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Det sker i 2014
AUGUST
Fre.1/8  kl. 11.30 - Parade fra Ahl-

mannsparken, Gråsten
Ons. 13/8  kl. 19.00 - Udendørs koncert 

med LG Musikkorps på Kirke-
pladsen i Kastellet

Tors. 14/8  kl. 18.30 – Udendørs koncert 
med LG Musikkorps i Roskilde 
kloster

Lør. 23/8  kl. 11.00 – Gardernes vandski-
løb i Hvide Sande

Fre. 29/8  kl. 19.30 - Koncert med LG 
Musikkorps i Tivolis koncertsal

SEPTEMBER
Fre. 5/9  Den Nationale Flagdag mar-

keres flere steder i landet
Lør 6/9  kl. 18.30 – Åbent hus i Kastel-

let i anledning af Hærens 400 
års jubilæum

Lør. 13/9  kl. 18.30 - Galla Horse Show, 
Antvorskov kaserne. LG Musik-
korps medvirker.
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Da den nuværende redaktør har søgt andre 
græsgange, søger garderbladet ny redaktør.

Ansøgeren bør være velbevandret i det danske 
sprog, Redaktøren bør besidde en evne til gra-
fisk tilrettelæggelse og skal kunne samarbejde 
med såvel DG sekretariat som med øvrige leve-
randører af stof til Garderbladet, dvs. de lokale 
garderforeninger og Livgardens presseofficer.
På sigt skal redaktøren være orienteret om eller 
være kendt med elektronisk programmering af 
Garderbladet mm.

Ansøgning stiles til Præsidenten for DG.
Tiltrædelse snarest.

Landsskydning på 200 m.
Et helt års venten er nu forbi, og det er igen tid til at skyde Lands-
skydning 200 m. Invitationer er sendt ud til alle foreninger, og nu er 
det op til dig at finde dagen, hvor du skal på skydebanen og skyde din 
landsskydning.
Landsskydning 200 m kan skydes i månederne august og september. 
Skydningen kan skydes på hjemmebane, men den kan selvfølgelig 
også skydes i Vingsted.
Skydeudvalget skal igen opfordre til, at Landsskydning 200 m bru-
ges som et foreningsarrangement, hvor man samles i rammen af  

 
foreningen til et par hyggelige timer på skydebanen. Målet med 
Landsskydningen er primært, at vi som gamle gardere mødes til et 
hyggeligt lokalt arrangement, men at vi samtidig dyster med og mod 
garderkammerater over hele landet. 
Landsskydningen er en skydning for gamle gardere og mellem gamle 
gardere, så alle kan være med.
Skydeudvalget håber på stor deltagelse for både gamle gardere og for 
garderforeninger. 

Med Garderhilsen Præsidiets Skydeudvalg

Fødselsdag
Jubilæum

Messingblæsere fra 
Musikkorpset gør dagen festlig.

Ring til Claus Mærsk. 
Trompetist ved 

Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194

Redaktør til 
Garderbladet søges
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8 9Eksklusiv vin til Livgarden Historien om familiebjørnen

Et spændende efterår!
Efter en velfortjent 
sommerferie er regi-
mentet nu ved at 
vågne op af ferie dva-
len.

Vores II Bataljon er 
overgået til at være 
Reaktionskampgrup-
pe, hvilket den vil 
være det næste ½ år. 

Den er dermed på konstant beredskab til at løse alle typer af 
opgaver. Mens soldaterne er på beredskab, så fortsætter de natur-
ligvis med at vedligeholde deres træning og uddannelse.

Siden sidste blad har vi haft Årsdagsparade og Årsdagsmiddag.
Regimentet blev i år 356 år. Det blev en særdeles god dag, med en 
flot parade på Livgardens Kaserne. Hvor utroligt det end lyder, så 
var der igen solskin på Livgardens fødselsdag. 

Hendes Majestæt beærede os i år med sin tilstedeværelse, ikke 
kun til paraden, men også til festen om aftenen.

Hvor det første halvår har været umanerligt travlt for Livgarden, 
så synes det kommende halvår i store træk ikke, at byde på sær-
lige begivenheder. Der vil fortsat være lidt støtte til fejringen af 
Hærens 400 år. Ellers er det ”business as usual”, med den Blå Vagt 
og uddannelse af soldater.

Der er i skrivende stund ikke udsigt til udsendelser eller missioner 
for vores stående styrke. Dog kan dele af 2 BTN forvente, med 
støtte fra andre enheder, at skulle til England for at træne libyske 
soldater. Der er i skrivende stund endnu ikke kommet nogen dato 
og længde på den opgave. 

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: Reg-nr. 1551  Konto 648 8919 
Internet: www.garderforeningerne.dk
e-mail: sekretariatet@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. 23 92 76 00, 
e-mail: hlajer@loophole.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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Saber Strike 2014
”Sierra 7-9, this is Alpha 2-5, contact contact, wait out…” 
“Sierra 7-9, this is Alpha 2-5, 2 minutes ago, contact dis-
mounted infantry, at grid 334 999, I have engaged from my 
main battle position and am now holding firm, over”
“Alpha 2-5, this is Sierra 7-9, roger out”1

Omtrent sådan lød det da 2. deling fra 1/ll/LG onsdag d 16/6, 
tidligt om morgen, åbnede ild mod en deling fra en amerikansk 
luftbåren enhed (i dette tilfælde; fjenden). Kort tid efter viser det 
sig, at den amerikanske enhed ikke standser og delingsføreren 
anmoder om en forholdsordre, da fjenden fortsætter.
Svaret på anmodningen bliver: 

“Alpha 2-5, this is Sierra 7-9, negative, hold main battle posi-
tion!”
“Roger that, I will prepare for close combat”
“Alpha 2-5, this is Sierra 6-1, fix bayonets…” 2

Det blev heldigvis ikke nødvendigt, da soldaterne fra 2. deling 
havde udlagt pigtråd foran egne stillinger, der stoppede det ame-
rikanske angreb. 

Forud for ovenstående havde alle enheder fra reaktionskampgrup-
pen 2014-II (RKG 2014-II) været i gang i mange dage. 
Den 9. juni ankom hovedstyrken af RKG 2014-II til Litauen og 
påbegyndte klargøringen til øvelsen. Forud for, havde en længere 
deployeringsfase, med transport af materiel, køretøjer og perso-
nel (ca. 900 soldater) fra Danmark til Rukla kaserne, fundet sted. 
Livgardens II bataljon (II BTN) udgør hovedparten af kamp og 
føringselementet af RKG 2014-II. Det er således bataljonschefen, 
der er RKG CH og staben i II BTN/LG, der udgør føringselementet 
sammen med stabskompagniet fra II BTN/LG. De to kampunderaf-
delinger er 1/II/LG (A COY) og 1/I/LG (B-COY) og en kampvogns-
deling (3 x leopard 2) fra JDR (C-PLT). På denne øvelse fik RKG 
også tilgang af et infanterikompagni fra den litauiske ”Iron Wolf” 
brigade (D-Coy). De var fast hos RKG under hele øvelsen. Der blev 
også tilknyttet en myriade af litauiske, polske, amerikanske og 
tjekkiske enheder i forskellige faser. Hertil kom den kampstøtte fra 
artilleriet, ingeniørerne, elektronisk krigsførelse, telegrafregimen-
tet, logistikkompagniet, der normalt er i RKG 2014-II. Det er altså 
noget af en butik, der rykker ud i Rukla øvelsesterræn d. 12. juni 
for at ”varme op” til den brigadeledede del af øvelsen.
Øvelsesterrænet i Rukla består hovedsageligt af tæt skov, og det 
var således udfordrende for panserinfanteridelingen at udfolde 
kampkraften. Enkelte steder blev skoven midlertidig afløst af 
ørkenlignende landskaber. Skovene er også særdeles rige på insek-
ter, især myg, som der må siges, at være en anseelig mængde af, 
til stor irritation for soldaterne, især når der skulle hviles. Heldigvis 
var der dog råd for det, da vi havde medbragt rigeligt myggebal-
sam/ spray.

1 - ”7-9 her er A 2-5, føling, føling, vent slut”, - ”7-9 her er A 2-5, for to minutter 
siden, føling med afsiddet infanteri på koordinat 334 999, jeg nedkæmper fra min 
hovedstilling og fastholder.” – ”A 2-5, her er 7-9, modtaget slut”

2 -”A 2-5 her er 7-9, fasthold stillingen”, -”Modtaget. Klargøre til nærkamp” –”A 
25 her er 6-1. Påsæt bajonetter”
Forklaring:
7-9: Bataljonschef.
A 2-5: Delingsføreren for 2. deling i A kompagniet (1/II/LG).
6-1: Bataljonschefens femskudte kommandostation, i dette tilfælde bemandet 
af SSG L. Young.
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Øvelsen lagde hårdt ud med en fjendtlig luftlandsætning ved 19 
tiden den første dag. 1/II/LG (A-COY) var på 15 minutters bered-
skab, og rykkede fra beredskabsområdet(BSO) efter ca. 13 minut-
ter. Øvelsen var i gang. Alt imens A-COY kørte mod fjenden med 
fuld fart for at undgå, de fik fodfæste i terrænet, mobiliserede de 
resterende kampenheder hurtigt. Da A-COY rammer fjendens for-
reste styrker, er hele 1/I/LG (B-COY) og en deling fra D-COY klar 
til at iværksætte angrebet på den fjendtlige luftlandsætning. Der 
hersker altid stor forvirring, når fjendens størrelse og placering er 
ukendt og det gjorde det ikke nemmere, at der var enheder med, 
som vi normalt ikke arbejder sammen med. Fjenden blev ned-
kæmpet og alle gjorde sig gode erfaringer, som blev brugt til fulde 
på resten af øvelsen. Opvarmningen var slut.
Herfra gik øvelsen for alvor i gang. Vi gennemførte en fremrykning 
(i civilt terræn) på ca. 65 km og ved afslutningen af den, imødegik 
vi endnu en luftlandsætning. Herefter gik RKG i BSO, modtog ny 
opgave, som var angreb på en nedgravet litauisk bataljon. Denne 
gang som sekundære øvelsestagere, for at den litauiske bataljon 
kunne træne kamp fra stilling.
Her førte B-COY angrebet og gennem en særdeles aggressiv 
indsættelse lykkedes det 1/I at omgå og nedkæmpe den litauiske 
bataljons forreste enheder før øvelsesledelsen standsede angrebet 
og befalede RKG tilbage til udgangslinjen. Tempoet var for højt til, 
at den litauiske enhed vi angreb, kunne nå at opnå deres uddan-
nelsesmål. Vi iværksatte angrebet igen og blev denne gang bragt 
til standsning jf. øvelsesplanen.
Dagen efter (d. 15.) overtog vi, som allierede, de kampstillinger 
vi havde angrebet dagen før, og forberedte vores egen kamp fra 
stilling. Hele dagen d. 15. gik med forberedelser, men i løbet af 
natten blev de første fjendtlige opklaringens enheder erkendt og 
nedkæmpet. Det var især hos 1/I, de pressede på. 
Den 16., tidlig morgen, kom hovedangrebet så og som korre-
spondancen, som beskrevet i begyndelsen af artiklen mellem 
bataljonschefen og 2. deling viser, var der tryk på fra starten. 2. 
deling var udskilt fra kompagniet og direkte underlagt bataljonen 
og havde fået to udenlandske opklaringsenheder tilknyttet. En 
polsk og en littisk.
Resten af RKG kæmpede i to rum med B og D COY, hvor fjenden 
blev bragt til standsning, før A-COY gennemførte et modangreb 
og afskar de fjendtlige enheder. En dunderende succes!
Efter modangrebet blev RKG befalet i BSO igen, for at forberede 
endnu et angreb, der skulle finde sted d. 17. Denne gang i mindre 
omfang, da angrebet samtidig var en opvisning for besøgende fra 
både den danske og litausike regering og respektive forsvarstoppe. 

Da RKG rykkede i BSO, havde langt de fleste fået sammenlagt 6 
timers søvn over de sidste 3-4 dage. Ingen (bortset fra de der 
havde vagt) havde problemer med at sove og myggene virkede 
knap så plagsomme.
D. 17. iværksatte vi angrebet på flyvepladsen i øvelsesterrænet, 
hvor der var opstillede tribuner til de særligt indbudte. Herunder 
den litausike præsident, der senere fik en tur i en dansk Leopard 2, 
den danske forsvarsminister, forsvarschefer osv. Efter angrebet var 
der mulighed for at mødes med vore allierede, da alle, der deltog 
i øvelsen, opmarcherede deres køretøjer på flyvepladsen. Enkelte 
soldater fik sig også en snak med både den danske forsvarsmini-
ster og den litauiske præsident. 
Efter opvisningen rykkede RKG i BSO på Rukla kaserne, hvor det 
hele begyndte d. 9., for at forberede den sidste fase, stabiliserende 
operationer. Her kunne man også tage et bad for første gang  
siden øvelsens begyndelse.
De regulære fjender var nedkæmpet og tilbage stod stabiliseringen 
af ansvarsområdet. B-COY blev i denne fase underlagt en litauisk 
bataljon og gennemførte patruljering og anholdelse af en lokal 
oprørsleder sammen med denne. A-COY gennemførte samme 
operationer i eget ansvarsområde sammen med D-COY.
Efter opgaveløsningen d. 18. blev der kaldt ”ENDEX” (Øvelsen 
afsluttet) og den faglige fase gik i gang. Alt skulle tælles, renses, 
klargøres til nedpakning, afleveres og bogføres, så det var klar 
til at blive sendt tilbage til Danmark. I denne fase blev der også 
mulighed for at se nærmere på alle de forskellige enheder. Herun-
der blev der også mulighed for 1/II/LG, at spørge de amerikanske 
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enheder, hvad de tænkte på, da de 
angreb den nedgravede PNINFDEL (som 
beskrevet i starten af teksten). Svaret 
var, at de ikke kunne se delingen, pga 
sløringen, og at da det gik op for dem 
hvad de havde kastet sig ud i, var de 
klar over at de var nedkæmpet. Der 
blev også mulighed for at se nærmere 
på noget af det amerikanske grej og 
fremvise vores. Særligt anti-tank våbnet 
”Javelin” var interessant for vores danske 
soldater og amerikanerne var meget 
interesserede i vore infanterikampkøre-
tøjer (CV9035DK). Efter fremvisningen 
bemærkede en amerikansk kompagni-
chef: ”Thank God you’re on our side”, med et smil på læben.
For alle var det en rigtig god øvelse. Vi fik bevist, at vi med kort 
varsel (1 md.) kan deployere RKG til et andet land. Alle blev udfor-
dret af, at terrænet var ukendt. Vi kender alle efterhånden Oksbøl 

ud og ind, så det nye terræn var en god 
og kærkommen udfordring. Samarbejdet 
med allierede enheder gav mange goder 
erfaringer og en stor respekt for vore 
allierede mod øst. Det er imponerende at 
se, hvor hurtigt Litauen har fået opbyg-
get en rigtig dygtig og professionel hær.
Den sproglige udfordring viste sig ikke at 
være så stor som frygtet, da II BTN/LG 
altid har brugt engelsk på føringsnettet 
og vore samarbejdspartnere ligeledes 
havde erfaring i engelsk kommunika-
tion.
Reaktionskampgruppen er efter Saber 
Strike nu godkendt til at gå i beredskab 

fra august ’14 til januar ’15. Såfremt vi ikke bliver aktiveret, er den 
næste store udfordring en stor international øvelse i Tyskland i 
oktober/november, hvor vi er overbeviste om, at de erfaringer vi 
har gjort os på Saber Strike, vil komme os til gode.
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Af KN P. Bille Brahe, PIO / II / LG

SERA er et årligt tilbagevendende NATO kursus for folk i og 
omkring forsvarsindustrien i Europa. Kursets varighed er ca. en 
måned og i år blev en af ugerne gennemført i Danmark. II / LG 
var arrangør af Hærens dag, som fandt sted på Garderkasernen 
den 13 MAJ. Bag planlægningen stod KC STKMP KN T.H. Jensen. 
Alle Hærens tjenestegrene samt danske virksomheder i forsvars-
industrien udstillede. Højdepunktet var en kampdemonstration 
udført af 1 PNINFKMP / I / LG med støtte fra bl.a. kampvogn og 
flyvevåbnets F-16. I alt var der ca. 60 deltagere fra virksomheder, 
ministerier og kommandoer.

Livgarden

KN T.H. Jensen
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Tattoo i Oslo

Den Franske Fremmedlegions veteraner har fremstillet en eksklu-
siv ”korpsånds-vin” – ”Cuvée Prins Aage” – til Den Kongelige Liv-
garde. Livgardens Historiske Samling og Livgardens Sergentkorps 
er Livgardens projektpartnere. Vinen blev leveret på Garderkaser-
nen i Høvelte onsdag den 11. juni. 
Samarbejdet omkring ”Cuvée Prins Aage” skyldes de tætte bånd, 
som findes mellem Fremmedlegionen og Livgarden. De særlige 
relationer er bl.a. prins Aages store fortjeneste, hvilket ligger til 
grund for valget af vinnavn. 
Prins Aage påbegynder sin tjeneste ved Livgarden i 1907 og ved 
årsskiftet 1922/1923 træder prinsen, der nu er kaptajn ved Liv-
garden, uden for nummer, for at fortsætte sin videre militære 
karriere ved Fremmedlegionen. Her bliver han i tjeneste til sin død 
i 1940. 

Af Gardere: C.W. Vestermark, A. Visborg og N.S. Andersen 

Det begyndte for os efter rotationen til Vagtkompagniet i starten 
af april. En gruppe gardere blev særlig udvalgt til at lave Tattoo i 
forbindelse med fejringen af Norges 200 års uafhængighed.
Der blev sat ni dage af til at træne til showet, som skulle opføres 
i Spektrum i Oslo centrum. De første dage gik med at se tidligere 
shows og gennemgå showet teoretisk, hvilket i starten virkede lidt 
uoverskueligt og forvirrende, men jo længere vi kom desto mere 
mening gav det.
Showet skulle være et samarbejde mellem Tambourerne og os 
vagtgående gardere og eksercitsen skulle være bygget på det, vi 
bruger i løbet af en normal Amalienborg vagt.

Tattoo holdet bestod af 40 Gardere, som var ligeligt fordelt fra 
henholdsvis første, andet og tredje vagthold. Dette var rigtig posi-
tivt, at vi på den måde kom til at lære andre Gardere at kende. 
Udover Garderne bestod tattooholdet også af 16 Tambourer, en 
sergent, en Oversergent, en Premierløjtnant og chefen for Vagt-
kompagniet.

Dagligdagen for tattooholdet forløb ca. fra 08:00-22:00, hvor vi i 
dagstimerne trænede den udøvende eksercits, og hen af aftenen 
blev der gennemgået teori og pudsning af stumper. Det var helt 
nyt for mange af os, at vi skulle begynde at lytte til musikken og 
finde punkter deri, som skulle starte en given eksercits. Desuden 
skulle der også tælles takter og skridt, som i showet skulle erstatte 
kommandoer. Dagene var lange og udmattende, men samtidigt 
spændende og et dejligt afbræk fra den normale hverdag i Vagt-
kompagniet. 
Afrejsen til Oslo begyndte en morgen klokken halv fire, hvor vi 
blev mønstret, for at sikre at alle havde det hele. Da vi ankom til 
Oslo brugte vi de første par dage på at indøve og vænne os til 
gulvet. Netop det glatte gulv gav lidt småproblemer, men det fik 
vi dog hurtigt styr på. De efterfølgende dage gik med fire store 
optrædener for mere end 4000 tilskuere i hvert show. Det gav et 
enormt adrenalinkick. Hver gang vi skulle på gulvet var det svært 
at holde smilet tilbage når det norske folk klappede og trampede 
i gulvet. Alt i alt var det en kæmpe oplevelse at få chancen for at 
opleve noget så stort og samtidigt repræsentere Den Kongelige 
Livgarde og Danmark. 

Fremmedlegionen leverer eksklusiv vin til LG
Prins Aage opretholder tæt kontakt til Liv-
garden under hele sin tjeneste ved Legionen. 
Han besøger Livgarden ved flere lejligheder, 
for bl.a. at holde foredrag i garderforenings-
regi om tjenesten i Nordafrika og for at 
besøge sin søn, grev Valdemar af Rosenborg, 
under hans værnepligt ved Livgarden. Prins 
Aage var og er ualmindelig afholdt og vellidt 
ved såvel Livgarden som ved Legionen. Og 
den dag i dag nyder prins Aage en helt særlig 
status ved Den Franske Fremmedlegion. Alle 
legionærer kender derfor til hans historie. 
Prins Aage er, som et kuriosum, blevet begra-
vet hele tre gange af Legionen. Første gang i 
Marokko (pga.  2. Verdenskrig), anden gang 
jf. hans testamente på legionærkirkegården 
i Sidi-Bel-Abbès i Algeriet og sidste og 3. 
gang på Legionærkirkegården i Puyloubier i 
Sydfrankrig (overflyttet fra Algeriet, som repræsentant for faldne 
udenlandske officerer), hvor han hviler den dag i dag. 
Fremstilling og salg af bl.a. ”Cuvée Prins Aage” bidrager til at 
opretholde Legionens veteraninstitution, som pt. huser godt 100 
veteraner. Legionen producerer ca. 180.000 flasker vin årligt – pri-
mært til eget forbrug. Det er første gang, at Legionens vin ekspor-
teres uden for Frankrigs grænser. ”Cuvée Prins Aage” findes i rød 
og i rosé og der er tale om et begrænset parti.
Yderligere oplysninger vedr. vinprojektet kan rettes til SSG O.K. 
Poulsen (LG-GSE04@mil.dk)

Den 11. juni 2014, H.K.H. Prinsgemalens 80 års fødselsdag, kunne 
ikke være valgt bedre for levering af ”Cuvée Prins Aage” på Garder-
kasernen i Høvelte. SSG O.K. Poulsen fra Livgardens Sergentkorps 
og Eric Lerdrup Bourgois, Livgardens Historiske Samling.
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Af PIO / II / LG, KN P. Bille Brahe

Tipoldefar løjtnant P. baron Bille Brahe meldte sig som 21 årig til 
vagttjenesten, hos Hans Majestæt Kong Christian den 9., i Chri-
stian den IX Palæ på Amalienborg i 1875. Dengang var officererne 
selvbeklædere, og hans bjørneskindshue er gået i arv og har været 
brugt i vagttjenesten af mange senere generationer. Således også 
af fætrene garder Jens Brabrand, indkaldelseshold juli 1986, og KN 
P. Bille Brahe, som den 24. juni aflagde sadelmager og SSG-R Brian 
K. Rützou et besøg med henblik på, at få huen gået efter.
SSG Rützou kunne fortælle mange spændende ting om huen. 
F.eks. at huen i sin nuværende form er indført i 1842 og derfor 
benævnes M/1842. Huen har indvendigt foer. Det havde office-
rerne og musikkorpset i gamle dage. Dengang var der en egentlig 
officersmodel, og det kan man også se på, at korset er af sølvgal-
lon, hvor de meniges er af hvidt vævet bændel på blå bund af uld. 
I dag er foret pillet ud af alle bjørneskindshuer og alle med hvidt 
kors, således at de nemt kan ombyttes mellem officerer og meni-
ge. Kun farven på hageremmen adskiller, hvor officerer bruger blå 
og menige sort. Det gav anledning til en del munterhed, at garder 
Brabrand gik med blå hagerem uden at det blev opdaget. SSG Rüt-
zou var inspektionshavende for GD Brabrand, og huskede at han 
havde befalet ham til at bytte hue med en anden garder, fordi han 
syntes det passede bedre. En lidt chokeret garder Brabrand måtte 
melde, at det ikke kunne lade sig gøre. 
Huen består af et stativ af kraftigt læder og en bjørnepels trukket 
ud over. Pelsen kommer fra nordamerikanske og canadiske bjørne, 
som nedlægges for at regulere bestanden. Uanset farven på pel-
sen farves de alle sorte for at sikre ensartethed. Stativet er stivet 
med hvalbarder, - altså ben fra en bardehvals mund. Det brugte 
man også til at stive korsetter i gamle dage. I dag bruger man 
rødt fiberpap, en meget kraftig og ikke absorberende paptype. En 
overgang bandt man stativerne sammen med sejlgarn, men det 
gav huen en for løs struktur. I dag nittes de sammen. 

Endvidere kan berettes om tipoldefars hue, at solen er loddet i 
venstre side. 1870’erne var urolige år, og det fortælles, at en flok 
studenter søgte til Amalienborg for at tale et alvorsord med kon-
gen. Men de blev mødt af gardere, som jog dem ud med den sløve 
side af sablerne. Det lyder voldsomt nu til dags, men dengang var 
det almindeligt, at soldater øvede nærkamp ved at slå hinanden 
med den sløve side af sablerne på øvelse. Studenterne svarede 
igen ved at kaste med sten, hvor en altså skulle have flækket 
solen. Det er ikke lykkedes at bekræfte historien fra andre kilder. 
Det kunne ellers være sjov også at få en dato for begivenheden. 
Sidst huen var til reparation var i 1939 forud for sekondløjtnant af 
reserven Jørgen Bille Brahes bryllup. Han lod solen sidde af hensyn 
til historien. Jørgen Bille Brahe fik senere den kedelige opgave at 
beordre garderne til at aflade gevær den 9. april 1940 om mor-
genen på Jægerborg Kaserne, da Kongen havde overgivet sig. Man 
var ellers tæt på at sætte i march sammen med enheder af Garde-
husarregimentet med formål at befri København. Nu bliver huen 
efterset og de småting, der er, bliver repareret, således at den kan 
være klar til næste generation, idet garder Brabrands søn snart vil 
være den første til at bære tip-tip oldefars bjørn.

Historien om familiebjørnen

Livgarden
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Sommermusik på Aastrup
Aastrup Kloster ved Tølløse indbød vanen 
tro til friluftskoncert med Livgardens Mu-
sikkorps i juni, denne gang for 25. gang.

I anledning af Musik-
korpsets ”sølvbryllup” 
med Det Grevelige Dan-
nemandske Stift, Aastrup 
Kloster, havde stiftets be-
styrelsesformand, Henrik 
baron Wedell-Wedells-
borg, en overraskelse til 
Musikkorpset: en gave til 
Den Kongelige Livgardes 
Musikkorps’ Koncertfond 
på 25.000 kr. Koncert-
fondets formand, klari-

nettist Jeppe Tom-Petersen, modtog glad pengene. Sidste år havde 
Aastrup Kloster 400 års jubilæum, og også da modtog Musikkorp-
set en donation fra stiftet som tak for indsatsen gennem årene.

”Byger, der går og kommer, det er den 
danske sommer”

Kort før koncerten skulle starte, begyndte regnen at strømme ned, 
og tordenen rullede. Publikum søgte ly eller holdt skansen under 
presenninger og paraplyer. Hvad nu - ?! Stiftsforvalter, oberst Søren 
Bo Bojesen meddelte, at holdt regnen ikke op på en halv time, ville 
koncerten blive afl yst. Efter nøjagtig en halv time holdt regnen op. 

Aastrup og publikum spejlet i et tuba-schallstykke.

Operasanger Stig Fogh Andersen, tubaist Christian Bay og dirigent 
Per-Otto Johansson: ”Se, det holdt tørt”!

Musikerne kom ud med deres instrumenter og hældte vandet af 
stolene, tørrede nodestativerne og åbnede bekymret de våde no-
demapper. Dirigenten, Per-Otto Johansson, tørrede dirigentpulten 
og vred derpå meget spektakulært det gennemvåde viskestykke. 
Og så spillede de så festligt, verdenstenoren Stig Fogh Andersen 
sang så skønt og Christian 
Bay tryllede på sin tuba. Fug-
lene fl øjtede i parken, og uret 
slog 8 sprøde slag imens. Ef-
ter sidste nummer, ”Midsom-
mervisen” samt ekstranum-
mer, gik der ikke 2 minutter, 
før regnen atter væltede ned 
over det smukke Aastrup. Al-
drig så man et orkester pakke 
hurtigere sammen. Men de 
standhaftige tilbageblevne 
havde fået, hvad de kom for, 
og gik glade hjem.
Dagen efter, 20. juni, gen-
toges koncerten i Nord-
mandsdalen i Fredensborg 
Slotspark i tørvejr. Alle hav-
de en dejlig aften i parkens 
amfi teater. 

2. juni 2014
Klarinetmusikken fl ød i 
gavmilde strømme, da Re-
gentparret holdt reception i 
anledning af H.K.H. Prinsge-
malens 80-års fødselsdag i 
Orangeriet på Fredensborg 
Slot. Livgardens Klarinet-
trio (Per Majland, Solvejg 
Rechnagel og Martin Kejser) 
leverede musikken og var til 
anledningen opgraderet til 
kvartet med klarinettisten 
Thomas Lund Jensen som gæstemedlem.

27. juni 2014
På Langelinjepavillonen i København holdt Livgarden Årsdagsmid-
dag med H.M. Dronningen som æresgæst. Musikkorpset leverede 
musikken til aftenens fornøjelser: ”Lanciersorkestret” og ”Afgha-
nerbandet” spillede til dans. Efter nattens musik gik Musikkorpset 
på sommerferie. 

Mød os næste gang:
Gråsten 25/7 kl. 11:30 Vagtparade.
Alsion, Sønderborg 31/7 kl. 20:00 Koncert.
Gråsten 1/8 kl. 11:30 Vagtparade.
Kastellet, Kbh. 13/8 kl. 19 Koncert.
Roskilde Kloster, 14/8 kl. 18:30 Koncert.

Tekst og foto: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

Nordmandsdalen, Fredensborg 20/6. 
Foto: Pia Pernille Hansen.

Klarinettrioen: Per, Solvejg og Martin

Jeppe Tom-Petersen med legatet og 
Henrik Wedell-Wedellsborg.
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Særligt for gl. gardere

 

Gamle Gardere – så er det nu, at der skal sættes kryds i kalenderen, 
således at du kan reservere dagen, hvor gamle gardere mødes I Ving-
sted til kammeratlig kappestrid på skydebanerne, og til udveksling af 
soldaterhistorier. 
Vi mødes i Vingsted lørdag den 20. september 2014. Programmet er, 
som vi kender det, med åbningsparade, masser af skydning for både 
gamle gardere og familier, medbragt mad til frokost, fælles buffet 
efter skydningen og masser af godt humør og soldaterhistorier. 

Dagens detaljerede program ser således ud: 
• 1030  Stævneåbning og flaghejsning.
• 1045 – 1515 Stævnekontor åbent og skydning på 50 m og 
  200 m indledende runder. 
• 1515 Præmieuddeling børnerække 50 m.
• 1515 – 1555 Mesterskabsrunde 200 m liggende.
• 1600 – 1640 Mesterskabsrunde 200 m 3-stillinger.
• 1700 – 1930 Spisning og præmieuddeling.

Der vil også i år være gratis ammunition til alle skydninger på 200 m 
og 50 m. Dette gælder 200 m liggende skydestilling, 200 m skydning 
i 3 stillinger, 50 m klasseskydning, og 50 m serieskydning (for op til 
3 serier). 

Vingsted og Landsskydning 200 m hører naturligt sammen, så hvorfor 
ikke kombinere din deltagelse i Vingsted med at lade denne skydning 
gælde som din Landsskydning 200 m. 
Skydning er for alle, og der er derfor skydning for både gamle gardere, 
for vore garderpiger og for børn. Selvfølgelig er der også præmier til 
alle rækker, så ud over fornøjelsen ved at skyde og få et godt resultat, 
så er der også spændingen ved at dyste mod andre. Skydeudvalget vil 
sørge for, at der er mulighed for at kunne låne gevær og udstyr. 
Gamle Gardere og spisning hører sammen. Husk derfor madpakken til 
frokost, og husk at tilmelde dig aftenens skyttebuffet. 
Aftenens Skyttebuffet vil igen blive leveret fra kokken i Vingsted. Dette 
plejer at betyde god mad og i så rigelige mængder, at selv en gammel 
garder kan blive mæt. Prisen vil være beskedne 150,- kr. pr. deltager 
Tilmelding til skyttebuffet kan ske enten til De Danske Garderforenin-
gers kontor på telefon 3315 5204 eller e-mail sekretariatet@garder-
foreningerne.dk, eller til Jan Stoltenborg på e-mail stoltenborg@mail.
dk. Tilmelding senest 7. september, men gerne tidligere. 
Lad os mødes i Vingsted. Der er plads til både dig og din garderfor-
ening, så fortæl i foreningen om Vingsted, og slut op om arrangemen-
tet. Stævnet er for alle Gamle Gardere, og alle er velkommen. 

Med Garderhilsen og på gensyn i Vingsted 
Præsidiets Skydeudvalg

Skydning i Vingsted

Den Nye Verden
Kun for gamle gardere

14 dages rundrejse til USA og Canada. New York - Boston - Montreal - Quebec City - Niagara 
Falls - Lancaster - Washington DC. Pris pr. person ca. kr. 19.990 afhængig af antal deltagere. 
Max antal er 35. Afrejse den 15 oktober. 

USA og Canada er et sandt overflødighedshorn af naturoplevelser og tilnavnet 'Den Nye Verden' bærer efter-
klang af eventyr og store vidder. Befolkningen er som et broget kludetæppe, hvor hver lille stofdel har sin 
egen unikke plads i det store fællesskab, heriblandt vore gamle gardere der har fået sit andet liv "over there". Vi oplever den pulserende storby New 
York, og arnestedet for den amerikanske revolution i Boston. Canada lokker med hvalsafari, storslåede naturoplevelser ved Niagara Falls og hyggelige 
franske byer, inden vi runder hele herligheden af med Amish-folket i Lancaster, slagmarken i Gettysburg og USAs hovedstad Washington DC med de 
mange smukke mindesmærker, Capitol og Det Hvide Hus. Vi hilser desuden undervejs på vore Garderforeninger og får et indblik i livet derovre. Vi 
flyver med SAS fra København.

Tilmeldinger til Gert Bruhn, Tlf. 2880 2230, Mail gertbruhn51@gmail.com 

Sidste frist for tilmelding er 1. august og det går efter først til mølle princippet. I første omgang er tilmelding ikke bindende, det bliver det først efter 
vi har talt antal deltagere mv.
Tekn. Arr. Dagama travel

Den Nye Verden USA og Canada med dansk rejseleder 
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Den Nye Verden
14 dages rundrejse til USA og Canada 

New York - Boston - Montréal - Québec City - Niagara 
Falls - Lancaster - Washington D.C. 

USA og Canada er et sandt overflødighedshorn af naturoplevelser og 
tilnavnet Den Nye Verden bærer efterklang af eventyr og store vidder. 
Befolkningen er som et broget kludetæppe, hvor hver lille stofdel har 
sin egen unikke plads i det store fællesskab. Vi oplever den pulserende 
storby New York og arnestedet for den Amerikanske Revolution i 
Boston.Canada lokker med hvalsafari, storslåede naturoplevelser ved 
Niagara Falls og hyggelige franske byer, inden vi runder hele herligheden 
af med amish-folket i Lancaster, slagmarken ved Gettysburg og USA’s 
hovedstad Washington D.C. med de mange smukke mindesmærker, 
Kapitolen og Det Hvide Hus. Den Nye Verden er en oplevelse for livet.

Udflugt

Helikoptertur ved Niagara Falls ........................................................ kr. 990,-
(Skal bestilles senest 4 uger før afrejse)

DAG BY OVERNATNING KLASSE NÆTTER TRANSpORT
1 - 1 København - - -

1 - 3 New York La Quinta Suites (NJ) *** 2

3 - 4 Boston Radisson Inn *** 1

4 - 5 Montréal Comfort Inn *** 1

5 - 7 Québec Chateau Ripotel *** 2

7 - 8 Gananoque Quality Inn *** 1

8 - 10 Niagara Falls Days Inn Fallsview *** 2

10 - 11 Lancaster Days Inn *** 1

11 - 13 Washington Sleep Inn *** 2

13 - 14 København - - -

TILMELDING
DaGama Travel:
 Tlf. 36 38 00 00

Web: www.dagama.travel
Email: info@dagama-travel.dk

Der er mulighed for at tilkøbe en unik tur over Niagara Falls i helikopter.

Uden stop 
med SAS fra København
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DAG 1 | KØBENHAVN – 
NEW YORK |
Udrejse fra København – An-
komst New York
Rejsen begynder, når vi sætter os til 
rette i flyet i Danmark. Samme efter-
middag ankommer vi til Newark luft-
havn i New York. Efter indrejsefor-
maliteterne, mødes vi med vores 
buschauffør, der skal være med os 
på hele turen, og kører til vores hotel 
i New Jersey vest for Manhattan. Er 
flyet landet til tiden, er der, efter ind-
logering tid til et bad og mulighed for 
at tage med bussen ind på en aften-
tur til Manhattan og Times Square. 
Vores rejseleder tager selvfølgelig 
med, og aftenturen er inkluderet i 
prisen.
Der er denne dag inkluderet frokost 
på flyet.

DAG 2 | NEW YORK | 
Byrundtur med bus
New York – storbyen over dem alle – 
ligger i dag for vore fødder med sit 
mylder af gule taxier, hektiske tempo 
og det nærmest grænseløse udbud 
af kultur og seværdigheder. Byen er 
stor, vores tid knap, og derfor har vi 

valgt at koncentrere os om selve det 
bankende hjerte i denne ”Verdens 
Hovedstad”, Manhattan.
Fra morgenstunden bliver vi hentet 
på hotellet og første stop på ruten er 
newyorkernes rekreative paradis, 
Central Park. Vi kører langs parkens 
vestlige side, hvor vi passerer Dakota 
Building, hvor John Lennon boede, 
da han blev skudt i 1980. Det om-
råde af Central Park, der ligger over 
for denne bygning hedder nu Straw-
berry Fields til minde om det store 
musikalske geni. Nord for parken fin-
der man den sorte bydel Harlem, 
som havde sin absolutte storhedstid 
i 1920’erne og 30’erne, da bydelen 
blev betragtet som USA’s vigtigste 
kunst- og musikscene takket være 
bl.a. jazzklubber som Cotton Club og 
Apollo Teatret, der med store navne 
som Duke Ellington og Ella Fitzgerald 
på plakaten var med til at trække det 
bedre borgerskab til. I dag lever 
denne ånd stadig i bydelen, og den 
kunstscenen er på ny stærk og le-
vende. Harlem har desuden altid væ-
ret en religiøs bydel, og der er i dag 
over 400 kirker, som bejler til bebo-
ernes troskab. 

Alle kristne trosretninger, fra bapti-
ster, metodister og episkopale til ro-
mersk-katolske og mormoner, er re-
præsenteret her.  Herefter er det den 
fashionable 5th Avenue på østsiden 
af Central Park, vi kigger nærmere 
på. En del af strækningen kaldes Mu-
seum Mile og lægger adresse til 
flere museer som f.eks. Guggen-
heim-museet, tegnet af den ameri-
kanske arkitekt Frank Lloyd Wright 
og intet mindre end et arkitektonisk 
mesterværk. Museet rummer bety-
delige værker af det 20. århundredes 
store kunstnere som Chagall, Kandin-
sky, Picasso og Van Gogh. En anden 
af perlerne på Museum Mile er Mu-
seum of Art, der rummer en af ver-
dens største og mest betydnings-
fulde kunstsamlinger. Vi kommer 
ikke ind på museerne på denne by-
rundtur, men der vil være tid til det 
på egen hånd om eftermiddagen. 
Vi fortsætter ad 5th Avenue, hvor vi 
nu er nået til St. Patrick’s Cathedral 
og St. Thomas Church. De mere 
verdslige templer for Prada, Louis 
Vuitton, Tiffany’s og andre berømte 
mærkevarer passerer vi også. 
Vi kommer forbi den legendariske 

Guggenheim Museet er mindst lige så kendt for sin smukke arkitektur som for sine kunstudstillinger.
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Empire State Building, der stadig er 
et vartegn for byen og newyorkernes 
foretrukne skyskraber. 
Vi begiver os videre til ”Downtown 
Manhattan”, der på et forholdsvist 
lille areal rummer meget forskelligar-
tede bydele. Ved Madison Square, 
hvor Broadway krydser 5th Avenue, 
vil vi nyde synet af New Yorks måske 
mest markante bygningsværk, 
Flatiron Building, der ved opførelsen i 
1902 var verdens højeste. Det var 
Flatiron Building, der med sin nye 
byggeteknik med en bærende stål-
konstruktion gav startskuddet til det 
kapløb mod himmelen, som Manhat-
tan siden hen blev vidne til. 
Turen fortsætter ned ad Broadway til 
Union Square. Vi kører gennem 
kunstnernes bydel Greenwich Vil-
lage, hvor der altid er et leben af 
spændende aktiviteter. Herefter Hou-
ston Street, som udgør grænsen 
mellem Greenwich Village og det 
trendy SoHo (South of Houston). 
Bydelen er præget af gallerier, butik-

ker med designervarer og dyre re-
stauranter. Her kan vi beundre de 
gamle murstenshuse med de karak-
teristiske, udvendige brandtrapper 
og de store lagerbygninger, som er 
blevet omdannet til super-luksuriøse 
penthouselejligheder. 
Fra SoHo krydser vi Broadway og be-
væger os ind i Little Italy kvarteret, 
hvor de italienske immigranter gen-
skabte livet og stemningen fra deres 
gamle hjemland. De fleste italienske 
familier er efterhånden flyttet til 
Brooklyn og Queens, og Little Italy 
er i dag ved at blive overtaget sydfra 
af Chinatown. 
Vi vil således uden tvivl kunne 
mærke den bratte overgang fra Little 
Italy til Chinatown, som går ved Ca-
nal Street. Her kører vi direkte ind i 
østen, med alt hvad dette indebærer 
af gadeliv, templer, fiskemarked og 
alverdens tingeltangel til salg i de 
mange, tætpakkede butikker. China-
town er på trods af navnet en meget 
multietnisk bydel, hvor der bor efter-

kommere af snart sagt alle asiatiske 
folkeslag. Nye immigranter fra østen 
kommer stadig til, og det er derfor 
ikke ualmindeligt at opleve mange lo-
kale i området, som kun taler lidt el-
ler slet intet engelsk. Stemningen i 
Chinatown bidrager i høj grad til New 
Yorks unikke charme og viser, at 
drømmen om at finde lykken i ”de 
fries land” stadig lever.
I den sydlige del af Manhattan finder 
vi Financial District og Wall Street, 
hvor verdens største banker og mul-
tinationale selskaber har placeret de-
res hovedsæder, og hvorfra de øver 
deres indflydelse på den globale øko-
nomi. Vi ser den berømte New York 
Stock Exchange (NYSE), en af ver-
dens vigtigste børser, og Federal 
Hall, der har fungeret som både råd-
hus og kongres. I dag er den et min-
desmærke for nationens første præ-
sident og for tilblivelsen af Amerikas 
Forenede Stater. 
På Manhattans sydspids finder vi 
Battery Park, og en fænomenal ud-

Times Square i New York er kendt for sit lyshav af reklameskilte og mange af de kendte Broadway-teatre ligger i nærheden.
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I Garderbladets juli nummer havde vi en beskrivelse af det særdeles vellykkede arrangement. Sam-
tidig blev der også lovet et uddrag af referatet fra selve repræsentantskabsmødet.
Som sædvanligt var der udsendt materiale til mødet og dette fremgår af Hjemmesiden.
Præsidenten nævnte i sin mundtlige beretning, at De Danske Garderforeninger fortsat støtter gar-
dere herhjemme som de, der er udsendt på internationale missioner. Selvom Livgarden ikke p.t. har 
enheder udsendt, er der stadig brug for støtte til ”Gaven til de udsendte”, som mange foreninger 
pr. tradition støtter.
Præsidenten udtrykte sin store tak til Skydeudvalget, Bowlingudvalget og Hverveudvalget, der alle 
yder en stor indsats. Han takkede også Håndbogsudvalget for dets arbejde med den elektroniske 
håndbog, som nu ligger på hjemmesiden og dermed har erstattet papirudgaven.
Økonomien i De Danske Garderforeninger er sund og med hensyn til sammenlægning af fonde 
afventes Civilstyrelsens endelige godkendelse. 
Efter besvarelse af enkelte spørgsmål fra forsamlingen blev såvel Præsidiets som Præsidentens 
beretninger godkendt.
Der var indkommet en række forslag til Garderbladets fremtid, og disse kom til skriftlig afstemning. 
Med hensyn til resultatet af disse afstemninger henvises til referatet på hjemmesiden under Repræ-
sentantskabsmøde 2014, idet det vil blive for omfattende at referere her. Med hensyn til regnskab 
og budget henvises ligeledes til hjemmesiden.
Traditionen tro gav CH/LG oberst, kammerherre Klavs Lawes en grundig orientering om Livgarden.
Efter præmieuddeling var der valg af Præsident, idet Jan Brun Andersen blev afløst af kammerherre, 
oberst Flemming Rytter. Derudover var der valg af 1. vicepræsident Jens Crone, genvalg af godkendt 
revisor Michael Wienberg fra Deloitte, genvalg af kritisk revisor Claus M. Jæger-Hansen og revisor-
suppleant Christian Ahlefeldt-Laurvig.
Til slut valgtes Skanderborg som værtsby for repræsentantskabsmødet i 2016, idet Viborg er vært i 

2015. Repræsentantskabsmødet i 2015 afholdes i Viborg fredag den 29. og lørdag den 30. maj.   

Carsten Rasmussen/Forretningsfører

Den Kongelige Livgardes 
årsdagsparade
Fredag den 27. juni 2014 kunne vort gamle regiment fejre, at det er 356 år 
siden, at Den Kongelige Livgarde blev oprettet.
På trods af ustadigt vejr i dagene op til paraden, så blev det en fantastisk flot 
formiddag med sol og varme fra en skyfri blå himmel.
For første gang i flere år var regimentet samlet med Vagtkompagniet samt 
alle 3 bataljoner på Livgardens Kaserne. Som traditionen byder, var også De 
Danske Garderforeninger indtrådt i paraden, denne gang med 11 forenings-
faner og under kommando af vor nye præsident kammerherre, oberst Flem-
ming Rytter. For hans vedkommende blev det første gang, han skulle over-
drage Dronningens ur til Hendes Majestæt Dronningen, således at det kunne 
overdrages til garder Mathias Aaen Hansen fra Vagtkompagniet.
Der skal fra Sekretariatet lyde en stor tak til fanebærere og faneløjtnanter, der 
stillede fra følgende foreninger:
GF i København, GF for Aarhus og Omegn, Nordsjællands GF, Gl. Roskilde 
Amts GF, Frederiksborg Amts GF, Holbæk Amts GF, Faaborgegnens Gamle 
Gardere, GF for Ribe Amt, Helsingør og Omegns GF, Køge og Omegns GF 
samt Søndre Birks GF. 

Carsten Rasmussen/Forretningsfører

I anledning af krigsjubilæumsåret 2014 
viser Rudersdal Museer særudstillingen 
”Krig: 1814, 1864, 1914” på Mothsgården, 
Søllerødvej 25, 2840 Holte.

I den periode, udstillingen omhandler, skif-
tede Danmark i afgørende grad karakter 
som nation, både geografisk, politisk og 
identitetsmæssigt. Også militært skete der 
drastiske omvæltninger: Flåden svække-
des alvorligt, den almindelige værnepligt 
blev indført, og den teknologiske udvikling 
muliggjorde udviklingen af nye våbentyper, 
som ændrede krigsførelsen.
Englandskrigene, Anden Slesvigske Krig og 
Første Verdenskrig har alle sat deres præg 
på lokalområdet gennem begivenheder som 
englændernes landgang i Vedbæk i 1807, 
de mange soldater fra lokalområdet, der 
faldt i Anden Slesvigske Krig, og soldaterne 
fra Sikringsstyrken, der blev indkvarteret 
på Mothsgården og mange andre steder i 
området under Første Verdenskrig.
Udstillingen behandler både lokale, natio-
nale og internationale aspekter af krigene, 
og viser et rigt udvalg af våben, udrustning, 
modeller og fotografier. Udstillingen på 
Mothsgården har åbent alle ugens dage 
undtagen mandag fra 11:00-16:00. 
Se mere på www.museer.rudersdal.dk

Kort referat af repræsentantskabsmødet 
i Thisted den 24/5 2014

Bordflagstang 
i 24 karat 
guldbelagt messing

Se mere på sitet dan-flanger.dk

Dan-Flanger A/S 
Tingvej 4, Hal 11 
4652 Hårlev 
telefon 47172804 • 40532345

Ud over at disse 
unikke, dansk-
producerede 
bordflagstænger 
aldrig skal pudses, 
er der mulighed 
for indgravering 
i bundpladen.



Den 23. november fik Mellemstaternes Garder-
forening en Bailey Bro. Ny var den dog ikke helt. 
Lavet i England i 1943 og 1944, til brug i WW2 
i Europa.
Foreningens skydemester Peter Ørum havde 
tilfældigt på en Danmarkstur opdaget at der 
var en del bromateriale liggende på den gamle 
Farum kaserne. Broelementerne skulle skrottes 
sagde man.
Det meste af Bailey Bro materialet som Danmark 
havde fået efter krigen, var allerede skrottet og 
dette var det sidste. Der skulle have været byg-
get en Bailey Bro på den nye golfbane i området, 
men planerne var blevet ændret og der ville 

alligevel ikke 
blive en bro 
som del af 
golfbanen.
Peter Ørum m e n te 
at det at den skulle skrottes var for galt, og fik 
efter mange forhandlinger tilladelse til at købe 
stumperne og eksporterede så det hele til Mel-
lemstaternes barak og øvelsesplads i St. Charles 
Il. USA. Peter havde aftjent sin værnepligt og 
fortsat som officer ved Ingeniørtropperne i 
Randers hvor han endte tjenesten som premier 
løjtnant af reserven. Havde derfor stor erfaring 

med Bailey broer. 3 stk. 40 
fods containers blev læsset og 
afsendt under ledelse af P.K. 
Madsen. Efter de mange år 
trængte bro materialet til en 
gang sandblæsning, grund-
maling og reglementeret 
færdig maling. Det trængte 
også til at få en erfaren leder 
til at forestå byggeriet. Ved 
en tilfældighed  blev en 
sådan leder fundet og endda 
med yderligere en hjælper, 

nemlig 
Pensioneret Kaptajn P.K. Madsen, pensione-
ret fra ingeniør tropperne og som hjælper fik han 
fat i pensioneret Major Birger Karlsson fra det 
Svenske Ingeniør Regiment. 
Et bygningshold blev etableret og i løbet af få 
dage var man klar til bro indvielse.
Det blev en festlig dag med ca. 100 deltagere. 
Antrædning og flaghejsning med danske, svenske 
og amerikanske flag. Nationalsangene blev sun-
get og spillet. Peters 7 gamle militær køretøjer 
kørte i konvoj over den nye bro. Derefter kunne 
det øvrige publikum vandre over den nye bro og 
lære hvordan man byggede midlertidige broer 
under WW2. Igen kørsel i terrænet og over bro-
en for alle der havde lyst, efterfulgt af en meget 
fin frokost. En meget stor dag. Hele projektet 
kan ses på Mellemstaternes hjemmeside www.
garderforeningen.com

nemlig 
Pensioneret Kaptajn P.K. Madsen, pensione-

m e n te 
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men planerne var blevet ændret og der ville med Bailey broer. 3 stk. 40 
fods containers blev læsset og 
afsendt under ledelse af P.K. 
Madsen. Efter de mange år 
trængte bro materialet til en 
gang sandblæsning, grund-
maling og reglementeret 
færdig maling. Det trængte 
også til at få en erfaren leder 
til at forestå byggeriet. Ved 
en tilfældighed  blev en 
sådan leder fundet og endda 
med yderligere en hjælper, 

www.garderkortet.dk 

GARDERKORTET 
En ekstra fordel som Garder...  

Nye spændende  
samarbejdspartnere  
Garderkortet udvider hele tiden med nye samarbejdspartnere. I denne måned 
har Garderkortet indgået samarbejde med fem nye virksomheder, der alle 
tilbyder spændende rabat- og fordelsordninger for indehaverne af Garderkor-
tet.  
 

Ikke indehaver endnu? 
Er du ikke indehaver af Garderkortet, kan du nemt og billigt anskaffe dig et. 
Et garderkort koster blot 10 kr. + porto. Kontakt Knud Glavind på tlf. 30 54 
38 91 og hør nærmere! 

 

Vi har brug for din hjælp! 
Garderkortet er stærkt implementeret i Storkøbenhavn, og der arbejdes på 
højtryk for at forankre kortet lokalt i hele landet. For at komme i mål, har vi 
dog hårdt brug for vore lokale medlemmers kendskab til erhvervslivet. Ligger 
du inde med information eller kendskab til en mulig samarbejdspartner, skriv 
da til Andreas Dalsgaard: garderkortet@outlook.dk 

Se meget mere om vores 
nye samarbejdspartnere 
på www.garderkortet.dk  

Den sidste Bailey Bro
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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. 21 74 77 75
e-mail: garder@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. 2330 9286
e-mail: kc@stofanet.dk

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

Velkommen til generalforsamling en særlig 
velkomst skal lyde til vores æresmedlem 919-
NOV-49 Arne Christensen, Dronningborg og 
vor jubilar – 60 års – 036-MAJ-52 Erling Mik-
kelsen, Hadsund og 65 års jubilaren 296-NOV-
46 Kaj Nellemann Nielsen, Bælum.
Inden generalforsamling blev 530-NOV-59 
Erling Schrøder mindedes, han døde den 3. 
november 2013, bisat fra Visborg kirke. For-
eningsfanen med faneløjtnant var deltager i 
højtideligheden.
JUL-71 Teddie Thulstrup blev valgt til dirigent. 
I formanden 788-SEP-62 Niels Vestergaards 
beretning omtalte han bl.a. det nye, at Garder-
bladet nu kan læses på skærmen. Det kan spare 
på forsendelsesomkostninger, hvis medlemmer 
kun ønsker at læse bladet på skærmen. Des-
værre oplever næsten alle Garderforeninger 
et fald i medlemsantallet – færre indkaldelser. 
Foreningen har p.t. 49 medlemmer med en 
gennemsnits alder på ca. 60 år.  

Da foreningen blev stiftet i 1917 for godt 97 år 
siden, var der 43 medlemmer. I 2013 blev den 
årlige fugleskydning afviklet ved Trine og MAR-
93 Søren i Nebstrup. Dette sker også i 2014, nu 
bare med en forhåndstilmelding. Foreningen 
har et godt samarbejde med Marineforeningen, 
hvor foreningens medlemmer kan høre forskel-
lige foredrag m.m., det seneste med Hugo Mor-
tensen, en tidligere betjent ansat ved PET. 
570-JAN-68 Preben Grøn fortalte om forenin-
gens økonomi, der var et mindre driftsoverskud 
på 2300 kr. og en formue på 14.000 kr. Kontin-
gent for 2015 blev godkendt til 300 kr.
Til bestyrelsen blev 570-JAN-68 Preben Grøn, 
Søren Hjelm Hansen og JAN-89 Søren Tapdrup 
genvalgt, de øvrige medlemmer er JAN-89 
Chris Bager og Niels Vestergaard. Bestyrelses-
suppleanten NOV-93 Lasse Krogh blev gen-
valgt.
Der var genvalg til revisor, revisorsuppleant og 
fanebærere – 071-NOV-62 Kaj Larsen, Erling 
Mikkelsen, Teddie Thulstrup og Kaj Larsen blev 
genvalgt.
Formanden opfordrede medlemmer til at 
deltage i naboforeningernes arrangementer. 
Formanden Niels Vestergaard uddelte heref-
ter hæderstegn til Kaj Nellemann Nielsen 65  
års, Erling Mikkelsen 60 års, Chris Bager og 
Søren Tapdrup 25 års. Kassereren Preben Grøn 

gav Niels Vestergaard 50 års hæderstegnet. 
 NOV-78 Niels

Søren Tapdrup og Chris Bager 25 års hæderstegn, 
Niels Vestergaard 50 års,  Erling Mikkelsen 60 års 
og Kaj Nellemann Nielsen 65 års.

Regentparrets besøg i Vesthimmerlands Kom-
mune:
Besøget fredag den 5. september går umid-
delbart til Aars på flagdagen for Danmarks 
udsendte soldater. -Vi må ikke sige noget om, 
hvad programmet bliver. Endnu. Men sæt et 
stort X i kalenderen den 5. september 2014.

MÆRKEDAGE
Følgende har på sin halvrunde fødselsdag haft 
besøg af 2 fra bestyrelsen: MAR-59 Per Nørga-
ard, Vognsild.    

100 års jubilæumsskydning
Følg med i afholdte arrangementer på vor hjem-
meside. Adressen er: www.himmerlandsgf.dk

Onsdag den 11. juni havde vi en aften med 
besøg på vores nye rådhus i Hjørring. Efter vel-
komst og orientering om huset af Kurt Mikkel-
sen var der rundvisning af såvel byrådssal som 
øvrige kontorer. Vi sluttede af med kaffe og 
kage i kantinen, som kommunen var vært ved. 
Som tak for god rundvisning og orientering fik 
Kurt en Garderportvin. Vi var 18 deltagere. 

Vi har fra Vendsyssel Garderforening modtaget 
en invitation til at deltage i grillaften hos Ingrid 
og Vagn Skovsgaard, Dybrovej 30. Frederikshavn 
onsdag den 13. august kl. 18.00. Vi skal hver 
især medbringe kød, service (tallerkner,bestik 
og glas) ,evt.drikkevarer. Der vil være grill, til-
behør (salat mm.) kaffe og dessert til rådighed 
pris ca.70,00 kr. Drikkevarer kan købes til rime-
lige priser.
Tilmelding til undertegnede senest 7.august

267-JUL-59 Bent Mikkelsen

Himmmerlands Garderforening 
100 års Jubilæums Gardergolf 
match for alle golfspillende gar-
dere på Europa Tour banen:

Søndag den 14. september 2014 kl. 
10,00 hos Himmerlands Golf, Centervej 
1, Gatten, 9640 Farsø

Jubilæums matchen afvikles på både ny 
og gl. bane med hver sin præmierække.
Vi har bestilt i alt 4 start tider, så der er 
plads til 8 på ny og gl. bane (16 deltagere). 
Green-fee ny bane kr. 400,00 (SNG) øvri-
ge kr. 600,00, gl. bane kr. 200,00 (SNG) 
øvrige kr. 400,00
Match-fee kr. 125,00 incl. mad. Tilmelding 
efter først til mølle princippet.
Præmier: Til vinderen af matchen vil der 
være en jubilæumspokal. Desuden er der 
præmier for hver 5 deltagere. Endvidere er 
der præmie til den der kommer tættest på 
hul i et slag på green på alle par 3 huller.
Efter matchen serveres der Himmerlands 
Stegt Flæsk med persillesovs og kaffe 
i bowlingcafeen. Præmieoverrækkelse 
under kaffen.
Vi håber som sædvanlig på et stort frem-
møde til denne golfdag. Der er mulighed 
for at tage en ledsager med.
Vil du med? Bindende tilmelding med 
oplysning om DGU nr., handicap og ny 
eller gl. bane senest tirsdag den 1. sep-
tember 2014 på e-mail: garder@himmer-
landsgf.dk eller til golfleder Kjeld Sørensen 
tlf. 2174 7775. 

Nordjylland (I) 8-14
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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

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

Nyt tiltag. Mandag den 15. september arran-
geres en aften med skydning i Karby (Karby 
Skytteforening er vært).
Der vil være instruktion af dygtige skytter, og 
ægtefæller vil være særdeles velkomne.
Nøjagtigt tidspunkt og sted vil blive meddelt 
senere. Besked angående deltagelse til forman-
den, tlf. 9772 2236 eller mail  SOKR73@morsoe.
dk, senest 31. august.
Gamle gardere kom nu frem og vis, at I er bedre 
til at ramme end jeres respektive ægtefæller.

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: kontakt@gfnordjylland.dk
www.gfnordjylland.dk

MANDAG DEN 11. AUG. KL. 18.30.
200M LANDSSKYDNING.
Vi mødes på Cimbrerhøj skydebane i Svenstrup. 
Kom og vær med til den traditionelle 200 m lands-
skydning. Ring til oldermand Flemming Hassing 
9838 3122 og tilmeld dig denne skydning.
Vi skulle gerne i år være rigtig mange der deltager 
i årets 200M skydning.

ONSDAG D. 13. AUG. KL 18.30 GRILLAFTEN 
Vi starter traditionen tro med vor traditionelle 
Grillaften. I år skal vi besøge Springeren det 
Maritime Oplevelsescenter, Vestre Fjordvej 81, 
Aalborg. Der vil i forbindelse med besøget blive 
lejlighed til at se hele museet. Det er nødvendigt 
med tilmelding til arrangementet. Ring til Olav 
Vibild på tlf. 2814 3501.  

TIRSDAG DEN 2. SEP. GARDER GOKART – VI 
KØRER LE-MANS.
Alle Gardere i hele REG. 1 inviteres til LE-MANS 
team mesterskab i gokart 2014.
Såfremt der er tilslutning, kan der køres i hold 
af 3-4 personer fra de forskellige foreninger og 
der dystes så om Nordjyllandsmesterskabet i 
GOKART.
Vi arrangerer en aften fuld af fart, benzin, adre-
nalinsus og dramatik i gokart den 2. september 
2014 kl. 18.30 i GOKART WORLD, Maratonvej 1, 
9230 Svenstrup. Vi starter aftenen med at blive 
instrueret i aftenens forløb. Vi kører så herefter 
en LE-MANS serie, hvor vi inddeles i hold og 
dyster om at køre flest omgange. Alle vil få ca. 20 
min. bag rettet i en gokart. Aftenen slutter med 

resultater og mulighed for at købe en forfrisk-
ning. Bindende tilmelding på www.gfnordjyl-
land.dk eller til formanden Olav Vibild på 2814 
3501 snarest og senest den 15. august 2014.

FREDAG DEN 5. SEP. FLAGDAG FOR DE DAN-
SKE SOLDATER.
Det endelige program kan ses i dagspressen, og 
man er meget velkomne til at ringe til formanden 
Olav Vibild tlf. 2814 3501, eller oldermand Kjeld 
Christensen tlf. 2330 9286.

LØRDAG D. 6. SEP. FISKETUR FRA HITSHALS
Efter mange opfordringer arrangerer GFN nu en 
fisketur langs kysten i Vesterhavet ud for Hirts-
hals. Vi forventer at turen varer ca. 8-10 timer. 
Der fiskes efter torsk, lyssej, mørksej og makrel. 
Da der er meget tidlig tilmelding for at vi kan sikre 
reservation på fisketuren med M/S ALBATROS 
skriver vi om det allerede nu. Tilmelding senest 
10/8!
Prisen for en sådan tur er 550-675 kr. afhængig af 
deltager antal. Husk tilmelding inden 10. august 
til kontakt@gfnordjylland.dk eller ring til Olav 
Vibild på tlf. 2814 3501.
Vor hjemmeside www.gfnordjylland.dk
Er nu opdateret. Kommende arrangementer er 
listet på forsiden så man hurtigt kan orientere sig 
om den næste måneds arrangementer.

 JUL-71 Niels Thygesen, sekretær

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

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
Byrdalvej 31, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
e-mail: peter@viland.dk
www.vendsysselgf.dk
www.facebook.dk/vendsysselgarderforening

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

Skydning på 200 meter
Torsdag den 28. august kl. 18.00 er der skydning 
i Næstrup.
Efter skydningen får vi et par stykker brød.
Tilmelding senest d. 25/8 til Niels Godiksen på 
n.godiksen@mail.dk el 2090 7901.

Vel mødt Bestyrelsen

GARDERNES HUNDREDEMANDS 
FORENING

Kunne du tænke dig at blive medlem? Kontakt Jørgen Suddergaard, formand 
E-mail: j.suddergaard@newmail.dk · Tlf: 44954740 ·  Mobil: 60634740
Se link under De Danske Garderforeninger
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Bjerringbro og Omegn (11/7 1961 – GF 75)

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

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

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

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
www.garderholstebro.dk

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

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

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

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: NOV-71 Keld Blokager
Sensommervej 69 A, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 24 26
e-mail: blokager@mail.tele.dk
www.silkeborg-garderforening.dk

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

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

Lørdag den 16. august 2014 afholder 
Herning og Omegns Garderforening 
GOKART-LØB 
for alle nuværende
samt unge og ældre
Gardere fra hele 
landet.
Løbet finder sted på Midtjysk Carting Bane i 
Faurholt, Ringstrupvej 14, 7430 Ikast fra 
kl. 13.00 til ca. 16.00.
Deltagerprisen er kr. 200,00, der samtidig 
inkluderer 1 stk.  frankfurter med brød og 
vand/øl.
Der er præmie til de 3 hurtigste kørere.
Tilmelding skal ske senest søndag den 10. 
august 2014 til FEB-71 Carsten I.K. Peder-
sen, e-mail klinch@webspeed.dk

Husk! Husk!  Gardernes Vandskiløb
Lørdag den 23. august 2014, kl. 11:00 til 14:00 
ved Kabelpark Aqua Sports Zone, Vandskiba-
nen, Gytjevej 15, 6960 Hvide Sande.
I samarbejde med De Danske Garderforeninger 
gentager foreningen de senere års succes med 
at invitere alle nuværende og tidligere Gardere 
til ”Gardernes Vandskiløb” det er et landsdæk-
kende ungdomsarrangement på Vandskibanen 
i Hvide Sande, men alle aldersklasser må meget 
gerne deltage. Da De Danske Garderforeninger 
giver et økonomisk tilskud til arrangementet er 
prisen for deltagelse 100,00 kr. pr. deltager, heri 
er inkluderet brug af banen i 3 timer, leje af våd-
dragt og ski, samt en menu fra grillen. 

Der vil være mulighed for at købe drikkevarer i 
Estrup ź cafeteria.

P.s. Der må ikke medbringes mad og drikkevarer 
på Aqua Sports Zones område. Man kan også 
bare komme og overvære de mange stunts fra 
ringside, det koster ingenting. Læs om arrange-
mentet i maj/juni nummeret.
Tilmelding senest søndag den 10. august 2014 
til Formand Anders Bjerg tlf. 97381820, mobil 
51769891, e-mail: lindevej.20@mail.tele.dk

Gardernes landsskydning på 200 m.
Søndag den 24. august 2014 kl. 09.00 til ca. 11.30 
ved Ulfborg Skyttecenter, Torstedvej 1, 6990 
Ulfborg. Så er tiden inde, hvor vi skal deltage i De 
Danske Garderforeningers landsskydning på 200 
m., vi starter dagen med kaffe ”tilsat lidt styrken-
de for at dulme nerverne” og rundstykker. Alle 
kan deltage i skydningen, da der benyttes lig-
gende skydestilling, veteraner må dog skyde stå-
ende med albuestøtte ved et hæve/sænkebord, 
geværer og høreværn låner vi på skyttecentret, 
så mød kun op der er plads til alle, og uanset antal 
træffere, vil du komme på resultatlisten, for husk 
på at det er vigtigere at deltage end at vinde. 
Vi ved der går mange skytter rundt blandt vore 
medlemmer og vi vil meget gerne have jer til at 
deltage i landsskydningen. 
Tilmelding senest tirsdag den 19. august til Sky-
deleder Michael Nissen tlf. 81613475, 
e-mail: ml.nissen@privat.dk

JAN-72 Anders Bjerg

Onsdag d. 27. august kl. 18.00-20.30 fra Sil-
keborg Havn
Sejltur på Silkeborg Søerne, hvor vi har lejet en 
af Hjejlebådende med plads til 26. Der serveres 
et måltid mad med en øl eller vand. 
Pris: Kr. 269,- for 2½ times sejlads og dagens ret 
med en øl eller vand til.
Bindende tilmelding senest den 10.8.2014 til 
Keld på 8681 2426 / 2972 7199 eller Ole på tlf. 
8680 2110 / 6165 1347. 

Fredag den 5. september kl. 19.30, afholdes 
der mindegudstjeneste for de udsendte soldater 
i Alderslyst Kirke. Efter gudstjenesten er der 
kranselægning ved mindestenen samme sted.
Arrangementet er for alle - udsendte, tidligere 
udsendte, familie, og øvrige  der gerne vil være 
med til at mindes de der gør tjeneste uden for 
vores grænser.

Tirsdag den 9. september kl. 19.00 besøg hos 
Vejdirektoratet hvor vi hører om planlægning 
mv. af den nye motorvej. Det foregår i den 
gamle Sanistaal bygning overfor Henning Mor-
tensen. 

Tilmelding til Ole Louring senest den 5. septem-
ber på telefon 8680 2110 eller 6165 1347.

Lørdag den 20. september: Landsskyttestævne 
i Vingsted. Deltag i denne skydning, som er for 
hele familien. Medbring frokosten og indtag den 
i de skønne omgivelser. Tilmelding se Garder-
bladet for august 2014.

Aug. 2004  Martin Østergaard

Mandagene den 4. og 11. august kl. 18.00: 
200-meter landsskydning. Landsskydning med 
6,5 mm gevær på 200-meter skydebanen ved 
Honum, Nørre Snedevej 118, 8763 Rask Mølle 
mellem Horsens og Nørre Snede. Garderforenin-
gen for Horsens og Omegn kommer også og 
skyder, så disse to aftener er værd at reservere. 
Pris for skydning er 50,00 kr. pr. serie á 20 skud. 
Der er gode præmier at gå efter.

Midtjylland (II)



Sydjylland (III)

www.gardershop.dk  ·  www.nordea.dk  ·  www.deloitte.com 17

Familiebowling
Ved forårets sidste familiebowling den 15. juni 
2004 deltog i alt 10 voksne og 3 børn. Vinder-
holdet blev Lisbeth Rets, Søren Willsen og Gun-
nar Jensen med i alt 779 point for 2 serier. Efter 
bowling var der frokost, hvor Lisbeth og Finn 
Erenskjold stillede selskabslokaler til rådighed, 
og de var sponsor for drikkevarer m.m. under 
frokosten. Tak for det. 

FEB-69 Gunnar Jensen 

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

Grill aften/virksomhedsbesøg
Fredag d. 29. august kl. 18.30 holder vi virk-
somhedsbesøg/grill aften hos Kristian Nørskov, 
Herredsvejen 69, 9632 Møldrup. (Bjerregrav 
Maskinstation).
Kristian Nørskovs bedstefar, Laust Nørskov 
aftjente sin værnepligt ved Livgarden og han var 
desuden medlem af folketinget fra 1914 til 1947. 
Der vil være mulighed for at se Laust Nørskovs 
kontor og se gårdens maskiner. Der serveres en 
forret, kalkun/svinekød fra grillen og kaffe. Her-
til øl, vand og vin. Lokale spillemænd spiller op til 
dans for dem der har lyst.
Hele aftenen koster kr. 250 pr. person
Tilmelding til Kristian Nørskov på tlf. 4057 5711, 
senest d. 15. august.

Fugleskydning
Tirsdag d. 17. juni afholdt foreningen fugle-
skydning i DalgasCentret. Der var mødt 12 
gamle gardere og 11 pårørende til arrange-
mentet. Mange mødte op kl. 18 og spiste den 
medbragte mad. Skydningen blev indledt med 
oplæsning af kanonbefalingen og affyring af 
salut kanonen.
Det var en fornøjelig skydning, hvor der livligt 
blev foretaget beregninger på om pladerne 
kunne holde til det blev én selv der skulle skyde. 
Fuglene var som sædvanligt godt lavet.
Fuglekonge i år blev NOV-57 Åge Knudsen. 
Titlen som fugledronning tilfaldt fr. Inger Marie 
Albertsen.

AUG-82 Jørn Bech

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. 30 46 20 73
e-mail: gunnar.yette@hotmail.com
www. garderforening.dk

Fuglekonge, NOV-57 Åge Knudsen. Fugledron-
ning, Inger Marie Albertsen.
Foto: Charlotte Saabye

Aarhus og Omegn (26/9 1902 – GF 05)

Formand: MAJ-77 Niels Erik Kjær
Ristrup Hovedgaard, Ristrupvej 39, 8471 Sabro
Tlf. 86 24 10 15 - 40 27 02 38
e-mail: garderkjaer@gmail.com
www.AarhusGarderforening.dk

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

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

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: vej159@gmail.com

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

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

Aktiviteter i august
På grund af sommerferie ingen aktiviteter i 
august, men Bestyrelsen ønsker alle medlem-
mer og jeres familier en rigtig god sommerferie, 
og ser frem til at alle møder op igen jf. det 
udsendte program for sæson 2014/15. 

Aktiviteter siden sidst: 
Fugleskydning 10. maj 2014 blev som sæd-
vanligt afviklet på skydebanen Fjordagervej 
44 i Haderslev, og Fuglekonge blev Nis Ole L. 
Jensen ved skud af Ejvind Bomme.
Præmier til de øvrige heldige vindere kan 
afhentes ved henvendelse til formanden, men 
alle får i øvrigt tilsendt brev.

Trekantskydning tirsdag den 3. juni fra kl. 
18.00 trekantsskydning på 200 m banen i 
Toftlund.
Haderslev Garderforening, Als Sundeved og 
Sønderjysk Garderforening konkurrerede tra-
ditionen tro – og desværre måtte Haderslev 

Der blev afholdt Air Show i Karup søn-
dag d. 22. juni, hvor Herning / Viborg 
Garderforening havde en stand sam-
men med hverveudvalget. Steen Grubert 
måtte desværre melde afbud, men Knud 
Glavind stod som sædvanligt for salget i 
Gardershoppen.
Christian Lund fra Sønderjysk Garderfor-
ening var behjælpelig med at skaffe to 
skilderhuse til vores stand.  Vi var så hel-
dige at få 5 gardere i blå uniform med til 
Karup, udlånt af Livgarden, og dette var 
i høj grad med til at gøre Den Kongelig 
Livgarde synlig på den jyske hede.
Tak til de 5 gardere og alle de gamle 
gardere der lagde vejen forbi vores stand, 
det var med til at gøre dagen festlig.

Jul-73 Jens Saabye, vicepræsident.



18 www.ok.dk  ·  www.jef.dk  ·  www.veteranhjem.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

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

erkende, at det nærmeste vi kom til pokalen, 
var da Skydeudvalgsformand Ole Jensen over-
rakte den til Als Sundeved som velfortjent 
mester. Men vi prøver da igen næste år!

Kammeratskabsformiddag m/ledsager onsdag 
den 4. juni kl. 10.00 i museums og Garderstuen 
på Haderslev Kaserne med orkesterchefen for 
Den Kongelige Livgardes Musikkorps hr. Eric 
Enstrøm som en interessant indlægsholder 
afsluttede dette års foredragsrække. Laurids 
Mink har heldigvis påtaget sig at fortsætte 
disse kammeratskabsformiddage m/ledsager, 
så vel mødt til endnu en spændende sæson den 
1. oktober 2014.
 
”Mannetur” mandag den 16. juni kl. 19.00 
mødtes vi hos Lyksvad Fiskefarm, Ødis Kroge-
vej 4, 6580 Vamdrup. Traditionen tro blev der 
jo på denne tur overrakt præmier for vinterens 
skydninger og øvrige præmier.
Mogens Nielsen (selvfølgelig gl. garder) viste 
rundt på virksomheden, der i en lang årrække 
har været førende i udviklingen af opdræt af 
især ål, men også sandart og stør, bl.a. Beluga 
støren, der jo er kendt for noget af det ypperste 
inden for kaviar.
Mogens fortalte om samarbejdet med DTU, der 
havde etableret sig med eget laboratorium på 
virksomheden, og om det spændende udvik-
lingsarbejde, der indtil nu havde resulteret i, 
at det var lykkedes at få ål til at yngle under 
opdræt og få ynglen til at overleve i op til 3 
uger – men det afgørende skridt, at få ynglen 
til at overleve og blive til glas ål er endnu ikke 
overvundet.
Vejret viste sig fra sin bedste sommerlige side, 
så vi sluttede i familien Nielsens smukke have 
med madpakke og dejlige smagsprøver på åle-
produkterne, så stor tak til Mogens og frue for 
en spændende og dejlig dag og en smuk opstart 
på sommerferien.

Torsdag d. 26. juni 2014 var Varde og Omegns 
Garderforening på besøg hos Syd energi (SE) i 
Esbjerg
24 gl. gardere incl. dem som havde deres bedre 
halvdel med var mødt frem.
Her fik vi en fremragende rundvisning på SE 
nye domicil i Esbjerg.

Bestyrelsen

Tur til Randbøl Hede: Den 14. sept. kl. 13.00
Du finder "Naturrum Kirstinelyst" på kanten af 
Randbøl Hede, ca. en kilometer syd for lands-
byen Frederikshåb.  Frederikshåbvej 41
I bygningen findes en Landskabsudstilling,  hvor 
man bliver klædt på til aktiviteter og oplevelser, 
samt får  viden om hedens landskab, natur og 
kulturhistorie. Fra Kirstinelyst udgår tre afmær-
kede stier, som alle slutter ved Kirstinelyst igen. 
Den røde sti er 1 kilometer lang, den gule sti 
3,5 kilometer lang og den blå sti er cirka 10 
kilometer lang, og her får man et godt indtryk 
af heden. Såfremt man ønsker at benytte en af 
stierne, f.eks. den på 3½ km, tilbyder S. A. Niel-
sen at guide turen. Udstillingen er åben dagligt i 
tidsrummet 08.00-20.00.

FLUGTSKYDNING
Den 14. august er der igen Flugtskydning på de 
fine baner i Remmerslund bakker / Grusgraven 
ved Hedensted.
Møde tidspunkt kl.: 17.45
Adressen er Remmerslundsvej 37, 8722 Heden-
sted. Der bliver sat et Skilt op på Remmerslunds-
vej ved nedkørsel til Skydebanen.
Remmerslundsvej ligger overfor Statoil i Heden-
sted.
Geværer kan lånes, efter skydningen er der grill 
buffet i de hyggelige lokaler, eller hvis vejret til-
lader det, på den overdækkede terrasse.
Mad incl. drikkevarer koster kr. 150,- pr. person
Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig til 
Jens Palmelund jens@palmelund.dk eller 2176 
8685.

Landsskydning
Kan du stadig sigte ??
Så skal du til skydning i Vingsted – den 20. sep-
tember 2014 – kl. 10.30.
Her afvikles de Danske Garderforeningers lands-
skydning med gl. gardere og tjenstgørende fra 
hele landet.
Gratis patroner og lån af gevær 7 rifler
Kom og vær med !!  - din garderforening betaler 
frokost og drikkevarer dertil.
Bestyrelsen håber meget at Vejle og Omegns 
Garderforening kan stille med et pænt hold. Alle 
kan være med!!
Man behøver absolut ikke at være ”skarpskytte” 
for at deltage.
Sammen med øvrige garderkammerater bliver 
der rig lejlighed til at kappes i skydningens ædle 
kunst.
Af hensyn til frokosten vil jeg gerne have, at I 
melder deltager antal til mig på k.internet@
pc.dk eller SMS til 2484 4825.
Vi ses på skydebanen

SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
ttps://www.facebook.com/groups/Garderfor-
eningen/

Kai Hansen

Sydjylland (III) 8-14

Sommerhus
Læsø

6 personer

kr. 3.000,- / uge

Kontakt Carsten Wolff (JAN-90); 

cawo@mail.dk
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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)

Lidt fra vicepræsidenten 
Mon ikke de fleste Garderforeninger 
har indstillet deres aktiviteter i den-
ne tid, hvor ferien nærmer sig eller 
måske er i fuld gang. Og dog. Nogle 
af jer har en traditionel sommerfest 
eller et grillarrangement, og vi håber 
på godt og solrigt sommervejr.
Rigtig god sommer til jer alle og jeres 
familier.
 JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident 

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

Den Fyenske (6/7 1889 – GF 02)

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

Faaborg-egnen (27/8 1911 – GF 22)

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

Langeland (21/10 1911 – GF 24)

Formand: 098-JAN-63 Ove Elnegaard-Christensen
Bjergvej 6A Herslev, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 69
e-mail: iec@post11.tele.dk

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

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

Nordfyn (5/8 1924 – GF 51)

Formand: OKT-80 Renè Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 16 36 / 2168 9687
e-mail: dytbaat@mail.tele.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

Kommende arrangementer
Den Nationale Flagdag for Danmarks Udsend-
te, den 5. september 2014. 
Der afholdes et arrangement på Kogehusmolen, 
Assens Havn kl. 08.00
Der vil være opstillet faneborg og der vil være 
flaghejsning og tale af byens borgmester Søren 
Steen Andersen. Såfremt der er medlemmer, 
der tidligere har været udsendt på missioner i 
udlandet opfordres disse til at møde op.

Landsskydning i Vingsted, lørdag den 20. sep-
tember 2014. 
Sæt X i din kalender og tilmeld dig til Kim 
Lorentzen på telefon 4079 1238 eller til din for-
mand, såfremt du ønsker at deltage.  

Referat
Mindesmærke for frihedskæmperen Jens Tolds-
trup. Der var mindehøjtidelighed for Toldstrup – 
mandag, den 30. juni 2014 på Toldstrups 99 års 
dag. Jens Toldstrup fungerede som modtage-
chef under besættelsen. Han blev af de allierede 
betegnet som Europas bedste modtagechef. 

Han blev født i Assens i 1915. Han var reserve-
officer i Livgarden. Til mindehøjtideligheden 
deltog familiemedlemmer til Toldstrup. Fra 
Assenskredsens Garderforening deltog forman-
den og næstformanden, der havde medbragt 
vores fane til den opstillede faneborg. 

Fortsat God sommer - Bestyrelsen for Assens-
kredsens Garderforening ønsker alle vores med-
lemmer og deres familier en god og varm sen-
sommer. 

JUL-78 Tom Kristensen

200 meter skydning. Den 13. og 27. august kl. 
17.30 er der træningsaften på 200 meter banen 
i Skallebølle. NYT NYT NYT: Medlemmer fra 
andre garderforeninger er velkomne.

Gardergolf. Den 29. august dystes der på Skt. 
Knuds Golfklub. Husk at alle Fyenske Gardere er 
velkomne, husk blot tilmelding til Kai Herman-
sen 6616 4047 eller på mail: kai_h@me.com.

Kongeskydning. I juni gennemførte vi konge-
skydning, og havde som vanligt en hyggelig dag 
med skydning og medbragt mad.

Valdemarsdag. Den Fyenske stillede med en 
flot faneborg til arrangementet i Den Fyenske 
Landsby.

 JUL-86 Christian Tvede

Fanebærer Poul Agertoft, Konge Christian Tvede, 
Kronprins Henrik Gattrup og Prins Algot Rasmus-
sen.

Syv gamle gardere med ledsagere var mødt 
op til foreningens sommerudflugt på Johannes 
Larsen Museet i Kerteminde lørdag den 21. 
juni 2014.

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

Så er ferietiden ved at være overstået, børnene 
er kommet i skole igen og i Svb GF er vi også ved 
at være klar til sensommerens aktiviteter. Har 
du endnu ikke været på 200m. og skyde lands-
skydning så kom ud på Bodøvej bag motocross 
banen og få den skudt. Når vi er færdige med at 
skyde er der kaffe og kage.
Det foregår hver mandag fra kl. 19.00 og der er 
lånevåben på banen.
Husk idtætsskydningen i Chr.Minde. Den sidste 
søndag i august starter vi i skydehuset i Chr.
Minde kl. 08.00 og skyder til vi er færdige godt 
middag, hvorefter der serveres smørrebrød og 
en lille en til halsen. Øl/Vand kan købes til 
rimelige priser.
I Sep. skal vi starte bowling op igen om torsda-
gen og første gang er torsdag i uge 35. så kridt 
skoene og kom i gang.

JUN-85 Finn Madsen

Fyn (IV)

På en meget informativ rundvisning gennemgik 
museets formand, tidligere formand for for-
eningen, 716-SEP-60 Jørn Tvedskov historien 
bag de mange malerier af Johannes Larsen. 
Ligeledes så vi kunstnerens private bolig og 
atelier.
Det var en fin eftermiddag for alle deltagere.

891-JAN-57 Klavs Jessen

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

Grillaften onsdag den 20. august kl. 18.00
Knud Warming tænder igen op i grillen hjemme 
i sin have på adressen: Strib Landevej 62, 5500 
Middelfart. Alt til egen fortæring bedes med-
bragt, dvs. mad og drikkevarer. Der vil være 
mulighed for at købe øl og vand. Det plejer at 
være en rigtig hyggelig aften så ta’ og kom med. 
Tilmelding til Knud på 4021 6548.  
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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

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

Regionsskydeleder:
096-SEP-68 Ole Olsen, 
Morænevej 19, 
3550 Slangerup
Tlf. 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: JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th., 2100 København Ø
Tlf. 2371 1543 
e-mail: formand@garderforeningen.dk 

Kasserer og registrator: APR-72 Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37, 2300 København S
Tlf. 4254 0906 · Giro 6 40 28 28 
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk 

www.garderforeningen.dk

Bornholm (20/9 1908 – GF 11)

Formand: NOV-93 Peter Kofoed-Dam
Storegade 41, 3740 Svaneke
Tlf. 56 49 64 04 / 23 25 90 04
e-mail: svanegaard@dlgmail.dk
www.bornholmsgarderforening.dk

Program for 2. halvår 2014
22. august: 129 års fødselsdagsreception, Ser-
gentmessen, Livgardens Kaserne.
20. september: Udflugt. Nærmere program 
kan ses i Garderbladet for september 2014.
13. oktober: Seniorfrokost (pr. invitation).
21. oktober: Nærmere program kan ses i Gar-
derbladet for oktober 2014. 
11. november: Gule ærter, Frederiksberg Slot
22. november: Julefrokost, Frederiksberg Slot
9. december: Julebanko, Frederiksberg Slot

129 års fødselsdagsreception
Ovennævnte finder sted fredag den 22. august 
2014 fra kl. 16.00 – 18.00 i og udenfor Sergent-
messen på Livgardens Kaserne, hvor foreningen 
byder på en forfriskning og snacks. Ledsagere 
er velkomne. Da det foregår på kasernen er til-
melding med navn nødvendig mellem 1.og 10. 
august 2014 i tidsrummet kl. 18.00 – 20.00 på 
4081 0040 eller på www,garderforeningen.dk

 Jan-70 Jørn Knudsen 

SKYTTELAUGET
Efter en forhåbentlig god sommerferie, hvor 
batterierne er blevet ladet op igen, er det nu tid 
til at se frem mod de kommende udfordringer på 
skydebanen. Vanen tro er de første par måneder 
efter sommerferien ret så travle på skydebanen, 
og i år er da heller ikke anderledes. 

Programmet på langdistancen for august byder på:
Hele august Landsskydning    200 m
Søn. 03. august, Træning, kl 08.00
Ons. 13. august, 300 m aftenstævne, kl 16.00
Tors. 14. august, 50 m sommerturnering, kl 17.00
Søn. 17. august, Træning, kl 08.00
Ons. 27. august, 300 m aftenstævne, kl 16.00
Søn. 31. august, Træning, kl 08.00

Alle dage mødes vi i ”SKAK-huset” på den store 
parkeringsplads. Søndag morgen begynder vi 
naturligvis dagen med en kop morgenkaffe, 
inden vi går på banerne, og ser hvad vi kan 
præstere. Alle gamle gardere er velkommen til 
at være med.
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt 
udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der 
vil være mulighed for at få råd og vejledning fra 
gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger 
om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved 
henvendelse til Jan Stoltenborg på telefon 4444 
2473.

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.

Tirsdag den 5. august 2014: Mumieudflugt 
til Korsør (tilmelding er slut). Næste ordinære 
Mumiemøde er: Tirsdag den 3. september 2014 
kl. 11.30 på Svanemøllens Kaserne.

Sjælland og Øerne (V)

100 års Jubilæumsfest i strålende solskin
Det var ikke kun gardersolen som strålede, da 
Vestfyns Garderforening afholdt sit 100 års 
jubilæum søndag den 25. maj i Middelfart. Solen 
skinnede nemlig også fra en skyfri himmel, da 
ikke mindre end en tredjedel af foreningens 
medlemmer samt ledsagere blev modtaget af 
fire flotte tambourere og et flot arrangement 
på den smukke Restaurant Fænøsund. Vores 
nyudnævnte præsident Kammerherre Oberst 
Flemming Rytter og Vicepræsident fra Region 
Fyn, Henrik Gattrup, var til alles glæde til stede 
og berigede foreningen med flotte gaver fra 
både Garderforening og region, ligesom de 
uddelte jubilæumstegn til dette års 8 jubilarer, 
samt Garderforeningernes hæderstegn til vores 
formand Ole Haaning Thomsen.  
Efter den indledende generalforsamling blev 
alle trakteret med en god frokost, smukt arran-
geret af Fænøsunds ejer, tidligere garder Jacob 
Elkjær. Der blev holdt taler og tambourerne 
underholdt undervejs. Stemningen var rigtig 
god blandt alle de fremmødte gardere, der var 
praktisk placeret årgangsvis ved bordene, så 
man kunne dele fælles minder og oplevelser, 
fra dengang vi alle stod vagt for vor Konge eller 
Dronning. Det var en fornøjelse for alle, ikke 
mindst også at møde foreningens ældste med-
lem og 70 års jubilar, Aage Humluhr, årgang 
39, der i dagens anledning var iklædt den blå 
uniform, som han selv stod garder i, for over 
74 år siden.

JUL-90 Jens Christian Rothmann
og JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen
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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

Fakse og Omegn (13/11 1916 – GF 38)

Formand: OKT-80 Michael Hansen
Rosenvænget 21, 4690 Haslev
Tlf. 28 70 61 45
e-mail: peter@pedersen.mail.dk

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

Faxe, Haslev og Sydsjællands garderforeninger 
afholdt den årlige fugleskydning på Bakke-
dal den 1 juni. Desværre var deltagelsen lidt 

lille men fuglen blev dog 
skudt ned efter mange 
skud. Det sidste skud 
blev leveret af Sydsjæl-
lands Svend Åge Hov-
gaard som fortjent fik 
overrakt sejrs båndet
Dagen gik med skyd-
ning, hyggeligt samvær 
og medbragt mad og til 
slut var der mange fine 
præmier at overrække. 
En tak til arrangørerne.

Kommende arrangementer:
Første arrangement efter sommerferien er klub-
aftenen mandag, d. 1. september, kl. 18.30 i 
Sergentmessen på Garderkasernen. Her har vi 
den store glæde, at vicedirektør i Zoologisk Have 
i København, Bengt Holst, kommer og fortæller 
om det internationale samarbejde mellem de 
zoologiske haver om at bevare klodens dyr.

Foreningen afholdt den 1. juni Fugleskydning i 
Marrebæk, hvor 9 personer var mødt frem.
Efter lodtrækning om rækkefølgen gik vi straks 
i gang med at skyde til den smukke fugl lavet 
af Arne Madsen.
Straks fra begyndelsen faldt gevinsterne til jor-
den, så den smukke fugl blev hurtig anskudt.
Efter ca. 2 1/2 time blev et velplaceret skud 
til brystpladen -skud nr. 230- afgivet af Birthe 
Jensen som sendte pladen til jorden og blev 
årets fuglekonge/dronning.
Efter skydningen var solen kommet helt frem, 
så vi kunne spise vores medbragte mad på ter-
rassen ved skydebanen, hvor fugledronningen 
gav en lille dram.
Efter spisningen blev der uddelt præmier og vi 
havde lidt hyggeligt samvær inden vi midt på 
eftermiddagen sluttede og kunne se tilbage på 
endnu et godt gardertræf.

P.B.V. Karl Andersen

Denne aften inviterer vi også ledsagere med. 
Derfor; husk ved tilmeldingen at oplyse, om du/I 
kommer en eller to – eller flere!

Mandag, d. 6. oktober, kl. 18.30 i Sergentmessen 
på Garderkasernen. OL Bodo Crenzien, tidligere 
chef for Jægerkorpset, beretter under overskrif-
ten „Hvorfor Jægerkorpset?” om Jægerkorpset 
og dets arbejde for Danmark.
Tilmelding til spisning senest hhv. onsdag, d. 27. 
august og d. 1. oktober til næstformand 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 tilmel-
dingsfristens udløb har meldt sig fra igen, SKAL 
der betales for den bestilte mad – ellers skal 
dine garderkammerater betale for dig!

Sidst i juni udsendtes F.A.G.-Nyt. Dette er 
udarbejdet personligt til hvert medlem; og det 
indeholder en væsentlig forespørgsel: Nemlig 
om I gerne fremover vil købe fugleskydnings-
kort.

Det er en meget stor opgave at nå rundt og 
sælge fugleskydningskort: Derfor har besty-
relsen besluttet, at såfremt et medlem én 
gang har tilkendegivet, ikke at ville købe kort, 
respekteres dette - naturligvis. Og fremover 
kommer vi følgelig ikke tilbage og opfordrer jer 
til at støtte jeres forening.

Læs derfor F.A.G.-Nyt grundigt og tag stilling 
til, om foreningens registrering af jeres hold-
ning til køb af fugleskydningskort er korrekt. Er 
den det ikke, bedes I venligst snarest kontakte 
foreningens registrator og kasserer, så vi kan 
registrere den rigtige oplysning.

Er F.A.G.-Nyt røget i skraldespanden, kan det 
læses på hjemmesiden: http://www.frederiks-
borgamtsgarderforening.dk. Se under Om for-
eningen | F.A.G. Nyt.

Arrangementsomtale:
I F.A.G.-Nyt, er der under arrangementsomta-
len indsneget sig en fejl: F.A.G.s arrangementer 
foregår sædvanligvis mandage; og dette gæl-
der også for arrangementet i november, som 
derfor, naturligvis, er d. 3/11. Arrangementet 
bliver omtalt i de kommende numre af Gar-
derbladet.

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

Foreningens medlemmer på vej til frokost!

Kommende arrangementer:
Skumringskoncert
Torsdag, den 14.8. kl. 18.30 i parken ved Roskilde 
Kloster.

Det er igen lykkedes vores medlem, kloster-
forvalter Søren Lyder Jacobsen, at få Den Kgl. 
Livgardes Musikkorps til Roskilde.
I tilfælde af regnvejr eller udsigt dertil bliver 
koncerten aflyst.

Fugleskydning
Lørdag, den 23. 8, kl. 13.00 i Marineforenin-
gens dejlige have, Elisagårdsvej (lige overfor RO’s 
Torv). Skydenumre koster kr. 20 pr. stk. - 3 stk. 
for kr. 50, samt 20 kr. i ammunitionsgebyr pr. 
skytte.
For de medlemmer, der ikke kan deltage i skyd-
ningen, kan der købes skydenumre hos Hans 
Bøge.
Efter skydningen nyder vi vores medbragte mad. 
Øl, vin og vand skal købes hos Marineforeningen! 
Under skydningen er der indlagt en pause, hvor 
foreningen er vært ved kaffe. Det er tilladt at 
bage en kage og medbringe denne til kaffen!
For de deltagere, som ikke selv medbringer mad-
kurven, har vores kasserer Heino fået et godt 
tilbud på en buffet.
For 60,00 pr. deltager får du tykstegsfilet, gla-
seret hamburgerryg, vildtmarineret svinekam, 
flødekartofler, kold kartoffelsalat, blandet salat 
med to slags dressing. 
Bestilling til denne del af festlighederne, skal ske 
på tlf. 3010 8112 ell. mail kontakt@DG-Roskilde.
dk, senest den 11.8.

Vores udflugt "Ud i det blå" blev en rigtig god 
oplevelse for de 42 deltagere. Dejligt vejr fra 
morgenstunden, og vi blev begunstiget hele 
dagen med det dejlige vejr. Gadstrup Bustrafik 
kørte os indledningsvis til J.F. Willumsens Muse-
um i Frederikssund, hvor de to guider Anne og 
Dina førte os rundt i museet. De gav en meget 
medlevende orientering om denne kunstner, 
som betegnes som en af Danmarks mest betyd-
ningsfulde kunstnere, der i begyndelse af sin 
karriere havde svært ved at få anerkendelse.
Herfra kørte vi til Lynæs Kro, hvor vi i den lille 
hyggelige kro fik serveret en dejlig frokostbuf-
fet.

Sjælland og Øerne (V)
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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

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

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

Haslev og Omegn (18/6 1924 – GF 52)

Formand: 785-MAR-67 Niels Chr. Jørgensen
Gildringeparken 4, 4690 Haslev
Tlf. 
e-mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

Efter frokosten var der mulighed for frisk luft i 
det dejlige vejr med en spadseretur til den nær-
liggende Lynæs Havn og til stranden, hvor der 
netop var Kite-surfing. Inden vi forlod kroen fik 
vi serveret kaffe og småkager.
På hjemturen kørte vi en tur til Hundested 
Havn, hvor vi - fra bussen - så udstilling med 
flotte sandskulpturer.
Vi havde en rigtig dejlig tur, og vi håber at kunne 
gentage et lignende arrangement for vore med-
lemmer og damer.

Sept-68 Erik Rye Andersen

Sensommerudflugt til Thorsvang Danmarks 
Samlermuseum i Lendemarke på Møn. Muse-
et befinder sig på den gamle tørmælksfabrik 
ikke langt fra den tidligere Stege Sukkerfabrik. 
Begge ligger ikke langt fra Stege havn, hvor 
der afholdes sildemarked med mange aktivite-
ter. Så det vil være en god idé at afsætte hele 
dagen til udflugten, der afholdes lørdag, den 6. 
september 2014. Nærmere vil tilgå foreningens 
medlemmer.

90 års jubilæumfest: lørdag, den 28. juni 2014 
var 18 gamle gardere med ledsagere forsamlet 
for at fejre Garderforeningen for Haslev og 
Omegns 90-års jubilæum. Festen startede med 
at fanen blev ført ind hvorefter foreningens 
formand Niels Chr. Jørgensen bød velkom-
men og man overgik til at fejre foreningen 
som det sig hør og bør med Dronningens skål 
inden middagen blev indtaget. Under denne 
holdt formanden sin tale, hvor han gennem-
gik foreningens historie fra den spæde start i 
1924 til sin storhedstid i slutningen af sidste 
århundrede til i dag, hvor vi som andre forenin-
ger har vigende tilgang grundet omlægning i 
værnepligten. I tidens løb har foreningen haft 
formænd, der har siddet mange år på posten 
– specielt den navnkundige Møller Konradsfeld, 
der var formand i ikke mindre end 36 år samt 
dyrlæge Møller, der gjorde et stort arbejde for 
at få tilgang til foreningen, når han nu alligevel 

var på besøg på gårdene, og han forlod sjæl-
dent en gammel garder uden han var blevet 
medlem af foreningen. Efter hovedretten havde 
formanden en lille overraskelse, da han kunne 
overrække Henrik Friderichsen et flot cognac-
glas med inskription som erkendtlighed for sit 
engagement på 15 m skydebanen. Inden den 
sidste sang under middagen var det forenin-
gens ligeledes mangeårige formand Just Lund 
Jensens tur til at give vore damer et par ord 
med på vejen. Han sammenlignede vore damer 
med skønne blomster, der skal passes og plejes 
for at komme til deres ret - for efterfølgende at 
kunne folde sig ud og blomstre og dufte skønt. 
Efter middagen var der kaffe og lidt til de små 
glas inden musikken bød op til dans. Da mid-
natstimen nærmede sig blev fanen på behørig 
vis ført ud og aftenen sluttede med natmad i 
form af aspargessuppe. En helt igennem festlig 
aften sluttede en times tid over midnat. 

Se øvrige aktiviteter på foreningens hjemme-
side  www.gf-haslev.dk

JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen/sekr. 

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din Garderforening.
Kommende arrangementer:
HUSK Fugleskydning. 17. aug. Mødes vi på 
skydebanerne i Hellebæk, vor skydeleder Lars 
Svane vil klargøre en skydebane, øvrige med-
lemmer rejser telt, så alt er klart søndag morgen 
til morgenkaffe med en bid brød og en lille skarp 
(ikke ammunition) Du vil modtage en invitation, 
enten pr. mail eller post, særskilt. Tilmeld evt. 
mailadresse til vor kasserer mogens.gunder-
sen@stofanet.dk
Vores sommertur bliver en forårstur i 2015. Vi 
satser stadig på Frederiksberg Slot. Se Peter 
Horsten’s fine oplæg på hjemmesiden!
Kammeratskabsaften med ledsager: 
22 okt. Forevisning af Tage’s bl.a. dvd fra som-
merens Blå Fest, nærmer vil tilgå.
Efterår og vinter byder også på bowling og skyd-
ning, så vi holder dampen oppe.
Foreningen har deltaget, med fane, ved Valde-
marsdagen og Forsvarets dag.
Husk at besøge vor udmærkede hjemmeside, 
der løbende bliver opdateret.
Det vil glæde bestyrelsen, at I støtter op om 
vores arrangementer, mød gamle Garderkam-
merater, eller få nogle nye.
På godt Gardergensyn.

NOV-74 Tommy Aaboe 

Holbæk Amt (24/3 1911 – GF 21)

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

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

Programmet for den kommende sæson bliver 
udsendt først i august måned, men vi kan alle-
rede nu afsløre et par punkter. Søndag den 17. 
august: Friluftsdag med kajaktur på Holbæk 
fjord.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Holbæk 
Søbad (Venedig) og tyrkisk bad kl. 12.00. Her-
fra sejler vi fra bådbroen ved roklubben og en 
tur på fjorden. Erfaring i kajak er en fordel, men 
bestemt ikke et krav.
Efter sejlturen vil der være en lille forfriskning. 
Tilmelding bliver efter princippet om først til 
mølle og bedes foretaget til Victor Grauballe 
Mogensen på tlf. 3133 7372.

Fredag den 5. september: Flagdag for Dan-
marks udsendte. Det er Holbæk kommune der 
står for arrangementet. Det endelige program 
kan ses i dagspressen og forventeligt i Garder-
bladet for september.
 
Lørdag den 6. september: Fugleskydning kl. 
12.30 på skydebanen i Tuse. Om aftenen gen-
tager vi succesen fra sidste år med spisning på 
La Bon Bøfhus i Holbæk. Nærmere kommer i 
det udsendte program, men reserver allerede 
nu dagen.
Onsdag den 10. september starter vi Bowling-
turneringen op og vi fortsætter hele vinteren 
en gang om måneden.

JUL-99 Brian Ravn Printz.

Information:
Bowling. Første bowlingaften er planlagt til 
tirsdag den 9. september 2014.
Fugleskydningen afholdes søndag den 14. 
september 2014.
Vinterskydningen begynder mandag den 6. 
oktober 2014.
De nærmere detaljer til alle tre arrangementer 
følger senere og kan ses på vores hjemmeside.

Udflugt: Hvad er mere nærliggende for gamle 
gardere, at se, hvordan Danmark overvågede 
Øresund under den kolde krig? Det fik vi set i 
rigt mål, da vi sammen med Stevns Garderfor-
ening besøgte Koldkrigsmuseum Stevnsfort den 
1. juni. Rundvisningen begyndte over jorden 
med at se såvel de tidligere raketbatterier (bl.a. 

Sjælland og Øerne (V)
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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@privat.dk 

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

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

Køge og omegn (15/10 1919 – GF 45)

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

Fugleskydning
Den årlige fugleskydning blev indledt på Røs-
næs hos JUN-85 Karsten Jensen, hvor aftræ-
dende fuglekonge 623-NOV-65 Jørgen Olsen 
var vært for de morgenfriske skytter med 
kaffebord og diverse tilbehør. Således forfrisket 
skiftede skytterne stilling til APR-86 Søren Jen-
sens og fru Lisbeths landejendom på Røsnæs, 
hvor selve fugleskydningen og præmieskyd-
ningen fandt sted i smukke omgivelser nær 
vandet. 
Kronen blev skudt ned af 789-SEP-63 Pal-
le Castbak for SEP-89 Jan Nielsen; halsen 
blev skudt ned af 623-NOV-65 Jørgen Olsen 
for DEC-96 Peter Hoff-Jensen; venstre vinge 
blev skudt ned af 623-NOV-65 Jørgen Olsen 
for NOV-71 Poul Bjørn Eriksen; højre vinge 
blev skudt ned af APR-87 Christian Jakobsen 
for JUN-96 Ole Houg Larsen; endelig blev 
brystpladen skudt ned af 704-MAR-67 Folmer 
Knudsen for 789-SEP-63 Palle Castbak, som 
derfor ved den efterfølgende præmieuddeling 
kunne kåres som årets nye fuglekonge.
Præmieskydning: APR-86 Søren Jensen vandt 
seniorernes præmieskydning med DEC-96 
Peter Hoff-Jensen på andenpladsen. 740-APR-
68 Jørn Kepp Knudsen vandt veteranernes præ-

Hawk-, Honest John- og Nikeraketter) med det 
dertil hørende styringsudstyr og de to kanonstil-
linger, der med deres 15 cm. granater dækkede 
hele Øresund til Falsterbo i Sverige. Rundviseren 
beskrev malende, hvordan det havde været at 
arbejde i kanontårnet med håndtering af den 
meget tunge ammunition, og den larm, der har 
været ved afskydning. Turen gik dernæst ned af 
en lang stejl trappe til selve det underjordiske 
fort. Gravet ud i Stevns kridtlag over 30 meter 
nede med en konstant temperatur på ca. 10 gr. 
Et fort, som blev anset for atomsikkert. Men som 
det senere viste sig ikke at være. Herfra kunne de 
danske soldater og efterretningsofficerer følge 
med i skibs- og lufttrafik i store dele af Øster-
søen. Vi kunne alle se, at det ikke havde været 
det rene luksusliv at bemande dette fort og 
kanonerne. Efter rundvisningen viste formanden 
for Stevns Garderforening en mindesten foran 
Stevns nye kirke, til minde om en flybesætning 
fra Royal Air Force, der var blevet skudt ned over 
Stevns efter et bombetogt til Polen. Udflugten 
blev afsluttet med en frokostbuffet på Traktør-
stedet Højeruplund. Alle deltagerne gav udtryk 
for, at det havde været en god og indholdsrig 
udflugt. 

530729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

mieskydning med JUL-75 Niels Peter Thorsen 
Lorentzen på andenpladsen.
Præmieuddelingen og kåringen af den nye 
fuglekonge fandt sted i forbindelse med den 
efterfølgende frokost hos Susanne og Karsten 
Jensen, som også i år gæstfrit stillede deres 
rummelige lokaliteter til rådighed for såvel 
skytter som deres koner og børn.

789-SEP-63 Palle Castbak

Skovtur 2014.
Arrangementet finder sted den 31. august. 
Husk! Husk!
Husk tilmelding til dette spændende arrange-
ment inden, den 15. august. Se udsendt invita-
tion. Turen går til Roskilde Kloster og på Roskilde 
Fjord, med M/S Sagafjord.
 
National flagdag.
Arrangementet finder sted den 5. september 
2014
Forberedelserne til denne parade, som i år fal-
der på en fredag, er allerede godt i gang. Så 
reserver eftermiddagen og deltag i fejringen af 
vore nuværende og tidligere udsendte.
Vor fane
Arrangementerne fandt den 15. og 27. juni 
2014.
Vor fane med fanebærer og løjtnant, deltog i 
både Valdemarsdag i Køge Kirke og Livgardens 
Årsdagsparade på Livgardens kaserne, i flot vejr 
begge steder. Billeder findes på vor hjemmeside 
www.koogf.dk.

Bowling: Husk vi starter sæsonen den 3. sep-
tember. Bowlingformand Gorm Rasmussen, 
telefon 56 14 17 10.

Garderstuen: Holder sommerlukket.

Hjemmesiden:
 Vor nye hjemmeside er nu fuld funktionsdyg-
tig. Husk at besøge den og se det nye outlook. 
www.koogf.dk , hvor der er opdaterede nyhe-
der fra foreningen, samt billeder fra afholdte 
arrangementer, nye som gamle og især fra 
besøg hos vore fødselarer.

Steen Rasmussen

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

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

Midtsjælland (27/10 1911 – GF 25)

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

Møn (22/1 1911 – GF 20)

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

Kommende arrangementer
Skydningen på 15 meter begynder mandag den 
1. september. Vi mødes kl 17.00 på skyde-
banerne under Rundforbi hallen, der er vores 
midlertidige sted at skyde. Rundforbi hallen 
(svømmehallen) ligger på hjørnet af Rundfor-
bivej og Egebækvej i Nærum. Der er parkering 
på P pladsen på Egebækvej. Der vil fremover 
være skydninger mandage i lige uger og den 
første skydedag i måneden er vores damer også 
velkommen.

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Efterår 2014
17.09.14 kl. 19-21 NB! NB! Ny Dato
Hjortebrunst i Dyrehaven
Vi har igen i år fået det unikke tilbud fra et af 
vore medlemmer Peter Andersen, om en aften-
tur i Dyrehaven, hvor vi skal betragte hjortene i 
aftenskumringen.  
- Mødested: Ved Peter Lieps Hus. Der kan parke-
res udenfor Kongeporten. 
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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@live.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

Husk at sætte kryds i kalenderen på følgende 
dage
Seniortur d. 19-8 invitationer fremsendes
Åleaften d. 17-9 invitationer fremsendes
Bankospil d. 20-11 oplysninger om tid og sted 
fremsendes
105 års stiftelsesfest invitationer fremsendes 
med endelig dato 28. eller 29. november  

305-MAJ-63 Bjørn E.R. Hansen

Næste arrangement i Stevns Garderforening bli-
ver efterårets foredrag torsdag den 23. oktober 
med oberst og forfatter Lars R Møller på Kursus-
center Klinten i Rødvig. 

FUGLESKYDNING I STEVNS GARDERFOR-
ENING
Stevns Garderforening havde lørdag den 14. 
juni Fugleskydning på Humlemosegård i Lyder-
slev. 38 gamle gardere var fremmødt i strålen-
de solskin til denne traditionsrige begivenhed. 
Ca. 20 pårørende deltog i de øvrige konkur-

rencer og frokosten. Dagen indledtes som altid 
med en flot parademarch m/fane ledsaget af 
2 tambourer fra Store Heddinge Spejderkorps. 
Inden paraden kunne der bydes velkommen til 
et nyt ungt medlem, Mikkel Højer Andersen, 
indkaldt APR 14, der var med for første gang. 
Inden skydningen var den afgående fuglekonge 
Niels Th. Hansen vært for Sønderjyske Solæg 
og Havtornsnaps samt morgenbrød.
Fuglekonge 2014 blev Morten Kasper Petersen 
ved nedskydningen af Brystpladen v/formand 
for Stevns Garderforening Søren Sørensen. 
Sidstnævnte for andet år i træk.
De øvrige honoreringer blev – skytten nævnt i 
parentes: Kronen, Allan Traulsen (Leif Larsen), 
Venstre Vinge, Daniel Blankholm (Jens Ander-
sen), Højre Vinge, Jørgen Gebhard (Lars Kragh 
Jacobsen), Venstre Kloring, Carl Skou Hansen 
(Bjarne Bladt Hansen), Højre Kloring, Keld 
Andreasen (Daniel Blankholm), Venstre Øre, 
Ejvind Bjerre (Max Laursen), Højre Øre, Jens 
Lund Nielsen (Søren Andersen), Venstre Klo, 
H.C. Thomsen (Leif Larsen), Højre klo, Søren Bo 
Duvier Nielsen (Bjarne Bladt Hansen), Halen, 
Ingvor Pedersen (Jens Andreasen), Næseringen, 
Jan Bull Jørgensen, (Mikkel Højer Andersen).
Endvidere var der 1. og 2. præmier til konkur-
rencerne i luftgevær og dart for børn, damer 
og herrer.
Under frokosten blev præmierne uddelt, lige-
som der blev trukket vindere af Amerikansk 
Lotteri. Tre af præmierne var malerier skænket 
af Ejvind Bjerre. 5 præmier var øl-smagsprøver 
fra Fur Bryggeri skænket af Max Laursen. Efter 
præmieoverrækkelsen var der auktion over et 
maleri til fordel for foreningen, også skænket 
af Ejvind Bjerre. 

NOV 78 Lars Juel Clement

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

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

Kommende arrangementer:
Årets fugleskydning finder sted lørdag den 
30. august igen i år i den tidligere Hjem-
meværnsgård, Horsedammen 52, 2650 Hvid-

Bestyrelsen informerer: Kom og vær med til 
at markere SOLDATENS DAG fredag, den 5. 
september, hvor Sydsjællands Garderforening 
stiller med en Fanekommando på 3 mand til 
march gennem Næstved med efterfølgende 
Særgudstjeneste i Sct. Mortens Kirke, og som 
afslutning er der traktement på Grønnegades 
Kaserne med lidt til ganen. Det er Sydsjæl-
landske Soldaterforeningers Centralsammen-
slutning der er arrangør af arrangementet. Alle 
gardere er velkommen til at deltage. Af hensyn 
til traktementet på Grønnegades Kaserne er det 
nødvendigt med tilmelding til formanden Erik 
O. Harder Mikkelsen på tlf. 5550 1824 eller 4015 
1824, senest d 1. september kl. 18.00.
Skyttelauget informerer: Vi har skydning på 
200 m, mandag d. 1. september, sammen med 
Haslev Gf. på Holmegaards baner i Fensmark, 
fra kl 18.00 til kl 20.00. Det er eneste lokale 
mulighed for landsskydning. 
Se også på vores hjemmeside. www.sydsjael-
landsgarderforening.dk

JUL-74  Kristian Rasmussen

- Deltagerne skal være forberedt på at kunne gå 
ca. 5 km i normalt tempo. 
- Vælg fodtøj og påklædning efter vejret. 
- Medbring gerne en god kikkert.
Tilmelding: senest d. 05.09.14 til John Lange, tlf. 
4499 1539 el. mail john.lange@mail.dk el Kaj 
Hjortshøj 45 85 78 94

Nov. Stiftelsesfest.
02.12.14 Julestue
Hjemmeside: Følg med i aktiviteterne på vor 
hjemmeside. Adressen er: www.nordrebirksgar-
derforening.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 post-
kasser da en del mails bliver returneret med 
besked om postkassen er fuld.
BS: Vi vil også opfordre alle til at tilmelde kon-
tingentindbetalingen til BS.
Det sparer kassereren for arbejde og foreningen 
penge.

735515-AUG-67 John Lange
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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

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

John Bennetzen med det flotte trofæ.

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: mojn68858@tpg.com.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: 484-NOV-54 Kristian Poulsen
161 Oak Meadow Road, Sierra Madre, CA 91024-2661, USA
Tlf. 1 (626) 3553 371
e-mail: scankp1@verizon.net 
www.garderforening.dk/califgf.htm

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 og  
klarsen@shipco.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: FEB-71 Jan Bjerreskov
60 Hidden Vale Cres, NW, Calgary, AB T3A 5B5, Canada
Tlf. (403) 275-2135
e-mail: bjerre@telusplanet.net
www.garderforening.dk/wcgf.html

ovre. Foreningen byder på morgenkaffe kl. 
09.00. Antrædning kl. ca. 09.20, hvor formand 
og fuglekonge byder velkommen. Når fuglen 
er besigtiget kan skydningen begynde ca. kl. 
09.45. Når sidste skud er afgivet rigges der an 
til fælles spisning, hvor den medbragte mad-
pakke kan nydes i laden. De skytter der ønsker 
at foreningen bestiller 3 stk. smørrebrød + sild 
+ 1 snaps (100 kr.) må inden den 22. august 
melde sig til hos Jakob Hjorth på 21665633 
eller Flemming Martinussen på 40766773. 
Drikkelse kan købes til favorable priser.  Under 
spisningen er der uddeling af præmier og årets 
fuglekonge kåres. Det er helt uforpligtende at 
blive fuglekonge. 

Fugleskydningen slutter ca. kl. 14.30 og fore-
går under ganske afslappede former. Reserver 
dagen nu.

Skydesæsonen begynder onsdag den 24.9 og 
bowlingsæsonen begynder den 9.9. Nærmere 
i næste nr.

6.10 Kammeratskabsaften. På opfordring 
prøver vi igen at arrangere denne aften. Besty-
relsen kan dog allerede nu meddele, at ved 
manglende deltagelse lukkes dette arrange-
ment endegyldigt ned. 

7.11 Andespil. Reserver disse dage.

Afholdte arrangementer:
Onsdag d. 2.4 afholdt vi vores afslutningsfest i 
Præstegården. Vi var 23 deltagere, som havde 
en festlig aften. Evy, Tom, Åse og Jørn sørgede 
sædvanen tro for det hele, så alle vi andre kun-
ne nyde alle bordets glæder!  Efter den gode 
mad var der uddeling af årets pokaler. Dame-
pokalen blev vundet af Karen Margrethe Crone 
og Renate Ludvigsen snuppede M/K damepo-
kalen. M/K herrepokalen gik til Jakob Hjorth. 
Tom Wiese trak Renate, så de snuppede M/K 
pokalen for bedste par. Veteranpokalen gik til 

Sommerskydning – Familieskydning i Skovse 
søndag den 17. august fra kl. 10.00.
Der skydes både med pil – bue – gevær og pistol 
– alle er velkommen.
Kl. ca 13.00 spiser vi vores medbragte madkurv 
og foreningen sørger for at der kan købes drik-
kevarer. Vi ses den 17. august.

Vestsjællands Garderforening mistede den 27. 
maj sit æresmedlem 288-NOV-55 Niels Juul 
Dalsgaard.
Niels havde gennem en tid været syg og den 
27. maj sagde Niels’ hjerte stop, så Niels sov 
stille ind. Niels har gennem mange år stået 
som en flot repræsentant for Vestsjællands 
Garderforening og i hele taget for hele Garder-
bevægelsen, Niels var i mange år medlem af 
bestyrelsen i vores forening, både som kasserer 
og som formand, en post han blev dybt respek-
teret for, for hans store arrangement.
Lørdag den 31. maj gjorde foreningens fane, 
det sidste ” honnør” for Niels, i Sct. Peders 
Kirke. Tak for alt.
Vi sender vores tanker til Niels Dalsgaards 4 
børn og deres familie.
Æret være han minde.
 
Onsdag den 28. maj afviklede vi lerdueskydning 
med 25 deltagere som alle fik deres skydelyst 
stillet. Undervejs blev der serveret grillpølser, 
så det var en rigtig hyggelig aften.
Skydningerne var delt op i 2 klasser, dem med 
jagttegn og dem uden, vinderen i klassen med 
jagttegn blev Torben Gudmundsen, og nr. 2 
blev Bjarne.       
For klassen uden jagttegn blev vinderen HC-
Hans Christian Petersen og nr. 2 blev Mads 
Lorentzen.

779-SEP-63 Knud Glavind

undertegnede Niels Langstrup. Vor fremgang-
spokal gik til Lars Andersson med et ordentligt 
løft på 6,2 point, som er rigtig godt gået. Vores 
store Basballe Cup pokal gik til vor nye skytte 
John Bennetzen, så der er lidt at vise frem til 
de 2 sønner, som også er gamle gardere. Kam-
meratskabspokalen gik endnu engang til en 
populær Dennis Østerholt, som samtidig er en 
rigtig god kammerat.  

Maj-70 Jens Crone / Nov-74 Niels Langstrup
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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.

Guldbryllup
01-08 615-JAN-61 GF 34
 Jens Kr. Dalsgaard og Karen
 Øster Alle 15
 9670 Løgstør 
01-08 270-SEP-68 GF 01
 Erling Grøn-Jensen og frue
 Læskovvej 138
 4632 Bjæverskov 
15-08 179-NOV-58 GF 12
 Eigil Bech Jensen og Kirsten
 Langgade 22 C
 Lund, 8700 Horsens

Fødselsdage
100 år
19-08  594-NOV-34  GF 55 
 Jørgen Larsen-Ledet 
 Storegade 73, 8500 Grenå

90 år
04-09  NOV-45  GF 29 
 Gunnar Dahl Jensen 
 Ullerupdahlvej 9, 2. tv. 
 7000 Fredericia
85 år
10-08  251-NOV-49  GF 97 
 Lars Christensen  
 848 Cameron Way  
 Ladysmith BC V9G 1N3, Canada
18-08  71-MAJ-50  GF 01 
 Anders Aarup Hansen 
 Nøddehøj 252, 2990 Nivå
24-08  68-NOV-50  GF 37 
 Hans Holger Larsen 
 Mågevej 19, 5772 Kværndrup
01-09  384-MAJ-50  GF 30 
 Arne Simonsen 
 Ege Alle 180, 8600 Silkeborg
09-09  165-MAJ-50  GF 45 
 Børge Møller 
 Ullitsvej 10, 4600 Køge
80 år
11-08  912-NOV-53  GF 32 
 Leif Cato 
 Præstegårdsvej 27, 8722 Hedensted

17-08  646-NOV-54  GF 50 
 Svend Arne Mortensen 
 Havløkkevej 20, 4952 Stokkemarke
20-08  103-MAJ-54  GF 07 
 Preben Elgaard Larsen 
 Lydhøjvej 30, 4720 Præstø
21-08  156-NOV-54  GF 35 
 Jens Eigil Christensen 
 Syrenvej 4, 9500 Hobro
22-08  198-NOV-53  GF 06 
 Jens Balling 
 Stranden 38, Rebæk 
 6000 Kolding
24-08  288-NOV-54  GF 27 
 John Mikkelsen 
 Aakjærsvej 16, Breum 
 7870 Roslev
24-08  660-MAJ-54  GF 51 
 Jens Merrild Christensen 
 Nørreløkke 37, 5400 Bogense
26-08  351-NOV-55  GF 01 
 Carl Erling Hansen 
 Kodansvej 4, st. th., 2900 Hellerup
26-08  757-MAJ-54  GF 14 
 Jørgen Boesen
 Gyldenhøjgaard 
 Froensevej 47, Ønslev 
 4863 Eskilstrup
30-08  327-NOV-54  GF 72 
 Niels Peter Thorlund Nielsen 
 Frisvadvej 59, 6800 Varde
31-08  192-NOV-54  GF 27 
 Vagn Svenningsen 
 Vesterbrogade 3 B, 1., 7860 Spøttrup
01-09  364-NOV-54  GF 13 
 Niels Andersen 
 Elverhøjvej 1, 4200 Slagelse
01-09  017-NOV-54  GF 23 
 Gunner Bredkjær 
 Johansvej 5, 7480 Vildbjerg
05-09  190-NOV-53  GF 16 
 Svend Aage Jensen 
 Ny Toftegårdsvej 16, 3650 Ølstykke
75 år
10-08  008-MAJ-59  GF 55 
 Bent Hansen 
 Bækkevej 2 H, 8500 Grenå
10-08  497-JUL-60  GF 78 
 Aksel Christensen 
 Højvangen 105, 2690 Karlslunde
13-08  169-NOV-58  GF 47 
 Ole Holritz Hansen 
 Møllevejen 57, 5960 Marstal
22-08  984-MAJ-59  GF 61 
 Axel Hejholt 
 Gåsevænget 1, 2791 Dragør
28-08  402-SEP-59  GF 01 
 Steen Grundtvig 
 Valmuevej 12, 4180 Sorø
29-08  733-JAN-59  GF 09 
 Carsten Buchardt 
 Landevejen 12, 8305 Samsø
01-09  358-SEP-59  GF 01 
 John Nybo Jacobsen 
 Allesøvej 11, 2650 Hvidovre
06-09  763-JAN-59  GF 42 
 Aksel Damsgaard Nielsen 
 Nyborgvej 32, Korkendrup 
 5540 Ullerslev
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08-09  209-NOV-58  GF 39 
 Poul Snogdal Andersen 
 Røjkumvej 16, 6971 Spjald
09-09  MAJ-59  GF 02 
 Kurt Kjerrumgaard 
 Lindealle 36, 5230 Odense M
70 år
10-08  027-JAN-64  GF 34 
 Niels Jørgen Knudsen 
 Alleen 16, 9670 Løgstør
11-08  292-MAR-62  GF 19 
 Jens Bech 
 Thøger Larsens Vej 26, 7620 Lemvig
13-08  719-JAN-66  GF 10 
 Peter Færch 
 Kildegade 6, 9240 Nibe
15-08  104-NOV-63  GF 05 
 Walther Ørskov 
 Blåbærvej 32, 8471 Sabro
15-08  419-MAJ-63  GF 48 
 Arne Hansen 
 Salby Bygade 31
 5370 Mesinge Fyn
16-08  054-NOV-63  GF 19 
 Ejnar Jensen 
 Søbakken 21, 7620 Lemvig
16-08  169-MAR-64  GF 73 
 Holger Hansen Laugesen 
 Stadion Alle 8, 8963 Auning
18-08  061-JAN-64  GF 66 
 Erik Rasmussen 
 Koppenbjerggård, Odensevej 134 
 5610 Assens
20-08  107-NOV-63  GF 45 
 Arne Skovbæk Hansen 
 Knudsvej 5, 4623 Lille Skensved
21-08  275-MAJ-65  GF 27 
 Henry Emil Dahlgaard 
 Ettrupvej 16, 7760 Hurup Thy
22-08  338-MAJ-64  GF 21 
 Leif Arly Nielsen 
 Bredetvedvej 19, 4300 Holbæk
23-08  171-MAR-64  GF 19 
 Daniel Eiler 
 Østerbrogade 33, 7620 Lemvig
24-08  299-MAJ-64  GF 46 
 Jes Peter Petersen 
 Løkkegårdsvej 59, 6230 Rødekro
26-08  038-MAR-65  GF 43 
 Niels Christian Andersen 
 Skagbanke 32, 9990 Skagen
26-08  230-MAR-64  GF 59 
 Jørgen Lund 
 Junivej 1, 6705 Esbjerg Ø
26-08  GF 98 
 Erik Kristian Palfelt 
 Unit 5, 8 Station Avenue 
 5051 Blackwood, South Australia
29-08  498-MAJ-63  GF 43 
 Leif Bang Henriksen 
 Tuenvej 32, Elling 
 9900 Frederikshavn
29-08  164-MAR-64  GF 21 
 Palle Iversen 
 Bakkevej 6, Orø 
 4300 Holbæk
29-08  607-JUN-63  GF 18 
 Mogens Sørensen 
 Stenbækager 12, 3250 Gilleleje
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01-09  196-MAR-64  GF 18 
 Per Chr. Bjerregaard Lauridsen 
 Egholmvej 6, 3310 Ølsted
03-09  118-MAR-64  GF 34 
 Charsten J. Højgaard
 A. Nielsens Vej 14, 9670 Løgstør
04-09  509-JUL-64  GF 48 
 Torben Friis 
 Radstrupvej 5, 5290 Marslev
05-09  091-MAJ-66  GF 16 
 Willads Guldberg Olsen 
 Nøddekrogen 11, 3630 Jægerspris
06-09  JAN-65  GF 18 
 Ulf Fjeldsted Jørgensen 
 Tinghusevej 70, 3230 Græsted
08-09  194-MAJ-65  GF 45 
 Nils Bjørn Abel 
 Bøgedevej 9, 4100 Ringsted
09-09 116-MAR-65 GF 93 
 Henrik Bangild 
 12 Portal Dr.  
 Port Colborne, ON L3K 6G2  
 Canada
60 år
10-08  NOV-75  GF 72 
 Per Schmidt Møller Hansen 
 Åkirkevej 7, 6851 Janderup
13-08  FEB-75  GF 33 
 Kurt Steen Blom Jensen 
 Adlerhusvej 19, 5500 Middelfart
17-08  JUL-74  GF 10 
 Jørgen Lyngberg Andersen 
 Nibevej 75, Sørup 
 9530 Støvring
18-08  AUG-76  GF 41 
 Peter Brask 
 Bakkegårdsvej 13
 3060 Espergærde
21-08  NOV-75  GF 12 
 Ivan Jespersen 
 Vestervang 13, 8350 Hundslund
29-08  APR-75  GF 32 
 Bendix Rovsing 
 Hasselvænget 2, 2. th., 7100 Vejle
03-09  NOV-75  GF 32 
 Jakob Kjøngerskov  
 Limskovvej 18, Småkær 
 7182 Bredsten
04-09  NOV-74  GF 27 
 Bøje Hansen 
 Rybjergvej 88, Rybjerg 
 7870 Roslev
07-09  FEB-75  GF 01 
 Benny Frydensberg 
 Tømmerupvang 5, 2770 Kastrup
08-09  MAJ-74  GF 46 
 Karsten Guldbjerg Holm 
 Høllevang 93, 6520 Toftlund
50 år
12-08  MAR-84  GF 01 
 Anders Weis Bjerrum 
 Mørkhøjvej 223, 2730 Herlev
15-08  MAR-84  GF 10 
 Ole Teilmann Jensen 
 Offerlunden 58, 9230 Svenstrup J
18-08  MAR-84  GF 30 
 Jørgen Svane Sørensen 
 Buskelundengen 100
 8600 Silkeborg

19-08  SEP-84  GF 05 
 Christian Fabricius 
 Skejbytoften 8, Skejby 
 8200 Aarhus N
20-08  DEC-84  GF 57 
 Anders Bagge Hansen 
 Fjelstrupvej 118, Abildgård 
 6100 Haderslev
21-08  JUN-84  GF 15 
 Peter Aaris Jensen 
 Sjællandsgade 6, 2. th., 8800 Viborg
21-08  SEP-84  GF 72 
 Søren Duedahl 
 Enggårdsvej 18, Kragelund 
 8723 Løsning
21-08  SEP-85  GF 01 
 Lars Bleg Jensen 
 Ørstedvej 50 F, 4130 Viby Sjælland
24-08  MAR-84  GF 13 
 Joachim Castenschiold 
 Torpevej 10 A, 4242 Boeslunde
29-08  OKT-86  GF 56 
 Mogens Rasmussen 
 Heilskovsgade 22, 9000 Aalborg
30-08  MAR-84  GF 24 
 Ove Andersen 
 Halvmånen 12, 5900 Rudkøbing
31-08  MAR-85  GF 40 
 Bernhard Antonsen 
 Ny Høstemarkvej 1, Mou 
 9280 Storvorde
02-09  JUN-84  GF 50 
 Bent E. E. Jensen 
 Sjunkebyvej 40, 4900 Nakskov 
03-09  SEP-84  GF 05 
 Bo Ansø Skæring 
 Havvej 57, 8250 Egå
03-09  SEP-84  GF 30 
 Torben Morsing Hansen 
 Fyrrevej 30, 2680 Solrød Strand
06-09  JUN-84  GF 18 
 Niels Morten Pontoppidan 
 Luggudevägen 2 H  
 S-241 34 Eslöv, Sverige
08-09  JUN-84  GF 01 
 Eric Enstrøm 
 Bryggervangen 61, 4. th. 
 2100 København Ø
08-09  JUN-85  GF 31 
 Bjarne Bladt Hansen 
 Bakkevej 5, 4673 Rødvig Stevns
09-09  SEP-84  GF 60 
 Kresten Krenzen 
 Nordborgvej 149, Hjortspring 
 6430 Nordborg   

Dødsfald
233-MAJ-38 GF 01
 Mogens Christensen
 Lindegårdsvej 30 A, 1. th.
 2920 Charlottenlund
305-NOV-42 GF 01
 Henning Guldsborg
 Nørgaardsvej 29 B, 1. th.
 2800 Kongens Lyngby
29-NOV-45 GF 44
 Aage Christensen
 Frydsbrøndvej 2
 7900 Nykøbing M

119-NOV-45 GF 04
 Jens Kr. Godiksen
 Fårtoftevej 115, Fårtoft
 7700 Thisted
017-MAJ-52 GF 16
 Bent Lund
 Kirketorvet 6
 3550 Slangerup
017-MAJ-59 GF 61
 Dirk Edvard Hansen
 Tømmerupvej 59
 2770 Kastrup
290-SEP-61 GF 02
 Laurits Frydenlund
 Fengersvej 26, 1.
 5230 Odense M
497-MAJ-63 GF 70
 Jens Østergaard Jensen
 Østerbæk 25
 9310 Vodskov

 
 TAK

Hjertelig tak til Øst Canadas Garderforening 
for besøg og Likør i anledning af vores Krondia-
mantbryllup d.4 juni.

29-MAJ-47 Gorm Larsen og Gerda

Hjertelig tak til Kolding og Omegns Garder-
forening og bestyrelsen for opmærksomheden 
ved min 70 år fødselsdag. Samtidig vil jeg gerne 
takke MAJ 1963 ś Årgangsforening for den flot-
te hilsen – 50 års kammeratskab er ikke noget 
der glemmes, det skal mindes og fastholdes.

332-MAJ-63 Niels Weber Pedersen

Hermed en hjertelig tak til garderforeningen 
Silkeborg og Omegn for den flotte buket og 
rødvin i anledning af vores diamantbryllup.

Solveig og 627-NOV-50 Knud Erik Nielsen

Garderforeningen for Herning og Omegn 
repræsenteret ved formanden Carsten Inge-
mann Klinch Pedersen bedes modtage min 
varmeste tak for fremmødet og den dejlige 
flaske portvin, som jeg modtog i anledning af 
min 75 års fødselsdag.

101-NOV-58 Werner Tryk

Hjertelig tak til Garderforeningen for Nordjyl-
land for fanevagt og buket ved 589-NOV-52 
Knud Aage Sørensens bisættelse fra Aalestrup 
kirke.
 Lyt Sørensen

Hjertelig tak til Vejle og Omegns Garderfor-
ening for fremmøde og garderportvin til min
80-års fødselsdag. Ligeledes tak til 4. kmp 
1955 s̀ årgangsforening for hilsen og portvin.

239-NOV-55 Anton Kjær

Tak til Himmerlands Garderforening for besøg 
af Mogens Dalsgaard og Ernst Klysner og for 
Garderportvin i anledning af min 85 års fød-
selsdag.

881-JUL-58 Jens Munk-Christensen
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ste, du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres spon-
soraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har 
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Husk sponsoraftalen


