbryllup
05-11 JAN-73 GF 78
 Lars Folmer-Petersen og hustru
 Rendebjergvej 19
 4030 Tune

Fødselsdage
90 år
19-11  1-JUL-45  GF 08 
 Sven Per Lantz Andersson 
 Frejasvej 36, 8981 Spentrup
23-11  MAJ-46  GF 01 
 Jørgen-Ulrich Von Scholten 
 Ellevadsvej 16, 2920 Charlottenlund
28-11  203-JUL-45  GF 41 
 Tage Giehm Meisler Wandborg 
 Århusvej 14, 3000 Helsingør
30-11  290-JUL-45  GF 53 
 Henrik Schaffalitzky De Muckadell 
 Bjergstedbyvej 39, 4450 Jyderup
06-12  334-NOV-45  GF 39 
 Knud Christian Søgaard 
 Holmsland Klitvej 110, Klegod 
 6950 Ringkøbing
08-12  281-JUL-45  GF 21 
 Per Børgesen 
 Jørgenssæde, Brobjergvej 15
 Abbetved, 4060 Kirke Såby
85 år
13-11  80-NOV-49  GF 10 
 Svend Niss 
 Willy Brandtsvej 24
 9220 Aalborg Øst
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05-12  166-JAN-63  GF 03 
 Kaj Julsen 
 Gludvej 29, As, 7130 Juelsminde
06-12  057-JAN-63  GF 78  
 Søren Dejgaard Sørensen 
 Budstikken 92, 2630 Taastrup
07-12  096-JAN-63  GF 41 
 Poul Erik Pedersen 
 Rishavevej 7 A, Esrum, 3230 Græsted
08-12  260-MAJ-63  GF 61 
 Palle Haven 
 Åbovej 11, 4160 Herlufmagle
60 år
12-11  OKT-74  GF 01 
 Claus Brandt-Jacobsen 
 Frederiksberg Alle 38, 3. 
 1820 Frederiksberg C
13-11  JUL-73  GF 01 
 Steen Larsson 
 Kongsager 17, 2620 Albertslund
15-11  FEB-75  GF 23 
 Karl Erik Holm 
 Revlingens Kvarter 66 
 7400 Herning
19-11  FEB-74  GF 66 
 Vigan Jensen 
 Rørsangervænget 4, 5610 Assens
21-11  JAN-74  GF 32 
 Jan Lesemann 
 Fasanvej 4, 7120 Vejle Øst
28-11  APR-75  GF 14 
 Jørgen W. Olsen 
 Vestergade 23, 4872 Idestrup
29-11  JAN-73  GF 23 
 Ole Haunstrup Andersen 
 Kirsebærmosen 31, Haunstrup 
 7400 Herning
30-11  FEB-75  GF 66 
 Karl Arne Kempf 
 Ebberupvej 95, 5631 Ebberup
30-11  JAN-74  GF 01 
 Søren Lundberg 
 Ledreborg Alle 5, 2820 Gentofte
06-12  MAJ-74  GF 07 
 John Schimmell 
 Tranevej 2, 4720 Præstø
50 år
10-11  JAN-83  GF 57 
 Teddy Løv Andersen 
 Thorsager 13, 6500 Vojens
11-11  APR-87  GF 01 
 Per Juel Pallesen 
 Bergthorasgade 38, 1. th. 
 2300 København S
13-11  JUN-85  GF 05 
 Peter Erik Madsen 
 Kjællingdalsvej 2, Søballe 
 8660 Skanderborg
15-11  SEP-83  GF 01 
 Torben Silving 
 Bøgebakken 4, 3540 Lynge

15-11  JUN-84  GF 35 
 Jens Iversen 
 Hvidkildevej 14, Mejlby 
 9610 Nørager
16-11  JAN-83  GF 51 
 Ole Krag Olsen 
 Nybølnorvej 17, 6310 Broager
17-11  SEP-84  GF 72 
 Kresten Knudsen Kristensen 
 Gyvellunden 55, 6800 Varde
21-11  SEP-84  GF 26 
 Niels Peter Skræddergaard 
 Draget 19, 7500 Holstebro
21-11  MAR-84  GF 58 
 Jens Peter Troengaard Sørensen 
 Hovedgaden 69, 7260 Sønder Omme
22-11  DEC-83  GF 11 
 Kim Thorsen 
 Tassevej 7, 3790 Hasle
22-11  SEP-83  GF 57 
 Bendt Allan Bossen 
 Odinsvej 27, 6500 Vojens
23-11  MAR-85  GF 32 
 Johnny Rosendahl 
 Søndre Villavej 32, 7100 Vejle
30-11  DEC-83  GF 23 
 Kaj Aaboe Jensen 
 Valdemarsvej 53, 1. tv. 
 7400 Herning
02-12  SEP-84  GF 02 
 Henning Morgen 
 Holmevænget 19, 2970 Hørsholm
03-12  JUN-84  GF 30 
 Michael Laurids Falkenberg 
 Fonnesbechsgade 4 B, 2. th. 
 7400 Herning

Dødsfald
671-MAJ-48 GF 15
 Sigurd Verner Pedersen
 Sødalvej 10, Løvel
 8830 Tjele
402-MAJ-49 GF 50
 Erik Aage Nielsen
 Højevej 6
 4913 Horslunde
824-NOV-49 GF 01
 Hans Ivan Frank
 Hyldebærengen 35
 2670 Greve
345-MAJ-50 GF 01
 Carl-Anthon Hansen
 Høgholtvej 2, 2. th.
 2720 Vanløse
384-NOV-53 GF 19
 Niels Lauritsen
 Nis Petersens Vej 20
 7620 Lemvig
979-SEP-57 GF 09
 Ole Lindholm Petersen
 Langøre 4
 8305 Samsø

995-SEP-62 GF 07
 Helge Robert Badsted
 Rødegårdsvej 49
 4720 Præstø
065-AUG-67 GF 01
 Ole W. Tougaard
 Avenue de Cistes 842
 83250 La Londe Les Maures
 Frankrig
JUL-71  GF 04
 Palle Steen Larsen
 Winthersvænge 2
 7700 Thisted
FEB-75  GF 60
 Poul Jermer
 Nydamvej 26 B, Ø. Sottrup
 6400 Sønderborg
AUG-83  GF 53
 Henrik Laugesen
 Klintedalsvej 48
 4400 Kalundborg

 
 TAK

Tak for opmærksomheden til min 70 års fød-
selsdag. Tak til Holbæk Garderforening og 
Årgangsforening MAJ 63. Mange hilsener fra 
 321-MAJ-63 Torben Bjørndal

Hjertelig tak til Hjørring og Omegns Garder-
forening for besøget og vinen til min 80 års 
fødselsdag. Med venlig hilsen
 334-NOV-54 Christian Rømer Nielsen

Tak til Årgangsforeningen MAJ 54-2, 964, 683 
og 865, for en dejlig garderhilsen på min 80 
årsdag. På gensyn til maj 2014
 905-MAJ-54 Poul Erik Nielsen

Tusind tak til Den Fyenske Garderforening 
for fanevagt og blomster ved vor kære far og 
mand 332-JUL-66 Aage Duch’s bisættelse den 
4.9.2013 fra Thomas Kingos Kirke. Tak til gar-
derkammerater, der var mødt op i kirken, og en 
særlig tak til dem, der var med til at bære. Også 
tusind tak til 366-MAJ-51 Harald Jørgensen for 
den trofasthed, han har vist Aage gennem de 
46 år, som Aage har været medlem i Den Fyen-
ske Garderforening. Tak Harald, fordi du var 
med til at bære og tak for dine smukke ord ved 
mindehøjtideligheden i Næsbyhoved Skov og i 
Fyens Stiftstidende. Med venlig hilsen
 Christina og Lena Duch

Hjertelig tak til formand Leif Have og hustru og 
eksformand Jens Gantzel og hustru for frem-
møde på vores guldbryllupsdag den 31. august. 
Mange tak for de flotte gaver.
 Lis og 863-JUL-58 Ole Pedersen
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