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FLAGDAGEN
Den 5. September markeredes 
den nationale flagdag for Dan-
marks udsendte. Over hele lan-
det ærede man de danske solda-
ter med Parader, Gudstjenester 
og ceremonier. Få et indtryk af 
de mange begivenheder på side 
18 og 19.
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FN I MALI”IT’S A LONG WAY TO 
TIPPARARY”
 læs hvorfor på side 8. 

Læs Eric Lerdrup Bourgois  ́beretning 
om sine oplevelse i Mali som udsendt på 
FN mission med General Lollosgaard. 
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Af Præsident Flemming Rytter 

Der findes 3 kilder til medlemstilgang for DG : De værnepligtige ved 
Livgarden, Årgangsforeningssøjlen og så de lokale garderforenin-
ger. Tilgangen af medlemmer direkte til den enkelte garderforening 
fra lokalområdet er forsvindende lille og i øvrigt ikke et område, 
som DG blander sig i. Tilgangen fra de indkaldelseshold, der konti-
nuerligt uddannes ved Livgarden, er tilfredsstilling og gennemføres 
af Hverveudvalget. 
Men der går rundt om i Danmark et sted mellem 48.000 og 53.000 
gardere, der ikke er medlem af en garderforening. DG holder ca. 
hvert andet år møder for årgangsformænd for at orientere om løst 
og fast vedr. Livgarden og den af DG stedfundne hvervning i Livgar-
dens værnepligtsstyrke. Således gennemførtes møder i Fredericia 
27. september og på Livgardens Kaserne 11. oktober, hvor Hverve-
udvalget sammen med mig og DG kommunikationsansvarlige, An-
dreas Dalsgaard Andersen, ridsede den service op, som DG tilbyder 
alle årgangsformænd. Med DG nye hjemmesider stilles helt nye og 
unikke muligheder til rådighed for årgangsformændene, således at 
disse kan koncentrere sig om at holde sammen på holdet og ikke 

belastes af administrativt bøvl. Jeg kan ikke nok understrege be-
tydningen af Årgangsforenings-søjlen i DG regi. Det er her, vi skal 
rekruttere op over den magiske 10.000 medlems-grænse. Møderne 
i Fredericia og på Livgardens Kaserne blev i høj grad brugt på et 
udveksle gode idéer og snedige fif for at effektivisere hvervningen. 
Jeg gør i øvrigt opmærksom på, at Landstalsmanden ved Livgarden 
normalt nu fortsætter som årgangsformand for sit indkaldelses-
hold. 
Arbejdsgruppe Fastholdelse 
(praktisk håndtering af nye 
medlemmer (værnepligtige 
ved Livgarden) indkaldt i 
2015) har afsluttet sit ar-
bejde og en rapport er god-
kendt af Præsidiet. Iværk-
sættelse følger snarest. 

PRÆSIDENTEN HAR ORDET

DET SKER I NOVEMBER

14. november  Præsidiemøde

18. november  Dronningeparade på 
Livgardens Kaserne

27. november  Hjemsendelsespa-
rade på Garderkasernen

MEDDELELSER

Møderne for årgangsformænd er nu 
vel overstået. Referater og billeder 
kan findes på www.garderforenin-
gerne.dk under årgangsforeninger. 

De Danske Garderforeninger ønsker 
forsvarsminister, Peter Christensen, 
tillykke med sit embede. 

REDAKTØRENS KLUMME

Kære Garderkammerater 
Jeg håber at sidste måneds Garderblad faldt i jeres smag, og at I fandt emnet både 
relevant og informerende. Til min sidste bemærkning omkring prioritering af indhold 
har jeg en lille tilføjelse. Som jeg skrev, vil vi i fremtiden lægge arrangementsomtaler 
og generalforsamlingsreferater på hjemmesiden. Hertil skal jeg dog indskyde, at vi 
selvfølgelig fortsat bringer alle annonceringer af fremtidige arrangementer. Vi vil altså 
ikke ændre praksis i forhold til lokalforeningernes muligheder for at gøre opmærksom 
på kommende arrangementer – det vil som altid være at finde sidst i Garderbladet. 

Jeg ved, at samtlige læsere af dette blad, har utallige fantastiske historier fra tjeneste-
tiden. Historier der med garanti kun er blevet bedre gennem årene, når de er blevet 
fortalt over en pilsner i garderstuen. Disse historier bliver aldrig kedelige, og derfor er 
vi interesserede i din historie. Fra denne måned starter en ny serie vi kalder ”Garder 
historier”, som bringer gardernes egne historier. Har du mod på at nedfælde en ægte 
soldateranekdote, som andre gardere bare skal høre, så send os din historie. Send din 
historie til garderbladet@garderforeningerne.dk - så bringer vi den i Garderbladet. 

God læselyst
APR-12 Andreas Dalsgaard, Redaktør

→  fortsættes side 4
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Præsidiet

De Danske Garderforeningers sekretariat og 
Garderbladets kontor:
Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, 1123 København K.
Tlf. 33 15 52 04
Mandag-fredag kl. 09.30-14.30. 
Postgiro: Reg-nr. 1551  Konto 648 8919 
Internet: www.garderforeningerne.dk
e-mail: sekretariatet@garderforeningerne.dk
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→  fortsat fra side 3
Dette indebærer, at indmeldelsesblanketter straks og stadigvæk 
medens soldaten er ved Livgarden af Hverveudvalget sendes til Se-
kretariatet. Ved manglende data vendes straks tilbage til den en-
kelte pr. SMS. Dernæst sendes en velkomsthilsen fra DG til det nye 
medlem og med oplysninger om den nye forening. I samme mail 
ønskes den nye forening tillykke med det nye medlem og med en 
opfordring til straks at tage sig af det nye medlem og orientere om, 
hvad foreningen kan tilbyde. Samtidig med denne ”dobbeltmail” (til 
nyt medlem og ny garderforening) tilsendes pr. post fra DG den ori-
ginale indmeldelsesblanket til den nye forening.
I forhold til tidligere videresendes indmeldelserne straks til Sekre-
tariatet, idet DG tillige, medens soldaten fortsat gør tjeneste ved 
Livgarden, bliver SMS-kontaktet af DG ved manglende oplysninger. 
Dermed får garderforeningerne et bedre grundlag for at få sluset 
nye medlemmer problemfrit ind i foreningen. 
Arbejdsgruppe IT arbejder seriøst og på højtryk. Der sigtes mod et 
resultat/rapport inden årsskiftet, således at Præsidiet inden nytår 
kan principgodkende evt. tiltag og at jeg derefter tager forslaget 
med rundt og drøfter det på formandsmøderunden i marts 2016. 
Tanker om, at det arbejde, som Sekretariatet udfører med indtast-
ning af data for nye medlemmer i medlemskartoteket, kan stilles til 
rådighed for foreningerne, således at disse slipper for igen at skulle 
indtaste det samme en gang til. 

Frivillighed er det altdominerende grundlag i vor organisation. På 
godt og ondt. DG lønner 3 personer og ikke mere. Derfor er der 
også begrænsninger på den service, som den enkelte forening kan 
forvente at nyde godt af. Og jeg som Præsident har måttet lære, at 
manglende tempo kan man ikke befale sig ud af og slet ikke købe 
sig til. Nogen sidder nu og smiler af mig. Derfor har jeg med mine 
nærmeste, Præsidiet og udvalgsformændene,  måttet lave en for-
maliseret arbejdsdeling mellem os, idet Sekretariatet og jeg ikke 
kan overkomme alle indkomne sager, løst og fast imellem hinanden. 
Således har eksempelvis Henrik Gattrup, vicepræsident på Fyn, 
ansvaret for den indledende behandling af alle sager vedrørende 
hædersbevisninger og oplæg til Præsidiet. Og således er og vil yder-
ligere sagsområder blive fordelt til Præsidiets enkelte medlemmer.
Enhvér med blot en minimal indsigt i DG daglige liv vil vide, at en 
af frivillighedens svøber er, at vi ustandseligt forsøger at opfinde 
den dybe tallerken. Der findes ingen ordentlig og systematisk hu-
kommelse i vor organisation. Vi har et arkiv, der vedligeholdes af 
Sekretariatet, men kun i den udstrækning, hvor vi alle orienterer 
Sekretariatet. Og derfra er vi overladt til, hvad Carsten og Ole kan 
huske, og det rækker også et stykke af vejen. Men vi har ikke noget 
erfaringscenter, hvorfra man kan trække grundlæggende viden og 
erfaring, og hvorfra man evt. kunne iværksætte særlige undersø-
gelser, som der måtte være behov for. En sådan mulighed sysler jeg 
med i øjeblikket.  

”Jeg er fra hold AUG 14.
Jeg har stadig mit garderkort fra min tid som garder, selvom det 
ikke længere er gyldigt. Jeg kunne godt tænke mig at få et gyldigt 
garderkort. Det har jeg forstået er muligt, hvis du er medlem af en 
garderforening.
Jeg boede nemlig på Årslev kro i weekenden, hvor jeg opdagede 
de tog imod garderkortet. Jeg tog chancen og viste mit ikke gyldige 
garderkort. Receptionisten var flink og gav mig rabat, selvom mit 
garderkort ikke er gyldigt.
Jeg har nu fundet ud af, at der er flere steder, hvor du kan få rabat, 
men det er nok nemmest med et gyldigt garderkort.
Jeg vil derfor høre, I kan hjælpe mig med et nyt og gyldigt garder-
kort?”

 

…Og ja, det kan vi! 
Er dit Garderkort udløbet, eller kunne du tænke dig dit første? 
Så bestil dit rabat- og fordelskort hos Knud Glavind på dgglavind@
dbmail.dk eller på tlf.: 30 54 38 91. Garderkortet koster blot 10 kr. 
+ porto, og tilsendes direkte til din hjemadresse. 

DER KOM EN MAIL… 

Præsidiets skydeudvalg: OKT-77 Jan Stoltenborg, 
Tlf. 44 44 24 73 · e-mail: stoltenborg@mail.dk
Præsidiets Bowlingudvalg: SEP-85 Henrik Agerlin, 
Tlf. 28 44 12 94 · e-mail: henrik.agerlin@gmail.com
“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
Hverveudvalget: NOV-60 Steen V. Grubert · Tlf. 30 82 28 67
e-mail: steen.grubert@parkmail.dk



 Livgarden

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

Garderforeningernes Forbindelsesofficer
Adjudanten, kaptajn Uffe M. Dueholm,  
Garderkasernen i Høvelte. 
e-mail: lg-gse11@mil.dk

Presse- og Informationsofficer
Kaptajn Bjarke Zoffmann Therkildsen
Tlf. 4599 4009, e-mail: lg-gse20@mil.dk
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Klavs Lawes, oberst, kammerherre, chef for Den Kongelige Livgarde 

Lige før sommerferien fik I Livgardebataljon ny chef, idet oberst-
løjtnant Kenneth Strøm den 1. juni afløste oberstløjtnant Tom Stol-
tenberg. Den 1. august var der igen et chefskifte, og denne gang 
var det oberstløjtnant Henrik Hvilsom, der tiltrådte som chef for 
II Livgardebataljon, hvor han afløste oberstløjtnant Bo Overgaard. 
Livgarden ønsker begge de to nyudnævnte chefer tillykke og vel-
kommen tilbage. 
I starten af september havde jeg den fornøjelse at overvære I Liv-
gardebataljon på øvelse i Oksbøl. Det var en kærkommen lejlighed 
til at se deres uddannelse på tæt hold, og få talt med soldater, befa-
lingsmænd og officerer. Det var en skøn dag, hvor jeg fik syn for det 
gåpåmod og den vilje, der er på alle niveauer for at levere og yde 
det bedst mulige resultat. Til trods for den monsunregn, der ramte 
Oksbøl i de timer, var humøret højt. Tak til bataljonen for besøget.
Den 5. september var der Flagdag. Det er fantastisk at se, hvorledes 
det officielle og det uofficielle Danmark fejrer alle vore udsendte. 
Dagen startede med en kontingentparade på Livgardens Kaserne 
for soldaterne, der har været udsendt til Irak på Operation Inherent 
Resolve og fra Resolute Support Mission i Afghanistan. Lige efter 
kontingentparaden havde vi den glæde at kunne uddele børneme-
daljer. Det er en medalje som familie-netværket har fået produce-
ret, og den tildeles børn af udsendte for at have undværet far eller 
mor. Den nye medalje for børn virker som et rigtig godt tiltag.
Der er for tiden mange skriverier i pressen, om forsvarets tilstand. 
Nogle mener det ene, andre mener noget andet. Det kan være svært 
at blive klog på hvad der er rigtigt.
Grundlæggende er det ofte et spørgsmål om hvorfra man ser på 
forsvaret. 
Eksempel: en soldat ser et tomt kammer = et stort problem. Batal-
jonschefen ser et par tomme kamre (resten er fyldte) = et lille pro-

blem. Generalerne ser at der er afsendt bestillinger til opfyldning af 
kamrene = intet problem. De har hver især ret i deres syn på sagen. 
Bare forskellige perspektiver på sagen.
Alle skal bare huske, at se to led op og to led ned, og så tale ærligt 
om tilstanden ud fra samme præmis. Det vil sige man skal huske på, 
om man taler om det gamle territorialforsvar og deres opgaver, el-
ler om det moderne forsvar der løser den nye tids opgaver.
Det er sandt, at forsvaret er udfordret. På alle områder fra personel, 
bureaukrati over materiel til økonomi. Men det er vi næsten altid 
som offentlig institution. Det der rammer de lavere niveauer nu (re-
giments-, bataljons-, kompagni niveau), er at den store forsvarsbe-
sparelse på 2.7 mia kr. har indfundet sig på det udførende niveau. 
På soldater niveauet. Og det rammer hårdt for den, der så står og 
ser på en ”tom hylde”. Og som stadig skal løse de samme opgaver, 
bare med mindre. 
Livgarden er også ramt. Ikke så hårdt som andre er det, men dog 
trods alt ramt. Primært på økonomien, men også materiel og per-
sonel giver udfordringer. Det løser vi bedst muligt. Som altid! Hel-
digvis er det attraktivt at gøre tjeneste ved Livgarden. Vi er et su-
per godt tjenestested, med en fantastisk ”ånd”, og så har vi en god 
geografisk placering. Vores 
stillinger står derfor ikke 
tomme længe.
Vores korpsånd, garderhold-
ningen, og den kontinuerlige 
opgave med vagten om Kon-
gehuset giver trods alt en 
stabilitet og kontinuitet, som 
er uvurderlig i disse tider.
Pro Rege et Grege

LIVGARDENS TILSTAND, NYE CHEFER 
OG NYE VETERANER!

AUG 2015 September 2015
Garder Troels Bjørn, 1. VH Garder Martin Bigum Berg, 2. VH

Tillykke! 

MÅNEDENS GARDER
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Gardermarch blev gennemført i et samarbejde mellem De Danske 
Garderforeninger, Gardernetværk og Den Kongelige Livgarde. Vi 
havde over 600 tilmeldte marchdeltagere, der gik enten 8, 17 eller 
30 km gennem det velkendte øvelsesterræn. 

Det var en mangfoldig flok, der afmarcherede fra Frederike d. III´s 
plads søndag morgen, som således indebar tambourer, uniformeret 
personel, et detachement fra Skjern Garden, civile børn og voksne 
og endda en samling hjemmeværnshunde. 

Det var et vellykket arrangement, som samlede folk fra hele landet. 
Vi håber meget på, at kunne gentage succesen igen til næste år. 

Vi ønsker at takke Gardernetværk og Den Kongelige Livgarde for et 
godt samarbejde. 

GARDERMARCH 2015
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Stjerne Radio

N. C. Eigtved

Der er som bekendt mange gode grunde til at være medlem af en 
garderforening!
Det har for eksempel for mig været en aha-oplevelse i august må-
ned at få et nyhedsbrev fra min forening – Københavns – hvori der 
først og fremmest var annoncering af foreningens årlige kranse-
nedlæggelse den 29. august ved mindepladen for de to, der faldt på 
Livgardens Kaserne i 1943. Der var imidlertid tilføjet en oplysning 
om et arrangement i Istedgade på Vesterbro i København samme 
dag i år. 
Det handlede om, at en samling ”ildsjæle” har iværksat ”Projekt 
Stjerne Radio” med en speciel baggrund: Under 2. verdenskrig lå en 
radioforretning med det navn i Istedgade nummer 31.  Som besæt-
telsen skred frem, udviste befolkningen i stigende grad opfindsom-
hed med at chikanere tyskerne og deres håndlangere. Når kolonner 
af tyske soldater fra Hovedbanegården marcherede gennem Isted-
gade, blev de således bragt ud af trit af lyden af ”It’s a long Way to 
Tipparary”, der gjaldede fra højttalere i radioforretningen. Det var 
ganske dristigt, for i forretningens baglokale samledes en række 
personer, der endte med at være med til at skabe en af de vigtigste 
modstandsgrupper, ”Holger Danske”. 
Tyskernes håndlangere ødelagde to gange forretningen, der til sidst 
helt forsvandt. 
Det nu iværksatte projekt omfatter en genskabelse af forretningens 
facade med stort navneskilt, dør og udstillingsvinduer. I vinduerne 
skal skiftende udstillinger formidle modstandsbevægelsens hi-
storie for vore børn og børnebørn – og kommende generationer. 
Projektet er blandt andet støttet af A.P. Møllers fond, Jorcks fond, 
Københavns Kommune og Frihedsmuseets Venner.
Når jeg trænger mig på i Garderbladets spalter, er det fordi jeg lod 
mig lokke derhen og nu bagefter gerne vil videregive, at det var en 
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Garderforening spotter ildsjæle



Stjerne Radio

helt speciel oplevelse 
på Istedgades asfalt 
at se nogle af de sid-
ste, endnu levende 
aktive modstands-
folk fra Holger Dan-
ske og at få en øjen-
vidneberetning af en 
af dem. For os, der i 
10-året for befrielsen 
valgte at tjene i det 
danske forsvar under 
mottoet ”Aldrig  mere 
en 9. april”, var det 
betagende at være 
med i fællessang 
med deltagelse af 
veteraner og mindst 
tre generationer af 
københavnere fra 
Istedgade og Omegn 
i ”It’s a long Way to 
Tipparary” og ”Altid frejdig, når du går”. Jeg synes, at det er både 
tankevækkende og livsbekræftende, at yngre kræfter finder det 
både naturligt og umagen værd at fastholde billedet af blandt andet 
den civile ulydighed som groede frem, dengang Danmark var besat.
Det hører med at berette, at arrangementet i Istedgade blev indledt 
af bjørneskindsklædte tambourer fra Den Kongelige Livgarde, der – 
selvfølgelig – har Tipparary på sit program! Det kan man vist kalde 
”rettidig omhu”!
Lad dette initiativ være en inspiration for os alle!
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Søndergaard, Josef. 1906-1946. 
Bestyrer af Stjerne Radio og gl. garder.
Illegalt bladarbejde ”De frie Danske” 1942. 
Leder af sabotageorganisationen Holger 
Danske i 1943. Sprængte bl.a. Forum. Flugt 
til Sverige i sept. 1943, hvor han sejlede for 
en illegal rute. Dæknavn: Tom.
Det store billede er formentlig fra 1942 el. 
43 da Stjerne Radio blev sprængt 28. okto-
ber 1944 af dansk-tyske Petergruppen. 
Gl. fotos: Frihedsmuseet, Danmark



håndtere et tidspres. Det var en fed skydning! Fårene blev skilt fra 
bukkene og alt i alt hentede 3. deling 8 skyttemærker i land.
Da vi ved eftermiddagstid var færdige med pointskydningen, blev 
vi kørt til Jægersprislejren, hvor vi skulle overnatte. Efter aftens-
mad kørte vi hurtigt tilbage til skydebanerne, hvor vi nu skulle 
skyde aftenskydninger og konkurrere internet i delingen. Mandag 
var en lang dag, og vi kunne først lægge os i seng omkring kl. 00.30.

Næste morgen startede tidligt, og vi var klar til at køre tilbage til 
skydebanerne kl. 07.00. Denne dag ville byde på skydninger, vi end-
nu ikke havde prøvet før. Første skydning var feltskydningen, hvor 
vi også skulle gøre os fortjente til feltskyttemærket, som skulle være 
det sværeste mærke at få. Dette var en skydning på helt op til 490 
meter, hvor målet ville falde til jorden, hvis et projektil ville ramme 
det.  Ud over dette skulle vi også prøve kræfter med nærkamps-
skydning; endnu en skydning, vi endnu kun havde indøvet med løst 
krudt. Man kan altså sige, at vi var lidt ude på dybt vand. Ikke desto 
mindre var motivationen igen i top, og da dagen gik på hæld, var vil 
alle enige om, at feltskydningen havde været den fedeste skydning, 
vi hidtil havde prøvet. Selvom der kun var 2, der havde skudt sig 
til det svære feltskyttemærke, var vi alle oppe at køre over dagens 
skydninger. Der skal ikke herskes nogen tvivl om, at feltskydningen 
for mange var den helt store oplevelse på SKYPER.

Onsdag, som også var den sidste SKYPER-dag, bestod igen af nogle 
nærkampsskydninger, hvor vi fik indøvet vores nærkampsskyde-
stilling på forskellige handlebaner. Derudover var der en skydning, 

hvor vi gruppevis, skulle ligge i kampstilling og samarbej-
de om at beskyde en masse mål på helt op til 600 meter. 

Disse mål ville, som  på tirsdagens feltskydning 
også komme tilfældigt frem og lægge sig ned, når 

vi ramte dem. Det var en super fed skydning, hvor vi som 
deling lærte at samarbejde og kommandoforplante selvom intensi-
teten var høj og artilleriet haglede ned om ørene på os. Den sidste 
SKYPER-dag havde altså, som de to andre, også været rigtig fed og 
lærerig!

Når man kigger tilbage på de tre dage med SKYPER, kan man roligt 
sige, at testosteronniveauet har været på sit højeste - selv for pi-
gernes vedkommende. Derudover har det været tre dage fyldt med 
vildt fede skydninger, som i den grad satte vores skydefærdigheder 
på prøve. Vi har som enkeltmand og som deling skullet vise, hvad vi 
kunne, og det har været fedt at prøve kræfter med skydninger ud 
over det sædvandlige. Der er blevet fyret mange tusinde skud af sted 
på kort tid, men de er bestemt ikke gået til spilde! Der er ingen tvivl 
om, at hele 3. deling er blevet nogle langt bedre skytter efter SKYPER!

- Af RK Christoffer Mey Kjøller

Kalenderen sagde d. 18. maj, klokken var 06.10 og 3. Deling stod 
klar nede i gården på Garderkasernen, parate til at blive kontrol-
leret for korrekt udrustning – præcis som den plejer, når den skal 
til Jægerspris og skyde. På trods af, at de sidste lige skulle have det 
sidste søvn ud af øjnene, var humøret som altid højt, og snakken gik 
lystigt omkring, hvad der nu ventede de kommende dage. De næste 
par dage ville nemlig ikke blive helt normale. Foran os ventede SKY-
PER, en såkaldt skydeperiode på tre dage, hvor vi ville blive testet 
i vores skydefærdigheder og smage på nogle nye, fede skydninger. 
Derudover skulle vi også gøre os fortjente til de såkaldte skytte- og 
feltskyttemærker, som er svære at få, men som samtidig også giver 
hår på brystet og præstige på kontoen. Der var altså lagt i kakkelov-
nen til et par vildt fede dage i Jægerspris og motivationen var i top!

Skydebanerne kendte vi, men da vi om mandagen skulle til at gøre 
os fortjente til det første mærke, skyttemærket, var det alligevel 
som om, at det hele blev mere uvant for os. Nu var der ingen kære 
mor, og det var udelukkende op til en selv at hive skyttemærket i 
land. Selve skydnin- gen var på 200 meter, og den bestod af 

flere forskellige skydninger, hvor 
vi blev testet i de basale 

skydefærdighedder: 
effektivitet, koncen-

tration, vejrtræk-
ning, præcision 
samt at kunne 

Skydelejr i Jægerspris
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1/I LG havde fået til opgave at stille en GRP til at deltage i Litauens 
årlige infanteri konkurrence. 
Gruppen skulle bestå af en GF, NK, LMG, LMG HJ, SAN, DYSSE SK, 
DYSSE HJ samt en GV skytte. Vi formerede dog gruppen som en pa-
trulje med SP1, SP2, PF, NK, SAN osv.
Forud for Litauen stod den på træning i OPS TJ med hjælp fra de 
utrolig kompetente FINSK. Ydermere blev der arrangeret en døgn 
øvelse, hvori der indgik, INFIL, OPK på OBJ samt ANG på OBJ. Afslut-
tende med rappelle træning fra Nærkamps huset i øvelses TN.
23/8. Bilerne pakket til randen med udrustning, mad og krudt. Vi 
kørte til Sverige for derefter at sejle til Klaipedia i Litauen. 
24/8. Ankomst til den velkendte by Rukla. Her mødte vi de andre 
nationer og der blev erfarings udvekslet på kryds og tværs. Alt fra 
VB til sanitets tjeneste, samt taktikker.
25/8. Hen af formiddagen kørte vi til vores competition camp i Ru-
klas øvelses TN. Her fik vi et lille telt hvor den sidste klargørings 
fase kun påbegyndes.
26/8. kl. 0550 var der indvejning af rygsæk, kontrol af RDO, samt 
sidste BTC. Herefter blev vi smidt op i en lastbil og ruffen blev luk-

THE BEST LAND FORCE INFANTRY 
SQUAD COMPETITION

ket. Efter en halv times køre tur blev vi smidt af hvorefter vi havde 
5 min til at finde vores præcise placering på kortet.
Derfra gik det som en taktisk opgave march, hvor der var orien-
tering i mellem posterne. Med kort, uden kort, med kompas, uden 
kompas, samt det at kunne navigere ud fra en selvtegnet skitseteg-
ning. Efter en lang dag med 2 stk. vandpassager, OBS TJ, Granat kast, 
lastbil skub gik vi i ODO. Kl. 2200. Stod den på 7 timers nat oriente-
rings march hvor det gjaldt om at nå så mange poster som muligt. 
Vi vandt nat-orienterin-
gen ved at nå 12 poster og 
fik endda 40min i posen. 
Kl 0540 skulle vi være ved 
vores næste PU for så at 
starte på den sidste del af 
opgave marchen. Dagens 
program stod på mere 
orientering, samarbejds-
øvelser, CIED bane, første 
hjælp samt skydning.
Hele turen blev afrundet 
med en vel fortjent duk-
kert i den lokale sø, nøgen 
naturligvis. Samt en lille 
barbecue fest arrangeret 
af Litauerne.
Placeringerne var såle-
des.
1-Plads 113 point 
Letland
2 Plads 107 point 
Danmark
3 Plads 93 point 
Litauen.
De deltagende. GF: Westh 
NK: Kvist SP1: Bang SP2: 
Dienstrup: LMG: Truelsen 
SAN: Kenneth DYSE: M.S. 
Gevær skytte: Viborg. 
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Af Martin Hebbelstrup

Medio oktober 2014 blev 2. kompagni/II/Livgarden (2/II/LG) varslet 
til at deltage i Operation Shader. Denne operation er Storbritanniens 
bidrag til imødegåelse af Islamisk stat (ISIL) i den irakisk-kurdiske 
region. Kompagniets opgave var, at uddanne kurdiske sikkerheds-
styrker (KSF) i samarbejde med et britisk kompagni, og dermed for-
bedre KSF egen evne til at tilintetgøre ISIL. Det danske kompagnis 
primære opgave var at uddanne indenfor fagene sanitetstjeneste, 
skydeuddannelse og counter IED (C-IED). Kompagniets grundstam-
me bestod af personel fra 2/II/LG, som blev suppleret med eksperter 
indenfor sanitetstjeneste og C-IED. De kom fra henholdsvis trænre-
gimentet og ingeniørregimentet. KMP blev yderligere forstærket af 
personel fra II/LG, telegrafregimentet for at opretholde forbindelsen 
til Danmark og militærpolitiet mhp. evt. efterforskning etc.

Indledningsvis var afrejsen sat til primo november. Forberedelserne 
var derfor korte. Det udvalgte personel fra Hærens forskellige enhe-
der havde for flertallets vedkommende, erfaringer fra flere missio-
ner samt en relativ høj levealder. Denne erfaringsbank betød, at KMP 
hurtigt kunne iværksætte kvalitativ uddannelse indenfor de relevan-
te emner. I uddannelsen var der fokus på kulturforståelse og sprog, 
rules of engagement, konflikthåndtering, skydning, førstehjælp, 
andre typer af håndvåben samt diverse sikkerhedsforanstaltninger. 
KMP udsendelse startede på Cypern, hvor vi mødte vores kommen-
de britiske samarbejdspartnere, som var fra vores søsterregiment 
Princess of Wales’s Royal Regiment. Efter en kort fælles træning fløj 
vi videre til det nordlige Irak. I lejede biler kørte vi til den kaserne, 
hvor KSF skulle trænes.

Træningen af KSF forløb over tre uger og med cirka to hundrede 
KSF-soldater pr. hold. Den første uges uddannelse havde fokus på 
enkeltmand, og blev gennemført i tæt samarbejde med vores briti-
ske samarbejdspartnere. Anden og tredje uge bestod af to moduler. 
Specialemoduler indenfor skydning, sanitetstjeneste og CIED blev 
gennemført af danske instruktører, mens et infanterimodul med fo-
kus på gruppe- og delingsniveau blev gennemført af briterne. Især 
instruktørernes erfaring, levealder og den intensive forudgående ud-
dannelse var medvirkende til at uddannelsen af KSF forløb tilfreds-
stillende fra start. Fra begyndelsen havde vi fokus på at uddanne KSF, 
under forhold de forventede at blive indsat under og med materialer 
som de selv kunne købe i lokalområdet. Ydermere var vores strategi 
at involvere KSF førere så meget som overhovedet muligt. Disse fak-
torer var udslagsgivende for vores succes. Vores tilstedeværelse i 
denne del af Irak var midlertidig, og KSF evne til at opretholde deres 
færdigheder selvstændigt efterfølgende var derfor vigtig. 

Kapacitetsopbygning i det nordlige IRAK
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Kapacitetsopbygning i det nordlige IRAK

Set over hele missionen har danske og britiske instruktører trænet 
mere end 600 KSF. KSF evne til at skyde, udføre manøvre under ef-
terlevelse af principperne for ild og bevægelse, finde og undgå IED’er 
samt redde liv er forbedret markant. Få dage før vi rejste hjem til 
Danmark blev brigaden, som vi have trænet dele af, beordret til at 
deltage i forsvaret af Kirkuk. Vi er overbevist om, at vores træning 
markant har forbedret deres chance for overlevelse i kampen mod 
ISIL.

Livgarden har med denne mission formået at integrer personel fra 
andre tjenestegrene og med kort varsel og langt hjemmefra kan le-
vere kvalitativ træning i samarbejde med en af Danmarks strategiske 
samarbejdspartnere. 

Kompagniet vil afslutningsvis takke de Danske Garderforeninger for 
de tilsendte julegaver som alle, upåagtet regiment, modtog. 
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Afsløring af hæderstavler

Takket være de Danske Garderforeninger, har det igen været mu-
ligt, at få hæderstavler op på Garderkasernen i Høvelte. Tavlerne er 
delt i to afsnit. Den ene del er for dem der har modtaget en medalje 
for heltemodig indsats, den anden del er for dem der er blevet såret 
i tjeneste.

Ved en ceremoni den 28. august 2015, indviede chefen for Livgar-
den oberst, kammerherre Klaws Lawes og Garderforeningernes 
Præsident kammerherre, oberst Flemming Rytter, de seneste tilfø-
jelser på murene.

NYE HÆDERSTAVLER 
afsløret på Garderkasernen i Høvelte

Soldater, pårørende og repræsentanter fra Garderforeningerne var 
tilstede.

Før selve ceremonien havde oberst Lawes den glæde, at kunne 
overrække to medaljer for sårede i tjeneste til overkonstabel-1 
Martin V. Jensen og konstabel Nis Uffe Larsen. De blev begge såret 
tilbage i 2010 i Helmand. 
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Sender jer hermed et lille billede af min søn, Anton Sundø, på 3 må-
neder, som allerede er i godt gang med at læse op på hvad der rør 
sig i og omkring Den Kongelige Livgarde i det fine Garderblad. Hvis 
alt går vel, og han selv ønsker det, skulle han gerne kunne trække i 
uniformen i år 2033.
Han vil kunne gå sin far i fodsporene, som selv var GD og SG:
HOLD APR05, HSGS NOV05, SG AUG06, IH AUG10 - JAN13
CU FEB13 - APR15
Antons morfar var også GD, HOLD JULI74.
Ydermere var hans oldefar, som også var GD, Erik Sundø - HOLD 
NOV41, modstandsmand under krigen i gruppen "Hjemmefronten" 
og var med til at udøve diverse aktioner i og omkring København. 
Dette med efterfølgende straf, da han blev taget af Gestapo, ført til 
Vestre fængsel, overflyttet til Frøslevlejren og derfra deporteret 
til Porta Westfalica, hvor han og andre medfangere gennemgik en 
forfærdelig tid. Erik var døden nær, men blev reddet og kom hjem 
med de hvide busser i Maj 1945. Hans overlevelse gør at lille Anton 
kunne komme til verden.
Anton blev født d.05-05-2015 og kan med rette, bryste sig af at have 
en modstandsmands blod i årene. Vi som forældre vil gøre vores, 
for at Anton bliver fortalt historien om de mænd og kvinder der 
kæmpede for et frit Danmark.

GARDERHISTORIER

#GARDERLIVFå dit billede med i 
Garderbladet ved at 
hashtagge det #garderliv

@kongenafhelsted
Ambassadør modtagelse var 
tungt! Rød galla var tungt! 
#rødgalla #vierslemme 
#garderliv #fredensborgaway

@vicfalconer
IH gør sine ting 
#livgarden #garderliv 
#sønderjylland #uniform 
”inspection #danisharmy 
#DenKongeligeLivgarde 

@johannes_enggrob 
Hvad man bruger sin fritid på 
#garderliv

@andreasotto_
#tbt til da vi var #slum 
gangstere i #brikby under 
MRX, lige inden Rex-tur..  
Gode tider! #slumsoldater 
#bøllernepåhjørnet #dontfuck 
#holdet #garderliv 

Garderhistorier
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Musikkorpset

Af Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

Musik i Cahors: Regentparret havde inviteret Chr. IX Ensem-
blet ned til Chateau de Cayx for at give koncert i slotsgården.
Ensemblet, der består af 9 musikere fra Livgardens Musikkorps, 
blev dannet på initiativ af David M.A.P. Palmquist i 2013 i forbin-
delse med markeringen af 150 året for Christian IX’s tronbestigelse. 
De 9 herrer spiller på instrumenter fra epoken. I dagene 19.-22. 
august var de 9 musikere i Frankrig for at give koncert på Chateau 
de Cayx og i katedralen i Cahors. Musikalsk var det et overordentlig 
interessant program:

For det første skulle den musikelskende Prinsgemal overraskes 
med nykomponeret musik. Musikkorpsets David M.A.P. Palmquist 
havde sat 4 af Prinsens digte i musik, ”Quatre Poèmes de Le Prince 
Consort”.  Musikken er skrevet til digtene: Broderies nocturnes, 
Chant lunaire, Retrouvailles og Acrostiche du Chateau de Cayx. De 
fire digte er alle fra Prinsgemalens seneste digtsamling ”I mine lyk-
kelige nætter” (Dans mes nuits sereines, 2014). Der blev sunget 
med udsøgt delikatesse af bassangeren Steffen Bruun fra DR Voka-
lensemblet. Regentparret, der sad på første række ved koncerten, 
var meget begejstrede.

For det andet var Musikkorpsets Bjarne Ras-
mussen solist på basun i 4 stykker af Georg 
Wilkenschildt (1918-96) fra den metodiske 
samling, ”24 stykker for basun”, i alle tonear-
ter. Akkompagnementet har været bortkom-
met i mange år, indtil det dukkede op i Stock-
holm, og sådan blev det muligt for Bjarne at 
være solist i den velklingende musik.
For det tredje havde Musikkorpsets Stig Søn-
derriis komponeret en ”Cahors Suite”, der 
blev uropført på slottet og gentaget i kate-
dralen. ”Cahors Suite”, der giver en musikalsk 
beskrivelse af lydene i byen, har tre satser: 1. 
Byen vågner, Markedet. 2. Klosterhaven, Ka-
tedralen og 3. Fest på Chateau de Caïx. Musik-
ken og opførelserne var meget vellykkede. 
Pia Levysohn fra den danske ambassade i Pa-
ris var praktisk hjælper og konferencier ved 
koncerten. 
Det er dyrt at fragte instrumenter og udstyr 
til Frankrig, men PJ-Transport og Distribu-
tion sponsorerede transporten - tak for det. 

MUSIK I SENSOMMEREN

INFO
 Ensemblet 
med solist Stef-
fen Bruun og Pia 
Levysohn fra den 
danske ambassade 
i Paris.

 Regentparret 
omgivet af musi-
kerne. 

 Prinsgemalen 
byder velkom-
men til koncert 
med Christian IX 
Ensemblet.

 Den berømte 
skulptur af Jean 
Gauguin i forhallen 
blev flot udsmyk-
ket af Bering 
Blomster.

 Morten Ry-
elund i spidsen for 
Livgardens Musik-
korps.  

 Sopranen Nina 
Bols Lundgren for-
tryllede publikum 
med blomstersan-
ge.

Fotos fra Cayx: Pe-
ter /PJ-Transport 
og Distribution. 
Fotos fra Blom-
sterkoncerten: 
Elisabeth Rihn.
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Musikkorpset

4

5

6

Kongeskibet
Den 2. september var Musikkorpset i Vejle for at spille på havnen, 
da Kongeskibet med Regentparret om bord lagde til kaj. Der ven-
tede masser af børn med kongekroner på hovedet og flag, da det 
smukke skib gled ind i havnen. Efter modtagelsen på Vejle Havn, 
kørte Musikkorpset til Give for at spille koncert på Torvet før og 
efter Prinsgemalens korte besøg på Give Torv. Der var mange glade 
mennesker på Torvet, hvor der bagefter var gratis kaffebord til hele 
byen.

Blomsterkoncert
Musikkorpset havde premiere på en ny koncertrække i Stærekas-
sen: temakoncerter. 
Den første i rækken var en blomsterkoncert til ære for Bjarne Als 
fra Bering Blomster, der utallige gange har doneret kostbare blom-
sterarrangementer til orkestrets koncerter. Der var fyldt op på til-
skuerpladserne, og oven i købet havde HKH Prinsesse Benedikte 
fundet vej til koncerten. TV2 filmede til deres programserie ”Kon-
gelige Hofleverandører”, der sendes til efteråret. Denne gang havde 
Bjarne Als udsmykket hele Stærekassen, der strålede og blomstre-
de. Musikken blev ledet af et sympatisk, nyt ansigt foran orkestret: 
dirigenten Morten Ryelund. Han dirigerede bl.a. en uropførelse af 
David M.A.P. Palmquist, der havde komponeret ”Bering Blomster 
Vals” til lejligheden. Den vakte jubel, og publikum kvitterede med 
stående ovationer. Musikkorpset spillede musik fra bl.a. ”Rosenka-
valeren”, og sopranen Nina Bols Lundgren sang blomstersange. Den 
gode stemning i orkestret forplantede sig til publikum - eller var 
det omvendt?

KOM OG LYT
Tirsdag d. 27. oktober kl. 19.30 Lillerødhallerne: koncert

Fredag d. 30 oktober kl. 19.30 Stærekassen: Temakoncert 
”Musicals for ever”

Fredag d. 20. november kl. 16.45 Hotel d’Angleterre, Kgs. 
Nytorv: Julelystænding

Tirsdag d. 15. december kl. 19.30 Stærekassen: Julekoncert.
Se mere på dklm.dk

www.dklm.dk



Trænregimentet

Hvorup

ChristiansborgHaderslev

Sønderborg

Vidste du at…
Den nationale flagdag ærer danske 
soldater, der har været udsendt siden 
1948. 
Flagdagen blev første gang markeret 
5. september 2009
På Christiansborg var der stor uenig-
hed om, hvilken dato der skulle væl-
ges. DF foretrak d. 29. august, da man 
i 1943 opgav samarbejdet med Nazi-
Tyskland på denne dag. Venstre fore-
trak d. 31. august, da korvetten Olfert 
Fisher i 1990 indgik i Golfkrigen. Man 
endte dog med et forlig og en neutral 
dato.  

Danmark

Middelfart

Opklaringsbataljonen stillede med ca. 
250 mand, udover dem,  deltog repræ-
sentanter fra Beredskabet og politiet, 
samt De Blå Baretter, Marinen, Flyve-
hjemmeværnet.
Vor Folketingsmand Peter Juel Jensen 
(V) holdt talen.
Han er i øvrigt også medlem af Besty-
relsen i Folk & Forsvar Bornholm.
Og naturligvis også Folk & Sikkerhed 
Bornholm.

Bornholm

Den 1. september fik jeg tilsendte et 
Dannebrogsflag med DG-mærket limet 
på stangen. Efter ide fra Livgardens 
sergentgruppe havde Peter Horsten 
taget initiativ til at finde de gravsteder, 
hvor der lå gardere, der havde mistet 
livet på international mission. Peter 
sendte 15 flag til 13 garderforeninger, 
med opfordring til at sætte flagene 
på flagdagen, og derfor fik jeg et Dan-
nebrogsflag. Om morgenen på den 5. 
september kørte jeg til Dalum Kirke-
gård og placerede flager på højre fløj 
af gravstenen for garder, kaptajn Chri-
stian J.G. Damholt, og jeg hentede flaget 
igen nogle dage efter. Flaget ligger klar 
til næste års flagdag.

Den Fyenske

 24

FLAGDAG 2015

Næstved

Randers

Der var faner fra Marinen, Hjemme-
værnet og Langelands Garderforening, 
Svendborg Garderforening og Faaborg-
egnens gamle Gardere

Langeland



Trænregimentet Livgardens Kaserne 

Christiansborg

Aalborg

Esben Snare

Sønderborg

Kastellet

Skive

På den Nationale Flagdag, den 5. sep-
tember deltog vores forening med fane 
ved de to arrangementer, der blev af-
holdt i Roskilde by, samt efterfølgende 
ved Jyllinge Kirke. Begge arrangemen-
ter var flotte med faner fra andre sol-
daterforeninger. Ved arrangementet 
i Roskilde talte foreningens formand 
Leif Fokking. To meget flotte arrange-
menter til ære for Danmarks udsendte 
i internationale tjenester.

Roskilde

Den Nationale Flagdag for Danmarks 
Udsendte, den 5. september 2015 blev 
afholdt i parkanlægget ved Tolstrup 
Mindestenen overfor Assens Rådhus. 
Efterfølgende blev der serveret kaffe 
og brød i Rådhusets kantine. Byens 
borgmester Søren Steen Andersen bød 
velkommen og holdt en tale til delta-
gerne og publikum. 9 faner var på plads 
i faneborgen og Assens Marineforening 
stod for flagshejsningen. Fra vores for-
ening deltog Arne Jull Madsen, Frits 
Jacobsen og Tom Kristensen. Dagens 
hovedtaler i kantinen var politikom-
misær Ann Kate Petersen, der tidligere 
har været udsendt på mission i udlan-
det samt Preben Find, der ligeledes har 
været udsendt. 

Assens

Arrangementet fandt sted 5. septem-
ber.
Vejret var ikke med os, selv om Køge 
Kommune havde sørget for, at byen var 
flagsmykket. Det begyndte så småt at 
dryppe, da paraden blev formeret og 
det silede ned, da vi nåede Køge Torv, 
hvor Formand Henrik Agerlin, Køges 
Borgmester Flemming Christensen 
samt Vicepolitiinspektør Preben Mo-
liin, holdt deres taler for vore udsendte. 
Det holdt heldigvis op med at regne da 
vi nåede Marinestuen, men der skulle 
vi jo også være indendørs.
Vi savnede musikken i spidsen af vor 
parade men takker for, at Køge Byorke-
ster fremførte et par musikstykker, for 
os alle på torvet.
Tak til alle for jeres tilslutning og enga-
gement.
Se billeder på hvor hjemmeside www.
koogf.dk

Køge

En garder, faldet i Afghanistan, er be-
gravet i København.
I anledning af Flagdagen har Garder-
foreningen i København sat et flag på 
major Anders Storruds grav.

København

  25
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Historisk leder og specialkonsulent ved Den Kongelige Livgarde, 
Eric Lerdrup Bourgois, har i perioden fra marts til juli været ud-
sendt af Forsvaret til Mali, som franskfaglig støtte for general Mi-
chael Lollesgaard. Den danske general, der har været bataljonschef 
ved Livgarden, er chef for en godt 11.000 mand stor (og primært 
fransktalende) FN-styrke i Mali – der opererer under FN’s MINUS-
MA mission. 
Udsendelsen til Mali har budt på mange udfordringer for Eric Ler-
drup Bourgois. ”Det ekstremt varme klima er en stor udfordring 
– særligt i Sahara og Sahel-ørkenen i den nordlige del af Mali, hvor 
der kan blive over 50 grader varmt i skyggen. En anden udfordring 
er infrastrukturen, som ofte er ikke-eksisterende. Det er f.eks. 
vanskeligt at krydse Nigerfloden – Afrikas tredjelængste flod. Og 
så er der ikke mindst de etniske og politiske spændinger mellem 
befolkningsgrupperne i syd og nord – herunder også internt, der 
er afgørende for sikkerhedssituationen. Dertil kommer risikoen 
for tropesygdomme, som f.eks. malaria, ebola mm. samt trusselsni-
veauet, der bl.a. påvirkes af brugen af IED/vejsidebomber og selv-
mordsangreb mv. samt af kampe mellem rivaliserende væbnede 
oprørsgrupper, regeringshæren, islamistiske grupperinger og for-
skellige kriminelle netværk. Sidstnævnte har meget store interes-
ser i ”human trafficking”, transport af narkotika og våben mm. gen-
nem Mali”, udtaler Eric Lerdrup Bourgois.
MINUSMA missionen i Mali er FN’s hårdeste mission i nyere tid. 
Over 60 FN soldater har mistet livet og flere end 250 andre er ble-
vet såret i de to år som missionen har eksisteret.
 

MINUSMA missionen har til formål at: 
Stabilisere situationen i beboede områder i 
Mila, samt at understøtte at regeringen kan 
reetablere kontrollen med sit territorium. 
At implementere transitionskøreplanen1 
gennem inklusiv dialog og forsoningspro-
cesser, samt at støtte valgprocesserne.
Sikre beskyttelsen af civile, at menneske-
rettighederne overholdes, at yde huma-
nitær bistand, bevare kulturelle mindes-
mærker samt at sikre retsforfølgning af 
internationale forbrydelser. 
1 Plan for overgang til et demokratisk Mali 

(Kilde: Forsvaret.dk) 

MINUSMA missionen

Med general Lollesgaard 
I MALI

INFO
 Eric Lerdrup 
Bourgois foran 
hovedindgangen til 
MINUSMA missionens 
civilt dominerede 
hovedkvarter i Malis 
hovedstad, Bamako. 
Det er tredje gang Eric 
Lerdrup Bourgois er 
udsendt af Forsvaret i 
international tjeneste. 
Tidligere udsendelser 
har været til Bosnien i 
det tidligere Jugosla-
vien og til Afghani-
stan. 

 Eric Lerdrup 
Bourgois (th.) og FN-
soldat fra Tchad (tv.) 
i FN-lejren i Kidal, i 
det nordlige Mali - på 
kanten af Sahara-
ørkenen.

 Eric Lerdrup 
Bourgois i landsbyen 
Bintagougou, i det 
centrale Mali, hvor 
de tilbageværende 
landsbyboere lider 
under den forværrede 
sikkerhedssituation 
med angreb, plyndrin-
ger, og kidnapninger 
til følge. 

 Indtryk fra Bam-
ako, Malis hovedstad. 
Mali rangerer blandt 
verdens allerfattigste 
lande.

 Fiskere på 
Nigerfloden, som er 
Afrikas tredjelængste 
flod. Nigerfloden, der 
er svær at krydse i 
Mali, er afgørende for 
mange Maliborgeres 
livsgrundlag. 
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Skydning i VINGSTED 
mellem nye og gamle gardere
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Af garder C. K. S. Kruse og garder K. Fredborg, vagtkompagniet

Den årlige skydning mellem de vagtgående gardere og garderfor-
eningerne landet rundt fandt sted i Vingsted i Jylland i september. 
12 gardere og chefen vor vagtkompagniet blev sendt afsted fra 
Livagardens Kaserne på Gothersgade med kurs mod Vingsted, og 
en god køretur foran sig. Ved ankomst til det fantastiske skydean-
læg i Vingsted var der glædeligt gensyn mellem de nye og gamle 
gardere, da nogle havde mødt hinanden ved en skydning et par 
uger tidligere på Amager.
Skydningen bestod af skydninger på 50 meter banen med salon-
gevær, og skydninger på 200 meter banen med de vagtgående 
garderes egne geværer, der skyder 5,56 mm patroner, og de gamle 
garderes større og mere præcise geværer, som skød med 6,5 mm 
patroner. Instruksen til dagen blev givet af Oberstløjtnant Stolten-
borg, chef for 3. bataljon, og konkurrencen var hermed i gang.
De vagtgående gardere startede med at skyde med deres egne ge-
værer for derefter at give instruktion til de gamle gardere, der også 
skulle skyde med geværet, M/95. Med M/95’eren startede de gamle 
gardere på 200 meter banen med en prøveskydning på fem prøve-
skud og derefter 10 gældende skud. Det var tydeligt, at nogle af de 
gamle gardere var bedre end andre, og at der var mange, der ikke 
var vant til at skyde med et sådan gevær. Irritationerne over gevæ-
ret blev da også udtrykt med det gennemgående tema, at geværet 
var noget værre plastik og et legetøjsgevær, men det viste sig dog 
stadig, at det kunne ramme nogenlunde plet, når den rette skytte 
fik riflen sat til skulderen.
Når de vagtgående gardere ikke hjalp til at instruere på deres egne 
geværer, fik de lov til at prøve at skyde med geværerne på både 200 
m og 50 m, som var noget helt nyt for dem. Til disse konkurren-
cegeværer var der hjælpemidler som en rem til at holde geværet 
spændt til skytten, en handske der skulle optage de små vibrationer 

fra f.eks. pulsslag, og mange andre ting, der gjorde en skydning me-
get nemmere på 200 meter, end de vagtgående gardere er vant til. 
Efter konkurrenceskydningerne var afgjort, og der var fundet en 
vinder, var det tid til at nyde godt af det store tag-selv-bord. Un-
der maden blandede de forskellige generationer sig, og så var tiden 
inde til at udveksle gode, og dårlige, oplevelser fra kasernelivet og 
ikke mindst den berygtede REX-tur. Med fulde maver lyttede især 
de vagtgående gardere på de mange beretninger, som blev fortalt 
med glæde og en smule savn, da man tydeligt kunne høre, at tiden 
i Høvelte/Sandholmlejren og inde på Gothersgade havde sat et 
præg på deres liv, og givet minder, som de nok aldrig kommer til 
at glemme. 
Efter maden og præmieoverrækkelsen takkede oberstløjtnanten 
for en godt og vellykket årligt arrangement mellem de danske gar-
derforeninger og vagtkompagniet, hvilken han forsikrede nok skul-
le gentage sig igen næste år. Inden de mætte og unge gardere satte 
sig ind i deres biler, sagde de tak for en anderledes og indtryksfuld 
dag, som de og Major Østergaard, chefen for vagtkompagniet, var 
godt tilfredse med, da resultaterne bliver bedre og bedre for vagt-
kompagniet, for hver gang disse årlige skydninger bliver afholdt.
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Særligt for medlemmer

Ved et åbent hus arrangement den 21. august hos Pak & Send i Kon-
gens Lyngby blev det markeret at Gardershop har eksisteret i 5 år.
Dagen bød bl. a. på optræden af Livgardens Tambourkorps, og eje-
ren af Gardershop Claus Harkjær, havde besluttet at bruge dagen på 
give Tambourkorpset en gave.
Gardershop har jo som sit formål at støtte og opmuntre tjenstgø-
rende gardere i ind- og udland. Og nu var tiden så kommet til Tam-
bourkorpset.

Støtte til TAMBOURKORPSET

Claus Harkjær overrækker den første trøje til SG Thomas Hoffmann Duvander.

Gaven var valgt i samråd med lederen af Tambourkorpset SSG 
Morten Thurø, og der var fleecetrøjer til alle korpsets medlemmer. 
Trøjerne har på brystet Livgardens Sol med teksten ”Den Kongelige 
Livgarde” og på ryggen er solen med teksten ”Livgardens Tambour-
korps”.
”Vi er meget glade for gaven, vi har længe ønsket os en trøje, så vi 
kan være ens, når vi er i civil under rejser o.l.” siger SSG Morten 
Thurø.

Af APR-12, redaktør Andreas Dalsgaard. Kilde: Forsvaret.dk
Forsvaret har besluttet at anerkende veteraners indsats under 
udsendelse for forsvaret i international tjeneste i perioden 
1948 – 2009 med ny-indført medalje.
En, indtil nu, overset gruppe af danske veteraner vil i løbet af 2016 
blive anerkendt for deres internationale tjeneste. Den ny-indstifte-
de ”Forsvarets Medalje” er blandt andet indført med det formål at 
anerkende danske veteraner, der har gjort international tjeneste 
i perioden 1948 til 2009. Medaljen er ikke tilknyttet én bestemt 
udsendelse, men anerkender den samlede indsats i førnævnte pe-
riode.
Forsvaret anslår, at der går mere end 30.000 veteraner rundt i lan-
det, der endnu ikke er blevet anerkendt deres tjeneste. Det ønsker 
man nu at gøre op med. Veteranerne har i september måned mod-
taget en invitation til at deltage i en medaljeparade i løbet af 2016.
Desværre er alle veteraner ikke identificeret, hvorfor der kan gå 
veteraner rundt i landet, der ikke har modtaget en invitation fra 
forsvaret. Forsvaret skriver selv:
”Er du veteran, men har ikke modtaget invitationen med post i lø-
bet af første halvdel af september måned, og mener du, at du er i 
målgruppen for medaljen, kan du søge om at modtage medaljen. 
Hvis du søger inden den 30. oktober 2015, og din ansøgning kan 
godkendes, har du mulighed for at vælge at deltage i et af Forsva-
rets arrangementer og få medaljen overrakt der. Du kan naturligvis 

Forsvaret ANERKENDER veteraner 

også søge om at modtage medaljen efter den 30. oktober 2015, men 
du vil i så fald modtage medaljen med posten.”
På www.garderforeningerne.dk findes et link til, hvordan medaljen 
kan søges. 
Endvidere gøres det klart, at efterladte pårørende til veteraner også 
kan søge om at modtage medaljen på vegne af afdøde. Det gøres 
også via ovenstående link.
De Danske Garderforeninger opfordrer alle gamle gardere til at ud-
brede denne information blandt veteraner, således at flest muligt 
vil blive anerkendt deres tjeneste.



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

Brønderslev og Omegn  GF 70
Formand: MAJ-89 Jan Hall Andersen
Klarup Skolevej 6, 9270 Klarup
Tlf. 41 17 42 08
e-mail: zinksmeden@gmail.com 

Hadsund og Omegn  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

Himmerland  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

Hjørring og Omegn  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: bentogbettymikkelsen@gmail.com
www.hjgarderforening.dk

Hobro og Omegn  GF 35
Formand: APR-88 Claus Storgaard Nielsen
Buen 4, Gettrup, 9500 Hobro
Tlf. 40 46 03 33
e-mail: clausstorgaardnielsen@hotmail.com

Morsø GF 44
Formand: 686-SEP-64 Knud Rasmussen
Soelbergsvej 11, 7900 Nykøbing M
Tlf. 97 72 22 36
e-mail: aak.rasmussen@gmail.com

Randers By og Omegn 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

Thisted Amt 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
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Nordjylland 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

Generalforsamling nr. 101
Himmerlands Garderforening inviterer 
hermed alle gamle garderkollegaer til jule-
frokost og generalforsamling  mandag den 
7. december 2015 kl. 18,00  på Aars Hotel, 
Himmerlandsgade 111, 9600 Aars.
Dagsorden ifølge vore vedtægter der udsen-
des primo november 2015 til alle medlem-
mer via mail eller brev.  
Nærmere oplysninger hos bestyrelsen, til-
melding til bestyrelsen eller e-mail: garder@
himmerlandsgf.dk snarest og senest søndag 
den 6. december 2015 kl. 18.00. Alle er vel-
kommen.   

Onsdag den 4.november kl.19.00 
afholdes der sammen med andre soldater-
foreninger i Hjørring skydeaften i Sindal. 
Husk tilmelding forinden til undertegnede 
af hensyn til afslutningen over et par stykker 
brød, samt uddeling af præmier. 

Af kommende aktiviteter har vi torsdag den 
3. december julesammenkomst, måske en 
god ide med et kryds i kalenderen. Der vil 
blive udsendt program med invitation over 
aftenen i starten af november.

267-JUL-59 Bent Mikkelsen.

TORSDAG DEN 5. NOVEMBER KL. 18.00 
GENERALFORSAMLING NR. 108 I PA-
PEGØJEHAVEN.
Indkaldelse udsendes til alle medlemmer. En 
dejlig aften hvor vi efter generalforsamlin-
gen samles om det traditionsrige torskebord 
eller måske dyrekølle. Oplys ved tilmelding-
en hvad du foretrækker. Husk det er nødven-
digt at tilmelde sig, enten på telefon til Olav 
Vibild 2814 3501 eller email til kontakt@
gfnordjylland.dk 

TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER KL. 19.30 
SKYTTELAUGET. 
Med fokus på det kammeratlige samvær 
afholder Skyttelauget skydeaften men også 
med kortspil og rafling. Stedet er som sæd-
vanlig skydebanerne på Gl. Lindholm Skole. 
Tilmelding ikke nødvendig.

SØNDAG DEN 22. NOV. KL. 09.00: GARD-
ERJAGT PÅ FLINTEGAARDEN.
Jagtlauget afholder garderjagt hos vort 
medlem Poul Faurholt. Indbydelse med 
nærmere adresse udsendes til alle jagtinter-
esserede medlemmer af GF Nordjylland. Er 
du interesseret så ring til Oldermand Kjeld 
Christensen, Tlf.: 2330 9286.

TIRSDAG DEN 24. NOVEMBER KL. 19.30 
TRÆNINGSSKYDNING.
Skyttelauget arrangerer i vinterens løb 
en række træningsaftener, hvor medlem-
merne af GF Nordjylland kan forbedre deres 
skydefærdigheder. Aftenen er koncentreret 
omkring skydetræning. Der vil være instruk-
tør til stede. Tilmelding ikke nødvendig, du 
skal blot møde op til skydetræning. Du er 
velkommen til at tage børn eller børnebørn 
med til træningsskydningen.

TIRSDAG DEN 8. DECEMBER KL. 19.00 
JULESAMMENKOMST I PAPEGØJEHAVEN I 
PAPEGØJEBURET  I AALBORGHALLEN.
En aften for hele familien. Vi har vort tradi-
tionelle ande- og gavespil med overraskel-
ser. I får alle de bankoplader, I kan overse, 
for kun 40,- kr. pr. deltager, børn under 13 år 
spiller grats. Vi er naturligvis taknemmelige 
for gaver fra vore medlemmer, og derudover 
udlover GF 4 flotte julekurve (2 til en værdi 
ca. kr. 250,- pr. stk. og 2 til en værdi af ca. 
500,- pr. stk.) og naturligvis 10 dejlige store 
ænder, rødvin, kaffe og andre overraskelser. 
I pausen kan der købes kaffe mv. Tilmelding 
ikke nødvendig. Snyd ikke dig selv og famil-
ien for denne dejlige aften

GOKART REG. 1.
Måtte desværre aflyses p.g.a. manglende 
tilmelding.

Læs om vores fugleskydning 
samt besøget i København 
på garderforeningerne.dk 

JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Onsdag d. 4. og 18. november kl. 19.30
Skydning 15.m og kammeratskabs aften i 
Sjørring Hallen.
Vi mødes på skydebanen i Sjørring hallens 
kælder.
Indgang fra bagsiden af hallen.
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.
 

Der indkaldes hermed til ordinær gene-
ralforsamling i vor Garderforening tirsdag 
den 17. november kl.19.00 i Garderstuen på 
Restaurant Tronborg. Dagsorden er ifølge 
vedtægterne. Generalforsamlingen indledes 
med spisning: sild og forloren skildpadde. 
Prisen for dette samt kaffe er kun 125 kr. 
Tilmelding inden den 13. november til for-
manden eller til kasserer Leif Bodilsen Kal-
dahl tlf. 8646 6234 email: a.l.bodilsen@
gmail.com.

Og så er det tid at sætte kryds i kalende-
ren: 
Husk foreningens traditionelle julebanko 
fredag den 4. december kl. 19.00. 
Vel mødt

AUG-7 Søren Dam Kjeldsen



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

Bjerringbro og Omegn GF 75
Formand: 964-JUN-68 Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 19 88
e-mail: ole777964@gmail.com

Djursland 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 GF 23
Formand: FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pe-
dersen
Henry Heerups Vej 36, 7430 Ikast
Tlf. 60 91 73 42
e-mail: klinch@webspeed.dk

Lemvig og Omegn 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 GF 12
Formand: APR-72 Jens Peter Petersen
Smedegade 31, Ørting, 8300 Odder
Tlf. 20 32 33 18.
e-mail: garderforeningen.odder@gmail.com

Holstebro og Omegn  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
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Region 2

Vendsyssel 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 GF 77
Formand: 952-MAJ-66 Poul Sonne Jensen
Gl. Lyngdrupvej 15, 9310 Vodskov
Tlf. 98 28 14 78
e-mail: lyngdrup@mail.tele.dk

Onsdag d. 4. november kl. 19.00
Kammeratskabsaften på Grønlandsvej 16, 
9900 Fr.havn. Kammeratligt samvær med 
skydning, kortspil og bowling.   
Onsdag d. 18. november kl. 19.00
Julefrokost med damer - Nærmere informa-
tion i Garderbladet, på hjemmesiden, Face-
book og mail.
Der serveres traditionel julefrokost. Med 
mandelgave og lidt lotteri. Tilmelding senest 
11. nov. til Peter tlf. 3124 3733.

Læs om vores besøg på 
Frederikshavn Politistation 
på garderforeningerne.dk  

DEC-97 Martin Jensen

Onsdag d. 18 november 2015.
Ordinær Generalforsamling samt indvielse 
af Garderstue.
Der indkaldes hermed til foreningens or-
dinære generalforsamling i garderstuen på 
Hotel Hjallerup Kro, Søndergade 1, Hjallerup 
kL. 18.00.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Vi mødes kl. 18.00 til spisning med efterføl-
gende generalforsamling samt kammeratlig 
samvær.
Pris på menu samt drikkevarer bliver sendt 
ud på mail til medlemmer.
Tilmelding senest D. 11 november til 
Formand Poul Sonne Jensen på Tlf. 2240 
1478 / 9828 1478 eller mail lyngdrup@
mail.tele.dk eller
Sekretær Jacob Dam Rasmussen på Tlf. 2448 
0186 eller mail jdr@stofanet.dk
Vel Mødt.

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

Lørdag den 12. september gik turen til 
Samsø. De første steg på bussen i Holstebro 
og da vi kom til Samsø var bussen fyldt op.
Holger Bertelsen og Carsten Buchard, for-
mand for Samsø Garderforening, var rej-
seledere. Vi blev vist rundt på øen hvor vi 
blandt andet var på Brattingsborg Gods, 
hvor vi fik en rundvisning. Godset ejes af 
Anders Danneskjold Lassen (gammel gar-
der). Vi var også inde ved Evelyn Iversen 
der har guldbelagt skulpturen (350 års 
jubilæum) der står på midterpartiet over 
balkonen på Godtersgade kaserne. Evelyn 
er gift med Vagn Iversen som også er gam-
mel garder.
Stor tak til Holger Bertelsen og Carsten 
Buchard Samsø Garderforening for en rig-
tig god rundvisning.

Bowlingaften m/damer
Tirsdag, den 3. november kl. 18.30 holder vi 
den årlige bowlingaften m/damer på Bowl´ 
n´ Fun, Tingvej 7, Viborg. Tilmelding på tlf. 
8668 1095, senest fredag den 30. oktober.

Bowling mod Viborg Garderforening af-
holdes tirsdag, den 12 januar. Mød op, så vi 
kan få en rigtig god dyst, så reserver datoen 
allerede nu.

Husk skydning
Vi skyder hver onsdag fra kl. 19.00 - 21.00 på 
Bjerringbro Hallens Skydebaner. Vi skyder 
om vor vandrepokal, hvor de 10 bedste skyd-
ninger tæller. Ud over skiver og ammunition, 
koster det kun et medlemskab af Forsvars-
brødrenes Skytteklub til ca. 100,- kr. 
Vi vil gerne være flere, så ”kom ud af busken” 
og prøv at være med. Efter skydningen har vi 
kammeratligt samvær. Det er muligt at købe 
øl eller vand til rimelige priser.

FEB-74 Per Dalgaard

Fugleskydning
Søndag d. 22-11-2015 kl. 09.30 på Lund-
gårdskolen til morgen kaffe.
Efter Dame og Herre fugle er nedlagt er der 
frokost.
Morgenkaffe / Skydning / Frokost. Pris 
75.00 kr.
Drikkevarer 10.00 kr. pr. genstand
Mød nu talstærk op
Sidste tilmelding d. 15-11-2015
Ole Haunstrup Andersen 
mail mosegaarden@hotmail.dk
Eller 2323 2059

Julehygge – Andespil
Tirsdag d. 15-12-2015 kl. 19.00 holder vi 
årets julehygge der vil i år være andespil 
med fine gevinster, der vil også være ameri-
kansk lotteri, i pausen serveres der gløgg og 
æbleskiver.
Pris pr. kort 10.00 kr.
Vel mødt alle sammen.
Sidst tilmelding d. 8-12-2015
Ole Haunstrup Andersen 
mail mosegaarden@hotmail.dk
Eller 2323 2059

FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen

Vær opmærksom på foreningens aktiviteter 
på hjemmeside. 
Der er flere arrangementer med skydning og 
foredrag.

APR-69 Hans Tinggård

Fredag d. 27. november kl. 18.30
Julefrokost og banko i Cimbriahuset på 
Spangbergsvej
Vi afholder vores årlige julefrokost/banko 
for medlemmer og ledsager.
Menuen bliver lidt anderledes i år, men til en 
meget fordelagtig pris, 200,00 kr. incl. drik-
kevarer og 3 spilleplader.
Efterfølgende spiller vi banko om fine spon-
serede præmier mm.
Tilmelding senest d. 22 november til Niels 
Godiksen på 2090 7901 el. n.godiksen@mail.
dk



Ringkøbing og Omegn 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 GF 09
Formand: JAN-59 Carsten Buchardt
Landevejen 12, 8305 Samsø
Tlf. 86 59 62 42 
e-mail: carstenbuchardt@gmail.com
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Husk! Pokalskydning M/K på 15 m.:
Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.00 i 
Højmark Hallens Skydekælder. Så er for-
eningens aktivitetsprogram for 2015 ved 
at være udtømt. Det sidste arrangement er 
anden omgang af årets to pokalskydninger 
på 15 m. mod Skjern GF. Her ved den sidste 
skydning afgøres det, hvilken forening der 
skal opbevare pokalen det næste års tid, 
det er det samlede resultat af årets to skyd-
ninger, der er gældende. Mød talstærkt op, 
for meget kan indhentes her ved den sidste 
skydning, for mange gange er det antallet 
af skyttere, der bliver afgørende for, hvilken 
forening der løber af med sejren, og det er 
den skytter fra den vindende forening, der 
har deltaget i begge skydninger og sammen-
lagt har den højeste score fra årets to skyd-
ninger der blive pokalskytter og får lov til at 
opbevare pokalen som bevis. Men den hef-
tige kamp om at få del i de fine Garderglas 
deltager alle i, der er otte præmier i alt, så 
chancerne for at skyde sig til en Garderglas 
er rimelig stor. Efter skydningen mødes vi i 
”Garderstuen” til hyggeligt samvær og præ-
mieoverrækkelse, samt Jans gode kaffebord. 
Mød nu op og deltag i det kammeratlige 
samvær med andre gamle gardere m/k’ere, 
alle kan deltage i skydningen uanset kvali-
fikationer, da vores interne regler tillader 
skydning med geværstøtte.

JAN-72 Anders Bjerg

Skanderborg og Omegn GF 36
Formand: AUG-72 Asger Thykjær
Hadrupvej 65, Vedslet, 8732 Hovedgård
Tlf. 21 66 65 59
e-mail: brittaogasger@fibermail.dk
www.skanderborg-garderforening.dk

Silkeborg og Omegn  GF 30
Formand: SEP-85 Poul Lauridsen
Skærskovvej 87, 8600 Silkeborg
Tlf. 20 12 75 96
e-mail: pgl@silkehs.dk
www.silkeborg-garderforening.dk

Bankospil
Husk, at vi spiller bankospil den 26. novem-
ber 2015 på Restaurant Sølyst, Sølystvej 32, 
8660 Skanderborg. Tag gerne familie og 
venner med.
Der er gode præmier: ænder, ribbenstege, 
kyllinger, rødvin og chokolade.

Viborg og Omegn 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

Aarhus og Omegn 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

Skive og Omegn 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 GF 64
Formand: FEB-69 Gunnar Jensen
Åvangen 5, 6900 Skjern
Tlf. 30 46 20 73
e-mail: gunnar.yette@hotmail.com
www.skjerngarderforening.dk

Tirsdag d. 3. november.
Bowling kl. 18.30 i Bowl´n Fun, Tingvej 7, 
Viborg. Denne aften tager vi damerne med.
Senest tilmelding til Karsten d. 30. oktober

Fredag d. 27. november.
Julelotterispil. Husk foreningens traditio-
nelle julehygge på Rindsholm Kro fredag den 
27. november kl.18.30.
Der er lotterispil med mange gevinster – så 
tag hele familien med. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

Til orientering
For nemmere, hurtigere samt billigere at 
kunne give besked til vore medlemmer, vil 
vi opfordre jer til at sende  jeres mailadres-
se til vores sekretær på mailadressen 
jbech@post9.tele.dk. Dette gælder også 
hvis jeres mailadresse ændres.

AUG-82 Jørn Bech

Skydning 
De næste skydeaftener på 15 m salonbaner-
ne under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjerg-
vej, Højbjerg er onsdagene den 28. oktober 
og den 25. november fra kl. 19.00. 
Nærmere oplysninger om skydning hos Jan 
Creutzberg tlf. 30 24 71 09. 

Fredag den 6. november kl. 18.30 er der 
Andespil i det Store Selskabslokale, Skov-
vangsvej 127, Aarhus N. 
Spil med om de flotte præmier og de udsøgte 
sidegevinster. 
Dørene åbnes for salg af spilleplader kl. 
18:30. Opråb begynder kl. 19:00 prc. 
Hele familien er velkommen til at spille med. 
Pris: 50 kr. pr. voksen og 25 kr. pr. barn un-
der 15 år for kaffebord med franskbrød og 
kringle. 
Øl, vin og sodavand kan købes. 
Bindende tilmelding: Jørgen Johnsen tlf. 40 
75 17 24 E-mail: abc-telte@mail.dk senest d. 
30. oktober. 

Onsdag den 11. november kl. 11.00 er 
der mindehøjtidelighed for våbenhvilen i 
Første Verdenskrig i Mindeparken, Aarhus. 
Foreningens fane er til stede. Det foreslås, 
at man blandt de fremmødte på egen hånd 
aftaler evt. frokost efterfølgende. Arrangør: 
SOK. Ingen tilmelding. 

Fredag den 20. november kl. 18.30 er 
der Generalforsamling i Frimurerlogen, 
Christiansgade 6, Aarhus. Dagsorden jfr. 
vedtægterne. Alle medlemmer bør komme til 
generalforsamlingen og gerne deltage i den 
hyggelige spisning bagefter. 
Vælg mellem kogt torsk og engelsk bøf. Des-
serten er pandekager med is. 
Hæderstegn bæres. 
Pris: 100 kr./pers. Excl. drikkevarer. 
Bindende tilmelding til spisning: Jørgen Ø. 
Johnsen tlf. 40 75 17 24 E-mail: abc-telte@
mail.dk senest den 7. november. 

Onsdag den 2. december kl. 11.00 er der 
mindehøjtidelighed for jernbanesabotø-
rerne fra Langaa-gruppen, på Skæring Hede 
ved mindestenen. Arrangør: Aarhus Samvir-
kende Soldaterforeninger. Ingen tilmelding. 

Onsdag den 2. december kl. 19:00 ser-
veres der Julegløgg i Selskabslokalet, 
Skovvangsvej 127, Aarhus N. Kammeratligt 
samvær, kortspil og garderhygge. Nisserne 
serverer kraftig gløgg, æbleskiver og kaffe. 
Pris: 70 kr./pers. 
Bindende tilmelding: Per Bundgård tlf. 86 98 
86 00 senest den 27. november. 

JAN-77 Jørgen Ø. Johnsen

Vi hygger os i pausen med kaffe og oste-/
rullepølsemadder. Kom i god tid, så du kan 
vælge dine vinderplader. Skanderborg Mari-
neforening og Garderforeningens medlem-
mer opfordres til at møde op i stort tal.

Repræsentantskabsmøde 2016
Vi gør endnu engang opmærksom på, at 
Repræsentantskabsmødet i 2016 afholdes i 
Skanderborg af Garderforeningen for Skan-
derborg og Omegn lørdag den 28. maj 2016.

Glæd jer til Kammeratskabsaften, Andagt, 
March, Repræsentantskabsmøde, Aftenfest 
og Golf i dagene 27.-29. maj 2016.

Vi kan med stolthed meddele, at Den Konge-
lige Livgardes Musikkorps har givet tilsagn 
om at komme og deltage ved Repræsentant-
skabsmødet i Skanderborg, hvor korpset vil 
afholde en koncert fredag, støtte andagten 
i Slotskirken lørdag og gå i front sammen 
med fire Tambourer, når vi går march gen-
nem Skanderborg by.

Garderforeningen for Skanderborg og Om-
egn fylder 100 år den 4. februar 2016.

AUG-72 Asger Thykjær



Garderforeningerne i Sydjylland (3)

Vicepræsident: MAR-93 Ulrik B. 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 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 GF 59
Formand: MAJ-64 Viggo Jensen
Umanakvej 159, 6715 Esbjerg N
Tlf. 20 82 75 01
e-mail: vej159@gmail.com

Haderslev 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

Horsens og Omegn 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

Midtjydsk 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 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

Kongeå-egnen GF 73
Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 60 80 92 26
e-mail: vig@lyngsgaard.com
www.kongeåegnensgarderforening.dk

Kolding og Omegn GF 06
Formand: NOV-75 Ole Bork Jessen
Sjællandsvej 16, 6000 Kolding
Tlf. 75 50 52 59 / 40 26 00 59
e-mail: ole@borkjessen.dk
www.dgkolding.dk

Book en Blå time på 44 55 59 00

Fredericia og Omegn 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
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Så er vi kommet over sommeren og Marche-
rer nu frem mod vinterhalvårets aktiviteter.

KOMMENDE AKTIVITETER:
BOWLING i Citybowling den første onsdag i 
måneden.

SKYDNING i Middelfart hver onsdag.
Husk at ægtefæller, kærester, børn og børne-
børn er meget velkomne til at deltage.

Fredag d. 30. oktober - Fødselsdagfest 
med filmfremvisning

Onsdag d. 2. december - JULEBOWLING 
med gløgg og æbleskiver i Citybowling.

Søndag d. 6. december - Vor årlige JULE-
TRÆSTUR.
Se yderligere informationer i GarderNyt og 
på www.garder-fredericia.dk

OKT-77 Jørgen Jeppesen

Aktiviteter i november:
Onsdag den 4. november kl. 10.00: Kam-
meratskabs formiddag m/ledsager i 
Museums-og Garderstuen på Haderslev Ka-
serne.
Her kommer tidligere kolonnechef Niels 
Bonde Jensen for at fortælle os om nogle af 
de internationale redningsauktioner han 
har deltaget i. Niels Bonde Jensen er en 
spændende person at hører på. Så slut op 
om denne formiddags foredragsholder. Vi 
afslutter traditionen tro med frokost i cafe-
teriet.

Tirsdag den 17. november kl. 19.00: Virk-
somhedsbesøg på ALLER AQUA GROUP v/
Christiansfeld. Her er det Henrik Halken 
som vil orientere om virksomheden. Denne 
aften har vi inviteret alle Garderforeninger 
i region syd til, at komme med medlemmer, 
så vi kan få en rigtig stor og velbesøgt samt 
hyggelig kammeratskabsaften.

Onsdag den 18. november kl. 19.30. 
Skyde og Kammeratskabsaften på Hader-
slev Kasernes skydeloft. Vel mødt!

Tirsdag den 24. november kl. 18.30: 
Bowling sammen med garderkammerater 
fra GF for Als-og Sundeved.
Tilmelding til Erich på mobiltelefon 26 20 73 
82 et par dage før. Han oplyser nærmere om 
lokaliteterne m.v.

Onsdag den 25. november kl. 19.00: 
Lottospil-Lottospil-Lottospil. Ja, da afhol-
der vi traditionen tro årets store og spæn-
dende ”Lottospil” i ”Gottorpsalen” på Ha-
derslev Kaserne. Her skal vi gerne have hele 
familien af huse. Tag også bedsteforældre 
samt rigtig gode kammerater og venner med 
til denne spændende aften. Husk så også, det 
er her, vi har ekstraspil kun med deltagelse 
af børn. Formandens telefon 40 91 76 50 
samt hans mail detaje@post4.tele.dk står 
åben for tilmelding af præmier til spillet.
På foreningens vegne takker formanden på 
forkant for alle bidrag J 

Aktiviteter siden sidst:
Så tripper vi lige på startstregen til et nyt 
forenings år, årsprogrammet er forhåbent-
ligt vel ankommet til alle medlemmer – og 
vi glæder os til at se mange af jer til enten 
skydning, kammeratskabsformiddage, 
bowling eller et af de andre gode tilbud i de 
kommende måneder. Vel mødt og på gen-
syn J

Bowling-aften
Kongeåegnens Garderforening arrange-
rer en bowling-aften for medlemmer med 
koner/kærester torsdag den 12. november 
2015 i Brørup Bowlingcenter, Stadionvej 11, 
6650 Brørup.
Vi har lejet baner fra kl. 19.00 – 20.00.
Prisen er ca. kr. 60-65 pr. prs. for en times 
bowling – alt afhængig af, hvor mange til-
meldinger vi får. 
Tilmelding til Frank Hansen, tlf. 7558 6063 
senest mandag den 9. november 2015.

Frank Hansen

Garderforeningen for Ribe og omegn øn-
sker Helga og 382-APR-51 Jens Gantzel 
tillykke med diamant bryllup den 16. no-
vember.
Helga og Jens har gennem ca. et halvt år-
hundrede kørt parløb i arbejdet for for-
eningen. 
Blev i 1985 begge hædret med garderfor-
eningernes hæderstegn. 
Jens har i 39 år været foreningens formand 
og er nu vor æresmedlem.
På vegne af foreningens medlemmer vil 
bestyrelsen takke diamantbrudeparret for 
deres mangeårige indsats.

118 H.P. Jepsen



Sønderjydsk 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 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 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@aab.net.dk
www.garderforeningenvejle.dk
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Der er igen i år grønlangkålsspisning på 
Ballum Slusekro. Som altid er det den anden 
tirsdag i december, så i år er det 8 december 
18.30. Kom og deltag i dette hyggelige ar-
rangement, betaling på aftenen.  
Tilmelding ved Jørn Otto Dahlmann på tlf. 
6175 6913.

Lørdag d. 5. sep. 2015 var Varde og omeg-
nes garderforening repræsenteret på Varde 
torv i forbindelse med den årlige flagdag.

Lørdag d. 19. sep. 2015 deltog 5. mand fra 
Varde og omegnes garderforening i skyd-
ning i Vingsted.
Torsdag d- 22. sep. 2015 afholdt Varde og 
omegnes garderforening deres årlige åle 
spisning på Lyne kro
17. mand deltog.
Datoen for næste års åle spisning er alle-
rede fastlagt, og det bliver igen torsdag d. 
22 sep. 2016
Så skriv det allerede i kalender nu.

Bestyrelsen

Indkaldelse til Garderforeningens jule-
frokost 2015!
Kald det bare ”rettidig omhu” når vi siger at 
julen nærmer sig, men vi ved af erfaring at 
der skal planlægges i god tid hvad angår den 
herlige højtid.
Derfor håber vi meget på at du allerede nu 
vil reservere tid i kalenderen til julefroko-
sten 2015 i DIN Garderforening – vel mødt! 
Tidspunkt: 13. november 2015 kl. 18:00.
Sted: Hjemmeværnsgården, Niels Finsensvej 
4, 7100 Vejle
Pris: 50 kr. Mad og drikke af det gode mærke 
”ad libitum” og hyggeligt samvær med
gamle gardere til den beskedne pris (næsten 
gratis J) -- kr. 50.00 alt inklusive 
Tilmelding /Afregning til konto: reg.nr. 1682 
- 3224031482
S.U.: Senest 9. november 2015

GENERALFORSAMLING
Den årlige Generalforsamling nr. 102 afhol-
des på Hotel Hedegården torsdag den 19. 
november kl. 18.00
Som sædvanlig serveres der Gule Ærter med 
Pandekager som ”dessert”, efter generalfor-
samling, for dem der ikke ved hvor gode de 
er, kan der bestilles andet når du møder op 
inden generalforsamlingen.

JULEBANKO PÅ HOTEL HEDEGÅRDEN 
TORSDAG DEN 10. DECEMBER 2015 KL. 
19.30
Så er det igen tiden, hvor garderforeningens 
store bankospil for hele familien løber af sta-
blen!
Som sædvanlig: flotte præmier, ænder, vin 
og kaffe.
Amerikansk lotteri i pausen, med de sædvan-
lige flotte gevinster.
Velkommen til alle ”gamle” gardere med fa-
milie og venner på Hotel Hedegården
Med venlig julehilsen
Kai Hansen

NB! For de der gerne vil have kaffe og 4 æb-
leskiver, kr. 60.00 er der tilmelding til:
Kai Hansen:
Mail:  k.internet@aab-net.dk eller mobil 24 
84 48 25 Senest den 7.12.2015 kl. 18.00

KLUBAFTEN TORSDAG DEN 4. FEBRUAR 
2016 kl. 20.00
Afholdes som sædvanlig på Hotel Hedegår-
den
Der er selvfølgelig også som sædvanlig mu-
lighed for at få div. Kaffe, Øl samt forskelligt 
brød, samt kammeratligt samvær, alt efter 
hvad Hedegården byder på, men til fordel-
agtige priser.

238-NOV-55 Kai, k.internet@aab-net.dk, 
Mobil 24 84 48 25

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

Vores medlem MAJ-90 Peder Fonnesbæk blev 
pinselørdag den 16. maj gift med Berit Hol-
lender i Mølholm Kirke i Vejle og vi dannede 
dertil en Fane espalier for brudeparret.



Garderforeningerne på Fyn (4)

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)

Assenskredsen GF 66
Formand: JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8, 5610 Assens
Tlf. 64 71 23 70
e-mail: tomkristensen@privat.dk

Faaborg-egnen GF 22
Formand: 253-NOV-67 Lars Styrbæk Frost
Nørregade 7, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 11 09
e-mail: frostfaaborg@stofanet.dk

Langeland GF 24
Formand: 098-JAN-63 Ove Elnegaard-Christen-
sen
Bjergvej 6A Herslev, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 69
e-mail: iec@post11.tele.dk

Nordfyn 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

Kerteminde og Omegn GF 48
Formand: JAN-80 Steen Danielsen
Midskovvej 58, 5370 Mesinge
Tlf. 65 34 18 64
e-mail: sd@bidro.dk

Den Fyenske 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

www.ok.dk www.jef.dk www.veteranhjem.dk 28

Region 4

Kammeratskabsaften med skydning af-
holdes på Telemarken fredag d. 13. novem-
ber kl. 18.00 med spisning af medbragt mad. 
Vi fortsætter som vanligt den anden fredag i 
måneden, 8. januar og 12. februar, hvor An-

Lidt fra vicepræsidenten 
Min garderforening havde i sep-
tember inviteret til besøg hos 
Odense Model Jernbane Klub, og 
i invitationen i Garderbladet stod, 
at gardere fra regionens øvrige 
foreninger også var velkommen. 
Udover gardere fra Den Fyenske 
var der også gardere fra Garder-
foreningen for Nyborg og Omegn, 
Assenskredsens Garderforening 
og sågar fra Garderforeningen for 
Silkeborg og Omegn. Bortset fra 
at det var en spændende og inte-
ressant aften, så var det glædeligt 
at der kom deltagere fra flere for-
eninger.
Nogle gange er tilslutningen til for-
eningsarrangementerne lidt lav, 
så derfor er der rart at flere kan 
deltage. Ser du et arrangement i 
en af regionens garderforeninger 
der har din interesse, så kontakt 
pågældende forening, for der er 
sandsynligvis plads også til dig. 
Der kan selvfølgelig være interne 
skydekonkurrencer med vandre-
pokal som udefrakommende ikke 
kan deltage i, men det er et min-
dretal af samtlige arrangementer.  

JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident 

Kommende arrangementer
Bestyrelsen vil på næste møde drøfte aktivi-
teter for vinterperioden 2015-2016.
Vi informerer naturligvis i garderbladet, 
hvilke tilbud/aktiviteter der bliver besluttet. 
Husk nu, at det kan være en god idé, at se 
tilbud/aktiviteter, der foregår i de andre 
fynske garderforeninger. Vi er særdeles vel-
komne til at deltage, når der er mulighed 
herfor.

Læs om den nationale flagdag, 
om vores besøg hos Modeljer-
nbane klubben samt landskyd-
ning i Vingsted på garder-
foreningerne.dk 

JUL-78 Tom Kristensen

Aktiviteter
15. meter skydning den 3. og 10. november 
i FKS hallen.

Andespil på Dannevirke den 5. november kl. 
19.30. 

Garderstue den 19. november kl. 19.30 med 
spændende foredrag om Sirius Patruljens 
arbejde.

Foredrag på Dannevirke ved Hisam, den 
25. kl. 19.30. Emne: Atlanterhavsvolden. 
Overlæge Arne Skipper fortæller om den 
danske del af anlægget.

Bowling den 26. kl. 19. Tilmelding til Poul 
Agertoft på poul.agertoft@post.tele.dk eller 
2081 4272.

Læs om vores besøg på Odense 
Modeljernbaneklub og garder-
golf på garderforeningerne.dk 

JUL-86 Christian Tvede

Bowling
Husk der bowles i Otterup Bowlingcenter 
Mandag den 9/11-2015.
Kom lidt før kl. 19.00 og vær med til en hyg-
gelig aften. Tilmelding 
til Niels Thor Rasmussen senest 3 dage før 
på tlf. 51 32 80 86 eller 
64 87 11 05.

APR-79 Niels Thor Rasmussen

Skydning
Husk der startes op med skydning igen 
Torsdag den 12/11-2015 kl 18.30 i Særslev 
Skytteforening. Vi starter denne aften med 
skydning og derefter er der smørrebrød til 
alle, vi har derefter og under hyggeligt so-
cialt samvær.
Jer der plejer at komme husk at sige det til 
dem i kender, så de husker det også til nye så 
de også kan komme op og se hvad vi hygger 
os med.
Tilmelding til Renè Rasmussen på tlf 2168 
9687 senest 3 dage før af hensyn til mad bes-
tilling. Vi ses.

OKT-80 Renè Rasmussen

ders Rhede vil fortælle om sin søn. Bemærk, 
at det den næste gang bliver d.18. marts. Vi 
har måttet rykke en uge frem til denne dato 
på grund af andet brug af lokalet. Den sidste 
gang bliver d. 8. april, hvor Henning Dam vil 
fortælle om en tur på motorcyckel til Colum-
bia. 

Juleafslutning med skydning for damer-
ne bliver den 11.december kl. 18.00. 

Generalforsamlingen bliver fredag den 29. 
januar kl.18.00.

Regionsskydningen, dato og sted vil senere 
blive meldt

Vestfyns Cup tirsdag d. 10. maj i Assens
Sommerfesten hos Erik og Birthe, lørdag d. 
2.juli
På glædeligt gensyn og vel mødt.

016-NOV-63 Erik Debois



Nyborg og Omegn GF 42
Formand: 605-NOV-66 Kaj Nielsen
Teglvænget 2, 5540 Ullerslev
Tlf. 21 68 11 07
e-mail: knt2u@mail.tele.dk

Svendborg og Omegn GF 37
Formand: 017-JAN-62 Kristian Hansen
Skolebakken 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 22 43 86 57
e-mail: af-kh@ollerupmail.dk

Vestfyn GF 33
Formand: 185-SEP-61 Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
e-mail: haaning@stribnet.dk

Ærø 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
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Husk i NOV
Skydning: 2. og 4. tirsdag i måneden er der 
15m på banerne i Ollerup kom ud og vær 
med til en hyggelig aften hvor der er plads 
til alle. Vi starter kl. 19,00 og efter skydning 
er der kaffe og hjemmebag/bragt
Bowling: der spilles for tilmeldte hver 2. 
torsdag Jf. udleveret plan til holdet. 
Så er bowling kommet i gang og i skrivende 
stund ser det godt ud for holdet de startede 
med at spille den 1. kamp uafgjort og det er 
ikke så tit det sker i bowling så godt gået og 
fortsæt med de gode takter.
Generalforsamling: 20/11 i marineforenin-
gens nye lokaler. Har du endnu ikke mod-
taget invitation til generalforsamlingen så 
kontakt formanden Kristian 62243278 / 
22438657 og så kan du jo lige kontrollere 
hvorfor du evt. ikke har modtaget noget ( 
har du betalt dit kontingent til foreningen 
i år?)
Husk at det er til næste år foreningen har 
100 års jubilæum og det fejres 9/7 2016 på 
hotel SVB så resever datoen og deltag.
Til slut vil det være en hjælp hvis i vil sende 
jeres e-mail til mig igen da jeg er ved at gen-
skabe mine data fra et uventet angreb så 
jeg kan maile info til jer. Send en mail med 
teksten i emnefeltet ”Svendborg Garder-

Så er vinter sæsonen for skydning godt 
igang, i er alle velkommen til at afprøve je-
res færdigheder som skytte, i november er 
der skydning 01-11-15 og 17-11-15 kl 17-21.

01-12-15 kl 18-22 er der jule afslutning 
m/ Damer og fælles spisning, her er tilmel-
ding nødvendig til Skydeformand Kaj Niel-
sen 2168 1107 eller en fra Bestyrelsen. 
Håber vi ses

forening” til finnhm@post11.tele.dk . ved 
denne kontakt kan vi hjælpe vores forening 
med at holde udgifterne til porto nede efter 
de nye varsler om portoforhøjelser.

Læs om vores Vingsted-skyd-
ning på garderforeningerne.dk 

JUN-85 Finn Madsen

Bankospil
Så er det igen tiden for vores traditionsrige 
bankospil. Det er, som tidligere annonceret, 
tirsdag den 3. november. Det foregår i Lille-
bæltshallens Cafeteria i Middelfart, hvor vi 
som sædvanlig byder på rigtig mange fine 
præmier. Bankospillet begynder kl. 19.00. 
Det er derfor vigtigt at komme i god tid. 
Husk at medbringe en gave til lotteriet (ca. 
25 kr). Der er mulighed for at købe kaffe/the 
samt øl/vand. Medlemmer af andre forenin-
ger, naboer samt familie og venner er meget 
velkomne, så mød op til en hyggelig og for-
håbentlig udbytterig aften.

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

E-mailadresser
Vi har ikke ret mange e-mailadresser fra 
medlemmerne. En opfordring skal derfor 
lyde til alle medlemmer om til at sende os 
din e-mailadresse. Adressen bedes sendt 
til: knud@warming.as

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra 

Musikkorpset gør dagen festlig.

Ring til Claus Mærsk. Trompetist ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194

Garderforeningerne på 
Sjælland og Øerne (5)
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
e-mail: ole.gerner.olsen@gmail.com

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

Garderforeningen  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
Bank konto: 9570-4820509056 
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk 

www.garderforeningen.dk

Gule ærter
Tirsdag den 17. november 2015 kl. 19.00 
serveres der gule ærter i Kantinen på Hæ-
rens Officersskole på Frederiksberg Slot. Til 
ærterne vil der være kogt flæsk og medister 
samt en øl og en snaps. Der vil også være – 
traditionen tro – æbleskiver til kaffen. Prisen 
for dette arrangement er kun kr. 150,00.  Af-
tenen er kun for gamle gardere uden ledsa-
gere.
Bindende tilmelding mellem 1. og 9. novem-
ber 2015 på tilmeldingstelefonen 4081 0040 
mellem kl. 18.00 og 20.00 eller på www.gar-
derforeningen.dk.

Bankospil
Igen i år afholder vi bankospil, men vi har 
måttet flytte datoen. Det foregår i Kanti-
nen på Hærens Officersskole på Frederiks-
berg Slot tirsdag den 24. november 2015 kl. 
19.00. Ledsagere er velkomne, men pladsen 
er begrænset til 100 deltagere.
Pladerne koster kr. 25,00/stk., 3 plader for 
kr. 60,00. Amerikansk lotteri kr. 3,00 pr. lod. 
Bindende tilmelding mellem 10. og 16. no-



Bornholm 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

Falster og Østlolland 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 GF 38
Formand: OKT-80 Michael Hansen
Rosenvænget 21, 4690 Haslev
Tlf. 41 78 50 59
e-mail: peter@pedersen.mail.dk

Frederiksborg Amt 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

Gl. Roskilde 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
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vember 2015 på tilmeldingstelefonen 4081 
0040 mellem kl. 18.00 og 20.00 eller på 
www.garderforeningen.dk. 

Julefrokost
Årets julefrokost er den lørdag den 5. decem-
ber 2015 kl. 13.00 i Kantinen på Hærens Offi-
cersskole på Frederiksberg Slot. På buffeten 
står to slags sild, lune retter og ost. Dertil en 
øl, en snaps samt kaffe. Prisen er kr. 200,00 
pro persona og ledsagere er velkomne.     
Bindende tilmelding mellem 23. og 29. no-
vember 2015 på tilmeldingstelefonen 4081 
0040 mellem kl. 18.00 og 20.00 eller på 
www.garderforeningen.dk.

SKYTTELAUGET Kortdistance
Der skydes onsdag d. 4., 11., 18. og 25. no-
vember på banerne på Carlsberg Fritidscen-
ter, Ny Carlsbergvej 68. Skydebanen vil være 
klar fra kl. 18.30. Kom og vær med. Onsdag 
d. 4. november sluttes der af med et par styk-
ker smørrebrød. Tilmelding hertil skal ske til 
formanden ikke senere end 1. november.

Langdistance
Vi skyder søndag d. 8. og 22. november. 
Vi mødes til morgenkaffe og frisk brød på 
skydebanen, Københavns Skyttecenter kl. 
08.00. Vi mødes i SKAK-huset på den store 
parkeringsplads inden vi går på banerne.
Skyttelauget råder over geværer og nød-
vendigt udstyr, der kan lånes på banerne, 
ligesom der vil være mulighed for at få råd 
og vejledning fra gamle og erfarne skytter. 
Yderligere oplysninger om Skyttelauget og 
dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til 
formanden, Jan Stoltenborg, på telefon 4444 
2473. Se i øvrigt vort medlemsblad Sigtekor-
net på www.garderforening.dk/GSLsigte-
kornet.html 

OKT- 77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Formand SEP-59 Per Hauerslev tlf.: 4581 
7041 e-mail : hauerslev@webnetmail.dk
Næstformand SEP-66 Erik Schlüter tlf.: 3962 
8546 e-mail : erikschluter@live.dk
Tilmelding og framelding til næste måneds 
Mumiemøde kan ske via www.gardermumi-
er.dk eller via 6062 3141.

Ordinært Mumiemøde er: Tirsdag den 3. 
november 2015 kl. 11.30 på Svanemøllen 
Kaserne.

Vi mødes til en hyggelig gang bowling med 
spisning sammen med vore damer i Bow-
lingcenter Rønne, Torneværksvej 18, Rønne 
tirsdag d. 17. november. Vi spiser fra kl. 
18.00 – 19.00 inden vi bowler fra kl. 19.00 
– 20.00. Ved den efterfølgende præmieudde-
ling nyder vi kaffe og is. Dette arrangement 
vil koste max.  200,00 kr. pro persona. 
Tilmelding bedes foretaget senest mandag 
d. 9. november til Henrik Hoffensitz enten 
på mail adr. hoffensitz@ofir.dk / tlf. 2557 
0607 eller alternativt Peter Kofoed-Dam på 
mail adr. svanegaard@dlgmail.dk / tlf. 5649 
6404.

Bornholms Garderforening er kommet på 
facebook – søg under Bornholms Garder-
forening. Se blandt andet en serie billeder 
fra Flagdagen.

Generalforsamling
Der udsendes særskilt indkaldelse med dags-
orden m.v. Datoen for generalforsamlingen 
er den 26. november 2015 og vi mødes kl. 
18.30 i Forsamlingsgården i Toreby, Toreby-
vej 46. Tilmelding på mail til Peter Müller ( 
54822250@mail.dk ) senest 18. november 
2015. 

Generalforsamling  
Faxe og Omegns garderforening afholder 
ordinær generalforsamling søndag den 15. 
November kl 12,30  i Skytteforeningen loka-
ler under den gamle sportshal på Præstøvej. 
Dagsorden er efter lovene.

Skydning  
Skydning på 15 meter bane under den 
gl.sportshal er begyndt hver torsdag kl. 
19,00. Juleafslutning vil blive Onsdag den 9 
December kl 19,00 samme sted hvor der vil 
være Gløgg og Æbleskiver. Husk at melde til 
hos Bjarne Larsen på 5671 3137.

E-mail adresser  
Vi opfordrer de som har en mailog ikke har 
opgivet deres mailadresse straks at maile 
den til peter@pedersen.mail.dk  
Porto er en stor post i vor budget.

Kommende arrangementer
2. november, kl. 18:30: Kammeratskabsaften 
i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvel-
te. Dette er årets begivenhed, hvor medlem-
mer hædres for 10, 25, 40, 50, eller 60 års 
medlemskab af en garderforening.

12. december, kl. 18:00: FAG’s 105-års jubi-
læumsfest på Skævinge Kro. Denne aften er 
for medlemmer og ledsagere. Prisen for del-
tagelse er blot 300 kr/pers. Beløbet inklude-
rer middag og drikkevarer ad libitum.
Tilmeldingsfristen er senest tirsdag, d. 1 
december til næstformand 473-NOV-59 Ole 
Meinung, tlf.: 4817 2097 senest onsdag, d. 
28. oktober.

Arrangementsomtale
Lørdag, d. 26. september blev der ved Kon-
geegen afholdt en ceremoni i anledningen 
af 75-året for at Kongeegen blev plantet d. 
26. september 1940 i anledning af Kong 
Christian d. 10.’s 70-års fødselsdag og i an-
ledning af 25-året for mindestenen.
Ca. 20 medlemmer og ledsagere var mødt 
op denne dejlige efterårsdag.

DEC-83 Steen M. Munk

Kommende arrangementer: Andespil
5. november 2015, kl. 1900 i Vor Frue Sog-
negård, Vor Frue. Så er der igen tid til for-
eningens populære arrangement, hvor det 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

Bestyrelsen ser frem til at se rigtig mange af 
vore gamle gardere.

Vinterskydning 2015 / 16.
Foreningen afvikler igen i det kommende 
vinterhalvår skydning i Kettinge. Skydnin-
gen foregår mandage fra ca. kl. 19.30 og før-
ste gang er den 9/11.2015, herefter 23/11. 
og 07/12. 2015. Efter nytår starter vi op 
11/1. og så er det 25/1., 08/02., 22/02. og 
07/03. 2016. Vi håber at se både de tidligere 
deltagere, men også gerne nye skytter. Du 
skal ikke være bange for at prøve også selv 
om det er længe siden du sidst har skudt og 
der er hjælp at hente fra de øvrige deltagere, 
hvis der er behov for det. Efter skydningen 
kan du få en soldatersnak eller andet over 
en øl eller vand. 
Lad os se om ikke vi igen i år kan opnå fin 
deltagelse ligesom i forrige sæson, hvor der 
deltog 20 skytter.

Karl Andersen, skydeleder



Helsingør og Omegn 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 GF 52
Formand: 785-MAR-67 Niels Chr. Jørgensen
Gildringeparken 4, 4690 Haslev
Tlf. 29 85 62 49
e-mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk
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Skydning på 15 m – starter 2. november 
2015 i kælderen på Sofiendalskolen.
Kontakt evt. skydeleder Claus Nybo på tlf. 
2264 5290.

Skydeaften med Marineforeningen 
– 9. november 2015:
Mandag, den 9. november 2015 har vi ind-
budt Marineforeningen til en skydeaften, 
hvor vi skal skyde med/mod deres skytter.
Vore damer er velkomne denne aften – også 
til at skyde.
Der vil blive serveret kaffe med brød.

Julefrokost – lørdag, den 28. november 
2015:
Som sidste år afholdes en fælles og hyggelig 
julefrokost sammen med Marineforeningen i 
FDF-lokalerne på Bregentvedvej.
Tilmelding:senest 21. november 2015 til 
Hassan Clausen ( 2081 8460.

JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din Garderforening.

Kommende arrangementer.
Når du sidder med dette blad, skulle du 
gerne have modtaget en invitation til vores 
årlige, traditionsrige andespil. Vi glæder os 
til at se dig og dine..

Garderbowling: Vi spiller den 11 nov. i Al-
lerød, tilmelding til: tommyaaboe@hotmail.
com eller tlf. 2229 0003.

absolut ikke skorter på flotte præmier. Vi 
håber igen, at vore sponsorer vil være gave-
humør! Vi spiller normalt 10 spil, og er der 
ekstra mange præmier, kunne vi vel trække 
et ekstra spil op af "bankoposen"!!
Efter 5 spil er der pause, hvor kaffe og kage 
kan købes.
Vi håber på en rigtig dejlig og festlig aften, 
hvor vi mødes med medlemmer af forenin-
gen, ledsagere, familie og venner.

Vedr. kegle & bowling.
Se venligst på vores hjemmeside.

Læs om vores skumringskon-
cert og deltagelsen ved den 
nationale flagdag på garder-
foreninegrne.dk

SEP-68  Erik Rye Andersen

Garderskydning: Datoen vil fremgå af 
hjemmesiden, skydeleder Lars Bondo Svane.

Husk, at du kan følge foreningen på hjem-
mesiden..

NOV-74 Tommy Aaboe

Holbæk Amt GF 21
Formand: 652-NOV-49 Kaj Kristensen
Stenhusvej 5 B, 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 27 30
e-mail: kajkris@hotmail.com
www.holbaekamtsgarderforening.dk
BOWLING afholdes onsdag den 11. novem-
ber i Mega Bowl, mellemvang 5 i Holbæk.
Se mere om arrangementet i GARDERSA-
BLEN eller på hjemmesiden.
Tilmelding til Bent Pedersen på tlf. 5932 
8219 eller på e-mail; karenbent@c.dk. 

BANKOSPIL afholder vi onsdag den 25. no-
vember i Garderstuen kl. 19.00.
Der spilles om 15 ænder, 20 kyllinger samt 
1 kæmpe købmandskurv til en værdi af kr. 
350,00.
Pris pr. kort til samtlige spil er kr. 15,00.
Medbring selv kaffe, kopper, tallerkener og 
kage.

Guldbryllup. Den 20 november fejrer Nov-
58 Bent Pedersen og frue guldbryllup. Gar-
derkammerater fra Holbæk Amts Garder-
forening ønsker Jer begge hjertelig tillykke 
med dagen.

Læs om vores fugleskydning 
på garderforeningerne.dk 

Jul-99 Brian R. Printz

Høje-Taastrup og Omegn 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
Aktiviteter:
Bowling: I november spilles tirsdagene den 
3. og 17. Husk tilmelding til bowlinglederen 
senest 8 dage før. Jf. aktivitetsplanen på vo-
res hjemmeside.

Skydning: Kommende skydeaftener er man-
dag den 2. november og mandag den 7. de-
cember.

Julebanko: Søndag den 6. december. Indby-
delse følger medio november.
Husk: Oplysning om alle arrangementer 
med de nærmere detaljer kan ses på forenin-
gens hjemmeside www.gf78.dk

Læs om vores fugleskydning 
samt bowlingsæsonen på gar-
derforeningerne.dk

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Kalundborg og Omegn GF 53
Formand: 950-MAJ-66 Finn Thormod Nielsen
Lynggårdsstien 9, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 87 38 / 60 49 92 58
e-mail: lyngsti9@gmail.com
Julebanko
Fredag den 13. november 2015 kl. 18.30 hol-
der vi julefrokost og bankospil på Ole Lunds 
Gård, Kordilgade 1-3. Vore damer er meget 
velkomne, og man er velkommen til at invi-
tere et par gode venner med.  
Vi modtager med tak gevinster til bankospil-
let, som skænkes af lokale forretninger og 
deltagende medlemmer til støtte for forenin-
gens arbejde.
Tilmelding til Finn på tlf.: 6049 9258  senest 
søndag den 8. november.

JUN-85 Karsten

Korsør og omegn GF 49
Formand: 831-JAN-59 Benny Hansen
Skovparken 9, 4220 Korsør
Tlf. 42 75 30 23
e-mail: jyby@outlook.dk 

Årets fuglekonge fra Høje Taastrup Morten 
Hoffmann-Timmol, vinderen af gæstefuglen, 
Marie Lilleø og formand Jon Nielsen (Foto: 
Henning Kraiberg Knudsen).

Køge og omegn GF 45
Formand: SEP-85 Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. p. 28 44 12 94
e-mail: henrik.agerlin@gmail.com
www.koogf.dk
Banko 2015.
Arrangementet finder sted 23.november.
Sandmarksbo´s dejlige lokaler lægger igen i 
år ørene til opråb og muntre stemmer, når 
vi afholder vort årlige bankospil. Ryd i kal-
enderen og reserver denne aften til mad og 
hygge.
Indbydelse er udsendt.



Sydsjælland GF 07
Formand: 416-NOV-67 Erik Otto Harder Mik-
kelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 55 50 18 24
e-mail: noha@post.tele.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Stevns 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

Nordre Birk (19/11 1941 – GF 62)

Formand: 426-NOV-61 Lars Rønne
Abildgaardsvej 107, 2830 Virum
Tlf. 45 83 02 19 · Mobil 51 76 12 00
e-mail: roenne@c.dk

Kasserer/Registrator: 
MAJ-66 Jørgen Brandhøj
Skjoldagervej 49 st. tv., 2820 Gentofte
Tlf. 39 56 02 32 · Mobil 42 21 16 20
e-mail: j.brandhoej@icloud.com

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

Møn GF 20
Formand: NOV-71 Claus Michael Jæger-Hansen
Saksenborgvej 2, 4780 Stege
Tlf. 55 81 11 91
e-mail: cjh@post12.tele.dk
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Nordsjælland GF 16
Formand: JUL-71 Niels Koed Hansen
Enggårdsvej 10, 3550 slangerup
Tlf. 48 27 86 63 / 30 45 36 35
e-mail: koed@hansen.mail.dk
www.nsgarder.dk

Region 5

Stiftelsesfesten vil i år blive afholdt lørdag 
den 21. november kl 18 på Schæffergården, 
Villa Helene, Jægersborg Alle 166. 2820 Gen-
tofte. Der serveres en lækker 3 retters menu 
med kaffe til kun 350 kr. ekskl. drikkevarer. 
I og jeres ledsager er meget velkommen. 

Medlemmer der har haft jubilæum i 2015 
kan modtage medalje, enten ved festen - ved 
julestuen eller ved generalforsamlingen 23. 
februar 2016. Tilmelding til Jørgen Skov An-
dersen enten på 4588 6673 eller mail: joer-
gen@skovandersen.dk  senest søndag den 1. 
november eller senest et par dage efter. Vi 
ser frem til at se rigtig mange af jer.

Skydningen på 15 meter fortsætter man-
dag den 9. og 23. november kl. 17.00. Den 
første skydedag i måneden er vores damer 
velkommen. Juleskydningen holder vi den 
30. november, hvor alle er velkommen. Ef-
ter juleskydningen kører vi til Garderstuen/
Marinestuen, hvor vi nyder vores medbragte 
mad og hygger os. Da vi endnu ikke ved, 
hvornår vores skydebaner i Lyngby er færdi-
ge, foregår skydningerne indtil videre under 
Rundforbihallen. Første skydning i 2016 er 
mandag den 11. januar kl 17.00, men hvor, 
får I nærmere tilsendt.

Skydninger på 200 meter. Da der er flere 
af jer, der har efterlyst skydning på 200 me-
ter, kan vi øve os sammen med Garderfor-
eningen Københavns skytter på deres dage i 
november. Det er søndage den 8. og 22. Der 
skydes på Københavns Skyttecenter på Kal-
veboderne. Tilmelding til Jørgen, også for at 
køre sammen.

Julestuen, ændret dato til tirsdag den 8. de-
cember. Vi drikker Gløgg, spiser æbleskiver 
og julehygger. Mødet foregår i Garderstuen 
på Sorgenfri Slot. Hele familien er velkom-
men.

Tirsdag den 19 januar 2016 afholder vi Ban-
kospil.

Kontingentopkrævning over Betalingsser-
vice. Så er der igen tid til den årlige beta-
ling af kontingent og vi opfordrer kraftigt 
til, at det foregår over Betalingsservice, 
det sparer kasseren for en masse arbejde 
og foreningen for penge, så se at få dig til-
meldt. Kontingentet er kun 325 kr. for hele 
2016. Vi vil også meget gerne have jeres e-
mail adresse, så vi hurtigt kan give jer en 
ny besked.

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

HUSK. Vi holder bankospil på Elværket i 
Frederikssund onsdag den 11.nov. 2015 kl. 
19.

Læs om vores åleaften på 
garderforeningerne.dk

Skydning - Sæson 2015 – 2016
Der skydes på tirsdage kl. 19.00 på Hother-
skolen i Hårlev

2015:
3. nov., 17. nov., 1. dec. 
15. dec. (juleafslutning og spisning)
2016:
5. jan., 19. jan., 2. feb., 16. feb., 1. mar., 15. 
mar., 29. mar. (med spisning sammen med 
Faxe GF)
Har du spørgsmål til skydningerne – så kan 
du altid kontakte Skydeleder & bestyrelses-
medlem: MAJ-73, Leif Larsen, Drosselvænget 
23, 4671 Strøby, tlf. 4182 0032.
leif@stevnsgarderforening.dk
Vel mødt til skydning. Har du ikke deltaget 
før – eller er det længe siden – så er dette 
en god mulighed for at teste de gode gamle 
skydefærdigheder i godt selskab.

Du kan altid finde nyt om din Garderfor-
ening på vores egen hjemmeside
www.STEVNSGARDERFORENING.dk

NOV-67 Søren Sørensen

Skyttelauget informerer
Vi har indendørsskydning riffel/pistol i Flad-
såhallen, torsdag d. 5. november, kl. 19.00, 
der skydes på 15m. Kl. 19-20 skydes med rif-
fel og fra kl. 20-21 skydes med pistol.
Vi har Pokal skydning med Pionerforeningen 
i Fladså Hallen, torsdag d. 19. november, ef-
terfølgende spisning i Garderstuen. Binden-
de tilmelding til Gert Roerholt tlf. 5570 0646.

Bestyrelsen informerer
Der er adventskoncert i Musikstalden på 
Grønnegade Kasserne, søndag den 29. no-
vember, kl. 14.00. Gratis adgang. Gløgg,  

Bowling
Vi er nu startet op og har plads til flere på 
banerne. Første gang for nye bowlere er en 
gratis omgang. Så kom og vær med, fra klok-
ken 18.00-19.00 i Køge Bowling Center.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 
2619 1710.

Skydning
Første skydedag i den ny sæson var tirsdag 
den 6. oktober. Velkommen til alle de gamle 
skytter, vi håber at flere nye vil finde vej til 
vores skydebane og dejlige Garderstue.
Afslutning for skydning er fastlagt til den 27. 
marts 2015.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 2697 
7425.

Garderstuen
Er igen startet op sammen med skydningen, 
hver tirsdag fra klokken 19.00 -21.00. 

Hjemmesiden
Husk at besøge den på www.koogf.dk , hvor 
der er opdaterede nyheder fra foreningen, 
samt billeder fra afholdte arrangementer, 
nye som gamle og især fra besøg hos vore 
fødselarer.

Steen Rasmussen 

Okt. 1973 
skyttekompagniet
Efterlønner med erfaring 
fra politiet og sikrings- og 
sikkerhedsbranchen søger 
deltidsarbejde i Storkøben-
havn/ Nordsjælland.
Kontakt  J.A.  Nielsen 
tlf. 2064 5245 eller 
mail svante@live.dk



Søndre Birk 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

Vestlolland GF 50
Formand: 671-NOV-65 Jens Høyer
Nøjsomhedsvej 16, 4900 Nakskov
Tlf. 54 93 20 20
e-mail: hoyer@dlgpost.dk

Vestsjælland 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

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

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

Mellem staterne (13/2 1943 – GF 93)
Formand: MAR-86 Peter KB Diessel
One Renaissanca Place,#1217, Palatine, Illinois 
60067, USA
Tlf. (847) 690-1774 · Mob. 312-882-9191
Fax. (847) 881-0881
e-mail: peter@thediessels.com
www.garderforeningen.com

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@wwalliance.com

Pacific Northwest (9/10 1968 – GF 97)
Formand: FEB-81 Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street, Redmond, WA 98052, USA
Priv/mob. 1 206 963 3334
e-mail: vko61@hotmail.com
www.garderforening.dk/pacificnorthwestgf.html

Stor britannien (22/4 1992 – GF 99)
Formand: Amin Amirian
26 Egerton Gardens, 
W13 8HQ, London, England
Tlf. +44 (0) 741 153 4422
e-mail: amin.amirian@gmail.com
www.garder-uk.com

Øst Kanada (11/3 1958 – GF 96)
Formand: JAN-74 Poul Rasmussen
111 Rexway Dr. Georgetown, ON L7G 1R3, Ca-
nada
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

Singapore (3/3 2003 – GF 100)
Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore 
438791
Mob. +65 9066 8726
Skype/Yahoo/Hotmail: sduvier
e-mail: sduvier@hotmail.com
www.garderforening.dk/singaporegf.htm
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Præsident: MAR-86 Peter KB Diessel
One Renaissanca Place,
#1217, Palatine, 
Illinois 60067, USA
Tlf. (847) 690-1774 
Mob. 312-882-9191
Fax. (847) 881-0881
e-mail: peter@thediessels.com
www.garderforening.dk/dgu.htm

Garderforeningerne i Udlandet (6)

Kommende arrangementer
Skydesæsonen er i fuld gang. I oktober var 
vi arrangør af en trekantskydning som var 
udsat fra foråret. Resultatet foreligger ikke 
i skrivende stund, men vil kunne læses i Gar-
derbladet for december. I november skal vi 
bl. a. skyde mod Marineforeningen og Fæng-
selsvæsenet. Vi ser frem til endnu en hyggelig 
aften i skydekælderen – og det gør vi jo hver 
eneste onsdag. Prøv at møde op – Tilmelding 
ikke nødvendig. 

FEB-69 Jan Willmarst

Bowling startede i september i Want2Bowl 
i Taastrup. Hvis du gerne vil være med, så 
kontakt Jakob Hjort på 2166 5633.

Fredag den 6.11.2015 kl. 19.30 byder vi 
igen op til den helt store bankoaften. 
Den afholdes som sædvanligt i Glostruphal-
lens Restaurant – ganske som vi plejer på 
den sidste fredag for Morgens aften. Tag me-
get gerne familie og venner med til en hyg-
gelig aften. Som sædvanlig disker foreningen 
op med mange og meget flotte præmier, og 
allerede nu kan vi løfte sløret for at årets 
vinpræmier er af en ganske særlig kvalitet. 
Dørene åbnes kl. 19.00 og spillene går i gang 
kl. 1930 præcis. Der vil som sædvanligt være 
overraskelser under vejs på denne traditi-
onsrige aften. Vel mødt til både nye og ”gam-
le” deltagere.  

Tirsdag den 3. november kl. 18.30 Kam-
meratskabsaften i Garderstuen med spis-
ning. Tilmelding Knud 3054 3891 eller 5854 
8591. Denne aften får vi besøg af Præsident, 
Flemming Rytter, som vil fortælle om sin tid 
som Oberst i Livgarden og om sit job som 
Præsident for DG. 
Lørdag den 21 november – Årets store 
bankospil i Garderstuen kl. 18,00.
Vi starter med at spise vores medbragte mad 
og kl. ca 20,00 går vi i gang med selve spil-
let. Sidste år spillede vi om ikke mindre en 
118 gevinster og det bliver garanteret ikke 
mindre i år, så husk at tilmelde jer og jeres 
venner senest onsdag den 18-11-2015, på tlf. 
3054 3891 eller 5854 8591, Knud.

Bestyrelsen

æbleskiver og drikkevarer kan købes på 
stedet. Garderobeafgift kr. 5,- Se nærmere i 
dagspressen.

Vi holder udvidet bestyrelsesmøde mandag 
d. 9. november, for udvalgene, besøgsven-
nerne kl. 20.00 i Garderstuen stor sal.

Garderstuen informerer
Onsdag d. 4. november kl. 11.00, Seniorfro-
kost 65+ som er en let frokost + hygge. til-
melding til Normann på tlf. 5574 8606 eller 
Claus 2082 7545, senest d. 3. november.
Torsdag d. 5. november er der åbent i gar-
derstuen kl. 19.00, med spisning, såfremt 
der er nok tilmeldinger. Tilmelding til Claus 
2082 7545, senest tirsdag d.  3. november.  

Aktivitetsudvalget informerer
Vi afholder vores årlige andespil tirsdag 
d. 17. november, kl 19.30. Dørene åbnes kl 
19.00. Gratis adgang for alle, så inviter ven-
ner og bekendte med.  3 spilleplader for kr. 
50.-. Der kan købes øl, vand, kaffe med æb-
leskiver mm. Husk det er andespillet med de 
mange sponsorpræmier.  Vi har normalt ca 
40 præmier og ca. 80 deltagere, det giver en 
gennemsnitlig vinderchance på 50 %.

JUL-74 Kristian Rasmussen

Generalforsamling 2016. Allerede nu vars-
ler vi generalforsamlingen i 2016. Den af-
holdes torsdag, den 17. marts 2016 i Glo-
struphallens Restaurant. Indkaldelse vil 
også fremgå af kontingentopkrævningen 
som udsendes ultimo oktober 2015 – enten 
via Betalingsservice eller ved modtagelse 
af indbetalingskort.

Fælles for alle arrangementer er, at de også 
fremgår af foreningens hjemmeside www.
sbg.dk

Læs om vores besøg hos Sadel-
mager Brian K. Rützou på gar-
derforeningerne.dk 

NOV-68 Fl. Martinussen



Personalia

Runde Fødselsdage (50-60-70-75-80-
85-90-95-100 år) udskrives månedligt 
fra DGs edb-anlæg og bringes auto-
matisk i Garderbladet. Fødselsdagene 
nævnes fra den 10. i måneden til den 
9. i følgende måned alternativt for to 
måneder af gangen. Normalt nævnes 
soldaternummer, indkaldelsesmåned, 
indkaldelsesår samt garderforenings-
nummer. Meddelelse til Garderbladets 
kontor er kun nødvendig, hvis dagen 
ikke ønskes nævnt. Guld-, Sølv- og 
alm. bryllupper m. m. skal anmeldes 
til Garderbladets kontor via den lokale 
garderforening. Husk soldaternum-
mer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale 
garderforening eller direkte til Gar-
derbladets kontor.

Diamantbryllup
12-11 920-NOV-48 GF ?
 Viggo Thorup Nielsen 
 og fru Poula 
 Dalsgårdsvej 36, Dalsgård 
 8850 Bjerringbro
16-11 382-APR-51 GF 28
 Jens Gantzel og fru Helga  
 Farupvej 38
  6760 Ribe
26-11 748-NOV-52 GF ?
 Frede Nørgaard Larsen 
 og fru Gudrun
 Industrivej 5, Assens 
 9550 Mariager
27-11  828-MAR-61 GF ?
 Poul Juul Jacobsen 
 og Esther Jacobsen 
 H.C.Ørstedsvej 72 
 5700 Svendborg 

Fødselsdage
90 år
19-11 300-MAJ-47 GF 13
 Lars Asger Nielsen
 Vinkelvej 16 a
 4180 Sorø
29-11 106-MAJ-47 GF 42
 Harald Jensen
 Vesterhavnen 9, st. 0003
 5800 Nyborg
09-12 545-JUL-45 GF 43
 Niels Stellan Høm
 Skovbrynet 17
 9900 Frederikshavn
85 år
16-11 382-MAJ-51 GF 28
 Jens Hansen Gantzel
 Engvang
 Farupvej 38, Mejlby
 6760 Ribe
16-11 759-NOV-52 GF 18
 Poul A. Christensen
 Dronningeengen 13
 2950 Vedbæk

20-11 618-NOV-51 GF 34
 Svenning Jensen
 Himmerlandsparken 7, 1. 0014
 9600 Aars
30-11 692-NOV-51 GF 95
 Kurt M. Christensen
 PO BOX 1891
 Okotoks, AB T1S 1B7
 Canada
02-12 683-MAJ-53 GF 01
 Hans Jørgen Goldschmidt
 Lundebjerggårdsvej 152, 1.tv.
 2740 Skovlunde 
80 år
11-11 364-NOV-55 GF 16
 Leif Marius Knudsen
 Vandværksvej 4, Skuldelev
 4050 Skibby
13-11 857-SEP-57 GF 55
 Torben Claudi Lund
 Klokkerholmvej 1, Thorsager
 8410 Rønde
19-11 506-NOV-55 GF 01
 Claes S.M. Pedersen
 Sydstrandsvej 8
 2791 Dragør
23-11 461-NOV-55 GF 50
 Alf Arthur Hansen
 Rødbyvej 82
 4930 Maribo
26-11 IFG GF 16
 Jørgen Janlow
 Søndre Fasanvej 87 D, 2. 0002
 2000 Frederiksberg
29-11 070-NOV-55 GF 10
 Niels Bang Tykskov
 Grønlands Torv 7, 15.th.
 9210 Aalborg SØ
29-11 611-NOV-55 GF 21
 Thyge Bjørnager Dam
 Barsebæk 94
 4300 Holbæk
05-12 847-MAJ-55 GF 05
 Erik Madsen
 Enebærvej 8, Stjær
 8464 Galten
07-12 618-MAJ-54 GF 50
 Johannes Andreas Svendsen
 Svingelsvej 19
 4900 Nakskov
08-12 732-MAJ-55 GF 01
 Johannes Berg Poulsen
 Vesttoftevej 29
 2605 Brøndby 
75 år
12-06 233-SEP-61 GF 01
 Eyvind Langsager
 Dalstrøget 92, 2.tv.
 2870 Dyssegård
21-11 152-MAJ-60 GF 52
 Tage Poulsen Hylleberg
 Kildevang 14
 4690 Haslev
26-11 533-NOV-59 GF 21
 Børge Larsen
 Kildegården
 Hørve Kirkevej 31
 4534 Hørve
28-11 679-SEP-60 GF 01
 Erik Rathjen Larsen
 Teglgårdsvej 316
 3050 Humlebæk

29-11 304-MAR-60 GF 12
 Bent Kjeldsen
 Kystvejen 270, 8300 Odder
30-11 576-JUL-60 GF 16
 Hans Serritzlew
 Cedervej 7
 3650 Ølstykke
01-12 267-MAR-60 GF 37
 Gerhard Hein Christensen
 Hovedvejen 23
 5750 Ringe
05-12 754-SEP-60 GF 78
 Steen Eliasen
 Kirkestien 16 A, Sengeløse
 2630 Taastrup
09-12 521-NOV-59 GF 22
 Aksel Madsen
 Kohavegyden 10
 5672 Broby
09-12 153-JAN-60 GF 53
 Jens Erik Østergaard
 Slagelsevej 18
 4460 Snertinge 
 
70 år
11-11 169-MAR-65 GF 49
 Georg Frøsbæk
 Egernsundvej 27, st.tv.
 4220 Korsør
13-11 864-JAN-65 GF 57
 Jørgen From
 Fjelstrup Nørrevej 69
 6100 Haderslev
14-11 293-MAJ-65 GF 30
 Egon Brændegaard Pedersen
 Nisset Bygade 18
 8632 Lemming
14-11 801-JAN-65 GF 30
 Ole Korsgaard Christoffersen
 Rodelundvej 40
 8680 Ry
15-11 965-MAR-65 GF 22
 Erik Bomann
 Birkevej 30, 5672 Broby
18-11 531-SEP-65 GF 60
 Jørgen Chr. Slipsager Jacobsen
 Sørens Møllevej 33
 6440 Augustenborg
19-11 448-SEP-66 GF 21
 Ove Frederiksen
 Søndre Vænge 19
 4560 Vig
20-11 276-MAJ-65 GF 21
 Svend-Erik Andersen
 Kratvej 38, Orø
 4300 Holbæk
22-11 470-SEP-66 GF 57
 Ejner Iversen
 Hamisgårdsvej 3 E, Hammelev
 6500 Vojens
22-11 109-MAR-65 GF 55
 Knud Skjødt Bager
 Sangstrupvej 17, Voldby
 8500 Grenå
24-11 NOV-64 GF 01
 Walther Holmberg
 Søndervangs Allé 54
 2500 Valby
29-11 363-SEP-66 GF 62
 Erik Siegfried Pedersen
 Lillevang 8
 2605 Brøndby
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30-11 045-MAR-65 GF 55
 Ole Charles Poulsen
 Ludvig Holbergsvej 17
 8500 Grenå
01-12 903-JUN-67 GF 30
 Erik Krogh
 Ladelundsvej 14
 8600 Silkeborg
01-12 274-MAJ-65 GF 57
 Arne Møller Bramsen
 Feldumvej 64, Sillerup
 6100 Haderslev
02-12 901-JUN-67 GF 62
 Børge Pedersen
 Maltegårdsvej 13
 2820 Gentofte
03-12 672-NOV-65 GF 51
 Tage Aatofte Rasmussen
 Sundruse 13, 5471 Søndersø
05-12 651-NOV-65 GF 14
 Flemming Thrane
 Sundby Allé 44
 4800 Nykøbing F
05-12 213-MAJ-65 GF 39
 Hans Østergaard
 Muldbjerg Byvej 20, Hover
 6971 Spjald
06-12 596-NOV-66 GF 26
 Karl Zacho
 Ø. Bæklund
 Pogagervej 1, 7550 Sørvad
06-12 564-NOV-66 GF 66
 Poul Thomsen
 Odensevej 3
 5620 Glamsbjerg
60 år
10-11 JUL-75 GF 03
 Eskild Grabow-Olesen
 Silkeborgvej 358
 8700 Horsens
15-11 APR-76 GF 37
 Hans Erik Nellegaard
 Klintholmvej 38, Vormark
 5874 Hesselager
15-11 APR-76 GF03
 Kaj Zacho
 Kornagervej 25
 8920 Randers NV
17-11 MAJ-77 GF 61
 Michael Erik Danielsen
 Stengårdsvænge 2
 2800 Kongens Lyngby
18-11 NOV-75 GF 01
 Bendix Kristiansen
 Højvangen 54, 2860 Søborg
23-11 AUG-76 GF 06
 Svend Erik Carstensen
 Herredsvejen 42
 6640 Lunderskov
24-11 AUG-76 GF 01
 Jørgen Ebert Dyrsø
 Vinkelhuse 39, 7.mf.
 2770 Kastrup
25-11 JAN-77 GF 29
 Bjørn Pedersen
 Mosegårdsvej 17
 7000 Fredericia
50 år
11-11 MAR-86 GF 66
 Lars Peder Larsen
 Provstigade 8 A
 5610 Assens

13-11 JUN-87 GF 72
 Tommy Lindberg
 Vingtoftevej 9, 6840 Oksbøl
19-11 JAN-86 GF 26
 Freddy Jensby Thomsen
 Morrevej 14, Tvis
 7500 Holstebro 
25-11 SEP-84 GF 17
 Peter Toft Jensen
 Bøgesvinget 21
 2740 Skovlunde
27-11 DEC-84 GF 01
 Michael Heiberg-Grevy
 Erantisvej 12
 2300 København S
28-11 APR-86 GF 13
 Henrik Jørgen Pedersen
 Sognefogedvej 21, 4180 Sorø
01-12 MAR-86 GF 06
 Jesper Kristensen
 Ågærdet 48, 6000 Kolding
03-12 SEP-83 GF 18
 Johnny Boalth Lambertsen
 Novdrupvej 14, 2.tv.
 6705 Esbjerg Ø
08-12 MAR-86 GF 59
 Finn Bechsgaard Rasmussen
 Fruenshøj 30
 8541 Skødstrup

Dødsfald
112-MAJ-42 GF 23
 Richard Pedersen
 Elmegade 19, Hammerum
 7400 Herning
157-JUL-45 GF 61
 Niels Jørgen Chr. Sørensen
 Tranevænget 46, 1.th.
 2605 Brøndby
265-JUL-45 GF 01
 Gunnar Skovsen Laursen
 Pælestykkerne 4, st.th.
 2630 Taastrup
36-NOV-45 GF 10
 Lauge Svendsen
 Roden 14, 0008
 9260 Gistrup
614-MAJ-46 GF 31
 Helge Villumsen
 Fasanvej 8
 4653 Karise
226-MAJ-47 GF 08
 Carl Otto Andersen
 Parkboulevarden 71, 2008
 8920 Randers NV
356-MAJ-49 GF 95
 Knud O. Jensen
 5324 56 Street
 Camrose, Alberta T4V 2E5
 Canada
 262-MAJ-51 GF 42
 Karl Pilensgaard Jørgensen
 Bøjdenvej 2 A
 5800 Nyborg
939-NOV-51 GF 07
 Hans Henrik Rahbek
 Nyborgvej 10
 4700 Næstved
028-MAJ-52 GF 33
 Knud Ingvar Larsen
 Rosnæs Skovvej 11
 5580 Nørre Aaby

075-MAJ-52 GF 17
 Kurt Helge Jeppesen
 Jasminvej 1
 2640 Hedehusene
075-MAJ-61 GF 01
 Niels Preben Hansen
 Langageren 20, Sengeløse
 2630 Taastrup
360-NOV-68 GF 13
 Arne Andersen
 Rennebjergvej 49
 4230 Skælskør
 

   TAK

Hjertelig tak til Sydsjællands Garderfor-
ening for vingaven og besøg på min 90 års 
fødselsdag.
 102-MAJ-47 Erik Skytt

Hjertelig tak til Præsident Flemming Ryt-
ter for personlig lykønskning på min 90 
års fødselsdag, også tak til Køge og Om-
egns Garderforening for fremmøde og 
portvin.
 609-NOV-46 Poul Jensen

Hjertelig tak til Stevns Garderforening 
ved formanden Søren Sørensen samt flere 
bestyrelsesmedlemmer for besøg ved min 
85 års fødselsdag.
Det glædede mig meget. Samtidig tak fro 
den dejlige Garderportvin.
 844-NOV-51 Ejvind Bjerre

Hjertelig tak til Vestlollands Garderfor-
ening for opmærksomheden ved vores 
Diamantbryllup.
 891-NOV-51 Helge Rasmussen

Hjertelig tak til Præsidenten for De Dan-
ske Garderforeninger kammerherre 
oberst Flemming Rytter for den flotte per-
sonlige venlige hilsen, samt tak til Nord-
jyllands Garderforening for den pæne hil-
sen ved min 90 års fødselsdag.

Tak til Den Fyenske Garderforening for 
vingave og fremmøde ved H. Gattrup i an-
ledning af min 80 års dag.
 396-NOV-54 Carlo Povlsen

Undertegnede siger hermed tak til Fre-
deriksborg Amts Garderforeninger for 
en flot flaske portvin i anledning af min 
70års fødselsdag
 FEB-69 Henrik von der Recke-beckmann

Hjertelig tak for besøg og portvin fra Sil-
keborg Garderforening i forbindelse med 
min 80 års fødselsdag. Samtidig tak for 
hilsner fra garderkammerater.
 482-MAR-57 Jens Dahl-Nielsen

Hjertelig tak til Vestlollands Garderfor-
ening for gave og besøg af formand Jens 
Høyer og næstformand Max Hansen på 
min 85-års fødselsdag den 18. september 
2015.
 891-NOV-51 Helge Rasmussen
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I forbindelse med gennemførelse af vagt- og eksercitsuddannelse 
efter REX turen og inden de nye gardere overtager vagten om de 
kongelige slotte og palæer afholdes en ”Blå Vagtøvelse”. Øvelsen 
forløber over en dag, og i øvelsen afprøves garderen i postgang, 
afløsningspatrulje og forhold som post. Scenariet for øvelsen er 
kongevagt på Amalienborg, hvor garderne er placeret korrekt på 
øvelsens slotsplads.
En meget vigtig del af vagtøvelsen er, at der indspilles hændelser 
på slotspladsen. Disse hændelser er alle hentet fra virkeligheden, 
og garderen får dermed en oplevelse af, hvad der kan ske under en 
vagt. Antallet af hændelser fra vagter gennem årene er mange og 
meget forskellige, så der har været nok at vælge imellem, og derfor 
har det ikke været svært at lave et forholdsvis stort katalog over 
hændelser, med tilhørende beskrivelse af den ønskede reaktion 
fra garderen.
Til støtte for Blå Vagtøvelse stiller hjemmeværnet hver 
gang med et stort antal deltagere, der efterfølgende bru-
ges til at indspille hændelserne. At hjemmeværnet delta-
ger er en meget stor støtte for III/Livgarden, idet øvelsen 
hermed gøres mere realistisk, samt giver en større 
mulighed for at teste og uddanne de kommende 
vagtgående gardere.
Et af de mere særprægede momenter har 
været indspillet gennem efterhånden rig-
tig mange vagtøvelser. Momentet, som 
mange yngre årgange nok kan nikke gen-
kendende til, er en dement ældre mand, 
som med små skridt bevæger sig rundt på 
slotspladsen, mens han søger efter et eller 

andet. Da han efter et stykke tid ikke synes at have fundet, hvad han 
leder efter, går han hen til den første garder og spørger, om denne 
har set hans kænguru. Han har øjensynligt mistet sin kænguru, og 
nu kan han ikke finde den. Så tridser han videre til den næste og 
den næste igen, og hver gang spørger han, om garderen har set 
hans kænguru. Ingen har dog hidtil været i stand til at hjælpe den 
ældre herre med information om kænguruen.
Ved vagtøvelsen i marts skete der dog noget usædvanligt. Under sin 
søgen efter kænguruen blev han kontaktet af den vagtgående ser-
gent. Denne kunne fortælle, at kænguruen var fundet, og at den sad 
for enden af et af palæerne. Den ældre herre blev herefter fulgt over 
til palæet, og stor var overraskelsen og glæden, da det viste sig, at 
kænguruen virkelig sad der.

Glæden varede dog kun kort, for ikke lang tid efter genfor-
eningen var den gal igen. Allerede under vagtøvelsen i juli 
havde han på ny mistet sin kænguru, og han var derfor 
tilbage på slotspladsen. Vagten var dog igen opmærksom, 
og på en mistanke om at kænguruen måske havde gemt 

sig et sted på slotspladsen, blev der iværksat en efter-
søgning, - og sandelig om ikke kænguruen blev 

fundet igen. Endnu en gang blev vagten så-
ledes vidne til den lykkelige genforening 

af en mand og hans kænguru.
Om nogle få uger står en ny Blå Vagtø-

velse på programmet, og der bliver 
spændende, om den ældre mand 
og hans kænguru stadig er sam-

men, eller om kænguruen igen er 
på ”springtur”.

Kænguruen er FUNDET

KÆNGURUEN ER FUNDET

B A G S I D E N


