
GARDERBLADET  1

FEBRUAR 2017

GARDERBLADET

TEMA
  OPERATION

   INHERENT

   RESOLVE

En hilsen fra
”ørkenens sønner”

– og døtre



OIR KLAR 
OIR Hold 5 er klar til 
afgang. Med støtte fra 
III bataljon har holdet 
forberedt sig grundigt på 
opgaven. 
Læs mere på side 13 20

10

13

EN HILSEN FRA ØRKENENS SØNNER – OG DØTRE
LÆS OM HVERDAGEN PÅ AL ASAD AIRBASE I IRAK 6

FORSIDEN
Undervisning i 
bykamp på Ope-
ration Inherent 
Resolve i Irak. Før 
man hopper ind 
ad vinduet, er det 
vigtigt at under-
søge rammen for 
sprængladninger.

KAMP I BEBYGGELSE ER EN AF 
DA FARLIGSTE KAMFORMER, MAN 
SOM SOLDAT KAN KOMME UD FOR. 
LÆS HVORDAN DE IRAKISKE 
STYRKER BLIVER UDDANNET TIL 
DEN OPGAVE.

NYT FRA DG - GARDERFOR-
ENINGEN I KØBENHAVN HAR 
TRADITIONEN TRO UDDELT 
JULEGAVER TIL VAGTEN

ISSN 0903-9422

Redaktør
APR-12 Andreas Dalsgaard, 
Tlf.: 51 91 85 65 
garderbladet@garderforeningerne.dk

Grafisk produktion
Kandrups Bogtrykkeri A/S

Manglende Garderblad
Registreres via hjemmesiden,
eller på 33 15 52 04

Deadline
1. februar til Garderbladet Marts
 
Indholdet i bladet er ikke nødvendigvis 
sammenfaldende med redaktionens, DGs 
eller Livgardens synspunkter. Eftertryk og 
kopiering tilladt med kildeangivelse.

Kontoret
Livgardens Kaserne
Gothersgade 100, 1123 København K
Tlf. 33 15 52 04
sekretariatet@garderforeningerne.dk
Postgiro: Reg-nr. 1551  Konto 648 8919
Åbent mandag-fredag kl. 09.30 - 14.30
www.garderforeningerne.dk

Forretningsfører
MAJ-70 Carsten Rasmussen

Sekretær
JAN-70 Ole Andkjær Christensen

Revisor
DEC-84 Michael Wienberg, Dansk Revision

Stabsmedhjælper for Præsidenten
NOV-60 Steen V. Grubert
Tlf. 30 82 28 67, steen.grubert@parkmail.dk

De Danske Garderforeninger

Protektor: Hendes Majestæt Dronningen

Præsident: Flemming Rytter

Hverveudvalget
DEC-12 Albert Dieckmann
Tlf.: 40 44 17 13, manfred17@hotmail.com

Skydeudvalget
OKT-77 Jan Stoltenborg, 
Tlf.: 44 44 24 73, stoltenborg@mail.dk

Bowlingudvalget
SEP-85 Henrik Agerlin, 
Tlf.: 28 44 12 94, henrik.agerlin@gmail.com

Fødselsdagsgaven
800-JAN-65 Henning Lajer
Tlf.: 23 92 76 00, hlajer@loophole.dk

GARDERBLADET SEKRETERARIATET DG & UDVALG



GARDERBLADET  3GARDERBLADET  3

PRÆSIDENTEN HAR ORDET
Februar er en kold og mørk måned, men så er det jo godt, at den 
er så kort. Efter en lang og mørk januar er batterierne ved at være 
flade. Optimisten siger, at foråret er lige om hjørnet, pessimisten at 
vi nærmer os årets længste dag og dagene derefter atter kortes. 

Vi i De Danske Garderforeninger (DG) har nået en del de seneste 
par år. Vi har stoppet medlemstilbagegangen, vi har fået formule-
ret en kommunikations- og –informationsstrategi  og fået omsat 
en del af denne i  virkeligheden på blandt andet DG hjemmeside. 
Vi har gennemført en foryngelseskur på centrale poster (Kom-
munikationsansvarlig, Hverveudvalgsformandsposten). Vi har 
udarbejdet og fået en ny IT-strategi godkendt. Vi har kulegravet 
succesfulde garderforeningers forhold og stillet gode erfaringer til 
disposition for alle og endvidere opfordret til nabo-hjælp mel-
lem garderforeningerne. Vi har effektiviseret processen omkring 
hvervning af nye medlemmer og disses overførsel til deres nye 
garderforeninger, og vi har under opbygning en foredragsholder-

liste til garderforeningerne, og sådan kunne jeg blive ved. Vi har 
også sammen med Gardernetværk og Den Kongelige Livgarde 
gennemført to gardermarcher i 2016 og 2015. Vi har samtidigt 
fået skærpet og klarificeret vor profil gennem nøgleordene ”hold-
ning”, ”ansvar” og ”sammenhold”. Og nu kaster vi os for alvor ind i 
aktiveringen af gamle gardere fra årgangsforeningsstrukturen. Og 
vi har samtidigt været omsorgsfulde og passet på og videreudvik-
let den værdifulde skat, som DG Håndbogen 
er et smukt eksempel på. Og vi har nu et 
Garderblad, hvorom der såvel blandt 
normale læsere som professionelle 
pressefolk står stor respekt. Jeg 
minder om Garderbladet fra 
december 2016, hvor der på 
midtersiden kan ses ”Året der 
gik” (2016, måned for måned).  
Og Præsidiets beretning for 

 PRÆSIDIET

MÅNEDSKALENDER FEBRUAR

5.

6.

27. DG

DSL

HKH Kronprinsesse Mary fødselsdag

DSL Præsidie- og Formandsrådsmøde

Præsidiemøde på Livgardens Kaserne

→  fortsættes på side 4

 De Danske Garderforeningers 
  Hæderstegn
 962-MAJ-55 Henning Chr. Madsen
 Gråbølle 16, 9640 Farsø

 De Danske Garderforeninger ønsker tillykke

AG ”Succes”
Arbejdsgruppe ”Succes” har færdiggjort sin undersøgelse 
blandt foreninger, der har oplevet medlemsfremgang det 
seneste år. 
Du kan læse arbejdsgruppens afrapportering 
på www.garderforeningerne.dk, og måske få 
inspiration til din forenings medlemshåndtering.
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foreningsåret (maj til maj) er nu suppleret med  grafik og bille-
der, så den næsten bliver interessant at læse sammenholdt med 
tidligere tiders beretninger, der i visse sammenhæng virkede som 
søvndyssende indslumringspiller. 

Men lad os ikke hvile på laurbærrene. Vi skal fortsat gøre vort 
yderste for at fastholde medlemsmassen som grundlag for ny 
fremgang. Det er vor prioritet 1.

Så skal vi have intensiveret hvervningen i årgangsstrukturen som 
prioritet 2 som afsæt for generel medlemsfremgang.

Og sluttelig som prioritet 3 skal vi have omsat vor nye IT-strategi 
fra Skanderborg Repræsentantskabsmødet i maj 2016 til noget 
håndgribeligt, så vi får etableret en fornuftig og tidssvarende 

medlemsadministration med bedst mulig støtte til og forenkling 
for garderforeningernes registratorer og kasserere.

Formandsmøde-runden rundt i regionerne står for døren primo 
marts 2017, startende med Region 2 lørdag den 4. marts og slut-
tende med Region 5 lørdag den 11. marts. Kom, deltag og vær med 
til at styre udviklingen.  

Med Garderhilsen

Fortsat fra side 4

DE HURTIGE NYHEDER

Gardernetværk 
hilser vagtenHvervemøde

Vagtparade i 
rød galla 

Traditionen tro stillede Gar-
dernetværk op foran ankeret 
på Kongens Nytorv for at hilse 
vagtparaden. Efter overværelse 
af vagtskiftet, indtog man et 
glas portvin i Amaliehaven. 
Et hyggeligt arrangement, som 
DG medlemmer opfordres til at 
støtte næste år. 

Den 21. december besøgte 
Hverveudvalget 3. bataljon 
for at fortælle dem lidt om De 
Danske Garderforeninger. Det 
resulterede som sædvanlig 
med en stor portion indmel-
delser blandt de nye rekrutter. 
Vi glæder os til at byde jer 
velkommen!

Trods det triste vejr d. 1. janu-
ar, var Amalienborg Slotsplads 
tætpakket med besøgende, der 
ønskede at overvære den tradi-
tionsrige Kongevagt. Det var en 
veludført parade af garderne, 
som havde en travl vagt i vente. 

Flemming Rytter
Præsident for De Danske Garderforeninger
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 LIVGARDEN

Det nye år starter for Livgarden altid med fuld musik. Den 1. janu-
ar om morgenen havde Oberstinden og jeg musikkorpset samlet i 
midterpavillonen for at ønske godt nytår og uddele nogle anerken-
delser. En dejlig tradition som dog sætter lidt begrænsninger på 
udskejelserne nytårsaften. I år var jeg i den heldige situation, at 
jeg kunne indlede med at give ordet til Chefen for Adjudantstaben 
Oberst Lasse Harkjær, som på Majestætens vegne kunne tildele 
Stabstambour Søren Rønlev ridderkorset. En anerkendelse der, 
som stabstambouren selv udtrykte det, ikke kun var til ham men 
til hele musikkorpset og som han vil bære med stor ære foran 
musikkorpset på sin vej gennem byen. Efterfølgende kunne jeg 
overrække Forsvarets anerkendelse for en ekstraordinær indsats 
til Musiker Claus Mærsk. Motivationen for anerkendelsen var 
formuleret således: ”Musiker Claus Mærsk erkendte i en tid, hvor 
Danmark havde mange faldne soldater, at der ved modtagelse af 
disse, blev spillet udenlandske honnørsignaler. Af egen kraft og med 
stor dedikation komponerede Claus Mærsk derfor Danmarks Sidste 
Honnør. Med komponeringen af Danmarks Sidste Honnør sikrede 
Claus Mærsk at musicering ved mindehøjtideligheder for faldne for 
Danmark kan ske med et dansk signal. Claus Mærsks indsats er et 
væsentligt bidrag til den nutidige ceremonielle historie i Forsvaret. 
For sit initiativ og sin indsats meddeler Forsvaret sin Påskønnelse 
for Ekstraordinær Indsats”. Sluttelig kunne jeg overrække en porti-
on af Vaters Legat til Musiker Nicoline Juul Bennecke.

Efter dagens vagtparade var der champagne med Garderforenin-
gen i København på slotspladsen og portvin med Gardernetværk 
i Amaliehaven. Det er dejligt at se og opleve gamle garderes tradi-
tion med at overvære vagtparaden 1. januar. Midt i vagtskiftet gik 
der en alarm, og det var godt at se, hvor hurtigt der blev skiftet fra 
ceremoniel og til operativ indsættelse. Der er noget særlig over en 
garder i rød galla med geværet i nærkampstilling. Det ser ud som 
om, vi er på den rigtige vej med den nye uddannelse.

Om aftenen skulle jeg til mit første nytårstaffel hos Majestæten. Da 
vi kører ind på slotspladsen udbryder vagthavende kører. ”Hold 
da op, sådan noget har jeg aldrig oplevet før”. Jeg kunne kun svare 
”Det har jeg heller ikke”. Men spændende var det at opleve hele det 
store setup på slotspladsen fra den vinkel og så bagefter at deltage 
i selve taflet. I øvrigt var det herligt at se Indre Kommando helt tæt 
på, knivskarpe og klar i rød galla.  

Den 3. januar var Livgardens og Husarregimentets officerskorps til 
nytårskur hos Majestæten. Igen et forrygende syn, en god oplevel-
se og dejligt at vi kan opretholde vores traditioner og korpsånd 
sammen. Der var så ”store kur” den 4. januar, hvor Livgarden og 
Husarerne igen var indsat. Som I kan se, så er 2017 startet med 
fuld musik i Den Kongelige Livgarde.

Pro Rege Et Grege

JEG VIL STARTE MED AT ØNSKE JER ALLE OG 
JERES FAMILIER ET RIGTIGT GODT NYTÅR

Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Tlf. 4599 4000

Presse- og Informationsofficer
Kaptajn Bjarke Z. Therkildsen
Tlf. 7283 4018
lg-gse20@mil.dk

DG Forbindelsesofficer
Adjudanten
Kaptajn Uffe M. Dueholm,  
lg-gse03@mil.dk

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige 
Livgarde
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TEKST SENIORSERGENT-R B. K. RÜTZOU

Det er mørkt som i ”mørkt”, og det er koldt udenfor. Kun 
lyset fra stjernerne og de spredte lysmaster gør, at man kan 
orientere sig lidt.

Generatorer brummer monotont i natten og lever deres eget liv. En 
vild hund strejfer omkring, på evig jagt efter noget spiseligt. Men 
ellers er basen midt i den irakiske ørken mennesketom kl. halv 
fem om morgenen. På nær en flok danske soldater, der gør klar til 
dagens lektioner, og målbevidst pakker de tunge køretøjer med 
forskelligt grej. 

Vi er på Al Asad Airbase i Irak, et par hundrede kilometer nordvest 
for Bagdad. Stort set midt i landet, som har oplevet så mange og 
store omvæltninger på så kort tid. Den amerikansk ledede koali-
tion står i spidsen for et militært støtteprogram, der skal styrke 
landets sikkerhedsstyrker i deres kamp mod IS. 

I koalitionen indgår en række lande, herunder også Danmark, som 
på landjorden stiller med et træningsbidrag, samt et radarbidrag 
til luftforsvaret. Træningsbidraget består af en lille stab, en sæd-
vanlig støttestruktur á la kompagni, og en kerne af instruktører, 
flest officerer og befalingsmænd, men også enkelte konstabler. Og 
en sikringsdeling til at varetage sikkerheden.

TRÆNINGEN
Rent praktisk indgår det danske bidrag i Task Force Al Asad, 
hvor stabsofficererne indgår i den samlede internationale stab, 
som ud over amerikanere og danskere også tæller englændere. 
Instruktørerne eller trænerne, som de kaldes, indgår i træner-
teams, der står for undervisningen. Der koordineres med irakiske 
myndigheder, som så sender forskellige enheder til træning på Al 
Asad i varierende perioder. Der undervises i elementære militære 
færdigheder som skydning, førstehjælp, våbenlære og taktik på 
gruppe- og delingsniveau. Der er dog ikke tale om egentlig rekrut-
træning. De irakiske enheder er allerede uddannet, og flere af dem 
har kamperfaring. Så man kan kalde det en slags efteruddannelse 
eller ”brush-up”.
→  fortsættes på side 13
 
 

SOLDATER FRA DEN IRAKISKE 7. BRIGADE KLAR TIL UNDERVISNING 
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SECFOR på post 

Livgardens reserve er også repræsenteret: 
Kaptajn-R Lasse og seniorsergent-R Brian Rützou. 

Der undervises i morter
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Hold 4 er opstillet af Livgarden. Lige som hold 1 og hold 3 var. Og 
som vores afløsere hold 5 også vil være. Det vil sige at kernen er 
Livgarden, men det er et sammensat hold. For Livgarden kan ikke 
alene stille alle de instruktører og kompetencer der skal være til 
stede. Så der er næsten ikke det værn eller regiment som ikke er 
repræsenteret på holdet. Her er MP-bidrag, sanitetsbidrag fra For-
svarets Sundhedstjeneste, signal- og IT specialister fra Telegraf-
regimentet, håndværkere fra Ingeniørregimentet, artillerispecia-
lister fra Danske Artilleriregiment mv. Og holdets øverste ledelse 
udgøres af officerer fra Gardehusarregimentet. Og for at fuldende 
”kludetæppet” har vi også to mindre baltiske bidrag med fra hen-
holdsvis Estland og Letland. Her er flest fastansatte, men reserven 
er også godt repræsenteret. På trods af den brogede flok – eller 
netop på grund af den – hersker en rigtig god stemning, ”team-spi-
rit” og samarbejdsånd. Alle er hjælpsomme overfor hinanden, og 
trækker på samme hammel.

Trænerne indgår som sagt i forskellige teams med forskellige 
specialer. Der er specialister indenfor alle forskellige infanterifær-
digheder mv. Og for officererne er der også træning i planlægning 
og befaling. De irakiske styrker, som modtager undervisningen, er 
både reelle hærenheder, samt politi- og grænsekorps. De er ge-
nerelt særdeles positive og lærenemme. Standarden ligger noget 
under hvad vi er vant til, men opgaven er ikke at bringe dem på 
dansk eller vestligt niveau, men at forbedre deres niveau. Dagene 
starter meget tidligt med at instruktørerne pakker deres grej og 
kører ud i terrænet eller til skydebanen, eller hvor nu de skal af-
vikle deres lektioner. Så kører dagen med de planlagte aktiviteter, 
som evalueres og evt. finpudses om aftenen. Danske sprogofficerer 
og tolke formidler undervisningen til Irakerne, så instruktørerne 
kan koncentrere sig om træningen. Uddannelsen evalueres og til-
passes til stadighed, både i den danske lejr, samt i den fælles stab.

SIKRINGSDELINGEN (SECFOR)
Livgarden stiller også en særligt uddannet deling, der indgår i 
vagttjenesten under amerikansk ledelse. Her stilles poster til vagt-
tårne, patruljevagt, eskorte samt forskellige grader af beredskabs-
vagt. SECFOR udgøres af unge konstabler, som var sidste holds 
gardere. Det er dem, som har det hårdeste og mest rutineprægede 
job. Og de ringeste forhold rent indkvarteringsmæssigt. De skal 
hele tiden have al ”grejet” på, inklusive de tunge beskyttelsespla-
der i vesten og det tærer på kræfterne. Selv for unge store stærke 
Livgarde-konstabler.  
 
På trods af dette udfører de deres opgaver til topkarakter uden at 
kny, og har et godt gå-på-mod og et fantastisk sammenhold. Dem 
er vi alle meget stolte af, og det kan Den Kongelige Livgarde også 
være.

SITUATIONEN HER OG NU
Lige nu er der roligt i vores område. Men vi skal ikke langt tilbage, 
før IS lå rundt omkring basen. ”Fronten” har trukket sig noget 
nordpå, men der kæmpes stadig i spredte lommer ikke langt her-
fra. Vi afløses i starten af februar af hold 5, som også opstilles af 
Livgarden. Og vi håber, at de fredelige tider vil følge dem også.
På vegne af alle Livgardere ved hold 4 sendes de bedste jule og 
nytårshilsner til alle nuværende og tidligere tjenestegørende ved 
Den Kongelige Livgarde.

IRAKISK KONTROLLERET OMRÅDE

SYRISK KONTROLLERET OMRÅDE

IS KONTROLLERET OMRÅDE

AL ASAD AIRBASE

KILDE: BBC NEWS, OKTOBER 2016
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Kamp i bebyggelse er en af de farligste kampformer, man 
som soldat kan komme ud for. Og netop den type kamp vil 
irakerne være tvunget til at kæmpe for at genvinde byen 
Mosul, som ISIL har gjort til deres fæstning i Irak. 

Hasse og hans kollegaer står klar i MOUT City, da eleverne fra 7. 
irakiske division ankommer på ladet af en lastvogn, der ligeså godt 
kunne høre til på en byggeplads. Men skinnet bedrager, folkene fra 
7. division kommer nemlig lige fra fronten. De er blevet trukket ud 
af kampen, for at modtage træning og blive et endnu bedre aktiv i 
kampen mod ISIL, der har kontrollen med det nordvestlige Irak.

Dagens træning omhandler indtrængen i og sikring af en bygning. 
Og opgaven lyder da også let nok: ”I skal herfra og over til huset 
der. Her skal I ind igennem vinduet, og så renser I huset, som vi har 
øvet” forklarer Hasse, hvorefter hans tolk oversætter.

Bevægelsen over til målet støttes af kraftig beskydning fra taget af 
det hus, de kommer fra. Men ved vinduet, stopper Hasse angrebet. 
”Man kan ikke bare hoppe ind ad et vindue, uden først at sikre sig, 
at det ikke er mineret, eller at der sidder en og venter lige indenfor” 
forklarer han de tre irakere, der står for det der kaldes indbruddet, 
altså dem der først trænger ind i huset.

Næste forsøg går meget bedre og Hasse roser folkene for den 
hastighed, de kom ind og i stilling med. Men foran dem venter 
den svære del, hvor de må tage et rum ad gangen. Og i hver eneste 
rum kan der potentielt sidde en fjende og vente. En af de irakiske 
soldater spørger, hvorfor de ikke bare kan smide håndgranater ind 
i hver rum. Men det vil være alt for farligt. Trykket vil kunne slå 
dem selv ihjel eller få en svag bygning til at kollapse. Derudover er 
der også hensynet til civile, der kunne gemme sig i bygningen.
 

OPERATION INHERENT RESOLVE

Vi skal tænke os om 
og ikke skade evt. 
civile eller fjender så 
vidt det overhovedet 
er muligt.

”

MOUT 
       CITY

MILITARY OPERATIONS IN URBAN TERRAIN.

Kræver mange ressourcer og stiller store krav om 
træning for at imødegå tab.

Kamp i bebyggelse kaldes også for kamp i uover-
skueligt terræn.

MOUT City er et område på Al Asad Airbase, hvor 
der er forladte bygninger, som bl.a. anvendes til at 
træne kamp i bebyggelse.
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En anden foreslår, at de bare kan sende en mand ind, som så 
skyder på alt. Men igen maner Hasse til forsigtighed, fjenden 
kunne jo ønske at overgive sig og samtidigt er faren for selv at 
blive ramt af en rikochet stor. Hasse forklarer: ”Det er vigtigt, at vi 
kommer hurtigt og gerne voldsomt ind i rummet, for på den måde at 
få kontrol med rummet. Men vi skal tænke os om og ikke skade evt. 
civile eller fjender så vidt det overhovedet er muligt”. En pointe, som 
irakerne godt kan forstå. Koncentreret arbejder de irakiske 
soldater sig igennem huset, under Hasses vejledning, og når frem 
til det sidste rum uden tab. Der har været småfejl, som er blevet 
rettet undervejs. Men i det store hele er Hasse tilfreds med 
eleverne, som han har arbejdet med den forgangne uge.
Hasse er sergent ved den Kongelige Livgarde og udsendt til Irak, 
som del af Building Partner Capacity (BPC), der har til opgave, at 
træne irakerne til at kunne bekæmpe ISIL. BPC er en del af det 
danske bidrag til Operation Inherent Resolve (OIR), der består af 
en koalition på mere end 50 lande.  

Udover det danske BPC, der også rummer bidrag fra både Estland 
og Letland, er der også en mindre dansk stabs- og støtteorganisa-
tion.  
Det danske hold 4, som Hasse er en del af, er udsendt af den 
Kongelige Livgarde. Men der indgår personel og specialister fra 
alle hærens regimenter og tjenestegrenscentre, samt flyvevåbnet, 
søværnet og hjemmeværnet.

 

FAKTA OM MOUT:
Military Operations in Urban Terrain.
Kræver mange ressourcer og stiller store krav om 
træning for at imødegå tab.
Kamp i bebyggelse kaldes også for kamp i uover-
skueligt terræn.
MOUT City er et område på Al Asad Airbase, hvor 
der er forladte bygninger, som bl.a. anvendes til at 
træne kamp i bebyggelse.

Når første mand er gennem døren, følger de to 
næste hurtigt efter, så man dominerer rummet, før 
en evt. fjende kan nå at gøre modstand.

Inden man hopper ind ad vinduet, afsøges vin-
duesrammen for sprængladninger, og dybden af 
rummet afsøges for fjender, så man ikke risikerer 
at hoppe lige ind i et baghold. 

Rummet indtages med geværet i skulderen, så en 
evt. fjende hurtigt kan nedkæmpes. Men der sky-
des først, hvis man har en erkendt fjende, ellers er 
det for farligt at være i rummet på grund af faren 
fra rikochetter.

 FINSKYTTERNE



OPERATION INHERENT RESOLVE

Hasse vejleder den irakiske soldat, så han på korrekt 
vis afsøger rummet udefra inden man indtager det.

Gangområder er farlige rum og al bevægelse i dem 
skal foregå sikret.Det gør man ved at  opbygge en 
ildbase i bunden af gangen, inden rummene indta-
ges. 

Når man har sikret sig at rummet er så sikkert som 
muligt, gælder det om at komme hurtigt ind og på 
plads, så rydningen af de efterfølgende rum kan ske 
i lige forlængelse af indbruddet.

Første mand knæler ned ved vinduet, så resten 
har et afsætte og lettere kan komme ind gennem 
vinduet. En hård opgave, der kræver, at man bruger 
muren som støtte og at folk ikke træder direkte på 
knæet, så ingen lider overlast. 
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CTT’erne, underviser i og omkring kasernen, mens SECFOR 
(Security Force, red.) står for sikkerheden, som de også vil gøre 
det i Irak.

”Vi har fem uger til Resterende Opstilling. Det er ikke meget, når 
man skal samle en ny enhed – men når jeg ser på, hvor langt vi er 
nået på de uger, kan jeg kun være meget tilfreds,” siger oberstløjt-
nant Henrik Hvilsom, der er chef for OIR hold 5. ”Holdet er klar, og 
jeg ser frem til at komme i gang med opgaven i missionsområdet.”

 OPERATION INHERENT RESOLVE

TEKST & FOTO: PRESSEOFFICER JEANETTE SERRITZLEV, DANCON 
OIR HOLD 5

Mandag den 5. december samledes hele DANCON OIR hold 
5 til såkaldt ’Resterende Opstilling’ på Garderkasernen. 
Holdet, der er opstillet af II Panserinfanteribataljon ved Den 
Kongelige Livgarde, består af omkring 135 mand fra stort 
set alle dele af Hæren samt bidrag fra Hjemmeværnet og 
Søværnet. Derudover indgår der også personel fra hhv. 
Estland, Letland og Litauen, som hver stiller med et såkaldt 
CTT (Company Training Team). 

Det er første gang, at alle tre baltiske nationer indgår som en del af 
det danske kontingent i Irak. På det nuværende hold 4 indgår der 
instruktører fra Estland og Letland.

Frem til 20. januar 2017 skal holdet forberede sig på det, der 
bliver opgaven på Al Asad Airbase i Irak; træningen af irakiske 
sikkerhedsstyrker.  Før jul var det et nyt hold værnepligtige, der 
udgjorde irakiske soldater. Her blev de undervist i førstehjælp, 
cbrn, kortlære og kompas samt grundlæggende våbenlektioner.

Træningsdagene kaldes samvirkedage, for der er mange forskel-
lige elementer, der skal spille sammen. De enkelte træningshold, 

OIR hold 5 klar til Irak
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Klargøring af 
SNEBEREDSKAB 
TEKST OG FOTO: KN JACOB BORGES-MICHAELSEN 
 
For tiende år i træk samarbejder Den Kongelige Livgarde 
med Totalforsvaret om vinterberedskabet i regionen.

Fredag d. 4 november var berammet til prøvealarmering af bered-
skabet.
Kl. 16.00 kom Totalforsvaret til Garderkasernen med henblik på 
at få udleveret de køretøjer der anvendes til vinterberedskabet. 
Nøgler og kontrolbøger blev udleveret og køretøjerne fundet i 
garagerne ved UMAK. 
Herefter hurtigt start- og beredskabseftersyn af køretøjerne for 
derefter at forlade kasernen.
Et godt team fra Totalforsvaret har lånt en garage på Nymotorgård, 
hvor der er indrettet med militærisk præcision.
I disse garager, som hele tiden har en temperatur på 18 grader, kan 
sneberedskabskøretøjerne, når de udlånes af Livgarden, stå tørt 
og godt, og klar til den kommende opgave med bl.a. at hente og 
bringe syge patienter.
Lørdag d. 5. november øvede Totalforsvaret ved Nymotorgård, og 
rutinerede kørsel med PMV. Derudover kom paramedicinere fra 
Region Hovedstaden for at assistere, samt give gode råd til hvorle-
des PMV'erne skal indrettes.
Totalforsvaret er særdeles tilfreds med samarbejdet med Livgar-
den.
Dette er igen et eksempel på hvorledes Den Kongelige Livgarde 
samarbejder med mange forskellige myndigheder, og løser mange 
opgaver.

GARDERBLADET14

NYT FRA REGIMENTET

Ridder af Dannebrog
Vores Stabstambour, Søren Rønløv Nielsen, blev nytårsdag 
udnævnt til Ridder af Dannebrog og fik hæftet det smukke 
kors på uniformen.

DEN KONGELIGE LIVGARDE FÅR 
STOR OPMÆRKSOMHED I THAILAND 
TEKST: ERIC LERDRUP BOURGOIS, HISTORISK LEDER

En thailandsk video af vagtskiftet på Amalienborg den 6. 
december 2016 har mere end 300.000 visninger, 8500 
”likes” og 4000 delinger - og dertil kommer visning i 
thailandsk fjernsyn samt den øvrige omtale i thailandske 
medier.

Årsagen til den store thailandske interesse for vagtskiftet den 6. 
december er den, at Den Kongelige Livgardes Musikkorps, som 
den første march ved vagtskiftet, spillede ”March Siamese” til 
ære for og minde om H.M. Kong Bhumibol Adulyadej.
”March Siamese” blev komponeret i 1890 af Hans N. Hass til 
ære for Prins Mom Rajawongse Satarn Klang af Siam, der fulgte 
rekrutuddannelsen ved Den Kongelige Livgarde i 1886.
Det er tredje år i træk, at Den Kongelige Livgardes Musikkorps 
spiller ”March Siamese”, i forbindelse med et vagtskifte, til ære 
for H.M. Kong Bhumibol Adulyadej.
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MUSIKKORPSET

TEKST OG FOTO: KATRINE KIELLAND-BRANDT 

Det vil sige… det var ikke proppen i en flaske Gul 
Enke, der knaldede midt i musikken, men et rørformet 
musikinstrument, der ligner en cykelpumpe, og som kan 
affyre en prop med en snor i. KNALD! 

Meget effektfuldt - og omhyggeligt skrevet ind i noderne. Ved 
nytårstid har Musikkorpset faktisk fire forskellige ”Champag-
ne-galopper” af H. C. Lumbye at vælge imellem: den ”Champagne 
Galop” alle kender, samt ”Champagneskum Galop”, ”Petersborg 
Champagne Galop” og ”Piper Champagne Galop”. Den kendteste 
af dem var det festlige slutnummer på musikken til H.M. Dronnin-
gens nytårstaffel 1. januar på Amalienborg. Der spilles efter kopier 
af de gamle, håndskrevne noder, der har været brugt af mange 

generationer musikere 
i Livgarden. Musikkorp-
set sidder og spiller i 
Det Grønne Gemak, der 
støder op til riddersa-
len, hvor det fornemme 
selskab holdes. Lige 
hvor vi sidder, går 
tjenere og lakajer fobi 
med de velduftende 
retter, og hvis man ikke 
nåede at få mad hjem-
mefra, mærkes sulten 
gnave ekstra ved de 
mange, dybe vejrtræk-

ninger. Får man et kig ind i riddersalen før gæsterne kommer, får 
man Danmarks fineste borddækning at se i det smukke rum.  
 
Musikken vælges naturligvis med omhu for at bidrage til en festlig 
nytårsstemning. På programmet stod foruden Champagne Galop-
pen bl.a. ”Skøjteløbervals” af Waldteufel, Sønderriis/Palmquists 
ny-komponerede ”Dronning Anne-Marie Polka” og Carl Dehns 
sjove ”Tutti-frutti Galop” fra 1880.

Da jeg bladrede lidt i nogle gamle artikler, jeg har skrevet til Gar-
derbladet, fandt jeg dette fra for 10 år siden, nemlig januar 2007, 
som giver et lille indblik i både virksomhedskulturen og vilkårene 
dengang: 
Ved et festligt arrangement for Musikkorpset skete der en usædvan-
lig ting: Vores administrator, OKS Eric Enstrøm blev kaldt frem, og 
(daværende) formand for Musikkorpsets Koncertfond, Svend Ver-
mund, sagde til ham: ”Vi har i fonden besluttet at give dig et legat 
for din helt specielle indsats i hverdagen. Du skeler ikke til arbejds-
tid, og er altid imødekommende og til rådighed for råd og vejled-
ning. (...) Nævnes kan din store indsats for at få alting til at fungere 
ved Musikkorpsets to udlandsture til Skt. Petersborg og Kosovo. Tak, 
til lykke, og vi håber du bliver hos os.”  

De to udlandsture, der blev nævnt, var Kejserinde Dagmars genbe-
gravelse i Sct. Petersborg og Musikkorpsets feltunderholdning for 
de udsendte soldater i Kosovo, der specifikt havde ønsket at høre 
Musikkorpset. For 10 år siden havde Musikkorpset endnu ikke 
hverken orkesterchef eller et ordentligt øvelokale. Og Eric Enstrøm 
blev hos os som orkesterchef, og vi holder nu prøver og koncerter 
i den fuldt tilfredsstillende koncertsal, Stærekassen. Hvad mangler 
vi nu? - et godt flygel i Stærekassen... måske om 10 år?

Godt nytår til alle og på gensyn og genhør i 2017.

Champagnepropperne knaldede

Desserten bæres forbi 
de sultne musikere. 
Arkivfoto. 

Riddersalen i Chr. VII’s palæ. I de senere år har TV fået lov at 
komme med indenfor. Arkivfoto.



Få dit billede 
med i Garderbladet 
med #garderliv

@o.g._poul
Når man skal lære at sy :s #gar-
derliv

@viking_warriorrr
#klunker #garderliv #den-
kongeligelivgarde #lillekur 
#reservelivsuckstoday

@garderliv 
Julefreden er ved at sænke sig på 
Livgardens Kaserne. Rigtig glæde-
lig jul #garderliv

@livgardensmusikkorps
I dag, på den første dag i det nye 
år, glæder vi os over at vores 
stabstambour Søren Rønløv 
Nielsen er blevet udnævnt til 
ridder af Dannebrogordenen. 
Tillykke til Ridder Søren. Det er 
fuldt fortjent! 

LÆSERNES SIDER

LIVGARDENS MEMES 
Memes er et social fænomen på internettet.  
Livgardens Memes er venligst udlånt af 
Facebook-gruppen ”Livgardens Memes” 

Tak for lån!  

GAMMEL GARDER NOV-57 KORPORAL PETERSEN

Fra Skydebanen 
Midt i en skydning, blev vi stoppet af Over Fenrik Vendelbo, 
panikagtigt og frustrerende, hvad sker der? Afladning og kontrol 
af, at alle geværer er tomme. Nr. 6 bliver kommanderet bajonet på 
og om at løbe ned til sin skive og jage bajonetten i. Det burde have 
været mig, men det er en anden historie.

6 er et fiktivt nummer, da kompagniet startede med 10. 
Manse fortalte os nu, at han havde fået medlidenhed med 6, det 
var synd for ham, at han ikke kunne ramme skiven, men vi skulle 
nu ikke tage fejl af ham, selv om han var, hvad en Kjøbenhavner 
forstår ved en  jysk bondeknold og hjemme fødding. Fik han en 
opgave som vagt, var der ingen der kom forbi ham. 

20-30 år senere ved et jubilæum, får jeg dette bekræftet. Jeg 
fortæller om ovennævnte og nu til en lektor fra Hobro. Denne for-
talte, at på en vintermanøvre her på Lolland, stod 6 vagt udenfor 
på vejen, medens fortælleren sidder indenfor i en længe, men ud 
for en lem med 6 på post . 

En bil kommer kørende og stanses, ”de må ikke køre her”, ruden 
rulles ned og det lyder, ”få armen ned” 6 har åbenbart lagt armen 
på bilens tag. ”Kan de ikke se hvem jeg er, nej. Jeg er prins Gorm. Ja 
hvis du er Prins Gorm så er jeg Kong Gulerod.” 

Ved et 30-40 års jubilæum træffer jeg 6. Og det var dejligt at møde 
et menneske, der i den grad havde rettet sig og var stimuleret i 
omgangen med andre mennesker.

Amalienborgvagt 
Efter 4 måneders rekruttid var vi noget, vi var Gardere og skulle i 
2 måneder bestride kongevagt. 

Der var Svensk Statsbesøg med overnatning på Amalienborg. 
Vagten skulle derfor om natten forøges med vagter låst inde bag 
porte til gårde og haver. Jeg tror vi var 12 mand, der uden befa-
lingsmand, om aftenen blev sendt af sted med maskinpistoler og 
skråhuer. Men hvor ligger Amalienborg? Det viste sig, at det vidste 
vi ikke. Ved Thorvaldsens Museum viste jeg lidt initiativ, stoppede 
en cyklist, der grinende viste os retningen.

GARDERMINDER

Har du et minde fra soldatertiden, som du bare elsker at fortælle? 
Eller måske en håndfuld 
Billeder fra ”dengang”? Send det til garderbladet@ garderforeningerne.dk

#GARDERLIV
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OPSLAGSTAVLEN

PRO REGE ET GREGE – FOR KONGE OG FOLK.

GAMMEL GARDER CHRISTIAN WEIS BJERRUM

Et valgsprog, hvis betydning aldrig vil kunne forklares til fulde, 
hvis ikke man har været inde ved Den Kongelige Livgarde. 

 Vi Gardere oplever et sammenhold gen-
nem det store ansvar der er os givet 

ved at skulle forsvare Majestæten, 
hendes familie samt hjem. 

Vi er hele tiden på vagt og hele 
tiden klar til at stille op – også 
for hinanden. Vi oplever et 
bånd der binder os sammen, 

selvom vi aldrig har mødtes før. 

Den rejse, uddannelse og holdning 
der præger os i vores aktive tjeneste, 

LÆSERNES SIDER

Portræt skribent
Garderbladet søger en portrætskribent, der vil medvirke til at fylde bladet med spændende portrætter om Livgardens personel samt de mange gamle gardere med spændende livshistorier. Er du f.eks. kommunikations- eller journaliststuderende, får du her en unik mulighed til at få trykt dine første artikler. Henvendelse til garderbladet@garderforeningerne.dk 

Lejlighed søges

Hej! Jeg er en garder fra 1. vagthold 

AUG 16. Oprindeligt fra det 

Sønderjyske, men efter jeg bliver trådt 

af til civil her i slut marts, vil jeg 

studere i København, hvilket betyder, 

jeg har brug for et sted at bo. Jeg søger 

en lejlighed, som ikke gør alt for ondt i 

pengepungen. Jeg har faktisk nærmest 

ingen kriterier, men hvis lejligheden 

ligger tæt på noget offentlig transport, 

ville det være perfekt! Hvis du har et 

sted, du kan tilbyde mig at bo, så skal 

du være velkommen til at kontakte 

mig! 

Tlf: 40470388

E-mail: emre_sarac_4@hotmail.com
OPSLAGSTAVLENSøger du job, bolig, lære- eller praktiskplads? Måske tilbyder du endda et? Brug Garderbladets opslagstavle, og  udnyt netværket af gamle gardere. Vi bringer dit opslag  helt gratis.  Skriv til garderbladet@ garderforeningerne.dk

HOLDNING, ANSVAR 

& SAMMENHOLD…

Det er de værdier, som vi 

forsøger at fortælle udadtil. 

Men hvad ligger der egentlig i 

disse værdier? Vi har spurgt en 

række gardere om, 

hvad værdierne betyder 

for dem.

GARDEN BAG GARDEN 
HOLDNING, ANSVAR, SAMMENHOLD

hvad enten det har været med Garand eller M95, under Kong Fre-
derik d. 9 eller Margrethe d. 2 som Sommer eller Vinterhold, vil 
man altid finde en ligemand når man ser en Gardernål. 

Kiwi, Brasso og nylonstrømper bruges stadig flittigt, ikke fordi 
oversergenten ånder en i nakken, men fordi man er præget for 
livet af dyderne. 

Alle ved at dagene var lange, men jeg kan oprigtigt sige, hvis jeg 
skulle gøre det hele om, ville jeg gøre det igen. 

En gang Garder – Altid Garder.
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BOGENSE 2017

Bogense 2017 
 _______________________________________________________________________________________  

 

Repræsentantskabsmøde i BOGENSE 
De Danske Garderforeninger afholder Repræsentant-
skabsmøde i Bogense d. 20. maj 2017. Det er gratis at 
deltage i mødet, og ethvert medlem kan deltage. 

Repræsentantskabsmødet 2017 afholdes lørdag d. 20. 
maj på Bogense Hotel kl. 11.15. Forinden bydes der på 
kaffe og kringle. 

Husk på, at Repræsentantskabet er vor organisations 
højeste myndighed. I år skal Repræsentantskabet tage 
stilling til nogle centrale tiltag. Det er derfor vigtigt, at 
din forening er repræsenteret i Bogense. Vi minder om, 
at deltagelse i Repræsentantskabsmødet ikke forudsæt-
ter deltagelse i hele weekend arrangementet. Vi glæder 
os til at se dig! 

Repræsentantskabsmødet  
– ikke blot et møde 
19. – 21. maj 2017 
Igen i år, har vi valgt at gøre Repræsentantskabsmødet 
til et weekend arrangement for dig og din ledsager. Vi 
starter allerede fredag aften med en koncert ved Liv-
gardens Musikkorps samt Kammeratskabsaften. Lørdag 
starter vi traditionen tro dagen med andagt og parade 
før mødet, og om aftenen inviterer vi til årets festmid-
dag. 
 
Fredag den 19. maj. Kammeratskabsaften 
Ankomst og kammeratskabsaften med ledsager: 
14:00  Registrering af deltagere på Fjeldsted Skovkro.  
17:00 Gratis Koncert ved Livgardens Musikkorps i HCA 

Boxen Bogense for mødedeltagere. Egen trans-
port. 

19:30  Spisning 2 retters menu med kaffe. Excl. drikke-
varer. 

 
 

 

 

 

Lørdag den 20. maj.  Andagt, parade og  
Repræsentantskabsmøde: 

07:45  Bus med alle inkl. Faner fra Fjeldsted Skovkro til 
Torvet Bogense. 

08:30  Faneopstilling ved Bogense Kirke/Torvet. 
09:00  Morgenandagt i Bogense Kirke. 
09:45  Paraden opstilles til march ved Rådhuset, vel-

komst af borgmester. 
10:00  March rundt i byen med musik.  
10:45  March afsluttes og man går til Bogense Hotel 

hvor repræsentantskabsmødet afholdes. 
11:15  Mødet afholdes. 
13:30  Herrefrokost på Bogense Hotel. 
15:15  Busser kører deltagere samt ledsagere retur til 

Fjeldsted Skovkro. 
 

Lørdag 20. maj. Ledsagertur: 

09:00  Andagt i Bogense Kirke. 
09:45  Overværer paradens opstilling. 
10:15  Går på rådhuset til kaffe og kage og velkomst af 

borgmester der fortæller lidt om byen. 
10:45  Bus med ledsagere til Gyldenstens inddæmmede 

Strand med guider. 
13:00  Bus kører ledsagere til Skovby Forsamlingshus til 

buffet incl. en genstand. 
14:00  Bus kører ledsagere til shoppingtur i Bogense By.  
15:15  Bus retur til Fjeldsted Skovkro. 
 
Lørdag 20. maj. Festmiddag: 

17:45 Velkomst med Tambourer. 
18:00  Velkomstdrink. 
18:20  Der bydes til bords. 
18:30  Præsidentens velkomst. 
01:00 Festen slutter.  
 
Søndag 21. maj. Afslutning 

Morgenmad og afrejse. 
 
  

De Danske Garderforeninger afholder Repræsentant-
skabsmøde i Bogense d. 20. maj 2017. Det er gratis at 
deltage i mødet, og ethvert medlem kan deltage.

Repræsentantskabsmødet 2017 afholdes lørdag d. 20. maj på 
Bogense Hotel kl. 11.15. Forinden bydes der på kaffe og kringle.

Husk på, at Repræsentantskabet er vor organisations højeste 
myndighed. I år skal Repræsentantskabet tage stilling til nogle 
centrale tiltag. Det er derfor vigtigt, at din forening er repræ-
senteret i Bogense. Vi minder om, at deltagelse i Repræsen-
tantskabsmødet ikke forudsætter deltagelse i hele weekend 
arrangementet. Vi glæder os til at se dig!

Repræsentantskabsmødet – 
ikke blot et møde
19. – 21. maj 2017
Igen i år, har vi valgt at gøre Repræsentantskabsmødet til et 
weekend arrangement for dig og din ledsager. Vi starter allerede 
fredag aften med en koncert ved Livgardens Musikkorps samt 
Kammeratskabsaften. Lørdag starter vi traditionen tro dagen 
med andagt og parade før mødet, og om aftenen inviterer vi til 
årets festmiddag.

Fredag den 19. maj. Kammeratskabsaften 
Ankomst og kammeratskabsaften med ledsager:
14:00 Registrering af deltagere på Fjeldsted Skovkro.
17:00 Gratis Koncert ved Livgardens Musikkorps i HCA Boxen 

Bogense for mødedeltagere. Egen transport.
19:30 Spisning 2 retters menu med kaffe på Fjeldsted Skovkro. 

Excl. drikkevarer.

Lørdag den 20. maj. Andagt, parade og Repræ-
sentantskabsmøde:
07:45 Bus med alle inkl. Faner fra Fjeldsted Skovkro til Torvet 

Bogense.
08:30 Faneopstilling ved Bogense Kirke/Torvet.
09:00 Morgenandagt i Bogense Kirke.
09:45 Paraden opstilles til march ved Rådhuset, velkomst af 

borgmester.
10:00 March rundt i byen med musik.
10:45 March afsluttes og man går til Bogense Hotel hvor 

repræsentantskabsmødet afholdes.
11:15 Mødet afholdes.
13:30 Herrefrokost på Bogense Hotel.
15:15 Busser kører deltagere samt ledsagere retur til Fjeldsted 

Skovkro.

Lørdag 20. maj. Ledsagertur:
09:00 Andagt i Bogense Kirke.
09:45 Overværer paradens opstilling.
10:15 Går på rådhuset til kaffe og kage og velkomst af  

borgmester der, fortæller lidt om byen.
10:45 Bus med ledsagere til Gyldenstens inddæmmede Strand 

med guider.
13:00 Bus kører ledsagere til Skovby Forsamlingshus til buffet 

incl. en genstand.
14:00 Bus kører ledsagere til shoppingtur i Bogense By.
15:15 Bus retur til Fjeldsted Skovkro.

Lørdag 20. maj. Festmiddag:
17:45 Velkomst med Tambourer.
18:00 Velkomstdrink.
18:20 Der bydes til bords.
18:30 Præsidentens velkomst.
01:00 Festen slutter.

Søndag 21. maj. Afslutning
Morgenmad og afrejse.

Repræsentantskabsmøde i BOGENSE



GARDERBLADET  19

BOGENSE 2017

Deltagerpriser
Husk Bogense er den eneste by ud over Amsterdam der 
har Manneken Piss stående i byen. Bogense er altid et 
besøg værd, og så er Bogense en dejlig kystby.

Kammeratskabsaften og festmiddag samt overnatninger  
foregår på Fjeldsted Skovkro.

Indkvartering:
Bookning af overnatninger i forbindelse med arrangementet  
skal foretages via hjemmesiden.
Alternativ overnatning fremgår af Nordfyn GF hjemmeside.

Adresser og kontaktoplysninger:
Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, tlf. 6488 1660, 
www.fjelstedskovkro.dk

HCA Boxen Bogense, Kristianslundsvej 15, Bogense.

Skovby Forsamlingshus, Assensvej 17, 5400 Bogense,  
tlf.: 6481 1516

Priser:
Fredag: Overnatning dobbeltværelse 795 kr.

Fredag: Overnatning enkeltværelse 695 kr.

Fredag: Koncert med Livgardens Musikkorps i HCA Boxen.  
Gratis indgang for mødedeltagere.

Fredag: Kammeratskabsaften, pr. deltager 275 kr.

Lørdag: Overnatning dobbeltværelse 795 kr.

Lørdag: Overnatning enkeltværelse 695 kr.

Lørdag: Repræsentantskabsmøde. Betales af DG.

Lørdag: Herrefrokost efter repræsentantskabsmøde. 225 kr.

Lørdag: Ledsagertur inkl. frokost, pr. deltag.  275 kr.

Lørdag: Festmiddag, pr. deltager  650 kr.

Lørdag: Bustransporter er inkluderet.

Tilmelding og tilmeldingsfrister:
Venligst benyt vores hjemmeside:
www.nordfyns-garderforening.dk

Tilmeldingen består af registrering af navn, adresse mv.  
Herefter bestilles ovennævnte aktiviteter. Bekræftelse af  
registrering og bestilling sker, når Nordfyns Garderforening  
har modtaget betalingen.

Tilmeldings og betalingsfrist er senest 15. marts 2017.

Gebyrer ved tilmelding efter 15. marts 100 kr.
Gebyrer ved tilmelding efter 15. april 200 kr.
Ved afbud efter 6. maj refunderes indbetalingen ikke.

Links:
Link til registrering:
www.nordfynsgarderforening.dk/51-index/TM.php

Link til bestilling:
www.nordfynsgarderforening.dk/51index/tilmelding.ehtml
Har du ikke mulighed for at tilmelde dig via nettet kan du  
kontakte:
Formand René Rasmussen på mobil nr: 2168 9687 eller 
kasserer Benny Ohlsen på mobil nr: 5240 3549

Bestyrelsen for Nordfyns Garderforening:
Formand OKT-80 René B. H. Rasmussen, 
Tlf. 2168 9687, Mail: dytbaat1@gmail.com

Næstformand MAJ-70 Hugo Jensen, 
Tlf. 6168 4906, Mail: hugojensenluca@gmail.com

Kasserer og registrator MAJ-70 Benny Ohlsen, 
Tlf. 5240 3549, Mail: garderne.nordfynsgf@gmail.com

Sekretær MAJ-70 Jørgen Rasmussen, 
Tlf. 2812 3312, Mail: jrkar@mail.dk

Bowling APR-79 Niels Thor Rasmussen, 
Tlf. 5132 8086, Mail: solbakken30@mail.dk

Webmaster SEP-84 Flemming Nielsen, 
Tlf. 2496 4087, Mail: info@nordfyns-garderforening.dk
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NYT FRA DG

I mange år har det været en tradition at gamle gardere, og deres fa-
milier, har modtaget en hilsen i forbindelse med deres fødselsdag, 
mod indbetaling af et beløb til ”Fødselsdagsgaven”.

Denne tradition stopper ved udgangen af 2017.
Mange er faldet fra gennem årene, og kun meget få er kommet til.

Den væsentligste grund er dog, at de mange ændringer hos 
Postvæsenet har gjort det næsten umuligt at ramme de tilmeldtes 
fødselsdag, bare nogenlunde. Og det er naturligvis ikke tilfredsstil-
lende for modtagerne. Det overvejes, at ændre kortet til en jule/
nytårshilsen efter 2017.

Der er i langt de fleste tilfælde betalt forud, hvorfor der ikke vil bli-
ve udsendt girokort til modtagerne i 2017. Hvis der er spørgsmål, 
eller adresseændringer på modtagerne, kan man kontakte Henning 
Lajer på tlf. 2392 7600, eller på mail: hlajer@loophole.dk 

”FØDSELSDAGSGAVEN” 
STOPPER UDSENDELSE 
AF KORT VED UDGANGEN 
AF 2017

 

Præsidiets Skydeudvalg
Landsskydning 15 m
Det nye år er nu godt i gang, og det samme er Landsskydnin-
gen på 15 m. De første skud er allerede skudt, men forhåbent-
ligt kommer der mange flere. 

Landsskydning kan skydes på hjemmebane fra januar og frem 
til begyndelsen af april, så alle bør have mulighed for at kunne 
deltage. Kontakt din skydeudvalgsformand og hør hvornår din 
forening skyder Landsskydning på 15 m.

Nogle foreninger har allerede fået tilsendt skydeskiver til 
Landsskydning på 15 m, og de sidste skiver er klar til at blive 
sendt ud. Det er nu op til dig, at afsætte en aften til at komme 
en tur på skydebanen og skyde, - og skulle din forening have 
behov for flere skiver, ja så sender vi flere. 

Skydeudvalget skal opfordre til, at hver enkelt garderforening 
ser Landsskydningen på 15 m som et tilbud om en forenings-
aktivitet, der kan være med til at krydre vinterens øvrige til-
bud. Landsskydningens fornemmeste mål er, at gamle gardere 
både i egen forening og på tværs af de lokale garderforeninger 
dyster i kammeratlig ånd, og på den måde får nogle hyggelige 
timer sammen ude i foreningerne. Skydeudvalget håber derfor, 
at alle foreninger vil slutte op bag Landsskydningen.

På gensyn til Landsskydning på 15 m.

Med Garderhilsen
Præsidiets Skydeudvalg

Juleaften
Traditionen tro har 
Garderforeningen i 
Københavns bestyrelse 
juleaften været rundt 
med gaver til de gardere, 
der er på vagt juleaften 
i Høvelte, Gothersga-
de, på Kastellet og på 
Amalienborg. Alle steder 
blev vi godt modtaget af 
glade, og taknemmelige 
gardere. 



GARDERBLADET  21

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 (fungerende): 
433-NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 2174 7775 
e-mail: garder@himmerlandsgf.dk

Hadsund og Omegn  GF 40
 29/12 1917
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
 4/12 1914
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
 14/3 1930
Formand: FEB-78 Lars Zacho Rath
Fynsgade 14, 9800 Hjørring
Tlf. 23 44 07 20
e-mail: larsrath@gmail.com
www.hjgarderforening.dk

Hobro og Omegn  GF 35
 28/5 1915
Formand: APR-88 Claus Storgaard Nielsen
Buen 4, Gettrup, 9500 Hobro
Tlf. 40 46 03 33
e-mail: clausstorgaardnielsen@hotmail.com

Morsø GF 44
 16/7 1918
Formand: 686-SEP-64 Knud Rasmussen
Soelbergsvej 11, 7900 Nykøbing M
Tlf. 97 72 22 36
e-mail: aak.rasmussen@gmail.com

Nordjylland GF 10
 24/3 ,1908
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 
www.facebook.com/gfnordjylland

Brønderslev og Omegn  GF 70
 1/7 1947
Formand: MAJ-89 Jan Hall Andersen
Klarup Skolevej 6, 9270 Klarup
Tlf. 41 17 42 08
e-mail: zinksmeden@gmail.com 

REGION 1

MÆRKEDAGE
Følgende har på sin halvrunde fødselsdag 
haft besøg af bestyrelsen: 
NOV-52 Oluf Back og NOV-61 Kjeld Søren-
sen. 

JUBILARER 
Billeder af jubilarer 2016 kan nu ses på 
hjemmesiden www.himmerlandsgf.dk 
under menuen: Billedgalleri.

Generalforsamling 
Generalforsamling afholdes den 09.03.17. 
Dagsorden er udsendt til alle medlemmer.
HUSK at få indbetalt kontingent kr. 300. 
Jyske bank 7380, konto 1017473.
HUSK altid at melde adresseændring til 
formanden, thi ellers vil Garderbladet
ikke blive afleveret.

686-SEP-64 Knud Rasmussen

TIRSDAG DEN 14. FEBRUAR KL. 19.30 
KATTESKYDNING.
På Gl. Lindholm Skole arrangerer Skytte-
lauget den årlige katteskydning, der altid er 
en hyggelig og munter skydeaften sammen 
med andre gardere. I aftenens løb bliver den 
nye Kattekonge udnævnt. Tilmelding ikke 
nødvendig.

TIRSDAG DEN 28. FEB. KL. 19.30 TRÆ-
NINGSSKYDNING.
På Gl. Lindholm Skole er der træningsskyd-
ning. Hvis du har lyst til at forbedre din 
skydning, kan det anbefales at komme til 
disse træningsskydninger. Man kommer 
og træner sin skydefærdighed. Der er også 
mulighed for at købe en øl eller sodavand 
- før eller efter skydetræningen. Tilmelding 
ikke nødvendig.

GF Nordjyllands gavebord ved Juleban-
kospillet.

JULESAMMENKOMST:
Tirsdag den 6. december 2016 havde vi 
vor traditionelle julesammenkomst i Pa-
pegøjehaven, hvor vi spillede gavespil om 
ikke blot 12 dejlige ænder men også om 5 
store købmandspakker med alt, hvad der 
hører til en hyggelig jul. Derudover kunne 
vi også i år spille om alle de dejlige gaver, 
som vore medlemmer gavmildt havde 
begavet Garderforeningen med. En stor tak 
til alle de gavmilde medlemmer og firmaer. 
I aftenens løb blev der også gaver nok til 
et amerikansk lotteri, og mange af de ca. 
120 deltagere gik ikke hjem uden en eller 
anden gevinst.
En dejlig og hyggelig aften, hvor der også 
var tænkt på børnene, idet der blev uddelt 
flødeboller til alle deltagende børn.
En aften som varmt kan anbefales til os 
Gardere og vore familier.

KONSTITUERING:
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen 
på vort første bestyrelsesmøde, afholdt 14. 
december, konstitueret sig således:
Formand: Olav Vibild
Næstformand: Jens Rye-Andersen
Kasserer og registrator:
Søren Thomassen
Sekretær: Niels Chr. Thygesen

Liste over årets jubilarer kan nu ses på 
hjemmesiden:
www.gfnordjylland.dk

JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Hej Garder 
Når du ser dette ikon:  
så kan du finde mere 
fra din foreninger på 
www.garderforeningerne.dk. 
Hvis du ikke har internet adgang, 
så printer og sender vi naturlig-
vis indlægget med posten til din 
postkasse. 



GARDERBLADET22

Thisted Amt GF 04
 8/4 1901
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

Vendsyssel GF 43
 14/5 1918
Formand: DEC-06 Peter Christensen
Knoppen 6, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
e-mail: peter@viland.dk
www.vendsysselgf.dk
www.facebook.dk/vendsysselgarderforening

Østvendsyssel GF 77
 16/11 1971
Formand: 952-MAJ-66 Poul Sonne Jensen
Gl. Lyngdrupvej 15, 9310 Vodskov
Tlf. 98 28 14 78
e-mail: lyngdrup@mail.tele.dk

REGION 1

Bjerringbro og Omegn GF 75
 11/7 1961
Formand: 964-JUN-68 Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 19 88
e-mail: ole777964@gmail.com

Garderforeningerne i Midtjylland (2)

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

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

Regionsbowlingleder: 
APR-09 Karsten Fruergaard
Skaldehøjvej 97, 8800 Viborg
Tlf. 21 23 27 70
e-mail karstenfruergaard@hotmail.com

Onsdag d. 8. og d. 22. februar kl.19.30
Skydning på 15 meter 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.
 
Lørdag d. 4. februar kl. 14.00 
Kok for en dag på Nors Skole. 
Nu er det tid til at invitere konen med ud at 
spise.
Vi starter med fælles eftermiddagskaffe, 
hvorefter mændene går i køkkenet og frem-
bringer en middag, ud over det sædvanlige, 
under kyndig vejledning.
For fruerne er der et særskilt arrangement 
i ventetiden.
Prisen vil ca. blive 300.- kr. pr kuvert.
Tilmelding senest d. 31. januar til Niels 
Godiksen på 2090 7901 el. n.godiksen@
mail.dk
 
Fredag d. 10. marts kl 18.30 Generalfor-
samling.
Generalforamlingen afholdes på Thisted 
Bryghus. Bryggerivej 10. Thisted
Dagsorden ifølge vedtægter.
Menu: Gule ærter, is, pandekager og kaffe 
med småkager pris ca. 125.- kr.
Hæderstegn bæres.
Tilmelding senest d. 5. marts til Niels Godik-
sen på 2090 7901 el. n.godiksen@mail.dk

Den 8. feb. vil FEB-75 Erik Kristensen kom-
me og fortælle om Sæby Fiskeindustri med 
indlagte smagsprøver. Vel Mødt.

Den 7. dec. afholdt vi den sidste kamme-
ratskabsaften i 2016. Der var som altid 
godt humør og god snak denne aften, og 
JAN-71 Frants Frandsen der jo er julemand 
i Salling hele december måned, havde ikke 
glemt ”børnene” i Garderforeningen, da 
alle denne aften fik mulighed for at pleje 
den søde tand med slik i rigelige mængder. 
En særlig hilsen fra denne aften skal lyde 
til Lasse Kjær Hoven fra Sæby, Lasse er 
hjemsendt fra Livgarden den 30. novem-
ber 2016, mere nyt medlem kan man vel 
ikke være. Vi håber vi får Lasse og alle vore 
andre medlemmer at se til vore arrange-
menter i 2017.  JUL-81 Peter Ulrik Sørensen

Bowling. Der bowles fredag d. 3. februar, 
samt fredag d. 3. marts 2017. Denne gang 
bliver det i Hals Hotel & Bowlingcenter. 
Begge dage bowles der kl. 18.00 med 
efterfølgende spisning kl. 19.00. Tilmel-
ding senest 2 dage før til: Johnni Olesen på 
Tlf. 2149 5187 eller mail johnni-mette@
stofanet.dk eller Jacob Dam Rasmussen på 
Tlf. 2448 0186 eller mail jdamrasmussen@
gmail.com. Vel mødt.

Skydning.
Foreningen genoptager skydning, så vi for-
håbentlig kan gentage de flotte resultater 
fra sidste år (Vinder af 15 meter 2. division 
i landsskydningen. Denne gang foregår det 
i Vodskov Skytteforenings nye lokaler. Disse 
findes på Vodskovvej 103
(Ved rundkørslen nord for Vodskov). Der 
skydes tirsdag d. 31. januar, tirsdag d. 21. 
februar samt tirsdag d. 21. marts. Skydnin-
gen starter kl. 19.00.
Pris for skydning: 20 kr. i startgebyr samt 1 
kr. pr. skud.
Tilmelding senest 2 dage før til:
Carsten Christensen på Tlf. 2252 3245 eller
Jacob Dam Rasmussen på Tlf. 2448 0186 
eller mail jdamrasmussen@gmail.com

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

Bowling region II

Kære Garderkammerater
Husk Regionsbowling!
Lørdag den 25. Februar 2017
I Bowlinghallen, Tingvej 3, 8800 
Viborg
Fra kl. 10.30  til ca. 15.00

Pris for bowling, skoleje, frokost og 
præmier er i år kr. 300,- pr. pers. 

Tilmeldingsfrist er den 4. februar 
2017, på mail og med for-/efternav-
ne og indkaldelsesår/-måned på de 
bowlende gardere.
Se yderligere i januar-bladet.  
På gensyn i Viborg

Bowlingleder Region II
Karsten Fruergaard
Tlf: 21 23 27 70
Mail: karstenfruergaard@hotmail.com

Hej Garder 
Når du ser dette ikon:  
så kan du finde mere 
fra din foreninger på 
www.garderforeningerne.dk. 
Hvis du ikke har internet adgang, 
så printer og sender vi naturlig-
vis indlægget med posten til din 
postkasse. 

Den 9. februar kl 19.00 i Garderstuen på 
Tronborg. 
Foredragsaften hvor Arne Doktor kommer 
og fortæller om 'De Hvide Busser', der 
bragte koncentrationslejrfanger hjem til 
Danmark i perioden feb-maj 1945.
Kom og hør et historisk tankevækkende 
foredrag.  Pris inklusiv kaffe: 100 kr.
Tilmelding til formanden på Aaledam-
gaard@mail.tele.dk eller 8647 3009.

Randers By og Omegn GF 08
 1/2 1908
Formand: 505-SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09 
e-mail: aaledamgaard@mail.tele.dk
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Lemvig og Omegn GF 19
 17/12 1910
Formand: Uffe Sværke
Ringkøbingvej 45, 7620 Lemvig
Tlf. 52 13 55 96
e-mail: usv@skov.dk

Odder og Omegn GF 12
 5/4 1909
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
 6/5 1912
Formand: SEP-89 Søren Graagaard 
Tokkesdal Lund
Lindeborgvej 12, 7560 Hjerm
Tlf. a. 40 37 26 26
e-mail: soerengtl@hotmail.com
www.garderholstebro.dk

Herning og Omegn GF 23
 10/10 1911
Formand: FEB-71 Carsten Ingemann Klinch 
Pedersen
Henry Heerups Vej 36, 7430 Ikast
Tlf. 60 91 73 42
e-mail: klinch@webspeed.dk

Djursland GF 55
 7/4 1929
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

REGION 2

Ringkøbing og Omegn GF 39
 27/12 1916
Formand: JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20. · Mob. 51 76 98 91
e-mail: lindevej.20@dlgtele.dk
www.dg39.dk

Landsskydningen 2017 kan du som gar-
der deltage i. 
Vi i Djurslands Garderforening skyder i 
Skyttehuset i Stenvad, Stenvad Bygade 55. 
Vi skyder om torsdagen fra Kl. 18.30. I ulige 
uger er vort medlem JAN-59 Søren Bøystrup 
hjælper på skydebanen. Du vil helt sikkert 
også møde andre garder-medlemmer, når 
du kommer. Der skydes på 15. meter baner 
med Nørredjurs Skytteforenings salonrifler. 
En torsdag aften i hver måned serveres der 
kaffe med kage til de fremmødte, her går 
snakken om gamle garderminder hen over 
bordet. Der udsendes mail til alle medlem-
mer, som vi har mail på, om hvornår der 
er kaffe og kage. Får du ingen mail fra din 
garderforening, så send en mail til broeg-
gerskovly@mail.dk, så får vi fejlen rettet.

JAN-63 Chr. Brøgger

Generalforsamling
I henhold til foreningens love § 18 indkaldes 
der herved til generalforsamling.
Torsdag den 2. marts 2017 kl. 18.30.
Herning Fremads mødelokale Ringkøbing-
vej 78, 7400 Herning.
Menu
Gule ærter med flæsk & pølser eller Karbo-
nader med kartofler & grønærter  
Samt – 1 vand & øl te/kaffe med småkage
Kuvert pris 160,00 kr.
Tilmelding senest søndag den. 26. februar 
til Arne Johansen arne-jytte@mail.dk eller 
9715 3465
Formandsberetning og Kasserens regnskab 
vil blive sendt til dem vi har mail adresse på 
sidst i januar.

Vinterskydning - landsskydning
Lundgårdskolen  tirsdag d. 14-02-2017 og 
tirsdag d. 14-03-2017 kl. 19.00.
Afslutning er tirsdag d. 28-03-2017 kl. 
19.00. Hvor damernes pokal er på højkant.
Tilmelding senest d. 26-03-2017 til Ole 
Haunstrup Andersen mosegaarden@hot-
mail.dk eller 2323 2059.

5. december afholdte skydeudvalget, for-
eningens årlige Juleskydning.
Der deltog gamle gardere med familie - 12 
i alt.
En rigtig hyggelig aften hvor alle fik skudt, 
så Julemanden kunne uddele præmier un-
der spisning af æbleskiver, Glögg og kaffe 
efter skydningen.
Denne skydning er nu ved at være en 
tradition. 
Lidt ærgerligt at der ikke kommer flere 
gamle gardere med deres fruer, børn og 
børnebørn. 
Vær opmærksom på de kommende skyd-
ninger som kan ses på hjemmesiden

APR-69 Hans Tinggård

Godt nytår til alle gardere.
Vi havde generalforsamling i Lemvig og 
omegns Garderforening, først i december. 
Vi var 19 Gardere til dette arrangement. 
Med deltagelse af vicepræsident for region 
2, Jens Saabye.
Dette blev som annonceret, afholdt på 
Restaurant Marina i Lemvig.
Først var der spisning, med de obligato-
riske retter ”kogt torsk eller stegte ål”, og 
der var glade gardere hele bordet rundt.
Derefter blev der afholdt generalforsam-
ling. Jens P. Østergård blev valgt til diri-
gent. Og udførte dette hverv med sikker 
hånd. 
Der var genvalg på alle poster mht. 
bestyrelsen, fanebærer, revisorer og div 
suppleanter.
Efter at vi havde gennemgået dagsorde-
nen, var der uddeling af årgangstegn.

Husk! Husk!
Generalforsamling:
Mandag den 6. februar 2017 kl.19:00 afhol-
des foreningens årlige generalforsamling 
i ”Garderstuen” Højmark Forsamlingshus, 
Adelvej 4, Højmark, 6940 Lem St. Vi vil tra-
ditionen tro indlede aftenen med spisning, 
menuen vil være gule ærter med tilbehør 
samt pandekager med is. Efter spisningen 
afvikles generalforsamlingen, hvor dagsor-
denen vil være i henhold til vedtægterne.

100 års jubilæumsfest
Tirsdag den 27. december 2016 fejrede 
Ringkøbing og Omegns Garderforening 
sin 100 års stiftelsesdag. Dagen startede i 
Højmark Kirke med en andagt.
Efterfølgende gik man over gaden til 
Højmark Forsamlingshus, her stod de to 
inviterede tambourer, og tog imod gæster-
ne med flot musik. 
Formanden bød gæsterne velkommen, 
med en særlig velkomst til chefen for Den 
Kongelige Livgarde Oberst Mads Rahbek 
og hans hustru Anne-Cathrine, vicepræ-
sidenten for Reg. II Jens Saaby og hans 
hustru Lone, repræsentanter for de fire na-
boforeninger med fruer og egne medlem-
mer med fruer og de to tambourer fra Den 
Kongelige Livgarders Tambourkorps. 
Formanden oplæste herefter den hilsen, 
der var afsendt til Hendes Majestæt Dron-
ningen og Hans Kongelige Højhed Prinsen, 
samt den svarhilsen der var kommet fra 
Adjudantstaben. Herefter foranledigede 
formanden et trefoldigt leve for Hendes 
Majestæt og man drak Dronningens skål. 

Der var tre, der var mødt op til overræk-
kelse af tegn.
50 år. Jens P. Østergård
50 år. Johannes Lauersen
25 år. Mogens Bech Larsen
Sidstnævnte har dog været med i 26 år. 
Men var forhindret sidste år. Tillykke til 
alle. Der vil blive fremsendt program for 
2017 senere. MAR-92 Uffe Sværke

Julehygge
Vi mødte op til Arnes flotte dækkede bor-
de, som vakte beundring. Vi startede med 
gløgg og æbleskiver, derefter gammeldags 
andespil. En rigtig god og hyggelig aften, 
og hel sikkert bliver der julehygge i 2017.
Og tak for den store opbakning

FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen



GARDERBLADET24

Viborg og Omegn GF 15
 25/7 1909
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.viborggarderforening.dk

Skjern og Omegn GF 64
 12/3 1943
Formand: FEB-69 Gunnar Jensen
Åvangen 5, 6900 Skjern
Tlf. 30 46 20 73
e-mail: gunnar.yette@hotmail.com
www.skjerngarderforening.dk

Skive og Omegn GF 27
 7/6 1912
Formand: 802-SEP-62 Jørgen Smed Kjeldsen
Ahornvænget 41, 7800 Skive
Tlf. 41 57 31 42
e-mail: ahornvanget41@webspeed.dk
www.skivegarderforening.dk

REGION 2

Aarhus og Omegn GF 05
 26/9 1902
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

Skanderborg og Omegn GF 36
 4/2 1916
Formand: AUG-72 Asger Thykjær
Hadrupvej 65, Vedslet, 8732 Hovedgård
Tlf. 21 66 65 59
e-mail: brittaogasger@fibermail.dk
www.skanderborg-garderforening.dk

Efter forretten var der blandt andet taler 
af CH/LG Mads Rahbek, Vicepræsident 
Jens Saaby, der overrakte De Danske Gar-
derforeningers gave til formanden. Det var 
to smukke lysestager. Efter hovedretten 
kom solosangerinde Hanne Bødtker og en 
pianist og underholdt os med skønsang en 
45 minutters tid.
Herefter kaldte formanden 072-MAR-65 
Klaus Jensen frem, han blev, for sit man-
geårige arbejde i foreningen, udnævnt til 
æresmedlem. Efter nogle hyggelige timer 
blev fanen ført ud kl. 16:30. Tambourerne 
gik herefter tappenstreg og man sluttede 
med at synge Altid frejdig når 
du går.
Se en udvidet omtale på 
www.garderforeningerne.dk 
under Ringkøbing GF.  JAN 72 Anders Bjerg

Samsø GF 09
 18/3 1909
Formand: JUL-71 Vagn Aa C. Iversen
Mårup Skolegyde 10, 8305 Samsø
Tlf. 40 21 56 76 
e-mail: videsign@videsign.dk

Silkeborg og Omegn  GF 30
 4/5 1913
Formand: JUL-73 Ole Louring
Ballevej 20, 8600 Silkeborg
Tlf. 61 65 13 47
e-mail: ole.louring@fibermail.dk
www.silkeborg-garderforening.dk

GODT NYTÅR!
Mandagene den 6. og 20. februar kl. 19.00: 
15-meter skydninger i Morten Børup Hal-
len, Møllegade 45, 8660 Skanderborg.

Generalforsamling onsdag den 1. marts 
2017 kl. 19.00/20.00
Generalforsamling i SG-Messen, Skive Kaser-
ne. Middag serveres kl. 19.00 og generalfor-
samlingen kl. 20.00
Tilmelding senest onsdag den 22. februar,  
til Leif tlf. nr. 4117 8364 eller Jørgen tlf. nr. 
4157 3142.

OKT–80 Erik Ringgaard

Virksomhedsbesøg og Generalforsamling.
Medlemmer af Skjern og Omegns Garderfor-
ening med damer indbydes til Virksomheds-
besøg på Skjern Tekniske Skole, Skolebyen 
5, 6900 Skjern, tirsdag den 7. februar 2017, 
kl. 19.00. 
Efter virksomhedsbesøg afholdes General-
forsamling samme sted. 
Indbydelse til arrangementet er udsendt pr. 
brev eller e-mail til alle medlemmer. 

FEB 69 Gunnar Jensen

Torsdag d. 2. februar
Så nærmer tiden sig for det årlige Regions-
bowlings arrangement. I den anledning af-
holdes en træningsaften for alle, som gerne 
vil deltage. Træningen er kl. 19.00 i Bowl`n 
Fun, Tingvej 7, Viborg. Det er uden spisning, 
kun bowling.
Tilmelding til Karsten senest d. 30. januar

Lørdag d. 25. februar.
Bowlingudvalget under de Danske Garder-
foreninger arrangerer en Regionsturnering 
i Viborg. Se nærmere under regionsboksen. 

AUG-82 Jørn Bech

Skydning. De næste skydeaftener på 15 m 
salonbanerne under Lyseng Svømmestadi-
on, Hjulbjergvej, Højbjerg er onsdagene den 
8. februar og den 8. marts fra kl. 19.00.
Nærmere oplysninger om skydning hos Jan 
Creutzberg tlf. 2778 2851, 
e-mail: gfaa1902@gmail.com

Torsdag den 2. februar kl. 17.45 Bowling 
hos Bowl´n´Fun, Skanderborgvej 226, Viby.
Medlemmer med ledsager konkurrerer om 
de flotte præmier, som uddeles under den 
efterfølgende spisning.

Ud over skydning er der også god mulighed 
for at møde andre gardere. Derfor opfordres 
du til at komme og skyde.
Tag gerne en anden garder med til skyd-
ning.
Pris for skydning er 25,00 kr. pr. serie á 25 
skud.
Der serveres gratis kaffe.
Vel mødt!

Betaling af kontingent 01.10.2016 – 
30.09.2017
Hvis du uheldigvis skulle have glemt 
at betale dit kontingent for perioden 
01.10.2016 – 30.09.2017, vil vi sætte 
meget stor pris på, at du betaler snarest 
muligt, så vi ikke skal bruge ressourcer på 
at inddrive forfalden kontingent.
Vi vil så gerne beholde dig i vores forening.

Skaf et nyt medlem
Hvis du, som medlem af vores forening, 
skaffer ét nyt medlem, vil du få halvt kon-
tingent ét år. Skaffer du to medlemmer får 
du ét helt års kontingent.

AUG-72 Asger Thykjær
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Garderforeningerne i Sydjylland (3)

Vicepræsident: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme. 
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

Regionsskydeleder 
MAR-93 Ulrik 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)
 12/12 1937
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

 31/5 1935
Formand: AUG-11 Daniel Sørensen
Torvegade 55, 6800 Varde
Tlf. 24 65 93 11
e-mail: ds-sorensen@hotmail.com

REGION 3

Hej Garder 
Når du ser dette ikon:  
så kan du finde mere 
fra din foreninger på 
www.garderforeningerne.dk. 
Hvis du ikke har internet adgang, 
så printer og sender vi naturlig-
vis indlægget med posten til din 
postkasse. 

Kære Garderkammerater!
Når disse linjer læses hér i Garderbladet, 
er vi allerede over en måned inde i år 
2017. Håber I alle ser fortrøstningsfuld 

frem mod de udfordringer, året måtte 
bringe. Hvert år ved nytårstiden ser vi i 
Garderforeningen tilbage på året der gik.
Igen kan vi se tilbage på et år, fyldt med 
arrangementer på såvel skydebanerne, 
bowlingbanerne og de årligt tilbageven-
dende mindehøjtideligheder. 
I Garderforeningen for Als og Sundeved 
kan vi glæde os over, at medlemsantallet 
er rimeligt konstant, dog med en lille pil 
opad, og at der er en god opbakning til 
vores arrangementer. Der er naturligvis 
altid plads til yderligere deltagere, hvorfor 
vi vil opfordre jer til at deltage i vores 
arrangementer. 
Bestyrelsen vil ved denne lejlighed også 
takke de medlemmer, som bakker op om 
Garderforeningen og dermed gardersagen, 
uden at være aktiv i vores forening. Uden 
jeres trofaste støtte ville vi ikke have sam-
me gennemslagskraft – ÉN GANG GARDER 
ALTID GARDER.
Samtidig vil vi opfordre jer til, at I – så-
fremt I har idéer og ønsker til arrange-
menter - kontakter os herom. Vi vil meget 
gerne kunne præsentere et alsidigt og 
indbydende program også i tiden frem-
over, hvor så mange af medlemmerne som 
muligt kan og vil deltage.
Årets generalforsamling afholdes atter 
på Vollerup Kro og foregår torsdag den 
16. marts 2017 fra kl. 18.30. Sæt derfor 
allerede nu kryds i kalenderen og husk at 
tilmelde dig, når invitationen til general-
forsamlingen modtages pr. mail. 
Husk, at kontingentet kan betales auto-
matisk fremover. De fleste har allerede 
tilmeldt sig Betalingsservice (BS). Hvis du 
endnu ikke har tilmeldt dig automatisk 
betaling, kan du gøre dette via din Netbank 
eller ved at få dit pengeinstitut til at til-
melde betalingen hertil. Det vil hjælpe os 
meget ved kontingentbetalingerne.
Garderforeningen har stort set mailadres-
se på alle medlemmer, hvilket er en stor 
hjælp for hele bestyrelsen. Hvis I ændrer 
mailadressen, husk da venligst at give os 
besked herom.
Endnu engang tak for året der gik og på 
glædeligt gensyn her i 2017 ønskes af 

Bestyrelsen for

Garderforeningen for Als og Sundeved

REGIONAL 
BOWLINGTURNERING 2017

Afholdes torsdag 23. 
februar 
i CityBowling, 
Fredericia.
Nærmere vil 
tilgå dig via 
din forening.
OKT-77 
Jørgen Jeppesen, 
Regionsbowlingleder

Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til: Knud Boye-Nielsen, 
tlf. 6176 7170. E-mail: knudboye@gmail.
com, senest den 26. januar.

Torsdag den 16. marts kl. 18.00 spisning 
med foredrag på 
”Restaurant Kohalen”, Jægergaardsgade 
154, Aarhus.
Velkommen til en aften med stegt flæsk ad 
libitum, skummende øl og højstemt kamme-
ratligt samvær.
Pris: 100 kr./pers. Excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til: Per Bundgård tlf. 
8698 8600. e-mail: perbundgaardblik-
kenslagerfirma@hotmail.com, senest den 
9. marts.

I december mødtes vi som sædvanligt og 
ønskede hinanden glædelig jul over et glas 
gløgg og tilhørende æbleskiver, kaffe og 
smørrebrød. Det blev også i år serveret af 
Per Bundgård, Jørgen Vejbøl m. fl. 
Det er rart, at der er et arrangement, hvor 
rigtig mange deltager. Efter gløggen fik vi 
ordnet verdenssituationen over en øl. Vi 
havde en rigtig hyggelig aften, bortset fra 
at Ole Erichsen løb med begge mandelga-
verne.

Ligeledes er det blevet en god tradition, 
at vi møder op på Gardergården-Marselis-
borg den 24. december for at ønske gar-
derne en glædelig jul. Der serveres gløgg 
og æbleskiver, og fra foreningen er der en 
julegave til alle de tjenstgørende gardere.
Vi fik os en hyggelig stund med de unge 
gardere, og arrangementet sluttede med, 
at vi fulgte med til vagtafløsningen på 
Marselisborg.

JAN-77-Jørgen Ø. Johnsen
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REGION 3

Kongeå-egnen GF 73
 24/7 1958
Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 60 80 92 26
e-mail: peter@lyngsgaard.com
www.kongeåegnensgarderforening.dk

Kolding og Omegn GF 06
 7/8 1904
Formand: NOV-75 Ole Bork Jessen
Sjællandsvej 16, 6000 Kolding
Tlf. 75 50 52 59 / 40 26 00 59
e-mail: ole@borkjessen.dk
www.dgkolding.dk
Facebook – søg på ”Garderforeningen i Kolding”

Ribe og Omegn GF 28
 18/8 1912
Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
Mobil 20 76 31 06  
e-mail: leifhave@hotmail.com

Midtjydsk GF 58
 25/11 1934
Formand: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

Sønderjydsk GF 46
 26/9 1920
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
 8/5 1957
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

Horsens og Omegn GF 03
 5/10 1889
Formand: JAN-70 Jørgen Bojsen Jensen
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld
Tlf. 75 68 75 99
e-mail: joergenbojsen@turbopost.dk
www.dg-hs.dk

Haderslev GF 57
 16/5 1933
Formand: JUL-71 John de Taeje
Nederbyvænget 414, 6100 Haderslev
Tlf. 74 53 16 88 / 40 91 76 50
e-mail: detaeje@post4.tele.dk
www.haderslevgarderforening.dk

Aktiviteter i februar 2017.
Onsdag den 8. februar kl. 19.30 ”Kulturaf-
ten”.
”Da Skrydstrup fik en flyveplads”
Luftwaffe havde store planer med Flieger-
horst Hadersleben. Flyvepladsen skulle 
have været en del af Nordflanke. Men 
det blev den ikke. Pladsen fungerede som 
navigations – og flyverskole. Tre jagerfly fra 
lufthavnen blev skudt ned. Folke Bernadotte 
var i livsfare. Seks officerer mistede livet 
efter en aktion fra modstandsbevægelsen.  
Og landsbyen Skrydstrup blev næsten bedt 
om at skrubbe af. Efter besættelsen forfaldt 
pladsen, en ny lufthavn var næsten opgivet.
Hør den spændende beretning om Dan-
marks største jagerbase og kommende 
hjemsted for det nye jagerfly J-35 ved Ole 
Gellert Andersen.

PS! Bemærk, der er ingen kammeratskabs-
formiddag onsdag, den 1. februar pga. 
ovenstående ”Kulturaften”.

Onsdag den 15. februar kl. 19.30. 
Skyde og kammeratskabsaften, hvor vi er 
tilbage på Skydeloftet, Haderslev Kaserne.

Onsdag den 1. marts kl. 10.00 Kammerat-
skabsformiddag m/ledsager.
Ved denne formiddag kommer De Danske 
Garderforeningers Præsident og tidligere 
chef for Den Kongelige Livgarde Oberst 
Flemming Rytter og holder oplæg. 

Skulle der være nogle medlemmer, som 
har overset eller glemt, at sidste frist for 
indbetaling af kontingent for 2017 var 31. 
januar, så få lige dette betalt nu. Tak. Og 
huskede du at sende en mail hilsen
til Ejvind på ejvind@bomme.dk, hvor du 
deltager i lodtrækning om en flaske LG 
Portvin.

Foreningen har siden sidst 
afholdt Lottoaften og Juleskyd-
ning. Det kan du læse mere om 
på www.garderforeningerne.dk 
under Haderslev GF. 

JUL-71 John de Taeje

Februar og marts i Horsens
Som altid er der rig mulighed for at mødes 
i vintermånederne, og hermed kommer et 
par tilbud, som naturligvis er åben for alle 
gamle gardere:
Lørdag den 25. februar kl. 10-12 og tirsdag 
den 28. februar kl. 19-21 er det muligt at 
deltage i DG´s landsskydning på 15 meter. 
Det foregår i Glud (ved Hallen). Alle med-
lemmer opfordres til at komme forbi og 
være med. 

Lørdag den 11. marts er der Blå Fest i 
Horsens. Mere om dette senere, men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen denne dag 
mellem kl. 11-13. 

Torsdag den 16. marts, generalforsamling. 
Mere om dette senere.

Fredericia og Omegn GF 29
 28/10 1912
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

KOMMENDE  AKTIVITETER
SKYDNING:
Vi skyder hver onsdag i Middelfart - Kontakt 
Bent  - 2849 8365 for nærmere information.

BOWLING:
BEMÆRK : I 2017 flytter vi bowling til den 
første torsdag i måneden.
FEBRUAR:
18. Fællesbowling og gule ærter med byens 
andre soldaterforeninger
23. Regional bowlingturnering i region 3 - 
Afholdes i CityBowling, Fredericia.

MARTS:
16. Generalforsamling - Afholdes på Ryes 
Kaserne

Se yderligere informationer i GarderNyt og 
på www.garder-fredericia.dk

OKT-77 Jørgen Jeppesen
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Vejle og Omegn GF 32
 19/11 1913
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

 REGION 4

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. 3070 1959
e-mail: sehal@pc.dk

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

Regionsudvalg: OKT-80 René Rasmussen, 
dytbaat1@gmail.com 
(Nordfyns Garderforening)
FEB-81 Sendy Alstrøm, sehal@pc.dk
(Den Fyenske Garderforening)

Assenskredsen GF 66
 2/9 1945
Formand: JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8, 5610 Assens
Tlf. 64 71 23 70
e-mail: tomkristensen@privat.dk

Lidt fra vicepræsidenten 
I år er Nordfyns Garderforening 
vært for Repræsentantskabsmø-
det, der afholdes lørdag d. 20. 
maj i Bogense. I forbindelse med 
repræsentantskabsmødet er det 
muligt at tilmelde sig forskellige 
arrangementer som Kammerat-
skabsaften, Ledsagertur, Festmid-
dag etc. og det kan I læse mere om 
i de kommende numre af Gar-
derbladet. Det koster naturligvis 
noget at deltage i f.eks. festmid-
dagen, men det koster ikke noget 
at deltage i selve repræsentant-
skabsmødet. Kun transporten til 
og fra mødet, samt frokosten skal 
man selv betale, hvis man da ikke 
selv tager en madpakke med. 
Og det er ikke kun bestyrelses-
medlemmer der kan deltage. 
Ethvert medlem af en garder-
forening kan deltage, men kun 
delegerede fra garderforenin-
gerne har stemmeret. Jeg selv 
deltog de første gange som menigt 
medlem af min forening og fik på 
den måde indblik i DG’s arbejde. 
Da det i år foregår på Fyn, vil alle 
Region IV’s garderforeninger med 
faner naturligvis være repræsen-
teret, og det bliver festligt. Også 
for menige medlemmer.
Vel mødt!  

JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident 

JULE-BANKO
Det årlige JULE-BANKO spil blev torsdag 8. 
december afviklet med et meget fint frem-
møde, ja selvfølgelig møder man stærkt op, 
når der til Banko spillet er 12 fine Ænder 
& Vinen - dertil leveres af Hedensted VVS.
Efter Banko var der Gløgg og Æbleskiver, 
som kunne nydes, imens der blev solgt 
lodder til amerikansk lotteri med præmier 
som bla. er sponsoreret af: Maskinfabrik-
ken Bredal A/S, Frøs Herreds Sparekasse, 
Steen Højgaard ”Ørumgård”, Danske Bank 
Vejle, Tøjeksperten Vestergade Vejle, 
Middelfart Sparekasse Vindinggård, Vejle 
Brand, Føtex Nørregade Vejle, Dan Bolig, 
Nordea Vejle, XL Byg Vejle, Hedensted VVS, 
Cykelhandler ”Mosquito”, Danpork, Nørup 
Planteskole, Ålbækspecialiteter, samt 
mange private sponsorer. Der skal lyde en 
rigtig stor tak til alle sponsorerne.

Bowling den 9. feb. 2017
”Bowl'n'Fun Vejle” Enghavevej 9 7100 Vejle.
Mødetidspunkt: kl. 17.30. Pris mad: kr. 
169,00. For de der er medlem af Ældresagen 
er prisen kr. 127,00. Børn u/12 – halvpris
Dessert og kaffe kan bestilles.
Foreningen betaler Bowling & Sko.
Ved bestilling skal der indbetales til Middel-
fart Sparekasse på Reg. nr. 1682 Konto nr.: 
3224031482, husk at opgive navn og antal 
voksne / børn. NB! Husk evt. medlemskort 
til Ældresagen. Sidste frist for tilmelding: 
den 2. februar 2017 kl. 16.00

15 mtr SKYDNING
Afholdes i år lørdag den 11. marts kl. 13.00 
i Hældagerhallen, Nørremarksvej 157, 7120 
Vejle Ø Hallen/Skydebanerne er åbne fra kl. 
13.00 til 16.00.
Jeg ved godt, at det er i god tid, men så er 
der ingen undskyldning for ikke at få sat et 
kryds i kalenderen inden pladsen der er op-
taget. Da I har aftjent Jeres værnepligt ved 
Livgarden, må I også kunne skyde, derfor 
mød nu op.

MAIL ADRESSER
Med lidt teknisk snilde og håndkraft, 
skulle vi så ikke lige tage og få de sidste få 
medlemmer med på mail listen.
Tænk på, at på den måde er I hele tiden 
løbende orienteret om, hvad der foregår i 
din Garderforening.

238 NOV. 55 Kai, k.internet@aab-net.dk
Mobil 2484 4825

Hej Garder 
Når du ser dette ikon:  
så kan du finde mere 
fra din foreninger på 
www.garderforeningerne.dk. 
Hvis du ikke har internet adgang, 
så printer og sender vi naturlig-
vis indlægget med posten til din 
postkasse. 

Skydning:
Landsskydning på 15-m afholdes i perioden 
fra nu og indtil 01. april 2017.
Skydningen kan foretages på egen skyde-
bane. Der skydes mandage- og onsdage 
aftener i Assens Arena, så mød op i Arenaen 
og besøg skydebanen. Hjælp gives af skytte-
foreningens medlemmer, hvis du har behov. 
Du skal betale for patroner, og så skal du 
betale et indskud på kr. 25,00 til DDG, hvis 
dit skyderesultat skal tælle som landsskyd-
ning. Indskud og resultat skal afleveres til 
Skydeudvalgsformand Kim Lorentzen, der 
kan træffes på telefon 4079 1238 eller til 
formanden Tom Kristensen på telefon 2299 
3712. 

Regionsskydning 2017 på 15-m distan-
cen. Skydningen afholdes i marts måned. 
Kerteminde GF er vært for arrangementet. 
Endelig tidspunkt og sted for afholdelsen vil 
fremgå af næste garderblad.  

Denne skydning kan også anvendes som 
landsskydning, se ovenstående. Tilmelding 
til skydeudvalgsformanden Kim Lorentzen 
på telefon 4079 1238 eller til formanden på 
telefon 2299 3712.
 
Generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsam-
ling, fredag, d. 17. marts 2017 kl. 18.00. 
Generalforsamlingen vil som i 2016 blive 
forsøgt afholdt i Ebberup-Hallernes cafete-
ria, Skolevej 7, 5631 Ebberup. Reservation 
hos Ebberup-Hallernes cafeteria er dog end-
nu ikke endeligt på plads. Dagsorden iflg. 
lovene. Forslag, som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være formanden 
i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. Din hustru, samlever er naturligvis 
velkommen til at deltage i årets generalfor-
samling. Emblemer og hæderstegn bæres. 
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Faaborg-egnen GF 22
 27/8 1911
Formand: 253-NOV-67 Lars Styrbæk Frost
Nørregade 7, 5600 Faaborg
Tlf. 40 11 45 29
e-mail: frostfaaborg@stofanet.dk

Kerteminde og Omegn GF 48
 15/2 1921
Formand: JAN-80 Steen Danielsen
Midskovvej 58, 5370 Mesinge
Tlf. 65 34 18 64
e-mail: sd@bidro.dk

REGION 4

Langeland GF 24
 21/10 1911
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
 5/8 1924
Formand: OKT-80 Renè Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 16 36 / 2168 9687
e-mail: dytbaat1@gmail.com
www.nordfyns-garderforening.dk
Bank: 6863 1009583

Den Fyenske GF 02
 6/7 1889
Formand: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S
Tlf. 20 73 40 89
e-mail: hgprivat2@gmail.com
www.denfyenske.dk

Efter generalforsamlingen serveres der 
kogt torsk eller wienerschnitzel. Tilmelding 
senest den 10. marts 2017 på telefon 2299 
3712 eller til næstformand Arne Jull Madsen 
på telefon 6474 1494. Tilmeldingsfristen 
bedes venligst overholdt af hensyn til mad-
bestillingen. 

JUL-78 Tom Kristensen

Lidt fra formanden
Som nævnt i forrige nummer, så får vi 
brug for et nyt bestyrelsesmedlem, når 
der er valg på generalforsamlingen. Vi har 
normalt 4 bestyrelsesmøder om året samt 
generalforsamlingen. Repræsentantskabs-
mødet deles vi om. 
Det er jo ikke en hemmelighed, at bestyrel-
sens gennemsnitsalder er i den høje ende. 
Man kan naturligvis sige at ”de gamle” 
har tid og erfaring, men ”de yngre” har 
garanteret nye ideer, og det har vi brug 
for. Selv om Den Fyenske Garderforening 
er 128 år, så vil vi gerne være en moderne 
forening med aktuelle arrangementer til 
jer medlemmer. Tænk over det og stil op til 
bestyrelsesvalget.  

JUL-71 Henrik Gattrup

Kommende begivenheder
7. & 14. februar er der skydning med gevær 
og pistol fra kl. 19.00 i FKS hallen. HUSK 
det er nu du skal skyde din landsskydning 
på 15m.
 
16. februar kl. 19.30 ses vi i garderstuen i 
Gildehuset på Højstrupvangen 1.
 
24. februar kl. 18.30 er der generalforsam-
ling. NB, det er i Odd Fellow Palæet, Non-
nebakken 1, husk tilmelding, se indbydelse 
udsendt pr brev. 

Afholdte begivenheder
Den 6. december skød 4 gamle gardere 
juleskydning og spiste sammen efterføl-
gende. I år valgte vi at skyde sammen med 
firmaidrætten om Odensemesterskabet, 
samt forskellige festskydninger på sjove 
skiver. Selvom vi kun var 4 fra Den Fyen-
ske, gjorde vi et godt indtryk, og havde 
pæne placeringer. Maden bagefter var en 
velsmagende mørbradgryde.
 
Den 15. december var det tid til årets store 
julefrokost i Gildehuset, som husede 22 
gardere til hygge og amerikansk lotteri 
undervejs. Der blev også tid til kortspil 
sidst på aftenen. Bestyrelsen havde dette 
år valgt at dele madopgaverne ud mellem 
sig, så de vanlige 2 djærve køkkenkrigere 
kunne sidde lidt med til bords. Der var in-
gen, der denne gang gik sultne fra bordet. 
Slet ikke efter at årets overraskelse, Ris a 
la mande, med mandelgave selvfølgelig, 
var blevet serveret.

JUL-86 Christian Tvede

Næste kammeratskabsaften med skyd-
ning og spisning af medbragt mad sker 
fredag d. 10. februar kl. 18.
Landsskydning 2017 kan starte denne aften.

Vort julearrangement d. 9. dec. var som 
sædvanligt meget vellykket med i alt 24 
deltagere.
Damernes skydning blev vundet af Nina 
Pedersen efterfulgt af Lene Bach-Hansen 
på andenpladsen og Ulla Ploug på tredje-
pladsen.
I landsskydning 2016, 200m, har vore 
skytter opnået fine resultater.
I holdskydning har Faaborg besat 2. 
pladsen og 6. pladsen i 1. div. og 3. pladsen 
i 2. div.

BOWLING
Husk der bowles i Otterup Bowlingcenter 
Mandag den 13/2 2017. 
Tilmelding til Niels Thor Rasmussen senest 
3 dage før, på tlf. 5132 8086 eller 6487 
1105. 
Alle er velkomne til bowling og efterfølgen-
de hyggeligt samvær. 

APR-79 Niels Thor Rasmussen

SKYDNING
Husk der skydes i Særslev skytteforening 
torsdag den 9/2 2017. Denne aften er I vel-
komne til at tage jeres damer med til skyd-
ning og spisning og en dejlig aften, husk 
derfor at tilmelde dem. Alle er velkomne, om 
man vil skyde eller bare have en god aften.
Tilmelding til Renè Rasmussen på tlf. 2168 
9687 senest 3 dage før af hensyn til mad. 

OKT-80 Renè Rasmussen

GENERALFORSAMLING: 
Nordfyns Garderforening afholder general-
forsamling Fredag den 3/3 2017 i Særslev 
Skytteforenings lokaler. Dagsorden ifølge 
vedtægter, forslag til generalforsamlingen 
fremsendes senest 8 dage før til formanden.
Efter generalforsamlingen er der spisning 
og kammeratligt samvær. 
Tilmelding til Okt. 80 Renè Rasmussen på 
tlf. 2168 9687 eller mail dytbaat1@gmail.
com 
Senest den 17/2 2017 kl 19.00. Bemærk ny 
mailadresse. 
HUSK HÆDERSTEGN BÆRES DENNE 
AFTEN. 

OKT-80 Renè Rasmussen

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra 

Musikkorpset gør dagen festlig.

Ring til Jesper Hyllested. Musiker ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 2825 6500

Individuelt har Jørgen Jørgensen opnået 
en placering som hele landets nr. 2 med 
149,4 point.

MAJ-56 Henning Elnegaard-Christensen
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Svendborg og Omegn GF 37
 6/7 1916
Formand: Michael Hedehøj Bielefeldt
Stationsvej 78, 5771 Stenstrup
Tlf. 60 22 16 72
e-mail: mhbielefeldt@gmail.com

Vestfyn GF 33
 23/5 1914
Formand: 185-SEP-61 Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
e-mail: haaning@stribnet.dk

Nyborg og Omegn GF 42
 6/3 1918
Formand: 605-NOV-66 Kaj Nielsen
Teglvænget 2, 5540 Ullerslev
Tlf. 21 68 11 07
e-mail: knt2u@mail.tele.dk

 REGION 5

Foredragsmøde - og frokost 
buffet
Deltagere - medlemmer af soldater- år-
gangs- og veteranforeninger.
Onsdag d. 8. februar 2017,  på Hjem-
meværnsgården, Skyttemarksvej 200, 
Næstved, porten åbnes kl. 10,30, heref-
ter registrering og betaling.

Foredrag kl. 11,00, ved tidl. journalist  
O’niel.
Emne : 
BT’s sportsredaktør ” O´niel ” alias Poul 
Aage Nielsen, sportsjournalisten med 
den skarpe pen, der serverede sports nyt 
til formiddagsbladet BT ”.

Ca. kl. 12.30-12.45, en kort pause og 
herefter serveres en lækker buffet med 
de sædvanlige drikkevarer.
Deltagerpris med frokosten er kun kr. 
85,00.
Der kan købes ekstra drikkevarer til 
favorable priser.
Husk, du må godt invitere en gæst med 
på denne dag.
Tilmelding absolut senest d. 3. februar 
2017, af hensyn til frokostindkøb,
Til: Normann Hansson telefon: 5574 
8606 – eller
e mail: noha@post.tele.dk og www.
sscs.dk/arrangementer, ret til ændring 
forbeholdes.
Med garder hilsen
GD 266554 – TKMP – novb – 1955 

Garderforeningen  GF 01

i København 25/8 1885

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

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:
Vacant

Håber alle er kommet godt i gang med det 
nye år. Februar kan bruges til træning for 
dine færdigheder som skytte, inden der 
skal/kan skydes Landsskydning. Det er altid 
på respektive hjemmebaner uden snyd. Jeg 
vil for god ordens skyld minde om fastlagte 
Kammeratskab / skytte aftener i Avnslev 
Hallen
07-02 2017. kl. 19-21.00
21-02 2017. kl. 19-21.00
Det er som altid muligt at købe kaffe og en 
ostemad, håber vi ses.

605-NOV-66 Kaj Nielsen

Husk i FEB. Bowling:
Der er bowling for hold den 9. og 23. feb. 
Svb. Mødetid kl. 18.45.

Skydning:
Der er skydning den 14. og 28. feb. Ollerup 
fra kl. 19.00.
Husk fællesskydningen i Hesselager den 
22/2 fra kl. 19.00.

Den 13/12 havde vi Juleafslutning i Olle-
rup. En rigtig hyggelig tradition, hvor der 
er skydning for hele familien. Og denne 
aften var der 26 pers. som deltog. Ikke alle 
skød, men alle havde en god aften, hvor 
der efter skydning blev serveret æble-
skiver og glögg. Så blev der delt præmier 
ud til de bedste skytter i hver klasse, og 
der kom kaffe og småkager på bordet. 
Vi sluttede med at trække lotteriet, også 
med mange fine præmier. Til slut blev der 
ønsket glædelig jul og godt Nytår, og på 
gensyn i 2017.

JUN-85 Finn Madsen

Skydning
Vi skyder hver onsdag fra kl. 18.30 i 
Lillebæltshallen i Middelfart. Husk årets 
landsskydning på 15 m. Kontakt evt. Knud 
på 6440 6548.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Hej Garder 
Når du ser dette ikon:  
så kan du finde mere 
fra din foreninger på 
www.garderforeningerne.dk. 
Hvis du ikke har internet adgang, 
så printer og sender vi naturlig-
vis indlægget med posten til din 
postkasse. 

BOWLING
I Garderbladet for januar skrev jeg, at der 
ikke var arrangementer i februar. Det er 
imidlertid lykkedes at få arrangeret en bow-
ling aften her i februar.
Bowlingaften i Wold Cup Hallen, Rødovre 
Centrum 99, 2620 Rødovre den 09. februar 
2017. kl. 18.00 – 20.00. Mødetid kl. 17.45
Egenbetaling kr. 50,00, samt sko leje.

Efter bowling vil der være mulighed for fæl-
les hygge for egen regning samt udlevering 
af præmier.
Tilmelding til: Janne Gretved på mail: jan-
ne@gretved.com eller mobil. 2077 4218
Tilmelding fra 22. januar til 5. februar 
Bankospil på Frederiksberg Slot.
Tirsdag den 6. december 2016 afholdt 
Garderforeningen i København sit årlige 
bankospil. Der var et rigtigt pænt frem-
møde.
Stemningen var god, og alle var spændte 
på om de kom hjem med en gevinst.
Efter første runde blev der serveret kaffe 
og en julebolle. Herefter blev der trukket 
vindere i Kinesisk Lotteri. Her var der 
virkelig flotte præmier.
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Falster og Østlolland GF 14
 25/7 1909
Formand: APR-82 Kent H. Andersen
Orebyvej 71, 4990 Sakskøbing
Tlf. 40 21 70 65
e-mail: kha@privat.dk

Frederiksborg Amt GF 18
 12/12 1910
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

Bornholm GF 11
 20/9 1908
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

Fakse og Omegn GF 38
 13/11 1916
Formand: OKT-80 Michael Hansen
Rosenvænget 21, 4690 Haslev
Tlf. 41 78 50 59
e-mail: peter@pedersen.mail.dk

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

Gl. Roskilde GF 17
 22/1 1910
Formand: JUL-69 Leif Fokking
St. Valbyvej 25A, 4000 Roskilde
Tlf. 42 41 81 22
e-mail: kontakt@dg-roskilde.dk 
www.dg-roskilde.dk

Haslev og Omegn GF 52
 18/6 1924
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

Helsingør og Omegn GF 41
 31/1 1918
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

Holbæk Amt GF 21
 24/3 1911
Formand: 652-NOV-49 Kaj Kristensen
Stenhusvej 5 B, 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 27 30
e-mail: kajkris@hotmail.com
www.holbaekamtsgarderforening.dk

Kommende arrangementer:
6. februar, 2017, kl. 18.30: Generalforsam-
ling j.fr. Vedtægterne i Sergentmessen på 
Garderkasernen.
Forud for generalforsamlingen samles vi 
ved monumentet for Livgardens faldne, 
hvor vi lægger en krans, for at ære vore 
afdøde garderkammerater.
Ønsker man at deltage i denne begivenhed, 
skal man møde op i god tid forinden.
Herefter er der spisning, og når denne er 
overstået, starter generalforsamlingen.

6. marts, 2016, kl. 18.30: Klubaften 
i Sergentmessen på Garderkasernen.
Tilmelding til spisning senest onsdag, d. 1. 
februar hhv. onsdag, d. 1. marts til næstfor-
mand Søren Terp, tlf.: 5154 0957.

DEC-83 Steen M. Munk

Kære Garderkammerat. 
Så er 2017 allerede godt i gang, så her er 
der lidt nyt fra din forening. 

Kommende arrangementer: 
Bowling: 4. februar spiller vi, som sædvan-
lig, i Allerød fra kl 18:00 (husk tilmelding) 

Skydning: 14. februar skydes der i sa-
lonskytteforeningen ved ”Sommariva” 

28. februar afholder vi årets generalforsam-
ling i ”Skydeselskabets” lokaler i Stengade. 
Der vil fremkomme nærmere, med dagsor-
den og tidspunkt. 

Husk både hjemmeside og facebook. 
NOV-74 Tommy Aaboe 

Vi ser frem til årets Generalforsamling 
d. 16. marts 2017 kl. 18.00, der i år er flyttet 
til tidligere omgivelser, på det gamle ”Hotel 
Prindsen”, nu Florentz, Café og Brasserie, Al-
gade 13 i Roskilde. Der er god mulighed for 
parkering på pladsen ved Sankt Ols Stræde 
et par minutter derfra og kun 10 minutters 
gang fra stationen.

Bowling
afholdes onsdag den 8. februar i Mega Bowl, 
Mellemvang 5, Holbæk kl. 18.45.
Se mere om arrangementet i GARDERSAB-
LEN eller på hjemmesiden.
Tilmelding til Bent Pedersen på tlf. 5932 
8219 eller på e-mail karenbent@c.dk.

En virkelig dejlig aften med store og flotte 
præmier sluttede med, at formand Jørn 
Knudsen ønskede alle deltagerne en rigtig 
glædelig Jul og et godt og lykkebringende 
Nytår. FEB-69 Chr. Roland Christiansen

SKYTTELAUGET Kortdistance
Landsskydning 15 m er nu godt i gang, og 
naturligvis skal Skyttelauget deltage heri. 
Der er mulighed for at træne til landsskyd-
ning hver onsdag på banerne i DGI byen 
med start kl. 18.30. Kom og vær med.

Langdistance
Langdistancen kan byde på skydning søn-
dag d. 5. februar og søndag den 19. februar. 
Vi mødes ved SKAK-huset på parkerings-
pladsen på Københavns Skyttecenter kl. 
08.00 til morgenkaffe. Efter kaffen vil turen 
gå til 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 
foreningens kasserer på telefon 5327 9274.

OKT-77 Jan Stoltenborg

Mumiernes februar frokost 
finder sted tirsdag den 7. februar kl. 11.30
Svanemøllen Kaserne - Kantinen.
Tilmelding til:
Formanden SEP-66 Erik Schlüter 
email: erik.schluter@live.dk mobil: 2016 
4081 eller
næstformanden SEP-59 Willy Larsen email: 
Nygade15@dlgmail.dk, mobil 2020 0595 
Mumiefonen (telefonsvarer): 6062 3141
Tilmeldingsfrist bedes overholdt: tirsdag 
den 31. januar.
Til- og evt. afmelding til mødet kan ligele-
des foregå via hjemmesiden: 
www.gardermumier.dk”

Der afholdes generalforsamling 
tirsdag den 4. april 2017 kl. 11.30.
Dagsorden:
Forslag der ønskes behandlet under mødet, 
skal være formanden i hænde senest 22. 
marts 2017. Bestyrelsen

Der er som altid stor aktivitet til vores 
bowling og kegle dage, disse er som 
følger; Bowling:
Jan:11. og 25., Feb: 8. og 22.
Mar: 8. og 22., Apr: 5. og 19. 
Kegler
Jan: 3. 17. og 31. , Feb: 14. og 28. 
Mar: 14. og 28. , Apr: 11. og 25.

Vi har i mange år spillet kegler med Garde-
husarerne og det gode samvær fortsætter 
vi selvfølgelig. Kontakt venligst Hans Bøge 
hvis du ønsker at deltage på tlf. 2156 3199 
eller email: hansboege@gmail.com

OKT-86 Flemming Haar Ehlers
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Korsør og omegn GF 49
 14/10 1922
Formand: MAR-83 Lars P. Moosdorf, 
Kærsvej 95, 4220 Korsør
Tlf. 30 36 72 43
e-mail: elefant@youmail.dk 

Høje-Taastrup og Omegn GF 78
 29/11 1976
Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
Tlf. 29 93 16 68
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

Kalundborg og Omegn GF 53
 18/4 1926
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

Aktiviteter:
Bowling hver anden tirsdag i Want2Bowl i 
Taastrup. I februar den 14. og 28.
Vinterskydning hver den første mandag i 
måneden, dvs. den 6. februar.

Generalforsamling afholdes tirsdag den 8. 
februar på Sengeløse Kro.  Indkaldelse er 
udsendt og kan ses på hjemmesiden.

Jubilæumsfest 
Foreningen afholdt 40 års jubilæumsfest 
i november, og festen blev afholdt på 
Sengeløse Kro. Dette sted, der var valgt til 
festen, var det sted, hvor det første initiativ 
til at etablere en lokal Garderforening blev 
holdt den 1. november 1976. Foreningen 
blev endelig stiftet ved en generalfor-
samling den 29. november 1976. Mange 
af foreningens medlemmer og ledsagere 
havde tilmeldt sig jubilæumsfesten, så 
kroens store festsal var fyldt op. Det blev 
en meget festlig aften, hvor bl.a. 2 tambou-
rer fra Den Kongelige Livgarde tog imod, 
og senere fulgte foreningens fane ind til 
festmiddagen – flottere kan en sådan aften 
ikke begynde. Formanden Jon Nielsen 
omtalte i sin festtale bl.a. Martin Esbensen, 
som var den lokale gamle garder, der tog 
initiativet til skabelse af Høje-Taastrup 
og Omegns Garderforening – og Per Prier 
foreningens formand i perioden 1985 til 
2002 blev også omtalt for hans store ind-
sats for den lokale Garderforening, og det 
unge medlem Anders Bjørn Storgaard som 
måtte betale den højeste pris ved sin ind-
sats i Afghanistan 2008 – ved alle nævntes 
gravsteder, havde foreningen på festdagen 
lagt en buket. Vicepræsident Jens Crone 
– fra De Danske Garderforeninger deltog 
med frue, og han takkede bestyrelser og 
formænd igennem de 40 år for den ind-
sats, alle havde gjort for foreningen.

Bowling: 
Nu er der jo ikke lang tid til, at foreningen 
skal dyste om regionsmesterskabet. Der 
er tilmeldt 2 garderhold og 1 damehold. 
Vi skal prøve at forsvare vores titel fra de 
seneste mange år, men vi ved dog, at vi vil 
få hård modstand af Søndre Birk, men vi 
vil gøre alt for at beholde titlen.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Mandag den 13. februar 2017 kl. 18:00 
afholdes ordinær generalforsamling på
Restaurant  Den Tykke Kok Banegårdsp-
lads 2, 4400 Kalundborg. 

Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 8 
februar 2017 til Finn Nielsen, 6049 9258 
mail: lyngsti9@gmail.com

JUN-85 Karsten Jensen

Køge og omegn GF 45
 15/10 1919
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

Bowling:
Arrangementet finder sted den 5. februar.

GARDERNES HUNDREDEMANDS FORENING

Kunne du tænke dig at blive medlem? Kontakt Jørgen Suddergaard, formand 
E-mail: j.suddergaard@newmail.dk ·  Mobil: 60634740
Se link under De Danske Garderforeninger

Generalforsamling
Afholdes onsdag den 22. februar i Garder-
stuen kl. 20.00. Inden generalforsamlingen 
samles vi kl. 18.00 om "stort lækkert koldt 
bord med lune retter". Pris inkl. kaffe med 
kage kr. 150,00. Tilmelding til spisning 
bedes foretaget senest den 15. februar til 
formand Kaj Kristensen på tlf. 5943 2730.
Forslag der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen skal sendes skriftligt til forman-
den senest 8 dage før generalforsamlingen.

Husk
Regionsbowling den 5. februar 2017, i 
Want2bowl - Taastrup Bowlingcenter.
Vi bowler desuden hver onsdag fra 1800-
1900 i Køge Bowlingcenter.

Generalforsamling 2017:
Husk at afsætte tiden til vores generalfor-
samling den 13. marts. Invitationer vil blive 
udsendt.

Skydning:
Vi skyder hver tirsdag fra klokken 1900-
2100. Vi kan stadig være flere, så mød op. 
Du er velkommen.
Skydeformand Svend Valhlgren telefon 5614 
5361.

Garderstuen:
Har åbent sammen med skydning, hver 
tirsdag fra klokken 1900 -2100 og Stoffer er 
klar bag baren, med nye ideer/opskrifter.

Juleafslutning skydning-bowling.
Arrangementet fandt sted den 13. decem-
ber.
Garderstuen var fyldt af glade gardere og 
koner/kærester og der var pyntet op med 
nisser og julegran, da skyde- bowlingafde-
lingerne holdt jule- m/k skydning.
Der blev skudt skarpt og meget lige re-
sultatmæssigt. Vinderne af konkurrencen 
blev:
3. plads: Peter og Henning
2. plads: Hanne og Flemming
1. plads: Hanne og Henrik 
Tillykke til alle.
Efter skydning var der juleplatter, som 
blev indtaget med juleøl og snaps. 
Undervejs var der præmieuddeling og 
lotteri, samt julekonkurrence.
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Nordsjælland GF 16
 3/12 1909
Formand fg.: JUN-85 Niels Anker Rasmussen
Solbærvænget 10, 3630 Jægerspris
Tlf. 21 24 43 72
e-mail: Britt-nielsrasmussen@mail.tele.dk
Facebook: Nordsjællands Garderforening
www.nsgarder.dk

Stevns GF 31
 20/7 1913
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

Sydsjælland GF 07
 27/10 1907
Formand: 416-NOV-67 Erik Otto Harder 
Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 40 15 18 24
e-mail: HM.rev@mail.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Søndre Birk GF 61
 14/6 1938
Formand: MAJ-70 Jens Crone 
Fasanvænget 94, 2791 Dragør
Tlf. 25 25 50 02
e-mail: jens.crone@gmail.com
Internet: www.sbg.dk

derforening.dk. Kl 18.00 serveres der stegt 
flæsk med kartofler og persillesovs samt 
pandekager, 1 øl eller vand, 1 snaps og kaffe 
til kun 150 kr. Tilmelding til maden, stegt 
flæsk, er nødvendig til Freddy Wilson på 
4444 2028 mobil 2168 4931 mail: bf.wil-
son@live.dk eller Jørgen Skov Andersen 
4588 6673 mobil 2090 2800 mail: joergen@
skovandersen.dk senest den 12. februar. 
Betaling for mad og drikkevarer kan ske 
direkte til banken på registrerings nr 1551 
konto nr 3161028487. Alle er velkommen 
til generalforsamlingen - efter kl. 19 uden 
tilmelding.

Skydningen fortsætter mandag den 6. og 
20. februar. Derefter fortsætter vi med skyd-
ningerne mandage i lige uger fra kl. 16.00 
til 19.00. Vores piger/damer er velkommen 
til at deltage på den første skydedag i hver 
måned. 
Vi skyder på skydebanerne under Lyngby 
Idræts By indgang ved Svømmehallen. Alle 
gardere og gamle gardere er velkommen til 
alle skydningerne.

Æresmedlem Svend Aage Rasmussen er 
død den 9. december 2016, han blev 86 år. 
Svend Aage har lige siden sin hjemsendel-
se været medlem af Garderforeningen, han 
har i mange år været kasserer i Nordre 
Birk og bartender, da vi havde bar i Gar-
derstuen på Jægersborg Kasserne. Svend 
Aage har altid været et aktivt og positivt 
medlem for Nordre Birk. 
Æret være Svend Aages minde.

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Stevns Garderforening afviklede sin juleaf-
slutning i skydekælderen på Hotherskolen 
i Hårlev.
Vinder af juleskydningen blev NOV-61 Erik 
Madsen, andenpladsen gik til JUL-60 Jens 
Iversen, og tredjepladsen tilfaldt MAJ-73 
Leif Larsen. Aftenen sluttede med spisning 
og hyggeligt samvær.
Der skydes fortsat i skydekælderen. Der 

Skyttelauget:
Vi har Pokalskydning i Fladsåhallen torsdag 
d. 2. februar, kl 18.00. Deltagere fra, Fakse, 
Haslev, Stevns, og Sydsjællands garderfor-
eninger. Der skydes på 15m, med efterføl-
gende spisning i Garderstuen. Tilmelding til 
Kurt Truelsen tlf. 2365 4602.
Vi har indendørs skydning på 15m i Fladså-
hallen torsdag d. 2. marts kl 18.00- 21.00. 
Det er sammen med Pionerforeningen, og 
landsskydning kan afvikles.

Aktivitetsudvalget:
Vores bowling er ved at gå i stå, er der no-
gen frivillige der melder sig, og har lyst til 
at være med til at få dette til at køre igen, så 
tag kontakt til Theodor Graversen helst på 
tlf. 4054 2665 eller Mogens Rasmussen
2562 6428. Tidligere havde vi en dyst mod 
GHR. Men interessen har været svingende 
fra begge sider!

Garderstuen:
Torsdag d. 2. februar, og torsdag d. 2. marts, 
er der åbent i garderstuen kl. 19.00, ved 
eventuel deltagelse i i spisning så husk 
tilmelding til Claus 2082 7545, senest 3-4 
dage før.

Lørdag d. 8. april kl. 13.00 har vi general-
forsamling i Kalbyrissalen, ved Garderstuen.

JUL-74 Kristian Rasmussen

Kommende arrangementer
Sæt kryds i kalenderen, thi fredag, den 
31. marts 2017 kl. 18.30 afholder vi vores 
årlige generalforsamling i Glostrup Hallens 

Nordre Birk GF 62

 19/11 1941

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

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

Næst- Skydefmd.: 
256-MAJ-65 Jørgen Skov Andersen
Tlf. 45 88 66 73
e-mail: joergen@skovandersen.dk

www.nordrebirksgarderforening.dk

Brønshøj, Herlev, Måløv, Kirke Værløse, 
Smørum, Ledøje, Lyngby, Gentofte, Egedal, 
Furesø, Rudersdal, Hørsholm og Birkerød.

Kommende arrangementer:
Tirsdag den 21 februar 2016 kl. 18.00 er 
der generalforsamling. Generalforsam-
lingen afholdes på Cafè Ny Holte Port, 
Øverødvej 19, 2840 Holte. Indkaldelse med 
dagsorden og regnskab vil blive udsendt 
i slutningen af januar. Hvis dette ikke er 
modtaget enten på mail eller med posten 
inden den 8. februar, bedes du kontakte 
formanden Lars Rønne. 
Indkaldelse og dagsorden kan også ses på 
vores hjemmeside: www.nordrebirksgar-

Møn GF 20
 22/1 1911
Formand: NOV-71 Claus Michael Jæger-Hansen
Saksenborgvej 2, 4780 Stege
Tlf. 55 81 11 91
e-mail: cjh@post12.tele.dk

skydes 1. og 15. feb. Samt 1. og 15. marts 
og 29. marts hvor det er afslutning med 
efterfølgende spisning sammen med Fakse 
GF. Alle er velkomne i skydekælderen.
Vedrørende spisning sker tilmelding til 
skydeleder MAJ-73 Leif Larsen, tlf. 4182 
0032. Se i øvrigt under vores hjemmesi-
de www.stevnsgarderforening.dk, der er 
opdateret med seneste nyt.

NOV-67 Søren Sørensen

Tak for et godt arrangement.
Billeder på hjemmesiden www.koogf.dk

Steen Rasmussen
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Vestlolland GF 50
 20/1 1924
Formand: 671-NOV-65 Jens Høyer
Nøjsomhedsvej 16, 4900 Nakskov
Tlf. 54 93 20 20
e-mail: hoyer@dlgpost.dk

Vestsjælland GF 13
 23/5 1909
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

Kalifornien GF 92
 15/3 1942
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 GF 93
 13/2 1943
Formand: MAR-86 Peter KB Diessel
831 W.Cornell Avenue, 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 GF 91
 31/5 1928
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 GF 97
 9/10 1968
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 GF 99
 22/4 1992
Formand: Amin Amirian
Tlf. +44 (0) 741 153 4422
e-mail: amin.amirian@gmail.com
www.garder-uk.com

Øst Kanada GF 96
 11/3 1958
Formand: JAN-74 Poul Rasmussen
111 Rexway Dr. Georgetown, ON L7G 1R3, 
Canada
Tlf. 905 873 7929
e-mail: poulj.rasmussen@gmail.com
www.garderforening.dk/ecgf.html

Vest Kanada GF 95
 18/10 1944
Kontaktperson: FEB-71 Jan Bjerreskov
PO Box 1021, Black Diamond, AB T0L 0H0,
Canada
Tlf. (403) 808-3433
e-mail: bjerre@telusplanet.net
www.garderforening.dk/wcgf.html

Singapore GF 100
 3/3 2003
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

Australien GF 98
 23/10 1984
Formand: MAR-94 Jacob Michelsen Hoffmeyer
46 Devenport Street, Lyons 2606, ACT, Australia
Tlf. +61 437 437 842
e-mail: jacob@hoffmeyergraphics.com

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.garderforeningerne.dk/dgu

Garderforeningerne i Udlandet (6)

15 m skydning den 8. februar 2017 kl. 
18.00 i Vemmelev Hallen.
Efter skydningen spiser vi et par stykker 
smørrebrød sammen, så husk tilmelding 
til Jesper på tlf. 2021 4207, senest den 
6-2-2017. Der skydes både i veteran I og Ve-
teran II og så selvfølgelig i ”rekrut” rækken.

Mandag den 20. februar 2017, kl. 18.00 
afholdes vores GENERALFORSAMLING, på 
Antvorskov Kaserne, ved cafeteriaet.
Vi starter med spisning, Gule Ærter med 
diverse flæsk, og derefter går vi til selve 
generalforsamlingen.
Med hensyn til hvem der er på valg, se det 
udsendte materiale, som i har modtaget 
med posten.
Tilmelding på tlf. 3054 3891, aften 5854 
8591, Knud, senest den 17-2-2017.

Knud Glavind

Kære Kammerater
I trust that you had an enjoyable 
Christmas with family, good food 
and at least a little Jule hygge. I 
wish you and yours a festive, safe 
and kind New Year.
I for one will celebrate the com-
pletion of 2016. I know that many 
have faced hurdles greater than I, 
lamenting is counter productive 
anyway.
So the really cool addition to 2017 
is that DGU now has a presence on 
both LinkedIn and the Facebook. 
Becoming a member here will 
enable you then receive a fluid 
stream of information from DGU 
as well as give you access to the 
electronic Garderbladet, Open 
calendars for the individual DGU 
Clubs, a message board, and  web-
sites; Livgarden Og GarderNetwer-
ket.
If you do not yet have a Facebook 
or LinkedIn account then I would 
encourage you to Sign-in for one 
or the other. It is, simple and only 
as obtrusive as you choose to 
make it. Once in you will find DGU 
as a search, simply follow us and 
you are plugged in.
Did you know that Livgarden’s 
website has a great search functi-
on to find gamle Garder kamme-
rater?
My word for 2017 is:  - Forward -
Forward professionally, Forward 
personally, Forward wholistically. 
Come join DGU, join me in buil-
ding DGU’s netwerk. Een Gang 
Garder, Altid Garder.
MAR-86 Peter Diessel

Restaurant. Nærmere i næste nummer af 
Garderbladet. NOV-68 Fl. Martinussen 

Afholdte arrangementer
Godt halvdelen af skydesæsonen er af-
viklet nu. Siden skydeudvalget sidst var på 
banen har vi deltaget i  trekantskydningen 
med Marineforeningen og Fængselsvæsen-
et. Efter sejre de seneste 18 år (!) måtte 
vi afgive pokalen til Marineforeningen. De 
var selv værter for et flot arrangement og, 
da de samtidigt var virkelig godt skydende, 
var sejren fortjent. Vi mangler vist 
efterhånden nogle yngre skytter. Der var 
dog holdpræmie til John Bennetzen med 
192 points, Niels Langstrup 188 og Jakob 
Hjorth med 184. 

07.12.16 havde vi vores traditionelle 
juleafslutning med flotte præmier. Jakob 
og Lis diskede op med gløgg og æbleskiv-
er, stor tak til dem begge. Og så skal det 
lige nævnes, at hovedpræmien for bedste 
10-er gik til Knud Basballe, næsten som 
den plejer. Vi ses om onsdagen i skydekæl-
deren under Glostrup Hallen, se nærmere 
på sbg.dk.

NOV-74 Niels Langstrup, skydeformand 
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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 loka-
le garderforening. Husk soldaternum-
mer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale 
garderforening eller direkte til Gar-
derbladets kontor.

18-02 NOV-57 GF 18
 Erik Dahl
 Ålholmparken 108
 3400 Hillerød
21-02 528-MAR-58 GF 17
 Svend Aage Rasmussen
 Sommervej 19, 4040 Jyllinge
26-02 350-MAJ-56 GF 49
 Jørgen Erik Nielsen
 Alhøjvænget 47, 4220 Korsør
03-03 604-MAJ-57 GF27
 Peter Hans Petersen
 Havrevænget 6, 8870 Langå
06-03 949-SEP-57 GF 50
 Ole Jørgen Ellegaard 
 Birkevænget 67
 4900 Nakskov
75 år
10-02 623-NOV-65 GF 53
 Jørgen Olsen
 Kobjældevej 12
 4480 Store Fuglede
12-02 800-NOV-60 GF 14
 Ole Erik Larsen
 Østrigsvej 16, 4800 Nykøbing F
13-02 936-MAJ-61 GF 24
 Ole Mogensen
 Pilehaven 7, 5932 Humble
14-02 026-MAJ-61 GF 01
 Knud Nygaard Jensen
 Langstrupvej 24, 2650 Hvidovre
15-02 941-NOV-60 GF 75
 Jens Warming
 Østergade 95, 8850 Bjerringbro
18-02 011-NOV-62 GF 05
 Palle Bjørn Rasmussen
 Vesterbyvej 22, 9990 Skagen
18-02 IFG GF 53
 Kristoffer Hersinger
 Gelstrupvej 2 G, Egebjerg
 4500 Nykøbing Sj.
19-02 767-MAR-61 GF 16
 Erik Jessen Nielsen
 Hyldekærparken 37
 4000 Roskilde
20-02 941-MAJ-61 GF 15
 Tage Eigil Madsen
 Slugten 1, 9530 Støvring
20-02 299-SEP-61 GF 60
 Jens Peter Johannsen
 Rosengade 13, 6400 Sønderborg
20-02 757-MAR-61 GF 01
 Mogens Røstbjærg
 Vemmetofte Allé 9
 2820 Gentofte
23-02 828-SEP-62 GF 13
 Jørgen Ellekjær
 Hjorthøjvej 13, 4200 Slagelse
23-02 606-JUL-62 GF 37
 Kurt Linaa
 Lyngvej 18, 5953 Tranekær
25-02 320-MAJ-63 GF 43
 Arne Mortensen
 Parallelvej 14, 9300 Sæby
27-02 846-MAR-61 GF 51
 Bent Dyssemark Knudsen
 Bårdesøvej 140, 5450 Otterup
28-02 JAN-61 GF 23
 Alfred Sjögaard
 Velstedhusvej 22, 6933 Kibæk
01-03 643-JAN-61 GF 49
 Lejf Nielsen
 Taarnborgvej 21
 4220 Korsør
02-03 828-JAN-65 GF 41
 Hans Jørn Jørgensen
 Skovvej 2 A, 3100 Hornbæk

04-03 463-MAJ-62 GF 02
 Poul Martin Bossow
 Sadolinsgade 9, 1.th.
 5000 Odense C
04-03 932-MAJ-61 GF18
 Hardy Ege
 Hovedgaden 31 B, 0022
 3460 Birkerød
08-03 757-SEP-63 GF 14
 Mogens Barfoed-Høj
 Snebærvej 26, Sundby
 4800 Nykøbing F
08-03 991-SEP-62 GF 61
 Torben Mortensen
 Tårnvej 88, 1.th., 2610 Rødovre
08-03 830-SEP-62 GF 77
 Jørgen Skovgaard Mortensen
 Havnegade 17, 9340 Aså 
70 år
10-02 519-JAN-67 GF 01
 Tom Nielsen
 Mathilde Fibigers Vej 17, 2.th.
 2000 Frederiksberg
10-02 768-MAR-67 GF 05
 Leif Johannes Hovvej Pedersen
 Jættehøjen 50, 8240 Risskov
12-02 JAN-70 GF 56
 Henrik Holm
 Bakholmvej 62, Sdr. Harritslev
 9800 Hjørring
14-02 771-MAR-67 GF 62
 Ib Kristensen
 Frederiksdalsvej 146
 2830 Virum
17-02 050-AUG-67 GF 26
 Niels Poulsgaard
 Gyvelvej 10, 7550 Sørvad
18-02 417-NOV-67 GF 07
 Poul Bram Hansen
 Kongsholm 3, 4173 Fjenneslev
19-02 171-AUG-67 GF 01
 Palle Olsen
 Kràagøta 2, kld.
 160 Argir, Færøerne
20-02 531-JAN-67 GF 97
 Knud Nielsen
 131 232 Street
 Langley, B.C. V2Z 2W1
 Canada
22-02 JUL-69 GF 01
 Arne Kristian Larsen
 Langåvej 3, 2650 Hvidovre
22-02 425-JAN-67 GF 32
 Anton Nørager
 Rostrupvej 8, 7321 Gadbjerg
23-02 158-AUG-67 GF 62
 Jens BIrkemose
 Vildrosevej 38, 3500 Værløse
24-02 098-SEP-68 GF 08
 Hans Christensen
 Vestergade 9, 2.tv.
 8900 Randers
27-02 468-JAN-67 GF 01
 Preben Dani Larsen
 Præstevænget 131
 3230 Græsted
01-03 369-NOV-68 GF 21
 Niels Flemming Larsen
 Bakkevolden 11, 1.tv.
 2670 Greve
06-03 549-JAN-67 GF 14
 Ove Brandt Jensen
 Gangervej 14, Lommelev
 4840 Nr. Alslev
07-03 APR-69 GF 23
 Niels Chr. Pilgaard Nielsen
 Sundsvej 9, 7430 Ikast

Guldbryllup
25-03 822-MAR-66 GF 17 og GF 78
 Hans Bøge Nielsen og Jonna
  

Fødselsdage
90 år
20-02 802-MAJ-49 GF 77
 Peer Nørgaard
 Skovvej 13
 9330 Dronninglund
21-02 920-NOV-48 GF 75
 Viggo Thorup Nielsen
 Nørregade 13 F
 8850 Bjerringbro
26-02 624-NOV-48 GF 01
 Gilbert Johan Dupont
 6 Ter Rue Carnot
 78 600 Le Mesnil Le Roi
 Frankrig
05-03 1483-NOV-48 GF 01
 Thorvald Jensen
 Peter Graus Vej 12, st.mf.
 2000 Frederiksberg
85 år
12-02 026-NOV-52 GF 14
 Helmer Julius Ploug
 Lundegårdsvej 14
 4970 Rødby
29-02 546-NOV-52 GF 11
 Carl Otto Koefoed
 Sorteengevejen 7, Nylars
 3712 Aakirkeby
06-03 289-NOV-53 GF 04
 Jens Christian Jensen
 Mejerivej 2, Østerild
 7700 Thisted  
80 år
10-02 515-MAR-57 GF 50
 Georg Olsen
 Skodsebøllevej 49, Gloslunde
 4983 Dannemare
11-02 536-MAR-58 GF 60
 Arne Christensen
 Jens Jessens Vej 14
 6400 Sønderborg
13-02 055-NOV-57 GF 05
 Arne Høy Nielsen
 Saraslyst Allé 122, 8270 Højbjerg
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09-03 552-JAN-67 GF 08
 Peder Kristian Pedersen
 Moselunds Allé 5
 8920 Randers NV 
60 år
10-02 OKT-77 GF 29
 Niels Kruse
 H.C. Ørsteds Vej 5
 7000 Fredericia
10-02 MAJ-77 GF 41
 Bo Nielsen
 Pontoppidansvej 7 A, 1.tv.
 3000 Helsingør
10-02 APR-79 GF 04
 Johannes Villiam Sørensen
 Sømærkevej 33, Stenbjerg
 7752 Snedsted
16-02 MAJ-77 GF 57
 Bjarne Christensen Schultz
 Damgårdsparken 7
 6070 Christiansfeld
18-02 JAN-77 GF 05
 Tom Allan Jakobsen
 Aaparkeringen 8, 8300 Odder
18-02 MAJ-77 GF 10
 Leif Larsen
 Skræmvej 188, 9690 Fjerritslev
19-02 FEB-78 GF 07
 Anders Hoy
 Viaduktvej 3
 4760 Vordingborg
19-02 MAJ-77 GF 70
 Erik Klemmensen Gramstrup
 Vejlen 30, 9430 Vadum
20-02 MAJ-77 GF 30
 Anton Lund Christensen
 Farrevej 19, 8464 Galten
20-02 OKT-77 GF 01
 René S. Hansen
 Tranehavegård 271, 1.tv.
 2450 København SV
22-02 JAN-77 GF 01
 Tom Thunbo
 Nedertoften 37, st.tv.
 2720 Vanløse
22-02 APR-76 GF 56
 Lasse Kallehauge
 Lendumvej 82, 9870 Sindal
24-02 OKT-77 GF 27
 Carsten Rosenvinge
 Johannesbjergparken 46
 7120 Vejle Øst
01-03 OKT-77 GF 21
 Henning Gørslev Sørensen
 Marius Pedersens Vej 27
 4300 Holbæk
03-03 APR-79 GF 02
 John Rosborg
 Rådyrløkken 99, 5210 Odense NV
06-03 MAJ- 77 GF 05
 Anker Fogh
 Holmstrupgårdvej 206
 8210 Aarhus V
07-03 APR-79 GF 21
 Steen Olsen
 Duevej 4, 4450 Jyderup
09-03 JAN-77 GF 05
 John Jensen
 Børupvej 293, 8310 Tranbjerg J.
50 år
14-02 OKT-86 GF 23
 Michael Møller
 Brandlundvej 26 A
 7330 Brande
15-02 JAN-87 GF 27
 Jacob Jacobsen
 Bakken 21, 7500 Holstebro

22-02 JUL-88 GF 57
 Mads Skau
 Skovgårdvej 15, 6500 Vojens
23-02 JUN-87 GF 57
 Henrik Mink
 Nørholms Allé 13
 7800 Skive
24-02 JUN-87 GF 26
 Allan Klose Bak
 Sarpsborgvej 132
 7600 Struer
27-02 JUN-87 GF 44
 Michael Pedersen
 Nørrebyen 30, 7950 Erslev
02-03 JUN-87 GF 18
 Gunnar Nielsen
 Søfryd 33, 3200 Helsinge
04-03 OKT-85 GF 31
 Thomas Rathsack
 Annettevej 20, 2.tv.
 2920 Charlottenlund
05-03 JUN-88 GF 10
 Tom Sand Jensen
 Vestermarksvej 32
 9280 Storvorde
06-03 OKT-87 GF 01
 Kim Lund Madsen
 Kornvænget 13
 3600 Frederikssund
06-03 JUN-87 GF 32
 Torben Kjær
 Tyttebærhaven 2
 7120 Vejle Øst

Dødsfald
946-NOV-40 GF 02
 Jørgen Hedegaard Larsen
 Sanderumvangen 22
 5250 Odense SV
1-JUL-45 GF 08
 Sven Per Lantz Andersson
 Frejasvej 36
 8981 Spentrup
531-JUL-45 GF 08
 Ejner Christoffersen
 Skovvej 18
 8370 Hadsten
301-NOV-45 GF 49
 Egon Olesen
 Ternevej 28, Svenstrup
 4220 Korsør
886-NOV-48 GF 34
 Jørgen Beck Jørgensen
 Dr. Margrethes Vej 35
 9600 Aars
311-NOV-50 GF 23
 Poul Søndergaard
 Palle Fløes Vej 4
 Hammerum
 7400 Herning
305-MAJ-51 GF 62
 Svend Aage Rasmussen
 Agervang 22
 2800 Kongens Lyngby
844-NOV-51 GF 31
 Ejvind Bjerre
 Elmevej 5 A
 4653 Karise
996-MAJ-54 GF 10
 Erik Nielsen
 Søparken 12, 4.th.
 9400 Nørresundby
IFG   GF 31
 Bendt Buch Jensen
 Naurbjerg 7 E
 4660 Store Heddinge

799-JAN-57 GF 07
 John-Erik Søe-Jensen
 Havevej 33
 4700 Næstved
538-MAR-58 GF 61
 Kurt Olsen
 Panterstien 28
 4583 Sjællands Odde
JUL-73  GF 28
 Hans Hollænder
 Sejstrupvej 15
 6740 Bramming
OKT-77  GF 02
 Henrik Grothe Rysgaard
 Vadskærvej 5
 7620 Lemvig

  TAK

Dybfølt tak til Kammerherre, Oberst og 
Præsident Flemming Rytter for opmærk-
somheden ved min 90 års fødselsdag.
 652-NOV-47 Garder Bent Ruus

Jeg vil hermed takke Præsidiet for tilde-
ling af hædersgaven til kvinder. 
Samtidig vil jeg takke bestyrelsen for 
Høje-Taastrup og Omegns Garderforening 
for indstillingen. Jeg er meget beæret og 
vil bære kæden med stolthed og glæde.
 Lillian Nielsen 

En stor tak til Køge og Omegns Garder-
forening for fremmøde og gave ved min 
75 års fødselsdag.
 591-JAN-61-Egon Hansen

Hjertelig tak for jeres opmærksomhed 
ved min 80 år fødselsdag, tak for besøget 
af Høje-Taastrup og Omegns Garder-
forening med formanden Jon Nielsen i 
spidsen. Tak for vingaverne
 914 55 H.Bering-Bryld

Tak til Nordsjællands Garderforening for 
Portvin og besøg af formanden ved min 
75 års fødselsdag den 24/12.
Også tak for hilsner fra garderkammera-
ter. Besøget, gave og hilsner glædede mig 
meget. Med garderhilsen
 811-MAR-61 Poul L. Breitenstein

En tak til Københavns Garderforening for 
opmærksomheden og gaven til min 70 års 
fødselsdag.
 780-APR-68 Erik Povlsen

Tusind tak til Køge og Omegns Garder-
forening, for stor deltagelse ved min 
mand 179-SEP-61 Gorm Rasmussens, 
bisættelse i Solrød Strandkirke og tak til 
Flemming og Jakob for fanevagt, og tak 
til de fire gardere fra foreningen, som 
bar kisten sammen med vore to sønner, 
også tak til Sdr Birk, Høje Taastrup og 
Kalundborg garderforening, for venlig 
deltagelse.
 Hanne Agerlin Rasmussen

Hjertelig tak til Viborg og Omegns Gar-
derforening for den smukke krans og 
den højtidelige fanevagt ved 695-MAJ-55 
Hugo Cramer Raabys bisættelse. 
På familiens vegne  
 MAR-94 Tommy Cramer Raaby



BOWLING I DG REGI

GARDERSHOP.DK Bestil dine varer  

hos Knud Glavind 

 
Mail: dgglavind@dbmail.dk 

Tlf.: 3054 3891/5854 8591 

 
Eller på: 

www.gardershop.dk 

Noget til at varme  

kroppen i kulden… 

Brugstip til DG koppen  Egner sig f.eks. glimrende til  
varm lumumba foran pejsen:  •  4 cl rom eller brandy •  Varm kakao •  Flødeskum •  Drys vanilje LOMMELÆRKE 

ITM: LG 2107 KR. 95,00 
DG KOP 

ITM: DG 5001 KR. 60,00 

POLO 
ITM: DG 8105 KR. 275,00 

Str. S – M – L – XL – XXL – 3XL 

SWEATER 

ITM: DG 8102 KR. 395,00 

Str. S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL 

SOFTSHELL JAKKE 

ITM: DG 5007 KR. 495,00 

Str. M – L – XL - XXL 

LIVGARDEN HUE 

ITM: 0210 KR. 90,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARDERSLIPS I POLYESTER 

ITM: DG 8505 – POLY, KR. 125,00 
 

GARDERSLIPS I SILKE 

TIM: DG 8505 – SILKE KR. 225,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVREM 

ITM: DG 5000, KR. 350,00 
 


