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Det sker i 2013

SEPTEMBER
Lørdag 28/9 kl. 19.00 – Forældredag 
på Garderkasernen i Høvelte

OKTOBER
Torsdag 3/10 kl. 19.00 – Koncert med 
Livgardens Musikkorps i Slagelse Teater

Fredag 11/10 – Kulturnat i København

NOVEMBER
Søndag 3/11 kl. 9.45 – Årgangsparade 
på Livgardens kaserne

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

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.

SKKMP hold juli 1973 har i år 40 års jubilæum.
I forbindelse med årgangsparaden, der finder 
sted søndag den 3. november, begynder fejrin-
gen af jubilæet med hyggeligt samvær lørdag 
den 2. november kl. 18.00 på Bryggeriet Apollo, 
Vesterbrogade 3, København V, hvor vi spiser 
en god middag. Prisen for middagen er 270,00 
kr., og der er forhåndsreserveret 40 kuverter. Så 
skynd dig og tilmeld dig arrangementet.
 
Årgangsparaden
Vi mødes søndag den 3. november senest kl. 
09.30 på Gothersgade 100, på plænen ved 
gitterlågen. Vi gør klar og tager opstilling til 
paraden årgangsvis præcis kl. 10.00. 

Efter Årgangsparaden og Vagtskiftet på Ama-
lienborg er der arrangeret frokost kl. 13.00. 
Frokosten indtages på Toldbod Bodega, Espla-
naden 4, 1263 København K, hvor der er 
forhåndsreserveret 30 kuverter, så også her 
anbefales, at du hurtigt tilmelder dig, da der 
ikke er flere pladser end de 30.  
Bindende tilmelding til de to arrangementer 
kan ske ved henvendelse til Ole Louring eller 
Christian Lund senest den 20. oktober, da der 
skal afgives endelig bestilling til restauranterne. 
I forbindelse med tilmelding skal der indbetales 
et depositum på 150 kr. for arrangementet lør-
dag aften og 100 kr. for frokostarrangementet 
søndag. Beløbene indsættes på Reg. nr. 2384 

konto: 8479994871 - MED TYDELIG ANGI-
VELSE AF NAVN.
Årgangsforeningen yder et tilskud på kr. 250,00 
pr. deltagende medlem af årgangsforeningen.
Tilmelding til Christian Lund  CL @CLGLAS.DK  
eller telefon 5123 2540. 
Ole Louring: Ole.louring@fibermail.dk eller 
telefon 6165 1347. For yderligere oplysninger 
står vi naturligvis til rådighed.

40 års jubilæum – SKKMP juli 73
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Midt i en omstilling…!
Mens vejret er skiftet 
fra sommer til efter-
år, så er vi også godt 
på vej ind i en omstil-
ling i hæren. 

Modsat flere af regi-
menterne rundt om 
i landet, så kommer 
Den Kongelige Liv-
garde rimelig hel-

skindet gennem denne omgang. Der bliver forholdsvis små 
tilpasninger, som man ikke vil mærke i det daglige, og så 
nogle tilpasninger som bliver markante ændringer i forhold 
til den praksis alle lige har vænnet sig til.

Der er dog ingen tvivl om, at det kommer til at fungere, over 
tid, og at ”det ny” en dag er blevet til ”hverdag”. 

Der er lige nu venteliste til at aftjene værnepligt ved Liv-
garden. Det samme gælder for de professionelle - på alle 
niveauer. Det er mit håb, at vi kan fortsætte med at være 
en lige så attraktiv arbejdsplads i fremtiden, ikke mindst 
når der rigtig kommer gang i den private sektor. Forsvarets 
personel er jo eftertragtede medarbejdere i det private, og vi 
skal derfor lægge en del vitaminer i at fastholde personellet 
i de næste år.

Som nævnt i sidste blad, har vi nu alle vore enheder hjemme 
fra udlandet. Vel bliver pausen kort, inden næste hold til 
Kosovo tager af sted i november, en delingsværdi benævnt 
KFOR 29b, men for en stund kan der samles kampkraft til de 
nye opgaver, der en dag vil komme. Det er nu tilbage til træ-
nings og uddannelses programmet, så vi kan vedligeholde 
og øge de færdigheder som gør, at der leveres de sædvanligt 
gode resultater, når Livgarden er i mission.

5. september holdt vi kontingentparade for ISAF hold 15, 
med efterfølgende flagdag. Det blev en god dag, og jeg vil 
gerne sige tak til alle dem, der deltog og støttede op om 
vore soldater denne dag. Om end flagdagen nu er fast i 
kalenderen, så er det uvist, hvornår næste kontingentparade 
finder sted. 

Som opfølgning på maj/juni nummeret skrev jeg om de 
rekreations boliger der bygges ifm. KFUM ved Garderkaser-
nen i Høvelte. Både byggeriet heraf og den tilhørende reno-
vering af KFUM skrider planlagt frem. Og vi skal nok melde 
ud, hvornår der åbnes op for det færdige resultat. 

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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STKMP/II/LG 
Skrevet af 
PL T. K. Christensen, Kommandør, STKMP/II/LG
OS T.F. Nielsen FSBM/STKMP/II/LG  
OS Klitgaard VEDLSEK STKMP/II/LG.

Stabskompagniet/II bataljon/Den kongelige livgarde har historisk 
set bestået af mange forskellige enheder med vidt forskellige 
opgaver, og det gør det stadig. Før i tiden var dette bl.a. tung 
morter delingen, panserværnsraketdelingen, spejdersektionen, 
forsyningsdelingen osv. Dette er over tid blevet ændret til en orga-
nisation, der i dag omfatter en kommandodeling, en stabsdeling, 
en finskyttesektion og en bjærgningssektion. Disse delinger og 
sektioner har hver deres helt specifikke opgaver, hvilket adskiller 
kompagniet fra infanterikompagnierne ved bataljonen. De forskel-
lige enheder og opgaver gør, at stabskompagniet i dag er sam-
mensat af meget erfarent personel med kompetencer, der går helt 
fra finskytten til mekanikeren og stabshjælperen. 

Overordnet set er stabskompagniets opgave at støtte staben i II 
bataljon/Den kongelige livgarde både i dagligdagen og i felten, når 
bataljonen er på øvelse. I felten sker dette ved, at stabskompag-
niet splittes op og udskiller finskyttesektionen som en selvstændig 
enhed direkte under bataljonschefen, bjærgningssektionen støtter 
med deres  bjærgningskapaciteter på tværs af hele bataljonen og 
stabsdelingen opstiller de kommandostationer, hvorfra bataljons-
chefen og hans stab styrer bataljonen. 

I Garderbladet fra maj 2013 beskrives finskyttesektionens opgaver 
og dagligdag, hvorimod vi i denne artikel vil fokusere på stabsde-
lingen, bjærgningssektionen samt forsynings- og vedligeholdelses-
sektionerne under kommandodelingen.

Stabsdelingen STKMP/II/LG
Stabsdelingen opstiller i felten bataljonens primære komman-
dostation samt bataljonschefens fremskudte kommandostation. 
Organisatorisk omfatter dette 21 befalingsmænd og konstabler. 
Fra kommandostationen udgives alle rutinemæssige ordrer, og 
der føres en kontinuerlig opdatering af situationen i bataljonens 
område samt situationen ved alle bataljonens enheder. På kom-
mandostationen gennemføres planlægning, forberedelse af ordrer 
og befalinger samt kontrol af disses udførelse, fortrinsvis i forbin-
delse med forestående operationer.

Kommandostationen virker under alle forhold som bataljonens 
informationscenter.

Kommandostationen anvender to pansrede mandskabsvogne 
M113 (fremskudt kommandostation og en reservekommandosta-
tion), samt flere forskellige lastvogne som operations- og planlæg-
ningscentret. I centrene gennemføres planlægning, koordination, 
føring og øvrige opgaver i forbindelse med igangværende og 
kommende operationer. Det er i kommandostationen, at staben 
arbejder og styrer slagets gang.

Bjærgningssektionen
Udstyret med en bjærgningsvogn af typen Wisent (leopard 1) skal 
bjærgningssektionen støtte alle enheder i bataljonen. Dette er 
primært, når køretøjer er brudt sammen og skal bugseres væk fra 
kamppladsen og repareres, eller hvis køretøjet er kørt fast og skal 
trækkes fri. Bjærgningssektionen vil derfor kunne blive indsat over 
hele bataljonens rum, og skal derfor være godt beskyttet gennem 
pansring og bevæbning og samtidig have kapacitet til at kunne 
assistere alle bataljonens køretøjstyper.

FSSEK STKMP/II/LG
Forsyningssektionen/Stabskompagniet/II Bataljon/Livgarden 
(FSSEK STKMP/II/LG) består p.t. af en oversergent med stillings-
betegnelsen forsyningsbefalingsmand (FSBM), ydermere har han 
en forsyningshjælper (FSHJ) med graden overkonstabel af 1. grad 
(OKS-1).

Bataljonens plancenter under stabsdelings uddannelse i sløring 
af køretøjer.

Den pansrede bjærgningsvogn ”Wisent”.
Fremskudt kommandostation. Herfra fører bataljonschefen 
bl.a. sine enheder.
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Sektionens primære opgave består i at servicere STKMP logistisk, 
dette indbefatter bl.a. mad, vand, våben, ammunition, tøj, mør-
kekampsmateriel etc. Forsyningssektionen er en stor butik med 
mange bolde i luften, og vores primære hjælpeværktøj er DeMars. 
Dette er et computerprogram, hvor alle vores genstande er regi-
streret. Programmet er spændende og udfordrende i hverdagen 
eksempelvis, når vores fysiske beholdninger skal stemme overens 
med de registrerede beholdninger i DeMars. Programmet er så 
godt, at store nationale og internationale virksomheder bruger 
det, heriblandt Mærsk.

Udover ovenstående omhandler den daglige tjeneste ligeledes 
vedligeholdelse og uddannelse af soldatens personlige færdighe-
der såsom skydning, orienteringsløb, idræt mm. 

Har du mod på en alsidig hverdag med mange forskellige opgaver, 
hvor du kan være med til at gøre en forskel samt opnå en god 
personlig udvikling, så søg nu!

VEDLSEK STKMP/II/LG
Vedligeholdelsessektionen STKMP/II/LG består af en befalings-
mand og to konstabler.

Den primære opgave er at vedligeholde stabens og stabskompag-
niets 44 køretøjer i samvirke/samarbejde med enkelpersoner og 
enheder i bataljonen. Dette gennemføres ved at man har forskel-
lige eftersynsterminer, som er fastsat i betjeningsreglementet/-
vejledningen eller instruktionsbøgerne. 

Personellet i kompagniet modtager uddannelse i forebyggende 
vedligeholdelsestjeneste. Dette gør mandskabet i stand til at kon-
trollere, om materiellet er i en funktionsduelig stand. Vedligehol-
delsessektionen støtter mandskabet i deres månedlige eftersyn. 
Vedligeholdelsestjenesten er kampafgørende for, om kompagniet 
og derved bataljonen når deres mål.

Er du vild med motorer, våben eller elektronik, kan 
du blive mekaniker i forsvaret. Forsvaret er fyldt 
med materiel og maskiner. Som fastansat kan du 
komme til at arbejde med alt fra pistoler til kampfly. 
Der er masser af muligheder. Det er kun at søge! 

Se hvordan: Google svendebrev og forsvaret – 
forsvaret.dk.

 

www.livgarden.dk

- Et nyt tiltag i De Danske Garderforeninger
Garderkortet

Fakta om Garderkortet

• GARDERKORTET er for værnepligtige og 
medlemmer af en garderforening.

• GARDERKORTET skal være lokalt forank-
ret men samtidig landsdækkende.

• GARDERKORTET kan bruges hos omkring 
100 samarbejdspartnere i dag.

• GARDERKORTET er også for dig.
• Læs mere på: www.garderkortet.dk

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

Livgarden
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Nye rekrutter hold AUG 2013
III/ Den Kongelige Livgarde har den 5. august 2013 modtaget 
301 nye værnepligtige
Der var store forventninger og usikkerhed at spore over det ukend-
te, da rekrutter til Den Kongelige Livgarde stod på Frederik III Plads 
kl. 1200 for at blive budt velkommen af chefen for III Bataljon. Fra 
det øjeblik blev starten på et helt nyt kapitel, for alvor igangsat 
hos de nye rekrutter ved 1. kompagni og 2. kompagni.
Efter velkomsten blev de 301 rekrutter fordelt til de to kompag-
nier, hvor de efterfølgende blev ført over i kompagnigården. Her 
sad ventende delingsførere og næstkommanderende klar til at 
indregistrere rekrutterne. Da selve fordelingen af rekrutterne ud 
til de forskellige delinger var klaret, bød dagens program på rund-
visning på kasernen, tildeling af seng og skab på deres 12-mands-
stuer, udlevering af uniform og udrustning, og naturligvis de 
første lektioner i eksercits. Hele resten af indkaldelsesdagen gik 
med at indøve eksercits, blive iklædt, få styr på påklædningen og 
lade rekrutterne så småt begynde at vænne sig til en anderledes 
hverdag og arbejdsplads, end den de er vant til ude fra den civile 
verden.
På trods af en meget lang første dag som værnepligtig, med en 
mængde nye indtryk blandet med en smule forvirring, kunne 
rekrutterne dog alligevel smile og glæde sig til at komme ordentlig 
i gang.  
For mange rekrutter er en indkaldelsesdag som denne en kæmpe 
omvæltning med mange nye indtryk. Dette kunne mærkes af RK 
S.B. Nielsen og RK S.R. L Nielsen, da de byttede en tilværelse med 
pizza, cola og computerspil ud med begyndelsen på en rankere, 
mere sveddryppende, højere og vildere tilværelse i 1 KMP/ III/ 
LG. ”Trods en smule baggrundsviden kom det alligevel som en 
overraskelse, hvor præcist og skemalagt en dag i Forsvaret er. Ved 
hver opgave fandt vi lynhurtigt ud af, at det er vigtigt at have et 
godt sammenhold, da en opgave sjældent kan løses alene, og at 
den ikke bliver løst af mor – selvom sergenterne er hørt udtale 
sig således”. 

Foran kompagnierne ligger der nu fire måneder forude ved III 
Bataljon på Garderkasernen, hvor rekrutterne først skal gennem 
basisuddannelsen, og herefter vagtuddannelsen. Først da vil 
rekrutterne være klar til overførelsen til Vagtkompagniet på Liv-
gardens Kaserne i København.
I Vagtkompagniet vil de få en periode med vagter på både Fre-
densborg Slot og Amalienborg. Dertil kommer vagterne på Kastel-
let, Livgardens Kaserne og i perioder på Garderkasernen og på 
Frederiksberg Slot.



7www.livgarden.dk

Kjeld Hald Galster: Danish Troops in the 
Williamite Army in Ireland, 1689-91

Four Courts Press, Dublin, Ireland 2012, illustreret, 249 sider, 
50€.
ISBN 978-1-84682-284-1.

Forfatteren, der har tilegnet bogen sin stamenhed, Den Kongelige 
Livgarde, blev afskediget som major på grund af alder i 2013 og 
har bl.a. været chef-E ved Østre Landkommando, FN-observatør 
i Abkhazien (Georgien) og senior militærrådgiver ved OSCE-dele-
gationen i Wien. Kjeld Hald Galster er udover at være uddannet 
som dansk reserve-, linie- og sprogofficer også kandidat i War 
Studies fra Royal Military College of Canada og Ph.D. i historie 
fra Københavns Universitet, hvor han har forestået undervisning 
i militær historie sideløbende med ansættelse ved Center for 
Militærhistorie på Forsvarsakademiet.

Emnet dækker et aspekt af det danske riges internationale opera-
tioner i 1600- og 1700-tallets europæiske koalitioner, hvor man 
eksempelvis under Den Spanske Arvefølgekrig 1701-1713 stillede 
et dansk kontingent på ca. 10.500 mand til rådighed, samtidig 
med at riget var engageret i Store Nordiske Krig 1709-1720 mod 
Sverige. Disse felttog med den oplagte parallel til nutidens danske 
potentielle og reelle deltagelse i internationale operationer har, 
bortset fra J.H.F. Jahns fremstillinger i 1840’erne og regimentshi-
storiske udgivelser, hidtil været næsten overset i dansk historie.1

Galsters scenario er, at Christian 5. valgte at støtte den engelsk-
nederlandske side under Willem van Oranie-Nassau (William 
III af England og Skotland) i opgøret med den afsatte, katolske 
James II af England/James VII af Skotland og Louis 14.s Frankrig.2 
I 1689 blev der således indgået en traktat, der nærmest svarer til 
nutidens ”Memorandum of Understanding (MOU)”. Det danske 
kontingent, som Christian 5. stillede til rådighed var på godt 
7.000 mand svarende til ca. 20% af den allierede styrke af briter, 
nederlændere, brandenburgere, huguenotter og protestantiske 
irere samt danskere. Chefen var generalløjtnant Ferdinand Wil-
helm hertug af Württemberg-Neustadt (1659-1701), der udover 
en bataljon fra sit eget regiment, Livgarden til Fods, medtog en 
bataljon fra hvert af yderligere otte danske regimenter: Dron-
ningens, Prins Frederik, Prins Christian, Prins Georg, Sjællandske, 
Jyske, Fynske og Oldenborgske. Hertil kom tre til formålet opstil-
lede regimenter af rytteri.

Forfatteren indleder med en generel omtale af Danmarks delta-
gelse i koalitioner i nutiden og i historien og kommer dermed ind 
på det danske riges situation i Europa under den tidlige enevælde 
samt forudsætningerne for deltagelsen i koalitionen fra 1689. 
Udover omtalen af de stridende parters aktører og organisation 
gives en grundig og levende gennemgang af forløbet fra det dan-
ske kontingent blev samlet og ultimo 1689 sejlet til England og 
derfra til Irland. Her deltog de danske tropper i 1690 med hæder i 
slaget ved Boyne, belejringen af Limerick samt erobringen af Cork 
og Kinsale. Det følgende år var korpset med i erobringen af Ath-

lone, sejren ved Aughrim samt erobringen af Galway og Limerick. 
Her slutter perioden for nærværende bog, men det bør nævnes, 
at styrken blev overført til Flandern og bl.a. deltog i Slaget ved 
Steenkerke 1692 med et tab på 712 døde og 666 sårede. Krigen 
blev afsluttet med Freden i Rijswijck i september 1697, og de danske 
troppers hjemmarch sluttede i København i februar 1698. Forfat-
teren konkluderer, at kontingentet kom hjem med intakt organi-
sation trods tab og med værdifuld krigserfaring for officerer og 
mandskab. Desuden var der stort set balance på finansieringen 
af troppebidraget. Württemberg og generalmajorerne Tattau og 
de la Forest havde gjort det særdeles godt som allierede trop-
peførere. På det overordnede plan havde det danske rige indledt 
en – i modsætning til Trediveårskrigen – succesrig deltagelse som 
medlem af coalitions-of-the-willing, der fortsatte under Den 
Spanske Arvefølgekrig og i Napoleonskrigenes sidste faser og op 
til missioner, alliancer og koalitioner efter Anden Verdenskrig.

Bogen er forsynet med glimrende kortskitser af slagmarkerne og 
med forfatterens egne fotos fra terrænet. Tre tillæg dækker den 
allierede, danske og fjendtlige order of battle, hvortil kommer et 
udmærket register. Kildefortegnelsen viser forfatterens brug af 
danske og udenlandske trykte monografier, antologier og tids-
skrift artikler samt oplysninger fra National Archives of the United 
Kingdom. Særligt skal fremhæves de dybtgående kildestudier i 
form af bl.a. ”relationer” fra Tyske Kancelli i Rigsarkivet.

Boganmeldelse

Chefen for Den Kongelige Livgarde til Fods (1682-1701), 
generalløjtnant Ferdinand Wilhelm, hertug af Würtem-
burg-Neustadt.

Livgarden
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Værket om det danske troppebidrag til Williams hær i Irland 
1689-1691 er dansk militærhistorie i europæisk sammenhæng og 
som fremstilling historie på det højeste internationale akademiske 
plan. Den er velskrevet og fængende og kan anbefales både på 
grund af behandlingen af denne del af militærhistorien og for den 
historisk faglige systematiske undersøgelse af emnet. Det er der-
for passende at citere fra forordet af en af Storbritanniens største 
militærhistorikere i nyere tid brigadier, professor Richard Holmes 
(1946-2011), der bl.a. skriver: ”this book makes an important 
contribution to our understanding of the [Williamite] War by con-
centrating on the Danish contingent that formed part of what we 
would now call William’s multi-national force .. This book has many 
virtues, not least its author’s ability to command English, Danish 
and French, and his preparedness to place the Danish force in this 
war in the broader context of coalition warfare in general ».

Jesper Gram-Andersen

(Endnotes)
1  Af samme grund blev de historiske internationale operationer genstand for selvstændige 

kapitler i JGA: Den Kongelige Livgarde 350 år 1658-2008, bind 1 kapitel 7 ”Koalitionskrigen 

1688-1697” og kapitel 8 ”Den Spanske Arvefølgekrig 1701-1713”. De nyere internationale 

operationer på Balkan, i Afrika, Irak og Afghanistan omtales detaljeret i samme værk, bind 
2  Af den latiniserede version af James opstod udtrykket jacobitter.

Garder N. Hansen (f. 1988), født og opvokset i Nordjylland, og er netop tiltrådt 
som landstalsmand for værnepligtige ved den kongelige livgarde. 
Garder N. Hansen er udlært slagter ved Nordjyllands slagterifagskole. (Nuvæ-
rende Food collage Aalborg.) Han har siden arbejdet rundt omkring i kongeriget, 
bla.  Tønder, Tornby og Frederikshavn, hvor den seneste jobbeskrivelse hed 
Slagtermester. Grundet kæresten Nanná s optagelse på Københavns Univer-
sitet flyttede parret i starten af 2011 til København. Her arbejdede Garder 
Hansen som lagermedarbejder på Bilka Centrallager i en periode og studerede 
enkeltfag sideløbende. Dette stod på for at udnytte ventetiden inden starten 
på værnepligten ved Den Kongelige Livgarde.
Af fritidsinteresser kan nævnes en stor interesse for samfund. Herunder politik, 
ledelse samt psykologi, som har været gennemgående i hans litterære interes-
ser. Størstedelen af den resterende fritid er gået med at dyrke gourmet mad 
og god rødvin sammen med sine gastronomi interesserede venner. Når der har 
været mulighed for det, er tiden gået med at se København og tage på vandre-
tur i de svenske bjerge sammen med kæresten.
I Garder Hansens familie har næsten samtlige mænd aftjent værnepligt. Blandt 
andet har Fætter Mark/ Garder Nielsen, aftjent værnepligt få hold før Garder 
Hansen selv. Garder N. Hanseń s far er sømand og har i denne anledning 
aftjent værnepligt på Kongeskibet Dannebrog. Så den royale tjeneste ligger i 
blodet.
Som Landstalsmand er det vigtigt for Garder Hansen at være synlig for de 
værnepligtige, samt at der vil være et håndgribeligt resultat, når det om fire 
måneder igen er tid til at prøve noget nyt. 
Når værnepligten er afsluttet, går overvejelserne på enten at fortsætte i for-
svaret, gå tilbage til sin tidligere profession som slagter, eller prøve noget helt 
nyt.  

Ny landstalsmand ved Den Kongelige Livgarde

Slaget ved Boyne (1690) var et af mange slag, som Livgarden 
udmærkede sig i under felttoget i Irland (1690-92). 
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Optakt til KFOR 29B
4 DEL I/II/LG

I disse dage går 4 DEL 1/II/LG 
og forbereder sig til deres før-
ste mission. Udsendelsen går til 
Camp Novo Selo i det nordøst-
lige Kosovo. Lejren er en del af 
NATOs fredsbevarende initiativ 
i det tidligere så urolige Balkan. 
Den er hovedsageligt befolket af 
de franske soldater, der står for 
de fleste NATO opgaver i områ-
det og som er klar til at træde til, 
hvis der igen skulle opstå urolig-
heder i området. Lejren er der-
udover beboet af amerikanske, 
tyske og marokkanske soldater 
og selvfølgelig den danske bevogtningsstyrke.
4 DEL startede HRU’en i december 2012. De fleste kom direkte 
fra Vagtkompagniet, nogle havde haft en pause siden deres vær-
nepligt i Livgarden og et fåtal kom fra værnepligten andre steder 
i landet. Vi startede syntes vi selv, ret blødt, men der kom hurtigt 
gang i den. Vores første øvelse i HRU’en fandt sted i februar i 
Høvelte øvelsesterræn, hvor vi virkelig blev introduceret for for-
skellen mellem HBU’en og HRU’en. Forskellen mellem tre-dages 
øvelser i lækkert vejr og fem-dages øvelser, hvor vejret skifter 
mellem regn, sne og sol, blev tydelig for os og skabte en del mud-
der i vores huller. Det eneste vi var sikre på var kulden, hvilket 
gjorde dagene, og især vagterne i nærsikringerne, rigtigt lange. 
Men sammenholdet blev kun stærkere af modgangen og det er 
kommet os meget til nytte de næste mange måneder.

I 4 DEL har vi fået at vide, at vi adskil-
ler os fra andre HRU-delinger landet 
over. Siden december 2012 har vi 
været på 6 øvelser og 4 skydepe-
rioder og har endnu en øvelse og en 
skydeperiode i vente inden Kosovo. Vi 
er derudover de første kampsoldater 
i lang tid, der ikke er blevet uddan-
net hverken til, med eller i pansrede 
køretøjer. Vi har haft vores støvler 
og måske en lastbil en gang i mel-
lem. Men det betyder ikke, at vi er 
ukampdygtige, for det føles efterhån-
den som standard, at vi i 4 DEL løber 
rundt på en brigade-ledet øvelse i 
Oksbøl bevæbnet med 3 dysekano-
ner, 3 tunge maskingeværer, 6 lette 

maskingeværer og altid med mindst 300% ammunition.
Vi blev udnævnt Konstabler den 1. august, hvilket blev fejret i 
Sergent-messen. Det var en meget særlig aften for de fleste af os.  
Da vi påbegyndte arbejdet som nyudnævnte Konstabler, blev vi 
inddelt i sektioner som skulle fungere som vagthold nede i Kosovo. 
Nu gælder det blot den sidste tid, inden vi er klar til at bestride 
vagten i Camp Novo Selo. Hverdagene er fyldt med glæde og 
spænding. Nu er det blot et spørgsmål om tid før det går løs. 
Vi har i delingen altid givet den fuld gas og har under kyndig vej-
ledning fra vores utroligt erfarne delingsfører, OS Laurence Young, 
selv fået en del erfaring. Ros fra officerer langt oppe af rangstigen 
har også nået os, hvilket selvfølgelig har motiveret os til at blive 
ved med at gøre vores bedste. Vi skal være først blandt ligemænd: 
Primus Inter Pares.

Billederne er taget af KS M. F. T. Larsen og er af 
henholdsvis en del af delingens Bravo Sektion i 
kampstillinger i Jægerspris og et stemningsbil-
lede fra vor kåde start som konstabel-elever.

Livgarden
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Svend Vermunds gyldne toner på pension
Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist 

33 år i Musikkorpset. Hvordan kommer det så vidt? Kolleger pen-
sioneres efter meget lange arbejdsliv i Musikkorpset.  Hvorfor så 
længe samme sted? 
- Fordi der er benhård konkurrence om de få stillinger i DK som 
fastansat musiker. For trompet/kornet handler det om ca. 35 stil-
linger på landsplan. Har man som ung fået et fast job, holder man 
godt fast på det, for som ældre er det tit svært at vinde en ny 
konkurrence om et job. Livgardens Musikkorps har været heldige 
at have Svend Vermund på kornet. Svends bestandigt høje spil-
lemoral og fi ne klang er et godt eksempel for os andre. Han fylder 
60 år den 7.9.13 og pensioneres. Svend har ikke gået parader siden 
2005, hvor han blev opereret i hjertet. Men vi har hele tiden frydet 
os over det smukke orkesterspil.
Svend er måske den bedst uddannede musiker, Livgarden nogen-
sinde har haft. Hvordan er han dog blevet så dygtig? - Hør selv 
her:
I 1965 fi k Svend stukket et signalhorn i hånden i FDFs orkester, og 
som naturtalent spilede han straks på det. Til sin 13års fødselsdag 
fi k han en rigtig trompet. Svend kom fra ”et hjem med klaver”, og 
musik var en naturlig del af livet. I Århus Folkemusikskole fi k han 
alvorligt smag for trompeten, og han kom med i Centralværkste-
dets Orkester ved DSB i Århus. Efter realeksamen stilede han mod 
konservatoriet. 
Konservatorietiden blev strakt til ”en menneskealder” med utal-
lige, eksotiske svinkeærinder. Fra 1970 gik tiden på konservatoriet 
hos Knud Hovaldt, men også med fuldtidsarbejde i Århus Symfo-
niorkester. Dertil kom 3 år i Schweiz på Institute de Hautes Etu-
des Musicales - et celebert institut, fi nansieret af en rigmandsarv. 
(Instituttet blev lukket 1974 p. gr. af svindel med midlerne). Det 
fornemme institut havde undervisningen opdelt med masterclass 
i 2 uger (hos den berømte Ph. Jones) og orkesterspil i 3 uger inkl. 
turnéer. I Montreux mødte han den kønne bratschist, Edith, som 
kom med til Danmark - sammen har de to sønner. 

Efter konservatoriets grunduddannelse i Danmark blev Svend op-
taget i den eftertragtede solistklasse. En del af den tid studerede 
han i London og Norge og ikke mindst i 
et år på University of Southern Califor-
nia på et Rotary Stipendium (1978-79) 
hos de bedste lærere i verden. I Dan-
mark afsluttedes solistklassen med en 
stor debutkoncert i 1979. I 1981 blev 
han Statsprøvet Musikpædagog, og 
dygtiggørelsen er gennem årene fort-
sat i bl.a. Chicago. Et utroligt udannel-
sesforløb i en meget selektiv branche, 
der bedst kan sammenlignes 
med elitesport.
Svend Vermund kom til Liv-
gardens Musikkorps i 1980. I 
orkestret har han gjort sig be-
mærket med Livgardens Mes-
singensemble, som har rejst 
med Majestæten på de eksoti-
ske statsbesøg i bl.a. Chile, Me-
xico, Japan, Korea og Bulgarien. 
Desuden har han være formand 
for Musikkorpsets Koncertfond 
2005-2012, hvor han var med 
i de store beslutninger, bl.a. 
om CD-indspilninger. Han si-
ger selv, at Musikkorpset i dag 
virker som et andet orkester 
end det, han startede i. Ud-
viklingen gennem årene både 
spillemæssigt og kollegialt har 
været meget stor. 
Tak for musikken, du har spillet 
så dejligt for os. Vi ønsker dig 
alt det bedste fremover.

Asylbørn fi k koncert
Som et efterspil til Musikkorpsets medvirken ved en begivenhed 
i Sandholmlejren ved Høvelte i 2012, fi k 137 søde asylbørn deres 
egen koncert i Viften i Rødovre den 28. aug. Finere billede på in-
tegrationsvilje og kultursamarbejde, end det mellem Røde Kors, 
asylbørnene og deres lærere, kommunernes borgmestre og det 
danske forsvar, fi ndes næppe, mente asylchef Anne La Cour Vå-
gen. Tom Højlund Olsen fra Musikkorpset havde sammensat en 
forrygende fortælling om orkestrets spændende virke, dirigeret af 
Stig Jørgensen. Børnene lod sig rive med, og det var en succes! Se 
mere om den gode dag på www.dklm.dk.

FDF 1965. Svend går bag fyren med mørke bukser.

Musikkorpset spiller til kulturnat 
på Christiansborg Slot 11. oktober. 
Se mere på: www.dklm.dk

Svend Vermunds debut 1979.
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Genindkaldelse for 2 kmp. hold juli 63
Alle møder under fanerne til årgangsparade d. 3 november 2013 
kl 10.00 på Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, København, for 
at fejre vort 50 års Garderjubilæum med efterfølgende frokost på 
Frederiksberg Slot.
Bindende tilmeldning på e-mail jenshindsbo@magneter.dk eller tlf. 
4640 1149. Vel mødt !

GIV AGT JUL-63

Gardernes Vandskiløb 

www.gardershop.dk  ·  www.nordea.dk  ·  www.deloitte.com

Særligt for gl. gardere

Lørdag den 24. august afholdt Ringkøbing og Omegns Garderforening, 
med støtte fra De Danske Garderforeninger vandskiløbet i Hvide Sande.

 

Præsidiets skydeudvalg.
Sidste skud i sommerens 2 store skydninger for gamle gardere er 
nu skudt. I august og september gjaldt det Landsskydningen på 
200 m, og 21. september var det den årlige skydning i Vingsted, 
som blev afviklet.
Resultater fra Landsskydningen er i øjeblikket ved at blive sendt 
til Skydeudvalget, hvorefter den endelige resultatliste udarbejdes. 
Resultatlisten og de individuelle præmier vil herefter blive sendt ud 
hurtigst muligt.

Skydningen i Vingsted var også i år en rigtig god oplevelse. Gamle 
gardere og tjenestegørende gardere deltog flittigt på både 50 m 
banerne og 200 m banerne, og der blev skudt mange gode resul-
tater, om end ikke alle var helt tilfredse med, hvad de skød, men 

sådan er skydning jo også. Alle resultater i skydeudvalgets hænder, 
og resultatlisten er udarbejdet og sendt til de deltagende forenin-
ger. Herudover kan resultatlisten læses på De Danske Garderfor-
eningers hjemmeside under menupunktet ”Skydning”.

Skydeudvalget vil gerne takke alle foreninger og gamle gardere for 
deltagelse i de to skydninger.

Næste skydning i regi af De Danske Garderforeninger bliver lands-
skydningen på 15 m i 2014, og da mange af vore garderforeninger 
allerede har begyndt træning og har haft de første skydeaftener, 
så kan det kun blive en spændende landsskydning vi har i vente. 
Skydeudvalget ønsker alle en god 15 m sæson. 

Præsidiets Skydeudvalg

Skydning

Der deltog i alt 62 personer fordelt på 46 tjenestegørende og 16 gamle 
gardere. 
Dagen startede med inddeling i 3 hold, således nogle stod på vandski, 
andre sejlede i kajak, mens det første hold indtog de dejlige spareribs fra 
grillen. Efter en time hvert sted skiftede holdene, så de fleste var hele 
vejen rundt.
Vi havde alle en rigtig god dag på vandskibanen. De der ikke var på vand-
ski havde en oplevelse ud over det sædvanlige. På grund af den megen 
blæst var det svært at holde balancen og komme hele vejen rundt. Det 
gav anledning til mange muntre episoder. Men selv om det blæste en del, 
var vejret rigtig godt med masser af sol.
Kl. 14.30 tog vi afsked med de tjenestegørende, som udtrykte stor tak for 
den støtte De Danske Garderforeninger gav til arrangementet.
Vicepræsidenten for Region II fortalte dem, hvor vigtigt det var at alle 
meldte sig ind i en Garderforening, således vi fremover også kan give 
støtte til forskellige arrangementer, og ikke mindst give Den Kongelige 
Livgarde sin støtte. Ole Louring

Svend Vermunds debut 1979.
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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) 10-13

Fødselsdag
Jubilæum

Messingblæsere fra 
Musikkorpset gør dagen festlig.

Ring til Claus Mærsk. 
Trompetist ved 

Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194

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 spareribs, bådkartofler, mixed salat 
og whiskysauce, 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 deltagere 
samt for  isat  gul kegle forrest. Tilmelding til Kjeld 
Sørensen 2174 7775 eller e-mail garder@him-
merlandsgf.dk senest søndag den 3. november 
2013 kl. 18.00.

SENSOMMERMØDE
Mandag den 12. august på  Dansk Nutidsmu-
seum i Aars .
Vi var 25 deltagere hvor vi mødtes  kl. 18. Vi 
startede med JAN-61 Peter Jensen grillede 
mad på museets terrasse. Kl. 19.30 kom en fra 
museet og orientere os om museets tilblivelse.  
Fra kl. 19.45-21.15 var der rundvisning.  Mødet 
sluttede med museets kaffe og kage. En hyg-
gelig og dejlig aften med godt og kammeratligt 
samvær.    

MÆRKEDAGE
Følgende har på deres halvrunde fødselsdag 
haft besøg af to fra bestyrelsen: NOV-48 
Jørgen Beck Jørgensen, Aars , JAN-58 Bent 
Knudsen, Løgstør og NOV-49 Troels Kjeldsen, 
Farsø.

Vi har udsendt program til medlemmerne frem 
til udgangen af 2013, og håber det er blevet vel 
modtaget, så det giver rigtig mange lyst til at 
møde op og deltage i vore aktiviteter.

Første aften bliver mandag d.7. oktober 
kl.19.00 i Vendiahallen hvor vi afholder årets 
fugleskydning, som vi håber mange har lyst til at 
deltage i. Husk tilmelding til Richard Svendsen 
mobil 30 13 07 82 eller undertegnede senest 4. 
oktober, da vi efter skydningen skal nyde et par 
stykker brød, samt uddele præmier.

267-JUL-59 Bent Mikkelsen    

Æresmedlem og 70 års jubilæumstegnsmod-
tager MAJ-42 Aage Martinussen er stille sovet 
ind den 22. august, 92 år gammel. Aage havde 
til det sidste bevaret sin garderånd og sit smit-
tende gode humør.
Han var en stolt gammel garder og mødte tro-
fast op til vore arrangementer og generalfor-
samlinger. Nødtvungent måtte han desværre i 

Tirsdag den 1. okt. bowling med ledsager 
GF Nordjylland inviterer til en hyggelig bow-
lingaften - meget gerne med ledsager. Igen i år 
bliver der mulighed for at tilmelde sig spisning, 
inden vi skal bowle. Vi mødes kl. 18.30. Hvis man 
blot vil deltage i selve bowlingdysten, starter det 
først kl. 20.00. Vi mødes på Seaport Funcenter 
ved Højhuset. Af hensyn til bestilling af baner og 
eventuel spisning er tilmelding nødvendig. Ring 
til Kjeld Christensen 9812 8286.

Søndag den 6. okt. kl. 09.00: Jagt i Dron-
ninglund
Jagtlaugets Oldermand Kjeld Christensen indby-
der til Garderjagt  i nærheden af Dronninglund. 
Indbydelse med nærmere adresse udsendes til 
alle jagtinteresserede medlemmer af GF Nord-
jylland. Er du interesseret så ring til Oldermand 
Kjeld Christensen. Tlf.: 9812 8286.

Tirsdag den 8. oktober kl. 19.30 skyde- og 
kammeratskabsaften
Skyttelauget afholder skydeaften (15 m). Det 
rigtige sted at vedligeholde dine skydefærdighe-
der. Gl. Lindholm Skole, Nørresundby. Tilmelding 
ikke nødvendig. 

Søndag den 20. okt. kl. 09.00: Jagt på Julia-
neholm
Jagtlauget afholder jagt hos vort medlem Anders 
Stenild.  Indbydelse udsendes til alle jagtinteres-
serede medlemmer. Er du interesseret så ring til 
Oldermand Kjeld Christensen. Tlf.: 9812 8286.

Tirsdag den 22. oktober kl. 19.30 skydeaften 
med damer
Igen i år gentager vi succesen og afvikler en sky-
deaften, hvor vore damer kan deltage og prøve 
skydning med riffel på 15 m. banen på Gl. Lind-
holm Skole. Der vil være et mindre traktement, 
hvorfor tilmelding er nødvendig. Tilmelding til 
Oldermand Flemming Hassing tlf.: 9838 3122. 

GRILLAFTEN PÅ VILDMOSEPORTEN 13/8
En dejlig tradition er vor Grillaften. I år gik 
turen til Store Vildmose, hvor det nyetablerede 
Vildmoseporten var rammen om vor spisning 

år melde fra. Han var tilmeldt og havde håbet 
til det sidste, at han kunne deltage, men det 
skulle ikke gå således. Det pinte ham meget 
kunne jeg mærke, den dag jeg satte 70 års 
tegnet på hans bryst.
Foreningen har mistet en god støtte og vi med-
lemmer vil savne ham i vor kreds, både for hans 
friske humør og hans væremåde.
Æret være hans minde. 

SEP-64 Knud Rasmussen 
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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)

af den flotte spidstegte gris. Grillstegning og 
partering foretaget af vort medlem Tage Chri-
stensen. Grisen var doneret af Mette og Søren 
Faurholt. Efter spisningen fortalte Christian om 
etableringen af Vildmoseporten, der fortrinsvis 
drives af frivillig arbejdskraft. Derefter kørte vi 
ud i mosen, hvor Christian viste rundt og for-
talte om mosens opståen, og hvordan mosen i 
dag bruges såvel industrielt, som til rekreativt 
formål. Aftenen sluttede med kaffe og hjem-
mebagt kage fra Mette Fauerholt.

JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Foreningen får besøg af  Christian Eugen-Olsen, 
som er tidl. ceremonimester, kammerherre og 
oberstløjtnant ved Livgarden. Eugen-Olsen vil i 
sit foredrag ”Fra Livgarden til Kongehuset” for-
tælle om sin karriere i forsvaret og om sit virke på 
”de bonede gulve” for Kongehuset. 
En ceremonimester er som hofmarskallens sted-
fortræder og hjælper ansvarlig for modtagelser 
af ambassadører og fremmede statsoverhoveder 
og som arrangør af officielle festligheder, lige-
som han også planlægger regentparrets rejser til 
udlandet og sommertogterne rundt i Danmark 
med Kongeskibet Dannebrog. Christian Eugen-

Tirsdag d. 8. okt. kl. 19.30 Virksomhedsbesøg
Vi besøger Thisted varmeforsyning Industrivej 9, 
hvor vi får en spændende rundvisning og for-
tælling om geotermisk varme, affald og halm 
mv. Tilmelding senest søndag d. 6. okt. til Niels 
Godiksen 9798 1767 el 2090 7901.
 

Onsdag 2 oktober mødes vi på Grønlandsvej 
16 kl. 19.00 til kammeratskabsaften. Vel mødt.
 
Onsdag 16 oktober er det blevet tid til vi skal 
en tur til Skagen. 
Vi mødes i Skagen bowlingcenter til en rigtig god 
omgang gule ærter med tilbehør. Der vil være 
mulighed for dem, som ikke er forspiste, at spille 
bowling efterfølgende. Der arrangeres fælleskør-
sel.  Tilmelding til Peter på tlf. 3124 3733 senest 
12 oktober. 
 
Onsdag 14. august mødtes vi på gården Dybro 
hos Ingrid og Vagn Skovsgård til vores årlige 
grillaften i det dejligste sensommervejr
I disse dejlige omgivelser havde alle en virkelig 
god og hyggelig aften, hvor snakken gik lystigt, 

Onsdag d. 16. okt. og d. 30. okt. kl. 19.30 
Skydning
Der er skydning på 15 m. i Sjørring Hallen. Vi 
holder skydeaften sammen med Dragonforenin-
gen. Efter skydning er der kammeratligt samvær, 
du skal blot møde op og der vil være gevær til 
rådighed. Vi ses.

NOV-78 Niels Godiksen

Stort udvalg af  
garderartikler  

online på 

www.jef.dk

Leverandør til De Danske Garderforeninger gennem 40 år!

Jydsk Emblem  Fabrik A/S
Sofienlystvej 6-8 · DK-8340 Malling

+45 7027 4111 · www.jef.dk

Køb garderartikler online på www.jef.dk

Pakken til Garderen der har næsten alt !

Samlet normalpris kr. 437,50

TILBUDSPRIS... kun kr. 325,-
Excl. fragt & eksp. kr. 70,-  ∙  Ved bestilling: Oplys kode DG-PAKKE.

JEF 532.
DK-pin forgyldt.

DG 8022.
Sort læderbælte m.
stålspænde og for-
gyldt DG-emblem.

DG 8006.
Slipsenål, forgyldt med 
DG-emblem.

DG 8014.
Manchetknapper, blå emalje. 
Leveres i flot læderetui.

Kr. 225,-

DG 10.
Husk at bestille De Danske 
Garderforeningers 10 års 
Jubilæumstegn.

Kr. 107,50

DG 8006.
Slipsenål, forgyldt med 

Scan koden
... og se alle garderartiklerne på jef.dk

Vi specialfremstiller efter ønske
Emblemer/pins & Jubilæumsnåle

Olsen har endvidere bl.a haft ansvaret for afvik-
lingen af store mærkedage i kongehuset såsom 
prinse-bryllupperne, Dronningens 60-års dag og 
Dronning Ingrids begravelse. Det tegner til at 
blive en meget spændende aften.
Vi mødes på Hvidsten Kro, Mariagervej 450, 8981 
Spentrup tirsdag den  8 oktober kl.19.00. Pris 
100 kr. incl. kaffe. Familie og venner er naturligvis 
meget velkomne, ligesom garderkammerater fra 
andre foreninger også meget gerne må troppe 
op. 
Tilmelding til Leif Bodilsen tlf. 8646 6234  
(a.l.bodilsen@gmail.com) eller til A. B. Ander-
sen tlf. 8647 3009 eller pr. e-post senest den 1 
oktober.
Vi mødes i Spentrup.

AUG-79 Søren Dam Kjeldsen
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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 Ole Louring
Ballevej 20, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 21 10 / 61 65 13 47
e-mail ole.louring@fibermail.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

Midtjylland (II) 10-13

11. oktober 2013. Bankospil i Skyttehuset i 
Stenvad kl. 19.00 (fredag).
Vi starter efteråret med et bankospil. Der vil være 
mulighed for at købe drikkevarer, slik og kaffe 
med kage.
Tag evt. et par venner med til denne aften.

NOV-99 Peter Maj

SKYDNING
Sæsonstart på skydebanerne på Lundgårdskolen i 
Tjørring Torsdag den 1. oktober kl. 19.00.
Fugleskydning, 24. november kl. 09.30 – Husk 
tilmelding senest 17. november til Ole Andersen, 
tlf. 97 16 19 59.
Julehygge, 10. december kl. 19.00
Vedrørende skydning er du altid velkommen til 
at kontakte Ole Andersen 97 16 19 59, eller 
formanden.

BOWLING
De endelige datoer for træning er endnu ikke 
fastlagt, men der planlægges på fire gange træ-
ning i december og januar, således at vi er klar til 
at genvinde regionsmesterskabet i februar. Mere 
tilgår senere, men du er også velkommen til at 
kontakte Bjarne Albæk.

SOMMERTUR TIL FUR – EN RIGTIG GOD 
DAG!
Søndag den 11. august startede bussen fra 
Ikast, med opsamling undervejs. 
Det blev en rigtig fin dag, veltilrettelagt, og 

planlagt ned til mindste detalje af turleder Arne 
Johansen.  Med godt vejr og i godt selskab blev 
det en rigtig hyggelig tur og det er allerede 
besluttet at en ny sommertur gennemføres i 
2014. Hvor turen går hen næste år, det bliver 
afsløret senere.
Tidligere formand Poul Olesen var en meget 
kyndig guide på selve Fur, og lagde endvidere 
have til formiddagskaffen, stor tak for det.

Foreningens ordinære generalforsamling afvikles 
den 10. oktober kl. 19.00 i Sergent messen på 
JDR.
Indbydelse og dagsorden er udsendt til alle med-
lemmer.
Foreningens nye hjemmeside vil blive præsente-
ret på generalforsamlingen.

APRl-69 Hans Tinggård

SKYDNING
Efter en fantastisk sommer, som vi håber I har 
nydt, er det blevet tid til et arrangement i vores 
forening.
Vi inviterer til en hyggelig aften med damer på 
SKYDEBANEN i SPEKTRUM ODDER, fredag den 
25. oktober 2013 Kl. 18.30 til skydning med 
smørrebrød, hyggeligt samvær, kaffe og små-
kager. 
Kun kr. 100,00 pr. deltager og drikkevarer til 
garderpriser.
Der vil som sædvanlig blive uddelt præmier.
Håber I vil støtte op om arrangementet.
Husk der er begrænset antal pladser.
Af hensyn til maden må vi bede om tilmelding 
senest fredag den 18. oktober på mail til Garder-
foreningen odder@gmail.com eller til Jens Peter 
Petersen tlf. 2032 3318.

Bestyrelsen, Jens Peter Petersen

Husk! Husk!
Familiebowling M/K: 
Fredag den 18. oktober 2013 kl. 18:45 prc. 

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 
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 Rasmussen 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. 2240 1478 / 9828 1478 
eller mail lyngdrup@mail.tele.dk
Morten G. Jessen på tlf. 2324 5655 / 9828 4488 
eller på mail mgj@netpilots.dk

December.
Skydning.
Sigtekornet skal finjusteres. Derfor bliver der 
skydning i december samt januar og februar. 
Datoerne er ikke fastlagt i skrivende stund. Dato 
for skydning i december kan ses i næste udgave 
af Garderbladet.

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

mens kødet blev stegt på grillen. Efter spisning 
tog vi flaget ned og kiggede lidt rundt på går-
den og deres flotte have.
Den nyanlagte sø blev også studeret, det havde 
været et stort projekt at anlægge søen.
Dernæst gik vi til kaffen og kagerne .
Vi vil gerne endnu engang sige en stor tak til 
Ingrid og Vagn for deres store gæstfrihed.

DEC-97 Martin Jensen
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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

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

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)

Torsdag den 24. okt. foredrag 
Kl. 18.30. Medborgerhuset, Bindslevsplads 5, 
Silkeborg.
Oberst Kammerherre Klavs Lawes, den nye chef 
for den Kongelige Livgarde kommer til Silkeborg 
og fortæller om sin tid i militæret med fokus på 
tiden uden for Danmarks grænser.
Foredraget varer ca. en times tid.
Tilmelding senest den 17. oktober 2013 til Ole 
Louring, tlf. 8680 2110 / 6165 1347.

Den 6. august deltog 15 i arrangementet ”En 
sejltur med Hejren”. Vi havde en hyggelig tur 
og  nød det gode vejr og stemningen om bord. 
Da turen var i samarbejde med Hjejleselskabet, 
havde vi reserveret et antal pladser, men må 
efterfølgende nok erkende, at det ikke var nok. 
Næste år vil vi formentlig forsøge at lave et 
arrangement for garderforeningen alene.   

NOV-71 Keld Blokager

Generalforsamling
Husk generalforsamling med middag for forenin-
gens medlemmer torsdag den 3. oktober 2013 kl. 
18.30 i Borgernes Hus, Søballevej 6A, Veng, 8660 
Skanderborg.
Præsident Jan Brun Andersen deltager i general-
forsamlingen, uddeler hæderstegn og holder et 
oplæg om De danske Garderforeninger.

Bankospil
Husk, at vi spiller bankospil den 24. oktober og 
den 21. november 2013 på Restaurant Sølyst, 
Sølystvej 32, 8660 Skanderborg. Tag gerne fami-
lie og venner med. 
Vi hygger os i pausen med kaffe og oste-/rul-
lepølsemadder.
Kom i god tid, så du kan vælge dine vinderplader. 
Skanderborg Marineforening og Garderforenin-
gens medlemmer opfordres til at møde op i stort 
tal. Læs mere på vores hjemmeside.

AUG-72 Asger Thykjær

Onsdag d. 2. oktober
Kammeratskabsaften i ”Paradiset”, Kasernevej 
9, Bygning 7  kl. 18.30. En hyggelig aften, kam-
meratligt samvær. Spiller evt. kort. Spisning, Gule 
ærter eller pizza – det vil vise sig.
Husk tilmelding til formanden senest d. 29. sept.

Ny fane
Vi har i bestyrelsen talt om, at det kunne være 
praktisk med en ekstra fane. Dels til aflastning 
af den gamle fane, men også hvis der er to 
sammenfaldende begivenheder.
Der blev derfor sendt en ansøgning til Dan-
marks Samfundet om støtte til en ny fane.
Dette blev bevilget og den 15. juni blev fanen 
overrakt til foreningen i forbindelse med Valde-
marsdag arrangementet i Domkirken.
Fanen er modtaget uden tryk af nogen art. 
Dette skal vi efterfølgende have fundet midler 
til at få lavet.

AUG-82 Jørn Bech

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

mødes vi til årets sidste omgang familiebow-
ling ved Beach-Bowl, Lodbergsvej 36, Søndervig 
6950, Ringkøbing. Efter lodtrækning til banerne 
bowler vi en time, hvorefter der er spisning og 
præmieuddeling. Der er præmier til de to højest 
scorende hold og til de to bowlere m/k, der 
har præsteret den største fremgang siden sidste 
omgang familiebowling. Der er også plads til 
børn.
Husk tilmelding, det er meget vigtigt på grund 
af reservering af baner, senest søndag den 13. 
oktober til Karl Aage Christensen tlf. 9738 1085, 
e-mail: amoka73@gmail.com 

Lørdag den 24. august havde Ringkøbing og 
Omegns Garderforening i samarbejde med De 
Danske Garderforeninger for 5. gang inviteret 
alle nuværende og gamle gardere fra hele Dan-
mark til Hvide Sande for at deltage i Gardernes 
vandskiløb. Igen i år blev det en stor succes, 
da knap 70 Gardere m/k havde taget imod 
invitationen og mødte op i Hvide Sande til en 
spændende lørdag. Læs mere om arrangemen-
tet andetsteds i bladet.

Søndag formiddag den 25. august skulle der 
skydes landsskydning på 200 m. Seks gamle 
Gardere mødte op ved Ulfborg Skyttecenter. 
Efter indtagelse af kaffe og rundstykker tilsat 
lidt styrkende, gik man på skydebanen. Resul-
taterne vil indgå i den samlede resultatliste, der 
vil fremkomme når samtlige Gardere, der har 
lyst, har skudt deres landsskydning på 200 m. 
Til den tid bliver det så offentliggjort hvilken 
placering vore resultater kunne række til.

JAN 72 Anders Bjerg
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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

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

Sydjylland (III) 10-13

Kammeratskabsaften!
Kryddersnaps. Torsdag den 10. oktober kl. 19.30 
kommer vor garderkammerat 702-MAR-67 Jens 
Andreas Pedersen og viser hvordan man fremstil-
ler kryddersnaps.
Mød op denne aften – der vil være smagsprøver 
og hyggeligt samvær. Dette foregår selvfølgelig i 
Garderstuen på Hjemmeværnsgården i Velbæk.

Aflysning 5. september!
Den Nationale Flagdag i Esbjerg måtte des-
værre aflyses da der ingen opbakning var fra de 
uniformerede korps og Esbjerg kommune.

374-MAJ-64 Viggo Jensen

Aktiviteter i oktober
Onsdag den 2. oktober kl. 10.00 ”Kammerat-
skabsformiddag” m/ledsager oppe i Museums-
og Garderstuen på Haderslev Kaserne. 

INDKALDELSE TIL MØNSTRINGSAFTEN!
Der indkaldes til mønstringsaften, hvor Den Kon-
gelige Livgardes næstkommanderende, oberst-
løjtnant OKT- 77 Jan Stoltenborg, vil fortælle om 
Den Kongelige Livgarde anno 2013.
Hvornår: Mandag den 28. oktober
Hvor: Staldgården, Koldinghus Kolding.
Mødetidspunkt: Kl. 19.00
Traktement: Kaffe og brød
Pris Kr.: 0,00
Tilmelding: Niels Weber
Mail: pluto@post10.tele.dk
Mobil: 29 41 66 95/75 52 66 83
Senest: Torsdag, den 24.10.13
Vi glæder os til et stort medlemsfremmøde!

Bestyrelsen

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

Skydning
Vi skyder indendørs skydninger i Lyseng fra kl. 
19.00 onsdagene den 2. oktober, den 30. okto-
ber og den 27. november. Du kan stadig nå at 
skyde sæsonens N. A. I. S. skydning om medaljer 
inden generalforsamlingen.
Nærmere oplysninger om skydning hos Helge 
Kuno Pedersen på tlf. 8695 0440.

Keglespil med spisning fredag den 11. oktober 
kl. 18.30 i Aarhus Skøjtehal, Gøteborg Allé 9, 
8200 Aarhus N.
Først nyder vi kokkens lækre mad. Herefter går vi 
på keglebanen og kæmper om at blive årets keg-
lekonge. Der sluttes af med kaffe og konditorens 
lækre lagkager. 
Pris 150 kr./pers. excl. drikkevarer. 
Bindende tilmelding til Jørgen Ø. Johnsen tlf. 
4075 1724, e-mail: abc-telte@mail.dk senest 
den 27. september.

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: Jør-
gen 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.            

1964 Helge Kuno Pedersen

Denne formiddag kan vi glæde os til at høre 
Peter Shaffer Hansen (det er ham med alle de 
gamle postkort fra Haderslev by og Omegn, som 
vi ser gengivet i JyskeVestkysten). Men denne 
formiddag vil han fortælle og vise billeder om ”Æ 
Kleinban”. Foredraget tager sit udgangspunkt i 
”Kleinbanen” der gik fra Haderslev til Årøsund.

Onsdag den 9. oktober kl. 19.30
Skyde og Kammeratskabsaften på Skydeloftet på 
Haderslev Kaserne.

Tirsdag den 15. oktober kl. 19.30 – Bowling-
aften
Bowling for hele familien. Kom med til en hygge-
lig familieaften, hvor Garderforeningen med Erich 
som kyndig vejleder arrangerer en mini turnering 
med præmier samt lidt godt til alle børn.
Tilmelding til Erich senest søndag den 13. okto-
ber 2013. Mødested: Haderslev Bowl and Fun, 
Vinkelvej 17,  6100 Haderslev.

Onsdag den 23. oktober kl. 19.30
Skyde og Kammeratskabsaften på Skydeloftet på 
Haderslev Kaserne.

JUL-90 Mikael Ridstrøm Lauritzen
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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@ofir.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)

JydskeVestkysten, den 27. juli 2013:
Livgarden fik mad og mindetavle 
Garden: Efter fredagens vagtskifte på Gråsten 
Slot blev en mindetavle for faldne gardere 
hængt op i en ny garderstue på Den Gamle Kro 
i Gråsten. 

Af Charlotte Ruge, JydskeVestkysten.

GRÅSTEN: Efter sin allerførste vagt som liv-
garde for dronningen afslørede Kristian Krogh 
fra Sønderborg i går en tavle til minde om de 
17 gardere, der blev dræbt i krigene i Afgha-
nistan og Irak. Tavlen kom op at hænge i et 
nyindrettet lokale på Den Gamle Kro – specielt 
til garderne. 
– Det er en stor ære, det er ikke hver dag, man 
får lov til sådan noget, sagde Kristian Krogh, 
efter han havde afsløret tavlen. 
Det er den Sønderjyske Garderforening, som 
står bag tavlen. Formand Christian Lund for-
talte i går, at ud over at mindes de faldne, 
ønsker foreningen at støtte op om kroen og 
dens kromutter, Doris Pørksen Schmidt.
– En regiments- og garderstue var ikke blevet 
til noget, hvis ikke det var for Doris. Hun har 
et stort hjerte for regimentet, og ved flere 

Kristian Krogh sætter den nye mindetavle op med 
hjælp fra Christian Lund, der er formand for Søn-
derjysk Garderforening. Foto: Claus Thorsted.

Torsdag d. 7. november afholder  Varde og Ome-
gens Garderforening kammeratskabsaften på 
Årre kro kl. 18.30. Den endelige dagorden for 
aftenen vil fremgå senere af vores hjemmeside. 
www.Varde-omegns-garderforening.dk 

Bestyrelsen

KLUBAFTEN
Første klubaften efter sommerferien er som sæd-
vanlig på Hotel Hedegården i Vejle torsdag den 3. 
oktober kl. 20.00.
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.

FLUGTSKYDNING
Vi havde en særdeles vellykket Flugtskydnings-
aften torsdag den 22. august.
Meget fine baner i et dejligt kuperet terræn.
Der blev skudt livligt på de forskellige baner, 
hvor lerduerne kom fra forskellige retninger.
Flemming Andresen placerede sig på en tredje 
plads, Svend Aage Nielsen på en anden plads, 
og som toppen af kransekagen tog Ove Bech-
Jørgensen førstepladsen.
Alle tre fik overrakt fine Præmier af Formanden 
Jens Palmelund.
I  det fine Hus blev grill maden tilberedt imens 
vi skød, så vi efterfølgende kunne spise det fine 
mad ude under Tag.
En ganske udmærket aften; der kunne jo godt 
have været nogle flere, men nogen var også 
forhindret for at få Høsten i Hus.

238 Kai Hansen, mobil.: 24 84 48 25

lejligheder har hun bespist vores unge gardere 
helt frivilligt og uden betaling, sagde Christian 
Lund. 
Doris Pørksen Schmidt har omdannet sit gamle 
kontor til garderstue, fordi hun sætter pris på 
garderne.
– Vi synes jo, de gør et godt stykke arbejde, og 
det er godt, at kongefamilien holder sommer-
ferie her. Det betyder meget for Gråsten, siger 
kromutteren, der ynder at servere sønderjysk 
mad og historie, når hun får besøg af garden.

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

Lidt fra vicepræsidenten 

Kære gardere. I sidste måned var 
jeg til præsidiemøde på Livgardens 
Kaserne i Gothersgade. Forud for 
præsidiemøderne plejer jeg at sen-
de dagsordenen til jeres formænd, 
og samtidig spørger jeg om de har 
yderligere emner, som jeg skal tage 
op på det kommende møde. Hvis I 
har noget, som I synes bør tages op 
på præsidiemødet, så kontakt jeres 
bestyrelse, så I kan drøfte det internt 
i foreningen, og det kan så resultere 
i at jeres formand bringer det videre 
til mig.  
 JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident 

Vinarrangement
Formanden har fået ny nabo, der er vinbonde 
med egen vinmark og vinimportfirma. 
Vi afholder et besøg – specielt arrangeret for gar-
derforeningen – fredag, den 25. oktober 2013. 
på adressen Lundagervej 10, 5610 Assens. Vi 
starter kl. 17.00 med en lille gåtur til vinmarken. 
Efterfølgende inviteres der ca. kl. 18.00 til vin- 
smagning af gode – udsøgte vine fra Sydeuropa. 
Vi får også lidt ”fast føde” til vinene og orientering 
om, hvad der madmæssigt kan kombineres med 
de enkelte vine. Af hensyn til indkøb af mad m.v. 
bedes tilmelding ske til formanden på telefon 
6471 2370 eller mail senest d. 20.10.2013. Der 
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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

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

Fyn (IV) 10-13

må påregnes en mindre deltagerbetaling på kr. 
50-75 kr. afhængigt af antal tilmeldte. Jo flere, 
der kommer - jo billigere deltagerbetaling. NB. 
Medbring gerne skiftesko, hvis regnen siler ned.

E-mailadresser
I forbindelse med arrangementer sender vi 
meddelelser rundt til garderforeningens med-
lemmer. Hvis du ikke får disse meddelelser er 
det nok fordi, at du ikke anvender mails eller at 
du har ændret din mailadresse – måske er den 
forkert den vi har registreret – måske er din 
mailboks fyldt til bristepunktet. Send en mail 
eller ring til formanden, så vi kan få din adresse 
rigtigt på plads. 

Kontingent for 2013
Har du husket at betale dit kontingent for 2013. 
Tidsfristen var den 01. april 2013. Vores kasse-
rer har stadig for mange restanter. Der bruges 
for meget tid på telefonisk kontakt og på brev-
skrivning til de medlemmer, der endnu ikke har 
betalt. Yderste konsekvens kan blive udmelding 
af vores forening. Få det nu bragt i orden. 

JUL-78 Tom Kristensen

Lidt fra formanden
Vi har desværre ikke fået det lokale i Munke 
Mose, som vi havde håbet på. Lokalet ejes 
af Odense Kommune, og det står tomt om 
torsdagen men alligevel må Den Fyenske Gar-
derforening ikke leje lokalet, fordi vi ikke opfyl-
der Åbenhedskriteriet. Dvs. vore vedtægter 
begrænser medlemskab til ”enhver der har 
aftjent sin værnepligt eller som har gjort 
tjeneste ved den Kgl. Livgarde”, og en sådan 
begrænsning er jo ganske normalt i en solda-
terforening. Indtil vi finder noget permanent, så 
holder vi Garderstue på Dannevirke Soldater-
hjem, Sdr. Boulevard i Odense. Men vi arbejder 
på sagen. 
 
Husk i øvrigt at det er tiden at betale kontin-
gent. Fristen er 15. oktober og det går legende 
let, hvis I tilmelder jer betaling via betalings-
service.

15 m skydning
Tirsdag d. 1. oktober starter vi op med skydning 
på 15 m med riffel og pistol på FKS-Hallens baner 
på Tranehøjen 5 i Dyrup. Der skydes fra kl. 19-21. 
Næste skydeaften er tirsdag d. 8. oktober samme 
tid og sted. På gensyn de to første tirsdage i vin-
tersæsonen.

Kammeratskabsaften/Gule ærter.
Torsdag d. 17. oktober kl. 18.30 mødes vi på 
Dannevirkes Soldaterhjem og får serveret Gule 
ærter til den behagelige pris af 140 kr. inkl. 1 øl, 
1 snaps og kaffe. Såfremt du ikke ønsker Gule 
ærter kan der bestilles smørrebrød. Bindende 
tilmelding til Henrik Gattrup på tlf. 2073 4089 
SENEST 3. OKTOBER. Jeg ved at det er kort frist, 
men vi skal give Dannevirke endeligt besked 14 
dage før arrangementet.

Årgangsparade
Søndag d. 3. november kl. 10.00 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.

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.

In Memoriam
Den Fyenske Garderforening har mistet et mar-
kant bestyrelsesmedlem. JUL-66 Aage Duch, 
som inden for en uge i september fik to blod-
propper, er her ikke mere.
Aage blev medlem af Den Fyenske Garderfor-
ening, allerede mens han aftjente sin værne-
pligt, og han blev indvalgt i bestyrelsen året 
efter. Det blev knap 46 års bestyrelsesarbejde, 
hvor han fra 1976 bestred posten som sekretær 
og registrator. Aage havde altid styr på runde 
fødselsdage og hvem der stod til at få hæders-
tegn. Kongeskydningen styrede Aage med hård 
hånd, med god hjælp fra Lena. I de senere år 

Som vi husker Aage bedst. Styrer kongeskydningen sammen med Lena.

Kammeratskabsaften med skydning afholdes 
på Telemarken fredag d. 11. oktober kl. 18.30 
med spisning af medbragt mad. Vi fortsætter den 
anden fredag i måneden, således den 8. novem-
ber, 10. januar, 14. februar. Den 14. marts holder 
vi regionsskydning i Skydecentret, og vi slutter 
den 11. april. Vi håber, at vi til en af aftenerne 
vil kunne præsentere en god og interessant fore-
dragsholder.

Juleafslutning med skydning for damerne bliver 
den 6.december. 

Generalforsamlingen bliver fredag den 24. 
januar.

Bryggeriet Vestfyns Cup, onsdag den 14. maj 
2014.

Igen i år, lørdag den 5. juli lægger Birte og Erik hus 
til sommerfesten.

- og husk, Årgangsparaden 2013, er søndag d. 
3.november. På glædeligt gensyn

016-NOV-63 Erik Debois

plagede bentøjet, men når han kom i Garder-
stuen var han i godt humør, og som regel rundt 
ved bordet for at snakke med medlemmerne. 
Alle kendte Aage og Aage kendte alle. Vi vil 
savne Aage og føler med hans familie.  
Æret være Aage Duchs minde

JUL-71 Henrik Gattrup
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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

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

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

Fyn (IV)

Bowling
Håber alle er klar på endnu en bowlingsæson i 
Otterup Bowlingcenter. Alle gardere samt damer 
kan deltage, vi bowler anden mandag i måneder-
ne okt-nov-dec-jan-febr og marts, første gang 
er den 14/10-13 kl. 19.00, kom lidt før hvis du 
skal låne sko. Vi giver en kop kaffe eller te og 
yderligere information gives. Tilmelding senest 3 
dage før til Niels Thor Rasmussen tlf 6487 1105 
eller 5132 8086. 

APR-79 Niels Thor Rasmussen

Skydning
Husk vi starter op på skydning i Særslev Skyt-
teforening hver den anden torsdag i måneden i 
nov-dec-jan-febr og marts måned, første gang 
er torsdag den 10/10-13 kl 18.30. Der er skyd-
ning for alle aldre. Såvel unge som gamle er hjer-
telig velkomne, vi ønsker gerne at se flere unge 
gardere, det er slet ikke kedeligt og vi kommer i 
vores hverdagstøj så kom og vær med vi hygger 
os. Der er spisning og socialt samvær hver gang, 
håber der kommer mange unge og ældre gardere 
i denne sæson – vi mangler/savner jer. Tilmelding 
senest 3 dage før på grund af mad til Renè Ras-
mussen på tlf 2168 9687. Med stor Garderhilsen 
og håbet om mange skytter.

OKT-80 Renè Rasmussen

Så er vi også ved at være klar til at skyde 15m i 
Ollerup det er som sædvanlig hver 2. og 4. tirsdag 
i måneden. Så tag DIG nu sammen og kom ud og 
se hvad vi laver og prøv at skyde. Efter skydningen 
er der kaffe og kage og gode historier.

Bowling er i gang for de tilmeldte, det er hver 
anden torsdag vi bowler, det er de ulige uger i 
Svb. Bowlingcenter.

Husk vi har generalforsamling i november, se 
i aktivitetsplanen og sæt kryds i jeres kalender, 
nærmere om det i næste blad og ved udsendelse 
af indkaldelse.

Grillaften 
Tak for en meget fin grillaften hos Sinne og 
Knud. Ca. 20 fremmødte gardere med påhæng 

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

Til sidst så er det i 2016 foreningen bliver 100 
år, så hvad skal vi og hvor skal vi? Bestyrelsen er 
modtagelige for indput.

Den sidste søndag i august var vi 6 skytter som 
var til idrætsskydning i Christiansminde. Det 
blev ikke til en førsteplads i år, da vi blev væltet 
af en god skytte som skød 72 p ud af 75 p. Ole 
var den nærmeste på ham med 67 p, men så 
måtte vi tage flere præmier i de andre skyd-
ninger, og laver præmier i hovedskydningen. En 
god formiddag som sluttede med smørrebrød 
og præmieoverrækkelse og et leve for skydnin-
gen, som til næste år igen bliver sidste søndag 
i august.
Den 5/9 deltog foreningen i arrangementet for 
DK udsendte ved monumentet i Svendborg – et 
flot arrangement og på den dato er der, som 
ved de andre, altid plads til flere. 

JUN-85 Finn Madsen

kunne ifm. med spisningen nyde underhold-
ningen med Børge & Allan på trompet. Vejret 
var med til at gøre det til en af de aftener vi 
mindes. Tak til Sinne og Knud.

Bankospil
Husk at sætte kryds i kalenderen tirsdag den 5. 
november. Der afholder vi vores årlige bankospil. 
Det foregår i Lillebæltshallens Cafeteria. Der 
bliver masser af gevinster. Husk at medbringe en 
gave til lotteriet (ca. 25 kr). 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
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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

Sjælland og Øerne (V) 10-13

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

Seniorfrokost
Mandag 14. oktober 2013 kl. 13.00 afholdes den 
årlige Seniorfrokost i Kantinen på Hærens Offi-
cersskole på Frederiksberg Slot. Denne frokost 
er for de medlemmer der enten fylder 80 år i år 
eller er ældre på denne dato. De medlemmer 
det drejer sig om vil modtage en invitation fra 
bestyrelsen.

Rundvisning på Medicinsk Museum, Bredgade 
62, København K
Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 18.30 har vi fået 
arrangeret en lukket rundvisning på Medicinsk 
Museum - hvor vi bliver guidet gennem hele 
museet og ser de forskellige udstillinger – med 

efterfølgende spisning på en nærliggende restau-
rant. Rundvisningen er åben for medlemmer og 
ledsagere. Udforsk museets muligheder på dets 
hjemmeside: http://www. museion.ku.dk/da/
Pris pr. deltager 150 kr. inkl. spisning. Bindende 
tilmelding med navn på deltagerne i tidsrummet 
7. til 17. oktober 2013 mellem kl. 18.00 og 20.00 
på telefon 4081 0040 eller på foreningens hjem-
meside: www.garderforeningen.dk

863-NOV-64 Henning Lind Jans

Botanisk Have samt Garderforeningen i 
Københavns 128 års fødselsdag.
Tirsdag den 27. august 2013 var 51 personer 
samlet til rundvisning i Botanisk Have samt 
Garderforeningens 128 års fødselsdag. Aftenen 
startede med spisning af en sandwich. Herefter 
blev vi delt op i to hold, og aftenens to udmær-
kede guider Gry og Mette tog os med på en 
rigtig god tur rundt i Haven.
Den nuværende Botanisk Have er den 4. af 
slagsen i København og blev anlagt i 1872 
udenfor voldene. Det store palmehus har tidli-
gere brygger I. C. Jacobsen samt to andre været 
foregangsmænd for blev opført.
Alle var enige om at det var en rigtig dejlig 
aften som sluttede med kaffe og kage ved 
Cafeen.

FEB-69 Chr. Roland Christiansen

Angrebet på Livgarden den 29. august 1943 
mindet
70 år efter det tyske angreb på Livgardens 
Kaserne blev på dagen mindet af den Den Kon-
gelige Livgarde, Garderforeningen i København 
og 5 gamle gardere fra årgang 42-I og 42-II. 
Der blev holdt en kort tale af bataljonschefen 
for III/Den Kongelige Livgarde, oberstløjtnant 
Jan Stoltenborg, hvorefter oberstløjtnanten 
lagde en krans fra Den Kongelige Livgarde og 
bestyrelsesmedlem John Lind Jans fra Garder-
foreningen i København. Derudover hængte 
305/42-II Henning Guldsborg en buket blom-
ster. Beredskabsvagten med Vagtkommandø-
ren præsenterede gevær, og en hornblæser 
fra Tambourkorpset blæste efter kransene og 
blomsterne var lagt. Bagefter blev de delta-
gende beværtet i Officersmessen.

863-NOV-64 Henning Lind Jans

SKYTTELAUGET 
Kortdistance
Vi er nu godt i gang med den nye kortdistance-
sæson, hvor der er blevet skudt i en måned. Vi 
har afholdt Fugleskydning og vi har kåret den nye 
Fuglekonge. Nu gælder det så vore trænings-
aftener, hvor vi mødes hver onsdag på banerne 
på Carlsberg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68 
fra kl. 18.30. Geværer og skydebaner er klar til 
træning henholdsvis onsdag d. 2., 9., 16., 23. og 
30. oktober.

Langdistance
På langdistancen mødes vi søndag den 13. og 
søndag den 27. oktober kl. 08.00 til morgenkaffe 
på Københavns Skyttecenter i SKAK-huset ved 
den store parkeringsplads lige inden for lågen. 
Når kaffen er drukket går vi på banerne og sky-
der.

Internet
Husker du at læse Skyttelaugets medlemsblad 
”Sigtekornet” på internettet, - gå ind på www.
garderforening.dk/GSLsigtekornet.html

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 oplys-
ninger om Skyttelauget og dets aktiviteter kan 
fås ved henvendelse til formanden på telefon 
4444 2473.

OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Formand SEP-59 Ove Rygaard tlf.: 4914 1845, 
e-mail: over@post.tele.dk
Næstformand SEP-59 Jørn Mouritsen tlf.: 4465 
2860, e-mail: mouritsen@cso.dk
Tilmelding og framelding til næste måneds 
Mumiemøde kan ske via www.gardermumier.dk 
eller via 6062 3141.

Næste ordinære GarderMumiemøder er 
tirsdag den 1. oktober 2013 og tirsdag den 5. 
november 2013, begge dage kl. 11.30 på Livgar-
dens Kaserne i Gothersgade.

SEP-59 Ove Rygaard

Virksomhedsbesøg
Vi er inviteret til at besøge vores elektricitets-
forsyning, ”Østkraft” i  Rønne,  torsdag d. 10. 
oktober kl. 19.00.
Mødested ved port på Kraftvej.
Alle medlemmer med familie er velkomne!
Der bliver rundvisning på hele anlægget af en 
maskinmester, som vil informere os om produk-
tionen, el-kabel Sverige, fjernvarme etc.
Vi får lov at låne kantinen, hvor vi kan nyde vores 
egen medbragte kaffe og kage og stille spørgs-
mål/svar. Velkommen!

ISAF-15 fest
Som afslutning på et 3-dages besøg på Born-
holm for 190 gardere, netop returneret fra 
Afghanistan, inviterede De Danske Garderfor-
eninger på en storslået festaften i NyVest-
Centret d. 29. september.
Efter en lang dag med konkurrencer og spæn-
dende oplevelser i den bornholmske natur 

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



www.gardershop.dk  ·  www.nordea.dk  ·  www.deloitte.com 21www.gardershop.dk  ·  www.nordea.dk  ·  www.deloitte.com

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)

Nyhedsbrev efterår 2013
Åres generalforsamling vil finde sted torsdag den 
21-11-2013 på hotel Falster i Nyk F. kl. 18.30. 
nærmere info vil blive rundsendt til alle medlem-
mer med post.
Vi skal igen i år have udskiftet en mand i besty-
relsen og derfor vil jeg gerne opfordre alle, som 
mener at have lyst og ikke mindst tid, til at over-
veje om det måske var dig, der skal være med til 
at præge vores forening fremover. Vi holder ca. 
fire møder om året. Det er vigtigt at vi har en 
aktiv og kreativ bestyrelse. Kontakt formanden 
for nærmere info.  
Der har været roligt i foreningen her hen over 
sommeren. Efter repræsentantskabsmødet i for-
året er det meste arbejde gået med at få alt på 
plads med vores nye fane, som planlagt skal 
indvies på GF. den 21. nov. Håber rigtig mange af 
vores medlemmer kommer denne aften, når den 
nye foreningsfane bliver taget i brug og som I selv 
meget flot har samlet ind til.

Der vil igen i år være vinterskydning i Kettinge og 
bowling. De endelige datoer kommer senere.
Håber også på stor opbakning til foredrag den 
29. okt.

APR-82 Kent H. Andersen

Afghanistan nu og i fremtiden
Film, billeder, oplæg og debat om situationen i 
Afghanistan nu og i fremtiden.
Overkonstabel Jacob Amnitzbøl Rasmussen og 
pens. chefsergent Per Amnitzbøl Rasmussen (far 
og søn) kommer og fortæller om deres ople-
velser i Afghanistan og giver deres vurdering af 
Afghanistans fremtid.
Jacob har været udsendt på ISAF hold 10 i 2010 
og igen på ISAF hold 15 med Livgarden, hvor han 
forrettede tjeneste h.h.v. på Patrol Base Line og 
senest i Camp Price. Han er netop kommet hjem 
her i august. Per har besøgt Afghanistan 8 gange i 
tiden 2004 til 2010, for at lave foto reportage og 

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

Kommende arrangementer:
Mandag, d. 7. oktober, kl. 18:30: Klubaften 
i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte. 
Denne aften siger vi velkommen til Oberst, Kam-
merherre og Slotsforvalter, samt forhenværende 
CH/LG, Jens Greve, der kommer og besøger os og 
fortæller om sit virke siden han forlod Forsvaret 
i 2001: Især om arbejdet som Slotsforvalter på 
Christiansborg og på Amalienborg.

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.

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

Aktiviteter i løbet af efteråret:
Kegleaftener
Igen i denne sæson spiller vi kegler sammen med 
gardehusarforeningen. Det vil være hyggeligt at 
se nye ansigter på disse aftener til hyggeligt sam-
vær fra kl. 19.00 til 22.00 i Roskilde Keglecenter, 
TH. Nielsensvej 8B, Roskilde. Spilledagene i okto-
ber er den 1. og 22.
Prisen for deltagelse er kr. 200 pr. måned med 
2 spilleaftener. Foreningen vil dog foreslå, at 
nye deltagere kan komme ud og spille med for 
at se, hvad der foregår til en pris af kr. 50 for en 
prøveaften. Tilmelding ikke nødvendig. Hvis der 
er spørgsmål kan der rettes henvendelse til Hans 
Bøge på tlf. 2156 3199 eller 4656 1399.

Vores årlige fugleskydning blev den 24.8 
afholdt i Marineforeningens have. Vi var også 
i år tilsmilet af det gode vejr, og det blev en 
rigtig dejlig eftermiddag/aften i de skønne 
omgivelser.
Vi begyndte med standerhejsning og "Der er 
ingen ting der maner....", og herefter begyndte 
jagten på den stakkels fugl., der måtte overgive 
sig efter 350 skud, inkl. "Damefuglen". Om det 
skyldes fuglenes sejlivethed eller skytternes 

kunne alle slappe af og sige pænt farvel til gode 
kammerater med ”godt kød og rigelig øl”.
Bornholms Garderforening var af vores præ-
sident, Jan Brun Andersen, blevet bedt om at 
arrangere en sådan fest, nu for fjerde gang.  
Garderne nød hele aftenen med god mad og 
god underholdning, som kulminerede med 
Livgardens Musikkorps̀  brassband, ”Afghani-
stanbandet”.
12 gamle gardere var frivillige ”tjenere”, som 
sørgede for det praktiske (og festlige) arbejde. 
En god oplevelse for alle, - og tak for det!

JAN-62 Kaj Hansen

information om de danske soldaters indsats.
Arrangementet finder sted på Tingsted gl. skole 
(i De Blå Baretters lokaler), Stationsvej, Ting-
sted, tirsdag den 29. oktober kl. 19.00. Der 
bliver mulighed for at købe kaffe med kage, øl 
og vand.
Du er velkommen til at tage din ægtefælle med 
eller andre interesserede, men tilmelding er nød-
vendig til Jan Sørensen, tlf. 2097 7294 eller på 
mail: slottet08@mail.dk, seneste den 20. okto-
ber.

Tilmelding til spisning senest hhv. onsdag d. 
2. oktober og onsdag d. 30. oktober 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!

DEC-83 Steen M. Munk
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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

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

Bowling: turneringen forventes at starte 1. okto-
ber 2013 kl. 19.00 i Haslev Bowlingcenter. 
Se foreningens hjemmeside eller kontakt bow-
lingleder Henrik Stenager Hansen på tlf. 5556 
4093.

JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din Garderforening.
Kommende arr. 
Skydning: 12 nov. 10 dec. 2013 på skydeba-
nerne ved Sommarriva kl 19:00.
Skydeleder Lars Bondo Svane.

Bowling: 16 okt. 6 nov, BEMÆRK 9 okt. ændret 
til 16 i Slotsbowl i Hillerød kl 19.00 ved spisning 
ellers kl 20:00
Bindende tilmelding ved spisning til tommya-
aboe@hotmail.com eller 2229 0003.

Som lovet sidst, får du lige et lille referat fra 
vores fugleskydning.
Ca. 20 morgenfriske gardere mødtes til en kop 
kaffe og lidt frisk morgenbrød med pålæg, der 
var også mulighed for en lille skarp.
Efter kyndig vejledning fra vor skydeleder Lars, 
løsnede afgående fuglekonge John Burgwaldt 
det første skud, efter det sidste skud blev resul-
tatet følgende:
Næb: John Burgwaldt
Halen: Bo Nielsen (ved skud fra Lars Svane)
Højre vinge: Tage Christensen

Dagens vindere med formanden i midten.

SKYDNING PÅ 15 METER BANE
Begynder torsdag den 3. oktober i Vallekilde-
Hørve fritidscenter i Hørve.
Se nærmere om tilmelding i GARDER-SABLEN.
 
BOWLING
Afholdes onsdag den 9. oktober i Mega Bowl, 
Mellemvang 5, Holbæk.
Se nærmere  om tilmelding i GARDER-SABLEN.
 
KAMMERATSKABSAFTEN
Afholdes onsdag den 30. oktober kl. 18,30 i 
GARDERSTUEN.
Der serveres Gule Ærter med flæsk og pølse, Pan-
dekager med syltetøj samt kaffe med kage.
Pris kr. 115,00.
Som gæst deltager chefen for Livgarden oberst 
Klavs Lawes, der under kaffen vil komme med et
indlæg om forsvaret og Livgarden.
Tilmelding senest den 23. oktober til formanden 
på tlf. nr. 5943 2730.

JUL-99 Brian Printz.

færdigheder, lader vi stå hen i det uvisse! Halv-
vejs gennem skydningen nød vi kaffe og kage. 
Kirsten og Heino Larsen havde bagt en meget 
lækker chokoladekage, medens  Mie og Bjarne 
Jensen havde lavet en "Garderlagkage", der for-
mentlig aldrig er set før. Også den smagte dej-
ligt. Selskabet var åbenbart nogle rigtige "guf-
fetrolde", da alt blev spist op! Stor ros til alle de 
ovennævnte - lad det gentage sig næste år!
Fugleskydningen fortsatte og følgende opnå-
ede hæder som følge af skydefærdigheder og 
held:
Kronen nedskudt af Leif Fokking for Hans-Hen-
ning Pedersen. Næbbet - også af Leif Fokking 
for Bent Volfing, Halsen af Sv. Aa. Rasmussen 
for Kim Wass, Højre vinge af Vivi Hørup for 
Bent Volfing, Venstre vinge af Bjarne C. Jensen 
og J. Hakon Meinertz, Højre Klo af Per Helbæk 
for Else Marie Tumlinghøj, Venstre klo af Hakon 
Meincke for Gurli Rye Andersen, Halen af Hans 
Bøge for Heino Larsen og endelig brystpladen 
af Sv. Aa. Rasmussen for Jens Rasmussen, der 
således blev årets nye Fuglekonge.
Damernes fugl måtte også lide den tort at blive 
skudt ned og det blev Dorte Krohn, der ned-
skød fuglen for Else Volfing, der nu kan smykke 
sig med titel af årets Fugledronning 2013.
Stort tillykke til både Fugledronning og -kon-
ge.
Vores medbragte madkurve blev efterfølgende 
tømt og vi sluttede en rigtig dejlig dag af med 
nedtagning af vores flotte Dannebrog. Tak til 
alle deltagere for den gode  stemning, som man 
havde medbragt.
Tak til Sv. Aa. Rasmussen for de to flotte fugle, 
som han igen havde lavet og foræret forenin-
gen.
Tak til Marineforeningen for udlån af Deres 
dejlige foreningslokaliteter.

SEP-68 Erik Rye Andersen

Formand JUL-69 Leif Fokking, fugledronning Else 
Volfing og fuglekonge MAJ-56 Jems Rasmussen.

Venstre vinge: Hakon Jørgensen
Brystplade og ny Fuglekonge: Lars Bondo Sva-
ne
Udover fuglen skød vi også til skive med pistol, 
her vandt Bo Nielsen.
Til aften mødtes vi ca. 30 gardere med ledsager 
til en god middag i byen, med efterfølgende 
præmieoverrækkelse. 
Endvidere har en del af foreningens medlem-
mer og fanen været repræsenteret ved vort 
æresmedlem Svend Erik Ekstrands bisættelse. 
Æret være hans minde.
Husk vor hjemmeside med sidste nyt, samt bil-
leder fra vores arrangementer.

NOV-74 Tommy Aaboe
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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

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

Aktivitetsoversigt:
Vinterskydning: Første skydeaften er mandag 
den 7. oktober kl. 18.30. Indbydelse er udsendt.

Bowling: Der bowles tirsdag den 8. og den 22. 
oktober. Den 8. oktober er med spisning. Se den 
udsendte indbydelse om bowlingsæsonen for de 
nærmere oplysninger om til- og framelding.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Virksomhedsbesøg hos PRONOVA
Foreningens årlige kammeratskabsaften finder 
sted tirsdag den 15. oktober 2013 kl. 18.30, 
hvor vi besøger PRONOVA BioPharma Norge A/S, 
Juelsmindevej 5, Kalundborg. Husk at tilmelde 
dig senest tirsdag den 8. oktober 2013 til Finn 
Nielsen, 5950 8738, Hans Knudsen, 5950 8607, 
eller undertegnede på mail: castbak@ka-net.dk

789-SEP-63 Palle Castbak

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 

Bowling
Vi startede op den 4. september, i Køge Bowling-
center, klokken 18.00.
Alle baner er renoveret og der er nymalet. Ren 
fornøjelse at spille, kom og vær med.
Vi ses på banerne.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 5614 
1710.

Skydning
Husk! Den nye sæson starter tirsdag den 1. okto-
ber 2013, på skydebanerne ved Garderstuen 
klokken 19.00-2100. I skrivende stund er det 
besluttet at banerne bliver renoveret, så glæd jer 
til at møde op.  
Husk også skydeafslutning i 2014 er fastsat til den 
22. april, skriv det i kalenderen.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.

Skovtur 2013
Arrangementet fandt sted den 25. august.
Efter opsamling på Herfølge Stadion og Køge 
Station, hvor vi alle sagde ”godmorgen” til hin-
anden, gik turen i bus mod Livgardens Kaserne 
i Gothersgade.
Vel ankommet gik vi til Midterpavillonen, hvor 
dagens vagtparade var ved at formeres. Vi så 
klargøring af vagten og der var selvfølgelig på 
denne dag Løjtnantsvagt med både musik- og 
tambourkorps. Vi nød solen over kasernen og 
så paraden afgå mod Amalienborg. Derefter 
blev vi af Vagtkommandøren og en garder 
forevist en pudsestue og en belægningsstue, 
hvor vi gamle gardere mindedes hvordan det så 
ud, dengang vi lå på kasernen. Spørgsmålene 
var mange og alle fik svar.
Vi gik så til Garderforeningernes nye lokaler 
som vi fik forevist af Carsten.
Sven-Erik fortalte også på stedet, om Kaj og 
hans store arbejde med den opsatte kartouche 
over Midterpavillonen foran flagstangen.
I Sergentmessens have nød vi med udsigten 
til Rosenborg og det dejlige vejr, at høre Ulrich 
fortælle om sit arbejde med at få alt materiel-
let hjem fra Afghanistan. Derefter orienterede 
Carsten om De Danske Garderforeninger.
Frokosten nød vi i kantinen, som havde disket 
op med en lækker buffet og kaffe.
Mætte trak vi så ned mod Garderstatuen, 
hvor Erik fra Livgardens historiske samling tog 
imod os og holdt et spændende foredrag om 
Livgardens historie, som blev visualiseret, da vi 
senere fik lov til at gå rundt i den fine samling 
af uniformer og effekter.
Godt trætte i benene gik vi så til bussen, som 
kørte os til Kastellet, hvor Hjemmeværnet hav-
de ”reserveret” plads til os blandt de mange, 
som var ude at gå Ecco- walkathon. Vi fik her 
lejlighed til at se det flotte monument over 
vore faldne og samtidig en lille forfriskning, før 
turen gik mod Køge og Herfølge via toldboden 
og Amaliehaven, som vor chauffør Steen synes 
vi også skulle se.
Tak til alle, I var med til at gøre skovturen til en 
god oplevelse.
Se billederne fra turen på hjemmesiden, www.
koogf.dk.

Garderstuen
Er igen åben i forbindelse med skydning. Ole 
er igen frisk bag baren for at betjene alle også 
dem som ikke skyder. Alle vore medlemmer 
med ledsager er velkomne.

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 fødsela-
rer. Steen Rasmussen

Midtsjælland (27/10 1911 – GF 25)

Formand: DEC-83 Henrik Kjølby Pedersen
Tornemarksvej 8, 4173 Fjenneslev 
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

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

Kommende arrangementer
Skydningen fortsætter den 30 september og den 
14 oktober, hvor vores piger/damer er velkom-
men. Derefter fortsætter vi med skydningerne 
mandage i lige uger fra kl. 17.00 til 19.00 på 
skydebanerne under Rundforbi Svømmehal på 
Egebækvej i Nærum. Der er fri parkering på 
P pladsen overfor på Egebækvej. Vores piger/
damer er velkommen til at deltage på den første 
skydedag i hver måned. Vi skyder indtil den 25. 
november, hvor vi afholder juleskydning.
Alle gardere er velkommen til alle skydningerne.

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

08.10.13 Medlemsaften. Der serveres 3 stk. 
smørrebrød samt 1 øl og 1 snaps pris 100 kr.
Tilmelding senest d. 03.10.13 til John Lange på 
mail john.lange@mail.dk el. 4499 1539.

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, små-
kager 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 
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Sjælland og Øerne (V) 10-13

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

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

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

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. 03.11.12 

03.12.13 Julestue

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 
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

Kalender
Onsdag d. 20. nov. Bankospil i ”El-værket”, 
Frederikssund.

Nordsjællands Garderforening afviklede i strå-
lende solskin årets seniordag tirsdag d. 20. 
august. Til dette arrangement er alle forenin-
gens medlemmer over 75 år inviteret, og i år 
deltog 23 seniorer i arrangementet.
Fra alle dele af Nordsjælland drog vi i mere eller 
mindre samlet flok mod Roskilde, hvor vi i år 
havde henlagt arrangementet. Vi samledes på 
Roskilde Brandstation, hvor morgenkaffen blev 
indtaget under åben himmel på plænen. Der 
blev traditionen tro tid til såvel en ”øjenåbner” 
som en god garderhistorie og snak om, hvordan 
det var gået siden sidst. 
Efterfølgende tog vi til Roskilde Lufthavn, hvor 
vi fik mulighed for at komme ”bag hegnet” og 
få et indblik i, hvordan man driver en lufthavn 
og hvilke krav, der stilles af sikkerhedsmæs-
sig- og anden karakter. Denne lufthavn er også 
spændende i den forstand, at det blandt andet 
er herfra vore soldater er blevet fløjet til og fra 
missionsområderne. 
Efter en kop kaffe og en kort introduktion blev 
det tid til ”at bese staldene”. Vi fik en rundtur 
på lufthavnens område, hvor vi fik syn for 
hvilke faciliteter, der skal til for at drive en 
moderne lufthavn. Vi så blandt andet hangarer 

Stevns Garderforening planlægger i samarbejde 
med Kursus Center Klinten i Rødvig-Stevns en 
foredragsaften torsdag den 24. oktober 2013, kl. 
19.30 med tidl. gardersergent, Jægersoldat og 
Sirius Patruljeleder Jens Bonde, Aalborg. 
Kom til vores spændende årlige oktober-foredrag 
– pris 100,- kr. incl. kaffe og kage. Læs snart mere 
på www.stevnsgarderforening.dk samt i Stevns-
bladet. Tilmelding til Kursuscenter Klinten på 
tlf. 5650 6800 eller pr. mail til lars@stevnsgar-
derforening.dk. Naboforeningerne er naturligvis 
også meget velkomne – arrangementet er i øvrigt 
åbent for alle. 

Lars Juel Clement

Vores 106 års jubilæum er lørdag d. 26. okto-
ber.
Det markeres i år med en brunch i garderstuen kl. 
11.00-14.00, hvor der bydes på en masse læk-
kerier, pris kr. 100,- pr. person.

Skyttelauget
Torsdag d. 17. oktober har vi Pokalskydning mod 
Marineforeningen i Fladsåhallen.
Der skydes på 15 m. Efterfølgende spisning i 
Fladsåhallen. Tilmelding til Gert Roerholt, 2193 
0956.

med såvel fly som lufthavnens eget beredskab, 
et værksted hvor flymotorer fra det meste af 
verden blev serviceret samt et kig ind i flyve-
lederens verden, som den er, når han sidder og 
overvåger skærme samt opretholder kommuni-
kation med diverse fly i kontroltårnet. 
Vi aflagde også Flyvevåbnet et besøg. SAR-
beredskabet (Search And Rescue) holder til i 
sin egen bygning inde på lufthavnens område. 
Under kaptajnens introduktion af helikopteren 
indgik der alarm, og besætningen indtog deres 
pladser i maskinen og fløj kort efter mod 
Anholt, hvor en sejler var faldet over bord – 
desværre med tragisk udgang, som det senere 
viste sig.
Arrangement i Lufthavnen sluttede med en 
god frokost. På vejen nordover gjorde vi holdt 
i Jyllinge, hvor vi med udsigt over Eskildsø og 
Roskilde Fjord indtog en forfriskning.
Vi ser allerede nu frem til næste års arrange-
ment.

Garderstuen
Garderstuen er åben torsdag d. 3. okt. kl. 19.30, 
dog kun efter tilmelding til Claus tlf 2082 7545.

Sommerturen 3. august 2013
Vi mødtes ved garderstuen og blev i alt 13 
gardere m/damer. Kaffe og kage var pakket i 
bilerne, tillige med aftenens grillmad. Turen gik 
ud idet blå, vi kørte op mod vest, gennem det 
smukke Herlufsholm – Ladby, og videre nordpå 
til vi ramte bunden af Tystrup-Bavelse søerne, 
og vi fortsatte vest- og nordover. Vi rundede 
toppen af Tystrup søen, og drejede østpå til vi 
kom nordom søen, her kørte vi ind på Kongsga-
arden, og det var her vi skulle tilbringe dagen. 
Alle var blevet kaffe tørstige, så det kunne ikke 
gå for langsomt med at få sat os---, men ak 
en lille tordenbyge blandede sig i Foretagendet 
og vi måtte bære de fyldte kaffeborde ind i 
Kongsgaardens vognport og her kunne vi i fred 
og ro samt tørvejr nyde vor medbragte kaffe 
og kager. Trods den lille byge var stemningen 
høj, og efter en lille halv time trak vejrguderne 
vandet til sig. Det blev nu til en dejlig vandretur 
i den fredede Suså dal, Der blev nusset med 
heste og kigget på en dejlig natur, dog blev et 
par dårligt gående tilbage og fik en god snak 
om de gardere der gik glip af denne skønne tur, 
en enkelt kold pilsner røg ned i ”løgnhalsen”. 
Vejret var resten af dagen som bestilt ugen før, 
da vi var på inspektion på Kongsgaarden.
Efter vandreturen blev der spillet Petanque, 
Kristian havde kuglerne med, vi blev opdelt i 
2 hold + 1 dommer-regnskabsfører. Det gik 
efterhånden godt med at kaste med kug-
lerne, og alle blev dygtigere og dygtigere, og 
spændingen steg og steg. I mellemtiden havde 
Kristian sat grillkullene i gang, og da kullene 
var klar meddelte han at nu sluttede Petanque 
konkurrencen. Hele regnskabet blev gjort op og 
minsandten der skulle være forlænget kaste tid 
mellem Ulla ”betjent” Larsen og nordeuropas 
mest nuttede morfar. Og her i omspillet var 

SGF sommertur til Kongsgaarden, Arne instruerer 
i petanque. 
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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

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

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

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

han ikke mere nuttet, end at han meget galant 
tog første præmien hjem.
Det var nu tid til at spise og alle gik i gang med 
at grille, og da alle var klar indtog vi aftensma-
den i vognporten, hvor indtil flere forskellige 
flasker blev tømt til maden. Herefter blev der 
ryddet op, og det var tid til at drage sydpå mod 
Næstved. En dejlig dag i et godt og humørfyldt 
selskab var til ende, det var kun synd for de gar-
dere med fruer der gik glip af denne dejlige dag. 
Der kommer en chance igen til næste år.
Stor tak til aktivitetsudvalget (over dommeren). 
Se også på vores hjemmeside. www.sydsjael-
landsgarderforening.dk

JUL-74 Kristian Rasmussen

Kommende arrangementer
Nu er skyde- og bowlingsæsonen begyndt. 
Bowling foregår i Want2bowl, Tåstrupgårdsvej i 
Tåstrup, medens skytterne holder til i skydekæl-
deren i Glostruphallen hver onsdag. Se venligst 
program på vor hjemmeside og på gensyn til 
en ny sæson. For yderligere oplysninger kan du 
kontakte Jakob Hjort på 2166 5633 eller Niels 
Langstrup på 4033 4172. Der er altid plads til en 
til, så vi glæder os til at se dig.

Mandag den 7.10.2013 er der kammeratskabs-
aften i Glostrup Gl. Præstegård. Vi begynder 
spisningen kl. 18.30. Der bydes på gule ærter. 
For de der ikke ønsker gule ærter, kan vi arran-
gere smørrebrød, og dertil dessert og diverse 
underholdning af os selv. Efter spisningen kan der 
spilles kort, medens andre kan hygge sig i gemyt-
ligt lag. Sidste tilmeldingsdato er torsdag den 
3.10. så meld jer til nu med det samme hos Jakob 
Hjort på 2166 5633 eller Niels Langstrup på 4033 
4172. Tilmeldingen er bindende.

Fredag den 8.11.2013 er der banko i Glostrup-
hallens Restaurant. Reserver dagen nu, og tag 
gerne familie og venner med til en hyggelig aften 
med flotte præmier. Nærmere i næste nummer 
af garderbladet.

MAJ-70 Jens Crone

På en solrig lørdag d. 3. august 2013 åbnede 
formand Jens Lind og hustru Marilyn hus og 
have i Crossfield, Alberta, for Vest Canadas 
Garderforenings årlige picnic. 11 medlemmer 
samt ægtefæller, børn, børnebørn og venner – 
ialt 31 – mødte op til hyggeligt samvær. Vores 
forening bliver mindre og mindre, som gen-
nemsnitsalderen stiger, og nogle medlemmer 
bor langt væk fra Alberta, så det var dejligt 
at kunne samle halvdelen af vores forening 
den sommerdag. Svend Christiansen og hustru 
Cora fra Saskatchewan mødte trofast op, og 
Ivan Bohl fra British Columbia var i Alberta på 
familiebesøg og tog sin bror med. Og Kurt Chri-
stensen lod ikke en operation tre dage tidligere 
stoppe ham fra at være med for et kort stykke 
tid. Jens fortsatte traditionen, han startede 
sidste år, med at lave æbleskiver til eftermid-
dagskaffen, og de var bare lækre. Det var de 
hjemmebagte kringler også – de er en mange-
årig tradition! Lidt hen på eftermiddagen gav 
Jens en demonstration med sin politihund, og 
det var uhyre interessant at se og høre lidt om, 
hvordan en politihund bliver trænet. Så var det 
tid at tænde havegrillen, så folk kunne grille 
deres medbragte kød og fylde tallerkenen op 
med diverse lækre salater og desserter fra det 
bugnende sammenskudsbord.  Midt på aftenen 
pakkede vi fanerne sammen og sagde farvel 
og på gensyn til hinanden.  Mange tak til vores 
værter, Jens og Marilyn, for det store arbejde 
I lagde i at gøre dette til en meget vellykket 
dag.

FEB-71 Jan Bjerreskov

Bagerste række, v til h: Erik Wildenhoff, Aage Iver-
sen, Steen Jochumsen, Kurt Christensen, Svend 
Christiansen, Morten Pedersen, Wagnar Lærke
Forreste række, knælende, v til h: Svend Storm, 
Ivan Bohl, Jens Lind, Jan Bjerreskov

DGU (6)
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14-10  474-MAJ-52  GF 01 
 Jørgen Eklund 
 Søndre Fasanvej 55, st. th. 
 2000 Frederiksberg
18-10   GF 20 
 Lutz Eberhard Crenzien 
 Klintholm Gods 
 Møllebrøndstræde 16, 4780 Stege
30-10  711-NOV-54  GF 55 
 Peter Wiil 
 Sønder Alle 29, 8500 Grenaa
01-11  811-NOV-53  GF 16 
 Poul Hansen 
 Nordvejen 1, 4050 Skibby
02-11  673-NOV-54  GF 49 
 Torben Andersen 
 Grønlandsvej 11, 4220 Korsør
08-11  270-NOV-53  GF 51 
 Jens Jephta Rasmussen 
 Odensevej 46, 5400 Bogense
09-11  142-NOV-53  GF 23 
 Ole Lysgaard 
 Sølyst Alle 7, 7451 Sunds
75 år
11-10  456-NOV-59  GF 38 
 Jens Kristian Larsen 
 Bragevej 14, 8600 Silkeborg
12-10  607-MAR-58  GF 26 
 Christen Stens Christensen 
 Borrisvej 2, 7500 Holstebro
15-10  420-JAN-58  GF 08 
 Anders Dahl Petersen 
 Udbyhøjvej 655, Raaby 
 8970 Havndal
16-10  312-SEP-59  GF 41 
 Peter Rütt 
 Stengade 47 B, 3000 Helsingør
16-10  959-SEP-58  GF 72 
 Hans Thomsen Pedersen 
 Hans Jørgensvej 12 A 
 6840 Oksbøl
26-10  415-SEP-59  GF 10 
 Erik Kjærsgaard 
 Lerkenfeldtvej 42 
 9200 Aalborg SV
29-10  979-SEP-57  GF 09 
 Ole Lindholm Petersen 
 Langøre 4, 8305 Samsø
29-10  527-MAR-58  GF 55 
 Henning Nielsen 
 Sønder Alle 5 H, 8500 Grenaa
30-10  484-MAR-58  GF 60 
 Georg Clausen 
 Søvang 7, 6430 Nordborg
31-10  663-MAJ-58  GF 16 
 Kaj H. Jespersen 
 Rørsangervej 2, 3600 Frederikssund
01-11 885-SEP-57  GF 41 
 Lennart Fr. Johs. Svane 
 Rødegårdsvej 3, Øerne 
 3000 Helsingør

03-11  791-NOV-60  GF 01 
 Bjarne Sand 
 Baunehøjvej 21, 1. tv. 
 2800 Kongens Lyngby
07-11  NOV-60  GF 17 
 Flemming Jacobsen 
 Herslevvej 39, 4000 Roskilde
08-11  471-MAR-58  GF 15 
 Søren Jepsen 
 Brovej 6, 8800 Viborg
70 år
12-10  057-NOV-63  GF 60 
 Preben Rauch 
 Benediktesvej 118, 6320 Egernsund
12-10  NOV-62  GF 13 
 Ole Pihlman 
 Møllevangen 28, 4281 Gørlev
14-10  094-NOV-62  GF 45 
 Uffe Lundgaard 
 Klemmenstrupvej 48, 4600 Køge
17-10  111-NOV-63  GF 45 
 Arne Juel Nielsen 
 Risbækvænge 1, Ølsemagle 
 4600 Køge
19-10  503-MAJ-63  GF 23 
 Svend Erik Nielsen 
 Vibevej 22, 8766 Nørre Snede
20-10  293-MAJ-64  GF 26 
 Jørgen Christensen 
 Knarbjerg Bakke 89, 7600 Struer
21-10  054-JAN-63  GF 29 
 Svend Ove Matthiesen 
 Fenrisvej 6, 2. tv., 7000 Fredericia
22-10  582-JUL-63  GF 13 
 Georg Dyssel Engel 
 Tyvsbjergvej 5, 4200 Slagelse
23-10  762-SEP-63  GF 18 
 Niels Blichert Jørgensen 
 Langeltevej 1, 2970 Hørsholm
24-10  742-SEP-63  GF 07 
 Erik Joachim Winkelmann 
 Keidamsvej 15, 4760 Vordingborg
26-10  262-MAJ-64  GF 29 
 Christian Hansen 
 Georginvej 7, 7000 Fredericia
30-10  251-NOV-67  GF 01, 99 
 Peter H. Laub   
 Clair Cottage, The Heath 
 Weybridge, Surrey, KT13 OUE 
 England
02-11  649-JUL-63  GF 35 
 Hans Ejnar Birk 
 Højlundsvej 11, 9500 Hobro
04-11  068-JAN-63  GF 58 
 Niels Erik Møller 
 Ingemannsvej 2, 7330 Brande
05-11  170-MAJ-66  GF 08 
 Poul Erik Jacobsen 
 Flyvervej 26, 8930 Randers NØ
06-11  076-JAN-64  GF 78 
 Ebbe Lilleø 
 Sletteager 76, 2640 Hedehusene
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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.

Bryllup
07-09 NOV-99 GF 44
 Martin Korsgaard Rasmussen
 og Signe Skov
 Jelshøjvej 141
 8320 Mårslet
Diamantbryllup
23-10 631-NOV-48 GF 16
 Jacob S. Jeppesen og hustru Agnethe
 Lergårdsvej 5, Vejleby
 4050 Skibby

Fødselsdage
90 år
22-10  293-NOV-49  GF 18 
 Hugo Breinbjerg 
 Stutterivænget 11, 1. th. 
 3400 Hillerød
85 år
01-11  783-NOV-52  GF 02 
 Hans Peter Hansen 
 Kirkebakken 14 5250, Odense SV
01-11  JAN-49  GF 22 
 Bent Hansen 
 Smedegyden 6, Lyø 
 5600 Faaborg
05-11  435-NOV-49  GF 15 
 Tindahl Nielsen 
 Ådiget 2, 9620 Aalestrup
07-11  801-NOV-49  GF 21 
 Holger Rohde 
 Bakkestien 5, 4540 Fårevejle
07-11  656-MAJ-49  GF 96 
 John Sørensen 
 12 Craydan Road 
 St. Catharine, ON, L2M 1J2 
 Canada
80 år
13-10  873-MAJ-54  GF 50 
 Poul Lybecker Larsen 
 Lupinvej 12, 4900 Nakskov
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60 år
10-10  JAN-77  GF 61 
 Henri Thygesen 
 Senderupvej 150 
 6092 Sønder Stenderup
12-10  AUG-72  GF 03 
 Kim Poul Jørgensen 
 Hovmarksvej 94, 8700 Horsens
12-10  JUL-75  GF 57 
 Henrik Valdemar Møller 
 Nederbyvænget 362 
 6100 Haderslev
20-10  JUL-75  GF 11 
 Gert Kofoed Pedersen 
 Paradisbakkevej 7, 3740 Svaneke
30-10  JAN-73  GF 46 
 Kurt Clausen Jensen 
 Tved 149, 6270 Tønder
03-11  JUL-73  GF 41 
 Kjeld Damgaard 
 Helgavej 8, Mørdrup 
 3060 Espergærde
06-11  JAN-73  GF 59 
 Kurt Thyssen 
 Pinassen 78, 6710 Esbjerg V
07-11  JAN-73  GF 01 
 Gert Klingemann Jensen 
 Peberhaven 20, 2730 Herlev
07-11  FEB-75  GF 15 
 Ib Tommy Lund 
 Vesterled 68, 8832 Skals
50 år
11-10  DEC-83  GF 05 
 Per Michael Bøving 
 Bellisvej 15, 8450 Hammel
13-10  JUN-85  GF 10 
 Brian Kurt Mogensen 
 Poseidonvej 62, 9210 Aalborg SØ
15-10  JUN-84  GF 10 
 Vagn Weidemann 
 Boulevarden 21, 9740 Jerslev J
17-10  DEC-83  GF 05 
 Jesper Kaspersen Petersen 
 Østergårdsvej 102, 8340 Malling
17-10  SEP-84  GF 26 
 Henning Kirk Kristiansen 
 Hovedvejen 12, 7490 Aulum
17-10  JUN-83  GF 01 
 Mogens Grønning Pedersen 
 Bjørnens Kvt. 2 B
 2620 Albertslund
19-10  DEC-83  GF 43 
 Tom Lindkvist Larsen 
 Kirkebyvej 2, Houe 
 7620 Lemvig
21-10  SEP-83  GF 01 
 Jesper Ravn 
 Bolværket 121, 3400 Hillerød
27-10  JUN-83  GF 66 
 Anders Jeppesen 
 Kærumvej 20, 5610 Assens

01-11  DEC-83  GF 75 
 Ole Mortensen 
 Skibelundvej 20
 8850 Bjerringbro
04-11  JUN-84  GF 05 
 Hardy Mikkelsen 
 Holme Parkvej 284 
 8270 Højbjerg
06-11  DEC-83  GF 43 
 Niels-Erik Bertelsen 
 Holger Drachmannsvej 5 
 9900 Frederikshavn
08-11  SEP-83  GF 01 
 Henrik Peter Larsen 
 Folehavevej 61, 2970 Hørsholm
09-11  JUL-86  GF 01 
 Marc Dalgas 
 Islandsvej 22 C2800 Kgs. Lyngby

Dødsfald
385-MAJ-42 GF 44
 Aage Martinussen
 Præstbrovej 120
 7950 Erslev
567-NOV-45 GF 05
 Erik Sørensen
 Høvej 41, Elev
 8520 Lystrup
412-MAJ-47 GF 10
 Niels Peter Andersen
 Birkeholmvej 8
 9520 Skørping
364-MAJ-51 GF 41
 Svend Erik Ekstrand
 Koldingvej 6, st.
 3000 Helsingør
922-NOV-53 GF 64
 Ove Emil Petersen
 Lærkevej 2
 6880 Tarm
411-NOV-55 GF 32
 Knud Rasmussen
 Lundhusvej 14, Mølholm
 7100 Vejle
063-JAN-64 GF 57
 Hans Morten Nielsen
 Sjællandsgade 9
 6500 Vojens
332-JUL-66 GF 02
 Aage Duch
 Blichersvej 43
 5230 Odense M
190-AUG-67 GF 62
 Frank Paulick
 Frederikssundsvej 119 A, 3. tv.
 2700 Brønshøj
JUN-69 GF 10
 Niels Hartvig Hansen
 Prinsensgade 8, 1.
 9000 Aalborg 

 TAK

Tak til venner fra Haderslev Garderforening for 
hyggeligt besøg og gaver på min fødselsdag.
 169-NOV-53 Viggo Tønnesen.

Hjertelig tak til Den Fynske Garderforening for 
fremmøde og vingave i anledning af min 75 års 
fødselsdag d. 22. august d.å.
 283-MAR-60 Paul-Erik Christensen

Hjertelig tak til Assenskredsens Garderforening 
for gave og fremmøde af næstformanden Arne 
Jull Madsen i anledning af vores sølvbryllup 
den 12. juni 
 Susanne og JUL-78 Tom Kristensen
 
En stor tak til formand Jon Nielsen og til Høje-
Taastrup Garderforening for et hyggeligt frem-
møde samt for portvingave i anledning af min 
75 års fødselsdag.
 486-MAR-58 Jens Thomsen

Hjertelig tak til Viborg og Omegns Garderfor-
ening for fremmøde og portvin til min 75 års 
fødselsdag.
 566-MAR-58-Peder Tovgaard

Hjertelig tak til Himmerlands Garderforening 
for Garder Portvin og fremmøde på min 85 
års fødselsdag. Endvidere en meget stor tak til 
Årgangsforeningen NOV-48 for en særdeles 
flot og smuk boggave.
 886-NOV-48 Jørgen Beck Jørgensen

Vi vil gerne rette en tak til Thisted Amts GF, 
Nordjyllands GF, Himmerlands GF, Hobro GF,
Randers GF, Morsø GF, Hjørring GF, Brønder-
slev GF, Østvendsyssel GF, Vendsyssel GF, og 
Præsidiet for besøg, blomster, gaver, taler mv. 
i forbindelse med vores sølvbryllup. I var med 
til, at vi havde nogle fantastiske dage, mange 
tak for det.

Tove og NOV-78 Niels Godiksen

Hjertelig tak til bestyrelsen for Odder og 
Omegns Garderforening for fremmøde med 
fane og til gamle gardere. I var alle med til at 
gøre min 70 års fødselsdag meget festlig og 
uforglemmelig. Stor tak for fine kort og gaver 
og ligeledes stor tak til Årgangsforening Maj 
1963 m.fl. for hilsener på dagen.
De venligste hilsener
 464-MAJ-63 Leo Piltoft Nielsen

Tak til Garderforeningen for Viborg og Omegn 
for den flotte blomsterbuket til vort guldbryl-
lup.
 692-MAJ-58 Poul E. Dupont og Aase.



Fester i særklasse
Få smag for Comwells flotte festarrangementer

Slip for al besværet 
før, under og efter festen

Kontakt ét af vore hoteller 
eller se mere på 

comwell.dk
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