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MUSIKKORPSET
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som konferencier spillede
Musikkorpset for 450 publikummer. Læs om koncerten på side 17.
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Skydning fra
gummibåd.
Enhed fra US
Army under
Finskytte konkurrence i Tyskland.
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PRÆSIDENTEN HAR ORDET
Jeg ønsker alle et godt nytår med håbet om, at 2017 bliver et lyst
og godt år for alle. Håber at alle er sluppet igennem jule- og nyt-

årsperioden med gode minder og oplevelser og uden alt for mange
kalorier på sidebenene. Og nu må vi se at komme igennem årets

mørkeste og længste måned med humøret i behold. Uanset det er
min fødselsdag i januar, så er jeg holdt op med at se frem til egen
fødselsdag, men snarere forsøge at forbigå det i januars mørke
stilhed.

Vi nærmer os formentlig med stormskridt indledningen på for-

handlingerne om et nyt forsvarsforlig. Den nye regering (V-LA-K)
har meldt et grundlag ud, som giver et vist håb om et stærkere
Forsvar. Organisationen Folk & Sikkerhed holdt 25. november

2016 sin årlige sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg

og udgav ved den lejlighed en alternativ forsvarsrapport, hvorved
organisationen har levet op til sit formål, nemlig at tilvejebringe

og formidle tanker og forslag om Forsvarets udvikling. De Danske

Garderforeninger vil selvsagt følge forligsforhandlingerne og må-

ske, om nødvendigt, sige dét i offentligheden, som Chefen for Den
Kongelige Livgarde ikke kan sige.

Jeg minder om, at vi i De Danske Garderforeninger (DG) primo

marts 2017 har fastlagt årets regionale formandsmøder. Sammen
med årets repræsentantskabsmøde er disse regionale møder en
afgørende krumtap i DG maskinrum. Her kan nye
tanker luftes, stemninger kan vejres og nye
muligheder og opgaver identificeres. Så

garderforeningsformænd, notér venligst de
aktuelle datoer og mød op og bidrag til
debatten og meningsudvekslingen.
DG har entreret med en ny

Garderblads-distributør. Vi

håber meget på, at udsendelsen
→ fortsættes side 4

MÅNEDSKALENDER JANUAR

4.

Nytårskur på Christiansborg

28.

Åbent hus på kasernen i Høvelte

FOREDRAG
Vi har nu frigivet en listen over oplagte foredragsemner for garderforeningerne. Du kan
se listen på www.garderforeningerne.dk under præsidiet.

1. oktober 2017

De Danske Garderforeningers Hæderstegn
256-MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Bagsværdvej 85, 2800 Kgs. Lyngby.

De Danske Garderforeninger ønsker tillykke

De Danske Garderforeningers Hædersgave
GARDERMARCH VENDER TILBAGE D. 1. OKTOBER 2017
RESERVER DATOEN I DAG – BILLETSALGET ÅBNER TIL FORÅRET

Lillian Nielsen

Potentilvej 39, 2630 Taastrup.

De Danske Garderforeninger ønsker tillykke
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PRÆSIDIET
Fortsat fra side 4
kommer bedre og roligere gænge end det har været tilfældet med

årgangsforeningsstrukturen, så er der basis for den medlemsfrem-

Og så en bøn fra min side til garderforeningsformænd, -registra-

Til sidst minder jeg om, at DG holder repræsentantskabsmøde i

de seneste numre i 2016. Jeg skal beklage den uholdbare situation,
vi var kommet i med den tidligere distributør.

torer og –kasserere. Kunne vi ikke godt forsøge ved fælles hjælp
at fastholde vore medlemmer gennem en ekstra indsats. Prøv at
kontakte et medlem en gang til, inden I udmelder ham. Grib om
nødvendigt fat i den pågældendes forældre, hvis det er et yngre
og nyt medlem, hvor I kender forældrene og dér få oplyst evt.

gang, som vi skal have. Lad os sætte det stilfærdige mål, at vi inden
udgangen af 2017 igen når op på 11.000 medlemmer.

Bogense 19.-21. maj 2017. Jeg kan garantere jer for, at René og

Nordfyns Garderforening lægger sig i selen, således at vi alle kan
få en god oplevelse og et godt møde.

nye kontaktdata. Vi har netop afsluttet Arbejdsgruppe Succes´s

Med Garderhilsen

naboforeningsstøtte til nødlidende garderforeninger. Når vi her-

Flemming Rytter

arbejde, og gode råd og vejledninger er lagt på DG hjemmeside
til fri afbenyttelse. Vicepræsidenterne vil også kunne formidle

udover også i 2017 intensiverer vore rekrutteringsanstrengelser i

Præsident for De Danske Garderforeninger

DE HURTIGE NYHEDER
Den Alternative
Forsvarsrapport

Ny Forsvarsminister
Mandag d. 28. november blev
den nye regerings ministerhold
præsenteret for H. M. Dronningen på Amalienborg. Som
ny forsvarsminister indtræder
den forhenværende finansminister Claus Hjort Frederiksen
(v). Claus Hjort erstatter Peter
Christensen.
4
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Organisationen Folk & Sikkerhed, der blandt andet arbejder
for at skabe sikkerhedspolitisk forståelse i befolkningen,
offentligjorde fredag d. 25.
november ”Den Alternative
Forsvarsrapport”.
Rapporten kan tilgås via
www.folkogsikkerhed.dk.

Ny Forsvarschef
Generalløjtnant Bisserup er
efter Forsvarsministeriets indstilling, ved kongelige resolution udnævnt til Forsvarschef
og general med virkning fra
d. 10. januar.
DG ønsker den nye Forsvarschef tillykke med udnævnelsen.



LIVGARDEN

LIVGARDEN HAR HAFT ET TRAVLT
ÅR 2016
Vanen tror er det blevet til mange aktiviteter. Jeg kan ikke nævne

Resultater der understreger det høje niveau hos vore professionel-

Livgarden var i foråret indsat i forbindelse med statsbesøget fra

Året har desuden været præget af Livgardens substantielle bidrag

dem alle, men kun trække nogle særlige frem.
Mexico.

Modtagelse i lufthavnen, bevogtningen på Fredensborg og festmiddagen på Christiansborg - Vagtkompagniet var med over det hele.
Vores værnepligtige gør det godt. De har et højt niveau og er

veluddannede. Fremover vil deres uddannelse som nævnt i sidste
nummer ændre sig, da vi vil fokusere mere på det bevogtnings-

mæssige, så der er tykkere rød tråd fra den grønne tjeneste til den
blå.

Vi har igen i år været med til Kulturnat, med Forsvaret bredt re-

præsenteret på Livgardens Kaserne i København. I år blev det også
en kæmpe succes med 11.000 gæster.

Af mere kulturelle og synlige ting har Livgarden via donationer

fra Den Kongelige Livgardes Officerskorps’ Fond, Kredsen Mars og
Merkur Danmark samt major af reserven Søren Lybæk fået et nyt

le soldater.

til Operation Inherent Resolve i IRAK. En mission hvor vi bidrager

til at uddanne de irakiske styrker til selv at bekæmpe IS. Livgarden
vil fortsætte med disse bidrag i 2017, hvor II/LG bidrager med

chefen, store dele af staben, og sikringsstyrken frem til august.

I år afholdt vi Årgangsparade én gang, mod to gange de tidligere år.
Det blev en stor succes, med mere end 1400 gamle gardere samlet.
Det var fantastisk at være med til, og min første officielle opgave.
Tak for jeres store fremmøde.

Sluttelig vil jeg gerne rette en særlig tak til alle dem der har gjort

noget ekstra for at støtte Livgarden i 2016. jeres støtte og opbakning til regimentet er uvurderlig.
Pro Rege Et Grege

historiemaleri, malet af Mathilde Fenger.

HKH Prinsen har også vist Livgarden stor ære, ved at kreere en
skulptur til Musikkorpset. Denne skulptur er blevet til gennem
donation fra Mancha Fonden, og står til daglig i Stærekassen.

Vores stående enheder har markeret deres faglige niveau ved et
par konkurrencer i år. Den ene var, at en besætning fra 2/I/LG

vandt den store IKK (Infanteri Kampkøretøj) konkurrence mod

Hærens øvrige IKK besætninger, og den anden var at finskytterne

fra II LG i efteråret deltog i en international finskytte konkurrence
arrangeret af US ARMY Europe. De sluttede på en meget flot 5.

plads og markerede derved et meget højt professionelt niveau.

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige
Livgarde
Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Tlf. 4599 4000

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

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

Finskyttekonkurrence i
Tyskland
TEKST KIM SEKTIONSFØRER/FINSKYTTESEKTION

Finskyttesektionen fra Stabskompagniet/II Panserinfanteribataljon/Den Kongelige Livgarde deltog i uge 42 – 43 i
finskyttekonkurrencen European Sniper Squad Competition
2016 i Grafenwöhr, Tyskland.
Konkurrencen var arrangeret af 7th Training Command/US Army
Europe. I konkurrencen deltog 15 hold som bestod af 5 mand

– dvs. én fører og to hold med hver én observatør og én skytte.

Foruden Danmark var der bl.a. deltagere fra Belgien, Grækenland.
Holland, Italien, Letland, Litauen, Norge, Spanien, Sverige, Tyskland, UK og USA.

Konkurrencen var tredelt inden for områderne feltkundskab,

skydning og samarbejdsøvelser. Pointmæssig blev disciplinerne
vægtet hhv. 50%, 30% og 20% ift. den samlede pointscore. Der

blev henover ugen således afviklet forskellige finskytterelaterede

6
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discipliner. Eksempler som kan fremhæves er bl.a. skydning fra

helikopter (MH-60 Blackhawk), skydning fra gummibåd, mørke-

skydning, påkaldelse og ledelse af skarp morterild, landnavigation,
førstehjælp på kampladsen, konstruktion af primitiv antenne,
ildmarch og observationstjeneste.

Finskyttesektionen var ved konkurrencens ende kun et mulehår

fra en podieplads. Dette skyldes hovedsageligt, at konkurrencearrangørerne ændrede flere pointgivende forhold undervejs. Som

eksempel kan nævnes disciplinen ”skydning fra helikopter”. Her

opnåede finskyttesektionen 100 point ud af 100 mulige. Desværre
blev pointfordelingen efterfølgende ændret i denne disciplin fordi

kun tre ud af 15 grupper havde truffet målene fra helikopteren. At
pointfordelingen blev ændret var finskyttesektionen naturligvis

temmelig ærgerlige og uforstående overfor. En event med temaet

stillingsindtagelse (STALK) blev efter afholdelse helt fjernet fra det
samlede resultat – dette også til stor skuffelse, da danskerne også
her havde været blandt de få bedste grupper.



FINSKYTTERNE

”

Til trods for manglende
medaljer gik konkurrencen godt, set med
sektionsførerens øjne
– og udbyttet var stort.

GARDERBLADET 
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FINSKYTTERNE
”VÆRKTØJETS” INDFLYDELSE
Et andet forhold, som finskytterne måtte kæmpe med, var, at der
til konkurrencen var medbragt den mindste finskytteriffel – en

halvautomatisk HK 417 kaliber .308 WIN. En kommunikations-

brist fra amerikanernes side havde imidlertid forhindret danskerne i at stille med den noget kraftigere kaliber .338 SAKO TRG-42.

Det danske hold havde således svært ved at få træf i mål på mere
end 800 meters afstand.

Til gengæld var finskyttesektionen overlegen på både karabin og
ikke mindst pistol. På pistol scorede danskerne højest af alle 15

deltagende hold. Dette på den efterhånden noget antikverede pistol
M/49 Neuhausen. Samtidig blev alle danske skytter kvalificeret til

det amerikanske skydemærke US Army Marksmanship Badge; alle

skytter i den bedste kvalifikation Expert. Yderligere demonstrerede
det danske hold specielt nogle gode eksempler på evner inden for
feltkundskab. Som man siger på engelsk, er en finskytte (sniper):

’Jack of all trades but the master of none’. Danmark har, med andre
ord, et rigtig godt produkt i vores finskyttesektioner.

Det endelige resultat blev imidlertid, at Norge besatte første-

pladsen, Sverige andenpladsen, Belgien tredjepladsen og Holland
fjerdepladsen. Alle UK og US deltagere lå i bunden af feltet – her

var enheder fra både hæren og marinekorpset repræsenteret. Det
er i den forbindelse værd at bemærke, at nogle af disse UK og US
enheder førtes af førere med op til 16 års operativ finskytteerfaring. Alle podiepladser – inkl. nr. 4 – blev besat af deltagere, der
havde anvendt kaliber 338.

Den danske finskyttegruppe sluttede som nr. 5 samlet. Små 100
point fra nr. 1 og 38 point fra nr 3. - ud af ca. 2500 mulige point.

8
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”Rough terrain run”. – Dansk hold.
Skydning fra gummibåd. – Dansk hold.



FINSKYTTERNE

”FIND-SKYTTERNE”
Ny mand i finskyttesektionen 1. Livgarden
TEKST THOMAS SVENSSON

Som ny mand i finskyttesektionen, var der mange tanker
og forestillinger om, hvordan øvelse med sektionen skulle
gribes an.
Natten til tirsdag gik jeg på sidelinjen og observerede, hvordan de

rutinerede drenge indfiltrerede Tranums skove for endeligt at nedkæmpe et ”high value target”. Hele seancen blev gentaget natten

efter, hvor der var lidt mere mangel på søvn, men alligevel udførte

drengene en perfekt indfil uden at blive set en eneste gang af GHR´s
finskytter, som ellers havde åndet os i nakken natten igennem.

I bidende kulde og med en mono-goggle i panden, blev mange af

mine tanker om, hvordan en finskytte arbejder om natten bekræftet – lige fra at ligge helt stille til at arbejde i højt tempo. Alt dette

gav mig et nyt og rigtigt inspirerende syn på en finskyttes arbejde.

Onsdag startede ud med, at sektionen skulle skyde med de lange rifler, som helt sikkert var et af de elementer, jeg havde set mest frem
til. Det var også uden tvivl en fed oplevelse, da det endelig blev min
tur til at skyde nogle mål ude i Tranums skydeområde.

Torsdag morgen fik jeg fremvist, hvordan en skarp stalk skulle ek-

sekveres, og vi gentog onsdagens skydninger nede ved stranden på
mål med lidt længere distance – og igen blev disse udført til UG. Alt

i alt havde jeg en rigtig god øvelse, og det var helt perfekt for mig at
få lov til at se finskyttefaget fra sidelinjen.

Fyldt op med nye indtryk samt input gik jeg træt på weekend, og
glæder mig kun endnu mere til min fremtid som finskytte.

GARDERBLADET 
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FOLK & SIKKERHED KONFERENCE

Den Alternative
Forsvarsrapport
TEKST: APR-12 ANDREAS DALSGAARD
FOTO: FOLK & SIKKERHED

Selvom titlen ’alternativ’ måske får tankerne hen på, at man
ønsker at udskifte geværer med blomster og PMV´er med
folkevognsrugbrød, har det dog ikke hold i sig.
Den Alternative Forsvarsrapport er Folk og Sikkerheds oplæg til det kommende Forsvarsforlig. Et forlig der af mange
allerede er udpeget som key-changer i forhold til fremtidens
forsvarspolitik.

Fredag d. 25. november var Garderbladet blevet inviteret med til
Folk og Sikkerheds konference i Landstingssalen på Christians-

borg, hvor man offentliggjorde Den Alternative Forsvarsrapport.

En rapport der er udarbejdet med det formål, at give politikerne et

udgangspunkt til diskussionerne omkring det kommende forsvarsforlig, der efter planen skal træde i kraft i 2018.

Indledningsvis bød Rasmus Jarlov (K) velkommen til konferencen,
hvor rammerne for dagens arrangement blev sat. Et arrangement

der, set i bakspejlet, i den grad satte spørgsmålstegn ved vores evne
til at beskytte os selv og dermed bevare en nødvendig sikkerhed i
en yderst turbulent tid. En tid der er præget af politiske omvæltninger og nedbrydning af de internationale strukturer, som vi i
mange år har taget for givet.

Man skal da også bare se en lille smule ud over de danske grænser,
for at få øje på de første tegn på, at vores samfund er under forandring. Briterne har forladt EU samarbejdet, og amerikanerne har
valgt en præsident, der sætter spørgsmålstegn ved NATO samar-

bejdet. To betydningsfulde begivenheder der kan få stor indflydelse
10

på, hvordan vi fremover må betragte vores nationale sikkerhed.
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Og netop viljen til at forstå vores sikkerhedsmæssige situation

synes at være fraværende mange steder i samfundet. Som Jarlov

udtrykte: ”… Så kan det nu også være svært at forstå, hvorfor der er
behov for et stærkt forsvar efter 70 år med fred.”. Der mangler simpelhent forståelse for nødvendigheden af et forsvar i Danmark.

”

Vi er nødt til at indse,
hvor farlig verden er

Denne holdning var Jarlov ikke alene om. Mikkel Vedby Rasmussen fra Københavns Universitet, der var inviteret til at orientere

om den overordnede sikkerhedspolitiske situation, delte Jarlovs
bekymring. Med hans ord, så er vi simpelhent nødt til at indse,

hvor farlig verden er, og hvor hurtigt den nuværende situation kan
ændre sig til en krise – eller udvikle sig til en reel konflikt.

Vedbys anbefaling til politikerne var da også helt klar. Man er nødt
til at finde ud af, hvor farlig verden synes, og herudfra afgøre, hvor
mange penge man vil bruge på Forsvaret. Der er ikke tale om, at

man nødvendigvis skal bruge 2% af BNP´en, men der er behov for

flere midler i Forsvaret. I forhold til Forsvarets nuværende opgaver,
vil det da også, ifølge Vedby, være svært at forestille sig, hvad 14

milliarder ekstra skal bruges på. En pointe som de uniformerede
gæster nikkede anerkendende til.


MILITÆRSTYRKERNE I EUROPA
Efter Vedbys præsentation gav Jeppe Trautner fra Forsvarsaka-

demiet et oplæg omhandlende den aktuelle status på de militære
styrker i Europa. Et oplæg der med samme præcision som Vedby,

skabte bekymrende miner blandt konferencens deltagere. For når
man ser ud over de danske grænser, og zoomer ind på det enkelte

NATO-lands militære styrker, indser man betydningen af alliancen
med USA.

Det er nemlig ikke kun i Danmark, at man over de seneste 20 år har
udsultet, nedskåret og nedprioriteret de militære styrker. Billedet

er mildest talt skræmmende, og Trautner fik i den grad Garderbladets udsendte til at indse situationens alvor. Man kan blot håbe, at

også de tilstedeværende politiske forsvarsordførere lod sig påvirke
af Trautners præsentation.

FOLK & SIKKERHED KONFERENCE
Kaster man et blik på illustrationen nederst på siden, er det tydeligt, at de europæiske styrker på nuværende tidspunkt er yderst
ressourcesvage i forhold til Rusland, der i dag udgør den største

trussel mod sikkerheden i Europa. Kun Finland er reelt i stand til
at føre konventionel krig med sin enorme reservestyrke, der kan
indsættes på 30 dage.

Og én ting er de europæiske landes militære styrke. En anden er

landendes militære dybde, der afgør hvor lang tid landene reelt vil
være i stand til at føre krig. Her vurderer Trautner blandt andet

vores vedholdenhed i forhold til forsvaret af østersøområdet som
værende meget lav. Og til det skal medtages, at NATO, i tilfælde

af en krise, ikke har sikker adgang til Baltikum med de opstillede
russiske missiler i Kaliningrad.

KAMPKLARE STYRKER PÅ 30 DAGE

Danmark

Finland

2.500

530.000

3

850

Rusland - Vestligt
militær distrikt

30

200

65.000

25

55

850

Sverige

750

Tyskland

2.000

320

8.000

10

50

36

100

62

80

Rusland - Sydligt
militær distrikt
75.000

Norge

Polen

3.000

750

15.000

12

150

36

100

57

82

450
275

Litauen

Letland

Estland

3.750

1.400

10.000

48

76

334

0

3

0

0

0

0

Kilde: Trautner 216
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FOLK & SIKKERHED KONFERENCE
HVORDAN SKAL FREMTIDENS FORSVAR SÅ SE UD?
Hvordan fremtidens Forsvar bedst kan sikre sikkerheden i Danmark, er der delte meninger om. Trautner taler eksempelvis for,

at vi igen bygger Forsvaret op omkring de rammer, der omkran-

sede Forsvaret i 1990´erne. Modsat er Vedby af den opfattelse, at
der ikke er behov for et Forsvar, der ligner 1990´ernes design. Et
Forsvar hvor kodeordet var tyngde. Derimod har vi behov for et
Forsvar, der tager udgangspunkt i fleksibilitet.

Et fleksibelt Forsvar kræver, at der tænkes anderledes. Det er for

det første en nødvendighed, at man investerer i moderne teknologi
frem for at gentænke det velkendte. I en oprustning af flådestyr-

ken, bør man eksempelvis tænke droner frem for ubåde. Ubåde gav

Folk og Sikkerheds Alternative Forsvarsrapport, som DG i øv-

rigt bakker op om, er som før nævnt et oplæg til det kommende
forsvarsforlig. Et forlig der kommer til at få stor indflydelse på,

hvordan Forsvaret ser ud om 5 år. Overskriften og målsætningen
for forliget skal ifølge rapporten lyde på følgende: ”Et relevant,

robust og fremtidssikret dansk forsvar med klare opgaver, rammer
og mål samt en struktur, organisation og økonomi i balance – både
på kort, mellemlang og lang sigt”. Uanset hvordan fremtidens For-

svar opbygges, er der dog ikke nogen tvivl om, at man er nødt til at
tilføre Forsvaret flere midler.

HVAD KAN DG GØRE?

engang mening. Men teknologien har udviklet sig, og med teknolo-

Vi er nødt til at indse situationens alvor. Vi er tvunget til at tage

Foruden teknologien, er en oprustning, hvad angår kampklare

Christiansborg såvel som den danske befolkning. Og her kan DG

gien har præmissen for at skabe sikkerhed ændret sig.

styrker også en nødvendighed. Som illustrationen på siden før be-

vidnede, så vil Forsvaret på nuværende tidspunkt maksimalt kunne
indsætte 2.500 kampklare infanterister – på trods af, at der ved

Forsvaret er over 20.000 ansatte. Det vidner, ifølge Trautner, om

et Forsvar i ubalance. Den tendens gør sig gældende generelt i de

den politiske sikkerhedssituation alvorlig og derpå geninvestere i,

og genopbygge det danske forsvar. Det gælder både politikerne på
medlemmer gøre sit for at udbrede realiteten i vores sikkerheds-

politiske situation. Jo mere pres der kan lægges på Christiansborg,

des større sandsynlighed er der for, at man opnår politisk vilje til at
tilføre Forsvaret flere midler.

europæiske forsvar, og ser man samlet set på andelen af kampklart
personel, svarer det til ca. 15% af samtlige ansatte. De sidste 85%
er ansat som primært, sekundært eller tertiært støttepersonel.

Diagrammerne illustrerer henholdsvis et forsvar i balance og
ubalance.
Langt de fleste forsvar i Europa
er i ubalance. Dette ses som en
effekt af mange års nedskæringer,
hvor man har forsøgt at opretholde flest mulige stillinger. Det
medfører en meget høj andel af
støttepersonel, der ikke fungerer
som kernepersonel, og dermed
ikke kan indsættes som kamptropper i en konflikt.
Kilde: Trautner 2016

Du kan læse Den Alternative

Forsvar i ubalance
Tertiært støttepersonel
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Sekundært støttepersonel

15%

Primært støttepersonel

60%

Kernepersonel

15%
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Forsvarsrapport på
www.folksogsikkerhed.dk

10%

Forsvar i balance
Tertiært støttepersonel

5%

Sekundært støttepersonel

10%

Primært støttepersonel

25%

Kernepersonel

60%



FOLK & SIKKERHED KONFERENCE

Jeppe Trautner holder oplæg om den aktuelle
status på de militære styrker i Europa.
Konferencen sluttede med paneldebat, med deltagelse af de politiske partiers forsvarsordførere.
Mikkel Vedby Rasmussen holder oplæg om den
overordnede sikkerhedspolitiske situation.
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OVERRÆKKELSE AF DRONNINGENS UR

Garder R. A. Dige:

”Konceptet om fællesskabet
før individet tiltaler mig”
TEKST: APR-12 ANDREAS DALSGAARD

Det er få forundt, at blive taget i betragtning. Og endnu
færre forundt, rent faktisk at blive udpeget af kammerater
og foresatte. Så hvordan mon man gør sig fortjent til at
modtage Dronningens Ur?

”Jeg tror det er vigtigt, at man kan skelne i mellem de to ting. Når

Garder Dige er en særdeles dygtig garder. Han har hurtigt tilegnet

Det er selvfølgelig ikke kun kammeraterne, som bestemmer, hvem

sig de færdigheder og holdninger, der har været medvirkende til, at

han kontinuerligt er i stand til at levere en solid indsats, der rækker
langt ud over, hvad der forlanges.

også at man kan hygge sig på vagten, hvis der ikke sker noget. Men
selvfølgelig stadig være opmærksom på, når der skal gøres noget”

der skal modtage Dronningens Ur. Også Garder Diges foresatte
påvirker valget, hvilket naturligvis er et skulderklap ovenfra.

”Det er jo ikke nok at være en god kammerat. For en god kamme-

Sådan indledes indstillingen af Garder Dige til H.M. Dronningen. Og

rat behøver ikke nødvendigvis at være en dygtig soldat. Så der kan

har vi denne måned undersøgt, hvem manden bag Garder Dige er.

mændene, hvor man kan vise, hvad man kan. Det tror jeg har haft

der er selvfølgelig ikke tale om en hvilken som helst indstilling. Det
er indstillingen til Dronningens Ur, som vi her har citeret. Derfor
En beskeden nordjyde. Sådan lyder den bedste, umiddelbare

befalingsmændene gå ind og sige, at det ikke skal være ham, for han
kan ikke sine ting. Som PFG kommer man jo også tæt på befalingsmeget at sige”

beskrivelse af Garder Dige, der kommer fra Frøstrup i Nordjylland.
Så spørgsmålet til, hvorfor han tror, at han har modtaget Dronnin-

SLUT I VAGTKOMPAGNIET – MEN IKKE I FORSVARET

fra indstillingen. Overblik, handlekraft og hjælpsomhed er blot

nogle af de ord, der begrunder, hvorfor Garder Dige har modtaget

Garder Diges værnepligt i Livgarden er nu overstået, men det er

dog ikke et endeligt farvel til Forsvaret. Dige satser på at komme på

gens Ur, volder naturligt besvær. Heldigvis kan vi hente lidt hjælp
Dronningens Ur.

NK OG CHEF FOR VENNERNE
Garder Dige fungerer som ”post for gevær” og til tider også som

Næstkommanderende for vagten på Livgardens Kaserne. Og det

at være chef for kammerater og venner, kan for mange være noget
af en prøvelse. Eftersom Garder Dige er indstillet af kammerater,

tyder det dog på, at han har formået at løse opgaven eksemplarisk.
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man ikke er på vagt, jamen så er man bare venner. Og så samtidig

GARDERBLADET

sergentskole og fortsætte sin militære karriere i Forsvaret. Inden

da skal han dog ud og rejse med kæresten – og så burde batterierne være genopladt.

De Danske Garderforeninger ønsker Garder Dige, samt resten af
hold APR-16 held og lykke i fremtiden.

OVERRÆKKELSE AF DRONNINGENS UR



Overrækkelse af Dronningens Ur til
Garder Ruben A. Dige.

Garder Ruben A. Dige med Dronningens Ur.
Uret ligger indtil videre trygt og sikkert i skuffen. Hvorvidt uret skal rigtigt i brug, må tiden
vise ifølge garder Dige.

H. M. Dronningen inspicerer paradestyrken.
Ved Majestætens side ses fra venstre Chef
Livgarden, oberst Mads Rahbek; Chef Vagtkompagniet, major Søren P. Østergaard;
Chef Dronningens Adjudantstab, oberst
Lasse Harkær.

FOTO: OLAV VIBILD
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ULU4B

Når STKMP/I/LG har
bæltedyr med på tur
TEKST: KONSTABEL MORTEN FUGLSANG ANDERSEN

I november 2016 var Kommandodelingen og Stabsdelingen
fra STKMP/ I/LG i Oksbøl, for at gennemføre øvelse, hvor
fremrykning var i fokus.
Tirsdag var 79 (Bataljonschefen) gæst da KDO og STDEL havde

de tunge våben i spidsen. Formålet var at sikre det efterfølgende
vogntogsmarch gennem det ganske land. Under fremrykningen
skulle PMV’erne agere forspids, og stå imod fjendtlig angreb

og forhindringer. Fjenden havde i deres iver på at stoppe for-

syningskolonnen lagt miner ud, som blev fulgt op af angreb fra

lette maskingeværer, panserværnsvåben og sågar artilleri. Trods
fjendtlig beskydning stod STKMP/I/LG imod, og fik kæmpet sig
igennem.

Onsdag stillede Joint Fire Cell (JFC) fra HKIC op med en PMV for

at træne march og opsætning af Tactical Operation Center (TOC).
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Sammen med JFC, kørte vi fra vores Kommandostation i det sydlige terræn til det nordlige terræn for at opsætte TOC’en. Formålet
med dette var at teste os selv i samarbejdet med JFC og deres
procedurer.

STKMP/I/LG vil gerne takke JFC for en god dag i det grønne.

ULU4B blev kulminationen på efterårets uddannelse som skulle

gennemtestes. I Vestjyllands bidende kulde havde STKMP/I/LG en
rigtig god øvelse.

Finalen på julekoncerten i Stærekassen.

”Man skal bare
øve sig”
TEKST: KATRINE KIELLAND-BRANDT, FLØJTENIST.
FOTO: MUSIKKORPSETS VENNER.

- var omkvædet, når konferencieren Bubber spurgte solisterne ved årets julekoncert i Stærekassen om, hvordan de
var blevet så dygtige. Musikkorpsets julekoncert var til fordel for foreningen Bryd Tavsheden, en forening, der hjælper
voldsramte børn og unge.
Bryd Tavsheden siger, at hvert 6. barn i Danmark er udsat for

vold i hjemmet, og 31.500 unge lever med voldelige kærester,
så problemet er stort og reelt. 72 kunstnere optrådte for 450

publikummer, og koncertindtægterne gik ubeskåret til foreningen.
Musikkorpset er glade for at give den håndsrækning til det gode

formål. En af vores formålsparagraffer er at bruge musikken til at
bygge bro mellem mennesker, og det var tydeligt, at Dronningens
flot uniformerede orkester kunne bruges her.

Solisterne var operasangerne Sten Byriel og Sofie Elkjær Jensen og

pianisten Katrine Gislinge. Musikkorpsets egen slagtøjsspiller, Lars
Vestergaard Larsen, var solist på xylofon. Københavns Drengekor
sang under ledelse af Ebbe Munk, og 4 yndige børn fra Det Kgl.

Teaters Balletskole dansede. Alt sammen med Frans Rasmussen
som dirigent. Bubber, kendt som vært på utallige TV-børneprogrammer, var konferencier.

Bubber fangede solisterne, når de efter deres nummer troede, at
nu skulle de ud i kulissen og puste ud. Men næh nej, han skulle

liiige spørge en 11års knægt fra drengekoret, hvordan han havde
fundet på at ville synge i kor – og knægten svarede: ”Min mor

tvang mig”! Publikum jublede. Bubber: ”Ville du hellere have været
rock-stjerne”? Drengen: ”Nej da”! Mere latter. Bubber: ”Hvordan

bliver man god til at synge i kor”? Drengen: ”Vi øver mange timer
hver uge”. Bubber: ”Du står her i matrostøj, skal du ud og sejle”?

En drengekors-dreng interviewes af Bubber.

Folk ler. Drengen: ”Nej, det er en gammel tradition, at Drengekoret
optræder i matrostøj”. Bubber: ”Jamen, der ser da også flot ud”!

Klapsalver. Og det er her, Bubber er så god, for hvis nogen havde

overvejet, at Københavns Drengekors uniform, matrostøjet, er lidt
gammeldags, så er den manet i jorden. Det er flot. Punktum.

Fire skønne balletbørn, 2 piger og to drenge på ca. 9-11 år, danse-

de formfuldendt et eksempel på Bournonvilles ballet Konservato-

riet. Da Bubber spurgte dem, fortalte de, at de bruger halvdelen af
deres tid på skole og halvdelen på ballet. De fortalte, at man skal

øve sig meget, og de øver også trinene hjemme. De så ud, som de
elskede det.

Da Bubber fangede operasangerne Sofie Elkjær Jensen og Sten

Byriel efter hver deres evergreen og en herlig duet af Mozart, var

han meget nysgerrig efter, hvordan de klarede sig uden mikrofon
overfor et helt orkester og en stor sal. Sofie forklarede, at man

træner mellemgulvsmusklerne til at give luften kraft på på vej ud
gennem stemmelæberne. Sofie sagde, at hvis hun skulle synge

”almindeligt”, så ville hun også skulle bruge mikrofon, men når

hun synger på den måde, hun har trænet, så kan stemmen klare
sig uden. Sten Byriel sagde, at det tager 7 år at skabe en sanger.

Bubber: ”Så man skal bare øve sig”? Sofie og Sten: ”Man skal bare

øve sig”! Det samme sagde pianisten Katrine Gislinge, der simpelt
hen havde henført folk med sit udtryksfulde spil og sin indlevede

gestik under spillet. Hun sagde: ”jamen, jeg prøver jo bare at spille
bedst muligt – og så øver jeg mig meget”.

Det var alt sammen noget, Musikkorpset kan nikke genkendende

til. At øve sig. Man starter måske som barn, og så øver man sig, og
så bliver man ved. Det er nok de færreste, der ved, hvor mange

øvetimer der ligger til grund for beherskelsen af et instrument. Vi
ved det knapt selv. Men vi elsker det.

GARDERBLADET 
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LÆSERNES SIDER

GARDERMINDER
SENIORSERGENT-R DEC 83 BRIAN KORT RÜTZOU
Oberst Jørgen Schousboe var chef for Den Kongelige Livgarde
1979-1986. Han var en stor, kraftfuld og temperamentsfuld herre
af den gamle skole. Han kunne banke sine skovlblade af næver i
bordet, så hovedbygningen i Sandholmlejren rystede, han kunne
give en “ordentlig sviner” som kunne høres over det meste af
lejren, og han kunne kommandere sit regiment uden mikrofon.
Altsammen parametre, som var vigtige for en chef for Livgarden
på daværende tidspunkt. På trods af dette var han en afholdt og
respekteret chef. Navnlig to episoder husker jeg omkring ham fra
min tid som ung sergent i midt-firserne.

I efteråret 1984 returnerede vi som nyudnævnte sergenter til regimentet. Vi skulle fremstilles for chefen for Livgarden, og stillede op
på gangen udenfor hans kontor. I “aldersorden”, dvs. i den orden
vi blev udnævnt efter opnåede karakterer. Obersten kom ud, holdt
en kort tale hvori han betonede sin forventning om at Livgardens
sergentelever placerede sig som skolens bedste. Derefter skridtede han fronten af. Hans fremtræden og humør dalede betragteligt,
som han arbejdede sig ned i rækken. De første fik smil og håndtryk
og joviale kommentarer. De midterste fik et “tillykke” samt mistænkelige blikke. De sidste fik en regulær skideballe, eftersom de
åbenbart havde helliget sig “spritbåden” og bylivet i Sønderborg
mere end tjenesten.

Nytårsparolen for befalingsmænd af sergentgruppen i Sandholmlejrens gymnastiksal 1985. Alle regimentets befalingsmænd var
linet op. Obersten holdt tale. Pludselig falder en FIKèr om. (“Regnskabssergent” – Forsvarets Intendatur Korps var en enhed, som
bemandede regnskabskontorerne. Regnskabsfolk fik en reduceret
grunduddannelse og blev som sergenter tildelt regimenterne. De
var sergenter, men ikke “rigtige” kamptropfolk eller Livgardere”)
Hans sidemand bukkede sig ned for at hjælpe, men obersten
skreg: “Lad ham ligge!” Og obersten fortsatte sin tale, mens den
halvt besvimede sergent momentvis sprællede og rallede. Efter
parolen blev den formastelige kaldt frem til obersten, som gav
ham en skideballe samt pålæg om ekstra indøvelse af disciplinen
at stå rør på den korrekte måde.
Sådan var det dengang.

#GARDERLIV
@viking_warriorrr
Sidste dag med vores altid glade
og trofaste maskot, helt og
korporal Upham #upham #høvelte #garderliv #1dagtilbage
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@simonhoeegh
Sidste vagt på Amalienborg i
lørdags. Nu er livet som garder
desværre snart slut
#garderliv #amalienborg
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GARDEN BAG GARDEN
HOLDNING, ANSVAR, SAMMENHOLD
GARDER FEB-89 AF SØREN GYRUP LUND
For mig er holdning noget, der mere og mere er ved at forsvinde
væk ude i det ”civile” og den normale hverdag. For mig har holdning altid været en del af min opvækst, selvfølgelig i høj grad også
under min tid i Livgarden som værnepligtig, men også efterfølgende på Hærens Sergentskole.

NSVAR
HOLDNING, A
LD…
& SAMMENHO

Kontrasten mellem holdning og
manglende holdning i tiden efter
”systemet” er stor. Alt for stor.

Noget så essentielt som at møde til tiden, altså 5 minutter før
og ikke 40 minutter efter, bragende ind af døren, IKKE klar til
undervisning. Noget så simpelt som at rydde op efter en selv, det
kan åbenbart give problemer for nogen. Ja det hænder, efter min
mening lidt for ofte.
Det morer mig, men gør mig også en smule trist, at der ikke er
flere der har fået denne indlæring om holdning til ting og andre.

Jeg fanger mig selv i, at lære
ier, som vi
Det er de værd e udadtil.
ll
æ
kollegaer og studiekammerart
fo
at
forsøger
entlig i
eg
r
de
r
ter om det at have holdning.
ge
lig
Men hvad
r spurgt en
ha
i
V
Et godt eksempel er den gode
r?
ie
rd
disse væ
e om,
gamle ”en doven garder gør det
række garder
e betyder
rigtigt, første gang”
hvad værdiern
for dem.
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NYT FRA REGIMENTET

HISTORISK INDSAMLING I MALI
TEKST OG FOTO: HISTORISK SAMLING

Eric Lerdrup Bourgois, leder af Livgardens Historiske Samling,

har støttet Hærstaben i forbindelse med identifikation af museale
genstande, som måtte ønskes hjemtaget fra de danske bidrag til
MINUSMA missionen i Mali.

Livgardens historiske leder var ansvarlig for en delegation på i alt

tre historikere, som repræsenterede Hæren, Nationalmuseet og FN
Museet i Frøslev. Alle danske bidrag blev besøgt – fra Jægerkorp-

set i det nordlige Mali til chefen for alle FN styrker i Mali, General

Lollesgaard, der modtog delegationen i sit hovedkvarter i Bamako.

Der blev udarbejdet en længere liste med ønsker til genstande, der
ønskes hjemtaget – fra en Toyota ”Pick up” i ”Tuareg-konfiguration” til mindre pladskrævende genstande.

Livgardens Historiske Samling planlægger en særudstilling om
”Danmark i Mali”. Særudstillingen vil åbne i starten af 2017.

”Flagpole” fra ”Camp Castor” i det nordlige Mali, hvor
det danske bidrag fra Jægerkorpset har haft deres
udgangspunkt.
”Hærstabens historikerdelegation”, Eric Lerdrup Bourgois (Livgardens Historiske Samling), Per A. Rasmussen (FN Musset) og Jørgen Walseth (Nationalmuseet)
– foran General Lollesgaards kontor i FN styrkens
hovedkvarter i Bamako.

Indvielse af I/LGs
første echelon
TEKST OG FOTO: KN J. BORGES-MICHAELSEN

Torsdag d. 3. november blev første echelon, I/LG indviet på Gar-

derkasernen. Chefen for I/LG OL Kenneth Strøm bød de besøgende
velkommen og fortalte, at et 15 år gammel initiativ af bl.a. SSG P.

Faaborg endelig kunne indvies og tages i brug. Det har længe væ-

ret ønsket at mekanikerne og teknikere på første echelon fik bedre
arbejdsvilkår til deres mange opgaver.

OL Kenneth Strøm overrakte de tre daglige ledere af værkstedet

nøglen til echelonen. Nøglen var en meget stor forgyldt svensknøgle som angivet på billedet. Efter den fine indvielse blev der budt på
morgenbrød og kaffe.
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REGION 1

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

Brønderslev og Omegn

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

GF 70
1/7 1947

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

Himmerlands Garderforening har afholdt
generalforsamling mandag den 28. november på Ranum Kro.
Medlemstallet er i dag 81 medlemmer.
Genvalg til formand NOV-61 Kjeld Sørensen, APR-76 Ole Haarbo, JAN-90 Mogens
Dalsgaard og JUL-92 Peter Mortensen.
Genvalg til bestyrelsessuppleanter, revisorer, revisorsuppleanten, fanebærer og
fanevagt.
DG hæderstegn til MAJ-55 Henning Madsen.
Formand NOV-61 Kjeld Sørensen udnævnte på bestyrelsens vegne NOV-51 Svenning
Jensen til æresmedlem.
50 års jubilæumstegn til JAN-61 Peter Jensen og MAR-65 Jesper Holm Jespersen.
40 års jubilæumstegn til JAN-62 Niels
Skadhauge og SEP-62 John Nielsen samt
NOV-75 Kristian K- Kristensen og NOV-75
Ernst Klysner,.
Foreningen havde stor succes med at invitere ledsager med til den årlige generalforsamling.
Der deltog ca. 40 personer.

Efter generalforsamlingen var der foredrag af Erik Ugilt Hansen, Volstrup ”Fra
skolelærer til godsejer”.
Du kan læse en udvidet omtale
på www.garderforeningerne.dk
under Himmerlands GF.

MÆRKEDAGE
Følgende har på sin runde fødselsdag haft
besøg af to fra bestyrelsen:
JAN-67 Niels Chr. Bladsgaard Jensen.

KONTINGENTBETALING
Himmerlands Garderforenings kontingent
for 2017 er alene 300 kr.
Beløbet kan overføres til Himmerlands GF
konto 9217-675-05-28242 i vort pengeinstitut. Husk at oplyse soldater nr. og navn.
Nytår. Vi ønsker alle medlemmer og deres
familie et rigtig godt nytår.

Hjørring og Omegn GF 56

Formand: FEB-78 Lars Zacho Rath
Fynsgade 14, 9800 Hjørring
Tlf. 23 44 07 20
e-mail: larsrath@gmail.com
www.hjgarderforening.dk

14/3 1930

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

TIRSDAG DEN 10. JANUAR KL. 19.30
SKYTTELAUGET.
Med fokus på det kammeratlige samvær
afholder Skyttelauget skydeaften, hvor der
også er mulighed for kortspil og rafling. Stedet er som sædvanlig skydebanerne på Gl.
Lindholm Skole. Tilmelding ikke nødvendig.
SØNDAG DEN 15. JAN. KL. 09.00: GARDERJAGT HOS JENS MARTIN DIETZ,
LYNGHØJ.
Jagtlauget afholder garderjagt. Indbydelse
med nærmere adresse udsendes til alle jagt-

interesserede medlemmer af GF Nordjylland. Er du interesseret så ring til sekretær i
Jagtlauget Teddie Thulstrup tlf. 4068 1411.
TORSDAG DEN 19. JANUAR KL. 19.00
NYTÅRSGUDSTJENESTE I BUDOLFI
KIRKE.
Som noget af det første i det nye år er alle
gardere meget velkomne til at deltage i
Aalborg & Nørresundby garnisoners samt
soldaterforeningers og Hjemmeværnets fælles nytårsgudstjeneste. En flot og fin start
på det nye år.
TIRSDAG DEN 24. JANUAR KL. 19.30
TRÆNINGSSKYDNING
Kom til vore skydebaner på Gl. Lindholm
skole, hvor der er lejlighed til helt uden konkurrence at træne sine skydefærdigheder.
MANDAG DEN 6. FEBRUAR KL. 18.00
GARDER PRÆMIEBOWLING REG. 1
Sted: Bowling Fun Hobro, Jyllandsvej 15.
9500 Hobro. Se også invitation på bagsiden!
Vil du/I foreningen med? Bindende tilmelding senest fredag den 3. februar 2017 kl.
16.00 på mail: regionsbowlingleder@himmerlandsgf.dk eller NOV-61 Kjeld Sørensen
SMS 2174 7775.
GENERALFORSAMLING NR 109:
Torsdag den 3. november kunne vi afholde
foreningens generalforsamling nr. 109.
Foreningen har i dag et medlemstal på
370 medlemmer. Kontingent for 2017 blev
fastsat til 300 kr., der opkræves 1. januar.
På valg og genvalgt til bestyrelsen blev
Olav Vibild, Jens Rye-Andersen, og Søren
Faurholt. Vore 2 fanebærere blev genvalgt
Erik Nørgaard Nielsen og Erik Juul Lundgaard. Som revisorer blev Allan Krogh og
Bent Andersen valgt. Bent Møller ønskede
ikke genvalg.
Følgende jubilartegn blev uddelt:
60 år: NOV-54 Anders Bak-Mortensen
50 år: NOV-64 Anders Stenild, SEP-64
Claus G. Johannsen, SEP-64 Jørn A. Bertelsen, MAJ-64 Jørn C. Andersen,
40 år: JUL-72 Hans Schæbel, FEB-75 Henning Kristiansen
25 år: NOV-90 Jan Holmgaard
10 år: MAR-66 Per Vandkrog
WWW.GFNORDJYLLAND.DK
Det fulde referat af Generalforsamling nr. 109 kan nu læses på
vor hjemmeside.

Foreningen ønsker godt Nytår til alle vore
medlemmer samt deres familier.

JUL-71 Niels Chr. Thygesen

GARDERBLADET 

21

REGION 1
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

Husk Hjemmeværnets nytårsgudstjeneste
Lørdag den 21. januar kl. 14.00 i Sct. Mortens Kirke, Randers.
Prædikant er også denne gang gl. garder og
sognepræst Søren Dam Kjeldsen.
Marinehjemmeværnets musikkorps medvirker og vil forventeligt give koncert fra kl.
13.00. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe
i Helligåndshuset.
Vel mødt
Søren Kjeldsen

Thisted Amt


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

GF 04
8/4 1901

Onsdag d. 11. og d. 25. januar 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 frembringer en middag, ud over det sædvanlige,
under kyndig vejledning af en chefkok.
For fruerne er der et særskilt arrangement
i vente tiden. Prisen vil ca. blive 300.- kr. pr
kuvert. Tilmelding senest d. 31. januar til
Niels Godiksen på 2090 7901 el. n.godiksen@mail.dk
Husk!
Fredag d. 10. marts 2017 kl. 18.30 Generalforsamling. Mere i februar nr.

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

Hele 2 gange havde vi fornøjelsen af at
være sammen i november. Den 2. november var der kammeratskabsaften, hvor de
fremmødte som sædvanlig hyggede sig
med snak, kortspil og et godt stykke brød
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at gå hjem på. En god måde at hygge os på,
og vi kan kun anbefale medlemmer, der
ikke har prøvet det om at møde op.

Til slut også en stor tak til de mange sponsorer der muliggjorde vores lotteri. I ønskes alle et godt nytår. Vi ses til årets første
kammeratskabsaften på Grøndlandsvej 16
den 4 januar.
Læs om vores julefrokost på
www.garderforeningerne.dk
under Vendsyssel GF

Østvendsyssel

JUL-81 Peter Ulrik Sørensen

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

Tirsdag d. 31. januar, tirsdag d. 21. februar samt tirsdag d. 21. marts 2016
Skydning.
Foreningen genoptager skydning, så vi forhåbentlig 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. Skydningen 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

Kort referat af generalforsamling d. 16.
november 2016.
Generalforening nr. 45.
Der var genvalg til bestyrelsen.
Følgende skulle have 10 års jubilæumstegn, men var ikke tilsted til generalforsamlingen: Carl Georg Espensgaard.
Johnni, vores lokale ildsjæl i Hjallerup, fortalte om hans besøg i København, hvor han
var med til afsløringen af det nye frimærke
for Julemærkehjemmet. Johnni blev inviteret da han af egen vilje og ihærdighed har
indsamlet 100.000 kr. til Julemærkehjemmet i Hobro - FLOT
Inden generalforsamlingen blev der indtaget en overdådig julefrokost, med alt hvad
dertil hører. Det var nogle hyggelige timer
i godt selskab med gamle garderkammerater, hvor snakken hurtigt faldt på tiden
som indkaldt. Dette foregik i hyggelige omgivelser – Hotel Hjallerup Kro.
Du kan læse en udvidet omtale
af generalforsamlingen på
www.garderforeningerne.dk
under Østvendsyssel GF

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

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

Kære Garderkammerater
Så er det igen tid for Regionsbowling!
Lørdag den 25. Februar 2017
I Bowlinghallen, Tingvej 3, 8800
Viborg
Fra kl. 10.30 til ca. 15.00
• Velkomst og afregning for deltagende hold.
• Introduktion til dagens spil.
• Herefter varmes der op, og vi spiller i
ca. 1,5 time.
• Efter et vellykket spil slutter vi med
en fælles frokost i cafeen. Her kan
der købes drikkevarer til rimelige
priser.
Pris for bowling, skoleje, frokost og
præmier er i år kr. 300,- pr. pers.
I denne pris er de 30 kr. til Landsturneringens præmiebudget inkluderet,
så der er præmier til alle i A - B og
C-Rækken.

Denne dag er det mit ønske, at alle foreninger som er interesserede både fra
region I og region II, kan stille med lige
så mange hold, som de ønsker.
Alle hold består af 4 spillere.

Tilmeldingsfrist er den 4. februar 2017,
på mail og med for-/efternavne og
indkaldelsesår/-måned på de bowlende
gardere.
På gensyn i Viborg

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

REGION 2

Nytårshilsen
Nu hvor 2016 rinder ud, vil jeg gerne
sige tak for et godt samarbejde til medlemmer og foreninger i Region II.
Det har igen været en fornøjelse at
komme rundt i Regionen og få indblik
i jeres foreningsarbejde og møde de
enkelte medlemmer.
Jeg håber det gode samarbejde vil forsætte fremover.
De bedste nytårsønsker til alle.
JUL-73 Jens Saabye, Vicepræsedent

bestyrelsen, og her til sidst som suppleant.
Efter generalforsamlingen var der torskegilde, med uddeling af jubilæumstegn; 40
års tegn til MAR-62 Uffe Lund Sørensen og
40 års tegn til AUG-67 Svend Erik Møller,
og 10 års tegn til APR-68 John Plannthin.
Fraværende til uddeling var, 60 års tegn
NOV-53 Arne Bilde Olesen og 50 års tegn
til SEP-57 Torben Vinderslev, tillykke og
tak til alle for mange år som medlem af
Djurslands Garderforening. Tak til alle
fremmødte gardere og garderpiger for en
hyggelig aften.

JAN-63 Chr. Brøgger

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

Husk vor bowlingdyst med Viborg GF
tirsdag, den 10. januar kl. 18.30, på Bowl´
n´ Fun i Viborg. Bjerringbro er vært denne
gang. Der udsættes en flaske vin til bedste
spiller på hver bane - Mød op så vi kan få
en god dyst. Vi går til bords kl. 19.00, til den
opstillede buffet og hyggeligt samvær. Derefter bowles en time, hvorefter kaffen serveres. Herunder regnes der på resultaterne
og som afslutning, overrækkes de udsatte
præmier. Tilmelding til Per Dalgaard på
mail perdalgaard53@gmail.com eller på tlf.
2990 1095, senest torsdag 5. januar.
Husk også skydning:
Vi skyder hver onsdag aften, fra kl. 19 - 21,
på Bjerringbrohallens skydebaner.
Læs om vores bowlingaften med
damer på www.garderforeningerne.dk under Bjerringbro GF.

FEB-74 Per Dalgaard

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

Djurslands Garderforening har afholdt
ordinær generalforsamling på Hoed Kro.
Formandens beretning af året der er gået,
og lidt om det nye år blev godkendt. Regnskabet blev gennemgået af kassereren
uden bemærkning.
Ny i bestyrelsen blev JUL-88 Arild Hog
Anthonsen, tak til NOV-99 Peter Maj for
flere års arbejde i bestyrelsen. DEC-84
Peter Bugge Jensen blev ny suppleant, tak
til NOV-53 Arne Bilde Olesen for flere år i

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

Generalforsamling
I henhold til foreningens love § 18 indkaldes
der hermed til generalforsamling.
Torsdag den. 2 marts 2017 kl. 18.30
Nærmere information i næste garderblad.

Fugleskydning
Vi startede med morgenkaffe og en lille
opfrisker fra sidste års fugledronning. Derefter blev der affyret skud mod de to fugle.
Årets fugledronning blev Erna Østergaard.
Fuglekonge blev Ole Haunstrup Andersen.
Vi sluttede med frokost, og gevinster til de
dygtige skytter.

FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen

Holstebro og Omegn


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

Lemvig og Omegn


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

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

Husk! Husk! Generalforsamling:
Mandag den 6. februar 2017 kl. 19.00 afholdes foreningens årlige generalforsamling
i ”Garderstuen” Højmark Forsamlingshus,
Adelvej 4, Højmark, 6940 Lem St. Vi vil traditionen tro indlede aftenen med spisning.
Menuen vil være gule ærter med tilbehør
samt pandekager med is, efter spisningen
afvikles generalforsamlingen, hvor dagsordenen vil være i henhold til vedtægterne.
Vi har afholdt polakskydning
mellem foreningen og Skjern GF.
Læs hvordan det gik på www.
garderforeningerne.dk under
Ringkøbing GF.

Bestyrelsen vil gerne sig tak til alle, der
har deltaget i foreningens arrangementer i
det forløbne år og på gensyn i 2017.

Samsø
GF 26
6/5 1912

Besøg ved BM Silo i Morre den 8. november 2016
10 Gamle garder mødet op, der var mange
der gik glip af en fantastisk aften
Fabrikkens stifter Bent Martinsen fortalte
om fabrikkens tilblivelse og hvilken problemer han oplevede, inden der kom godt
gang i fabrikationen af siloer.
Læs om vores besøg på www.
garderforeningerne.dk under
Holstebro GF.

APR-69 Hans Tinggård

GF 19
17/12 1910

JAN 72 Anders Bjerg

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


Formand: JUL-73 Ole Louring
Ballevej 20, 8600 Silkeborg
Tlf. 61 65 13 47
e-mail: ole.louring@fibermail.dk
www.silkeborg-garderforening.dk

GF 30
4/5 1913

Kære medlemmer
Årsprogrammet for 2017 er nu lagt op så
det kan ses på vores hjemmeside.
Reserver aftenen til generalforsamlingen
den 14.02.2017 i Lunden. Indkaldelse følger.
Vi håber I har haft en God Jul og ønsker
alle et Godt Nytår.
NOV-71 Erik Tjener
GARDERBLADET 
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REGION 2
Skanderborg og Omegn

Skjern og Omegn

15 meter skydning og katteskydning
Mandag den 9. januar 2017 kl. 19.00 er der
15-meter skydning og Katteskydning.
Mandagene den 6. februar og den 20.
februar 2017 kl. 19.00 er der 15-meter
skydninger.
Alle skydninger foregår i Morten Børup
Hallen, Møllegade 45, 8660 Skanderborg.
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 skydning. Pris for
skydning er 25,00 kr. pr. serie á 25 skud. Der
serveres gratis kaffe.

Godt Nytår!
Kære medlemmer. I ønskes med hele familien et godt og lykkebringende nytår. Tak
for året 2016 og velkommen i Garderforeningen i det nye år.

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

Godt Nytår - Tak for året, der er gået.
2016 har været et begivenhedsrigt år, hvor
vi oveni de vanlige arrangementer har fejret foreningens 100 års jubilæum i februar
og afholdt De Danske Garderforeningers
Repræsentantskabsmøde i maj.
Bankospil. De to bankospil, vi har haft
i oktober og november 2016, har været
godt besøgt med 35 deltagere i oktober og
42 deltagere i november, og stemningen
har været rigtig hyggelig.
Vores kasserer Freddy Jacobsen havde sin
debut som opråber, og det gik rigtig godt.
2017
Vi tager nu fat på det nye og ubrugte år
2017, hvor vi ønsker, at vores medlemmer
støtter op om vores arrangementer.
Lige omkring nytår vil I modtage programmet for 2017, Bestyrelsesoversigt og
et girokort til betaling af kontingent for
perioden 1. oktober 2016 – 30. september
2017.
Følg med på vores hjemmeside. Der opdaterer vi med arrangementer, billeder m.v.
Skaf et nyt medlem
Hvis du, som medlem af vores forening,
skaffer ét nyt medlem, vil du få halvt kontingent ét år. Skaffer du to medlemmer får
du ét helt års kontingent.

AUG-72 Asger Thykjær

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

GF 64
12/3 1943

Familiebowling
Årets sidste familiebowling blev afholdt
i Skjern Bowlingcenter søndag den 4.
december, hvor vi traditonen tro afsluttede
med en lettere julefrokost. Dette år hos
Lone og Bernt Bugge Nielsen. Tak for det.
Læs om vores pokalskydning
på www.garderforeningerne.
dk under Skjern GF

FEB-69 Gunnar Jensen

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

Bowling mod Bjerringbro
Tirsdag d. 10. januar.
Bowling mod Bjerringbro Garderforening
kl. 18.30. I år afholdes dysten i Viborg på
Bowl´n Fun, Tingvej 7, Viborg. Mød op så vi
kan få en god dyst.
Bjerringbro er i år værter.
Senest tilmelding til Karsten d. 5. januar.

Generalforsamling
Torsdag d. 9. februar Kl. 17.45 afholdes
generalforsamling.
Igen i år afholdes generalforsamlingen i
”Paradiset” Kasernevej 9, Bygning 7. Kl.
18.00 er der spisning. Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Husk tilmelding til formand Jens Saabye tlf.
8667 3432/4037 3432 senest d. 31. januar
Mail: saabyetjele@hotmail.com
Godt nytår til alle medlemmer i Garderforeningen for Viborg og Omegn. Der starter
nu et nyt år hvor vi håber at se mange af
medlemmer til aktiviteterne i foreningen.
Læs om vores afholdte julebanko på www.garderforeningerne.dk under Viborg GF.

AUG-82 Jørn Bech

Aarhus og Omegn


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

GF 05
26/9 1902

Skydning. De næste skydeaftener på 15 m
salonbanerne under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej, Højbjerg er onsdagene den
11. januar, 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 5. januar kl. 18.30 er der
spisning og uddeling af hæderstegn i
frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus.
Der uddeles hæderstegn under spisningen.
Alle fremmødte bedes bære deres hæderstegn. Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding: Jørgen Ø. Johnsen
tlf. 4075 1724. E-mail: abc-telte@mail.dk
senest den 22. december
Torsdag den 2. feb.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.
Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til: Knud Boye-Nielsen,
tlf. 6176 7170. E-mail: knudboye@gmail.
com senest den 26. januar.
I november afholdt foreningen med stor
succes det årlige andespil med 92 deltagere, og senere på måneden den ligeså
velbesøgte generalforsamling.

Generalforsamling
Garderforeningen for Aarhus og Omegn
tæller nu 490 medlemmer.
Økonomien i foreningen er god. Bestyrelsen fungerer godt og arbejder fint
sammen.
Formanden, 1977 Niels Erik Kjær, blev
enstemmigt genvalgt.
Under generalforsamlingen blev ”Champagnelegatet”, der blev stiftet i 1975 af C.
Walther Thomsen, sædvanligvis uddelt.
Det tilfaldt i år 1979 Per Bundgård Sørensen. Det var en tak til Per for hans store
arbejde som en meget pligtopfyldende
fanebærer, og arbejdet i bestyrelsen med
afviklingen af foreningens arrangementer.
Det blev overrakt ham af formanden.
Du kan læse et udvidet referat
af generalforsamlingen på www.
garderforeningerne.dk under
Aarhus GF.

1964 Helge Kuno Pedersen

REGION 3

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


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


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

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

Haderslev
GF 60)
12/12 1937

GF 59
31/5 1935

Generalforsamling. Husk, at møde op til
generalforsamling i februar. Indbydelse,
dagsorden og kontingent vil blive sendt ud.
Skydning. Vi skyder hver mandag kl. 19.00 i
kælderen under EFI-hallerne.
Julefrokosten 2016
Kære medlemmer af foreningen. Julefrokosten, der skulle have været afholdt i november, blev desværre ikke til noget, da vi
løb ind i flere problemer. Derfor har I ikke
fået indbydelsen! Men til generalforsamlingen i februar, må vi fra bestyrelsens side
høre jer medlemmer, om der er stemning
for en julefrokost i 2017.
GODT NYTÅR


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

GF 57
16/5 1933

Aktiviteter i januar 2017
Nytårsdag, søndag den 1. januar 2017:
Bestyrelsen ønsker alle vore trofaste
medlemmer og Jeres familier et godt og
velsignet nytår.
Onsdag den 4. januar 2017 kl. 10.00
Kammeratskabs formiddag m/ledsager i
Museums- og Garderstuen på Haderslev
Kaserne.
Her i det første indlæg i det nye år, skal vi
hører Jens Rotbøll, Hoptrup, fortælle om sit
spændende liv indenfor en militær organisation på international plan. Foredraget
har fået titlen
”Mine 30 år som rejsende i demokrati”
Efter foredraget er der traditionen tro,
mulighed for at stille spørgsmål, og herefter
vil der for de, der måtte ønsker det, frokost i
Kasernens cafeteria. Vel mødt!

Onsdag den 11. januar kl. 19.30 Nytårs
Parole på Haderslev Skyttecenter.
Efter skydningerne byder foreningen på
champagne og kransekage.
Tirsdag den 31. januar trækker Netbank
(PBS)betaling af kontingent til foreningen for 2017. Jer medlemmer der endnu
ikke er tilmeldt BetalingsService, har fået
tilsendt et indbetalingskort og skal selv
sørge for at få beløbet rettidigt betalt senest den 31. januar 2017, vær venligst selv
opmærksom herpå.

Mail adresser: Rigtig mange af vore medlemmer har nu opgivet deres mail adresse
til foreningens registrator Ejvind Bomme.
Det letter registratoren i hans arbejde,
hver gang han skal udsende noget til jer.
Ved at opgive Ejvind jeres mailadresse
sparer I ham for dette arbejde og forening
for porto omkostninger – og oveni får I
mulighed for hurtig og effektiv kontakt
samt information.
Så kære garderkammerat, til jer vi endnu
ikke har mail adresse på, send en nytårshilsen til Ejvind, og skriv ”Godt nytår
Ejvind”. Hans mail adresse er ejvind@bomme.dk, det er alt, du behøver, og så har
han din mail adresse.
Fra 1. januar og frem til årets generalforsamling den 9. marts, vil der blandt alle jer,
vi endnu ikke har mailadressen på, og som
sender ham denne nytårs hilsen, blive
trukket lod om en flaske DG Portvin. Tak!
Vi har afholdt skydeaften på
Haderslev skyttecenter. Læs
hvordan det er gået på www.
garderforeningerne.dk under
Haderslev GF.

GARDERNES HUNDREDEMANDS FORENING

AUG-01 Allan Lysebjerg Andersen

Fredericia og Omegn


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

GF 29
28/10 1912

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.

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

GARDERBLADET 
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REGION 3
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

Husk Kammeratskabsaften ons. d. 11.
januar.
Udover det hyggelige samvær og den gode
mad kan vi også se frem til et meget spændende foredrag af vores skydeinstruktør,
tidligere politiinspektør i Horsens, Leif Høy.
Leif kalder sit foredrag ”40 år i politiet” og
han kommer i sit indlæg rundt om mange
spændende og velkendte sager i København,
Vejle og Horsens.
Tilmelding senest d. 3. januar.

1971-2016 – 45 år med skydning på 15 m.
Da efteråret begyndte, kunne Garderforeningen tage hul på en ny skydesæson. Det
blev markeret, at 45 gode år var gået med
de ugentlige skydeaftner om
vinteren. Det kan du læse meget
mere om på www.garderforeningerne.dk under Horsens GF.

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”
Generalforsamling. Hermed indkaldes til
ordinær generalforsamling på Bramdrupdam kro den 27. februar 2017, kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne, og gule
ærter ifølge traditionen. Yderligere oplysninger om generalforsamlingen vil tilgå
medlemmerne på mail eller pr. post.

Kontingent. Husk at kontingentet på 275,kr. for 2017 skal overføres til foreningens
konto inden den 31. januar.
Foreningen har fået ny bankforbindelse
og derfor skal reg nr. 0759 og kontonummer 3226958915 benyttes til overførslen.

Garderforeningen for Kolding og Omegn
håber at alle medlemmer har haft en god
jul og ønsker dem og deres familie et godt
nytår.

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

Kongeå-Egnens GF. havde en bowling
aften d. 10-11-16. Der blev kæmpet en
hård kamp, for at nå det bedste
resultat. Læs hvordan vores
bowlingaften gik på www.
garderforeningerne.dk under
Konge-å egnens GF.

Midtjydsk

843 52II J.E.Fonnesbæk

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

Generalforsamling afholdes onsdag den
25. januar 2017 i Garderstuen, Juellingsholmsvej 20, 7200 Grindsted.
Dagsorden udsendes af NETS sammen med
kontingentopkrævning for 2017.
Vel mødt.

Bestyrelsen

Ribe og Omegn


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

GF 28
18/8 1912

Der afholdes skydning på Vittenbergskolen, Haulundvej 3, 6760 Ribe.
Start d. 10/11. til og med 15/12. 2016. Start igen 12/1. til og med 10/3. 2017.
Uge 47 2016 ingen skydning!
Pris for deltagelse er kr. 30,- inkl. Ammunition og kaffe. Programmet for de kommende
arrangementer: Vi arbejder med en tur til
tir bits museet ved Oksbøl og en gentagelse
af fisketuren på Lillebælt.

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra
Musikkorpset gør dagen festlig.
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Ring til Jesper Hyllested. Musiker ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 2825 6500
GARDERBLADET

Den 30. november afholdt foreningen
generalforsamling i garderstuen.
Og aftenen var som sædvanlig for medlemmer med damer.
Vi startede med spisning, generalforsamling og som afslutning en omgang banko.
Formandens beretning: omtalte formandsmøde afholdt i Ribe og repræsentantskabsmødet i Skanderborg.
I den forbindelse må vi konstatere at
hvervekampagnen ikke giver respons, der
tegnes nyt medlem, vi sender velkomst
brev og opkrævning, derefter hører vi ikke
mere fra dem.
Kassererens regnskab blev godkendt.
Der var genvalg til formand Leif Have,
ligeledes til bestyrelsesmedlemmer Gert
Vejlgaard, John Dønnergaard Larsen og
Jørgen Peter Hansen.
Valg af suppleant; Claus Nissen.
Valg af revisorer; Lars Bay og Arne Schmidt.
Tildeling af 50 års hæderstegn til Anders
L. Andersen, Carl Chr. Høj og Karl Markusen, tildeling af 25 års hæderstegn til Lars
Bay.
NOV-63- 563118 H.P. Jepsen

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

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

Indkaldelse til Garderforeningens Nytårsparole 2017!
Kald det bare ”rettidig omhu” når vi siger
at julen nærmer sig, men vi ved af erfaring
at der skal planlægges i god tid hvad angår
den herlige højtid.
Derfor håber vi meget på at du allerede nu
vil reservere tid i kalenderen til Julefrokosten / Nytår parolen 2017 i DIN Garderforening – vel mødt! _
Tidspunkt: 20 januar 2017 kl. 18:00
Sted: Auditoriet 1. sal, Hjemmeværnsgården, Niels Finsensvej 4, 7100 Vejle


Pris: 50 kr. Mad og drikke af det gode mærke ”ad libitum” og hyggeligt samvær med
gamle gardere til den beskedne pris (næsten
gratis) -- kr. 50.00 all inklusive
Tilmelding /Afregning til konto: reg.nr.
1682 - 3224031482
S.U.: Senest 15. januar 2017
NB! Der er endnu plads til nogle stykker
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
bestille. Foreningen betaler Bowling & Sko
Ved bestilling skal der indbetales til Middelfart 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 er optaget.
Da I har aftjent Jeres værnepligt ved Livgarden, må I også kunne skyde, derfor mød
nu op.
103. GENERALFORSAMLING den 17. nov.
2016
Foreningen har afholdt sin ordinære
generalforsamling. Der var genvalg til 4
bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant.
Tildeling af jubilæumstegn til følgende
berettiget, som var mødt:
60 år
NOV-55 Knud Christiansen
50 år
MAJ-59 Svend Schønwald
40 år
NOV-75 Jakob Kjøngerskov
OKT-73 Allan Lage
25 år
MAJ-90 Peder Fonnesbæk
10 år
FEB-71 Palle Iversen
Peter Lesemann
DEC-04 Mads Dupont Lomholt
SEP-89 Brian Michael Lund
Nyt Æresmedlem
Efter indstilling fra bestyrelsen blev
074-1971 Ove Bech-Jørgensen udnævnt
til æresmedlem. Formanden motiverede
udnævnelsen med det store og dedikerede
arbejde der er udført som kasserer for
foreningen, gennem mere end 33 år.
Et udvidet referat kan læses på
www.garderforeningerne.dk
under Vejle GF.

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


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

GF 66
2/9 1945

Kommende aktiviteter/arrangementer i
perioden januar til maj 2017: Januar:
Regionsbowling – lørdag, d. 7. januar 2017 i
Bowl´n fun, Nyborgvej 4, 5700 Svendborg
– mødetid kl. 09.30. Hvert hold består af
4 bowlere. Ligesom de foregående år, skal
vi gi´ de andre foreninger kamp til stregen. Efter bowling serveres der Brunch m.
kaffe/the og is til dessert. Pris pr. person kr.
270,00. Ring eller send en mail til formanden Tom Kristensen på telefon 2299 3712 mail: tomkristensen@privat.dk – Sidste frist
for tilmelding/betaling var d. 17.12.2016,
men sidste øjebliks tilmelding skal da prøves, hvis du gerne vil deltage.
Marts: Regionsskydning
Nærmere information vil fremgå af kommende garderblade.
Generalforsamling 2017. Endelig dato vil
fremgå af kommende garderblade.
(der satses på 17.03.2017)
Maj: Bryggeriet Vestfyen Cup – skydning
på 50 m. afholdes tirsdag, den 9. maj 2017.
Nærmere omkring arrangementet vil fremgå af kommende garderblade.
Repræsentantskabsmøde 2017 vil blive
afholdt i Bogense den 19. 20. og 21. maj
2017, da Nordfyns GF har påtaget sig
værtsrollen. Vi må kunne deltage talstærkt,
da det er så tæt på ”vores baghave”, så sæt X
i din kalender og tilmeld dig, så vi efterfølgende kan arrangere kørsel til Bogense.
Nærmere omkring arrangementet vil fremgå af kommende garderblade.

REGION 4

Lidt fra vicepræsidenten
Først vil jeg ønske jer alle et rigtigt godt nytår.
Garderforeningen for Svendborg
og Omegn har fået ny formand.
Kristian Hansen, der har været
formand siden 1999 har takket
af og nyvalgt formand er Michael
Hedehøj Bielefeldt.
Kristian, tak for et godt, konstruktivt og hyggeligt samarbejde. Det
har været en fornøjelse. Og til
dig Michael, tillykke med dit nye
hverv. Jeg glæder mig til samarbejdet, og vi mødes jo allerede til
formandsmødet i marts.
Godt nytår.

JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident

Godt Nytår 2016
Bestyrelsen for Assenskredsens Garderforening ønsker alle gamle gardere med
familier et rigtigt Godt Nytår 2017.

JUL-78 Tom Kristensen

Den Fyenske


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

GF 02
6/7 1889

Lidt fra formanden. Kære garderkammerater. Først og fremmest vil jeg ønske jer
alle er rigtigt godt nytår.
Hvis nogle få af jer ikke modtager Garderbladet i februar, så kan det skyldes, at
vedkommende stadig mangler at betale
kontingent for 2017. Giv mig straks besked, så vi kan få det ordnet på bedste vis.
De sidste par år har der været utilfredshed
med serveringen og torsken til vores generalforsamling. Bestyrelsen har derfor besluttet at holde generalforsamlingen 2017
på Odd Fellow Palæet, men det betyder,
at det bliver en fredag, altså d. 24. februar
2017. Det vil fremgå af indkaldelsen, men
allerede nu kan I sætte kryds i kalenderen.
Christian Tvede har meddelt at han ikke
genopstiller efter 19 år i bestyrelsen. Tak
for mange års godt samarbejde Christian.

JUL-71 Henrik Gattrup

Kommende begivenheder:
Tirsdag den 3. og den 10. januar kl. 19
lægger vi ud med årets første 15 meter
skydninger. Der er mulighed for at skyde
både riffel og pistol.

GARDERBLADET 
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REGION 4
Torsdag den 19. januar kl. 19.30 er der garderstue i Gildehuset, Højstrupvangen 1.
Den 7. januar stiller foreningen med 4 gardere til regionsbowling i Svendborg.
Torsdag den 26. januar gælder bowlingdyst
kl. 19. Tilmelding til Poul Agertoft på poul.
agertoft@post.tele.dk eller 2081 4272.
Afholdte begivenheder
I november har vi afholdt 2 gange 15 meter skydninger.

Der var også det traditionsrige Andespil,
denne gang med 28 deltagere, en flot fremgang i forhold til sidste år. Der blev hygget
gennem aftenen med præmier til mange af
de deltagende.

14 gardere hørte en spændende fortælling
om cykling på langs af Norge i garderstuen.
Og sidst på måneden mødtes foreningens
bowlere og gav den gas på banerne på
Rugårdsvej.
Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår.

Faaborg-egnen

JUL-86 Christian Tvede

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

Næste kammeratskabsaften bliver
d. 13. jan., som sædvanlig kl. 18.
Husk iøvrigt generalforsamling i skydecentret d. 27. jan. kl. 18.30, dagsorden iflg.
lovene. Vedr. spisning skal tilmelding ske til
Lars Frost, tlf. 4011 4529 senest søndag d.
22. jan.
MAJ-56 Henning Elnegaard-Christensen

Kerteminde og Omegn


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

GF 48
15/2 1921

Husk vi afholder Nytårsskydning i Dalby,
torsdag d. 19-1-2017 med start kl. 18.00.
Efter skydningen er foreningen vært ved et
silde/ostebord, - mød op og lad os få et par
hyggelige timer sammen.
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden
til at ønske vores medlemmer med familie,
- et godt og lykkebringende nytår.

Langeland

Steen Danielsen

GF 24

21/10 1911
Formand: 098-JAN-63 Ove Elnegaard-Christensen
Bjergvej 6A Herslev, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 69
e-mail: iec@post11.tele.dk
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GARDERBLADET

Nordfyn


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

GF 51
5/8 1924

BOWLING. Husk der bowles i Otterup Bowlingcenter Mandag den 9/1-2017. Det er opstart efter Nytår, så håber alle er friske igen.
Tilmelding til Niels Thor Rasmussen på tlf.
5132 8086 senest 3 dage før af hensyn til
bestilling af baner, alle er velkomne og især
nye folk som har interesse for at bowle er
velkomne. 
APR-79 Niels Thor Rasmussen
SKYDNING:
Husk der skydes i Særslev Skytteforening,
første gang efter nytår Torsdag den 12/12017 klokken 18.30. Håber alle er friske
efter Nytår og at mange nye vil komme og
prøve at skyde og have en hyggelig aften.
Tilmelding til Renè Rasmussen senest 3
dage før af hensyn til bestilling af mad. Alle
er velkomne til at besøge os og være med til
en god aften med masser af gardersnak.
GODT NYTÅR

OKT-80 Renè Rasmussen

Nyborg og Omegn


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

GF 42
6/3 1918

Jeg håber for jer alle, at julen igen har givet
gode oplevelser, som kan mindes med
et smil og gode tanker. Det nye år skulle
gerne byde på oplevelser, som matcher
de tanker og ønsker, som betyder noget
for hver enkelt af os. Et godt sted at starte
kunne være at dele sine oplevelser med
"gamle" Garderkammerater. Lad mig gøre
opmærksom på skydning/kammeratskabs
aften begynder i det nye år: Tirsdag d. 1001-2017 kl. 19-21.00 og tirsdag d. 24-012017 kl. 19-21.00. Der kan som sædvandlige købes kaffe og ostemad. Håber vi ses.

NOV-66 Kaj Nielsen

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

Håber alle har haft en god jul og er kommet godt ind i det nye år, vi er klar med de
første ting.

RETTELSE RETTELSE - Odd Fellow logen
Der er sket en fejl i sidste nr. af bladet, en
kommunikations brist, besøget i logen er

torsdag den 19/1 – 17, og ikke som skrevet
den 16/2. Vi beklager fejlen.
Arrangementet er stadig også for vores
damer, så hurtig tilmelding til Ole på 2043
0120 eller Finn på 4032 3438. Der er plads
til ca. 30 pers., så først til mølle gælder.
Mødetiden er kl. 18.30 eller senest 18.45,
da der startes præcis kl. 19.00. Parkering
ved badmintonhallen i Dronningemaen
lige over for Naturama, derfra skal vi ind
gennem lågen. Påklædning er alm. Pænt tøj.
Besøget ventes at tage et par timer.
Husk i Jan: Skydning 2. og 4. tirsdag i
måneden på 15m. i Ollerup. Der er kaffe og
kage efter skydningen, som starter kl. 19.00.
Har du problemer med at komme frem så
kontakt bestyrelsen.
Bowling: Den 7/1 er der Regionsbowling
her i SVB. Vi skulle gerne kunne stille 2
herrehold og 1 damehold, så kontakt Ole på
2043 0120. Mødetid er kl. 09.30.
Torsdagsbowling for tilmeldte som vi plejer.
Generalforsamling
Den 25/11 afholdte foreningen generalforsamling i marineforeningens lokaler. Der
var mødt ca. 30 deltagere frem.
Regnskaberne blev gennemgået, og vi havde igen i år, og som sædvanlig, sorte tal på
bundlinjen, og har ikke behov for at skulle
hæve kontingent.
Valg var noget som tog lidt tid i år, da vi
skulle vælge ny formand. Kristian mente,
at han havde aftjent sin tid med 22 år. Ny
formand blev Mikael Bilefeldt, så suppleant Gert Bo Lauridsen måtte indtræde i bestyrelsen. Ny suppleant blev Phillip Flint.
Øvrige poster var genvalg. Generalforsamlingen sluttede med et 3-foldigt HURRA for
en 100 år gammel forening.

Du kan læse et udvidet referat af generalforsamlingen på
www.garderforeningerne.dk
under Svendborg GF. 
JUN-85 Finn Madsen

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

Skydning
Vi skyder hver onsdag på skydebanen i
Lillebæltshallen fra kl. 18.30. Der er også
plads til dig. Kontakt eventuelt Knud på
4021 6548.

Vestfyns Garderforening ønsker alle gamle,
såvel som nye gardere med familier et
rigtigt godt nytår.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

REGION 5



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

Kære alle
Året 2016 har været et spændende og
arbejdsomt år, rigeligt med aktiviteter.
Det er jo også det, som vi er valgt til,
og det er altid en stor fornøjelse at
gæste forskellige foreninger ved deres
årlige generalforsamlinger, som for de
flestes vedkommende ligger i begyndelsen af året.
Vicepræsidentarbejdet omfatter
derudover deltagelse i præsidiemøder,
hjemsendelsesparader, hvervemøder
og i forskellige arbejdsgrupper. En af
disse arbejdsgrupper vil jeg fremhæve
her, arbejdsgruppen ”Gardermarch”.
Igen i år blev det en stor succes med
over 900 deltagere. Sikke en stemning og sikke et terræn. Det må I bare
prøve engang og hvorfor ikke næste
gang søndag den 1. oktober 2017. Jeg
kan kun igen appellere til, at så mange
foreninger som muligt støtter op herom. Overskuddet går til Den Kongelige
Livgardes Veteranarbejde, og det er da
et godt formål.
Jeg vil her rette en stor tak til de garderforeninger, der har trukket på mig
ifm. uddeling af hæderstegn, flagdage
mv. Det har været mig til stor fornøjelse, men det har også været lærerige
besøg.
År 2016 er nu begyndt. Jeg vil ønske
alle formænd med bestyrelser samt
medlemmer et rigtig godt og fremgangsrigt nyt år. Jeg håber, at det store
arbejde der gøres rundt omkring i
foreningerne må bære frugt og blive
bakket op af alle medlemmer.
I ønskes alle et rigtig godt nytår.
Med garderhilsen
Jens Crone
Vicepræsident i Region V.

Dødsfald
179-SEP-61 Gorm Rasmussen er her
ikke mere. Gorm har i mange år virket
som bowlingleder for Region V, og vi
kan i dag rette en stor tak til Gorm for
det fantastisk flotte arbejde, han har
udført hermed. Vi kunne jo godt se, at
Gorm ind imellem ikke havde det så
godt, men uanset, så var Gorm altid på
pletten for at promovere bowlingen og
troppede altid op til Gardens Dag, så
der kunne trilles mod keglerne, til stor
moro for de små, men ikke mindre for
de voksne. Gorm har stor andel i, at vi
har udviklet os til en stærk bowlingregion, som han styrede med en fast
hånd, men i en gemytlig tone, som vi nu
kommer til at savne. Vore tanker går nu
til familien.
Æret være Gorm Rasmussen’s minde.

3 garderforeninger byder ind til et
arrangement – for alle.
CH/LG, Oberst Mads Rahbek kommer
til Taastrup, torsdag den 26. januar
2017, kl. 18.00 i Restauranten - ved
Taastrup Idræts Haller
Parkvej 78, 2630 Taastrup.
Oberst Mads Rahbek vil fortælle om sin
vej mod chefstillingen for Den Kongelige Livgarde, hvilke udfordringer den
vagtgående garder og vort regiment
står overfor i dag, og hvor CH/LG gerne
vil bringe vort regiment hen i morgen.
Det bliver meget interessant.
Vi begynder aftenen med fælles
spisning, en lækker buffet efterfulgt
af kaffe/te og småkager, som ved vore
tidligere arrangementer. Vi kender ikke
p.t. helt indholdet, dog forsikrer vi jer
om, at det bliver lige så lækkert som
tidligere, og der skal jo også være plads
til overraskelser. Pris pr. deltager kr.
150,- (Der betales ved indgangen)
Sidste og bindende tilmeldingsdato er
torsdag den 19. januar. Vand, øl og vin
skal købes separat. Eventuelt overskud
går til veteranarbejdet.
Reserver dagen nu, for her har du
muligheden for at invitere din ledsager
med til en hyggelig, spændende og informativ aften. Det bliver ikke kedeligt.
Tilmelding foretages til Jens Crone på
jens.crone@gmail.com eller på Mo.
2525 5002.
På gensyn i Taastrup.
Formændene i Høje Taastrup og Omegns GF, Gl. Roskilde Amts GF og Søndre
Birks GF.

Frokost og nytårskur
Frokost og nytårskur onsdag d. 11. januar klokken 11 på hjemmeværnsgården
på Skyttemarksvej 200, Næstved.
Se mere på www.sscs.dk

Garderforeningen 
i København

GF 01
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

Der er ingen arrangementer i januar og
februar 2017.
Bestyrelsen ønsker medlemmerne og
deres familier et godt og lykkebringende
nytår. Vi håber at se mange af medlemmerne til vore arrangementer i 2017.
Julefrokost på Frederiksberg Slot.
Lørdag den 19. november 2016 afholdt
Garderforeningen i København sin årlige
julefrokost på Frederiksberg Slot. Der var
et pænt fremmøde.
Cafeteriet serverede en rigtig lækker julebuffet, og spiselysten var stor.
Erik Otzen havde igen i år sin harmonika
med, og spillede et par julesange.
Igen i år var det en rigtig hyggelig eftermiddag med god stemning blandt de
fremmødte.

FEB-69 Chr. Roland Christiansen

GARDERBLADET  29

REGION 5
Gardermumierne
Mumiefrokosten i januar bliver den 10.
januar kl. 11.30. Sted: Svanemøllen Kaserne
Tilmelding til: Formand Erik Schlüter
SEP/66 email: erik.schluter@live.dk Mobil
20164081 eller: Næstformand Willy Larsen
SEP/59 email: willy339@hotmail.com
men kan også ske til ”Mumiefonen” 6062
3141. Tilmelding senest: 3. januar 2017
Februarmødet finder sted Tirsdag den 7.
februar.

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

Vi informerer om, at Bornholms Garderforening afholder skydning den 01.
Februar 2017, kl.19.00 i Skydekælderen
under Svaneke Gymnastiksal, Sydskovvej 4,
3740 Svaneke.

Bornholms Garderforening havde den 25.
oktober arrangeret et besøg på Radarhoved Bornholm i Almindingen. Vi fik en god
og spændene rundvisning af en engageret
medarbejder. Blandt andet blev vi vist
rundt i den store radar som er 60 meter
høj. Maritimt overvågningscenter der også
har været en del af stedet, lukkede den
31. oktober og flyttede til Frederikshavn.
Men anlægget i Almindingen bliver forsat
betjent af personale fra flyvevåbnet. Vi
sluttede en interessant aften i kantinen
med en øl/vand.
Mortens aften (den 10. november) var
13 gamle gardere samlet med fruer til en
times bowling. Det blev en rigtig hyggelig
og social aften der sluttede med fællesspisning med Andesteg og Risalamande. Dagens vinder blev formand Peter
Kofoed-Dam, Bjarne Madsen og parret Jens
Erik og Ethel Kofoed-Dam.

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

GARDERBLADET

Fakse og Omegn


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

info@eriksen-co.dk
GD. MAR-83

GF 38
13/11 1916

Referat generalforsamling for Faxe og
Omegns Garderforening 2016
10 gamle gardere var mødt op til en
forkortet generalforsamling, da vi senere
på dagen skulle fejre foreningens 100 års
jubilæum på Rønnede kro.
Foreningen tæller 32 medlemmer, hvilket
er en fremgang på 2 stk. Mathias Vive og
Mikkel Sørensen (som vi siger velkommen
til) Erling Krag som har valgt at gå ud af
bestyrelsen fik et stort tak for sit 40 årige
virke.
Til næste år er der formandsmøde i
Næstved og et repræsentantskabsmøde i
Bogense, som foreningen vil deltage i.
Kasserer Erling Krag berettede for sidste
gang om et regnskab, der stemte til punkt
og prikke, og som var godkendt af revisorer Jørgen Larsen og Mogens Mynter.
Kasserens beretning blev vedtaget.
Den 14. dec. var sidste træningsskydeaften inden jul, og onsdag den 18 jan er der
skydning med Sydsjællands Garderforening i Faxe, og den 2. Feb er der fællesskydning i Fladsåhallen.
Til sidst blev foreningens riffel omtalt. Den
er ikke tidssvarende og bør derfor nedskrives til 0 kr. Bjarne foreslog at overtage den
for at bruge sigtemidlerne på en anden
riffel og samtidig vil han ordne de officielle
papirer på den.
Skydelederren beretning blev godkendt.
Bjarne Larsen modtog foreningstegnet.
Da det er det sidste foreningstegn, der
er kendskab til, skal det bæres af en, der
gør en særlig indsats for at samle os i vor
Garderforening. Formanden takkede også
Bjarne for den store indsats som skydeleder.
Du kan læse et udvidet referat
på www.garderforeningerne.dk
under Faxe GF.

Falster og Østlolland

www.eriksen-co.dk
30

Bornholms Garderforening ønsker alle
Gamle Gardere på Bornholm en forsinket
glædelig Jul og et godt og velsignet Nytår.

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

Kommende arrangementer:
9. januar, 2017, kl. 18:30: Nytårstorsk i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte.

6. februar, 2017, kl. 18:30: Generalforsamling j.fr. Vedtægterne.
Tilmelding til spisning senest onsdag, d. 21.
december hhv. onsdag, d. 1. februar til næstformand Søren Terp, tlf.: 5154 0957.
Arrangementsomtale:
7. november, 2016: Holdt vi årets Kammeratskabsaften – årets begivenhed, hvor vi
uddeler tegn for mange års medlemskab
af en garderforening. Vi kunne i år invitere
11 medlemmer: Vi hørte kun fra fire!!! Vi
havde den glæde at kunne uddele hele to
60 års-tegn.
DEC-83 Steen M. Munk

Gl. Roskilde


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

GF 17
22/1 1910

Kommende arrangementer:
Der er fællesmøde som tidligere mellem
Ndr. Birks Garderforening, Høje- Taastrup
og Omegns Garderforening og Gl. Roskilde
Amts Garderforening d. 26. januar 2017
kl. 18.00 i Taastrup Idrætshaller. Denne
hyggelige begivenhed er i år med fornemt
besøg af Chef Livgarden, Oberst Mads
Rahbek der bl.a. vil fortælle om sin vej mod
chefstillingen for Den Kongelige Livgarde,
hvilke udfordringer den vagtgående garder
og vort regiment står overfor i dag, og hvor
CH/LG gerne vil bringe vort regiment hen
i fremtiden. Der er bindende tilmelding til
Jens Crone på jens.crone@gmail.com eller
på mobilnr. 2525 5002 senest d. 19. januar.
Der er som tidligere bespisning med lækker
buffet og siden kaffe/the m. småkager.
Prisen er kr. 150,00.
Generalforsamlingen næste år er fastsat
til d. 16. marts 2017 kl. 18.00. Det er med
glæde at bestyrelsen kan invitere foreningens medlemmer med følge, til at deltage
i dette arrangement i nye omgivelser,
Florentz , Café og Brasserie, Algade 13 i
Roskilde (tidl. Hotel Prindsen), nærmere
herom tilgår!


Bowling- og keglesæsonen fortsætter
ufortrødent med bowling på onsdage i lige
uger og kegler på tirsdage i ulige uger.
Andespil i Vor Frue Sognegård:
Der var igen stor deltagelse i Vor Frue Sognegård til andespil dette år d. 3. november.
Der var masser af præmier, og medlemmerne med følge fik en hyggelig
oplevelse. Læs en beretning om
vores andespil på www.garderforeningerne.dk under Roskilde
GF. 
OKT-86 Flemming Haar Ehlers

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

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din Garderforening.
Kommende arrangementer:

Bowling: vi spiller d. 4 januar, som sædvanlig i Allerød kl 18:00. Husk tilmelding!!
Skydning: endnu ikke fastlagt for januar,
men se hjemmesiden.
Det har været en travl tid for foreningen i
november. 4 nov. afholdte vi det traditionelle andespil i Skydeselskabets historiemættede lokaler, ca. 50 gæster var mødt op
for at spille om ænder, portvin og alle de
andre fine præmier. En stor tak skal lyde til
vore sponsorer og alle øvrige der er med
til at få vore arrangementer til at køre.
2 lørdage i træk gæstede de nye gardere
byen. 5. og 12. november genlød byens
gader af taktfaste Garderfødder i forbindelse med Blå Fest, på hhv. ”Marienlyst” og
”Comwell” Kommunen og ”Cafe Torvet” var
værter ved et mindre traktement, den ene
gang på Kronborg og den anden gang ved
Kulturværftet. Stor tak til Bo og de øvrige
der fik det til at lykkes. 30 november var
foreningen repræsenteret ved hjemsendelsesparaden af Tage og Mogens.
Til sidst vil jeg , på bestyrelsens vegne,
ønske vore medlemmer med familie Godt
Nytår, med håbet om god opbakning af
foreningens arrangementer i 2017.
Husk hjemmesiden og Facebook!!!

NOV-74 Tommy Aaboe

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

Bowling med spisning
afholdes onsdag den 11. januar i Mega
Bowl, Mellemvang 5, Holbæk.
Vi mødes kl. 17.45 hvor der er spisning med
efterfølgende bowling kl. 20.00.
Efter bowling er der kaffe og præmieuddeling. Hvis du er interesseret i at deltage så
kontakt Bent Pedersen på tlf. 5932 8219
eller på e-mail; karenbent@c.dk senest 3
dage før.
652-NOV-49 Kaj Kristensen

Høje-Taastrup og Omegn

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

GF 78
29/11 1976

Aktiviteter primo 2017:
Bowling: Hver anden tirsdag i Want2Bowl.
I januar er det tirsdag den 3. januar, tirsdag
den 17. januar og tirsdag den 31. januar.
Vinterskydning: Første ordinære skydeaften
er mandag den 2. januar. Nytårsskydningen
afholdes søndag den 8. januar.
Fællesmøde: Det er planlagt, at vi afholder
et fællesmøde sammen med naboforeningerne torsdag den 26. januar. Indbydelse er
udsendt og kan ses på vores hjemmeside.
Bowling: Bowlinglederen ønsker alle spillere et godt nytår 2017. Vi er nu klar til at
begynde anden halvsæson, der begynder
igen den 3. januar samme tid og sted som
sædvanligt, og samtidig nærmer tiden sig,
hvor der skal sammensættes hold til regionsmesterskabet søndag den 5. februar
2017, og vi vil igen prøve at stille med 2
garderhold samt 1 ”garderpigehold”, og
alle har stadig chancen for at kvalificere
sig til et af holdene.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

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

Generalforsamling
Mandag den 13. februar 2017 kl. 18.00
afholdes ordinær generalforsamling på
Restaurant Den Tykke Kok Banegårdsplads
2, 4400 Kalundborg.

REGION 5

Fredag d. 18/11 2016 var 38 deltagere
samlet på Hotel Ole Lunds Gaard til den
årlige julebanko, efter en fin julebuffet var
der bankospil med mange fine sponser
gaver. Vi havde en hyggelig aften.

JUN-85 Karsten Jensen

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
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

Mindeord
Køge og Omegns Garderforening har
mistet et af sine meget aktive medlemmer,
idet Gorm Rasmussen er gået bort efter
længere tids alvorlig sygdom.
Gorm blev medlem af De Danske Garderforeninger i december 1990 og blev fra
starten knyttet til Køge, hvor han deltog
aktivt i foreningens forskellige aktiviteter.
I 2007 blev han formand for bowlingafdelingen i Køge, hvilket senere førte til
overtagelse af funktionen som Regionsbowlingleder i 2011 for region V.
Ind i mellem disse poster blev Gorm også
udnævnt til reservefanebærer i 2009.
Gorm har været en drivende kraft i udviklingen og sammenholdet i vores lokale
bowlingafdeling, som han med initiativ og
energi har ført frem til det, den er i dag.
Også på regionsplan ydede han en entusiastisk indsats. På trods af sin sygdom,
forestod han ledelsen af bowlingafdelingen til kort før hans sygdom tog de sidste
kræfter fra ham.
Vi i Køge og Omegns Garderforening vil
savne Gorm Rasmussen meget og vore
tanker går til hans søde hustru Hanne og
resten hans familie.
Æret være Gorm Rasmussens minde.

Regionsbowling Region V.
Arrangementet finder sted den 5. februar
2017.
Igen i år skal vi stille hold til regionsbowlingen i Want2bowl i Tåstrup. Både herrer og
damer skal være skrappe/skarpe og helt på
dupperne, hvis vi skal have vinderchancer
igen i år. Så vi ligger i træningslejr i hele
januar.
Bowling. Vi bowler hver onsdag fra 18.0019.00 i Køge Bowlingcenter.
GARDERBLADET 
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REGION 5
Skydning. Vi skyder i skydekælderen hver
tirsdag fra klokken 19.00 til 21.00.
Skydeformand Svend Valhlgren telefon 5614
5361.
Garderstuen: Har åbent sammen med skydning, hver tirsdag fra klokken 1900 -2100.
Stoffer er klar bag ”Bundstykket”, med nye
oplevelser/tiltag.
Banko 2016. Arrangementet fandt sted
den 21. november.
Der var stor tilslutning til årets
bankospil. Læs hvordan Bankospillet gik på www.garderforeningerne.dk under Køge GF.

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

Steen Rasmussen

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

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.

Tirsdag den 24. januar kl. 18.30 har
vi igen det hyggelige årlige Bankospil.
Bankospillet afholdes på Cafè Ny Holte Port,
Øverødvej 19, 2840 Holte. Alle medlemmer
og gl. gardere med familie og venner er meget velkommen. Der vil som sædvanlig være
mange flotte præmier og chancen for at gå
hjem med èn eller flere gevinster er derfor
meget stor. Prisen for at deltage er kun 50
kr. for 3 spilleplader, og der kan naturligvis
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købes ekstra plader. Klokken 18.30 serveres
èt stykke med sild, 2 stk lækkert smørrebrød
samt ost og èn øl, èn snaps og kaffe. Prisen
for mad og drikke er kun 100 kr. Kan I spise
mere kan der bestilles ekstra smørrebrød til
kun 20 kr. pr stk. Hank op i familien og vennerne og deltag i dette flotte arrangement.
Trædrejeren håber der bliver tid til at lave
et par ting til lotteriet. Tilmelding og bestilling af ekstra smørrebrød er nødvendig og
skal ske senest 14. januar til Hans Larsen på
4588 5118 mail: hans.vera@mit.bolignet.
dk eller Jørgen Skov Andersen på 4588 6673
eller mail til: joergen@skovandersen.dk
Kom i god tid til en hyggelig Bankoaften.
Skydning: Mandag den 9. januar er første
skydedag i 2017 og da det er første skydedag i januar, er vores damer velkommen.
Der skydes derefter mandage i lige uger
altså hver 14. dag. Der er skydning fra kl 16
til 19. Al skydning er flyttet hjem til vores
nye elektroniske skydebaner i kælderen under Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 53, 2800
Kongens Lyngby.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den
21. februar kl 18.00 på Cafè Ny Holte Port,
Øverødvej 19, 2840 Holte. Tilmelding til
maden senest 14. januar til Hans Larsen på
4588 5118 mail: hans.vera@mit.bolignet.
dk eller Jørgen Skov Andersen på 4588 6673
eller mail til: joergen@skovandersen.dk
Afholdte arrangementer: NORDRE BIRKS
GARDERFORENINGS 75. ÅRS JUBILÆUM
BLEV FEJRET MED MANER! Du kan læse
omtalen, formandens tale og
se billeder fra aftenen på www.
garderforeningerne.dk under
Nordre Birks Garderforening.

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

2017
Vinterskydningen på Hotherskolen i Hårlev
fortsætter på følgende onsdage: 4. og 18.
jan., 1. og 15. feb., 1. og 15. mar. samt 29.
mar., hvor der er fællesspisning med Faxe
GF. Alle aftener startes kl. 19.00.

Generalforsamling 2017 vil blive afholdt
på Traktørstedet Højeruplund den 31.
marts 2017 kl. 18.00. Nærmere information
vil tilgå hvert enkelt medlem.
Fugleskydning 2017. Vi vil i det kommende
år afvikle vores traditionelle fugleskydning hos fanebærer Preben Rasmussen på
Humlemosegård i Lyderslev lørdag den 10.
juni 2017. Vi vil informere om aktiviteterne
via mail og brev samt på vores hjemmeside
www.Stevnsgarderforening.dk
Vi har mistet to af vore ældste medlemmer
i garderforeningen, idet vi modtog meddelelse om at JUL-45 Svend Erik Pedersen, Karise var afgået ved døden den 23.
oktober 2016 samt NOV-51 Ejvind Bjerres,
Karise som døde den 5. december 2016.
Begge var tro mod garderbevægelsen og
Stevns Garderforening til det sidste. Æret
være Deres minde.

Året 2016 er nu gået, og jeg vil gerne
benytte lejligheden til at takke alle vore
medlemmer af Stevns Garderforening for
den store opbakning, der har været til
vore aktiviteter i årets løb. Bestyrelsen vil
samtidig takke for den fine modtagelse vi
får, når vi aflægger besøg i forbindelse med
de runde mærkedage.
Godt nytår
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer med
familier et rigtigt godt nytår.

Sydsjælland

NOV-67 Søren Sørensen

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

Søndag, den 8. januar holder vores formand Erik Harder Mikkelsen, åbent hus
kl. 11-15.00 på Restaurant Gulerodshuset,
Ringstedgade 528, 4700 Næstved. Det er i
anledning af sin 70 års fødselsdag.

Skyttelauget informerer:
Vi har kammeratskabsskydning i Fakse
Garderforening, onsdag d. 18. januar, kl.
19.00. Skydning på 15m. Med efterfølgende spisning. Bindende tilmelding til Kurt
Truelsen tlf. 2365 4602. Start fra vandtårnsparkering kl 18.00.
Vi har Pokalskydning i Fladsåhallen torsdag
d. 2. februar, kl 18.00. Deltagere fra, Fakse,
Haslev, Stevns, og Sydsjællands garderforeninger. Der skydes på 15m, med efterfølgende spisning i garderstuen. Tilmelding til
Kurt Truelsen tlf. 2365 4602.

REGION 6


Garderstuen informerer:
Torsdag d. 5. januar er der åbent i garderstuen kl. 19.00, husk tilmelding til Claus på
2082 7545, senest tirsdag d. 3. januar.
Torsdag d. 12. januar har vi frokostmøde
i Garderstuen, kl 11.00- 14.30. Vi har fået
Theodor Graversen til at komme og fortælle
om sin tid ved Livgarden og på Grønland.
Efter mødet serveres en let frokost inkl. 1 øl,
1 snaps og kaffe, pris kr. 85,00. Alle er velkomne. Tilmelding til Claus, tlf 2082 7545,
senest tirsdag d. 10. januar
Torsdag d. 2. februar er der åbent i garderstuen kl. 19.00, husk tilmelding til Claus
2082 7545, senest tirsdag d. 31. januar.
Den samlede bestyrelse og udvalgene
ønsker et godt nytår. Vores nytårsønske er
at se rigtig mange til vores arrangementer
i 2017. Vores arbejde er næsten lige stort
enten der møder 5 eller 25 eller 125 op !

JUL-74 Kristian Rasmussen

Søndre Birk


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

GF 61
14/6 1938

Kommende arrangementer:
Den 26.1.2017 inviterer vi til kammeratskabsaften i Taastrup med foredrag af vor
nye CH/LG Oberst Mads Rahbek. Se venligst
annoncen indsat forrest under Region V.
Afholdte arrangementer.
Andespil
Foreningen har afholdt sit årlige andespil.
Læs en beretning fra aftenen på www.garderforeningerne.dk under Søndre Birks GF.
Vi kan så også godt røbe at næste år afholder vi vores andespil fredag, 3. november
2017. Sæt allerede nu kryds i kalenderen
hos jer selv og alle jeres venner.

Slutning.
Kære medlemmer. Vi skal nu tage hul på et
nyt og forhåbentligt spændende år 2017.
Det er så nu, at vi i Søndre Birks Garderforenings bestyrelse vil sige jer tak for rigtig
god opbakning og støtte til vor forening i
det forgangne, der har været et spændende år med mange gode aktiviteter. Vi holder gejsten oppe med jeres hjælp og håber,
at I vil være med til at støtte bestyrelse og
forening også i 2017.
Vi ønsker alle vore medlemmer og familie
et rigtig godt nytår. Vi håber, at vi ses i det
nye år.
MAJ-70 Jens CroneJens Crone

Vestlolland


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

GF 50
20/1 1924

Tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 18.15 har
vi sammen med Falster-Østlolland en rundvisning i Maribo Domkirke, efterfølgende
er der kaffe/the og Pilgrimskage i det nye
Pilgrimshus, som blev indviet af Dronningen
i maj 2016. I Pilgrimshuset vil der ligeledes
blive en kort fortælling om ”huset”.
Rundvisningen i kirken tager ca. 1 time. For
dem der måtte ønske det, er det muligt, at
komme en tur på loftet af Domkirken.
Pris pr. person Kr. 55,00 for rundvisning
incl. kaffe/the og Pilgrimskage. (Tag også
familien med). Bindende tilmelding senest
10. januar 2017 til MAJ-77, Niels C. Devantier på 25792932 eller nk4930@gmail.com.
Garderforeningerne i Udlandet (6)
Præsident: MAR-86 Peter KB Diessel
One Renaissanca Place,
#1217, Palatine,
Illinois 60067, USA
Tlf. (847) 690-1774
Mob. 312-882-9191
Fax. (847) 881-0881
e-mail: peter@thediessels.com
www.garderforening.dk/dgu.htm

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

Husk vores generalforsamling d. 23. feb.
2017.
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul,
samt et lykkebringende nytår.

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

15 m skydning
Vi skyder på 15 m d. 8. februar i Vemmelev
Hallen. Nærmere info følger i næste nummer.
Godt nytår til alle medlemmer.

779-SEP-63 Knud Glavind

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

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

Kalifornien

Storbritannien

Mellemstaterne

Vest Kanada

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

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

MAJ-77 Niels C. Devantier


Formand: Amin Amirian
26 Egerton Gardens,
W13 8HQ, London, England
Tlf. +44 (0) 741 153 4422
e-mail: amin.amirian@gmail.com
www.garder-uk.com

GF 99
22/4 1992

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

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
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PERSONALIA

Runde Fødselsdage (50-60-70-75-8085-90-95-100 år) udskrives månedligt
fra DGs edb-anlæg og bringes automatisk 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 garderforeningsnummer. Meddelelse til Garderbladets
kontor er kun nødvendig, hvis dagen
ikke ønskes nævnt. Guld-, Sølv- og
alm. bryllupper m. m. skal anmeldes
til Garderbladets kontor via den lokale garderforening. Husk soldaternummer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale
garderforening eller direkte til Garderbladets kontor.

Guldbryllup

07-01 919-JUL-66
Svend Stenhøj Jørgensen
og Fru June
Digterparken 25
4500 Nykøbing Sjælland

Fødselsdage

GF 21

90 år
11-01 884-NOV-48
GF 57
Eskild Bram
Sohlsvej 15, 6100 Haderslev
15-01 1460-NOV-48
GF 46
Jacob Rasmussen
Bag Volden 4, 6392 Bolderslev
20-01 302-MAJ-49
GF 15
Jens Randers Jensen
Kølsenvej 62, 8831 Løgstrup
24-01 1470-NOV-48
GF 01
Tage Hansen
Tvedvangen 40, 2730 Herlev
26-01 80-MAJ-50
GF 28
Gunnar Jessen
Bjergvej 4, Vilslev
6771 Gredstedbro
31-01 550-MAJ-49
GF 41
Børge Arslev Rosenfeldt
Bakkegårdsvej 34
3060 Espergærde
85 år
12-01 931-NOV-53
GF 12
Oluf Enevoldsen
Rodstensgade 8
8300 Odder
18-01 750-NOV-52
GF 61
Jørgen Kjær Christensen
Vejlebrovej 109, 1. 0001
2635 Ishøj
21-01 829-NOV-52
GF 61
Lavrits Snor
Knudslundvej 11, 2605 Brøndby
29-01 643-NOV-52
GF 02
Erling Lund
Fangelvej 19 D
5672 Broby
05-02 386-MAJ-51
GF 64
Erling Bertelsen
Engholmvej 99, 6880 Tarm
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80 år
11-01 506-MAR-58
GF 05
Knud Henning Mortensen
Tilst Vestervej 17, 8381 Tilst
18-01 833-JUL-57
GF 52
Jens I. Mortensen
Lysholm Allé 104, 4690 Haslev
22-01 466-MAR-57
GF 60
Mads Schmidt Eriksen
Lusigvej 7, Broballe
6430 Nordborg
26-01 806-JAN-57
GF 57
Andreas Lautrup
Slotsgade 33, 1.tv.
6100 Haderslev
29-01 006-SEP-57
GF 10
Poul Kristian Nielsen
Hæsumvej 70, 9530 Støvring
01-02 FEB-57
GF 51
Christian Wichmann
Skovmøllevej 20, 5474 Veflinge
06-02 447-MAR-57
GF 06
Carl Jørgen Jacobsen
Pottehusevej 6, 6580 Vamdrup
07-02 814-NOV-56
GF 12
Poul Erik Hansen
Rude Havvej 163 A, 8300 Odder
08-02 380-MAJ-56
GF 07
Folmer Sørensen
Husmandsvej 11, 4262 Sandved
75 år
10-01 080-MAJ-61
GF 19
Johannes Kristen Laursen
Nordenkjærvej 12, 7620 Lemvig
12-01 266-SEP-61
GF 78
Ole Lundum
Søndertoften 92, 2630 Taastrup
14-01 094-JAN-62
GF 05
Erik Kaas
Lille Norvej 50, 8340 Malling
15-01 033-MAJ-61
GF 30
Jens Anneberg
Papirfabrikken 15, 2.mf.
8600 Silkeborg
16-01 205-JAN-62
GF66
Ankjær Stenskrog
Frøbjergvej 10,
5620 Glamsbjerg
18-01 025-JAN-63
GF 51
John Hansen
Pedersmindevj 69
5450 Otterup
20-01 054-MAJ-61
GF 45
Erik Palle Sørensen
Hestehaven 27, 4652 Hårlev
21-01 600-JUL-62
GF 05
Agner Hydal
Bakkehældet 8, 8520 Lystrup
21-01 923-MAJ-61
GF 11
Jens Ole Munch
Søndre Allé 6, 3700 Rønne
21-01 098-MAJ-61
GF 18
Niels Thomsen
Bjergager Vej 9, 3200 Helsinge
21-01 664-JUL-62
GF 23
Leo Nielsen
Akacieparken 70, 7430 Ikast
22-01 MAR-62
GF03
Viktor Jørgensen
Hørsholmvej 15, 7160 Tørring
27-01 955-SEP-62
GF 78
Jørn Ribergaard Sørensen
Sognevejen 9, 2690 Karlslunde
02-02 564-JUL-62
GF 18
Søren Eskildsen
Kammerrådensvej 11, 3.th.
2970 Hørsholm
04-02 553-JAN-61
GF 34
Peter Jensen
Ullerupvej 32, 9670 Løgstør

06-02 910-MAJ-61
GF 08
Finn Kærsgaard
Birkelundsvej 3
8960 Randers SØ
08-02 404-MAR-62
GF 02
Preben Schack, Ryttervejen 14
5240 Odense NØ
09-02 017-JAN-62
GF 37
Kristian Hansen
Skolebakken 3
5762 VesterSkerninge
70 år
14-01 232-NOV-67
GF 13
Jan Bernt Jensen
Fredensgade 6, 4200 Slagelse
15-01 395-NOV-67
GF 15
Erling Grønborg, Harehøjen 8
8800 Viborg
17-01 582-JAN-67
GF 72
Niels Peter Mikkelsen
Nørrevang 7, 8662 Tistrup
18-01 681-MAR-67
GF 21
Hans Peder Andreasen
Dybesøvej 64, 4581 Rørvig
19-01 787-MAR-67
GF 50
Svend Armand Mortensen
Vestmosevej 18, 4900 Nakskov
22-01 JUL-67
GF 11
Aksel Munkegaard Sode
Ibskervej 40, 3740 Svaneke
22-01 699-APR-68
GF 35
Knud Ove Sørensen
Rønnebærvej 26, 9500 Hobro
25-01 221-NOV-67
GF 60
Hans Peter Hansen Novrup
Svangkærvej 14, 6340 Kruså
26-01 712-MAR-67
GF 73
Henning Peter Guldbrand
Finlandsvej 8, 7200 Grindsted
27-01 676-MAR-67
GF 36
Knud Møller Christensen
Ringklostervej 19, Båstrup
8600 Skanderborg
28-01 736-MAR-67
GF 13
Jørgen Ebbe Astrup Andersen
Marievangsvej 91, 4200 Slagelse
28-01 FEB-69
GF66
Per Møller
Sandløkken 10, 5560 Aarup
29-01 289-OKT-67
GF 41
Gunnar Birnum
Månevej 19, 3100 Hornbæk
30-01 770-MAR-67
GF 55
Frank Nyborg Sørensen
Ramten Hedevej 19
8586 Ørum Djurs
30-01 821-JUN-67
GF 61
Hans Jørgen Lundbye
Kærgårdsvej 15, 2650 Hvidovre
31-01 404-JAN-67
GF 66
Poul Henning Jensen
Gravergyden 10, 5690 Tommerup
31-01 874-MAR-66
GF 72
Jens Peder Moltesen
Gyvelvænget 3, 6710 Esbjerg V
01-02 IFG
GF 60
Erling Lundsgaard
Ludvig Holbergs Vej 7
6400 Sønderborg
04-02 408-JAN-67
GF 13
Walther Skou Nielsen
Vinkelstræde 7, 4100 Ringsted
04-02 JUL-69
GF 42
Mogens Sørensen
Degneløkken 18, 5540 Ullerslev
04-02 753-MAR-67
GF 45
Knud Rasmussen
Nordmarksvej 7
2680 Solrød Strand

04-02 445-Jan-67
GF 05
Svend Casper
Hammelvej 159, 8870 Langå
05-02 AUG-67
GF 05
Otto Bisgaard
Katterhøjvej 28, 8270 Højbjerg
07-02 630-MAR-67
GF 23
Leo Troels Gjørret
Fuglsang Allé 13, 3.th.
7400 Herning
08-02 649-MAR-67
GF 50
Per Christian Christiansen
Ryttervej 2, 4960 Holeby
09-02 AUG-67
GF 03
Lynge Rasmussen
Jupitervej 54, 8723 Løsning
60 år
12-01 OKT-77
GF 46
Lorenz Clausen Callesen
Heldbjergvej 15, 6200 Aabenraa
12-01 JAN-77
GF 66
Lars Erik Hansen
Lindevej 10, 5560 Aarup
13-01 MAJ-77
GF 28
Flemming Bonde Tonnesen
Lovrupvej 9, 6690 Gørding
18-01 OKT-80
GF 64
Karsten Jensen
Toften 11, 7130 Juelsminde
19-01 OKT-77
GF 33
Jørgen M. Bech
Storebæltsvænget 35
5500 Middelfart
21-01 IFG
GF 01
Michael Christian de Voss
Lærkeskellet 18
2000 Frederiksberg
24-01 OKT-77
GF 06
Niels Henrik Ibsgård Pedersen
Holtvej 19, 6580 Vamdrup
26-01 JAN-77
GF 23
Poul Henrik Tranberg
Agerbjerg 71, 7400 Herning
26-01 JUL-78
GF 37
Ib Vagn Jacobsen
Svendborgvej 69
5772 Kværndrup
27-01 JAN-77
GF 05
Keld Louie Pedersen
Holmegårdsvej 58
8270 Højbjerg
27-01 NOV-78
GF 30
Henrik Ostenfeldt
Røddingvej 16, 8600 Silkeborg
28-01 OKT-77
GF 41
Hans Jørgen Flygaard
Sabroesvej 13 D, st.th.
3000 Helsingør
02-02 OKT-77
GF 05
Bent Rosborg Pedersen
Byagervej 136, 1.tv., 8330 Beder
04-02 OKT-77
GF 15
Thorkild Andreas Laursen
Mads Doss Vej 26, 8620 Kjellerup
50 år
12-01 MAJ-89
GF 01
Tom Koustrup
Slagelsevej 43, 4281 Gørlev
12-01 JUN-87
GF 26
Morten N. Dyris
Baunevænget 118, 7600 Struer
12-01 OKT-86
GF 93
Niels-Ulrik Bergstrøm
1435 Parkside Dr.
Park Ridge, IL 60068
USA
16-01 JUN-87
GF 03
Jesper Korshøj Jepsen
Platanallé 40, 8700 Horsens

17-01 JUN-87
GF 72
Bjarne Overgaard
Torvegade 27, 6800 Varde
19-01 JAN-89
GF 05
Mogens Lerche
Kunneruphøj 36, 8361 Hasselager
20-01 JUN-87
GF 01
Claus Gisselmann Olsen
Rødager Allé 55 G, 2610 Rødovre
29-01 OKT-87
GF 78
Kenth Kjølby Andersen
Alberts Have 32
2620 Albertslund
05-02 JUN-87
GF 46
Torben Viuf
Kulsviervej 5, 6630 Rødding
06-02 OKT-87
GF 26
Per Nørgaard Mortensen
Skavstrupvej 2, 7500 Holstebro
08-02 APR-87
GF 17
Niels-Henrik Skafte
Køgevej 20, 4621 Gadstrup
08-02 JUN-87
GF 56
Anders Larsen
Allingdamvej 145, 9850 Hirtshals

Dødsfald

2281-MAJ-42
GF 16
Fridtiof Larsen
Venslev Søpark 17, 4050 Skibby
365-JUL-45
GF 05
Carl Groes Pedersen
Skovvangsvej 133, st. 0002
8200 Aarhus N
485-NOV-46
GF 01
Georg Egon Bent Jensen
Ålekistevej 188 C, st.tv.
2720 Vanløse
462-NOV-47
GF 06
Brüner Christensen
Reinholdts Bakke 27
6640 Lunderskov
48-MAJ-50
GF 01
Troels Schaldemose-Nielsen
Schrattensteingasse 50
A-2700 Wr. Neustadt
Østrig
510-MAJ-53
GF 15
Kjeld William Kjeldgaard
Sundvej 73, 8832 Skals
695-MAJ-55
GF 15
Hugo Cramer Raaby
Borgergade 10, 8840 Rødkærsbro
009-SEP-58
GF 30
Arne Malmkvist Olsen
Langdalsvej 16, 8600 Silkeborg
119-MAJ-59
GF 23
Poul Børge Olesen
Rosenvænget 21, 7400 Herning
140-JUL-59
GF 33
Ejner Skovgaard Larsen
Nymarksvej 25, 5471 Søndersø
302-SEP-59
GF 37
Poul Evald Thestrup
Avernakøvej 13, 5700 Svendborg
153-JAN-60
GF 53
Jens Erik Østergaard
Slagelsevej 18, 4460 Snertinge
179-SEP-61
GF 45
Gorm Rasmussen
Plantagevej 19
2680 Solrød Strand
049-NOV-63
GF 70
Leif Hellsten
Østre Strandvej 61, 9990 Skagen
133-MAJ-66
GF 49
Carsten Andreasen
Ceresvej 9, 4220 Korsør

JAN-73	
Ivan Bohl
3316 Ridge Blvd.
Westbank, BC, V4T 2V6
Canada

GF 95

TAK

Hjertelig tak til Nordre Birks Garderforening for venlig opmærksomhed i
anledning af min 80 års fødselsdag den 2.
november.

206-MAJ-56 Christen Duus Andersen
Tak til Frederiksborg Amts Garderforening for fremmøde og gave til vores
guldbryllup.

155-NOV-58 Arne Kroll Larsen

En stor TAK til Køge og Omegns Garderforening for besøg og vingave ved min 85
års fødelsdag.

351-MAJ-52 Anker Hede Nielsen
En stor tak til Flemming Rytter for den
meget flotte håndskrevet hilsen, samt
tak de fremmødte repræsentanter fra
Holbæk Amts Garderforening, i anledning
af min 95 års fødselsdag den 12. november 2016.

231-NOV-42 Johannes Evald Olsen
En stor tak til Køge og Omegns Garderforening for den dejlige flaske Garder
Portvin og fremmøde ved min 80 års
fødselsdag.

070-NOV-57 Helge Sørensen

Tak til Vicpræsident Jens Saaby, samt en
tak til Garderforeningen for Bjerringbro
og Omegn med besøg af Carsten Ivan
og Per, med blomster, vin, Veteran øl og
snabs.
I anleding af min 70 års fødselsdag

964-JUN-68 Ole Fisker Andersen

Tusind tak til Gl. Roskilde Amts Garderforening for de dejlige flasker rødvin i
anledning af min 70 års fødselsdag, den
15.11. Også stor tak for besøget af hele
bestyrelsen, m.fl.
Det blev en rigtig festlig dag!

SEP-68 Erik Rye Andersen
Tak til præsident oberst Rytter for det
fine håndskrevne telegram i anledning af
min 90 års fødselsdag den 2-11 2016. Det
glædede mig meget. Og mange tak til gl.
Roskilde Garderforening for besøg på min
90 års fødselsdag, og tak for vinen.
Venlig hilsen.

638-MAJ-48 Svend Aage Simonesen

Tak til Fakse GF for gaven til min 85 års
fødselsdag.

454-MAJ-52 Gunner Rasmussen
Tak til Vestfyns Garderforening for deltagelse ved 140-JUL-59 Ejnar Skovgaard
Larsens begravelse den 25. november
2016. Tak til de gardere der mødte op.

Venlig hilsen familien

Hjertelig tak til Viborg og Omegns Garderforening for krans og fremmøde med
fane ved min mand 510-MAJ-53 Kjeld
Kjeldgaards bisættelse.

Inga Kjeldgaard
GARDERBLADET 
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NYT FRA DG
dybtfølt ønske om, at foreningerne skal bestå, så længe Livgarden

Garderbladet har spurgt APR-09 Karsten Fruergaard,
regionsbowlingleder i region 2, hvad DG bowling er for ham.
Her følger hans svar.

eksisterer – vi må huske på, at den ånd vi har ved Den Kongelige

Ja hvad er Bowling? Er det ikke bare et kedeligt spil med kugler og
10 kegler? – Jo det kunne man godt tænke, at det var. Egentlig er

det et rigtigt sjovt og hyggeligt spil, som man kan spille med alle,

uanset alder og ambitionsniveau. Når først spillet er i gang, hygger
man sig, og har det sjovt. Og der kan hurtigt gå konkurrence i

den, med dem man spiller med. Bowling er ikke aldersbestemt, så
man kan mikse holdene, som man vil. Naturligvis er det ikke kun
spillet, som man samles om, det er også alle røverhistorierne og

Vi må også huske på, at dem der sidder i de forskellig foreninger

og regioner nu, ikke er her for evigt. Skal fællesskabet bevares, er
vi yngre gardere nødt til at træde til, inden det er for sent.

Da jeg synes bowling både er sjovt og hyggeligt på samme tid, har
jeg valgt at stå i spidsen for regionsbowling i region II. Jeg synes
det er vigtig, at vi tænker over, at vi valgte at blive en del af Den

Kongelige Livgarde, og det store fællesskab der står bag. Lad os

regionerne laver. Jo flere vi er, jo sjovere og hyggeligere er det, og

jeg nyder det fællesskab det giver, at være gammel garder!

som vi siger: EN GANG GARDER ALTID GARDER!

Jeg har som ung, tidligere garder taget skridtet videre og valgt
II. Det har jeg fordi, jeg kan lide at bowle, men også fordi vort

med at bevare den!

nu hjælpes ad og bakke op om de arrangementer foreningerne og

minderne fra "dengang" og nu, som man deler med hinanden, og
at påtage mig opgaven, at skulle stå for Regionsbowling i Region

Livgarde, ikke er noget man finder i mange regimenter, så det er

gamle regiment står mit hjerte nært. Af samme årsag nærer jeg et

Jeg håber at mange af jer i fremtiden vil tage til regionsbowling og
få et par hyggelig timer sammen.

Vel mødt – APR-09 Karsten Fruergaard

Der arrangeres Regions- og Landsbowling i din Region som følger:

Region I - Kan deltage i Region II eller deltage i C-rækken - kontakt Kjeld Sørensen / 2174 7775
Region II - Afholdes den 25/2 i Bowlinghallen i Viborg - invitationer er sendt ud
Region IIi - Afholdes den 23/2 i CityBowling i Fredericia - invitationer er sendt ud
Region IV - Afholdes den 7/1 i Bowl'n Fun i Svendborg - invitationer er sendt ud
Region V - afholdes den 5/2 i Want2Bowl i Høje Taastrup - Invitationer er sendt ud.
Skulle der være spørgsmål er i velkomne til at kontakte den Regions-ansvarlige eller undertegnede.
På gensyn i Bowlinghallen – Præsidiets Bowlingudvalg,

Henrik Agerlin – henrik.agerlin@gmail.com

HOLD NOV-62
Kære Garderkammerater. Så nærmer tiden for vores 55
års Jubilæum sig. Som noget nyt er det jo i maj måned og
ikke som vi plejer i november.
Vi mødes til middag lørdag den 6. maj, Årgangsparade
den 7. maj og slutter med frokost.

Pakning af julegaver
Med hjælp af 12 friske gardere, fik vi sidst i
oktober måned pakket og sendt julegaver til
Livgardens udsendte personel. Gaverne var
blandt andet fyldt med slik, kager, chokolade
samt en lommelærke fra Livgarden.

Vi får snarest en melding fra dig om hvilke af delene, du og
din ledsager kan deltage i.
Vi vil så lave et program for vores Jubilæum.
137 Ib Jørgensen – maibjoe@mail.dk
125 Christian Nygaard – bugge.nygaard@altiboxmail.dk

