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PRÆSIDENTEN HAR ORDET

 PRÆSIDIET

Så blev det marts måned, og vi har lagt de koldeste vintermåneder 
bag os. 

Der er blevet indgået et nyt 6-årigt forsvarsforlig (2018-2023), 
der indeholder flere positive takter ud over længden på 6 år i 
stedet for de traditionelle 4 år. Forsvaret får tilført flere ressourcer, 
hvilket ikke er set i mands minde. Herudover øges værnepligtsind-
taget, hvilket også er en nyskabelse. En del af det øgede indtag går 
til Livgarden til etablering af et ekstra vagthold i Vagtkompagniet, 
der samtidigt vil kunne være til rådighed for Politiet i Hovedstads-
området i terror-situationer. Chefen for Den Kongelige Livgarde 
vil komme nærmere ind på dette emne i sin klumme hér i dette 
og måske kommende numre af Garderbladet, hvorfor jeg ikke vil 
berøre emnet yderligere.

Af helbredsmæssige årsager har min stabshjælper (SfP), Steen 
V. Grubert, måttet melde fra. Som ny SfP er det lykkes for mig at 
overtale Jørn Knudsen til at træde til med virkning fra 1. febru-
ar 2018. Jørn fortsætter som formand for Garderforeningen i 
København. Steen fortsætter dog som formand for Arbejdsgruppe 

Årgange (AG/ÅRG), hvilket jeg er meget taknemmelig for set i lyset 
af den prioritering, som De Danske Garderforeninger (DG) tillæg-
ger den øgede rekruttering i årgangsstrukturen. Jeg vil gerne ved 
denne lejlighed rette en varm tak til Steen for sin store og dedike-
rede indsats for mig og DG de sidste par år og før det for en lige så 
vigtig og god indsats som formand for Hverveudvalget. 

Der åbnes på et tidspunkt i marts måned for tilmeldingen til 
Gardermarch 2018, som i år finder sted søndag den 30. september. 
Fællesprojektet mellem DG, Gardernet-
værk og Livgarden er vigtig, idet over-
skuddet går til bl.a. Livgardens veteran-
arbejde. Gardermarch har udviklet sig 
stærkt siden starten i 2015, så skynd jer 
at få jer og jeres familie tilmeldt 
inden tilmeldingsfristens udløb. 
Og tag gerne børn og børnebørn 
med.

→  fortsættes på side 4

11-06-1934

13-02-2018

Æret være HKH Prins Henriks minde
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Søndag den 6. maj gennemføres årets Årgangsparade på Livgar-
dens Kaserne. Porten åbnes kl. 08:00 og paraden opstillet kl. 09:50 
med start kl. 10:00. Kom og vær med til at festliggøre dagen for 
jubilarerne og jer selv og sørg for, at jeres årgangsformand og 
-bestyrelse holdes til ilden og styrer butikken. 

EU har udarbejdet en forordning om håndtering af personfølsom-
me data, der træder i kraft i maj 2018. Det lyder tørt og kedeligt 
i manges ører, men det er lige om lidt og det kommer i højeste 
grad til at berøre ”Foreningsdanmark”, herunder DG. Vi er nok alle 
enige om, at personfølsomme data (religion, sundhedstilstand, 
straffeattest o.s.v.) skal håndteres forsvarligt og fornuftigt, men 
med EU´s nye forordning mener mange, at man er gået for vidt. 
Men uanset dette, skal vi overholde reglerne deri, og strafferam-
men  for overtrædelser er ”astronomisk”. 

→  fortsat fra side 3

Flemming Rytter
Præsident for De Danske Garderforeninger

Derfor har DG nedsat en arbejdsgruppe (AG/PSNDATA) under 
Forretningsførerens formandskab, og gruppen har allerede indledt 
sit arbejde. Indledningsvist afdækkes, hvor DG og alle garderfor-
eningerne kommer i berøring med forordningen, og dernæst skal 
der udarbejdes regelsæt, som alle derefter haver sig at rette. Vi 
følger selvsagt også med i, hvad andre omkring os gør, ikke mindst 
for selv at blive inspireret. Jeg er i denne sammenhæng ked af, at 
Arbejdsgruppe IT (AG/IT) ikke har været i stand til at udarbejde et 
projekt, der kunne være blevet godkendt på repræsentantskabs-
mødet i Randers 9. juni 2018. Men tidsfrister herfor er for længst 
overskredet. Midt i denne jammer er det, held i uheld, så lykkeligt, 
at de restriktioner, som EU dataforordning pålægger bl.a. DG, vil 
blive og skal håndteres i et nyt DG IT-system, således at man ikke i 
de enkelte garderforeninger skal slås med denne sag.                 

BrewPub København og Livgardens Historiske Samling lancerer 
en ny markeringsøl "Ritmester" - til minde om Den Kongelige 
Livgarde til Hest.

Idéen er at mindes Den Kongelige Livgardes historiske tilstedevæ-
relse i Vestergade - lige over for BrewPub København.

Hestgarden, som havde kaserne i Gardergården - i Vestergade - er 
en historisk militærenhed, som ikke eksisterer længere. Men Hest-
gardens ceremonielle virke videreføres den dag i dag ved Garde-
husarregimentets Hesteeskadron, som ved særlige lejligheder bl.a. 
kan opleves i det københavnske gadebillede. 

”Ritmester” er desuden brygget til minde om kong Christian den 9. 
(1818-1906), som i en længere årrække var tjenestegørende ved 
Hestgarden - bl.a. som ritmester og chef. Og som i øvrigt måtte lide 
den tort at acceptere enhedens nedlæggelse i 1866. 

”Ritmester” er brygget helt i Hestgardens ånd - af de bedste råva-
rer og med reference til den beredne tjeneste med tilsætningen 
af rug og havre. Derudover er øltypen en IPA (India Pale Ale), der 
som øltype - med dens historie og oprindelse - har klare referen-
cer til soldatervirket.

”Ritmester” fås kun på BrewPub København og skal derfor nydes 
on location - på dette historiske sted med reference til Den Konge-
lige Livgardes historie.

En del af overskuddet fra salget af ”Ritmester” går til at forbedre 
formidlingen i Livgardens Museum. "Ritmester" koster 65 kr. for 
1/2 liter fadøl.

Hvis du er interesseret i at se uniformer, våben mm. fra Hestgar-
den kan du besøge Livgardens Museum, der ligger på Livgardens 
Kaserne, Gothersgade 100, 1123 København K. Museet har åbent 
lørdage og søndage fra kl. 11.30-15.00. Der er gratis adgang.

HISTORISK SAMLING
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Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Tlf. 7283 4000

Presse- og Informationsofficer
Thomas Helbro Reimann
Tlf. 4193 3642
lg-gse10@mil.dk

DG Forbindelsesofficer
Adjudanten
Kaptajn Morten Zibrandtsen,  
lg-gse03@mil.dk

Der forventes også en opgave med uddannelse af løjtnanter i 
føreruddannelse, som i rammen af 2. brigade formodentlig delvist 
skal gennemføres på Garderkasernen, hvilket også vil give gode 
jobmuligheder for nogle rutinerede befalingsmænd og officerer.
Forliget betyder, at der i fremtiden kun er to bataljoner ved 
Livgarden. Den professionelle bataljon og uddannelsesbataljo-
nen. Hvad deres nøjagtige organisation, opgaver og dermed også 
bemanding bliver, er endnu uafklaret, men det forventes at være 
afklaret senest til sommer. Der er ingen af opgaverne på kasernen, 
som umiddelbart ser ud til at forsvinde, og der er udsigt til, at der 
kommer flere til, så der bliver fortsat brug for de rigtig mange 
dygtige medarbejdere, som i dag er i enhederne ved Livgarden. En 
sådan omskiftning af opgaver og personel mellem enheder er altid 
svær og forbundet med mange følelser, men vi vil ved regimentet 
og i samarbejde med 2. brigade, hvor I og II LG i dag hører til, gøre 
alt, hvad vi kan, for at lave den bedst mulige overgang til den nye 
struktur.
Sluttelig så vil ændringerne i forbindelse med forliget betyde, at 
regimentet får et stort ansvar for at løfte en del af den daglige 
administration i kompagnier og bataljoner op i et fælles admini-
strationselement, og regimentschefen får et meget større ansvar 
for personelplanlægningen og bemandingen af alle enheder på 
garnisonen. Det vil være en styrke for hele regimentets mulighe-
der for at lave karriereplanlægning og personeludvikling igennem 
forskellige stillinger på tværs af regi-
mentet, noget som er lidt udfordret i 
den nuværende struktur.
 
Pro Rege et Grege

CHEFEN HAR ORDET

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige 
Livgarde

Den Kongelige Livgarde som regiment kommer styrket ud af det 
nye forlig

Så kom forliget endelig langt om længe. Det er et godt forlig for 
forsvaret, for hæren og for den Kongelige Livgarde, når man ser på 
de store linjer.

Den Kongelige Livgarde fortsætter som selvstændigt regiment 
med direkte reference til Hærstaben. Det er ikke en selvfølge i det-
te forlig, men henset til de opgaver vi er blevet pålagt som en del af 
forliget, så er det set med mine øjne en meget klog beslutning.

Det mest profilerede emne i forliget vedr. Livgarden er det 4. vagt-
hold, som det populært omtales. Det er reelt en styrkeforøgelse til 
vagtkompagniet på et komplet vagthold med kadre for bl.a. at løse 
det stigende antal opgaver, der reelt er kommet igennem de seneste 
år. Derudover giver det kapacitet til, at der altid er et vagthold i 
beredskab m.h.p. at kunne blive indsat med meget kort varsel til 
støtte for politiet med etablering af bevogtningsopgaver, hvor der er 
behov for det. En kapacitet, som er blevet efterspurgt i forbindelse 
med den ændrede terrorsituation i København. For garderne hand-
ler det om at oprette og gennemføre en bevogtning, som de bl.a. 
gør det på Kastellet med ultra kort varsel et nyt sted, eksempelvis 
i København, hvor politiet har behov for det. Det er en god opgave 
for Livgarden, for det passer godt med den uddannelse, vi har ud-
viklet os frem til over det sidste år. Det giver et øget antal indkaldte 
til uddannelsen i III/LG og øget behov for indkvartering på de to 
kaserner, men det er udfordringer, som kan løses.  Med et motto 
”For konge og folk” så er denne opgave meget ”og folk” - nemlig til 
gavn for civilbefolkningen og det synes jeg passer godt til os.

Apropos civilbefolkningen, og der hvor vi møder den, så består 
Den Kongelige Livgardes musikkorps i sin nuværende form. Måske 
et af de få steder, hvor der ingen ændringer er.

Hærens største projekt er opstillingen af den professionelle depo-
lyerbare brigade. I/LG skal indgå i den nye 1. brigade som en af de 
tre kampbataljoner og den skal i fremtiden have et uddannelse-
selement tilknyttet, som ikke bare skal medvirke til at uddanne ba-
taljonen, men også arbejde med forskellige specialer formodentlig 
med tilknytning til infanterihåndværket. Meget af dette element er 
endnu uafklaret, men på sigt giver det gode tjenestemuligheder for 
erfarent personel, der kan medvirke til at opretholde fagligheden 
på kasernen, og som nu ikke behøver at tage til Vestjylland for at 
løse de opgaver.

 LIVGARDEN
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TEKST: APR-12 ANDREAS DALSGAARD

Kaptajn Thomas Reimann kan med udgangen af marts må-
ned se tilbage på sit første år som presseofficer ved Livgar-
den. For en kaptajn fra flyvevåbnet voldte skiftet til hærens 
måske nok mest traditionsbundne regiment en hel del over-
raskelser og omvæltninger. En af de største overraskelser, 
var interessen for regimentet blandt de gamle gardere. 

”Der bliver virkelig lagt mærke til tingene. Det er en af de ting, der 
er gået op for mig via Facebook. Lige så snart vi lægger noget op, 
så kommer der en reaktion. Og det kan også ærgre mig engang 
imellem, når der for eksempel bliver kommenteret på, at garderne 
ikke går i takt, når de går gennem porten efter en Rextur. Vi har jo 
alle sammen været der, så hvorfor ikke tage imod garderne med 
et skulderklap. Det er heldigvis størstedelen, der gør det, men 
engang imellem ærgrer det mig alligevel, når der bliver kommen-
teret med de mere sure opstød. Det er i særdeleshed en ting man 
lige skal vænne sig til – alle disse følelser der ligger i det at være 
gammel garder. Det har jeg jo ikke. Jeg er ikke vokset op med 
garderne, idet jeg har været i flyvevåbnet i 25 år, hvilket der måske 
også er en fordel ved, idet jeg kan se anderledes på tingene. Jeg 
stiller måske også nogle dumme spørgsmål til de tjenestgørende 
engang i mellem.”  

DRENGEDRØMMEN BLIVER TIL 

Det skulle egentlig have været hæren og måske endda Livgarden, 
at Reimanns karriere som soldat fra starten ville udforme sig 
indenfor. Med en morfar der selv var gammel garder, er Thomas 
gennem sin barndom blevet opflasket med regimentet, garderhi-
storier og vagtparader – præcis som de fleste andre gardere med 
fædre og bedstefædre, der har tjent ved regimentet. 

”Jeg har vidst fra 5-års alderen, at jeg skulle være soldat, og i 8. 
klasse var jeg allerede klar til at sige, at jeg skulle være officer i 
hæren. Det var grunden til at jeg skulle i gymnasiet – så jeg kunne 
klare optagelseskravene til officersskolen. Men i gymnasiet møder 
jeg en dag min kærestes nabo, som er ansat i flyvevåbnet, og vi 
taler meget sammen om emnet. Jeg bliver med tiden ret lun på 
ideen om flyvevåbnet, da jeg kan høre, at der på det tidspunkt er 
et andet syn på mandskabsbehandling. Samtidig oplever jeg, at en 
af mine kammerater vender hjem fra Sønderborg, markant ændret 
fra den person som rejste derned. Og dén oplevelse fik mig til at 
vælge flyvevåbnet.”

I 89 starter Reimann på Flyvevåbnets kadetaspirantlinje, hvor 
valget af tjenestegren måske stadig trak sine spor fra drømmen 
om hæren: Jeg valgte det mest infanteriagtige man kan vælge i 
flyvevåbnet, nemlig Nærforsvar/Nærluftforsvar af flyvevåbnets 
flyvestationer – så jeg var så meget infanterist man nu kan blive 
inden for flyvevåbnet. ”

”Efter de første 2 måneder som rekrut og 6 måneder på sergent-
skole starter jeg så på officersuddannelsen, hvor jeg bliver sendt til 
Aalborg for at uddanne mig til nær-luft-forsvar med Bofors 40 mm 
kanoner. Så sker der det, at jeg midt i det hele faktisk føler, at jeg 
er for ung. På det tidspunkt ville jeg være 23 år, når jeg kom ud og 
skulle stå med ansvaret for 30 mand. Jeg følte at jeg manglede er-
faring som mellemleder, og jeg prøver derfor på at finde en løsning 
med officersskolen, hvor jeg lige går i en stilling et år, tilegner mig 
den fornødne erfaring, og så starter på det efterfølgende kadet-
hold. I stedet satte officersskolen hælene i, afbrød samarbejdet og 
hjemsendte mig med 7 dages varsel. ”

Bevæbnet med 
40mm Canon
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BEVÆBNET MED 40MM CANON 

Efter et par år i det civile fandt Reimann dog vej tilbage til Forsva-
ret, startende med en FN udsendelse til Balkan i efteråret 93 på 
hold 4. Hjemvendt fra Balkan rejser Reimann til Jylland for på ny 
at påbegynde Flyvevåbnets officersuddannelse. Og denne gang 
lykkedes det at gennemføre uddannelsen uden nævneværdige 
kontroverser med officersskolen, hvormed Reimann udnævnes 
i 97. Herfra går det slag i slag, og som nyudnævnt kaptajn i 2002 
stifter Reimann for første gang bekendtskab med kommunikati-
onsaspektet i Forsvaret. 

”I 2002 får jeg et job som holdofficer på Flyvevåbnets Officerssko-
le for et hold kadetter. Undervejs er der en anden holdofficer, der 
står for al rekruttering, som skal en tur til Libanon. Der får jeg så 
hans opgaver oven i hatten. Og her stifter jeg første gang bekendt-
skab med hele presseaspektet, og begynder egentlig at finde 
kommunikation ret interessant.” 

Bekendtskabet med kommunikationen følger derpå Reimann tæt 
i de forskellige stillinger der undervejs former den militære kar-
riere og udmunder i et af højdepunkterne i 2006, hvor Reimann 
medvirker til at formulere Forsvarets første kommunikationspoli-
tik som repræsentant for Forsvarets Sundhedstjeneste. 

”Igennem mit arbejde med Forsvarets kommunikationspolitik lyk-
kedes det mig så at skaffe de rigtige kontakter, der senere får mig 
ansat i Forsvarets Mediecenter, hvor jeg begynder at beskæftige 
mig med at uddanne presseofficerer til internationale og nationale 
opgaver, blandt andet med fotokurser og medietræning. Særligt er 
det med at tage bedre billeder et stort mantra for mig, da jeg selv 
som udsendt oplevede at få stukket et lille kamera i hånden, som 
dårligt var til at arbejde med. Derfor var det vigtigt for mig at blive 
bedre, og ikke mindst sørge for, at andre blev bedre til at tage bille-
der, og udnytte det materiel, der var til rådighed. ” 

Netop kameraet er måske presseofficerens vigtigste værktøj, når 
der fra verdens brændpunkter og de danske udstationeringer skal 
kommunikeres hjem til Danmark om de oplevelser, forhold og 
kampe som de danske udsendte må håndtere. Som presseofficer 
er man, med denne opgave, med til at mindske afstanden mellem 
de udsendte og pårørende. Her fortæller Reimann, at han på sine 
udsendelser som presseofficer skrev 13-14 siders lange nyheds-
breve til de pårørende for at holde dem grundigt orienteret om 
den opgave der blev løst.

Reimanns morfar, Hil-
mar Madsen, var vær-
nepligtig i 1937-39 på 
Jægersborg Kaserne. 

Efterfølgende har Re-
imann fulgt sin mor-
fars spor ved at gøre 
tjeneste på Jægersborg 
Kaserne, og nu som 
soldat Livgarden.

På Reimanns udsendelser som presseofficer har et af 
hans vigtigste mål været at skyde de danske styrker 

– dog med  et Canon kamera. 
De mange billeder blev blandt andet  sendt hjem til 

pårørende som nyhedsbreve om den udsendte enhed. 
Billedet her er fra Incirlik Air Base i Tyrkiet i 

forbindelse med F-16 indsatsen over Syrien og Irak.
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GARDEN KALDER 

Efter Reimanns seneste udsendelse vender han hjem til en stilling, 
hvorom rygterne går på nedlæggelse, og må derfor overveje den 
næste arbejdsplads. Meget belejligt havde Reimann allerede før 
sin udsendelse stiftet kontakt til Livgarden. ”Siden 2014 havde jeg 
faktisk støttet Livgardens presseofficer Bjarke Therkildsen, både 
med fotoopgaver og støtte til de sociale medier. På et tidspunkt 
fortæller han mig så, at han havde søgt og fået en anden stilling, og 
så lå det jo lige til højrebenet at søge den stilling, der nu blev slået 
op i Livgarden. ”

I foråret 2017 rykkede Reimann ind på Garderkasernen i sin nye 
stilling som presseofficer, og det bød på en håndfuld overraskende 
og forfriskende indtryk om Livgarden. ”I forhold til den omgangs-
tone og mandskabsbehandling jeg oplevede i 93/94 med min 
kammerat, der kom hjem fra sergentskolen i Sønderborg, helt 
forandret fra ham jeg kendte, så er der sket en væsentlig ændring i 
hæren. Der er ikke nogen tvivl om, at den skarpe indsættelse som 
blandt andet Livgarden har været igennem i Afghanistan har bety-
det en hel del for, hvordan man arbejder sammen. Jeg fornemmer 
og ser et rigtig stærkt sammenhold i regimentet. Den Kongelige 
Livgarde, som jeg måske har opfattet den, har ændret sig markant 
– og kun til det bedre. Her er et fantastisk sammenhold, og det kan 
jeg mærke nu. ”

Som Reimann indledningsvis fortalte, så eksisterer dette sammen-
hold ikke kun inden for hegnet på kasernerne – men i lige så høj 
grad blandt de gamle gardere på den anden side. Det blev allerede 
bekræftet to minutter efter Reimann var startet i stillingen, hvor 
historien om den glemte pung dukkede frem på de sociale medier. 
”Da vi efterlyser pungen på Livgardens Facebook side, når vi ud til 
640.000 mennesker. Og det er jo specielt takket være gamle garde-
re, der har delt den her historie, som sådan set bare er et billede af 
en pung. Det medfører at vi kommer på national radio, vi kommer 
på flere lokale tv stationer og historien når endda til Go´ Morgen 
Danmark. At det så tilmed lykkedes at finde den gamle garder, 
vidner endnu engang om det kæmpe sammenhold der eksisterer. ” 

Kommunikationsprojekterne er der for tiden rigtig mange af, 
og Reimanns målrettede indsats for at anskaffe det nødvendige 
udstyr til at producere de gode historier betyder, at vi i fremtiden 
kommer endnu tættere på Livgarden. Og det slår i sagens natur en 
krølle på historien om presseofficeren, hvis vigtigste opgave beror 
på at formidle kontaktfladerne mellem soldaterne og den civile 
verden. 

En af de store omvæltninger der er ved at skifte stilling fra Flyve-
våbnet til Livgarden er eksercitsen. I løbet af april måned venter 
blåt kursus for officerer, hvorefter Reimann indgår i vagtrosten. 
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NYT FRA REGIMENTET

Stor støtte i 2017 fra GARDERSHOP.DK

LIVGARDEN CYKLING
Livgarden Cykling er et netværk for cykelinteresserede, som blev 
dannet forrige år og som nu består af ca. 200 medlemmer. Livgar-

den Cykling er for både 
racer - MTB - og triatlon 
interesserede samt for 
hverdagspendlere. På 
Facebooksiden ”Livgar-
den Cykling” deles op-
slag med artikler, tilbud 
på grej samt opslag om 
deltagelse i fællestræ-
ninger, motionsløb mv.  
Det blev til en del mo-
tionsløb i 2017, hvor 
motionister fra Livgar-
den var repræsenteret 
og hvor også det nye 

TEKST OG FOTO: PRESSEOFFICER THOMAS H. REIMANN

Mandag den 15. januar modtag oberst Mads Rahbek det synlige be-
vis for Gardershop.dk støtte til Livgarden i 2017.

- Gardershop.dk har haft et rigtigt godt 2017 og derfor har det været 
muligt at støtte Den Kongelige Livgardes enheder med kr. 61.325,- i 
form af rabatter, donationer og gaver, fortalte en stolt indehaver af 
Gardershop.dk, Claus Harkjær.

Af formålsparagraffen for Gardershop.dk fremgår det, at overskud-
det fra salget skal bruges til at støtte og opmuntre tjenestgørende 
gardere i ind- og udland.

- Det er en fornøjelse som chef for Den Kongelige Livgarde, at mær-
ke den støtte Livgarden får fra alle kanter, sagde oberst Mads Rah-
bek og fortsatte:

- Støtten fra Gardershop.dk er jo egentligt en støtte fra gardere til 
gardere. Endnu et synligt bevis på den stærke korpsånd, som er 
knyttet til tjenesten i Den Kongelige Livgarde

teamtøj blev testet. Teamtøjet er et high-end performance cykeltøj 
i Livgardens farver, som leveres af italienske Marcello Bergamo. 
Tøjet er bl.a. udviklet i samarbejde med Bjarne Riis´s danske cy-
kelhold Team VirtuPro-Veloconcept samt Danmarks første World-
Tour-kvindehold. Det er muligt at bestille teamtøjet via Livgarden 
Cyklings facebookside indtil slutningen af marts, ligesom man på 
facebooksiden, kan se nogle af de motionsløb, som Livgarden Cyk-
ling har udvalgt for sæsonen heriblandt Sjælsø rundt, Grejdalslø-
bet og Vättern Rundt. Bliv en del af Livgarden Cykling og få nogle 
hyggelige kilometer med kollegaer, soldaterkammerater, venner og 
familie. Alle uanset erfaring eller kondi kan være med. 
Vi ses på vejene - kør forsigtigt. 
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TEKST OG FOTO: PRESSEOFFICER THOMAS H. REIMANN

I efteråret kunne tømrermester Jørgen Bojsen sende to nye træ-
modeller af henholdsvis Amalienborg og Fredensborg til Garder-
kasernen i Høvelte.
Her var de længe ventet. Modellerne bruges til at skabe en for-
ståelse for det fysiske område, som de kommende gardere skal 
arbejde i.

”For fem år siden lavede vi modeller af samtlige slotte og palæer, 
som Den Kongelige Livgarde står vagt om”, forklarer Jørgen Bojsen 
”så derfor var det ikke svært at lave nogle ekstra.” 

De første modeller bruges af Vagtkompagniet, men der opstod et 
behov ved III/Livgardebataljon, der har ansvaret for uddannelsen 
af rekrutterne. 

”Under den sidste måneds vagtuddannelse, havde de kommende 
vagtgående gardere svært ved at visualisere deres løsning af opga-
ven”, fortæller sergent Pallesen fra III/LG, der uddanner rekrutter-
ne inden de starter i Vagtkompagniet. 

  
De gode erfaringer med modellerne af slottene fra Vagtkompagni-
et betød derfor, at III/LG valgte at bestille modeller af Amalienborg 
og Fredensborg til brug for undervisningen. 

”Første gang vi brugte dem, gav det en synlig forståelse for løsnin-
gen af vagttjenesten” forklarer sergent Pallesen ”og det gav straks 
en bedre opgaveløsning under uddannelsen inden rotationen ind i 
Vagtkompagniet.”

Modellerne, som tømrermester Jørgen Bojsen lavede i 2013, var 
inspireret af en model af Amalienborg, som blev brugt af III/LG til 
undervisningsbrug. 
Efter at have lavet de første fire modeller til Vagtkompagniet, som 
Horsens Folkeblad lavede en artikel om, modtog Jørgen Bojsen et 
brev fra garder Kaj Jørgensen, MAJ-57, som kendte til historien 
bag modellen fra 1934.  

Modellen er lavet af Garder 256-2-1934 snedker Carl Itzke, sviger-
far til Kaj Jørgensen, under hans værnepligt på Jægersborg Kaser-
ne. Carl Itzke fortælling om arbejdet lød på, at værktøjet til at lave 
modellen ikke var det bedste og at der ikke  eksisterende nogen 
model at arbejde ud fra. Derfor tog projektet lang tid, hvilket også 
betød, at han ikke var meget på vagt. 

Nu er tiden kommet, hvor Carl Itzkes model af Amalienborg kan 
trækkes ud af aktiv tjeneste og er overgivet til Livgardens Histori-
ske Samling, der skal bruge den i en ny udstilling, der åbner primo 
marts.

Du kan læse mere om det og se flere billeder på Livgardens Histo-
riske Samlings facebookside.

MODELLER TIL 
REKRUTTERNE 

Her viser sergent Pallesen den færdig model af Amalienborg 
frem, som rekrutterne har taget til sig, når de skal igennem 
vagtuddannelsen. 

Modellen, lavet af snedker og garder, Carl Itzke, har nu aftjent sin 
værnepligt og overgår til museumstjeneste.  

SLOTSMODELLER
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TEKST: FEB-75 JESPER ASMUSSEN

Kastellet er et fæstningsværk i Københavns nordlige ende, og det 
betegnes som et af de bedst bevarede fæstningsanlæg i Nordeuro-
pa. Kastellets oprindelige navn var Citadellet Friederichshavn 
(senere Citadellet Frederikshavn og dernæst Københavns Kastel), 
idet det blev opkaldt efter kong Frederik 3. Kastellet har en 
forløber, der blev opført af kong Christian 4. i begyndelsen af 
1620’erne, kaldet Sankt Annæ Skanse. Denne var en del af Køben-

havns forsvar mod søsiden, men blev af ukendte årsager ikke fær-
diggjort i Christian 4.s tid. Det blev derfor kong Frederik 3., som 
forstærkede og udbyggede skansen efter svenskekrigene og belej-
ringen af hovedstaden i 1658-60. Til formålet blev den kendte hol-
landske ingeniørofficer Henrik Rüse (senere adlet som lensbaron 
Rysensteen) tilkaldt for at om- og udbygge skansen til et femtakket 
stjernemønster med en bastion ved hver vinkelspids, det hele om-
givet af en voldgrav. Nogle af byggematerialerne kom fra Christian 
4.s aldrig fuldførte Sankt Annæ Rotunde, som ikke lå langt væk, og 
heraf byggedes stokkene [barakhusene, som minder om Nyboder], 
hvori hver soldat havde omtrent 2½ m2 til rådighed. Med årene fik 
bygningerne navne efter deres funktion: Generalstok – her boede 
Kastellets kommandanter før, at kommandantgården blev opført i 
1725. Artilleristok husede fæstningens artillerister, og Stjernestok, 
Elefantstok, Svanestok og Fortunstok blev opkaldt efter de mar-
ketenderier, der hørte til barakken. I marketenderierne blev der 
solgt mad, drikkevarer, tobak og andre daglige fornødenheder til 
soldaterne. I 1670 var fæstningen bestykket med 94 stykker skyts, 
så Kastellet var godt armeret.

NORGESPORTEN SPRÆNGT
Kongeporten (tidligere Sjællandsporten), som vender ind mod 
byen, er den fineste af Kastellets to porte, som i øvrigt minder me-
get om Københavns fire byporte, der blev revet ned i 1850’erne. I 
den modsatte ende findes Norgesporten, som formentlig har navn 
efter den ene del af dobbeltmonarkiet Danmark-Norge, som be-
stod til 1814. Det var Norgesporten, som blev sprængt tidligt om 
morgenen den 9. april 1940, da Danmark blev besat af Tyskland. 
Kastellet husede dengang såvel den kommanderende general som 

1

2

KASTELLET
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generalstaben, så det var vigtigt for tyskerne, at de 
fik magten over Kastellet lige fra begyndelsen 
af besættelsen. Tyske soldater var i stort 
tal løbet op fra Langelinie og kom hur-
tigt frem til Norgesporten, som var 
lukket og låst. Derfor anbragte fjen-
den en sprængladning på porten og 
sprængte den i luften … hvorefter 
de strømmede ind i Kastellet med 
råb om, at de kom som venner. 
Den mindre danske vagt på ot-
te-ni mand blev hurtigt overvun-
det, og Kastellet var hermed besat.

I DANSK TJENESTE
Henrik Rüse gik i 1661 i dansk tjene-
ste med titel af generalkvartermester, 
overinspektør for samtlige fæstninger samt 
oberst til fods for et af landets fem infanterire-
gimenter. Rüses indkomst var 3.000 rigsdaler årligt, 
hvilket var tre gange så meget som en højtstående dansk of-
ficer kunne opnå, og bygmesterens kontrakter med kongen på an-
læggelsen af Kastellet beløb sig til 204.786 rigsdaler. Oberst Rüse
 satte sine egne soldater, omkring tusind mand, ind på arbejdets 
udførelse, men han havde ry for at være hårdhændet, af hvilken 
grund soldaterne klagede over behandlingen, som de var udsat 
for. Den 28. oktober 1664 stod Kastellet så meget færdigt, at to 
kompagnier af Den Kongelige Livgarde kunne flytte ind.

DET KONGELIGE HUS
Da Henrik Rüse i 1660’erne omdannede den tidligere Sankt Annæ 
Skanse efter et helt moderne mønster, var det tanken at indrette 
det nye kastel som en lilleputby, der foruden volde og grave også 
rummede huse, bageri, bøssemagerværksted, torv, slot og kirke; 
men kun de rent militært betonede anlæg var gennemført, da byg-
mesteren afleverede sit værk. Hvor kirken ligger i dag i forbindelse 
med den store alarmplads (mønstringsplads), havde man oprin-
delig planer om at opføre et mindre slot, og her kunne kongen 
søge tilflugt og tage ophold omgivet af mere end 1.800 soldater, 

hvis det skulle blive nødvendigt for ham at bortfly 
København. Tanken om at bygge et slot netop 

her gik tilbage til Christian 4.s tid, hvilket 
ikke var kommet til udførelse, men 

meningen var altså, at der nu skulle 
opføres et nyt barokt slot i Kastellet 

kaldet Det Kongelige Hus, hvor 
kongen med familie og hof kunne 
tage ophold. Slottet skulle virke 
fremherskende i Kastellet, og dets 
størrelse svarede til sammenlig-
ning nogenlunde til Gyldenløves 

Palæ [Charlottenborg Slot] på 
Kongens Nytorv, som blev påbe-

gyndt få år senere. Med sin belvede-
re [udsigtsplads] rakte Kastelslottets 

højde op i 21 meter, og lægges spiret 
til, ville 37 meter nås, hvilket er godt det 

samme som Rundetårns højde. Hele slottet 
skulle kun have 87 rum, da det ikke var tilsigtet som 

residensslot, men som et tilflugtssted i tilfælde af, at kongen 
ikke kunne være i sikkerhed andre steder end her. På samme plads 
blev der i stedet i 1704 opført en kirke.

Slottet blev dog aldrig bygget, for da borgerne hørte om det, blev 
de meget fortørnede over, at kongen, efter at de havde hjulpet ham 
til at blive enevældig hersker i et arvekongerige, ikke stolede mere 
på dem, end at han ville have sådan et tilflugtssted. Kongen opgav 
formentlig slotsbyggeriet for at formilde sine støtter.

FÆNGSLET
Kastellets arrestbygning fra 1725 er bygget op ad kirken med 
lange huller fra fængselscellerne ind til kirkerummet, så fangerne 
»ubeset« kunne følge med i og påhøre gudstjenesterne, uden at de 
i lænker skulle føres ind i kirken. Dette blev i midten af 1700-tallet 
beskrevet således: »… som gemeenlig Stats-Fanger i dette Castel 
blive bevarede, saa er Fange-Huset med Kirken saaledes indlem-
met, at alle Arrestanter kand høre Prædiken, og saaledes biva-
ane Gudstjenesten, uden at føres til Kirken, eller have særdeles 
Prædiken hos sig«. Efter hofrevolutionen i 1772 afventede her i 
Kastellets fængsel grev Struensee samt grev Brandt gennem tre 
måneder deres henrettelser – lænket til væggen bag gittervinduet 
til venstre for døren i bygningen Fortunstokken, og forhørene af 
dem fandt sted i parolestuen i kommandantbygningen, som er 
det gule hus i den modsatte ende af kirkepladsen. Her bekendte 
Struensee sit forhold til dronning Caroline Mathilde, og i et forhør 
af dronningen på Kronborg Slot den 9. marts 1772 bekræftede 
hun alting. Sagen gik sin gang, og folkestemningen var i højeste 
grad imod de to fængslede grever. Til Struensee var der udarbejdet 
506 spørgsmål og til Brandt 184. Den 25. april trådte Struense-
es forsvarer, højesteretsadvokat Peter Uldall, ind i hans celle og 
sagde: »Hr. greve, jeg bringer Dem et slet Budskab« – og overrakte 

DÉR HVOR VI HOLDER VAGT
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Norgesporten har endnu dystre mindelser fra den 
9. april 1940. Låsen på porten blev blæst over to 
hundrede meter ind i Kastellet ved sprængningen, 
men den eneste, som kom til skade, var en af de ty-
ske underofficerer, der blev såret, da han ikke nåe-
de at komme væk i tide. Tårnene ved Norgesporten 
har rummet varetægtsarrest; men det sydlige tårn 
tjente også som bolig for en ugift underofficer. 
Foto: Mikkel Grønlund. 

Fra vest og mod urets retning kaldes Kastellets 
fem bastioner: Kongens, Dronningens, Grevens, 
Prinsessens og Prinsens Bastion, og på Kongens 
Bastion står fæstningens vartegn, Kastelsmøllen 
[Kongens Mølle], som fremstillede mel til fæst-
ningens bageri. Det var så godt mel, at selv den 
danskfødte kejserinde Dagmar ville have brød bagt 
af mel fra Kastelsmøllen til sin øllebrød, og hver 
femte dag afgik skib med friske brød til Rusland. 
På Kastellets fødselsdag den 28. oktober drejer 
møllevingerne rundt. 
Foto: Mikkel Grønlund.

Henrik Rüse havde stor erfaring med fæstnings-
byggeri rundt omkring i Europa, hvorfor kong Fre-
derik 3. tilkaldte ham til at om- og udbygge Sankt 
Annæ Skanse til Kastellet. Rüse stod senere bag 
projekteringen af de store udvidelser af Køben-
havns og Christianshavns volde, der blev foretaget 
i årene 1667-70. Den yderste bastion mod Kalve-
bod Strand fik endda Rüses navn, Rysensteens 
Bastion. Rüse stod også for mindre ting, fx var det 
også ham, som tegnede skamstøtten over lands-
forræderen Corfitz Ulfeldt på Gråbrødretorv.
Det Kongelige Bibliotek. 

Det røde arresthus bag den gule kirke er sammen-
bygget med denne. Fangerne kunne uset af de 
øvrige kirkegængere følge med i gudstjenesten fra 
deres celler igennem skråtstillede rør, lydkanaler, 
som endnu kan ses i kirkerummet. Kirkepladsen er 
oprindelig en alarm- og stilleplads, hvor alle solda-
terne skulle stå antrådt for bl.a. at modtage ordrer 
om, hvad de nu skulle sættes til.

»Forrige kongelig danske Gehejmekabinetsminister 
Greve Johan Friedrich Struensee forestillet og af-
bildet i hans dybe Fornedrelse, da han som Stats-
fange blev indbragt i Citadellet Friederichshavn 
den 17. januar 1772«. I spidsen for kuppet imod 
Struensee stod enkedronning Juliane Marie, kong 
Frederik 5.s anden hustru, og hendes søn, arveprins 
Frederik. Sammen havde de fået en vidskræmt 
kong Christian 7. til at underskrive arrestordren. 
Det Kongelige Bibliotek. 
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ham et afskrift af dommen, som forkyndte: »Greve Johan Friedrich 
Struensee bør sig selv til velfortjent Straf og andre Ligesindede 
til Eksempel og Afsky have forbrudt Ære, Liv og Gods og være 
degraderet fra hans grevelige og al anden forundt Værdighed og 
hans grevelige Vaaben af Skarpretteren at sønderbrydes. Hvorefter 
Johan Friedrich Struensees højre Haand ham afhugges og dernæst 
Hovedet, Kroppen parteres og lægges paa Stejle, men Hovedet 
med Haanden sættes paa Stage«. Grev Brandts straf var enslyden-
de. Foruden J.F. Struensee bragtes også hans to brødre, justitsråd 
C.A. Struensee og løjtnant G.C. Struensee, til Kastellet, og ligeledes 
livmedikus [livlæge hos en fyrstelig person] Christian Berger, 
generalløjtnant P.E. von Gähler, fru Christine Sophie Gähler samt et 
par andre, som i sidste ende ikke fik dødsstraffe.

5
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Musikkorpset indøver ”Tre numre” foran Midterpavillonen. Paraden klar til afgang på Eksercérpladsen. 

TEKST OG FOTOS: KATRINE KIELLAND-BRANDT, FLØJTENIST  

Marts – vi venter utålmodigt på forår, mens vagtparaden går sin 
gang gennem Købmagergade, hvor det lyse tøj kommer frem i 
vinduerne – alt for tidligt, men vi trænger. Der kan stadig komme 
snedage, hvor vagtparaden glider frem over glatte brosten som i 
en evig fanemarch. Sådan var det også i februar – vintergækker og 
erantis spåede om forår – men vagtparaden gik sin gang gennem 
slud, regn og gråvejr. Vi indøver ”Tre numre” til den lille koncert 
på Amalienborg Slotsplads og håber, vejret holder tørt, så vi kan 
spille, når vi kommer ned på Slotspladsen. Der er dog adskillige 
lyspunkter – som når folk ser glade og forbavsede ud ved at se 
paraden, som når et barn glemmer at græde ved lyden af musik-
ken, og som når de trofaste følgere lige får et blink med det ene øje 
af en musiker. Og generelt er hele ceremoniellet ved vagtparaden 
bare så imponerende og flot, at det føles særligt at være med i. Så 
regn og gråvejr? – pyt!

En dag kom der brev fra HKH prinsesse Benedikte med tak for Mu-
sikkorpsets nye CD, ”Vinterbilleder”, som hun havde fået tilsendt. 
Samtidig takkede hun endnu en gang for den koncert, Musikkorp-
sets spillede til hendes ære den 14. november 2017, hvor der 
blev uropført hele to tilegnelser, en Benedikte vals, komponeret 
af brødrene Mike og Martin Cholewa, og en march, komponeret af 
David M.A.P. Palmquist. Det var hun glad for – og vi blev glade for 
brevet. 
Husk: man kan købe den CD, som HKH prinsesse Benedikte omta-
ler, ”Vinterbilleder”, i shoppen på livgardensmusikkorps.dk 

MENS VI VENTER PÅ FORÅRET
KONGEMARCHERNE PÅ NETTET
Vi vil gerne gøre reklame endnu en gang for et stort projekt: 
Kongemarcherne er kommet på nettet. Her kan man se videoerne, 
hvor Musikkorpset spiller kongelige honnørmarcher på scenen i 
Stærekassen i rød galla OG ikke mindst for de nodekyndige: man 
kan se og gratis downloade nodematerialet til alle marcherne. 
Det store arbejde, der ligger her, er blevet til efter idé af dr. Peter 
Ettrup-Larsen og i samarbejde med vores musikdirigent, David 
M.A.P. Palmquist. David har renskrevet alle originalerne fra node-
arkivet, ligesom han dirigerer marcherne på videooptagelserne. 
Vores nationalskat er på denne måde dokumenteret. Det ligger i 
tidsånden, at man, ligesom Nationalmuseet, der omorganiserer 
kræfterne efter devisen ”publikum først”, gør nationalklenodierne 
tilgængelige for alle. Og disse marcher er vores bidrag i en it-tid. 
Gå ind på vores hjemmeside www.livgardensmusikkorps.dk 
og kig på forsiden, hvor linket til kongemarcherne er. 
God fornøjelse!

KONCERT I ODENSE
Dirigenten Børge Wagner har valgt Livgardens Musikkorps 
som det orkester, han har haft bedst samarbejde med i sin 
karriere – en meget stor ros for os! Nu fylder han 80 år, hvilket 
fejres med en festkoncert i Odenses Carl Nielsen Sal i Koncert-
huset den 3/3 kl. 15. Her vil Børge Wagner dirigere Musik-
korpset i et flot og afvekslende program. Så fynboer: kom til 
koncert! Se detaljer om billetkøb på vores hjemmeside.

MUSIKKORPSET



Få dit billede 
med i Garderbladet 
med #garderliv

@sofieboewig
Den kongelige livgarde #den-
kongeligelivgarde #semperpri-
mus #garderliv #1kompagni 
#3deling

@carlhoumoller
Sultne rekrutter under Rex har 
læst forkert på kortet, og er gået 
100-150m for langt til et ‘mad-
drop @militaerfoto #rex #rex-
tur #garder #garderliv 

@garderliv
Det er ikke dumt at bo i en køje-
seng, når man har Københavns 
flotteste udsigt #garderliv

@obh_foto
Red galla uniform, at New Year’s 
Day #garderliv #amalienborg 
#amalienborgpalace @milita-
erfoto

@julian.falk
Pew Pew #garderliv #denkon-
geligelivgarde

@goldenlion_dk
The Colonnade at Amalien-
borg... #amalienborg#amali-
enborgpalace #livgarden #gar-
derliv 

@denkongeligelivgarde
Gruppe fra 2. Kompagni/III 
bataljon hjalp brandvæsenet 
med at redde værdier ud af et 
brændende hus.  
#proregeetgrege #garderliv 

@benjaminmolsing
Et evigt minde fra tiden i Den 
Kongelige Livgarde! #livgar-
den #garderliv #lego

@nicolaihoejberg
Et styk stolt dansker  
#garderliv #garder #militær 
#denkongeligelivgarde

@m_sauerlange
Lost somewhere in the right 
direction #livgarden #garderliv 
#onestepcloser 

@denkongeligelivgarde
En råkold januar morgen 
#royallifeguards #denkongeli-
gelivgarde #enganggarderaltid-
garder #proregeetgrege #gar-
derliv 

@mr.kromann
Var lige en tur på Amalienborg 
for at inspicere garderne. #den-
kongeligelivgarde #amalienborg 
#garderliv #amalienborgpalace

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

Tak for lån!  

#GARDERLIV
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LÆSERNES SIDER

MENS VI VENTER PÅ FORÅRET
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Præsidiets 
Skydeudvalg
Alle gamle gardere bør skyde landsskydning, så det skal 
du vel også….
Gardernes Landsskydning på 15 m er nu godt i gang. 
Mange gamle gardere har allerede været på skydebanen 
og gjort deres bedste, og mange yderligere har forhå-
bentlig sat sig for at ville skyde landsskydning15 m i år. 
Har du ikke skudt din Landsskydning endnu, så fortvivl 
ikke. Der er stadig tid hertil, idet Landsskydningen kan 
skydes i hele marts måned. 
Det er Skydeudvalgets håb, at vi i år får rigtig mange 
gamle gardere på skydebanen, og at vi får alle for-
eninger repræsenteret. Brug Landsskydningen til at 
samles og få en hyggelig aften sammen. Slut op om 
Landsskydningen – en fælles aktivitet på tværs af for-
eningerne. Præsidiets Skydeudvalg

NYT FRA DG

Giv agt 48 II
70 års jubilæet afholdes ved deltagelse i Årgangsparaden d. 6. maj 
og frokost i restaurant Kultorvet. Se www.1948-ii.dk 
1213 Niels Jensen, tlf.: 4448 1614
1015 Knud Bagger, tlf.: 3888 0683

Årgang MAJ-53
Vi mødes ved årgangsparaden søndag den 6. maj 2018 til vor 
65-årsdag. Vi (gerne med ledsager) spiser frokost i kantinen:
4 stk. smørrebrød + 1 øl og 1 snaps for kr. 155,- pr. person.
Bindende tilmelding og indbetaling på konto
Reg.nr. 2268 Kontonr. 0150306114 senest den 15. april 2018.
Evt. henvendelse til Holger Dahl, tlf. 2168 4408. 
På glad gensyn, Festudvalget

4. kmp. NOV-55
Kære årgangskammerater, for jer der måske ikke har fået besked 
da I sikkert har glemt at oplyse Jeres mail adresse og tlf. nr. til 
undertegnede kan nedenstående måske bruges.
For at I kan nå at komme ud af starthullerne kan jeg her forhånds-
oplyse, at der er lagt op til et arrangement i Kerteminde. 266201 
Frederik Møller har strikket et rigtig fint program sammen til 
”Havet ved havet” den 3 august 2018 kl. 9.30 til ca. 17.00 
Send en mail, eller ringe for at høre nærmere.
Med garderhilsen 266238 Kai Hansen

HOLD JULI -57
Det er besluttet at opbygge nye holdlister med profil af de enkelte 
på holdet. Derfor bedes alle sende oplysning om:
Nr., navn, adresse, telefon, mail, foreningsummer, født m/år.
Også gerne på de kammerater, som du kender og som du ved, IKKE 
er medlem af gardeforeninger, og som derfor IKKE får Garder 
bladet. Send oplysningerne til: 
DG.jul57@gmail.com.  Med hilsen 339798 og 836. 

Hold JAN-58
60 års jubilæum 2018
Har du lyst til at fejre vort 60 års jubilæum, så mød op til Livgar-
dens Årgangsparade søndag den 6. maj. Kl. 08.30. Er Du interesse-
ret, vil der blive arrangeret en frokost efter paraden. 
Meld Dig venligst til årgangsformand Leif Larsen på tlf. nr. 4794 
0202/ 4140 9402 
Eller mail: greleif@hotmail.com, Senest den 15. april

Hold MAJ-63
Kom mens du kan !!.
Så nærmer vort 55 års jubilæum sig. Planlægningen af jubilæums-
festen, som afholdes lørdag den 5. maj er i gang. Søndag den 6. maj 
samles vi til Årgangsparaden på Rosenborg efterfulgt af en frokost.
Reserver denne weekend – nærmere følger !. 
Med garderhilsen
305/Bjørn på 2463 3227 mail: subj@live.dk og
431/Ole på 9813 8732 mail: kohp@stofanet.dk

Årgang JUN-68
P.K. Larsens drenge!, Giv agt! Meld jer under fanerne. 50 år fejres.
Søndag d. 6 maj på Rosenborg 
Kontaktperson: Poul Odorico, tlf.:2242 7034
 
SKKMP HOLD JULI 73
Til juli er det 45 år siden, at vi marcherede ind gennem hoved-
vagten ved Sandholmlejren. Det skal markeres og derfor bør du 
reservere SØNDAG DEN 6. MAJ og møde op til årgangsparade på 
Livgardens Kaserne i København. Vi mødes indenfor gitterlågen. 
Efter paraden og en evt. gåtur til Amalienborg er der frokost kl. 
13.00 på Toldbod Bodega, Esplanaden 4, 1263  København K. 
Kontakt årgangsformand, Christian Lund 5123 2540 eller 
cl@clglas.dk

MÅNEDSKALENDER MARTS

MÅNEDSKALENDER APRIL

11.

14.

Øst Kanadas Garderforening 60 års jubilæum

DSL Landsrådsmøde i Aalborg

De Danske Garderforeningers Hæderstegn

 OKT-70 Jørgen Krüger
 NOV-72 Tommy Aaboe

 De Danske Garderforeninger ønsker tillykke

12.

14.

28.

16.

GF for Skjern og Omegn 75 års jubilæum

Dronningeparade

Hjemsendelsesparade (HOLD AUG 17) 

Dronning Margrethe II fødselsdag 78 år
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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: 
433-NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 2174 7775 
e-mail: garder@himmerlandsgf.dk

Hadsund og Omegn  GF 40
 29/12 1917
Formand: 788-SEP-62 Niels Vestergaard
Læsøgade 6, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 33 51 · Mobil 24 49 99 85
e-mail: nielsvestergaard@privat.dk

Himmerland  GF 34
 4/12 1914
Formand: 433-NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75
e-mail: garder@himmerlandsgf.dk
www.himmerlandsgf.dk
www.facebook.com/himmerlandsgf

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

Hej Garder 
Når du ser Ikonet til 
højre, kan du finde 
mere indhold fra din 
forening på 
www.garderforeningerne.dk 

Hjørring og Omegn  GF 56
 14/3 1930
Formand: FEB-78 Lars Zacho Rath
Fynsgade 14, 9800 Hjørring
Tlf. 23 44 07 20
e-mail: larsrath@gmail.com
facebook: @hjgarderforening.dk

REGION 1

Næste arrangement er den 13. marts 2018 
kl. 19,00 i Marineforeningen. Film og fore-
drag af Hans Flou, Hadsund ”elgenes og ør-
nens land” i den Ll. Vildmose. Du må gerne 
tage din bedre halvdel med. Tilmelding til 
undertegnede senest søndag den 11. marts 
2018.

Garderforeningen for Hadsund og Omegn 
fejrede lørdag den 13. januar 2018 100 års 
stiftelsesfest med 34 deltagere, heraf var 
25 gamle gardere med fruer. Der var ind-
budt gæster bl.a. borgmesteren, Mogens 
Jespersen, vicepræsident Niels Godiksen 
samt formændene fra Randers og Nordjyl-
land og formanden for Marineforeningen. 
Der blev afsendt et telegram til Hendes 
Majestæt Dronningen. Telegrammet blev 
oplæst af formanden og festdeltagerne stod 
op. Der blev uddelt 25 årshæderstegn til 
937-MAR-66 Preben Grevelund og MAR-93 
Søren Hjelm Hansen og 50 års til 796-MAR-

61 Helge Hjelm Hansen, 796-MAR-68 Pre-
ben Grøn, 136-AUG-67 Erik Justesen. Hæ-
derstegnerne blev uddelt af NOV-78 Niels 
Godiksen og 788-SEP-62 Niels Vestergaard. 
Efterfølgende har bestyrelsen fået mange 
positive meldinger om en god og hyggelig 
dag med godt humør god mad og vine.

788-SEP-62 Niels Vestergaard

AKTIVITETER 1. HALVÅR 2018
Familieskydning/Landsskydning 15 m
Tid: 12. marts 2018.
Sted: Aars Skytteforening, Østermarkskolen, 
Ø. Boulevard 41, 9600 Aars .
Indgang ved SFOen
Mogens vil som sædvanlig stå for det kulina-
riske og have de berømte madder klar.
Efter spisning vil der være præmieoverræk-
kelse.
Pris for mad, kaffe/te max. 60 kr. Børn til og 
med 14 år halv pris. Øl og vand egen regning.
Pris for patroner ca. 50 kr. alt efter hvor 
mange gange du skyder. Festskiver 10 kr. 
Tilmelding til Mogens på SMS/mobil 2214 
7877 eller garder@himmerlandsgf.dk  se-
nest d. 11/3 2018. 

Regionsskydning. Tid: 27. marts 2018.
Sted: Aalborg Kaserne, Gl. Høvej 34, 9400 
Nørresundby.

Virksomhedsbesøg. Tid: Forår 2018.
Sted: Rokkedahl kylling, Ny Møllevej 126B, 
Kølby, 9240 Nibe .

Garder Golf. Tid: Søndag d. 10. juni 2018 kl. 
9.00. Sted: Volstrup Golfbane, Rosbjergvej 5, 
9500 Hobro .

Sommermøde. Tid: Mandag d. 25. juni 
2018 kl. 18.00. Sted: Staudeengen, Gunder-
stedvej 24, 9240 Nibe .
Se mere på: www.himmerlandsgf.dk

Konstituering
Efter generalforsamling har bestyrelsen på 
sit første møde den 11. januar 2018 konsti-
tueret sig således:
Formand og golfleder  NOV-61 Kjeld Søren-
sen
Næstformand, sekretær og fanebærer  
APR-76 Ole Haarbo.
Kasserer  JUL-92 Peter Ø. Mortensen
Registrator  MAJ-89 Mikkel  Elmlund
Skydeleder JAN-90 Mogens Dalsgaard

Bowlingleder NOV-75 Kristian K. Kristen-
sen
Bestyrelsesmedlem og fanebærer APR-12 
Rasmus Høgh Nørskov.
Se mere på www.himmerlandsgf.dk
 
MÆRKEDAGE
Følgende har på sin halvrunde fødselsdag 
haft besøg af 2 fra bestyrelsen: 
SEP-63  Ernst Lauritsen. 

Nyt medlem:
MAJ-89 Lasse Folmersen 

GARDERSKYDNING
Der inviteres til garderskydning mandag 
den 5. marts 2018 kl 19.00.
Der inviteres ligeledes skytter fra andre sol-
daterforeninger ved særskilt invitation.
Skydningerne afholdes i kælderen i fiberhal-
len (Park Vendia), Th. Morrildsvej i Hjørring.
Tilmelding til skydeformand Richard Svend-
sen på tlf. 3013 0782 af hensyn til bespisning 
mv.

REGIONSSKYDNING
Tirsdag d. 27. marts kl. 17.30 på Aalborg 
Kaserne, Regionsskydning for alle for-
eninger i Region 1.
Holdstørrelse 4 heraf 3 gældende skytter 
pr. hold. Hver forening kan stille frit antal 
skytter og hold. Der er mulighed for lån 
af gevær.
Holdsammensætning: Foreningerne med-
deler på skydedagen og inden skydningen 
påbegyndes holdsammensætning til 
værtsforeningen. Der er ingen opdeling af 
skytter mht. alder.
Efter skydningen er der spisning og præ-
mie uddeling.
Pris for skydning 100 kr. pr hold. Forplej-
ning 85 kr. pro persona.
Tilmelding senest med cpr. nr. pga. sik-
kerhedsbestemmelser på kasernen d. 17. 
marts til Flemming Hassing 98383122.
Håber at se mange.
 Med Garder Hilsen, Regionsrådet
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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

Thisted Amt GF 04
 8/4 1901
Formand: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf.p. 9798 1767 /a.2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk 
www.garderforeningerne.dk/gf04

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

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

REGION 1

Nordjylland GF 10
 24/3 1908
Formand: JAN-80 Olav Vibild
Brotorvet 5, 9400 Nørresundby
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 13. MARTS KL. 19.30 
SKYTTELAUGETS SKYDEAFTEN.
På Gl. Lindholm Skole arrangerer Skyttelau-
get skydeaften med rafling og kortspil. En 
dejlig og hyggelig aften, hvor det specielle 
garderkammeratskab opleves på bedste 
vis. Alle Garderforeningens medlemmer er 
meget velkomne til disse hyggelige skydeaf-
tener. Tilmelding senest 12/3 til oldermand 
Flemming Hassing tlf.: 98 38 32 22.

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 17.30 REGI-
ONSSKYDNING.
Regionsskydning på Aalborg Kaserne, Gl. 
Høvej 34, 9400 Nr. Sundby. Tilmelding til 
Flemming Hassing senest 17. marts.

GARDERJAGT:
Søndag den 28/1 afholdt Jagtlauget årets 
første jagt hos vort medlem Per Faurholt, 
Tylstrup. En dejlig dag, hvor vi så en del 
vildt. En helt igennem hyggelig jagt, der 
sluttede med, at vi spiste en dejlig frokost 
på Flintegården. Jagtværten Per Faurholt 
blev naturligvis begavet med en flaske Gar-
der portvin.

JUL-971 Niels Chr. Thygesen

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

GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær generalfor-
samling onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.30 
Den ordinære generalforsamling afholdes 
på Hjørring Kro i Hjørring og starter med 
spisning kl. 18.00. Generalforsamlingen af-
holdes efter gældende love for Garderfor-
eningen for Hjørring og Omegn.

Fredag d. 9. marts kl 18.30 Generalfor-
samling.
Generalforamlingen afholdes på Thisted 
Bryghus. Bryggerivej 10. Thisted.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Menu: Sild, stegt flæsk og kaffe med småka-
ger pris ca 125.- kr. Hæderstegn bæres.
Tilmelding senest d. 5. marts til Niels Godik-
sen på 20907901 el. n.godiksen@mail.dk
 
Onsdag d. 14. marts kl.19.30
Landskydning på 15 meter og kammerat-
skabs 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.

Kære Garderkammerater.
Årets første arrangementer er allerede lø-
bet af stablen, med en vældig hyggelig kam-
meratskabsaften, hvor tæt på 20 gamle gar-
dere havde fundet vej til Grønlandsvej og et 
spændende foredrag om omega 3 og 6, og 
hvordan vores krop har brug for at være i 
balance. Se billeder herfra på Facebook og 
hjemmesiden.
Den kommende tid har vi flere spænden-
de ting på programmet. D. 15. marts åbner 
Jens Dahl dørene til vinkælderen, hvor han 
vil guide os gennem vinens verden, serve-
rer en lækker tapas og har i denne forbin-
delse særlige garder tilbud. Så tag konen, 
kæresten eller elskerinden…. Eller dem alle 
tre, i hånden og deltag i en hyggelig aften 
i godt selskab. Dernæst har vi d. 4. april, 
arrangeret et besøg på MAN Diesel, eller 
som de VIRKELIG gamle gardere kendte 
det, Frederikshavn jernstøberi og maskin-
fabrik. Denne aften kommer vi bag murene 

på en af Frederikshavns gamle virksomhe-
der, der er i en rivende udvikling. I starten 
af 2018 havde de besøg af den indiske am-
bassadør, Ajit Gupte, og tænk, nu kommer 
vi også forbi. Begge arrangementer er helt 
sikkert et besøg værd, så tilmeld dig i god 
tid, da der er begrænsede pladser.
Like os på Facebook, hvor vi løbende læg-
ger billeder ud fra vores arrangementer, så 
du kan se, hvad du gik glip af…
Vel mødt DEC-06 Peter Christensen

Fredag d. 2 marts 2018. Bowling.
Denne gang bliver det i Hals Hotel & Bow-
lingcenter. Der bowles kl. 18.00 med efter-
følgende spisning kl. 19.00. Vær venligst 
opmærksom på at tilmeldingen er bindende.
Tilmelding senest 2 dage før til:
Johnni Olesen på Tlf. 21495187 eller mail 
johnni-mette@stofanet.dk eller
Jacob Dam Rasmussen på Tlf. 24480186 el-
ler mail jdamrasmussen@gmail.com

Tirsdag d. 13 marts 2018
Skydning.
Så er der tid til sidste skydning for i år. Det-
te bliver derfor sidste chance for at få finju-
steret sigtekornet inden fællesskydningen i 
Aalborg. Skydningen foregår i Vodskov Skyt-
teforenings lokaler. Disse findes på Vodskov-
vej 103 (ved rundkørslen nord for Vodskov) 
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. 22523245 eller
Jacob Dam Rasmussen på Tlf. 24480186 el-
ler mail jdamrasmussen@gmail.com

Bestyrelsen er er allerede i gang med at 
planlægge sommerens og efterårets pro-
gram. Glæd jer det bliver nogle fantastiske 
arrangementer. Se meget mere om dette i de 
kommende Garderblade.
Vel mødt.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet d. 3 
januar 2018 konstitueret sig som følgende:
Formand: Poul Sonne Jensen
Næstformand samt bowlingeudvalgsfor-
mand: Johnni Olesen
Kasserer: Morten G. Jessen
Skydeudvalgsformand samt Fanebærer: 
Carsten Christensen
Sekretær: Jacob Dam Rasmussen
Garderhilsner fra.

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen
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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

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

Herning og Omegn GF 23
 10/10 1911
Formand (fg.): OKT-77 Claus Eegholm
Munkgårdkvarteret 255, 7400 Herning
Tlf. 60 77 77 77
e-mail: eegholm@post.tele.dk

Djursland GF 55
 7/4 1929
Formand: NOV-91 Niels Henrik Skov Pedersen
Tvihøjegaard, Dystrupvej 27, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 14 29 - 51 50 14 29
e-mail: nielsskov27@hotmail.com

REGION 2

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

Generalforsamling: Afholdes tirsdag, den 
13. marts, kl. 19.00, I Bjerringbro Hallen 
(mødelokale 6). Indkaldelse med dagsorden 
er udsendt ultimo februar.

Husk også skydning: 
Vi skyder hver onsdag aften, fra kl. 19 - 21, 
på Bjerringbrohallens skydebaner.

Tirsdag, den 9. januar havde vi den årlige 
bowlingdyst mod Viborg garderforening, 
denne gang på bowlingbanerne under 
Tinghallen. Vi bliver desværre færre og 
færre deltagere i denne traditionelle dyst, 
også fra Viborgs side. Vi stillede med 4 
bowlere og Viborg med 11. Vi samledes kl. 
18.30 til den veldækkede buffet og kl. 20 
gik vi i gang med dysten. Der var opstillet 
4 hold og der var udsat 1 flaske vin til bed-
ste mand på hvert hold. Igen i år lykkedes 
det at bringe en enkelt flaske med hjem 
til Bjerringbro også denne gang ved Ole 
Mortensen.

Kontingentopkrævning er udsendt via PBS 
i februar måned. Kontingentet er på 300 
kr. Husk at tilmelde jer til Betalingsservice, 
hvis I ikke allerede har gjort det, da det vil 
lette betalingen fremover for begge parter.

FEB-74 Per Dalgaard

Garderskydning og hygge i Skyttehuset 
Stenvadbygade 55, torsdag den 15. marts 
fra kl. 18.30, efter skydningen er der Kir-

stens kaffe og kage til alle der møder. Skiver 
til landsskydningen på 15. m ligger klar til 
dig i Skyttehuset, du kan komme alle torsda-
ge og skyde, men i alle ulige uger er JAN-59 
Søren Bøystrup på banen som hjælper, det er 
ok. at du kun kommer for at deltage i gar-
dersnakken og kaffen. Sidste skydeaften til 
landsskydningen er torsdag den 12. april.
 JAN-63 Chr. Brøgger

HUSK! 
Generalforsamling fredag den 23. marts kl. 
18.30. Dagsorden følger. 
Tilmelding senest fredag den 16. marts. til 
garderforeningen.odder@gmail.com eller
Jens Peter Petersen 2032 3318.  

Med garderhilsen Jens Peter Petersen

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

Lemvig og Omegn GF 19
 17/12 1910
Formand: Uffe Sværke
Ringkøbingvej 45, 7620 Lemvig
Tlf. 52 13 55 96
e-mail: usv@skov.dk

Odder og Omegn GF 12
 5/4 1909
Formand: APR-72 Jens Peter Petersen
Smedegade 31, Ørting, 8300 Odder
Tlf. 20 32 33 18.
e-mail: garderforeningen.odder@gmail.com

Husk! Husk! Landsskydning/pokalskyd-
ning M/K tor. den 15. marts kl. 19.00 2018 
i Højmark Hallens skydekælder, Adelvej 41.
Igen i år skyder vi pokalskydning M/K og 
landsskydningen på 15 m. samme aften.
Skydningen vil foregå på den måde, at de der 
vil deltage i De Danske Garderforeningers 
Landsskydning på 15 m. afgiver 20 skud, re-

sultatet af de 10 første afgivne skud vil her-
efter blive brugt i pokalskydningen. Denne 
skydning er delt op i to afdelinger, hvor re-
sultatet til efteråret bliver lagt sammen med 
skydningen om foråret. For at vinde van-
drepokalen skal man tilhøre den forening, 
der vinder pokalen, have deltaget i begge 
skydninger, og have sammenlagt det højeste 
samlede resultat. Men der er Garderglas som 
præmie ved begge skydninger, en første og 
anden præmier i alle rækker.
Prøv at møde op og deltag i skydningen. Da 
propositionerne i Landsskydningen blev æn-
dret for få år siden, skal seniorerne ikke be-
nytte fritstående skydestilling længere, men 
må benytte albuestøtte og rem. Derved er 
mulighederne for at skyde sig til et godt re-
sultat blevet væsentlig forøget og alt andet 
lige gjort det meget sjovere at deltage. Hvis 
man er veteran, dvs. man skal være fyldt 55 
år i 2017, må der benytte albuestøtte og rem 
eller geværstøtte.
Efter skydningen mødes vi til hyggeligt sam-
vær, samt Jans gode kaffebord i ”Garderstu-
en”. Evt. tilmelding senest mandag den 12. 
marts til Skydeleder Lars Claussen på 3167 
2368  eller lars@claussen.dk

Sommerudflugt M/K:
Lørdag den 21. april kl. 13:00 til ca. 16:30 
Rundvisning i Borris Lejren og ved Vestjysk 
Biogas.
I samarbejde med Skjern Garderforening, 
arrangerer vi den årlige sommerudflugt for 
medlemmer samt pårørende og evt. børn.
Program:
Kl. 13:00 Besøg og rundvisning i Borris sky-
delejr, Borriskrogvej 4, Borris. Mødested: 
Hovedporten.
Vi skal se eller gense skydelejeren og høre 
lidt om områdets natur, og om hvordan mili-
tæret benytter stedet. Hvis der ikke er skyd-
ning, skal vi forbi et par af standpladserne. 
Vi planlægger ikke med skydning for delta-
gerne. 
Der afsluttes med kaffe og kage på KFUM´s 
Soldaterhjem.
Kl. 15.00 Besøg hos Vestjysk Biogas, Arnborg-
vej 23 A, også i Borris. En times rundvisning i 
produktionen med orientering om økonomi, 
mængder, støtte, miljøpåvirkning, teknik og 
meget andet. VB er på Facebook, så her kan 
I læse mere samt se en film. Vi afslutter med 
en øl eller vand í en af hallerne, inden vi skil-
les.  Turen er gratis, idet vi forventer at I selv 
betaler for kaffe og kage.
Da vi skal bestille kaffe, og gerne nogenlunde 
vil kende antallet, bedes der om tilmelding 
senest lørdag den 7. april til Ole Buchreitz 
Jensen på 2045 0056 gerne sms eller olbu-
je@gmail.com JAN-72 Anders Bjerg
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Skanderborg og Omegn GF 36
 4/2 1916
Formand: AUG-72 Asger Thykjær
Hadrupvej 65, Vedslet, 8732 Hovedgård
Tlf. 21 66 65 59
e-mail: brittaogasger@fibermail.dk
www.skanderborg-garderforening.dk

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

Silkeborg og Omegn  GF 30
 4/5 1913
Formand: MAJ-89 Jacob Nørgaard
Sølystvej 118, 8600 Silkeborg
Tlf. 20 60 66 33
e-mail: jakobnorgaard@yahoo.com
www.silkeborg-garderforening.dk

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

Aarhus og Omegn GF 05
 26/9 1902
Formand: MAJ-77 Niels Erik Kjær
Ristrup Hovedgaard, 
Ristrupvej 39, 8471 Sabro
Tlf. 86 24 10 15 - 40 27 02 38
e-mail: garderkjaer@gmail.com
www.aarhusgarderforening.dk

Viborg og Omegn GF 15
 25/7 1909
Formand: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 · Mobil 40 37 34 32
e-mail: saabyetjele@hotmail.com
www.viborggarderforening.dk

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

Garderforeningerne i Sydjylland (3)

Vicepræsident: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Stakrogevej 51, 7260 Sdr. Omme 
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsskydeleder 
MAR-93 Ulrik Baunsgård,
Stakrogevej 51,
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

Hej Garder 
Når du ser Ikonet til 
højre, kan du finde 
mere indhold fra din 
forening på 
www.garderforeningerne.dk 

Fredericia og Omegn GF 29
 28/10 1912
Formand: OKT-77 Jørgen Jeppesen
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 76 20 12 12 / 26 20 12 12
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk
www.garder-fredericia.dk

Als og Sundeved GF 60
 12/12 1937
Formand: APR-72 Erik Michelsen
Sarupvej 3, 6470 Sydals
Tlf. 74 40 46 53 / 40 11 48 27.
e-mail: erik_michelsen@mail.dk
www.gfalsogsundeved.dk

Esbjerg og Omegn GF 59
 31/5 1935
Formand: Erik Hansen
Gl. Novrupvej 11, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 40 16 36 86
e-mail: e@hansen-snedker.dk

Skydning
Mandag den 5. marts kl. 19.00: 15-meter 
skydninger i Morten Børup Hallen, Mølle-
gade 45, 8660 Skanderborg. Vi glæder os til 
at se dig. Ud over skydning er der også god 
mulighed for at møde andre gardere. Derfor 
opfordres du til at komme og skyde. Tag ger-
ne en anden garder med til skydning. Pris for 
skydning er 25,00 kr. pr. serie á 25 skud. Der 
serveres gratis kaffe.

Pokalskydning torsdag den 15. marts 
2018 i Højmark Hallen.
Gl. Gardere med ledsager indbydes til at del-
tage i pokalskydning for såvel damer som 
herrer mellem Ringkøbing og Skjern Garder-
foreninger på 15 meter baner. 
Det foregår torsdag den 15. marts 2018, kl. 
19.00, på skydebanerne i Højmark Hallen.
Herrerne har mulighed for samme aften at 
deltage i Landsskydning på 15 meter bane.

Efter skydningen er der kaffe, pålægsmad-
der og husets fantastiske æblekage.
Kom og hjælp din forening og deltag i efter-
følgende socialt samvær.

Generalforsamling og 75 års jubilæum.
Skjern og Omegns Garderforening afholder 
generalforsamling søndag den 11. marts 
2018, kl. 11.00, på Hotel Skjern, Bredgade 
58, Skjern. 
Efter generalforsamlingen markeres for-
eningens 75 års jubilæum, hvortil forenin-
gens medlemmer med ledsager er inviteret. 
Skriftlig indbydelse til generalforsamling og 
efterfølgende markering af jubilæet er ud-
sendt skriftligt til foreningens medlemmer.

FEB-69 Gunnar Jensen

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

AUG-72 Asger Thykjær

Generalforsamling torsdag den 15. marts 
2018 kl. 18.30
Vi nærmer os atter årets generalforsamling, 
der afholdes på Vollerup Kro med dagsorden 
ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes be-
handlet, skal indgives skriftligt til forman-
den senest 4 dage inden generalforsamlin-
gen. Mød op til denne hyggelige aften, hvor 
der bliver serveret Eisbein med Sauerkraut. 
Der kan mod bestilling også serveres Wie-
nerschnitzel. Bindende tilmelding foretages 
til formanden senest torsdag den 8. marts 
2018, gerne på ovenstående mailadresse 
eller sms til mobil 40114827. 

Bowling foregår den anden tirsdag i hver 
måned kl. 18.45 i Sønderborg – første gang 
den 9. oktober -, hvor der stadig er plads til 
ekstra deltagere. Mød op og få nogle hyg-
gelige timer og kammeratligt samvær.

Kontingentopkrævningen udsendes snart 
og de, som endnu ikke har fået tilmeldt 
betalingen til automatisk betaling (PBS), 
opfordres til at gøre dette, da det vil lette 
kassererens arbejde og du samtidig slipper 
for at modtage et FI-indbetalingskort med 
posten. På glædeligt gensyn til generalfor-
samlingen. Bestyrelsen

KOMMENDE AKTIVITETER
SKYDNING:
Vi skyder hver onsdag i Middelfart - Kontakt 
Bent  - 2849 8365 for nærmere information.
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Haderslev GF 57
 16/5 1933
Formand: JUL-71 John de Taeje
Nederbyvænget 414, 6100 Haderslev
Tlf. 40 91 76 50
e-mail: detaeje@post4.tele.dk
www.haderslevgarderforening.dk

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

REGION 3

BOWLING:
Vi bowler den første torsdag i måneden hos 
Gunnar i City Bowling.
MARTS: 22. Generalforsamling

KONTINGENT - Har du ikke betalt, så er det 
NU. Se yderligere informationer i Garder-
Nyt og på www.garder-fredericia.dk

OKT-77 Jørgen Jeppesen

Aktiviteter i marts 2018.
Onsdag den 7. marts 2018: Kammeratskabs-
formiddag kl. 10.00 i Garderstuen på Hader-
slev Kaserne. 
Vi kan denne formiddag glæde os til et me-
get spændende og inspirerende foredrag 
ledsaget af fantastiske billeder. Foredraget 
er lagt i hænderne på OKT-73, sognepræst 
ved Sdr. Starup Kirke Jørgen Kappel Hansen 
der kalder sit foredrag:
”Dansk præst i Canadas Vilde Vest”
Skulle der være nogle gamle garder fra OKT-
73, som medlem af GF for Als og Sundeved 
eller Sønderjydsk GF.  - Ja, så er man vel-
kommen i Haderslev denne formiddag. Men 
det kræver tilmelding til Laurids G. Mink pr. 
mail på laurids.g.mink@mail.tele.dk.  

Generalforsamling onsdag den 14. marts 
18:30. Middag for de tilmeldte, derefter af-
holdes generalforsamling (uden ledsagere) 
kl. 20:00 i den smukke Parolesal, Haderslev 
Kaserne. 
Bestyrelsen håber, at mange vil møde op, 
dels for at hylde vore jubilarer, og dels for at 
gøre deres indflydelse gældende. Og så plejer 
det da også at være en hyggelig aften i gode 
kammeraters selskab.

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19:30 – 
Skyde- og kammeratskabsaften, Skydelof-
tet Haderslev Kaserne. Landsskydning afvik-
les denne aften, så vel mødt til en spændende 
aften.

Siden sidst:
Onsdag den 3. januar 2018: Garderforenin-
gens meget kompetente arrangør af spæn-
dende og interessante foredrag, Laurids 
Mink, var denne dag med Museumsinspek-
tør Lennart Madsen (Haderslev) og fore-
draget ” Militær tilstedeværelse i Haderslev 
gennem århundrede” – noget udfordret, 

da Kasernens Cafeteria meldte ud, at der 
på grund af ferieafvikling var lukket for 
den sædvanlige afslutning på foredraget, 
nemlig tilbud om frokost. Men for Laurids 
findes der jo ikke problemer, kun opgaver, 
så med træk på Old-Boys netværket var af-
slutningen denne gang forlagt til Haderslev 
Hus og en anden gammel garder, Andreas 
Lautrup, der sørgede for, at alle fremmød-
te både kom mætte hjem og fik en hyggelig 
oplevelse. Tak til jer begge to.

Onsdag den 17. januar 2018 kl. 19:30 – 
Skyde- og kammeratskabsaften, Skydelof-
tet Haderslev Kaserne. 
Trods en bidende kold aften, mødte et pænt 
antal gardere frem, og efter den sædvanli-
ge tætte afgørelse, kunne vores regerende 
Fuglekonge, NOV-78 Karl Erik Bering mod-
tage præmien for bedste skydning og NOV-
52 Jørgen Halken blev aftenens heldigste.
Aftenen sluttede med hyggeligt samvær 
over et glas champagne og kransekage.

JUL-John de Taeje

HUSK Generalforsamling torsdag d. 15. 
marts kl. 19.00 på Restaurant Oasen. SÆT 
KRYDS. Indkaldelse kommer snarest. 

Skydning i Glud. 
Året 2017 bød på endnu et år med flot op-
bakning. Der blev skudt 788 skydninger 
– hvilket er mange år siden der har været 
så meget aktivitet. Til De Danske Garder-
foreningers Landsskydekonkurrence på 
15 meter vandt Horsens i kategorien ”Flest 
stillende hold” som jo netop også er et be-
vis på den store tilslutning. Alle der har 
mødt frem i årets løb skal have stor tak 
herfor og husk nu er der skydes hver tirs-
dag i Glud mellem kl. 19-21. Som noget helt 
nyt er der også kommet elektronisk marke-
ringsanlæg, så det er ganske moderne sky-
defaciliteter, der kan tilbydes. 

Kongeå Egnens GF har generalforsamling 
onsdag d, 21. marts 2018 kl. 18.30. På Mar-
kedsrestaurationen, Markedsvej 7 i Brørup
Dagsorden sendes ud pr. e-mail. 
Nærmere tilgår medlemmerne.

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.garderforeningerne.dk/lokalforeninger
Facebook – søg på ”Garderforeningen i Kolding”

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.kongeaaegnensgarderforening.dk

Midtjydsk GF holdt generalforsamling den 
22/1 i Garderstuen, der deltog 8 medlem-
mer. Formanden indledte med Dronnin-
gens skål og efterfølgende blev sangen ’’Alle 
Gamle Garderminder’’ sunget
Dagsorden: 1.Valg af dirigent: Berthel Ve-
stergaard blev valgt.
2. Formandens beretning: Ulrik Baunsgård 
aflagde formandsberetning, han omtalte 
bl.a. de arrangementer bestyrelsen havde 
deltaget i, den planlagte sommerudflugt 
var desværre ikke blevet til noget, men be-
styrelsen forsøger igen i 2018 
Beretningen blev godkendt 
3. Beretning fra skydeudvalg: Ulrik Bauns-
gård redegjorde for foreningens aktiviteter 
på skydebanen. Peter Frandsen, var blevet 
landsskytte på 15m med 200,16.
Han opfordrede flere til at deltage i Gar-
dertræffestævnet i Vingsted i september, 
en dag der er for hele familien. Sidsel Due 
Clemmensen var blevet nr. 3 i børneræk-
ken. Beretningen blev godkendt.
4. Fremlæggelse af regnskab: Johannes Due 
fremlagde regnskabet, der viste et over-
skud på kr. 1250,-. Foreningen har 42 med-
lemmer, og jubilæumsfondens formue er 
kr. 13162,-. Regnskabet blev godkendt
5. Indkomne forslag: ingen indkomne.
6. Valg: Ivar Chr. Thisgaard, Niels Erik Kro-
mann og Berthel Vestergaard blev genvalgt 
til bestyrelsen. Erling Christensen blev gen-
valgt som suppleant.
Poul Frost og Thomas Nielsen blev genvalgt 
som revisor og Johannes Due blev genvalgt 
som foreningens fanebærer.
7. Evt: Under evt. blev der uddelt hæder-
stegn til de fremmødte jubilarer. 25 års 
tegn blev tildelt formand Ulrik Baunsgård.
Ulrik Baunsgård orienterede om arbejdet i 
præsidiet og omtalte bl.a. udfordringerne 
med udsendelse af Garderbladet, der blev 
spurgt til forsvarsforliget, hvilke konse-

Midtjydsk GF 58
 25/11 1934
Formand: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Stakrogevej 51, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
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Ribe og Omegn GF 28
 18/8 1912
Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
Mobil 20 76 31 06  
e-mail: leifhave@hotmail.com

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@godmail.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.internet38@gmail.com
www.garderforeningenvejle.dk

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)

Lidt fra vicepræsidenten 
Dette er mit sidste indlæg som 
vicepræsident i Region IV. I 2009 
afløste jeg et par gange vores tid-
ligere vicepræsident Niels Bent 
Hansen, Vestfyns Garderforening, 
når han var forhindret på grund 
af sygdom. Efter Niels Bents død 
i sommeren 2010 blev jeg funge-
rende vicepræsident, indtil jeg 
blev valgt ved det ordinære valg 
på formandsmødet i marts 2011. 
Det har været en interessant pe-
riode, jeg har været med i. Jeg har 
bl.a. deltaget i arbejdet om struk-
turændringer i DG, nye vedtægter 
og modernisering af Håndbogen, 
foruden de løbende forretninger 
i DG’s præsidium. Det har været 
spændende, og jeg har nydt job-
bet, ikke mindst samarbejdet med 
de øvrige præsidiemedlemmer, 
udvalgsformænd, revisor og se-
kretariatet. Tak for en herlig tid 
sammen med jer. Jeg håber, at min 
afløser i hvervet må synes lige så 
godt om jobbet, som jeg har gjort 
og ønsker god vagt.
 JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident 

Assenskredsen GF 66
 2/9 1945
Formand: JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8, 5610 Assens
Tlf. 22 99 37 12
e-mail: tomkristensen.assens@gmail.com

REGION 3

kvenser dette ville få for Livgarden, alt ty-
der på at der bliver oprettet et 4. vagthold 
ved Livgarden og dette medfører flere vær-
nepligtige ved regiment.
Efter generalforsamlingen blev der serve-
ret hamburgerryg med tilbehør.

Generalforsamling 2018
Varde og Omegnes Garderforening, afholder 
sin årlige generalforsamling på Lunde kro 
tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 18.30
Der startes med spisning derefter general-
forsamling i henhold til forenings vedtægter. 
Dagsorden vil blive sendt ud pr. post.
Senest tilmelding er torsdag d. 15. marts 
2018 til formanden Carsten Christensen en-
ten via mail på ccskovgaarden@godmail.dk 
eller på mobil 4011 3002.

NB. Ved ny mail adr. er det meget vigtig, 
at i giver Formanden Carsten Christensen 
besked på mail. Adr. ccskovgaarden@god-
mail.dk eller gå ind på vores hjemme på 
www.varde-omegns-garderforeningen.dk 
og skriv jeres nye mail. adr. der. Da vi sen-
der vores aktiviteter ud pr mail. Vi oplever 
desværre stadig at få nogle mail retur om 
at mail. adr. ikke findes. Hvilket betyder at 
medlemmerne ikke får at vide, hvad vi har 
af aktiviteter. Mvh Bestyrelsen

Nytårsparole: Fredag d. 26. jan. afholdt 
Garderforeningen i Vejle sin traditionelle 
og festlige nytårsparole/frokost på Hjem-
meværnsgården i Vejle. Som sædvanlig 
havde bestyrelsen lagt sig i selen for at for 
at få en festlig og hyggelig indgang til det 
kommende år, spise og drikke i rigelige 
mængder.
I år med klaverbokser og sang og musik.
Alle havde en god aften og foreningens 
2 alderspræsidenter, som er godt oppe i 
halvfemserne, var mødt op, og var med til 
at skabe den festlige ramme, som er tradi-
tionen. Ingen gik hjem uden at havde givet 
tilsagn om fremmøde næste år.

Kontingent: Vi har efterhånden modtaget 
kontingent fra de fleste af vore medlemmer, 
og vi er taknemmelig for, at de fleste af vore 
medlemmer (80%) betaler via Nets/BS.
De som endnu ikke har givet besked til re-
gistratoren (Kai Hansen) om tilmelding på 
Nets/BS...han venter på jer! Som alle ved er 
Postvæsenet på retur i gamle DK, så for at 
vi få afregnet til tiden vil vi være taknem-
melig for din tilmelding til Nets/BS... giv 
besked så klarer vi det praktiske.

15 mtr SKYDNING
Afholdes i år lørdag den 10. marts kl. 13.00 
i Hældagerhallen, Nørremarksvej 157, 7120 
Vejle Ø, Hallen/Skydebanerne er åbne fra kl. 
13.00 til 16.00.
Da I har aftjent Jeres værnepligt ved Livgar-
den, må I også kunne skyde, derfor mød nu 
op. Formanden stiller med brød og kaffe.

MAIL ADRESSER
Med lidt teknisk snilde og håndkraft, skulle 
vi så ikke lige tage og få de sidste få med-
lemmer med på mail listen. Tænk på, at du 
på den måde hele tiden er løbende orien-
teret om, hvad der foregår i din Garderfor-
ening. 238-NOV-55 Kai

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra 

Musikkorpset gør dagen festlig.

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

Skydning: Landsskydning på 15-m afholdes 
i perioden fra nu og indtil 01. april 2018.
Skydningen kan foretages på egen skydeba-
ne. Der skydes mandage- og onsdage aftener 
i Arena Assens. Hjælp gives af skytteforenin-
gens medlemmer, hvis du har behov. Du skal 
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Den Fyenske GF 02
 6/7 1889
Formand: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S
Tlf. 20 73 40 89
e-mail: hgprivat2@gmail.com
www.denfyenske.dk

Faaborg-egnen GF 22
 27/8 1911
Formand: MAR-85 Brian Pedersen
Gøderupvej 8, 4000 Roskilde
Tlf. 20 21 77 95
e-mail: brian.maler@mail.dk

REGION 4

betale for patroner, og så skal du betale et 
indskud på kr. 25,00 til DG. Indskuddet skal 
du betale til skydeudvalgsformanden Kim 
Lorentzen, der kan træffes på telefon 4079 
1238. Du kan også vælge at deltage i Regi-
onsskydningen og så lade den tælle som dit 
landsskydningsresultat. 

Regionsskydning 2018 på 15-m distancen 
afholdes torsdag, d. 1. marts 2018.
Kl. 18,15 i Bullerup Skyttehus, Mølledam-
men 18, 5320 Agedrup. Det er Den Fynske 
Garderforening, der har værtsrollen. Denne 
skydning - hovedskydningen kan anvendes 
som din landsskydning, se ovenstående af-
snit. Pris pr. deltager vil være kr. 140,00 – 
omfattende skydning, kaffe og ostemad og 
amerikansk lotteri. Tilmelding snarest mu-
ligt til skydeudvalgsformanden Kim Lorent-
zen på telefon 4079 1238 eller til formanden 
på telefon 2299 3712, så kan vi arrangere 
fællestransport til Bullerup. 
Generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling, 
fredag, d. 16. marts 2018. kl. 18.00. General-
forsamlingen afholdes i Ebberup-Hallernes 
Cafeteria, Skolevej 7, 5631 Ebberup.
Dagsorden iflg. lovene. Forslag, som ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. Invitér din hustru, 
samlever med til årets generalforsamling. 
Emblemer og hæderstegn bæres. Efter ge-
neralforsamlingen serveres der kogt torsk 
eller wienerschnitzel. Tilmelding senest den 
10. marts 2018 på telefon 2299 3712 eller 
til næstformand Arne Jull Madsen på telefon 
6474 1494. Tilmeldingsfristen bedes venligst 
overholdt af hensyn til madbestillingen. 

Bowling - resumé. Vi var 8 bowlere fra As-
senskredsens GF til årets regionsbowling i 
Assens Bowlingcenter d. 13. jan. 2018.
Da et bowlinghold består af 4 personer, så 
kunne vi mønstre 2 hold fra Assens. Der var 
også 2 hold fra Svendborg GF og 1 hold fra 
Den Fynske GF. Vi havde desværre ikke øvet 
os tilstrækkeligt, så vi opnåede kun en 4. og 
en 5. plads i dette års regionsbowling. De 
endelige resultater vil kunne aflæses i et 
indlæg fra regionsbowlinglederen. 

JUL-78 Tom Kristensen

Regionsbowling Fyn 2018
Regionsbowling den 13/1 2018 i Assens 
bowlingcenter.
Tak til Svendborg, Assens, og Den Fynske 
Garderforening, som kom og var med til, at 
spille bowling den 13/1-2018.
Vi var 5 hold fra 3 foreninger, 2 fra Svend-
borg, 2 fra Assens, 1 fra den Fynske, som 
var mødt op til nogle hyggelige timer med 
bowling og spisning.
Vi gik igang kl. 10 med 2 timers bowling, 
hvor der blev gået til den.
Efter bowling var der spisning af æggeka-
ge, hvor der blev snakket på tværs af for-
eningerne, og her blev der også uddelt præ-
mier til de 3 bedste hold.
Nr. 1 og Regionsmester blev Svendborg 1. 
Hold med 1152 kegler
Nr. 2 blev Svendborg 2. Hold med 986 keg-
ler
Nr. 3 blev Den Fynske med 959 kegler
Nr.4 blev Assens 2. Hold med 946 kegler
Nr. 5 blev Assens 1. Hold med 930 kegler
Individuelt
Nr. 1 og Regionsmester blev Ole Vagn Jen-
sen Svendborg 1. Hold med 378 kegler
Nr. 2 blev Finn Madsen Den Fynske med 
316 kegler
Nr. 3 blev Ejvin Lauritsen Svendborg 2. Hold 
med 303 kegler
Alt ialt blev det en god dag med megen hyg-
ge og snak.
Der blev også fastlagt ny dato til 2019, som 
blev lørdag den 12/1 kl. 10 i Assens bow-
lingcenter, med efterfølgende spisning af 
æggekage. Med venlig garderhilsen 
NOV-75 Ole Vagn Jensen, Regionsbowling leder

Lidt fra formanden
Vores Garderstue er flyttet noget rundt si-

Kommende begivenheder: 1. marts: Regi-
onsskydning i Bullerup kl. 18.00

8. marts: Formandsmøde

16. marts: Kammeratskabsaften kl. 18.00 
med skydning og spisning af medbragt mad.

Generalforsamlingen d. 26 jan. havde sam-
let 27 medlemmer. Formanden bød vel-
kommen, herunder en særlig velkommen 
til vort æresmedlem Ebbe Pedersen.
Erik Juul Andersen valgtes til dirigent.
Formanden omtalte i sin beretning sky-

deudvalget, som havde haltet lidt i sæso-
nens løb p.g.a. skydeudvalgsformand Bjørn 
Ramming`s udsendelse til NATO/Kabul. 
Men Henning Jønsson havde gjort et stort 
arbejde, hvilket formanden takkede ham 
for. Et lyspunkt var, at Jørgen Jørgensen 
var blevet vinder af landskydning 2017 
på 200m bane med 149,12 point, og han 
fik selvsagt et stort tillykke med på vejen. 
Jørgen varetager iøvrigt 200m skydning i 
Skalbølle for vore medlemer. I årets løb har 
vi deltaget i repræsentantskabsmøde (for-
mand og kasserer), lagt blomster på kriger-
grave i gl. Faaborg kommune og deltaget 
med fane på den nationale flagdag for vore 
udsendte soldater d. 5. sept. Beretningen 
blev godkendt. Herefter gennemgik kasse-
reren regnskabet, som blev godkendt, og  

den vi måtte rejse fra Skt. Georgs Gildernes 
hus i Allégade 61. Først en halv sæson på 
Dannevirke, hvor vi senest ugen før garder-
stuen skulle  meddele hvor mange vi kom. 
Dernæst Skt. Georgs Gildernes nye hus på 
Højstrupvangen. Det var rigtig dejlige loka-
ler, men her var huslejen så høj, at den ville 
dræne garderstuekassen, og så tog vi på 
Seniorhuset. Her holder man lukket i efter-
årsferien og vinterferien, og det går ud over 
garderstuen i oktober og februar. Vi prøver 
nu noget nyt. Vagtbygningen, på det der er 
tilbage af Odense Kaserne, er nu indrettet 
med køkken og messe med bordplads til 24 
personer plus 4 på barstole. Det ser ud til at 
være gode lokaler og med masser af P-plad-
ser inden for hegnet. Arresten på den an-
den side af porten og hovedbygningen vil 
blive Fyns Militærhistoriske Museum.
Vi vil bestræbe os på at holde Garderstue 
i Vagtbygningen fra september, men I vil 
høre nærmere. JUL-71 Henrik Gattrup

Kommende arrangementer
MARTS. Regionsskydning, Mølledammen 
18 Bullerup Torsdag d. 1. marts kl. 19.00 til-
melding til Sendy Alstrøm.

Tirsdag den 6. marts samt den 13. marts kl. 
19.00 er der skydning i FKS-Hallen på 15 m 
for gevær samt pistol.

Torsdag den 15 marts kl. 19.30 er der gar-
derstue, Toldbodgade 5 5000 Odense C

Torsdag den 22. marts kl. 19.00 Bowling, til-
melding til Poul Agertoft.

APRIL. Torsdag den 19. april kl.18.30 besøg 
med damer i Odense bunkermuseum, tilmel-
ding til formanden.

Gardergolf. Her vil der blive udsendt pr. 
mail, dato er den kommende sæson midt i 
marts.  JUL-71 Henrik Gattrup
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Henning Jønsson gennemgik årets skyde-
resultater. Der var ingen indkomne forslag.
Formanden ønskede ikke genvalg, og som 
hans afløser valgtes Brian Pedersen.
Henning Elnegaard ønskede ikke genvalg
I stedet for de to afgåede valgtes Jørn Jes-
sen og Mogens Pedersen.
Øvrige valg var genvalg.
Under eventuelt overrakte formanden
60 års tegn til Ebbe Pedersen og 50 års 
tegn til Henrik Pade. Til slut takkede kasse-
rer Erik Larsen Lars Frost for hans utræt-
telige arbejde som formand gennem 29 år, 
og Henning Jønsson overrakte foreningens 
gave til Lars. Dirigenten afsluttede general-
forsamlingen, og formanden udbragte et 
trefoldigt leve for vor forening.

282-MAJ-56 Henning Elnegaard-Christensen

Langeland GF 24
 21/10 1911
Formand: 098-JAN-63 Ove Elnegaard-Christen-
sen
Bjergvej 6A Herslev, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 69
e-mail: iec@post11.tele.dk 

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

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

Nordfyn GF 51
 5/8 1924
Formand: OKT-80 Renè Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 16 36 / 2168 9687
e-mail: dytbaat1@gmail.com
www.nordfyns-garderforening.dk
Bank: 6863 1009583

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

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

Vi afholder årlig generalforsamling tirsdag 
d. 20 marts 2018 kl. 18.30 i Aktivhuset , Ker-
teminde.

Vi har afholdt Nytårsskydning med følgen-
de resultater: Senior: APR-08 Ulrik Gervig 
179 p., APR-08 Emil F. Rasmussen 177 p.
NOV-90 Gorm Eriksen 163 p
Veteran 1: JAN-80 Steen Danielsen 187 p
APR-75 Jørgen Hansen 158 p.
Veteran 2: MAJ-63 Arne Hansen 191 p
NOV-64 Paul Stilling 176 p
SEP-57 Erling F. Andersen 176 p
Festskydning: JAN-80 Steen Danielsen.
Vi var 12 gl. gardere samlet til skydning, m. 
efterfølgende silde/oste bord,  - endnu en 
hyggelig aften med gode historier fra den-
gang,  - tak til de fremmødte.

JAN-80 Steen Danielsen

BOWLING: Husk der bowles i Otterup Bowl-
ingcenter Mandag den 12/3-2018. Der er ef-

Den 6. marts 1918 blev Garderforeningen 
for Nyborg stiftet. Den 6. marts 2018 er der 
ikke skydning – alle der har tilmeldt sig ju-
bilæumsfesten er på Nyborg-Strand og spise 
en festmiddag.

Er der nogen, som endnu ikke har skudt 
landsskydning, så kan det nås endnu: Tirs-
dag d. 20. marts kl. 19 – 21 på skydebanen i 
Aunslev Hallen. Det koster 25 kr. Tirsdag d. 
3. april kl. 18 – 22 er der afslutning på denne 

Husk i marts; 
1. Marts er sidste dag for indbetaling af 

kontingent til foreningen. Husk det er 
på bankoverførsel. 

1 Marts Regionsskydning i Bullerup skyt-
tehus det er Den Fyenske som arrange-
rer. Fælles transport fra Ollerup 18.30 
eller hvis andet er aftalt.

8. Bowling hold mødetid 18.30
13. Skydning Ollerup 19.00 efter skydning 

kaffe og kage
21. Fællesskydning i Tved, under Tvedhal-

len fra 19.00 (HYGGESKYDNING)
22. Bowling hold mødetid 18.30
27. Skydning Ollerup 19.00 efter skydning 

kaffe og kage
Den 1. skydning i april bliver også Afslutning 
på indendøre det er den 10/4. Husk som vi 
plejer er det med medbragt mad og ledsager 
og vi starter denne aften kl. 18.30.
Husk tilmelding til Ole 2143 0120 Eller Finn 
4032 3438.

Den 13/1 deltog vi i REG bowling. I år var vi 
ikke så mange, men vi formåede at blive nr. 
1 og 2, så vi kunne køre stolte og mætte fra 
Assens bowling center hjem og vise medal-
jerne frem. En rigtig god dag, og vi stiller op 
igen til næste år. JUN-85 Finn Madsen

Skydning. Der er nu klar til Landsskydnin-
gen 15 m, så det er bare med at møde frem. 
Vi skyder hver onsdag fra kl. 18.00 til kl. 
20.00 i kælderen under Lillebæltshallerne i 
Middelfart. Der er rifler til rådighed. Hvis du 
har spørgsmål så ring til skydeudvalgsfor-
mand Knud Warming på tlf. 4021 6548.

Kontingentopkrævning
Hvis du fortsat ønsker at være medlem af 
Garderforeningen og modtage Garderbla-
det, er det vigtigt, at du husker at betale 
kontingentet. Girokort er udsendt.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

vinters skydning. Igen i år er det med fælles 
spisning. For hyggens skyld tager vi ledsage-
re med. Tilmelding til Kaj på tlf.: 2168 1107 
(er nødvendig grundet spisning). Jeg håber 
vi ses!  NOV-66 Kaj Nielsen

terfølgende hygge og socialt samvær denne 
aften, som er den sidste i denne sæson, mød 
derfor op og vær med til en hyggelig aften. 
Tilmelding senest 3 dage før til Heine Buhl 
tlf. 2987 1959.  Heine Buhl 

SKYDNING: 
Husk der skydes i Særslev Skytteforening for 
sidste gang i denne sæson, det er ændret til 
Torsdag den 15/3-2018 kl 18.30, da jeg ikke 
kan være med den Torsdag vi plejer på grund 
af Formandsmøde i vores Region, hvor jeg 
har mødepligt. Denne sidste skydeaften er jo 
traditionen tro med Gule Ærter og tilbehør, 
måske lige en lille en til halsen også. Mød tal-
stærkt op til denne sidste aften med landss-
kydning, så vi kan få rigtig mange deltagere. 
HUSK DATO 15/3-2018. Tilmelding til Renè 
Rasmussen senest 4 dage før tlf. 2168 9687. 

GENERALFORSAMLING: 
Husk der afholdes Generalforsamling i 
Særslev Skytteforenings lokaler Fredag 
den 16/3-2018 kl 18.00. Dagsorden ifølge 
vedtægter. Forslag til generalforsamlingen 
skal være formanden i hænde senest den 
8/3-2018. Efter generalforsamlingen er der 
spisning.  Tilmelding til Renè Rasmussen tlf 
21 68 96 87 senest den 2/3-2018. eller mail: 
dytbaat1@gmail.com 
JUBILÆUMSTEGN BÆRES DENNE AFTEN.

OKT-80 Renè Rasmussen.

LILLE OPRÅB FRA KASSEREREN: 
Jeg vil gerne lige minde om, at sidste frist 
for indbetaling af kontingent 2018 er ud-
gangen af Marts måned. Venligst overfør 
beløbet via netbank til kontoen, som anført 
i vores hovedrubrik.  Medlemmer uden 
mulighed herfor vil modtage et indbetal-
ingskort snarest. Husk at medlemmer der 
fylder 90 år i indeværende år altså 2018 er 
kontingentfrie.  Kontingentet er det samme 
som sidste år.  Benny Ohlsen.
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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. 2990 3298
e-mail: ole.gerner.olsen@gmail.com
Regionsbowlingleder:
JAN-70 Svend Clausen-Beck
Søndertoften 86, 2630 Taastrup
Tlf. 20 86 66 90

Garderforeningen  GF 01

i København 25/8 1885

Formand:
JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th., 
2100 København Ø
Tlf. 2371 1543 
e-mail: formand@garderforeningen.dk 

Kasserer og registrator: 
APR-72 Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37, 2300 København S
Tlf. 4254 0906
Bank konto: 9570-4820509056 
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk 

www.garderforeningen.dk

www.eriksen-co.dk

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

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

Generalforsamling og tildeling af jubilæ-
umstegn
Der indkaldes hermed til ordinær general-
forsamling ONSDAG den 21. marts 2018, kl. 
19.00 på Frederiksberg Slot. Dagsorden i 
henhold til foreningens love. Der henvises til 
udsendt nyhedsbrev og opslag i februarnum-
meret af Garderbladet samt til foreningens 
hjemmeside.
Inden generalforsamlingen tildeler vi jubi-
læumstegn til 10-, 25-, 40-, 50- og 60-årsju-
bilarer. Jubilarerne har fået tilsendt særskilt 
indbydelse, men du skal som jubilar huske at 
meddele formanden, om du deltager eller ej.
Efter generalforsamlingen er der smørre-
brød, øl og snaps samt kaffe i Cafeteriet.
Hæderstegn bæres.Det er nødvendigt at til-
melde sig også til generalforsamlingen, da 
vi er på militært område og af hensyn til 
bestilling af smørrebrød. Tilmelding kan ske 
på foreningens hjemmeside www.garder-
foreningen.dk eller på tilmeldingstelefonen 
4081 0040 mellem kl. 18.00 og 20.00 fra den 
7. marts. Sidste frist for tilmelding er tirsdag 
den 13. marts 2018.

SKYTTELAUGET Kortdistance
Skydeprogrammet for marts byder på 
træning og naturligvis på landsskydning i 
hele måneden. Banerne er klar onsdag den 
7., 21., og 28 marts fra kl. 18.30 i DGI Byen. 
Onsdag den 14. marts skal vi til Glostrup og 
skyde Trekantskydning, tilmelding hertil til 
formanden ikke senere end 7. marts.
Landsskydning på 15 m er i fuld gang, og 
vi skal naturligvis have så mange deltagere 
med som muligt, så find en onsdag, hvor du 
kan komme en tur på skydebanen og være 
med.

Bankoaften
Årets Bankoaften er for 2018 planlagt til 
tirsdag den 20. marts. Dørene til bankoha-
llerne på Frederiksberg Slot slås op kl. 18.30 
og præcis kl. 19.00 vil aftenens første num-
mer blive råbt op. Sæt aftenen af til delta-
gelse i denne bankoaften, og tag familien 
med til en hyggelig og sjov aften. Tilmelding 
til formanden på stoltenborg@mail.dk for 
deltagelse, idet vi skal opgive deltagernavne 
til slottes vagt. Tilmelding senest 18. marts.

Langdistance
På langdistancen skydes der søndag den 4. 
og 18. marts. Vi mødes i SKAK-huset ved den 
store parkeringsplads kl. 08.00 til morgen-
kaffe, og når den er drukket, går vi på ba-
nerne.
Skyttelauget råder over geværer og nød-
vendigt udstyr, der kan lånes på banerne, 
ligesom der vil være mulighed for at få råd 
og vejledning fra gamle og erfarne skytter. 
Yderligere oplysninger om Skyttelauget og 
dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til 
formanden på telefon 4444 2473 eller stol-
tenborg@mail.dk. 

Jan Stoltenborg

”Indenfor murene” 
Torsdag den 18. januar 2018 gentog 
GF for Høje-Taastrup og Omegn, Gl. 
Roskilde og Søndre Birks GF kunst-
stykket, at samle 72 deltagere til vort 
fælles arrangement for 5 år i træk.
Vi havde fået Kammertjener Ander-
sen til at fortælle om sine 40 år ved 
hoffet, 7 år sammen med Kong Fre-
derik den IX og 33 år sammen med 
Prins Henrik. Vi nåede kun de første 
7 år, hvor Kammertjener Andersen 
fortalte sine morsomme og til tider 
meget rørende anekdoter om sin 
tid sammen med Kongen, og hver-
dagen tæt på den kongelige familie, 
uden dog at afsløre den mystik, som 
en kongelig familie er omgivet med.  
Ja, vi var hensatte i tid og sted, og 
aftenen fløj da også afsted. Som han 
fortalte, har han haft et rigt liv, hvor 
tilfældigheder pludselig gjorde, at 
han via sin uddannelse som skræd-
der med korslagte ben i Faaborg, 
som oversergent i kamptropperne 
pludselig stod foran døren til Amali-
enborg.
Vi siger tusinde tak til Kammertjener 
Andersen for en rigtig dejlig aften. Og 
ja, I der ikke var med gik glip af det 
hele. Som sædvanlig samlede vi ind 
til Livgardens Veteranhjælp – og de 
tre foreninger har nu fremsendt lige 
over 1.900,- kr. til dette formål.
Formændene i Garderforeningerne 
for Høje-Taastrup og Omegn, Gl. Ros-
kilde og Søndre Birk.

REGIONSSKYDNING
Regionsskydning 15 m afholdes lør-
dag den 14. april med Nordre Birks 
Garderforening som vært. Der vil 
være morgenkaffe fra kl 09.00, og 
når den er drukket, er de helt nye 
skydebaner klar til at tage imod. Efter 
skydning sluttes der af med fælles-
spisning af den medbragte mad, og 
afsluttende præmieuddeling. Regi-
onsskydningen afholdes på skydeba-
nerne: Lyngby Stadion, Lundtoftevej 
53, 2800 Kgs. Lyngby. Tilmelding til 
morgenkaffe ikke senere end 7. april 
til Jørgen Skov Andersen på mail jo-
ergen@skovandersen.dk 
Vel mødt.
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Mumierne 
Mumiernes frokostmøde i marts finder sted 
den 6. marts 2018 kl. 11.30 det sædvanlige 
sted: Svanemøllens Kaserne, Kantinen
Tilmelding til formanden: 
Erik Schlüter SEP-66 mail erik.schluter@
live.dk eller Kassereren: 
Freddy Wilson MAJ-63 mail freddywilson@
outlook.com eller Mumiefonen: 6062 3141
Sidste frist for tilmelding er den tirsdag den 
27. februar 2018
Bemærk:
Mødet i april afholdes den 10. april kl. 11.00 
tilmelding seneste den 3. april, samtidig er 
denne frokost også generalforsamling.

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

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.garderforeningerne.dk/gf11

Frederiksborg Amt GF 18
 12/12 1910
Formand: MAR-92 Kim Dahl Olsen
Kirsebærhaven 10, 3540 Lynge
Tlf.  21 46 10 11
e-mail: cdc-ko@mail.dk
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk

Falster og Østlolland GF 14
 25/7 1909
Formand: APR-82 Kent H. Andersen
Orebyvej 71, 4990 Sakskøbing
Tlf. 40 21 70 65
e-mail: kha@privat.dk

Generalforsamling 2018
Bornholms Garderforening indkalder til or-
dinær generalforsamling mandag, den 19. 
marts 2018, kl. 18:00 i Nylars forsamlings-
hus, Kirkevej 6, Nylars, 3720 Åkirkeby.
Vi indtager et godt ”herremåltid”, som efter-
følges af kaffe. Pris kr. 140,00 kr. + drikkelse. 
Efter måltidet afholder vi den årlige gene-
ralforsamling. Tilmelding: Senest mandag, 
den 12. marts 2018. Tilmelding til: Formand 
Peter Kofoed-Dam tlf. 2325 9004 - mail adr.: 
svanegaard@dlgmail.dk eller Næstformand 
Steffen Mauritsen tlf. 5695 6659 - mail adr.: 
smauritsen@mail.dk  Vel mødt! Pbv.

NOV-93 Peter Kofoed-Dam

Kommende arrangementer:
Mandag, d. 5. marts 2018; kl. 18:30: Klu-
baften i Sergentmessen på Garderkasernen 
i Høvelte.

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

Mandag, d. 9. april 2018; kl. 18:30: Klu-
baften i Sergentmessen på Garderkasernen 
i Høvelte.

Mandag, d. 7. maj 2018; kl. 17:15: Fugle-
skydning på skydebanen i Frederikssund; 
Strandvangen 13.
Undervejs gør vi holdt og spiser smørrebrød: 
Tilmelding til spisning senest onsdag, d. 2. 
maj til bestyrelsesmedlem Jørgen Chr. Peter-
sen, tlf.: 2651 2910.
Tag godt imod fugleskydningskortsælgerne 
når de i løbet af april måned kommer rundt.
Tilmelding til spisning senest onsdag, d. 28. 
februar 2018 og onsdag, 4. april 2018 til 
næstformand Søren Terp, tlf.: 5154 0957.
Bemærk! Tilmelding til spisning ved fugle-
skydningen skal ske som beskrevet ovenfor  
– altså IKKE til næstformanden.

DEC-83 Steen M. Munk

Gl. Roskilde GF 17

 22/1 1910

Formand: JAN-70 Bjarne C. Jensen
Løvkærsvej 6, 4040 Jyllinge
Tlf. 61 60 65 49
Registrator: JAN-59 Tommy Hansen
Bakkedraget 64, 4000 Roskilde
Kasserer: JUL-69 Heino Larsen
Søvang 30, 4000 Roskilde
e-mail: g.roskilde.g@gmail.com 
www.garderforeningerne.dk/gf17

Kommende arrangementer:
Der har grundet forslag fra medlemmer af 
foreningen, fra bestyrelsens side været un-
dersøgt nærmere om muligheden for om der 
kan opstartes en ”skyde afdeling”. Dette er i 
skrivende stund ved at finde sin plads med 
svar fra naboforeninger, og nærmere herom 
følger. Et godt stykke tid ude, primo eller me-
dio juni, finder årets herrefrokost sted som 
altid i Marineforeningens lokaler, nærmere 
herom følger ligeså. Bowling og kegler, en al-
tid trofast del af medlemmerne deltager hér, 
men nye er bestemt velkomne. Kontakt som 
altid formanden for disse aktiviteter, Hans 
Bøge Nielsen, hansboege@gmail.com. eller 
tlf. 2156 3199.

Generalforsamling 2018: Torsdag d. 15. 
marts kl. 18.00 i det gamle ”Hotel Prindsen”, 
nu Florentz Café og Brasserie. Foreningens 
hjemmeside; www.garderforeningerne.dk/
gf17 kan benyttes til både at se menuen, 
dagsordenen, formandens beretning mv. 

Kom og støt op om din garderforening og få 
indflydelse til generalforsamlingen. Damer-
nes underholdning er i top.

Den 18. januar deltog flere medlemmer, i 
og uden for bestyrelsen i fællesmøde som 
tidligere annonceret mellem Sdr. Birks Gar-
derforening, Høje- Taastrup og Omegns 
Garderforening og Gl. Roskilde Amts Gar-
derforening. Dette arrangement med un-
derholdning af ”Kammertjener Andersen”, 
bragte de fremmødte ind i 40 års tjeneste 
for både Kong Frederik den IX og HKH 
Prins Henrik. Der var mange gode histori-
er, visse få var kendte fra de kulørte blade, 
men de fleste af mere personlig og intim 
karakter. En aften man sent glemmer, ikke 
mindst med den serverede gryderet og kar-
toffelmos som godt følge.

OKT-86 Flemming Haar Ehlers

Generalforsamling: mandag, den 22. janu-
ar 2018 holdt foreningen sin årlige gener-
alforsamling med deltagelse af 25 gamle 
gardere.
For første gang blev generalforsamlingen 
holdt på Haslev Bibliotek, hvilket var en 
fantastisk succes med ikke mindre end 40 
deltagere til den efterfølgende spisning 
med vore damer.
Efter generalforsamlingen blev der sæd-
vanen tro uddelt forenings- og årgangstegn.
Foreningens aktiviteter beskrives på  www.
gf-haslev.dk

JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen

Kommende arrangementer:
OBS! Ændrede skydedatoer: Der skydes 
på banerne ved Sommariva d. 13. og d. 27. 
marts. Datoerne er ændret på hjemmesiden.

Bowling: vi spiller for sidste gang i in-
deværende sæson d. 7. marts i Allerød Bowl-
ingcenter, tilmelding: tommyaaboe@hot-
mail.com eller 2229 0003.

Her ved deadline for indlæg til Garderbla-
det, har vi stadig Regionsbowling og den 
store jubilæums generalforsamling tilgode. 

REGION 5
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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

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

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

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

Høje-Taastrup og Omegn GF 78
 29/11 1976
Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
Tlf. 40 21 05 35
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

Kommende aktiviteter:
Skydning: Ordinær skydeaften mandag den 
5. marts. Den 9. april er der skydeafslutning 
med spisning. Indbydelse udsendes senere i 
marts.

Bowling: Ordinær bowlingaften tirsdag den 
13. marts og tirsdag den 27. marts.

Fællesmøde
De 3 naboforeninger (Høje Taastrup, Sønd-
re Birk og Gl. Roskilde Amts garderfor-
eninger) havde inviteret til fællesmøde i 
Taastrup, hvor Kammertjener Andersen 
fortalte om sit virke og tætte samarbejde 
gennem 40 år med Kong Frederik den IX 
og Prins Henrik. Som Andersen sagde, så er 
der nok af historier og anekdoter at tage af, 
og det havde han ret i. Vi kom på den måde 
lidt bagom kongehusets hverdag og de 
udfordringer, der er forbundet med dette 
hverv. En i alle henseender god aften også 
for så vidt angik stedets servering. 
Skydning 
Årets traditionelle nytårsskydning med 
efterfølgende frokost blev afholdt søndag 
den 14. januar i skydekælderen, hvor de 
fremmødte gamle gardere skød “blindskyd-
ning” (skiven er i lukket kuvert) – her kan 
alle deltage. Præmierne efter skydningen 
blev overrakt af skydelederen under froko-
sten i Garderstuen. Ved frokosten blev den 
medbragte madpakke indtaget og hjulpet 
ned med en række nytårsskål efterfulgt af 
hyggeligt socialt samvær resten af efter-
middagen.

Bowling
Søndag den 4. februar mødtes 56 spillere til 
afvikling af regionsmesterskabet, 9 Garder-
hold og 5 damehold, uforandret 14 hold i 

Hermed indkaldes til ordinær samt eks-
traordinær Generalforsamling
Torsdag den 22. marts 2018 kl. 18.30 på Re-
staurant Madam Bagger, Solens Plads 6.
Dagsorden ordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Skydelederens beretning
5. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår 
vedtægtsændring.
6. Valg af bestyrelse. På valg er: John Nielsen, 
Laust Nissen og Per Borg Vedel.
7. Valg af suppleanter. På valg er: Leif Haar-
lev Nielsen.
8. Valg af revisor og suppleant. På valg er 
Jørgen Jensen.
9. Eventuelt.
Dagsorden ekstraordinær generalforsam-
ling:
1. Fusion med Vestsjællands Garderforening.
Forslag der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før.
Før generalforsamlingerne serveres:
Sild, en øl og en snaps. Wienerschnitzel med 
tilbehør. Kaffe
Pris kr. 100,- Drikkevarer udover det nævnte 
er på egen regning
Tilmelding senest søndag den 12. marts til 
Lars Moosdorf på tlf.: 30 36 72 43 eller på 
mail elefant@youmail.dk
Med venlig Garderhilsen Bestyrelsen.

Generalforsamling 2018. Arrangementet 
bliver afholdt den 5. marts 2018. 
Ordinær generalforsamling efter forenin-
gens vedtægter, bliver afholdt den 5. marts 
kl. 18.30  i Marineforeningens lokaler på 
havnen i Køge. Indkaldelse er udsendt og til-
gængelig på vores hjemmeside www.koogf.
dk

Skydning:
Så er vores nye våbenskab, der opfylder myn-
dighedernes nyeste krav, på plads. Vi skylder 
stor tak til Jørgen E. Nielsen for hjælp med 
opbevaring og nedsætning af skabet i Gar-
derstuen.
Husk Landskydning 2018 skal være afsluttet 
inden udgangen af marts måned.
Vi skyder tirsdag fra klokken 19.00-21.00. Vi 
kan stadig være flere, så mød op. Du er me-
get velkommen. Skydeformand Svend Vahl- 
gren telefon 6128 5361.

Bowling:
Arrangementet fandt sted den 4. februar.
Regionsbowlingen blev afholdt i Want-
2bowl - Tåstrup Bowlingcenter.
Vi kommer tilbage i næste udgave, med fyl-
dig omtale af udfaldet fra turneringen.
Vi bowler desuden hver onsdag fra 18.00-
19.00 i Køge Bowlingcenter. Bowlingfor-
mand Steen Rasmussen, telefon 2985 9028.

Indlæg fra kasereren:
Vi skal hermed understrege proceduren 
for medlemsregistrering i Køge og Omegns 
Garderforening i henhold til vedtægterne:
§ 6.
Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved 
skriftlig henvendelse til kassereren, inden 
den 1. juni eller inden den 1. december i et 
kalenderår. Overskrides disse datoer, hæf-
ter medlemmet for kontingent for det efter-
følgende halvår.
Udmeldelse kan således ikke ske, til De 
Danske Garderforeningers Sekretariat. 

Garderstuen: Har åbent sammen med 
skydning, hver tirsdag fra klokken 19.00-
21.00, og Stoffer er klar bag baren med nye 
ideer/opskrifter.

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

Der følger nærmere omtale af disse arrange-
menter i næste nummer.

Som sædvanligt, hold dig orienteret på 
vores hjemmeside og kom evt. med kom-
mentarer, gode ideer og andet på ”face-
book” NOV-74 Tommy Aaboe

forhold til sidste år, og afslutningsvis var i 
alt 61 personer samlet i restauranten, såvel 
spillere som ”hepper”, hvor præmieover-
rækkelsen fandt sted. På formandsmødet 
lørdag den 3. marts i Hedehusene, skal der 
informeres om bowlingaktiviteterne i det 
forgangne år, og datoen for næste års afhol-
delse af regionsmesterskab fastsættes.

Generalforsamling
Referat fra årets generalforsamling, der 
blev afholdt den 28. februar på Sengeløse 
Kro, følger i et senere nummer af Garder-
bladet og kan i øvrigt ses på vores hjemme-
side. 729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen
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Nordsjælland GF 16
 3/12 1909
Formand: NOV-75 Bo Toft Rasmussen
Hvedemarken 21, 3550 Slangerup
Tlf. 27 26 49 01
e-mail: bo@botoft.dk
Facebook: Nordsjællands Garderforening
www.nsgarder.dk

Stevns GF 31
 20/7 1913
Formand: 415-NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8, 4672 Klippinge
Tlf. 56 56 14 00 / 40 40 84 00
e-mail: boso@privat.dk
www.stevnsgarderforening.dk

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

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

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.

MØD PRÆSIDENTEN. NB Garder aften - 
Tirsdag den 10. april kl. 19.00
”Mød præsidenten for De Danske Garder-
foreninger, kammerherre, oberst Flemming 
Rytter, der dels vil causere over sin tid som 
Chef for Den Kongelige Livgarde 2001/05 og 
dels over sin involvering i Den Kolde Krig i 
1980-erne.”
Det bliver spændende at høre om, at der bag 
det trygge og normale hverdagsliv i 80érnes 
Danmark, fandtes en hemmelig koldkrigs-
verden, ukendt for de fleste. ”Nogle vidste 
lidt – mange vidste ingenting”
Det var en hemmelig skyggeverden, der om-
fattede snesevis af store underjordiske kom-
mandocentre med detaljerede drejebøger 
for overlevelse i krig. FR var dengang med 
ved de årlige øvelser og de realistiske krigs-
spil, der fandt sted i en atomsikret regerings-
bunker med plads til ministre, dronningen 
og hundredvis af embedsmænd.
Mon ikke også der kommer lidt om, hvor Den 
Kgl. Livgarde står i forhold til det nye for-
svarsforlig.
Det er samtidig også aftenen, hvor vi byder 
velkommen til alle medlemmer, der har haft 
rundt jubilæum indenfor det sidste år.
Program
Velkomst ved formand Lars Rønne
Uddeling af jubilæumstegn
Spisning - Kammeratligt samvær

Foredrag
Alle foreningens øvrige medlemmer er natur-
ligvis også velkomne. Der bydes på foredrag 
samt tre stk. luksus smørrebrød, en øl, en 
snaps, kaffe/kage for kun kr. 125.- Betaling 
for mad og drikkevarer kan evt. ske direkte 
til banken på nr. 1551 konto 3161028487. 
Forenings og hæderstegn bæres denne 
aften, og vi glæder os til at se alle i Cafe 
Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte. 
Tirsdag d. 10. april 2018 kl. 19.00.
Af hensyn til arrangementet er tilmelding 
nødvendig til Hans Larsen, e-mail hans.
vera@mit.bolignet.dk, tlf. 4588 5118 eller 
til Jørgen Skov Andersen e-mail joergen@
skovandersen.dk tlf. 4588 6673 
senest onsdag. den 4. april. 

Skydning: Mandag den 5. marts er første 
skydedag i marts, og her 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 foregår på vores 
nye elektroniske skydebaner i kælderen un-
der Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 53, 2800 
Kongens Lyngby.

Trekantskydning foregår onsdag den 14 
marts med Søndre Birk som vært. Nærmere 
tilgår jer på mail, når vi modtager en invita-
tion. MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Onsdag den 28. marts kl. 18.30 afholdes 
ordinær generalforsamling i garderstuen 
på Pedersholm Roskildevej 163, Oppe Sund-
by.
Der vil blive serveret Gule ærter med flæsk 
og pølse efterfølgende kaffe og pandekager.
Der uddeles hæderstegn til jubilarer 60, 50, 
40, 25 og 10 år. Kom og vær med til at fejre 
vores jubilarer. 

Nordsjællands garderforening afholdt den 
26. januar Nytårskur med 46 deltagere som 
havde en dejlig aften med champagne og 
fint smørrebrød god stemning med sang-
glade medlemmer stor spillelyst på vores 
veteranlotteri med mange gaver.

Skyttelauget:
Vi har indendørs skydning på 15m i Fladså-
hallen torsdag d. 15. marts kl 19.00- 21.00. 
Klokken 19-20 skyder vi med riffel. Klokken 
20-21 skyder vi med pistol.
Vi har Fugleskydning lørdag d. 9. juni kl 9.00, 
sammen med  Fakse og  Haslev GF, der ud-
sendes særskilt program. 

Garderstuen:
Torsdag d. 1. marts har vi aftenmøde i Gar-
derstuen kl 19-22.00. Tilmelding til Claus 
2082 7545, dagen før.

Lørdag d. 7. april kl. 13.00 har vi General-
forsamling i Kalbyrissalen, ved Garderstuen. 
Nærmere tilgår med post, eller mail. Husk 
tilmelding senest d. 2. april til Erik Harder 
Mikkelsen tlf. 4015 1824.

Torsdag d. 12. april har vi frokostmøde i 
Garderstuen   kl 11-14.00. Husk tilmelding 
til Claus 2082 7545, senest 3-4 dage før. 

JUL-74 Kristian Rasmussen

Kommende arrangementer
Vi gør endnu engang opmærksom på, at vi 
fredag den 23.marts 2018 kl. 18.30 afholder 
vor årlige generalforsamling i Glostruphal-
lens Restaurant. 
Generalforsamlingen begynder kl. 18.30 og 
gennemføres iht. udleveret dagsorden. Sid-
ste punkt er uddeling af hæderstegn.  Kl. 
ca. 20.00 fælles spisning. Alle medlemmer 
er velkomne. De medlemmer, der ønsker at 
deltage i fællesspisningen, skal af hensyn til 
kuvertbestilling tilmelde sig til Jakob Hjorth 
på Mo 2166 5633 eller til Niels Langstrup 
på Mo 4033 4172 og senest mandag den 19. 
marts. 
Menuen er skipperlabskovs med tilbehør. 
Dertil serveres 1 øl/vand og 1 snaps samt 
dessert, hvortil der serveres 1 glas Liv-
gardens portvin. Alt det får du til den favor-
able pris af kr. 120,00. Du kan også vælge 
3 stk. flotte uspecificeret smørrebrød, med 
drikkevarer som ovenfor, til kr. 100,00. Eft-
erfølgende serveres kaffe med småkager. 

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
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Vestlolland GF 50
 20/1 1924
Formand: 671-NOV-65 Jens Høyer
Strandvej 5, 4900 Nakskov
Tlf. 23 25 73 06
e-mail: strandvej05@gmail.com

Vestsjælland GF 13
 23/5 1909
Formand: 779-SEP-63 Knud Glavind
Møllevænget 20, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. p. 58 54 85 91 · mobil 30 54 38 91
e-mail: dgglavind@dbmail.dk
www.garderforening.dk/vsgf.html

Kalifornien GF 92
 15/3 1942
Formand: 484-NOV-54 Kristian Poulsen
161 Oak Meadow Road, Sierra Madre, CA 
91024-2661, USA
Tlf. 1 (626) 3553 371
e-mail: scankp1@verizon.net 
www.garderforening.dk/califgf.htm

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

New York GF 91
 31/5 1928
Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
1241 Hulls Highway, Southport, CT 06890, USA
Tlf. USA 203 259-0767
e-mail: new_york_garderforening@hotmail.com 
og klarsen@wwalliance.com

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

Stor britannien GF 99
 22/4 1992
Formand: Amin Amirian
Tlf. +44 (0) 741 153 4422
e-mail: amin.amirian@gmail.com
www.garder-uk.com

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

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

Singapore GF 100
 3/3 2003
Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore 
438791
Mob. +65 9066 8726
Skype/Yahoo/Hotmail: sduvier
e-mail: sduvier@hotmail.com
www.garderforening.dk/singaporegf.htm

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

Præsident: MAR-86 Peter KB Diessel
One Renaissanca Place,
#1217, Palatine, 
Illinois 60067, USA
Tlf. (847) 690-1774 
Mob. 312-882-9191
Fax. (847) 881-0881
e-mail: peter@thediessels.com
www.garderforeningerne.dk/dgu

Garderforeningerne i Udlandet (6)

DGS – Julefrokost 2017
Fredag den 15. december 2017 afholdte 
Den Danske Garderforening i Storbritanni-
en den årlige julefrokost i Den Danske Kir-
ke i London.
Julefrokosten er et populært arrangement 
blandt medlemmerne, og kirken er et per-
fekt sted at afholde det, da det er nærmest 
umuligt og meget dyrt at finde lokaler i 
byen, hvor man kan leje både lokale og køk-
ken for en dag.

Vi havde fornøjelsen af, at den nye præst 
Flemming Kloster Poulsen kom forbi for at 
hilse på de gamle gardere og fortalte yder-
mere et par sjove historier. Desværre havde 
vi ikke glæden af vores faste kok, Thomas 
Walbom, så vores formand Amin Amiri-
an havde hentet hjælp hos kok, Thomas 
Majlund samt mor Birgitte Majlund, som 
begge fløj ind fra Danmark og lavede en 
fantastik julefrokostmenu til alle de frem-
mødte.
Ydeligere så havde DSG UK fornøjelsen af at 
havde Colonel Wyne Harber fra The Prin-

Ved tilmeldingen, der er bindende, skal 
menuønske oplyses. Der betales kontant ved 
indgangen. Forenings- og hæderstegn an-
lægges. Fælles for alle arrangementer er, at 
de også fremgår af foreningens hjemmeside 
www.sbg.dk. Og alle arrangementer er for 
alle foreningens medlemmer – og vi har al-
tid plads til flere.

Afholdte arrangementer:
Torsdag 18. januar 2018 afholdt vi, sam-
men med vore naboforeninger en kammer-
atskabsaften med foredrag af Kammertjen-

er Anker Arne Andersen. Det blev en rigtig 
fin og til tider morsom aften for alle delt-
agerne. Referat fra aftenen fremgår andet 
steds i Garderbladet.
Mandag d. 22/1 var skytterne i aktion 
ved den årlige Garder-Marineskydning i 
skydekælderen med efterfølgende mid-
dag i Marinegården. Som altid havde vi en 
utrolig hyggelig aften, men i år viste mari-
nerne sig for stærke, for vi fik kun vin med 
hjem, men desværre ingen pokaler. Tak til 
marinerne for et godt arrangement.

MAJ-70 Jens Crone

cess of Wales’s Royal Regiment, Livgardens 
søsterregiment, med til denne festlige dag.
De fantastiske faciliteter, fremragende jule-
mad kombineret med de små 30 veloplagte 
medlemmer og gæster gjorde julefrokosten 
til endnu en kæmpe succes. Maden, øllen, 
snapsen og anekdoterne fra gamle dage 
tilgik i løbet af eftermiddagen og aftenen i 
rigelige mænger!
 Alle involverede i dette års julefrokost tak-
kes, og vi glæder os allerede til næste års 
event.
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PERSONALIA

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

17-03 310-JAN-58 GF 01
 Ben Therp-Olesen
 15 Chillagoe Street
 Fisher, Canberra, A.C.T. 2611
 Australien
20-03 581-MAJ-57 GF 22
 Ebbe Pedersen
 Kalekovænget 22, 5600 Faaborg
21-03 179-NOV-58 GF 12
 Eigil Bech Jensen
 Langgade 22 C, 8700 Horsens
30-03 732-JUL-57 GF 73
 Hans Kjærgaard Graversen
 Vestergade 26, 6622 Bække
01-04 078-SEP-58 GF 21
 Henrik E. Grubert
 Engparken 10, 4560 Vig
01-04 483-MAR-58 GF 73
 Erling Kristensen
 Bredstedter Strasse 13
 24941 Flensburg, Tyskland
03-04 458-NOV-59 GF 05
 Jørn Olesen
 Dyrehavevej 17, 8000 Aarhus C
06-04 633-SEP-60 GF 10
 Jørn Viktor Lange
 Bavnevangen 20
 9210 Aalborg SØ
07-04 346-JAN-58 GF 06
 Niels Jørgen Ravn
 Frydsvej 10, 6040 Egtved
09-04 348-JAN-58 GF 36
 Børge Benfeldt
 Hylkevej 33, 8660 Skanderborg
75 år
15-03 905-JAN-65 GF 72
 Søren Peter Kornerup
 Gyvellunden 42, 6800 Varde
16-03 103-JAN-62 GF 66
 Kristian Lundegaard Nielsen
 Mosemarksvej 5, 631 Ebberup
17-03 SEP-62 GF 43
 Frede Nørregaard Jensen
 Ryetsvej 24, 9900 Frederikshavn
19-03 909-SEP-62 GF 34
 Jens Christian Christensen
 Øster Allé 30, 9670 Løgstør
23-03 836-SEP-62 GF 13
 Bent Kaj Larsen
 Mosevænget 24, 4242 Boeslunde
24-03 333-MAJ-64 GF 60
 Kurt Andersen
 Møllegade 75, 6430 Nordborg
25-03 180-JAN-62 GF 13
 Carl Schwartz Marcher
 Elmelunden 2, 4270 Høng
27-03 690-JUL-62 GF 06
 Gunnar Moos Johansen
 Bjergbyvej 61, 6000 Kolding
29-03 441-NOV-61 GF 61
 Gjerd Søgaard Jensen
 Solbærhaven 18
 2680 Solrød Strand
30-03 512-MAJ-63 GF 18
 Torben Hertz
 Bukkarvej 24, 3200 Helsinge
30-03 348-MAJ-63 GF 29
 Arne Guldberg Hedegaard
 Postbox 730, 7000 Fredericia
02-04 000-JAN-62 GF 01
 Mogens Hansen
 Grønnegården 116, 2670 Greve
02-04 203-JAN-63 GF 48
 Jørgen Friis
 Sarumgårdsvej 4, 5290 Marslev
03-04 069-NOV-62 GF 01
 Kaj Midjord Petersen
 Krovænget 9, st. tv A, 4140 Borup
05-04 555-MAJ-62 GF 58
 Jørgen Valentin Lorentsen
 Storegade 35, 1., 7330 Brande

05-04 666-JUL-62 GF 07
 Ib Pedersen
 Præstø Landevej 43
 4700 Næstved
05-04 629-JUL-62 GF 02
 Kai Hermansen
 Gråbrødre Plads 1, 0247
 5000 Odense C
08-04 426-NOV-61 GF 62
 Lars Peter Rønne
 Abildgårdsvej 107, 2830 Virum
12-04 MAJ-62 GF 08
 Henning E. Klemmensen
 Knud Lavards Vej 10
 8960 Randers SØ
13-04 610-JUL-62 GF 18
 Flemming Nejstgaard
 Calla Calvario,Buzon No 13
 29752 Sayalonga, Malaga
 Spanien
13-04 161-MAR-64 GF 08
 Anders Bugge Pedersen
 Bøgevej 59, Assentoft
 8960 Randers SØ
70 år
16-03 GF 01
 Jan Prai Olsen
 Algade 26 B, 1. 0001
 4760 Vordingborg
17-03 852-JUN-67 GF 30
 Oluf Justesen
 Ladelundsvej 15, 8600 Silkeborg
18-03 APR-72 GF 53
 Sune Sjøberg
 Lerchenfeldvej 56
 4400 Kalundborg
19-03 JAN-70 GF 07
 Søren William Jensen
 Holbergsvej 161, 4700 Næstved
26-03 332-NOV-68 GF 39
 Kaj Aarup
 Rødebro 4, Velling
 6950 Ringkøbing
27-03 957-JUN-68 GF 10
 Finn Eriksen Møller
 Stagstedvej 21, 9460 Brovst
27-03 957-JUN-68 GF 01
 Poul Odorico
 Høje Gladsaxe 45, 5. tv
 2860 Søborg
29-03 JUL-71 GF 01
 Jan Brun Andersen
 Jægergangen 117
 2880 Bagsværd
01-04 JAN-70 GF 57
 Kurt M. Nybo
 Bragesvej 51, 6100 Haderslev
02-04 430-NOV-67 GF 03
 Preben Thomas Rasmussen
 Brølbæk 32, 7150 Barrit
02-04 053-AUG-67 GF 10
 Per Lyngberg Andersen
 Østervang 16, 5930 Støvring
03-04 733-APR-68 GF 35
 Aksel Holst Andersen
 Vestbyen 4, 9610 Nørager
05-04 JAN-74 GF 01
 Nils Rosenkilde Ottens
 C.F. Møllers Allé 38, 2. th
 2300 København S
06-04 APR-68 GF 60
 Christian Andersen
 Snogbæk Nederby 18
 6400 Sønderborg
09-04 712-APR-68 GF 01
 Erik Otzen Hansen
 Mikkelborg Allé 9, 2970 Hørsholm
10-04 505-JAN-68 GF 35
 Poul Erik Bundgaard
 Søndermarksvej 25, 9500 Hobro

Diamantbryllup
15-03 507-MAJ-53 GF 48
 Erik Kristian Danielsen 
 og fru Gerda
 Korvetten 8, 5330 Munkebo

Fødselsdage
95 år
15-03 768-NOV-45 GF 51
 Niels P. Pedersen
 Vestervænget 9 D, 5471 Søndersø
13-04 496-JUL-45 GF 51
 Eigil Jørgensen
 Ved Kæret 24, 5450 Otterup
90 år
16-03 294-NOV-49 GF 51
 Børge Østergaard
 Hyldevænget 2, 5400 Bogense
12-04 453-MAJ-49 GF 51
 Kurt Reindel
 Koelbjergvej 60 C
 5492 Vissenbjerg
85 år
20-03 749-MAJ-53 GF 22
 Kaj Rasmussen
 Buen 11, 5700 Svendborg
21-03 868-NOV-53 GF 01
 Leif Dalgaard Zachariassen
 Frederiksborgvej 174, 2. tv
 2400 København NV
23-03 432-MAJ-53 GF 30
 Svend Erik Christensen
 Kærvej 30 A, 7442 Engesvang
24-03 439-MAJ-53 GF 07
 Delfort Andersen
 Manøvej 80, 2. th., 4700 Næstved
26-03 692-MAJ-54 GF 23
 Freddy Jørgensen
 Nygaards Allé 11, 7430 Ikast
06-04 463-MAJ-53 GF 56
 Arne Nielsen
 Søholtvej 6, 9750 Øster-Vrå
08-04 972-NOV-53 GF 41
 Jørn Ankjær Fink 
 Kelleris Høj 8, 3060 Espergærde
11-04 050-NOV-55 GF 03
 Jakob Ravn
 Fjordsgade 31, 8700 Horsens
14-04 624-NOV-54 GF 14
 Palle E.F. Michelsen
 Egevænget 19, 4800 Nykøbing F
80 år
17-03 022-SEP-58 GF 41
 Mogens Gundersen
 Nørrevej 75 A
 3070 Snekkersten
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60 år
15-03 JAN-80 GF 21
 Hans-Jørgen Svenstrup
 Blommehaven 91, 4390 Vipperød
19-03 FEB-78 GF 26
 Finn Thøgersen
 Søgårdsvej 15, 7830 Vinderup
22-03 APR-79 GF 05
 Klaus Pauls
 Stationsvej 21, 8330 Beder
23-03 FEB-78 GF 46
 Hans Henrik Johansen
 Farverhus 232, 6200 Aabenraa
27-03 FEB-78 GF 10
 Christian Peter Nørholt
 Donstedvej 30, 9352 Dybvad
29-03 AUG-79 GF 45
 Klaus Homøe
 Pileås 34, 2670 Greve
30-03 OKT-80 GF 01
 Kaj Borregaard
 Sølystvej 22, 9300 Sæby
31-03 JUL-78 GF 23
 Eyvind Valther Vestergaard
 Clasonsborgvej 1, 6933 Kibæk
01-04 JAN-80 GF 11
 Jens Møller
 Lundegårdsvej 9 A, 3770 Allinge
01-04 GF 62
 Peder Jon Andersen
 Gartnerhaven 8, 2800 Kgs Lyngby
06-04 FEB-78 GF 22
 Ib Jan Pedersen
 Krøllegårdsvej 10, 5600 Faaborg
08-04 NOV-78 GF 05
 Claus Christensen
 Odinsvej 13, 8464 Galten
08-04 AUG-79 GF 23
 Frank Lundsgaard
 Fussingbjerg 9, 8883 Gjern
08-04 NOV-78 GF 45
 Søren Steffensen
 Byvej 36, Tureby
12-04 NOV-78 GF 06
 Carsten Carstensen
 Granvænget 3, 6340 Kruså
12-04 JUL-78 GF 31
 Claes Stolshøj Pedersen
 Ryttervej 9, 4673 Rødvig Stevns
14-04 FEB-78 GF 70
 Mogens Nedergaard Nielsen
 Anlægsvej 20, 9740 Jerslev J.
50 år
17-03 SEP-89 GF 52
 Mogens René Olsen
 Hasselvej 21, 4690 Haslev
17-03 JAN-89 GF 58
 Michael Hansen
 Lærkevej 27, 7361 Ejstrupholm
18-03 SEP-88 GF 01
 Hans Henrik Berthing
 Annebergvej 10, 9000 Aalborg
18-03 MAJ-89 GF 20
 Lars Haugaard Jensen
 Marienborg Allé 3 A, 4780 Stege
18-03 SEP-89 GF 53
 Jan Kim Nielsen
 Slagelse Landevej 9
 4400 Kalundborg
19-03 MAJ-89 GF 13
 Michael Larsen
 Holbækvej 43, 4180 Sorø
24-03 JUL-88 GF 08
 Mads Kam
 Gørrilds Allé 55, 8920 Randers NV
26-03 SEP-88 GF 58
 Berthel Vestergaard
 Sdr. Ommevej 22, 6933 Kibæk
28-03 MAJ-90 GF 42
 Carsten Gaard Frederichsen
 Gyvelvænget 2, 5800 Nyborg

31-03 NOV-90 GF 51
 Mads Peter Buse
 Æbeløgade 21, 5400 Bogense
01-04 APR-68 GF 04
 Kaj Ehrlers
 Kronborgvej 25, 7700 Thisted
06-04 JAN-89 GF 66
 Lars Holmegård Larsen
 Egerupvej 8, 5610 Assens
06-04 JAN-89 GF 46
 Lars Gaarde Gad
 Tøndervej 8, 6520 Toftlund
09-04 APR-87 GF 60
 Claus Erik Hansen
 Elstrup Overby 16
 6430 Nordborg
10-04 SEP-89 GF 05
 Tom Møller Pedersen
 Bofferhøjen 2, 8900 Randers
14-04 JUL-88 GF 35
 Helge Jørgensen
 Brøndumvej 8, 9500 Hobro
14-04 SEP-89 GF 59
 Morten Kristensen
 Ådalen 37, 6710 Esbjerg V

Dødsfald
603-MAJ-41 GF 59
 Henrik Nielsen
 Skjoldsgade 69, 6700 Esbjerg
65-MAJ-43 GF 15
 Rasmus Steffansen
 Volden 58, 8800 Viborg
887-MAJ-46 GF 16
 Frede Jensen
 Johannedalsvej 13 C
 3650 Ølstykke
631-NOV-48 GF 16
 Jakob Steenberg Jeppesen
 Lergårdsvej 5, 4050 Skibby
919-NOV-49 GF 40
 Arne Christensen
 Gaunøvej 39, 8900 Randers
258-NOV-50 GF 46
 Bent K. Poulsen
 Skovbovej 46, 4632 Bjæverskov
817-NOV-52 GF 09
 Vagn Sjørslev
 Kildemosen 11, 8305 Samsø
113-NOV-53 GF 55
 Arne Bilde Olesen
 Liljebakken 3, 8500 Grenå
044-NOV-54 GF 66
 Niels Olesen
 Helnæsvej 15, 5631 Ebberup
069-NOV-55 GF 72
 Poul Erling Christensen
 Skoleparken 4, 6800 Varde
092-MAJ-56 GF 09
 Harry Mortensen
 Dalen 2, 8305 Samsø
300-SEP-59 GF 01
 Ole Gotfredsen
 Bavnehøj Allé 129, 5800 Nyborg
072-NOV-63 GF 50
 Peter Ege Olsen
 Kristianssædevej 2, 4930 Maribo
598-JAN-67 GF 17
 Jens Rasmussen
 Askevej 15, 4070 Kirke Hyllinge
973-JUN-67 GF 01
 Bjarne Møller
 Pagteroldvej 27, 2650 Hvidovre
JAN-73 GF 59
 Kurt Thyssen
 Pinassen 78, 6710 Esbjerg V
DEC-84 GF 15
 Børge Kloch Sørensen
 Burrehøjvej 40, 8830 Tjele

Få din takkehilsen trykt 
i Garderbladet
Vi trykker din hilsen for kr. 75,00. 
Send din takkehilsen til garder-
bladet@garderforeningerne.dk 
(mærk med emnet ”tak”). 
Når annoncen er trykt, vil du mod-
tage en regning fra Sekretariatet. 

  TAK

En stor tak til Hadsund Garderforening 
for fremmøde og fanevagt ved min far, 
årg. 49-2, Arne Christensens bisættelse 
den 17. januar 2018. Med venlig hilsen
 Erik Bo Christensen, Hold JUL 78
Tak til Nordfyns Garderforening for 
vingave og besøg af formanden i forbin-
delse med min 75 års fødselsdag.
 562562 Poul Rasmussen, Bogense
Tak til Vestsjællands Garderforening, for 
gave og fremmøde til min 70 års fødsels-
dag. 895-JUN-68 Ole Petersen
Tak til Søndre Birks Garderforening for 
opmærksomhed i anledning af min 70 års 
fødselsdag den 24. januar 2017. Med ven-
lig hilsen. 250-SEP-68 Ole Hybel-Hansen
Tak til Køge Garderforening for opmærk-
somheden og fremmøde i anledning af 
min 80 års fødselsdag. Med venlig hilsen
 386-SEP-59 Jørgen Andersen
Hjertelig tak til  Søndre Birks garderfor-
ening for den dejlige flaske Garder-port-
vin – og for besøget  af Jens Crone -  i an-
ledning af min 80 års fødselsdag  den 5. 
december 2017. Med venlig hilsen
 920-SEP-57 Gert Midttun
Tak til Frederiksborg Amts Garderfor-
ening for fremmøde med vin og blomster i 
anledning af vores diamantbryllup.
 Gudrun og 069-NOV-53 Hans Hansen
Mange tak til Præsident Rytter, for den 
meget fine hilsen.
Også stor tak til Vestsjællands Garderfor-
ening ,for fremmøde, ved både formand og 
kasserer, medbringende gave, i anledning 
af min 90 års fødselsdag. Det glædede mig 
meget. 530-MAJ-49  Keld Bendtsen.
Tak til Høje-Taastrup og Omegns Garder-
forening for portvinsgaven og besøget af 
formanden Jon Nielsen, i anledning af min 
75 års fødselsdag den 9. januar.
 832-SEP-62 Kai Elmquist Nielsen
Stor tak til årgangsforeningen hold Maj 
63. for det flotte telegram som jeg modtog 
på min 75 årsdag, ligeledes en stor tak til 
Køge og omegns garderforening for et flot 
fremmøde i anledning af min 75 årsfød-
selsdag.Stor garder tak. 562318 Stoffer. 
En rigtig stor tak til Frederiksborg Amts 
Garderforening for udvist opmærksom-
hed ved min 70-års fødselsdag. Det glæ-
dede mig meget, at min gamle rekrut, Ole 
Olsen, mødte op og repræsenterede FAG.
Med garderhilsen
 370-NOV-67 Allan Madsen



Tak
Kandrups Bogtrykkeri

for næsten 100 års samarbejde 
med opsætning og trykning af Garderbladet De Danske Garderforeninger


