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Gardernes 
vagttasker skal 
fra og med 
indkaldelseshold 
APR-19 ikke 
længere gejles. 
Læs mere på 
side 10.

Foto: Thomas 
Reimann
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Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde

D
et betyder, at 
de skal kunne 
åbnes, og det 
kan de ikke, når 
de er gejlede, 
så fra indkal-
delseshold april 
2019 stopper 

garderne med at gejle vagttasker.
Jeg ønsker, at garderne på deres 

vagtopgaver, skal kunne medbringe 
ekstra ammunition og førstehjælps-
materiel, således at de kan håndtere 
enhver tænkelig situation, indtil der 
kan komme forstærkning eller hjælp fra 
alarmpatruljerne.

Vi fortsætter med at gejle støv-
lesnuder og sabelskeder, samt pudse 
messing, men vagttaskerne vil i fremti-
den være blankpudsede med en børste.

Gardere bruger i dag rigtigt meget 
tid på at gejle vagttasker under ud-
dannelsen i II/LG og de bruger rigtigt 
meget tid på at gejle vagttasker inden 
de skal gå på vagt. Vi ønsker at anvende 
en del af denne tid til uddannelse, da 
vi med den nye beredskabsopgave til 
støtte for politiet i København, har fået 
behov for mere uddannelsestid.

Kan man så overhovedet være 

garder, når man ikke gejler sin vagt-
taske. Ja det kan man faktisk godt, og 
man skal nok få lært at passe på sine 
stumper og forberede sig til en vagtop-
gave alligevel.

Jeg tror, at de fl este af jer, over de 
seneste år og sidst med TV serien om 
Den Kongelige Livgarde, har fået et 
tydeligt billede af gardernes opgaver. 
Truslen imod garderen mens de løser 
opgaverne er blevet en anden siden an-
grebet på Krudttønden i 2015. Derfor er 
vi nødt til at tilpasse os til den nuvæ-
rende situation og opgave, både hvad 
angår uddannelse og udrustning.

Som jeg har nævnt tidligere, så får 
vi også ny beskyttelsesudrustning, nye 
sigtemidler og meget andet. Alt samme 
noget der oven i den nye beredskabsop-
gave kræver mere uddannelsestid.

 Hende Majestæt Dronningen er al-
lerede orienteret om denne forandring 
via Adjudantstabschefen.

Den operative opgave som garderne skal løse i forbin-
delse med vagten om de kongelige slotte og palæer 
samt den nuværende sikkerhedssituation har medført, 
at jeg har besluttet, at vagttaskerne skal benyttes, 
som de oprindelig var tiltænkt, nemlig som tasker. 

VAGTTASKEN



For hold december 
2018 bød to uger i 

marts måned på in-
tensiv træning vedrørende 
vagttjenesten ved de kon-
gelige slotte og palæer.
Midt i marts måned har de 
tre kommende vagthold 
blandt andet været på 
skydebanen for at skyde 
med den blå vagtuniform 
på men også øvet reaktio-
ner, når der er hændelser 
på vagten. Det er dog i 
en noget koncentreret 
form, men hændelserne 
er baseret på virkelige 
situationer.
Som vagtgående gardere 
er der et (#1) godt sam-
arbejde med Politiet, 
hvorfor de også stiller op 
og hjælper med uddan-
nelsen. Her feedback efter 
en hændelse med en fuld 
mand på slotspladsen.
(#2) Krone 1 med 
Hendes Majestæt 
Dronningen ankommer 
til slottet.
Der er udbrudt brand i en 
bygning - hvordan skal 
garderen reagere? (#3) 
Brandvæsnet er ankom-
met og tager kontakt til 
garderen. Samtidig med 
branden skal slukkes, skal 
garderen stadig løse sin 
opgave og holde nysgerri-
ge turister væk. Undervejs 
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T R Æ N I N G  T I L  V A G T T J E N E S T E

Den 26. marts, havde Den Konge-
lige Livgarde besøg af forsvars-
chefen, general Bjørn Bisserup. 
Forsvarschefen havde ønsker om 
at møde Livgardens nyoprettede 
administrative fællesskab og høre 
om deres dagligdag. Herefter mød-

tes forsvarschefen med udvalgt 
personel fra enhederne, for at høre 
mere om deres virkelighed. Til slut 
mødtes chefen for Den Kongelige 
Livgarde samt de to bataljonschefer 
med forsvarschefen til en samtale.
Foto: Dorthe Kjær

I weekenden d. 24-25 maj afholdes 
årets repræsentantskabsmøde af 
Vestsjælland Garderforening. Traditio-
nen tro med kammeratskabsaften om 
fredagen, andagt og march lørdag for-
middag, samt et helt nyt tiltag - som-
merfest lørdag aften. Alle medlemmer 
kan deltage. Deltagelse i selve mødet 
er gratis. Se mere i GBL April.

Forsvarschefen på besøg 
på Garderkasernen

2 5 .  M A J

#1

#3

#2

#4
i øvelsen er det muligt for 
instruktørerne at vejlede 
garderne om deres hånd-
tering af sagen. 
Et stigende problem for 
vagttjenesten er (#4) 
droner. Det er ikke tilladt 

at fl yve med droner tæt 
på de kongelige slotte og 
palæer, men da droner er 
hver mands eje, så bestod 
50% af alle hændelser af 
sager med droner.
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Garder J.K. Nielsen fra 
4.DEL/1.KMP/II LG tildeltes 
denne anerkendelse for d. 
19. januar 2019 at have ydet 
livreddende førstehjælp til 
en beruset mand på Hoved-
banegården i København. 
Garder J.K. Nielsen har 
dermed udvist det mod, be-
slutsomhed og handlekraft, 
som enhver garder bør være 
i besiddelse af. Garder J.K. 
Nielsens handling står som 
eksempel til efterlevelse.
Garder C. W. H. Garred 
tildeltes anerkendelse for 
sine gode evner som Post 
for Gevær. I motivationen for 
tildelingen hedder det blandt 

andet: Garder Garred har 
særligt udmærket sig ved 
igennem alle fi re måneder, 
regn, mudder og manglende 
søvn, til alle tider at have 
udvist god holdning og 
gåpåmod. Endvidere står der 
følgende: GD Garred er opsø-
gende, skarp og fanger altid 
instrukser, undervisning og 
pointer hurtigt, hvilket med-
fører han oftest er på forkant 
i sin opgaveløsning. Garder 
Garreds væremåde overfor 
ligestillede kammerater og 
kollegaer, samt hans evner 
i- og holdning til tjenesten, 
gør ham til en dygtig leder på 
sit niveau.

Viljen vandt! Garder Peter-
sen modtog denne anerken-
delse for den fl otte udvikling 
han har gennemgået siden 
sin værnepligt. Garder Peter-
sen fremstod i de første uger 
af sin tid som værnepligtig, 
en anelse forvirret og choke-
ret over den verden han kom 
ind til, hvilket også smittede 
af på hans præstationer i 
hverdagen. Garder Petersen 
har dog formået uge efter 
uge, at arbejde med sine 
svagheder ved aldrig at give 
op og har dermed, trods 
sin usikkerhed i starten af 
holdet, nået et højt fagligt 
niveau. Garder Petersen har 

gennem vilje og god holdning 
til tjenesten, været i stand 
til at fi nde og fremhæve sine 
styrker. Garder Petersen har 
udvist stort overskud til at 
hjælpe sine kollegaer i svære 
situationer, hvilket har været 
med til at bidrage til både 
hans egen og kammerater-
nes udvikling som soldater, 
såvel som mennesker. 
Samlet set fremstår Garder 
Petersens udvikling gennem 
sin tid i Høvelte, som et fl ot 
resultat og et godt eksempel 
på, at man kan nå langt, når 
viljen er til stede.

Anerkendelse til tre gardere fra hold december 2018. I forbindelse med vagtinspektionen og fane-

fremstillingen for hold december 2018, blev tre gardere kaldt frem for at modtage en anerkendel-

se for deres indsats i løbet af de fi re måneder, de har været ved vores HBU-enhed II/LG.

Vagtinspektion og fanefremstilling for hold december 2018. Den 25. marts blev hold december 

målt og vejet i en Vagtinspektion, hvor holdet bliver kontrollerer for det ceremonielle forud for 

vagttjenesten. Resultatet var tilfredsstillende og derefter blev holdet fremstillet for Den Kongelige 

Livgardes fane. I slutningen af marts måned roterede holdet ind til Livgardens Kaserne mens hold 

august 2018 roterede til Garderkasernen forud for deres hjemsendelse fredag d. 19. marts.

A N E R K E N D E L S E  T I L  T R E  G A R D E R E

V A G T I N S P E K T I O N  O G  F A N E F R E M S T I L L I N G 

Konstabelelever på øvelse. I marts må-
ned var konstabelelever fra 4/I på øvelse 
i terrænet omkring Garderkasernen. En 
øvelse, hvor eleverne skulle vise, at de 
forstod at udnytte terrænet og oprethol-
de kampkraften i fl ere dage.

Ø V E L S E

@denkongligelivgarde

De seneste tre uger har #fl øjkompagniet 
‘s panserinstruktører, omskolet 8 nye 
#CV90 kørere til kompagniet. Idet @
funder_photography selv var blandt ele-
verne - var der gode forudsætninger, for 
et par vellykkede skud. Tillykke til alle 8.

O M S K O L I N G

@1.panserinfanterikompagni

Seniorsergent Henrik Madsen ansat 
som den første Bataljonsbefalingsmand 
ved I/LG. Hans opgave bliver at drage 
omsorg for og udvikle befalingsmands-
korpset i I/LG. Her ses han til venstre i 
billedet sammen med chefen for I/LG, 
oberstløjtnant Henrik Hvilsom. Tillykke 
til seniorsergenten.

B A T A L J O N S -
B E F A L I N G S M A N D

@denkongeligelivgarde



GBL udgivelser 2. halvår

Blad   Deadline   Udgivelse
GBL August   1. juli   5. august - 9. august

GBL November  1. oktober   4. november - 8. november

GBL Oktober   1. september   30. september - 4. oktober

GBL September  1. august   2. september - 6. september

@danieldmanden
Så går STUE232 ind i vores anden 
uge. Vores sammenhold kan ses 

allerede og bliver kun bedre.

@funder_photography
Solskin over øvelsesterrænet

@joachimholdgaard
Så blev det min tur på Amalienborg 

og ikke den sidste, hvis der skal være 
ro på pladsen!

@gjeding_skov
2 uger tilbage. Livgarden har budt 
på gode lange vagter, ode drenge, 

massere af puds! Alle 8 måneder er 
det hele værd!

#livgarden Håndgranatkast

De første håndgranatkast skete på Sjælsmark kaserne, 

på de befæstede arealer ved Gymnastikhallen. 

Attrappen var en afdrejet træklods, forsynet med jern-
ringe for ikke at tørre revner skilte den ad, samt for at få 
den rette vægt. 

Jungle Jim var absolut ikke tilfreds med vores præsta-
tioner. Afbrød øvelsen og kommanderede en sergent til, at 

stille sig op som mål.
På 55-60 meters afstand slyngede Jungle Jim en granat 

præcis af mod sergenten og ramte målet.
Det vil sige, sergenten trådte fornuftigvis i sidste øjeblik 

et skridt tilbage og undgik herved at blive ramt. 
Herved pådrog han i alles påhør, næsten den værste 

skideballe jeg har hørt, han var absolut ikke beordret til at 

fl ytte sig, men at stå hvor han var beordret. 
Tak skæbne tænkte jeg, selv sergenterne, der er hakke-

orden her, glorien for befalingsmændene falmede lidt, men 

læren var, at i Livgarden, der gør man som beordret. 
Det blev næsten fatalt for en Kjøbenhavner fra stuen 

ved siden af, da vi kastede med skarpt. Han var ikke kom-
met langt nok frem, da han kastede. Håndgranaten ramte 

venstre øverste hjørne af beskyttelsesmuren og faldt ned, 

der hvor rekrutten var beordret til at søge beskyttelse, 
rekruttiden og livet endte her. 

Det vil sige, det troede han, fortalte han ved et jubilæ-
um. Men Manse`s stærke smede arm, tog ham i krebsen 
og nærmest løftede ham i sikkerhed om på den anden side 

muren.
Og takket være sikkerhedsreglerne, var de næste kaste-

re heller ikke i farezonen, da granaten sprang mellem dem 

og sikkerhedsmuren.

340080. november 57. korporal Petersen.

FØLER DU DIG OGSÅ NOSTALGISK?
Send dine minder og billeder til 
garderbladet@garderforeningerne.dk

                        Pssst! Husk at du 

allerede nu kan tilmelde dig Gar-

dermarch 2019. Som marchdeltager 

medvirker du til at støtte Livgar-

dens veteranarbejde. Indtil nu har 

Gardermarch støttet regimentet 

med 110.000 kroner. Marchen er for 

alle, og du kan frit vælge mellem tre 

ruter på henholdsvis 8, 18 og 30 km. 

Se mere på www.gardermarch.dk

” 1.250
friske marchdeltagere gik med 
til Gardermarch 2018. Delta-
gertallet har været stødt sti-
gende alle årene, og marchle-
delsen forventer deltagelse af 
endnu fl ere i år. Af hensyn til 
kapacitetsbegrænsning er der 
i år sat et begrænset antal bil-
letter til salg.
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@ L I V G A R D E N S  M E M E S

3  B R Ø D R E

S O L Æ G

K R O N J U V E L E R N E

Brødrende Rindom var alle tre indkaldt ved 

Livgarden på stort set samme tid. På billedet 

ses fra venstre MAJ-64 Erik Rindom, MAJ-65 

Bent Rindom og JAN-63 Frode Rindom. 

De fl este enheder har gennem historien haft 

forskellige optagelsesprøver, mandomsprøver, 

eller andre ritualer, hvor nye medlemmer 

skulle bevise sit værd for enheden. Hos 

tambourerne holder man fast ved traditionen, 

hvor indvielsen går på spisning af solæg med 

resten af korpset. 

Den åbne krone i midten er kong Christian 4.s krone fra 1596, 

og øverst ses Christian 5.s otte-bøjlede enevoldskrone fra 

omkring 1670. Man mener, at kronens ædelstene er genbrugt 

fra ældre juveler, bl.a. kan den blå safi r på kronens front føres 

tilbage til kong Christian 1. Safi ren var formentlig en gave fra 

hertugen af Milano i 1474. Dernæst dronningens seksbøj-
lede krone fra 1731, og ved siderne sværdet, rigsæblet og 

scepteret.

FINSK/I/LG har deltaget i Armed Forces Small Arms 
Marksmanship Competition i USA. FINSKGRP sluttede på 
en samlet 3. plads og vandt del-konkurrencen Combat 

Precision. I alt deltog 23 hold. 1. pladsen gik til Louisiana NG 
og 2. pladsen til Colorado NG.

D
e kostbare danske regalier, 

monarkens værdighedstegn, 

tæller bl.a. krone, scepter, 

rigssværd og rigsæble. Kon-

gekronen er sindbillede på 

kongens egen høje person med herredøm-

me, magt og værdighed, og det er endnu i 

dag forbeholdt Kongehuset samt statslige 

myndigheder at bruge kronen på brevpa-

pir, skilte og så videre. Scepteret er kende-

tegnet på myndigheden, og rigssværdet er 

tegnet på den beskyttende, straffende og 

dømmende øvrighed. Rigsæblet betegner 

det kristne verdensherredømme – æblet 

er i virkeligheden en globe, verdenskug-

len. Regalierne blev båret ved valgkonger-

nes kroning, hvor gejstlighed og adel satte 

kronen på kongens hoved. Efter enevæl-

dens indførelse i 1660 blev kroningen 

erstattet af salvningen, hvortil kongen 

mødte i kirken med kronen på hovedet 

og blev indviet til sit kald med en kostbar 

salve. Til Christian 5.s salvning i 1671 

udførtes en salvingstronstol af narhval-

tand (skal efterligne enhjørningehorn) 

samt en ny kongekrone, og netop denne 

krone anvendes fortsat ved monarkens 

død, hvor den anbringes oven på kisten 

under det såkaldte castrum doloris, hvor 

kisten desuden vogtes af de tre sølvløver 

fra Riddersalen. Med Grundloven af 1849 

ophørte salvningerne, og Danmarks mo-

narker udråbes fra balkonen i tårnet over 

Kongeporten på Christiansborg Slot. Til 

regalierne regnes endvidere Elefant- og 

Dannebrogordenens kæder og tegn, som 

monarken bærer ved særlige lejligheder.

TEKST: FEB-75 JESPER ASMUSSEN

F L O T  R E S U L T A T
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Hold December 2019 øver Kongevagt på 
Frederik d. III’s Plads.

K O N G E V A G T

@denkongeligelivgarde

Velkommen til hold April 2019.

V E L K O M M E N

@denkongeligelivgarde

2. Deling på enhedsuddannelse i 
Tokkekøb. 

Ø V E L S E

@1.panserinfanterikompagni

Hjemsendelse af hold August 2018.

H J E M S E N D E L S E

@denkongeligelivgarde

Den Kongelige Livgardes Fond er kommet godt ind i 2019. Allerede i februar stod det klart, at 

fonden havde modtaget de hundrede donationer af kr. 200,-, som fonden skal bruge for at være al-

mennyttig. Det vil vi i fonden gerne takke jer alle for. Det er en glæde at se at så mange unge som 

gamle støtte op om regimentets tiltag. Vi har fremsendt ansøgningen om at blive en almennyttig 

fond og afventer svar inden for de næste tre måneder. 

D E N  K O N G E L I G E  L I V G A R D E S  F O N D

AMALIENBORG 9. APRIL 1940 (LG FANEBÅNDSSLAG)

Som en orientering om, hvad 
fonden – og dermed I – har 
været med til at støtte indtil 
nu, er der her opridset de 
projekter, som der er blevet 
tildelt midler til siden op-
starten af fonden i efteråret 
2018.
Henning Remmens 
Støttefond for Gardere: 
Hæderslegat på hver kr. 
25.000 til to medarbejdere, 
der har ydet en ekstraor-
dinær indsats; Støtte til en 

veteran der grundet skader 
har brug for fysioterapi. 
Fonden støtter med penge til 
hans regninger herfra. 
Prins Jean: Har i efteråret 
2018 fået trykt et større 
oplag af Prins Jean bøgerne 
på dansk og engelsk. 
Bøgerne gives som en del af 
historieformidlingen til alle 
nye gardere.
Musikdirigent, Krigsraad 
J.F. Vater og Hustru Oline, 
født Dragsteds Mindelegat: 

Der er uddelt legatportio-
ner til 3 musikere. Legatet 
bruges som støtte for musi-
keren, når denne ønsker at 
dygtiggøre sig rent fagligt.
Enke legater: Tildelt 4 lega-
ter til enker efter musikere.
Støtte til veteraner: Støtte 
til en veteran i forbindelse 
med skift af bolig; Støtte 
til veteran med begravel-
seshjælp i forbindelse med 
dødsfald i nærmeste familie; 
Økonomisk rådgivning til 

veteran; Støtte til en veteran 
med husleje; Støtte til bør-
ne-camp i rammen af SSOP 
for børn der lever i en svær 
hverdag med en veteran eller 
aktiv soldat som forælder.
Korpsånd: Støtte til garder-
nes blå fester; Støtte til et 
socialt arrangement ved det 
nye administrationselement; 
Støtte til et socialt arrange-
ment mellem offi cerer og 
befalingsmænd (Bring Your 
Boss Night).

Den 9. april 1940 kl. 04:15, dansk tid, 
iværksatte Tyskland angrebet på Dan-
mark og Norge. Danmark blev angrebet 
over grænsen i Jylland, samtidig med at 
tropper blev landsat på Sjælland, Fal-
ster og Fyn og faldskærmstropper blev 
nedkastet over Aalborg Lufthavn. Ud-
over den tyske hær, var også den tyske 
fl åde og fl yvevåben talstærkt tilstede. 
Den forstærkede 1. infanteribataljon af 
309. regiment i 198. division blev på et 
civilt skib transporteret til Langelinje 
i København hvorefter bataljonen be-
satte Kastellet. Herfra bevægede tyske 
tropper sig af Bredgade og Amaliegade 

mod Amalienborg, hvor kongevagten 
tog kampen op. Vagten blev forstærket 
fra Livgardens Kaserne med bl.a. 4 
lette maskingeværer og en styrke på 
omkring en deling. Forsvars-, udenrigs- 
og statsministeren var samlet i Chr. 8.s 
palæ og forsøgte, i samråd med kongen, 
at træffe en beslutning. Omkring kl. 6 
besluttede regeringen at kampen skulle 
indstilles. Beslutningen blev truffet på 
baggrund af bl.a. fjendens overlegenhed 
og truslen om et luftbombardement 
af København. Men Livgarden løste sin 
opgave. Ingen fjendtlige tropper formå-
ede at komme ind på Slotspladsen, og 

Livgarden sikrede at regeringen og kon-
gen kunne træffe deres beslutning som 
frie mænd. I alt deltog ca. 75 gardere i 
kampen hvoraf tre blev såret. 
For sin indsats modtog Den Kongelige 
Livgarde i 1986 et fanebånd med in-
skriptionen Amalienborg 9. april 1940.

Livgardens Historiske Samling vil i løbet 
af året berette om Den Kongelige Liv-
gardes 3 fanebånd med i alt 11 feltslag. 
Fanebånd blev indført i 1908 af kong 
Frederik 8. De er et særligt hædersbe-
vis, som tildeles en enhed for en særlig 
indsats i kamp for Danmark.

TEKST: @LIVGARDENSHISTORISKESAMLING



9GARDERBLADET

KO N S TA B E L E L E V E R 
PÅ ØVELSE

I marts måned var konstabelelever fra 
2. deling 4/I/LG på deres første længere 
øvelse, hvor alt det indlærte stof fra de 

første måneders uddannelse skulle testes.

F
ormålet med øvel-
sen er at kontrol-
lere, at konstabe-
leleverne har fået 
en forståelse for 
det indlærte stof. 
Derfor var øvelsen 
holdt på delings-

niveau, så konstabeleleverne kunne 
vise deres faglighed undervejs.

Hver gruppe var tildelt en obser-
vatør, der kunne observere elevernes 
og gruppens ageren under forskellige 
forhold.

Når der var pauser i øvelsen 
kunne observatørerne give grupperne 

feed back, så kompagniets ledelse 
sikrer sig, at der sker en eventuel 
genopfriskning af indlært teori og 
eleverne dermed udvikler deres fær-
digheder i felten.

Samtidig havde kompagniets 
ledelse mulighed for at vurdere ledel-
sen af delingen, når delingen havde 
opgaver. Herunder føring i kamp og 
koordination under kampen. 

Billederne er taget under sidste 
dag på øvelsen, hvor konstabelele-
verne skulle gennem en handlebane 
på delingsniveau. På handlebanen 
var fokus på forhold ved føling samt 
angreb og storm på forskellige mål.

9GARDERBLADET

TEKST & FOTO: THOMAS H. REIMANN, PRESSEOFFICER
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D
et nye trus-
selsbillede 
har været 
afgørende 
for, at jeg nu 
har stoppet 
gejlingen af 
vagttasken, 
forklarer 

Chefen for Den Kongelige Livgarde, 
oberst Mads Rahbek og fortsætter: ”For 
nu kommer vagttaskens oprindelige 
funktion tilbage, idet de kommende 
gardere skal benytte tasken til at kunne 
opbevare eksempelvis ekstra ammuni-
tion eller førstehjælpsmateriel.”

Ved at benytte taskens oprindelige 
funktion, har det for oberst Mads Rah-
bek været nødvendigt at træffe beslut-
ningen, fordi de kommende gardere vil 
åbne og lukke taskerne på dagligt basis.

”Gejlingen af vagttasker tager ofte 

op mod 50-100 timer for at få den flot 
og skinnende, men ved at bruge tasken 
aktivt, vil gejlingen blive ødelagt og 
derfor giver det ikke længere mening 
at gejle den” afslutter oberst Mads 
Rahbek. 

Han er dog klar over, at beslutnin-
gen er kontroversiel, hvorfor beslut-
ningen er truffet i koordination med 
Hendes Majestæt Dronningens Adju-
dantstab, der har orienteret Hendes 
Majestæt Dronningen.

”Garderne skal stadig sørge for, at 
vagttasker er rene, pæne og velpud-
sede, men når vi nu vælger at benytte 
taskerne med et operativt formål for 
øje, så skal de være funktionelle og ikke 
spejlblanke” siger Chefen for Vagtkom-
pagniet, major Søren P. Østergaard.

Han understreger samtidig nød-
vendigheden af, at Vagtkompagniet må 
forholde sig til det ændrede trusselbil-

lede, som har fremtvunget den nødven-
dige beslutning omkring vagttaskerne.

Når garderne ikke længere skal gej-
le taskerne, så giver det samtidig mere 
tid til at opretholde gardernes færdig-
heder i forhold til deres opgaver:

”I forbindelse med forsvarsforliget, 
skal den kommende beredskabsenhed 
med kort varsel kunne støtte Politi-
et i forskellige beredskabsopgaver” 
fortæller major Søren P. Østergaard 
og fortsætter: ”Noget af den tid, som 
garderne ikke længere skal bruge på at 
gejle vagttasker, vil nu kunne bruges 
til vedligeholdende uddannelse for at 
kunne løse de kommende beredskabs-
opgaver.”

Både oberst Mads Rahbek og major 
Søren P. Østergaard forklarer dog, at 
man selvfølgelig fastholder gejling af 
vagtstøvler og sabelskeder samt puds af 
messing.

Vagttasken vender tilbage til sin oprindelige 
funktion. De operative forhold og et, over tid, 
ændret trusselsbillede betyder, at gardernes 
vagttasker får sin oprindelige funktion tilbage 
og at gejlingen af vagttaskerne ophører.

TILBAGE TIL PATRONTASKEN
TEKST: THOMAS H. REIMANN, PRESSEOFFICER
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OBERST MADS RAHBEK

”GEJLINGEN AF VAGT-
TASKER TAGER OFTE 

OP MOD 50-100 TIMER 
FOR AT FÅ DEN FLOT OG 
SKINNENDE,  MEN VED AT 
BRUGE TASKEN AKTIV T, 

VIL GEJLINGEN BLIVE 
ØDELAGT OG DERFOR GI-
VER DET IKKE LÆNGERE 
MENING AT GEJLE DEN”

MAJOR SØREN P. ØSTERGAARD

”NOGET AF DEN TID,  SOM 
GARDERNE IKKE LÆNGE-

RE SKAL BRUGE PÅ AT 
GEJLE VAGTTASKER,  VIL 
NU KUNNE BRUGES TIL 
VEDLIGEHOLDENDE UD-
DANNELSE FOR AT KUN-
NE LØSE DE KOMMENDE 
BEREDSKABSOPGAVER”

Den Kongelige Livgarde har anvendt sær-
lige ammunitionstasker i knap 350 år. De 
første afbildninger, der kendes af en særlig 
ammunitionstaske for Livgarden, er fra Den 
Skånske Krig (1675-1679), hvor Christian 
5.s navntræk ses på taskens klap.

Den nuværende vagttaske er oprindeligt en 
ammunitionstaske, der er approberet (dvs. 
godkendt) i 1807 og indført ved Livgarden 
i 1808. Ammunitionstasken – eller patron-
tasken, som den blev kaldt i samtiden, blev 
indført i Danmark efter fransk forbillede, 
hvor der var blevet udviklet en særlig 
ammunitionstasketype til Napoleons gre-
naderer. Taskens hovedformål var at holde 
krudtet tørt. Rent praktisk foregik dette 
ved, at der i tasken var en træklods hvori 
der var boret huller, der kunne indeholde 
små papirpakker med forberedte sortkrudt-
ladninger til forladegeværet (af forskellige 
typer), som garderne var udrustet med 
frem til det første bagladegevær – Reming-
ton-geværet – blev indført ved Livgarden 
efter Den anden slesvigske Krig. 

Patrontaske M/1808 har ændret funkti-
onsdesign og været tilpasset tjenesten 
over tid. Til den første type var der f.eks. 
monteret to ”sløjfer” (en slags spænder) 
under vagttasken, hvor garderen kunne 
fastspænde ”grenaderhuefoutteralerne”, 
som var en slags voksdugsovertræk til 

bjørneskindshuerne. Derudover har bajo-
netten også været påhængt patrontasken, 
da man under Englandskrigene manglede 
bajonetgehæng. I 1835 blev en ny patronta-
ske (med forlæg i 1808-designet) godkendt 
og op gennem 1800-tallet har der været 
mindre ændringer til tasken – spænderne 
under tasken er f.eks. blevet sløjfet. Og 
derudover er navnetrækket blevet fornyet 
når majestæten har skiftet. 

Vedligeholdelse af udrustning har altid haft 
særlig bevågenhed ved Hæren. Omkring 
år 1900 gjaldt de samme regler for alle 
fodfolksregimenter – herunder også for 
Livgarden. Man kan i lærebog for menige 
fra 1899 læse, at ”sans for Renlighed og 
Orden er en nødvendig egenskab for Sol-
daten og det bør være en Æresag for ham, 
at hans Udrustning altid er hel og godt 
pudset saavel i som uden for Tjenesten”. 
Det var nemlig den kollektive anseelse der 
var på spil: ”Paa Grund af Beklædningens 
Særegenhed henledes Blikket nemlig mere 
paa ham end paa andre, og enhver Mangel 
falder ikke alene ham til Last, men også 
den Afdeling, ved hvilken han er ansat”. 
Blankpudsning – eller det der senere er 
blevet kaldt ”gejling” –
af vagttasken, er formodentligt opstået i 
begyndelsen af 1900-tallet, hvor vagtta-
sken med magasingevær M/1889 havde 
mistet sin oprindelige funktion.

VAGTTASKEN



12 GARDERBLADET

G
eneral Bjørn 
Bisserup 
kalder over-
dragelsen 
af de nye 
køretøjer 
en milepæl 
for fremti-
dens hær til 
Forsvaret.

dk og udtaler: ”Piranha 5 medfører øget 
sikkerhed for den enkelte soldat og er 
designet til at løse opgaver i fremtidens 
forsvar. De nye køretøjer skal sammen 
med bl.a. moderniserede og opdatere-
de kampvogne, nye patruljekøretøjer 
og nyt artilleri og luftværn sikre, at 
Hæren står stærkt til at løse fremtidens 
opgaver”.

I alt har Forsvaret investeret 4,5 
milliarder kroner i den nye variant af 
pansrede mandskabsvogne, der løbende 
vil blive leveret frem til år 2023. Det 
er den schweiziske producent Mow-
ag der over de næste 4 år leverer 309 
nye infanterikøretøjer i seks forskel-
lige modeller: En infanteri model, en 

kommandomodel, en sanitetsmodel, en 
mortérmodel, en mekanikermodel samt 
en ingeniørmodel. 

I marts måned blev Forsvaret i en 
større artikel i Berlingske kritiseret for 
ikke at være forberedt på fremtidens 
trusselbillede. Et udsagn der kort efter 
blev kommenteret af chef for hærsta-
ben, generalmajor Kenneth Pedersen, 
der ikke genkendte billedet. Heller ikke 
forsvarsminister Claus Hjort Frede-
riksen (V) genkender det billede, men 
mener, at indkøbet af de nye køretøjer 
netop signalerer omstillingen i Forsva-
ret til fremtidens trusselsbillede. Til 
Olfi.dk udtaler han: 

”Verden ændrer sig – nogle gange 
mere end vi bryder os om – men det 
vigtigste er, at vi er klar, når den gør. 
Med de her pansrede køretøjer er jeg 
tryg ved, at vi også kan stille op, når 
der er brug for os fremover. Vores 
soldater har brug for moderne materiel, 
der lever op til kravene på fremtidens 
kampplads. Det gør den nye Piranha. 
Det er 32 tons militær mobilitet i sin 
reneste form.”

EN MILEPÆL FOR FREMTIDENS HÆR

I 55 år har den vel-
kendte M113, måske 
bedre kendt som in-
fanteriets pansrede 
mandskabsvogn, tjent 
det danske forsvar. 
Onsdag d. 27. marts 
blev begyndelsen til 
enden af veteranens 
tjenestetid, da Garde-
husarerne modtog de 
første eksemplarer af 
Forsvarets helt store 
nyanskaffelse.  

TEKST: APR-12 ANDREAS DALSGAARD
FOTO: HENRIK KASTENSKOV (FORSVARET)
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FRA BÆLTE TIL HJUL
Den store synlige forskel på de 
gamle M113 og de nye Piranhaer 
er skiftet fra et bæltebaseret til et 
hjulbaseret køretøj. En beslut-
ning der har mødt en del skepsis 
fra fl ere sider. Men på trods af, 
at det nye køretøj er basseret 
på hjul, er køregenskaberne 
angiveligt de samme – om end 
i nogle tilfælde en opgradering. 
Både mobilitet og tophastighed 
er øget, og så vil muligheden 
for at trykjustere hjulene øge 
komforten og mindske støjen for 
køretøjets passagerer.

I det tilfælde Piranhaen 
eksempelvis kører på en vejsi-
debombe, vil den også ofte selv 
kunne køre fra stedet med et eller 
fl ere ødelagt hjul, hvor et bælte-

køretøj normalt skal bjærges. 
Frihøjden på de nye Piran-

haer er 55 cm, hvilket betyder, at 
risikoen for at bunden af vognen 
støder på sten eller murbrokker 
formindskes. Desuden forventer 
Hærstaben, at Piranhaen af den 
grund vil kunne bruges i snebe-
redskabet. Og så har det 32 tons 
tunge køretøjer en vadeevne på 
op til 1,5 meters vanddybde. 

Infanterimodellen, som 
blandt andet skal indfases i Liv-
garden, er udstyret med et tungt 
maskingevær i et stabiliseret 
våbensystem oven på Piranhaen. 
Foruden besætningen på 3 per-
soner, kan køretøjet medbringe 
9 passagerer, og så har den en 
aktionsradios i terræn på 550 km. 

”VERDEN ÆNDRER SIG –  NOGLE 
GANGE MERE END VI  BRYDER OS 
OM – MEN DET VIGTIGSTE ER,  AT 
VI  ER KLAR,  NÅR DEN GØR.  MED 
DE HER PANSREDE KØRETØJER 
ER JEG TRYG VED,  AT VI  OGSÅ 
KAN STILLE OP,  NÅR DER ER 

BRUG FOR OS FREMOVER”

55 cm

2,5 m

8,3 m

Tophastighed: 100 kilometer i timen.
Antal gear: 7+1 r (automatisk)
Vægt: 32 tons.
Besætning: 3 personer.
Passagerer:  9 personer (12 i alt).
Aktionsradius: 1000 kilometer. (mix 
road/off-road driving 550 kilometer)
Bredde: 3 meter.
Vadeevne: 1,5 meter
Spændvidde: 2 meter

Piranha V
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I marts måned har fløjkompagniets panserinstruktører omskolet 8 
nye CV90 kørere til kompagniet. Foto: @funder_photography 

OMSKOLING
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Maj 2009

Dronningens Ur NATO-øvelse i Nordnorge Fugleskydning på Stevns



Britisk forsvarsminister besøger 
Livgardens Kaserne

Offi ciel fl agdag for danske soldater Soldater får min-
desten i Helmand

John Hutton var i slutningen af marts på sit første offi -
cielle besøg i Danmark, siden han i oktober 2088 blev 
udnævnt. Og her var Livgardens Kaserne udvalgt som 
et af de få steder, den britiske forsvarsminister skulle 
besøge. 

Under det tre timer lange besøg nåede John Hutton, sam-
men med sin danske kollega Søren Gade, at få snakket med 
en håndfuld soldater fra Charlie-Coy, studere Historisk Sam-
ling og holde en arbejdsfrokost. 

Efter mødet med den britiske minister, var den enstemmige 
holdning blandt de soldater, der havde haft ham på tomands-
hånd, at ministeren ”havde været meget imødekommende 
og personlig”. John Hutton understregede på det efterfølgen-
de pressemøde, at briterne er yderst tilfredse med den dan-
ske indsats i Helmand-provinsen, hvor de to lande arbejder 
tæt sammen. Her sagde han at ”briterne er stolte over at 
arbejde ved danskernes side”. 

Under besøget i Danmark skulle de to forsvarsministre bl.a. 
drøfte den fælles indsats i Afghanistan. 

Den 5. september bliver offi ciel fl agdag til ære for alle 
danske soldater, der har været udsendt siden 1948. 

Kampen for at få en offi ciel fl agdag har været længe un-
dervejs, og den er også foregået på internettet, hvor der er 
oprettet hjemmesider og en støttegruppe på Facebook. Ini-
tiativtageren til hjemmesiden overkonstabel Kim Thygesen 
glæder sig over nyheden: ”Jeg er i Afghanistan på selve da-
gen, da jeg med min enhed fra Bornholm skal derned på hold 
9. På denne dag vil udsendte danske soldater for første gang 
kunne tænke, at dem derhjemme i Danmark støtter vores 
arbejde og tænker på den kæmpe forskel, vi gør for andre 
mennesker.”

Flere forskellige datoer har været oppe at vende, inden den 
endelige beslutning blev truffet. D. 29. august, dagen, der 
blev vendepunktet i forhold til samarbejdet med Nazi-Tysk-
land under 2. verdenskrig, blev foretrukket af nogle, mens 
andre mente, d. 31. august var bedre. Det var denne dag, 
korvetten Olfert Fischer i 1990 blev udsendt til den Persiske 
Golf. Men nu er der altså politisk enighed om d. 5. septem-
ber. 

idéen om en mindesten over faldne danske soldater i Af-
ghanistan blev født for år tilbage. Nu er den en realitet. 

Ved siden af fl agstangen i den danske del af Camp Bastion 
står den nu. Omkring to meter høj, med blanke sten og snart 
guldplader med de danske faldne soldaters navne på. Den 
mindesten, som er sat op som en sidste hilsen til de danske 
soldater, der har mistet livet i Helmand. 

”Det betyder rigtig meget. Det gør det virkelig” fortæller major 
Mikkel Soelberg, der er chef for stabs- og logistikkompagniet 
på hold 6. Af de seks faldne på hold 6 har de fem været fra 
hans kompagni. 

”Jeg blev da også rørt, da jeg stod derude og læste alle nav-
nene op. For det her betyder virkelig noget, også for drenge-
ne hernede” fortæller majoren. 

Morgenens parade startede med, at Dannebrog gik på halv 
stang til ære for to amerikanske soldater, der mistede livet i 
weekenden på grund af en mine. 

Dernæst blev stabs- og logistikkompagniets tro mekanikere 
fra det schweiziske ”Supreme” fi rma hædret med medaljer 
som tak for deres store indsats for kompagniet og den dan-
ske kampgruppe i sin helhed. Uden dem var der mange af 
kampgruppens køretøjer, som ikke ville kunne køre.
Alt i mens stod mindestenen pakket ind i lagner, og kun et 
lille hjørne afslørede, hvad der gemte sig under stoffet. 

Da alle medaljer var uddelt, og alle var tilbage på plads, holdt 
kompagnichef major Mikkel Soelberg en tale om mindeste-
nen – om dens vej fra tanke til det færdige produkt, der nu 
står i Camp Bastion. Efter afsløringen og navneoplæsningen 
holdt kampgruppen et minuts stilhed til minde for de faldne 
kammerater. 

Mindestenen i Camp Bastian skal nu udsmykkes med guld-
plader med de faldnes navne på. Desuden skal området om-
kring stenen pyntes op, så det kan blive et sted, hvor man 
kan søge hen for at give tankerne et afbræk og fi nde lidt ro 
fra hverdagen i Helmand. 

Senere kommer der en lignende sten ud til Price-lejren. 

Livgarden

www.livgarden.dk 9
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Landskydning 15m
Landsskydningen på 15 m for i år er nu overstået. Næsten alle ski-
ver er returneret til regionskydelederne, der lige nu er i gang med 
at se på skudhuller, vurdere pointværdi, og tælle point. Den færdi-
ge resultatliste vil være klar til uddeling til repræsentantskabsmø-
det, hvor også pokaler og individuelle præmier vil blive udleveret 
til foreningerne. Resultatlisten vil naturligvis også være at fi nde på 
DG hjemmeside under menupunktet Skydning. Skydeudvalget vil 
gerne ønske tillykke med de mange fl otte resultater, og takke for 
deltagelse i Landsskydningen på 15 m i 2019.

Landsskydning 200 m
Næste udfordring på skydebanerne bliver på den lidt længere 
distance i forbindelse med Landsskydning på 200 m. Som sæd-
vanlig skydes denne skydning i månederne august og september. 
Skydningen kan skydes på hjemmebane, men den kan også skydes i 
Vingsted. Skydeudvalget vil i løbet af juli måned udsende skydekort 
og information om skydningen til alle garderforeninger.

Vingsted
Lørdag den 21. september åbnes skydebanerne i Vingsted på ny for 
alle gamle gardere. Præsidiets Skydeudvalg vil herved gerne invi-
tere alle til en hyggelig og spændende dag for gamle gardere, vore 
garderpiger og børn, hvor alle vil kunne få lejlighed til at komme 
en tur på skydebanen. Der vil være åbent på både 200 m banerne og 
på 50 m banerne, så der vil også være en skydning for dig.

Også i år vil ammunitionen være gratis, så hvorfor ikke gøre brug 
af dette tilbud og deltage. Husk at din skydning i Vingsted også kan 
tælle som Landsskydning 200 m. Kom og vær med, og benyt dig af 
muligheden for at mødes med garderkammerater fra hele landet 
og måske samtidig skyde din landsskydning på 200 m. Der vil blive 
informeret nærmere om arrangementet i Vingsted i 
Garderbladet. 

På gensyn på skydebanerne. Slut op om skydning i 
De Danske Garderforeninger – en fælles aktivitet på 
tværs af lokale garderforeninger.
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Generalforsamling afholdt 21.03. Frem-
mødt 11 gamle gardere. Man minde-
des æresmedlem Gunnar Vejle, 11-52, 
og Ole Berner, 01-57. Hans J.Th. Mor-
tensen, 09-63 blev dirigent. Der har 
været mange runde fødselsdage. 85, 

ONSDAG DEN 8. MAJ KL. 19:30: JAGT-
LAUGETS GENERAL-FORSAMLING: 
Jagtlauget afholder den årlige gene-
ralforsamling. Alle jagtinteresserede 
GF-medlemmer er meget velkomne. 
Der udsendes skriftlig indkaldelse til 
alle medlemmer af Jagtlauget. Husk 
alle jagtinteresserede GF-medlem-
mer har adgang til frit medlemskab 
af Jagtlauget. Tilmelding senest 5/5 
til oldermand Jesper Svarre tlf. 2033 

80, 2 x 75, 70 år. Besøg som blev me-
get godt modtaget, og der blev kvit-
teret med en god snak. Året har båret 
præg af megen aktivitet i forbindelse 
med planlægning og afholdelse af 
foreningens 100 års jubilæumsfest. 
Udførligt resume har været optaget 
i Garderbladet. Avisen havde forud 
for festen fået tilsendt materiale om 
foreningen, men havde desværre ved 
trykningen kaldt os for stolte gardi-
ster. Der blev uddelt hæderstegn til: 
Gunnar Larsen, 03-61, 40 år, og Niels 
R. F. Dige, 08-67, 50 år. Genvalg til 
alle poster på valg. Kassereren kunne 
fremvise et betragteligt underskud, 
men jubilæumsfesten havde også væ-
ret gratis for alle deltagerne, så det 
var ingen sag at få godkendt regnska-
bet. Der var indkommet forslag fra et 
bestyrelsesmedlem om muligheden 
for fusion med Thisted GF. Den reste-
rende bestyrelse var ikke enige heri. 
Formanden mente, at det ville betyde, 
at foreningens medlemstal ville blive 
halveret i så fald. Til næste genralfor-
samling vil der foreligge udkast til fu-
sion, et forslag som der så skal stem-
mes ja eller nej til.

HOLDSKYDNING – REGION I 05.03.VOD-
SKOV SKYTTEFORENING: Himmerland 
GF hold blev nr. 2 med 276 point: 
Nov-75 Ernst Klysner, Jan-90 Mogens 
Dalsgaard, Nov-78 Niels Frederiksen, 
Nov-75 Kristian K. Kristensen 
Skaf et nyt medlem: Hvis du, som med-
lem af vor forening, skaffer et nyt 
medlem, vil du få halvt kontingent et 
år. Skaffer du to medlemmer får du et 
helt års kontingent.

Generalforsamling: Hadsund Garder-
foreningen afholder generalforsam-
ling onsdag den 22. maj kl. 19 i Ma-
rinestuen, Bådsstræde i Hadsund.
Dagsorden er udsendt pr. brev og mail.

Referat fra generalforsamlingen søndag 
den 17. marts: Bestyrelsens beretning 
blev godkendt og tog godt imod præ-
sidiets ”ung-initiativ” med den be-
slutning, at de unge kan blive gratis 
medlem af garderforeningen for Hjør-
ring og omegn. Kassereren fremlag-
de det reviderede regnskab for 2018 
samt budget for 2019 som blev god-
kendt. Skydeudvalgets beretning blev 
godkendt med den bemærkning, at 
der laves lokale skyderegler idet der 
er ønske om at bekendte til et medlem 
kan deltage i garderforeningen skyde-
arrangementer under en skydeleders 
ledelse. 

Loven/vedtægterne pkt. 15 ændres 
således: Bestyrelsen består af 5-7 
medlemmer, som vælges på den årlige 
generalforsamling med 3 medlemmer 
i ulige år og de øvrige medlemmer i 
lige år. Valgene gælder for 2 år. Besty-
relsen har 2 suppleanter. Hans Jørgen 
Krogh, Richard Svendsen og Hans 
Ole Bach. Bestyrelsen har herefter 
følgende sammensætning: Formand 
Lars Zacho Rath, Næstformand: Er-
ling Gludsted, Kasserer Hans Ole 
Bach, Skydeformand Richard Svend-
sen, Bestyrelsesmedlem Poul Sloth og 
Svend Hjorth, Fanebærer Hans Jørgen 
Krogh. Peter Hjorth og Carsten An-
dersen blev genvalgt som suppleanter 
til bestyrelsen. Hans Henrik Færch 
og Bent Mikkelsen blev genvalgt som 
revisorer. Der blev ikke valgt en revi-
sorsuppleant. Hans Jørgen Krogh blev 
genvalgt som fanebærer og Poul Sloth 
som faneløjtnant.

Garderforeningerne i Nordjylland

Vicepræsident
JAN-80 Olav Vibild
Sundby Brygge 3, 2. 05, 9400 Nørresundby
Tlf. 28 14 35 01
Mail: olav@olavvibild.dk
Regionsskydeleder
DEC-06 Peter Christensen
Knoppen 6, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
Mail: peter@viland.dk

 Brønderslev & Omegn GF 70 - 1/7 1947

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

 Hadsund & Omegn GF 40 - 29/12 1917

Formand: SEP-62 Niels Vestergaard
Læsøgade 6, 9560 Hadsund
Tlf. 24 49 99 85
Mail: nielsvestergaard@privat.dk

 Himmerland GF 34 - 4/12 1914

Formand: NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75
MobilePay: 82 46 00
Mail: garder.himmerland@gmail.com
www.garderforeningerne.dk/gf34
facebook.com/himmerlandsgf

 Morsø GF 44 - 16/7 1918

Formand: SEP-64 Knud Rasmussen
Soelbergsvej 11, 7900 Nykøbing M
Tlf. 97 72 22 36
Mail: aak.rasmussen@gmail.com

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

 Hjørring & Omegn GF 56 - 14/3 1930

 Nordjylland GF 10 - 24/3 1908

Formand: JAN-80 Olav Vibild
Sundby Brygge 3, 2. 05, 9400 Nørresundby
Tlf. 28 14 35 01 
Mail: kontakt@gfnordjylland.dk
www.gfnordjylland.dk
facebook.com/gfnordjylland

Fortsættes

Knud Rasmussen, formand

HJØRRING GF: Under forenignens generalfor-
samling blev der uddelt hæderstegn jfr. foto fra 
højre: Hans Ole Bach (50 år) Tage Olesen (60 år), 
Richard Lyngø Jakobsen (25 år), Jørn Buus (40 
år), Tonny T. Larsen (40 år)  

Lars Zacho Rath

Niels Vestergaard, formand

Spil regionsgardergolf på Made in Denmark 
banen. 
Sted: Himmerlands  Golf, Centervej 1, Gatten 
9640 Farsø.
Tid: Onsdag den 5. juni 2019 (grunslovsdag) kl. 
9,30 med løbende start.
Matchen afvikles på Backtee New Course og Garia 
New Curse banerne.
Der spilles stableford. Begrænset antal pladser. 
Tilmelding efter først til mølle princippet.
Green-fee: Backtee New Course kr. 650,00 og Ga-
ria New Curse kr 225,– kr. for halv green-fee.(SNG). 
Øvrige kr. 450,00.
Match-fee kr. 150,00 incl. mad.
Præmier: Til vinderen af matchen vil der være en 
jubilæums vandrepokal (GF medlem). Desuden for 
hver fem deltagere. Endvidere er der præmie til 
den der kommer nærmest fl ag på alle par 3 huller 
i et slag på green.
Start tid får du fra golfboks, senest dagen før mat-
chen. Efter golfrunden er der fællesspisning kl. ca. 
14,30. Præmie overrækkelse efter spisning.
Vi håber som sædvanlig på et stort fremmøde til 
denne golfdag på Europabanen. Der er mulighed 
for at tage en ledsager med. Alle gardere er vel-
kommen til at deltage. 
Vil du med? Bindende tilmelding senest fredag 
den 31. maj til matchlederne nov-75 Ernst Klysner 
mobil/SMS  7170 9862 og Tommy Jensen SMS/
mobil 2099 7248 eller mail:garder.himmerland@
gmail.com, med oplysning om DGU nr. og HCP.

GARDERGOLF

Tegn annonce for din lokalforening,

og modtag 500 kr. til din forening

GARDERBLADET

Garderkøbing GF
GF 00

01/01 2018

Formand: Bjørn Gardersen 

Sabelvej 10, 1000 Kongelund

Tlf. 11 22 33 44

Mail: bjørn@gardersen.dk

DIN ANNONCEBJÆLKE

KR. 1500,00 (PR. ÅR)

Kontakt garderbladet@garderforeningerne.dk

REGIONER
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Havnerundvisning i Hanstholm: Mandag 
d. 3. juni kl. ca. 17.30: Vi mødes ved Det 
Gamle Røgeri, hvor vi spiser et stjer-
neskud el. evt. noget andet. Herefter 
fra kl. ca. 18.30 til kl. 20.00 vil  vi ger-
ne høre lidt om havneudvidelsen og 
have en rundvisning. Rundvisningen 
afsluttes med en kop kaffe og  brød, 
som vi selv medbringer. Men nærme-
re herom senere via mail og hjemme-
side. Tilmelding senest d. 28. maj til 
Niels Godiksen på 2090 7901 el. n.go-
diksen@mail.dk
Generalforsamling afholdt d. 8. marts: 
Som alle jo ved kom der i 2018 kun 10 
Garderblade og det skyldtes fl ere ting, 
men overordnet pga. økonomien, 
og man forventer en stigning i med-
lemsafgiften eller at man fremover 
kun får 10 Garderblade om året, men 
det bliver vi klogere på efter repræ-
sentantskabsmødet i Slagelse. Vores 
Præsident Flemming Rytter meddelte 
på repræsentantskabsmødet at han 
søgte orlov fra d. 1. juli pga. alvorlig 
sygdom i den nærmeste familie og da 
vicepræsident Jens Crone fra Region 5 
blev valgt som 1. vicepræsident i Ran-
ders, blev han fungerende Præsident. 
Fl. Rytter meddelte i november, at  han 

23. maj kl. 19.00. Krolf- og Grillaften: 
Igen i år spiller vi krolf og griller hos 
Maren-Marie og Børge Rasmussen 
i Østby, Østbyvej 2 Lystrup 8961 Al-
lingåbro. Pris: 100 kr. for krolf, pølser 
og kaffe. Øl og vand kan købes. Til-
melding før 16. maj.
Lørdag d. 29. juni TILBAGE TIL FORTI-
DEN: Heldagstur til Sandholmlejren, 
hvor Udlændingestyrelsen nu holder 
til. Gl. garder, Hans Peitersen vil vise 
rundt og fortælle. Røde Kors  står for 
frokosten. Afgang fra Toldbodgade  
kl. 7:30. Kaffe  undervejs. Forventet 
hjemkomst kl. 21:30. Pris 600 kr. ved 
30 deltagere. Tilmelding inden  1. 
juni. Naboforeninger er velkomne.

Så er det ved at være sidste udkald, til 
at deltage i et eller to gode arrange-
menter, inden sæsonen går på hæld. 
Generalforsamlingen er veloverstået, 
og var du en af de uheldige, der valg-
te IKKE at deltage, kan du læse for-
mandens beretning på hjemmesiden 
(www.vendsysselgf.dk).
Sæsonafslutningen holdes i år i Sæby 
Golfklub. (Selvfølgelig med ledsagere). 
Det bliver med garanti en sjov dag, 
hvor vi skal prøve at slå langt på de-
res driving range og ramme plet på 
den velfriserede putting green. Som 
vi plejer, afslutter vi aftenen med 
dejlig mad og præmieuddeling. Sæby 
Golfklub, Vandløsvej 50, 9300 Sæby. 
Onsdag d. 15. maj kl. 17.45 Tilmelding 
til Jens på tlf. 2896 1601 SENEST D. 
7. MAJ.

Årets sidste arrangement foregår 
på Jagtcenter Nord, hvor vi denne aften 
skal på duejagt. Nærmere bestemt ler-
duejagt. Vi mødes i Jagtcenter Nord, 

Onsdag D. 15 maj 2019 kl. 18.30: Guidet 
rundvisning på Almen Kirkegaard 
krydret med foredrag af Esben Buch. 
Oplev en spændende guidet tur om-
kring Almen Kirkegaard i Aalborg. Se 
nærmere beskrivelse i GBL april. Pris 
20 kr. pr person for guidet rundvis-
ning. Seneste bindende tilmelding 
mandag d. 6 maj til: Jacob Dam Ras-
mussen på mail: jdamrasmussen@
gmail.com eller tlf: 2448 0186. Johnni 
Olesen på mail: johnniolesen@out-
look.dk eller tlf: 2149 5187.
Regionsskydning tirsdag d 5 marts: Det 
var Østvendsyssel Garderforening 
der stod for arrangementet. 40 gar-
dere havde sat kursen mod Vodskov 
Skytteforenings fl otte lokaler, med 
elektronisk markering på skydeba-
nen. Vinderen af turneringen blev 
Thisted 2 med 286 point. På anden 
pladsen kom Himmerlands Garder-
forening med 282 point. 3 pladsen 
blev Østvendsyssel Garderforening 
med 275 point. Efterfølgende blev der 
skudt festskydning, hvorefter der blev 
serveret smørrebrød med hvad dertil 
hører. Snakken gik lystigt på tværs af 
bordene, med en god soldaterhistorie 
eller to. Arrangementet sluttede med 
kaffe og hjemmebagt kage. Vodskov 
Skytteforening var behjælpelig med 5 
medlemmer af skytteforeningen, for 
at servicere alle deltagerne til skyd-
ningen. Der skal lyde en stor tak til 
Skytteforeningen for lån af lokaler. 
Der blev enstemmigt besluttet, at re-
gionsskydningen i 2020 skal afholdes 
i Vodskov Skytteforenings lokaler. 
Østvendsyssel Garderforening bliver 
derfor vært til næste års regionsskyd-
ning.

 Thisted Amt GF 04 - 8/4 1901

Formand: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. 97 98 17 67 / 20 90 79 01
Mail: n.godiksen@mail.dk
www.garderforeningerne.dk/gf04
facebook.com/Thisted-Amts-Garderforening

 Vendsyssel GF 43 - 14/5 1918

Formand: DEC-06 Peter Christensen
Knoppen 6, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
Mail: peter@viland.dk
www.vendsysselgf.dk
facebook.com/vendysselgarderforening

 Randers By & Omegn GF 08 - 1/2 1908

Formand: SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09
Mail: aaledamgaard@mail.tele.dk
www.randersgarderforening.dk

Tlf. 8647 3009 Mail. aaledamgaard@mail.tele.dkTlf. 8647 3009 Mail. aaledamgaard@mail.tele.dk

Randers øl
6 stk. i gaveæske kr. 200,00
Kasse m. 15 stk. kr. 450,00
Gardersnaps 
1 stk. kr. 145,00
Rød/Hvidvin 
2 fl . kr. 140,00/3 fl . kr. 200,00

6 stk. i gaveæske kr. 200,00

 Østvendsyssel GF 77 - 16/11 1971

Formand: NOV-93 Johnni Olesen
Algade 15, 9320 Hjallerup
Tlf. 21 49 51 87
Mail: johnniolesen@outlook.dk
Facebook: @Østvendsyssel Garderforning

REGIONER

Garderforeningerne i Midtjylland

Vicepræsident
JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
Mail: saabyetjele@hotmail.com
Regionsskydeleder
JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20
Mail: lindevej.20@dlgtele.dk
Regionsbowlingleder
APR-09 Karsten Fruergaard
Skaldehøjvej 97, 8800 Viborg
Tlf. 21 23 27 70
Mail: karstenfruergaard@hotmail.com

Nov-98 Jacob Dam Rasmussen

Peter

syd for Sæby, hvor vi får kyndig in-
struktion, masser af skydning og en 
bid brød og lidt godt til ganen. Jagt-
center Nord, Dyrhedenvej 16, 9300 
Sæby. Onsdag d. 29. maj kl. 19.00. 
Tilmelding til Jens på tlf. 2896 1601 – 
SENEST D. 24. MAJ
Så rejs dig fra sofaen kære ven, og 
mød op til hyggeligt samvær og gode 
oplevelser.

Du kan læse det fulde referat på www.gar-
derforeningerne.dk under Thisted Amts GF. 

Nov. 78 Jørgen Jensen, sekretær.

ikke kommer tilbage. Formanden om-
talte et oplæg som DG har udsendt. Et 
oplæg til ”unge initiativ” og det pga. 
medlems situationen med at de unge 
medlemmer siver ude i foreningerne. 
Det går i store træk ud på at samle 
indkaldelses hold i en form for år-
gangs struktur de første 10 år og først 
derefter bliver de overført til forenin-
gen. Formanden efterlyste gode ideer 
til nye ting vi skal foretage os, hører vi 
det gerne. Kasserer Aug. 79. Jens Dah-
lgaard fremlagde regneskabet, der vi-
ste et lille underskud på kr. 2.368,96. 
Regnskabet godkendt. Bestyrelsen 
indstillede tidligere formand Jan. 70. 
Niels Chr. Nielsen til æresmedlem af 
foreningen. Enstemmigt vedtaget af 
forsamlingen. Valg til bestyrelsen Maj. 
85. Søren Denker og Maj. 80. Peder 
Langballe Kristiansen blev genvalgt 
og Dec. 96. Claus Nystrup Ehlers blev 
nyvalgt og erstatter Nov. 97. Thomas 
Kristoffersen, der ikke ønskede gen-
valg. Valg som bilagskontrolanter Jan. 
70 Niels Chr. Nielsen og Maj 68 Per 
Rask genvalgtes. Bestyrelsen foreslog 
kontingentet hævet med kr. 25 til 350 
kr. og det blev vedtaget efter en livlig 
debat, nogle så gerne større stigning. 
Formanden takkede det afgående be-
styrelsesmedlem Nov. 97 Thomas Kri-
stoffersen og ønskede Dec. 96 Claus 
Nystrup Ehlers velkommen i bestyrel-
sen. Billeder fra generalforsamlingen 
kan ses på hjemmesiden.

3640, eller skriv til jespersvarre@ya-
hoo.dk.
ONSDAG DEN 5/6 KL. 09:30: GARDER-
GOLF REGIONSMESTERSKAB 2019: Se-
næremre under regionsboksen.

Jul. 1971 Niels Chr. Thygesen, sekretær

7. MAJ.

på Jagtcenter Nord, hvor vi denne aften 



21GARDERBLADET

Generalforsamling: Formanden, JUN-
68 Ole F. Andersen, bød velkommen 
til generalforsamlingen og indledte 
mødet med at bede forsamlingen om 
at rejse sig for at ære de 2 af vore med-
lemmer, som døde i årets løb, MAj-63 
Mogens H. Jensen og APR-69 Jens 
Aage Rode. Fra formandens beretning 
lød bl.a.: Den 26. maj var Chresten 
og Ole i København med fanen for at 
markere H.K.H. Kronprins Frederiks 
50 års dag. Ole refererede desuden 
fra formandsmødet den 16. marts, 
hvor garderforeningernes 2 væsent-
ligste udfordringer, som sekretariatet 
arbejder hårdt på, var til debat. Det 
er hvervning af medlemmer og øko-
nomi. Det går desværre den gale vej 
med begge dele og DG står igen over 
for et større underskud. Kassereren 
gennemgik regnskabet, som viste et 
overskud på 1.754 kr. Kontingentet 
for 2019 fastsattes til uændret 300 
kr. inklusiv 10 kr. der forlods er øre-
mærket til Julegavefonden. Herefter 
overgik man til valgene. Ole F. Ander-
sen blev genvalgt som formand. Der 
var genvalg af 987 MAJ-66 Ivan Ho-
vgaard. Da NOV-55 Carsten Bomholt 
trak sig tilbage fra bestyrelsen pga. 
alder, var der nyvalg til DEC-84 Lars 
Hansson. Der var desuden genvalg til 
JUL-75 Heine Bonnevie som supple-
ant og MAJ-58 Arne Norup som revi-
sor. Som afslutning kunne formanden 
overrække et 40 års tegn til JUL-58 
Chresten Jensen. 

GENERALFORSAMLING: Blev afholdt 
den 7. marts 2019, med 28 deltagere. 
Dejligt at se så mange gamle gardere.
Bestyrelsen blev genvalgt, regnskabet 
og årsberetningen godkendt. Referat, 
årsberetning og regnskab kan ses på 
vor Facebook-side: ”Garderforenin-
gen for Herning og Omegn”.
BOWLING: Udover at genvinde Regi-
onsmesterskabet for 8. gang i 2018,
Rakte resultatet også til en fl ot 2. 
plads i B. rækken i Landsturneringen.

OKT-77 Claus Eegholm

Slaget ved Helgoland: Mindes ved en 
faneparade den 9. ved Det Gamle 
Rådhus i Ebeltoft kl. 11.00. Derefter 
går vi til Fregatten Jylland med musik 

Garderforeningen afholdte en medlems-
aften på KUFFEN i Holstebro den 28. 
februar. Garderforeningen har et godt 
image ved KUFFEN. Garderforenin-
gen har i fl ere tilfælde doneret gaver 
bl.a. til foreningens jubilæum 2012, 
vor donationen var kunst og gaver til 
over kr. 100.000. Aftenen bød på et AU 
foredrag  ved en militærperson, Joint 
Terminal Attack Controllers med er-
faring fra Helmand i Afghanistan. 
Han var en (”computerkriger”), der 
sad på jorden og styrede alt det mi-
litære krigsmaskineri. Fly, Droner og 
Helikoptere til støtte for Soldater på 
jorden. Det var interessant og spæn-
dende at høre og også lidt uhyggeligt 

OBS! Gardernes Vandskiløb” der var 
planlagt afholdt i Hvide Sande lørdag 
den 24. august må desværre afl yses.
Husk! Sommerudfl ugt M/K: Lørdag den 
8. juni kl. 13 til ca. 17. Sejltur med 
hjemmeværnets patruljefartøj, MHV 
806 DUBHE. Se nærmere i GBL for 
april. Pris 25 kr. pr. deltager som be-
tales på dagen. Ret til ændringer for-
beholdes, bl.a. på grund af vejret. Til-
melding senest mandag den 27. maj 
til Ole Buchreitz Jensen på 2045 0056, 
gerne SMS, eller olbuje@gmail.com  
Skydning: Ved den første afdeling af 
pokalskydningen 2019 torsdag den 
28. marts i Højmark Hallens skyde-
kælder, mødte 11 skytter m/k op for 
at deltage i skydningen. Da vi samme 

VIRKSOMHEDSBESØG: Den 3. juni kl. 
19.30 er der besøg på Nordic Seed, 
Grindsnabevej 25, Dyngby, Odder  
(tidligere Pajbjergfonden)  som er en 
af de større enheder inden for Nordic 
Seed i Danmark. I Dyngby arbejdes 
der med forædling af vårbyg, ærter og 
hestebønner. Afprøvningen sker både 
i Danmark og i fl ere af vore nabolan-
de. Tilmelding: garderforeningen.
odder@gmail.com eller på tlf. 2032 
3318, senest den 26. maj. OBS. Der er 
begrænsning på deltager antallet!

Apr. 72 Jens Peter Petersen

REGIONER

 Bjerringbro & Omegn GF 75 - 11/7 1961

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

Formand: DEC-83 Peder Byskov
Havhusevej 1, 8961 Alingåbro
Tlf. 86 48 68 22
Mail: byskov@rougso.net
Facebook: @Djursland Garderforening

 Djursland GF 55 - 7/4 1929

 Herning & Omegn GF 23 - 10/10 1911

Formand: OKT-77 Claus Eegholm
Munkgårdkvarteret 255, 7400 Herning
Tlf. 60 77 77 77
Mail: eegholm@post.tele.dk
Facebook: @Herning Garderforening

GARDER SILHUET 395,- kr.
+ jordspyd. Forsendelse 100,- 
Fås i galvaniseret, sort eller rust.
JAN-89 Kristian Panduro 
Tlf.: 61 31 12 11
kristian@panduro.one 70 cm

 Ringkøbing-Skjern GF 39 - 27/12 1909

Formand: JAN-72 Anders C. Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20
Mail: lindevej.20@dlgtele.dk
www.dg39.dk
Facebook: @Ringkøbing-Skjern Garderforening

Torvet 1
6950 Ringkøbing  

Tlf. 9732 1166
landbobanken.dk

Interesseret i en solid bank?

 Lemvig & Omegn GF 19 - 17/12 1910

Formand: Uffe Sværke 
Ringkøbingvej 45, 7620 Lemvig
Tlf. 52 13 55 96
Mail: usv@skov.dk 
Facebook: @Lemvig Garderforening

 Holstebro & Omegn GF 26 - 6/5 1912

Formand: SEP-89 Søren G. T. Lund, 
Lindeborgvej 12, 7560 Hjerm
Tlf. 40 37 26 26
Mail: soerengtl@hotmail.com
Facebook: @Holstebro Garderforening

 Odder & Omegn GF 12 - 5/4 1909

Formand: APR-72 Jens Peter Pedersen
Smedegade 31, Ørting, 8300 Odder
Tlf. 20 32 33 18
Mail: garderforeningen.odder@gmail.com

Fortsættes

at se fi lm og billeder fra operationer. 
Han er  nu blevet headhuntet til et 
privat fi rma, som har forbindelse til 
militæret, ligesom han stadig har til-
knytning til militæret som instruktør, 
så han havde ikke følt den helt sto-
re forandring i sit nye erhverv. Han 
sagde under foredraget, at han beun-
drede sine kolleger for deres indsats, 
men dem han virkelig beundrede var 
Jager-piloterne, de var virkelig impo-
nerende, da de i den grad skulle mul-
titaske, når de opererede i luften, og 
så tænkte vi, at sådan en kender vi 
bare. En rigtig god soldateraften med 
kaffe og kage for foreningens regning.

Jørgen Christensen Maj 1964 - 293

HERNING GF: Under generalforsamlingen blev 
der uddelt hele 7 JUBILÆUMSTEGN til følgende 
(fv) APR-79 Karsten Højgaard 40 år, NOV-56 Sø-
ren Jespersen 50 år, NOV-57 Svend Aage Meld-
gaard 60 år, MAJ-64 Ole Storm Bondesen 40 år, 
NOV-93 Frank Hornshøj Mouritsen 25 år, AUG-79 
Frank Lundsgaard 40 år, MAR-61 Arne Johansen 
50 år, samt Formand OKT-77 Claus Eegholm.

BJERRINGBRO GF: Under foreningens general-
forsamling blev 107 NOV-55 Carsten Bomholt 
kaldt frem for for-samlingen. Formanden ville 
først og fremmest takke for de rigtig mange år, 
hvor Carsten har arbejdet for gardersagen, ikke 
bare lokalt men også på landsplan ved deltagelse 
i utallige formands- og repræsentantskabsmøder. 
I alt 48 år i bestyrelsen blev det til, heraf 10 år som 
formand. Som et synligt bevis på værdsættelsen 
og påskønnelsen heraf, blev Carsten udnævnt til 
æresmedlem og fi k overrakt sit æresbrev. 

i front. Kom og vær med i paraden. 
Garderskydning: Torsdag den 23. maj 
kl. 18.30 i Skyttehuset Stenvad Byga-
de 55, 8586 Ørum Djurs. Efter skyd-
ningen er der Kirstens kaffe og kage 
til alle gardere, ledsagere og garder-
børn/børnebørn som også er velkom-
men til at skyde. Velkommen til alle

JAN-63 Christian Brøgger

Feb. 74 Per Dalgaard
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Repræsentantskabsmøde 24. – 26. maj i 
Slagelse: Du kan stadig nå at tilmelde 
dig til Repræsentantskabsmødet, der 
afholdes i Slagelse. Se omtale i Gar-
derbladet fra april.
Virksomhedsbesøg 3. juni 2019 Nordic 
Seed: Odder Garderforening invi-
terer Skanderborg Garderforenings 
medlemmer – og ledsagere til virk-
somhedsbesøg mandag den 3. juni kl. 
19.30 på Nordic Seed, Grindsnabevej 
25, Dyngby, Odder (tidligere Pajbjerg-
fonden), som er en af de større enhe-
der inden for Nordic Seed i Danmark.
I Dyngby arbejdes der med forædling 
af vårbyg, ærter og hestebønner. Af-
prøvningen sker både i Danmark og i 
fl ere af vores nabolande. Tilmelding 
til Asger Thykjær: brittaogasger@

Vandretur og rundvisning på Vestre Kir-
kegård: Tirsdag den 20. august 2019. 
kl 18.00. Der serveres sandwich og 
drikkevarer. Tilmelding til Erik Tjener 
senest 15.07.2019 på 3048 8424 eller 
eriktjener@gmail.com
Flagdag for Danmarks udsendte: Tors-
dag den 5. september 2019 kl 19.00 i 
Alderslyst Kirke. Mindegudstjeneste 
og kranselægning.

aften afvikler landsskydning på 15 m. 
skal alle Gardere, hvis de vil deltage 
i landsskydningen, afgive 20 skud, 
heraf er de første 10 skud gældende 
til pokalskydningen. Da alle havde 
skudt, blev gennemsnittet regnet ud 
for både damer og herrer, og resulta-
terne kunne gøres op således: I dame 
kl. A vandt Margit Jensen med 97/1 p. 
i kl. B blev Mie Christensen nr. 1 med 
95/2 p. foran Yette Jensen med 94/1 p. 
Hos herrerne vandt MAJ 65 Egon Jen-
sen med 95/1 p. foran MAR 65 Klaus 
Jensen med 95 p. i kl. A og JAN 62 
Svend Klausen vandt med 90 p. foran 
FEB 69 Gunnar Jensen med 89 p. i kl. 
B. Præmierne, der blev uddelt ved det 
efterfølgende kaffebord, var garde-
rølglas til vinderne og snapseglas til 
anden pladserne. Til efterårets skyd-
ning, torsdag den 7. november, vil 
vandrepokalerne blive uddelt til de to 
skytter M/K, der har deltaget i begge 
skydninger, forår og efterår, og samlet 
har skudt fl est point. 

REGIONERREGIONER

 Fredericia & Omegn GF 29 - 28/10 1912

Formand: OKT-77 Jørgen Jeppesen
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 76 20 12 12 / 26 20 12 12 
Mail: mail@jeppe-reklame.dk
www.garder-fredericia.dk
Facebook: @Fredericia Garderforening

 Als & Sundeved GF 60 - 12/12 1937

Formand: APR-72 Erik Michelsen
Sarupvej 3, 6470 Sydals
Tlf. 40 11 48 27
Mail: erik_michelsen@mail.dk
www.gfalsogsundeved.dk
Facebook: @Als & Sundeved Garderforning

Garderforeningerne i Sydjylland

Vicepræsident
MAR-93 Ulrik Baunsgård
Stakrogevej 51, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
Mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsskydeleder
MAR-93 Ulrik Baunsgård
Stakrogevej 51, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
Mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsbowlingleder
OKT-77 Jørgen Jeppesen
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 76 20 12 12 / 26 20 12 12 
Mail: mail@jeppe-reklame.dk

 Esbjerg & Omegn GF 59 - 31/5 1935

Formand: AUG-76 Kim Andersen
Kornvangen 63, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 26 25 08 53
Mail: kimmichaelandersen@gmail.com
Facebook: @Esbjerg Garderforening

AARHUS GF: Torsdag den 14. marts mødtes 75 
sultne gamle gardere til ”årets klassiker” hos Rita 
og Jes på Restaurant Kohalen. Nogle timer med 
sprødstegt wellness, hvor der blev nydt stegt 
fl æsk og persillesovs ad libitum, skummende 
fadøl og hyggeligt samvær. Efter spisningen vi-
ste Peter Krause Sørensen billeder og fortalte 
om sine mange rejser rundt i Europa og Rusland 
som sælger for fi rmaet Kongskilde. Foto: Jørgen 
Ø. Johnsen

Lørdag d. 15. juni: Næste arrangement 
i foreningen er ”Feriestart ved Lille-
bælt”.
Generalforsamling: 25 gamle garde-
re i alle aldre var mødt frem til årets 
generalforsamling. Kasserer JAN 72 
Henning K. Bechsgaard overlod pen-
gekassen til AUG 79 Gert Dalgaard. 
Tak til Henning for indsatsen med 
pengekassen. OKT 77 Jørgen Jeppesen

Bowlingvindere 2019 Haderslev Garderforening 
stærkt forfulgt af Garderforeningen for Fredericia 
og Omegn. Individuel regionsmester blev OKT 77 
Jørgen Jeppesen.

Tillykke til vinderne med årets regionale mester-
skaber.

OKT 77 Jørgen Jeppesen
Regionsbowlingleder

REGIONS
BOWLING

mail@jeppe-reklame.dk

Bowlingvindere 2019 Haderslev Garderforening 
stærkt forfulgt af Garderforeningen for Fredericia 

Tirsdag den 2. juli kl. 14, Detache-
mentsskydning. Den årlige skydning 
mellem tjenestegørende og gamle 
gardere. Deltag i nogle hyggelige ti-
mers samvær med skydning, spis-
ning på Gardergården og afsluttende 
tappenstreg kl. 22:00. Tilmelding til 
Jan Creutzberg på 2778 2851 eller 
gfaa1902@gmail.com senest 25. juni.
August/september: Efter sommerpau-
sen lægger vi ud  med to arrangemen-
ter. Primo august planlægger vi  ud-
fl ugt til Tirsbæk Gods og koncert med 
Den Kongelige Livgardes Musikkorps. 
Primo september planlægger vi et ar-
rangement i forbindelse med Aarhus 
Festuge. Arrangementerne omtales 
nærmere i Gardersablen, der udsen-
des til medlemmerne i maj samt i 
kommende numre af Garderbladet, på 
vores hjemmeside samt på Facebook.

 Aarhus & 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
Mail: garderkjaer@gmail.com
www.aarhusgarderforening.dk
Facebook: @Aarhus Garderforening

 Viborg & Omegn GF 15 - 25/7 1909

Formand: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
Mail: saabyetjele@hotmail.com
www.viborggarderforening.dk 
Facebook: @Viborg Garderforening

 Skanderborg & Omegn GF 36 - 4/2 1916

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

 Skive og Omegn GF 27 - 7/6 1912

Formand: SEP-62 Jørgen Smed Kjeldsen
Ahornvænget 41, 7800 Skive
Tlf. 41 57 31 42
Mail: ahornvanget41@webspeed.dk
www.skivegarderforening.dk

fi bermail.dk eller på tlf. 2166 6559, 
senest den 25. maj. OBS. Der er be-
grænsning på deltager antallet!
Skydning: Vi har i februar og marts af-
holdt tre 15 meter landsskydninger. 
Der deltog 5 skytter pr. gang. Vi sky-
der for at vinde pokaler, og så hygger 
vi os med god gardersnak.
Adresse- og mail-adresseændring: Hvis 
du ændrer adresse eller mail-adresse, 
må du meget gerne sende ændringen 
til brittaogasger@fi bermail.dk, så vi 
kan ændre adresselisten, og give be-
sked til De Danske Garderforeninger, 
så I fortsat får jeres Garderblad.

AUG-72 Asger Thykjær

 Silkeborg & Omegn GF 30 - 4/5 1913

Formand: MAJ-89 Jacob Nørgaard
Sølystvej 118, 8600 Silkeborg
Tlf. 20 60 66 33
Mail: jakobnorgaard@yahoo.com
www.silkeborg-garderforening.dk
Facebook: @Silkeborg Garderforening

NOV-71 Erik Tjener

 Samsø GF 09 - 18/3 1909

Formand: JUL-71 Vagn A. C. Iversen
Mårup Skolegyde 10, 8305 Samsø
Tlf. 40 21 56 76
Mail: videsign@videsign.dk

JAN 72 Anders Bjerg
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Lørdag den 25. MAJ kl: 10:00: Den 
traditionsrige årlige Fugleskydning 
afholdes som sædvanligt på Hader-
slev Skyttekreds baner, Fjordager Vej 
44. Kl. 10:00 hejses fl aget og der sky-
des til kl. 12:00, hvor vi spiser de med-
bragte madpakker, hvorefter skydnin-
gen genoptages til Kongeskytte og 
Fuglekongen er kåret. Vel mødt. 
Mandag den 3. JUNI Kl: 19:00 - Mandetur. 
Igen i år tager vi på virksomhedsbe-
søg – men Mandeturens tema handler 
også om Whisky, så hvordan det lige 
hænger sammen, ja det fi nder du ud 
af, hvis du møder op - husk kryds i ka-
lenderen – Der udsendes fl ere detaljer 
i mail, når vi kommer tættere på dato. 

Onsdag den 12. juni 2019 – Trekant-
skydning i Toftlund. Trekantskydning i 
Toftlund kl. 18:00. Tilmelding til Sky-
deudvalgsformand Egon Schmidt mo-
bil 4058 8007 – vi arrangerer fælles 
kørsel og håber på min. 5 deltager, der 
kan glæde sig til hyggeligt samvær og 
god aftensmad i gode venners lag. 
Siden sidst: 
Onsdag den 13. marts – Generalfor-
samling. Haderslev Garderforening 
er med sine 214 medlemmer en af 
de største foreninger i Region III, og 
er med sine mange tilbud omkring 
skydning, bowling og arrangementer 
samt ikke mindst senior-arrangement 
på kasernen hver den første onsdag 
i måneden, også en af de mest akti-
ve garderforeninger. Kasserer Henrik 
Skov Jensen fi k ordet for afl æggelse 
af regnskabet. Han kunne oplyse at 
foreningen havde en sund økonomi, 
hvor årsregnskabet udviste et min-
dre overskud. Valg af formand for 1 
år. OL-R John de Taeje blev genvalgt. 
3 bestyrelses medlemmer var på valg 
for 2 år: JAN-74 Henrik Skov Jensen, 
NOV-81 Kaj Nissen samt JUL-98 Dan 
Poulsen blev alle tre genvalgt med 
akklamation. Som revisorsuppleant 
blev MAJ-66 Jørgen Søndergaard gen-
valgt for 1 år. Foreningskontingentet 
for 2020 blev vedtaget til kr. 375,00 
kr. Herefter fi k formanden ordet til 
afsluttende bemærkninger. Han tak-
kede bestyrelsen for godt arbejde 
samt medlemmerne for solid opbak-
ning og støtte til foreningen og op-

Mannetur 2019: Torsdag d. 20. juni af-
holdes årets mannetur, som i år går til 
Danmarks Ferguson Museum i Stou-
rup v/Glud. 
Generalforsamling 2019: Torsdag d. 28. 
marts afholdtes generalforsamling på 
Restaurant Oasen. 33 gl. gardere var 
mødt frem for at høre om året der var 
gået i foreningen. Formanden kunne i 
en omfangsrig beretning fortælle om 
det daglige arbejde i foreningen, om 
samarbejdet mellem andre soldater-
foreninger, repræsentationsopgaver 
med fanen og meget andet. Æret blev 
også de medlemmer som i årets løb 
var afgået ved døden. Men også nye 
medlemmer var blevet budt velkom-
men i det år som var gået. Efter god-
kendelsen af beretningen, blev der 
orienteret om regnskab, som trods 
et underskud, blev godkendt. Der var 
genvalg på alle poster og resten af ge-
neralforsamlingen foregik med god ro 
og orden. Efterfølgende var der spis-
ning for de fremmødte.

Dec-01 Jacob Hanquist Petersen

Onsdag d. 20 Marts 2019 havde Varde 
og omegns garderforening, deres årlige 
generalforsamling på Eventyr gården 
i Janderup i henhold til foreningens 
vedtægter. 21. gl. garder var mødt 
frem til generalforsamling. Forman-
den Nov. 90 Carsten Christensen af-
lage sin formandsberetning og kasse-
rer Tommy Roed afl age foreningens 
regnskab. Begge dele blev godkendt af 
generalforsamlingen. Der var genvalg 
til de 2 bestyrelses medlemmer der 
var på valg. Formanden Nov. 90 Car-
sten Christensen og Sekretær Marts 
94 Torben Vestkær Pedersen. 

Igen i år havde generalforsamlingen 
besøg af vicepræsident i Sydjylland 

REGIONERREGIONER

 Sønderjydsk GF 46 - 26/9 1920

Formand: JUL-73 Christian Lund
Industrivej 6, 1, 6630 Rødding
Tlf. 70 22 17 71 / 74 84 11 10 / 51 23 25 40
Mail: christianlund@clglasalu.dk
www.soenderjydskgarderforening.dk

 Varde & Omegn GF 72 - 8/5 1957

Formand: NOV-90 Carsten Christensen
Tranbjergvej 16, Helle, 6800 Varde
Tlf. 75 19 50 02 / 40 11 30 02
Mail: ccskovgaarden@godmail.dk
www.varde-omegns-garderforening.dk

 Kolding & 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
Mail: ole@borkjessen.dk
Facebook: @Garderforeningen i Kolding

 Kongeå Egnen GF 73 - 24/7 1958

Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 60 80 92 26
Mail: peter@lyngsgaard.com
www.kongeaaegnensgarderforening.dk 
Facebook: @Kongeå Egnens Garderforening

 Ribe & Omegn GF 28 - 18/8 1912

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

 Midtjydsk GF 58 - 25/11 1934

Formand: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Stakrogevej 51, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
Mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Facebook: @Midtjydsk Garderforening

GF 03 - stiftet 5/10 1889

Formand: JAN-70 Jørgen Bojsen Jensen
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld
Tlf. 75 68 75 99 Mail: joergenbojsen@turbopost.dk
www.dg-hs.dk
Facebook: @Horsens Garderforening

Garderforeningen for 
Horsens & Omegn

Støtter/bakker op/hjælper Den Kongelige 
Livgarde & De Danske Garderforeninger

 Haderslev GF 57 - 16/5 1933

Formand: JUL-71 John de Taeje
Nederbyvænget 414, 6100 Haderselv
Tlf. 40 91 76 50
Mail: detaeje@post4.tele.dk
www.garderforeningerne.dk/gf57

VARDE GF: Uddeling af jubilæumstegn. På bille-
det ses fv: Vicepræsident Ulrik Baunsgård, 50 års-
tegn til Jens Peder Møller, 50 årstegn til Hans Kr. 
Isaksen, 50 årstegn til Bo Hagsten. Yderst til højre 
Formanden Catsten Christensen.

HADERSLEV GF: Uddeling af hæderstegn: Ståen-
de bagerst fra venstre: Fanebærer Bjarne Nielsen, 
Svend-Erik Lindholm (50 år), Karl Erik Bering (40 
år), Anders Hundevadt (25 år), Formand John de 
Taeje (10 år). Siddende fra venstre: Olaf Hennings-
en (60 år), Jens Madsen Knudsen (60 år) 

FREDERICIA GF: Tillykke med hæderstegnet til 
NOV-93 Peter Bang 25 år og JUN-68 Bent Paul-
sen 50 år.

Fortsættes

John de Taeje Formand GF-57

fordrede samtidigt medlemmerne til 
at benytte sig af foreningens tilbud 
og aktiviteter. Som afslutning takkede 
formanden for en god og interessant 
debat samt gode indlæg til bestyrel-
sen og bad de fremmødte om at med-
tage en hjertelig hilsen til familien 
derhjemme.

www.garderforeningerne.dk/gf57

i mail, når vi kommer tættere på dato. 

skydning i Toftlund. 



24 GARDERBLADET

Skydning: Vores forårsskydning - 
Bryggeriet Vestfyen Cup afholdes tirs-
dag, d. 14. maj. Der skydes på Assens 
Skytteforenings baner. Skydningen 
starter kl. 18. Tilmeldingsfrist 28. 
april. Tilmelding til skydeudvalgsfor-
mand Kim Lorentzen på telefon 4079 
1238 eller til formanden på telefon 
2299 3712. Mød talrigt op, så arrange-
mentet kan gennemføres bedst mu-
ligt. 
Generalforsamling/referat: Generalfor-
samling nr. 74 blev afholdt 15. marts. 
29 personer deltog. Formanden Tom 
Kristensen konstaterede i bestyrel-
sens beretning, at foreningen har 80 
medlemmer – en tilbagegang på 4 
medlemmer siden sidste generalfor-
samling. Foreningens aktiviteter blev 
gennemgået.  Formanden takkede be-
styrelsen for godt samarbejde - også 
tak til Assens Skytteforening. Beret-
ningen blev godkendt. Dirigenten gav 
ordet videre til kasserer, Leif Jessen, 
der gennemgik regnskabet, som viste 
et mindre underskud på kr. 670,00. 
Regnskabet blev godkendt. Dirigen-
ten gik videre til valghandlingerne 
ifl g. vedtægterne. Genvalg til forman-
den Tom Kristensen, og genvalg til 
Kim Lorentzen og Arne Kempf. Øvrige 
valg var også genvalg. Ingen forslag 
til behandling under pkt. 9 så diri-
genten takkede for god ro og orden og 
gav derpå ordet videre til formanden, 
der afsluttede årets generalforsam-
ling ved sammen med deltagerne, at 
udbringe et leve for vores garderfor-
ening. Efter mødet blev der serveret 
kogt torsk eller wienerschnitzel. Ved 
kaffebordet blev der uddelt jubilæ-
umstegn. Der var 50-års tegn til Erik 
Rasmussen, Koppenbjerg, der skulle 
have haft tegnet i 2018, men han var 
forhindret i fremmøde dengang. Det-
te års jubilæumstegn var et 10-års 
tegn til Ricki Flensted Schmidt og 10-
års tegn til Jonas Holm. Sidstnævnte 
var dog ikke til stede. Efterfølgende 
var der uddeling af bowlingdiplomer 
for indsatsen i 2019, som gav en 3. 
plads i regionsturneringen. Det var 
til Frits Jacobsen, Jørgen Henning 

Foreningens generalforsamling blev 
afholdt torsdag den 21. marts, hvor 13 
gamle gardere deltog. Formanden, 
JAN-80 Steen Danielsen, kunne i sin 
beretning meddele, at foreningen 
p.t. har 49 medlemmer. DG har net-
op nu, ved deres nye initiativ for at 
skaffe unge medlemmer, hvervet to 
nye rekrutter til vores forening. Dette 
initiativ, som er en forsøgsordning i 
tre år, har til hensigt at fastholde de 
unge gardere i foreningerne. På det 
netop afholdte formandsmøde på 
Dannevirke i Odense informerede re-
præsentanter fra DG om den alvorlige 
økonomiske situation, man er havnet 
i forårsaget af de unges fl ugt fra for-

Kommende begivenheder:
16. maj Bryggeriet Vestfyens Cup 

kl. 18 i Assens. Mød op og deltag i den 
udendørs skydning på 50 meter. Fæl-
leskørsel arrangeres, tilmelding til 
Brian Pedersen mobil 2021 7795.
Kristi himmelfartsdag den 30. maj læg-
ger vi blomster på krigergravene.  Vi 
starter på torvet kl. 10 og kører til 
Horne og Faldsled kirkegårde, minde-
stenen på Sundet samt til gl. & ny ass. 
kirkegårde i Faaborg. 
Sommerfest d. 6 juli kl. 17.30 hos Birthe 
og Erik Larsen i Trunderup. 

Feb. 71 Jørn Steen Jessen 

Lørdag den 25.05: DG Repræsentant-
skabsmøde på Vestsjælland. Se mere 
i GBL april.

Skydning tirsdag den 14.05: Bryg-
geriet Vestfyn Cup. Assens: 50 meter 
skydning fra kl. 18.00 / tilmelding til 
Sendy Alstrøm på sehal@pc.dk

Torsdag den 06.06 kl. 16.00 Konge-
skydning, Mølledammen 18, Bullerup
Husk madpakken.
Golf: Fredag den 14.06: Odense Eventyr 
Golf Klub, Odense. Tilmelding til Ove 
Folmer Jensen ovefolmer@icloud.
com 

REGIONER

 Vejle & Omegn GF 32 - 19/11 1913

Formand: JUN-83 Jens Palmelund
Søkærvej 8, 8722 Hedensted
Tlf. 40 58 06 12 / 75 65 06 08
Mail: k.internet38@gmail.com
www.garderforeningenvejle.dk
www.facebook.com/groups/garderforeningen

Garderforeningerne på Fyn

Vicepræsident
OKT-80 René Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 21 68 96 87
Mail: dytbaat1@gmail.com
Regionsskydeleder
FEB-81 Sendy Alstrøm
Bækkevej 9, Heden, 5750 Ringe
Tlf. 30 70 19 59
Mail: sehal@pc.dk
Regionsbowlingleder
NOV-75 Ole Vagn Jensen
Galdbjerg Kohavevej 21, 5874 Hesselager
Tlf. 62 24 12 50

 Assenskredsen GF 66 - 2/9 1945

Formand: JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8, 5610 Assens
Tlf. 22 99 37 12
Mail: tomkristensen@privat.dk

Bryggeriet Vestfyen Cup afholdes tirs-

i GBL april.

geriet Vestfyn Cup. Assens: 50 meter 

Sendy Alstrøm på sehal@pc.dk

skydning, Mølledammen 18, Bullerup

Kommende begivenheder:

kl. 18 i Assens. Mød op og deltag i den 

 Kerteminde & Omegn GF 48 - 15/2 1921

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

 Faaborg-egnen GF 22 - 27/8 1911

Formand: MAR-85 Brian Pedersen
Gøderupvej 8, 4000 Roskilde
Tlf. 20 21 77 95
Mail: brian.maler@mail.dk

 Den Fyenske GF 02 - 6/7 1889

Formand: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S
Tlf. 20 73 40 89
Mail: hgprivat2@gmail.com
www.denfyenske.dk 
Facebook: @Den Fyenske Garderforening

www.facebook.com/groups/garderforeningen

 Jesper Carl Hansen

JUL-78 Tom Kristensen

Madsen, Rune Pedersen og Stefan Lo-
rentzen. Slutteligt var der markering 
af en sjælden begivenhed i en gar-
derforening – nemlig et 40-års jubi-
læum som fanebærer. Den høje titel 
har Nov-60 Arne Jull Madsen opnået. 
En god generalforsamling i Ebberup 
kunne afsluttes og humøret og kam-
meratskabet var i top. 

Fugleskydning, lørdag d. 1. juni 
2019 i Skyttehushaven, Vejle Kl. 10.00. 
Program: Skydning til ”fuglen” (man-
ge fi ne gevinster). Gratis ”Fuglekon-
ge-frokost” (drikkevarer kan købes). 
Skydekort: à kr. 20.00 pr. stk. kan kø-
bes ved indbetaling: konto Reg. 1682 
3224031482. Familie og venner – er 
som sædvanlig meget velkommen 
og alle uanset erfaring og evner kan 
deltage i skydningen. Af hensyn til 
bestilling af mad & drikke - er tilmel-
ding en betingelse for at deltage i fro-
kosten. NB! Gardere skal købe mindst 
2, & ikke gardere mindst 3 stk. Sky-
dekort for at deltage i Frokosten. Jeg 
skal bruge navne på alle deltagere så-
vel til skydning som frokosten. Er der 
ikke plads på Netbank, så send mig 
en mail. Sidste frist for tilmelding til 
Frokost er den 27. maj 2019. Gå ikke 
glip af denne traditionsrige dag for 
gamle Gardere. Tilmelding Kai Han-
sen: 2484 4825/ mail: k.internet38@
gmail.com
15 MTR. LANDSSKYDNING blev afviklet 
den 9. MARTS: Skydningen blev som 
sædvanlig afviklet i Hældagerhallen 
på Nørremarksvej i Vejle. Der mødte 
13 skydeglade gardere, men der kun-
ne nemt have været mange fl ere, prøv 
allerede nu, at tænke over, hvor nemt 
det kan lade sig gøre at møde nogle 
fl ere op. Vi kommer med i landsskyd-
ningen, og vi har også et meget fi nt 
samvær bag efter med brød og kaffe. 
Prøv at sætte et kryds bag øret, så du 
er klar næste år.
HUSK!  Du er ikke færdig med at mel-
de fl ytning, før du har kontaktet din 
Garderforening eller Garderforenin-
gernes kontor. (Postvæsenet gør det 
IKKE)
NB! Der må stadig være nogen af Jer 
der ikke modtager mail fra din Gar-
derforening, derfor send din mail adr. 
til Kai på k.internet38@gmail.com. 
Tlf: 2484 4825.

(3) Marts 93 Ulrik Baunsgård. Han 
fortalte kort om hvad der rør sig inde 
for De Danske Garderforening og i 
Præsidiet. Ulrik Baunsgård afslutte-
de med at give vores nuværende for-
mand Carsten Christensen De Danske 
garderforenings hæderstegn for lang 
og tro tjeneste i Varde og Omegns 
Garderforenings bestyrelse. Efter ge-
neralforsamling var der kammeratlig 
samvær. Bestyrelsen
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14. maj Forårsskydning Assens 
50m. 19.00 fælleskørsel, hvis du end-
nu ikke er tilmeldt så omgående hen-
vendelse til Ole 2043 0120, der vil 
kunne købes pølser med brød også.
25. maj REP møde Slagelse

28. maj Fællesskydning 50m 
Brændeskov tilmelding til Ole 2043 
0120 eller Finn 4032 3438 efter skyd-
ning kaffe og kage.
30. maj March til krigergravene i SVB. 
henvendelse til Poul 4015 9014 for 
mere info.
28. februar var der REG-skydning i 
Særslev arrangeret af Nordfyn GF. 
En god aften hvor der ikke i år kunne 
stilles et senior hold, så denne pokal 
kunne ikke udleveres. Ellers var der 
præmier til mange af de fremmødte 
fra foreningen, og som sædvanligt tog 
vi også godt for os i det Amr. Lotteri. 
En tak herfra til Nordfyn og René.

skal nævnes at tilskuddet som vore 
soldaterforeninger får til Flagda-
gen fra Kommunen indgår i vores 
regnskab, med separate posteringer. 
Regnskabet godkendt. Fastsættelse 
af kontingent for 2019, uændret kr. 
300. Valg til bestyrelsen: Genvalg til 
kasserer Claes Hansen, sekretær Bjar-
ne Larsen, bestyrelsesmedlem Jakob 
Kromann, fanebærersupleant Carl 
Erik Sander, samt valg af bestyrelses-
supleant Jens Pram Nielsen. Tildeling 
af 50 års hæderstegn til Børge Nielsen 
og Henning Eriksen. Eventuelt: Info. 
Omkring evt. foredrag senere på året, 
v/Niels Peter Madsen

Vintersæsonen er afsluttet, og det har 
været en dejlig oplevelse med godt 
humør og god atmosfære. Hele tiden 
med en munter klang i stemmen – tak 
for dejligt selskab. 
Fredag d. 31. maj kl. 10 ligger Konge-
skibet til i Nyborg. Kurt Nørrisgaard 
har meddelt, at han stiller med fanen. 
Det ville se godt ud, om vi kunne bli-
ve nogle stykker i ”uniform”, så kom 
glad og byd Dronningen velkommen 
til Nyborg. Få en god oplevelse – det 
bliver helt sikkert godt vejr. 

Generalforsamling: Dette års general-
forsamling bliver afholdt onsdag den 
8. maj kl 19.00 på Naturcenter Hin-
dsgaul, Galsklintvej 2, 5500 Middel-
fart. Efter generalforsamlingen over-
rækkes jubilæumstegn til følgende 
Gardere: 60 år: Jens Aage B. Jensen, 
Arne Jørgensen, Mogens Kurt Peter-
sen Vandmøllevej, Middelfart. 50 år: 
Børge Andersen. 40 år: Torben Buch, 
Leif Fischer, Uwe Petersen. 25 år: Jes-
per Løkkebø Jensen. Herefter vil Dor-
the Hvenegaard (gift med tidligere 
skovfoged Peter Hvenegaard) holde 
et indlæg om H.C. Andersen. Hun har 
været turistguide i Odense i sine yng-
re dage og herfra har hun en masse 
historier.  Og det er ganske vist! Der 
serveres en platte, hvorfor tilmelding 
er nødvendig. Jeres damer er meget 
velkommen til at deltage i arrange-
mentet. Tilmelding til Ole Haaning 
Thomsen på  på tlf. 4025 1988 senest 
d. 5. maj kl. 18.00.

Skydning: Nu er der mulighed for 
at skyde på 50 m i maj og juni hver 
mandag fra kl. 18,30 på skydebanen 
ved Søbadet i Middelfart. Hvis du har 
spørgsmål så ring til skydeudvalgs-
formand Knud Warming på tlf. 4021 
6548.

REGIONER

25. maj

Brændeskov tilmelding til Ole 2043 

d. 5. maj kl. 18.00.

at skyde på 50 m i maj og juni hver 

VI LEVERER KUN KVALITET

Vi sylter rødbeder og laver 
agurkesalat. Vi laver is og 
fromager. Hos os PILLER vi 
kartofl erne pr. håndkraft, i det 
hele taget forsøger vi at lave 
alt det vi kan fra bunden. 

skovbyforsamlingshus.dk
Assensvej 17, 5400 

Bogense
64 81 15 16

 Nordfyn
Formand: OKT-80 René Rasmussen
Østergade 36, Særselv, 5471 Søndersø
Tlf. 21 68 96 87
Mail: dytbaat1@gmail.com
Bank.: 6863 1009583
www.nordfyns-garderforening.dk
Facebook: @Nordfyns Garderforening

GF 51 - 5/8 1924

 Langeland GF 24 - 21/10 1921

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

 Nyborg & Omegn GF 42 - 6/3 1918

Formand: NOV-66 Kaj Nielsen
Teglvænget 2, 5540 Ullerslev
Tlf. 21 68 11 07
Mail: knt2u@mail.tele.dk
Facebook: @Nyborg Garderforening

 Vestfyn GF 33 - 23/5 1914

Formand: SEP-61 Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
Mail: haaning@haaningth.dk

 Svendborg & Omegn GF 37 - 6/7 1916

Formand: Michael Hedehøj Bielefeldt
Stationsvej 78, 5771 Stenstrup
Tlf. 60 22 16 72
Mail: mhbielefeldt@gmail.com

Juli 90 Henrik Skovgaard Larsen

605-NOV-66 Kaj Nielsen

Vedrørende sommerfesten hjemme hos 
Hanne og mig fredag d. 21. juni kl. 18-?. 
I må gerne tilmelde jer allerede nu, 
og helst inden d. 1. juni. Det er ham, 
der skal lave grisen, der gerne vil vide 
besked. Igen i år koster det gratis. Til-
melding til 2168 1107 eller knt2u@
mail.tele.dk.

Nordfyns garderforening afholdte gene-
ralforsamling fredag den 15/3 i Særslev 
skytteforenings lokaler med 22 delta-
gende gardere. Marts 58 Hans Kristian 
Grøn blev valgt som dirigent, han 
konstaterede af generalforsamling 
var lovlig indkaldt. Formanden bad 
forsamlingen rejse sig for at mindes 
vor afdøde garderkammerat Nov. 54 
Leo Hardon. Æret være hans minde. 
Der var genvalg til bestyrelsen samt 
suppleant, der fortsætter med deres 
bestyrelsesposter. Der var også gen-
valg til skydeudvalgets medlemmer, 
som fortsætter på deres poster. Både 
formandens og kasserens beretning 
blev godkendt, samt skydeudvalgets 
beretning blev godkendt. Nordfyns 
garderforening havde 2 gamle garde-
re som skulle have et 10 års tegn
August 08 Jacob Nielsen og Maj 77 
Tom Jørgensen. Se hele referatet på 
vores hjemmeside: nordfyns-garder-
forening.dk Renè Rasmussen

Generalforsamling 18. marts: Efter for-
mandens velkomst og et nifoldigt 
leve for Hendes Majestæt Dronningen 
gik vi over til dagsordenen. Forman-
dens beretning: Foreningens med-
lemstal er p.t. 52 medlemmer. Ove 
Elnegaard-Christensen samt Claes 
Hansen deltog i Formandsmødet i 
Kerteminde. Her blev problemstil-
lingen omkring fastholdelse af nye 
medlemmer diskuteret, en sag der i 
høj grad vedkommer den enkelte for-
ening. Ove Elnegaard-Christensen 
deltager i årets Repræsentantskabs-
møde i Slagelse, her skal vælges ny 
Præsident. Formanden opfordrede 
kraftigt til at slutte op om Årgangspa-
raden, det er en måde at tilkendegive 
vores støtte til vort gamle regiment. 
Igen i år arrangerer vi sammen med 
andre soldaterforeninger Parade på 
Koldkrigsmuseum Langelandsfort 
den 5. september. I 2020 som falder 
på en lørdag har vi den glæde at tid-
ligere obl. Jan Stoltenborg vil komme 
og holde talen for vores udsendte 
samt veteraner. Kraftig opfordring 
til at bakke op om dette arrangement 
også i år. Claes Hansen gennemgik 
årets regnskab og posteringer. Det 

Bjarne Larsen. Sekr.

KERTEMINDE GF: Under generalforsamlingens 
hyldest blev NOV-55 Mogens F. Hansen og NOV-
64 Jørgen Brendstrup hædret med 50 årstegnet. 
JUL-57 Bent Knudsen modtog 60 årstegnet.

eningerne. Efter omfattende analyser 
og moden overvejelse har DG været 
nødsaget til at ændre strategi for ikke 
kun at hverve, men også fastholde de 
unge medlemmer. Steen Danielsen, 
som ligeledes er skydeudvalgsfor-
mand, berettede om årets skydninger. 
Den kommende skydning vil foregå  i 
Assens. Kassereren, NOV-90 Mogens 
Peter Larsen, fremlagde regnskabet 
2018, som viser et overskud på kr. 
2867,50. Kontingentet for året 2019 
er uændret dvs. kr. 300,00. Der var 
genvalg over hele feltet: JAN-75 Jør-
gen Hansen, NOV-90 Mogens Peter 
Larsen og JAN-57 Klavs Jessen blev 
valgt til bestyrelsen. Til skydeudval-
get APR-08 Ulrik Gervig. Som bilags-
kontrollanter NOV-59 Jørgen Daniel-
sen og NOV-64 Jørgen Brendstrup. En 
herlig aften startede med gule ærter 
og sluttede i kammeratligt samvær.

JAN-57 Klavs Jessen
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Frokost- og sangmødet i juni bliver den 
4. juni kl. 1130 i Kastellet. Tilmelding 
senest tirsdag den 28. maj til for-
manden Erik Schlüter mail: erik.sch-
luter@live.dk eller kassereren Freddy 
Wilson mail: freddywilson@outlook.
dk eller Mumiefonen: 6062 3141. Vi 
håber at se rigtig mange af jer.

Erik Schlüter SEP/66, Formand

foreningens hjemmeside.
JAN-70 Jørn Knudsen

SKYTTELAUGET: Nu går det for 
alvor løs på langdistancen, hvor der 
skydes på Københavns Skyttecenter 
på Kalvebod, og alle er velkommen til 
at være med.  Programmet for maj og 
juni byder indtil videre på skydning 
således: 
Søndag 12. maj Træning kl. 08.00. 
Søndag 26. maj Træning kl. 08.00. 
Søndag 16. juni Træning kl. 08.00. 
Søndag 30. juni Træning kl. 08.00. 
Skulle der dukke mere op, vil forman-
den udsende mail herom. Alle dage 
mødes vi i ”SKAK-huset” på den sto-
re parkeringsplads lige efter opkørs-
len til skyttecentret kl 08.00. Søndag 
morgen begynder vi naturligvis da-
gen med en kop frisklavet morgen-
kaffe. Herefter vil vi gå på banerne, 
og ser hvad vi kan præstere. Skytte-
lauget råder over geværer og nødven-
digt udstyr, der kan lånes på banerne, 
ligesom der vil være mulighed for at 
få råd og vejledning fra gamle og er-
farne skytter. Yderligere oplysninger 
om Skyttelauget og dets aktiviteter 
kan fås ved henvendelse til forman-
den på telefon 4444 2473 eller mail 
stoltenborg@mail.dk. 

Fugleskydning: I samarbejde med 
Sydsjælland Garderforening og Ha-
slev Garderforening vil der blive ar-
rangeret  fugleskydning på 50 m. 
banen (ved Bakkedal). Skydningen 
fi nder sted den 01-06-2019. Sæt al-

gardens Kaserne kl. 09.30, hvor vi får 
en præsentation af Livgarden i dag. 
Dernæst er der mulighed for et besøg 
på Rosenborg Slot inden vi går ned 
til havnen for at tage en havnerund-
fart med spisning. Om aftenen er der 
rundvisning på Frederiksberg Slot og 
efterfølgende middag.
Rundvisning i Mærsk Tårnet: Tirs-
dag den 18. juni har vi arrangeret en 
rundvisning i Mærsk Tårnet. Rund-
visningen bliver klokken 10.15 til 
11.30. På rundvisningen i Mærsk Tår-
net hører vi om visionen for det nye 
fyrtårn inden for sundhedsforsk-ning 
på Københavns Universitet. Vi hører 
om forskningen. Vi besøger en af la-
boratorieetagerne og går rundt i den 
stemningsfulde arkitektur med store 
auditorier. Vi ser også små studiekro-
ge bag facadens 3300 kobberskodder. 
Efter rundvisningen spiser vi frokost 
i Mærsk Tårnets kantine i stueeta-
gen i maksimalt en time. Vi mødes 
ved receptionen i Mærsk Tårnets fo-
yer. Gå ind gennem hovedindgangen 
fra Blegdamsvej 3B, 2200 København 
N, (svingdøren) og til højre. Prisen 
for deltagelse er 150,00 kr. per per-
son inkl. frokost. Der må ikke serve-
res alkohol i kantinen. Tilmelding er 
nødvendig via hjemmesiden, www.
garderforeningen.dk eller på tilmel-
dingstelefonen 4081 0040 i perio-
den 5. til 12. maj mellem kl. 18.00 og 
20.00. Ledsagere er velkomne.
Tildeling af jubilæumstegn og General-
forsamling.
Den 19. marts tildelte vi jubilæum-
stegn til 30 medlemmer. En af mod-
tagerne havde været medlem i 70 år. 
Billeder fra tildelingen kan ses på for-
eningens hjemmeside.

Efter tildelingen af jubilæumstegn 
fortsatte vi med generalforsamling. 
På generalforsamlingen blev beret-
ningen og regnskabet afl agt og god-
kendt. I stedet for John Lind Jans, der 
ikke ønskede at fortsætte som besty-
relsesmedlem blev valgt Andrew Star-
ling, og som revisor valgtes Ole Am-
strup i stedet for Christian Ahlefeldt 
Laurvig. Kontingentet for 2020 blev 
fastsat til 350,00 kr. årligt. Referat 
fra generalforsamlingen kan læses på 

Nordisk gardertræf: Den 11. maj mø-
des gardere fra Norge, Sverige og 
Danmark til en kulturudveksling. Ar-
rangementet har tidligere været om-
talt i Garderbladet. Vi mødes på Liv-

REGIONER

Garderforeningerne på Sjælland

Vicepræsident
JUL-74 Jon Nielsen
Taastrup Hovedgade 111 A, 3. sal – lejl. 5. 
Tlf. 40 21 05 35
Mail: jon.nielsen@mail.dk
Regionsskydeleder
SEP-68 Ole Olsen
Morænevej 19, 3550 Slangerup
Tlf. 29 90 32 98
Mail: ole.gerner.olsen@gmail.com
Regionsbowlingleder
JAN-70 Svend Clausen Beck
Søndertoften 86, 2630 Taastrup
Tlf. 20 86 66 90

Garderforeningen i København

Formand: 
JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th. 2100 København Ø
Tlf. 23 71 15 43
Mail: formand@garderforeningen.dk

Kasserer & Registrator: 
APR-72 Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37, 2300 København S
Tlf. 42 54 09 06
Mail: kasserer@garderforeningen.dk

Reg: 9570 Konto: 4820509056
Mobilpay: 20413
Hjemmeside: www.garderforeningen.dk
Facebook: @Garderforeningen i København

GF 01 - 25/8 1885

 Bornholm GF 11 - 20/9 1908

Formand: NOV-93 Peter Kofoed-Dam
Storegade 41, 3740 Svaneke
Tlf. 23 25 90 04
Mail: svanegaard@dlgmail.dk
www.garderforeningerne.dk/gf11 
Facebook: @Bornholms Garderforening

 Falster & Østlolland GF 14 - 25/7 1909

Formand: APR-82 Kent H. Andersen
Orebyvej 71, 4990 Sakskøbing
Tlf. 40 21 70 65
Mail: kha@privat.dk 
Facebook: @Falster & Østlolland GF

 Faxe & Omegn GF 38 - 13/11 1916

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

Sydsjælland Garderforening og Ha-

Gardermumierne

Er du over 63 år? 
Så kan du blive 
medlem af Garder-
mumierne i dag.
Årskontingent 
kr. 100 

Kontakt sang- og 
frokostlaugets 
forsanger Erik 

Schlüter på mail: 
erik.schluter@

live.dk

GF KØBENHAVN: Under punktet ”Eventuelt” blev 
John Lind Jans kaldt frem og blev tildelt De Dan-
ske Garderforeningers hæderstegn for sit mange-
årige virke i bestyrelsen. Præsidenten, Jens Cro-
ne, hæftede hæderstegnet på brystet af John. På 
billedet ses modtagere af jubilæumstegn. 

Jan Stoltenborg

Mindeord – nov. 53 Josef Jezewski.
Vi har mistet et trofast medlem – Josef Jezewski 
afgik ved døden den 2. marts 2019.

Det var ikke kun et aktivt medlem foreningen nu 
ikke mere skal se til vores arrangementer, men den 
person som i 31 år var bestyrelsesmedlem og deraf 
i 30 år som kasserer helt frem til generalforsamlin-
gen i februar 2018. Josef ydede en kolossal indsats 
i alle årene, det var ikke alene pengene han havde 
ansvar for, men ved langt de fl este arrangementer 
var han med i planlægningen, og der blev også ta-
get aktivt hånd om praktiske funktioner.

I en årrække var Josef Jezewski en af de to gamle 
gardere, der stod for udsendelse og regnskab vedr. 
De Danske Garderforeningers ”Fødselsdagsgave”.
Grundet Josef store indsat igennem hans 61 års 
medlemskab af DG var han tildelt hæderstegn fra 
DG og DDSL og ved generalforsamlingen i 2018, 
hvor 60 års jubilæumstegn blev overbragt Josef, 
blev han samtidig udnævnt som ”Æresmedlem” af 
Høje-Taastrup og Omegns Garderforening.

Vi har sagt farvel til et medlem, der har haft stor 
betydning for Garderforeningen – han vil blive sav-
net. 

Æret være hans minde. 
Jon Nielsen, Formand, Høje Taastrup GF

IN MEMORIAN
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September: Der arbejdes på et sen-
sommerarrangement i lighed med de 
seneste par år.
Foreningens hjemmeside: Foreningen 
har fået ny hjemmeside: Se adres-
se ovenfor. Siderne er fortsat under 
opbygning; men kig ind! Finder I 
uhensigtsmæssigheder, bedes I skri-
ve en mail til sekretæren/Web-Master 
(Steen.M.Munk@gmail.com) og for-
klare problemstillingen – ikke tele-
fonopkald! Med den ny hjemmeside 
vil F.A.G.-Nyt ikke længere blive ud-
sendt. Det besluttede generalforsam-
lingen.
Om foreningens arrangementer med 
spisning: Det sker alt for ofte at med-
lemmer, der har tilmeldt sig til spis-
ningen, ikke møder frem. Dette er 
ikke i orden! Kan man alligevel ikke 
deltage i arrangementet, skal der 
meldes afbud senest på datoen for 
tilmeldingsfristen. Herefter SKAL der 
betales for den bestilte mad. Dette må 
vi fremover håndhæve, da de ubetalte 
kuverter koster foreningen dyrt!

Kære Garderkammerat. Efter en lille 
pause, får du igen lidt nyt fra din Gar-
derforening.

REGIONER

Frederiksborg Amts Garderforening
GF 18 - 12/12 1910

Formand: 
MAR-92 Kim Dahl Olsen
Kirsebærhaven 10, 3540 Lynge
Tlf. 21 46 10 11
Mail. cdc-ko@mail.dk

Kasserer & registrator: 
Kjeld Nielsen
Tlf 61 31 03 60
Mail kjeldnielsen0@gmail.com

Hjemmeside
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk 
Facebook: @Frederiksborg Amt GF

Fortsættes

Ny formand for foreningen: Den 23. 
marts 2019 mødtes bestyrelsen med 
det hovedformål at konstituere sig 
efter generalforsamlingen. Følgende 
blev valgt: Formand, Jørgen T. Niel-
sen. Næstformand, Flemming Møl-
ler-Knudsen. Kasserer, Jens Kristen-
sen. Registrator, Brian Ravn Printz. 
Sekretær, Hans Peitersen. Øvrige 
medlemmer af bestyrelsen er Jens 
Torben Pedersen og Finn Høgh Chri-
stensen. Suppleant er Victor G. Mo-
gensen. Vi ønsker Jørgen tillykke med 
valget som formand!
Foredrag om veteranarbejdet i Dan-
mark: Den 20. marts 2019 holdt vi i 
samarbejde med Kalundborg Gar-
derforening, Artilleriforeningen og 
Marineforeningen i Holbæk et fælles 
arrangement om veteranarbejdet i 

 Holbæk Amt GF 21 - 24/3 1911

Formand: JAN-61 Jørgen T. Nielsen
Vestervang 21, 4520 Svinninge.
Tlf. 24 93 48 82
Mail: jtn@dlgmail.dk
www.holbaekamtsgarderforening.dk

 Haslev & Omegn GF 52 - 18/6 1924

Formand: MAR-67 Niels Chr. Jørgensen
Gildringeparken 4, 4690 Haslev
Tlf. 29 85 62 49
Mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

 Helsingør & Omegn GF 41 - 31/1 1918

Formand: FEB-75 Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. 49 13 51 46 / 40 42 23 91
Mail: larsson@skorstensfejeren.dk
www.helsingoergarderforening.dk
Facebook: @Helsingør Garderforening

Gl. Roskilde Amts Garderforening
GF 17 - 22/1 1910

Formand: 
JAN-70 Bjarne C. Jensen
Løvkærsvej 6, 4040 Jyllinge
Tlf. 61 60 65 49
Mail: g.roskilde.g@gmail.com
Registrator: 
JAN-59 Tommy Hansen
Bakkedraget 64, 4000 Roskilde
Mail: tommy-inger@mail.tele.dk
Kasserer: 
JUL-69 Heino Larsen
Søvang 30, 4000 Roskilde
Mail: h.petlar.gmail.com 

Hjemmeside
www.garderforenngerne.dk/gf17
Facebook: @Garderforeningen Roskilde

PBV. Nov. 74 Tommy Aaboe

HELSINGØR GF: Afgående kasserer sept. 58 Mo-
gens Gundersen modtager æresmedlemsdiplom.

GL. ROSKILDE GF: Generalforsamlingens ram-
mer i Guldaldersalen. Bagved næstformanden og 
tjenerne der gør klar til aftenens begivenhed.

Kommende arrangementer.
Fugleskydning d. 1. september. 

Foredrag om ”Syklubben” d. 12. okt 
(foreløbig dato) Andespil d. 1. nov.
Derudover deltager vi i fl g. Arrangemen-
ter: Repræsentantskabsmøde d. 25. 
maj. Valdemarsmarch d. 15. juni og 
Forsvarets dag d. 21. september.
Du vil høre nærmere om de forskellige 
arrangementer m.h.t. tilmelding og 
priser. Vi vil også varmt anbefale det 
store arrangement til støtte for ve-
teransagen, det fi nder sted d. 1. juni. 
Der vil være 3 forskellige distancer 
du kan gå, med festlig og fornøjelig 
underholdning, samt salg af mad og 
drikke. Lige nu, ser der ud til at være 
nogle udfordringer i forhold til lokati-
onen, men det falder forhåbentlig på 
plads, følg den lokale presse.
Siden sidst, har vi afholdt generalfor-
samling, samt et konstitueringsmøde 
i bestyrelsen, hvis du har mail, skul-
le du have modtaget oplysninger om 
den nye bestyrelse, regnskab samt re-
ferat. Hvis du ikke har adgang til com-
puter og er interreseret, kan du ringe 
til undertegnede på: 2229 0003 så vil 
jeg sende et eksemplar med posten 
(du modtager det forhåbentlig inden 
næste generalforsamling)
Husk vores hjemmeside, samt Face-
book.

Kommende arrangementer: Der er 
sommerferie for både bowling og keg-
ler, der er opstart for disse aktiviteter 
første gang i september måned, se 
nærmere på foreningens hjemmesi-
de www.garderforeningerne.dk/gf17. 
Der vil som altid være deltagelse af Gl. 
Roskilde Amts Garderforening til det 
årlige repræsentantskabsmøde, det-
te år i Slagelse 25. maj, og alle gamle 
gardere er velkommen til at deltage i 
dette vigtige og spændende arrange-
ment. Se nærmere herom i GBL april.
Dette års valdemarsdag som Gl. Roskil-
de Amts Garderforening altid deltager i, 
er den 14. juni. Se nærmere herom på 
hjemmesiden, foreningen håber på 
massiv deltagelse hér hvor vores na-
tionale kendetegn hædres, i form af 
vores lands 800 års nationalsymbol.
Der har været afholdt generalforsamling 
som altid i marts måned. Der var et fl ot 
fremmøde og det var en som tidligere 
stor succes med en formidabel menu 
og dejlig stemning. Der blev på sel-
ve generalforsamlingen vedtaget at 
formanden Bjarne C. Jensen, besty-
relsesmedlemmerne Heino Larsen 
og Kim J. Wass, bestyrelsessuppleant 
Børge L. Larsen, revisorsuppleant 
Finn N. Pedersen og faneløjtnant Per 
Helbæk alle på valg, modtog og takke-
de for genvalg. 

lerede kryds i kalenderen til en hyg-
gelig familiedag Indbydelse vil blive 
udsendt senere.

50m. stævne med Haslev og Faxe 
Garderforening afholdes onsdag den 
12-06-2019 kl. 1900 på Skydebanen i 
Faxe (Bakkedal).

Garderforening afholdes onsdag den 

Kommende arrangementer.

Foredrag om ”Syklubben” d. 12. okt 
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Arrangementer: Om de kommende ar-
rangementer henvises til vores hjem-
meside.
Udfl ugt til Sandholmlejren: Lørdag den 
16. marts mødte 24 forventningsful-
de gardere med fruer op foran por-
ten til Sandholmlejren (i dag ”Cen-
ter Sandholm”). Solen tittede frem 
og det var tørvejr, da vi blev modta-
get af Hans Peitersen der arbejder 
i lejren, og er medlem af Holbæk & 
Omegns Garderforening, samt Røde 
Kors medarbejderen Jannick. Efter en 
kort velkomst blev vi guidet rundt i 
lejren, og så de gamle kendte steder 
og bygninger. Meget var forandret 
siden vi tilbragte vores tid der, dog 
kunne vi huske de forskellige steder. 
Vi fi k fremvist en nybygget lejlighed, 
samt 3. kompagnis gård, hvor belæg-
ningsstuerne er delt op i 2 rum, der 
hver kan huse sin fl ygtningefamilie. 
Center Sandholm er i dag asylcenter 
drevet af Dansk Røde Kors. Vi slut-
tede i kantinen til lidt mad og fi k et 
foredrag om fl ygtningesituationen og 
den danske fl ygtningeadministration, 
hvorefter der blev overrakt 2 fl asker 
vin til begge vor guider, som tak for 
et godt og indholdsrigt arrangement. 
Alle syntes, at det var et godt arrange-
ment, og vi kan takke Hans og Jannick 
for deres medvirken.
Bowling: Sæsonen sluttede den 30. 
april, hvor der blev uddelt medaljer til 

Generalforsamling 2019: Arrange-
mentet blev afholdt den 11. marts.                                              
Den ordinære generalforsamling af-
holdtes i Marineforeningens lokaler 
på Køge Havn. Et godt sted for arran-
gementer af denne størrelse, uden for 
vores Garderstue. Inden generalfor-
samlingen samledes alle deltagere på 
havnen i tusmørket, for at blive foto-
graferet til vort jubilæumsskrift, her 
i jubilæumsåret 2019. Formandens 
beretning, skydning- bowlingafdelin-
gernes beretninger, samt generalfor-
samlingsreferat og billeder, af blandt 
andre tegnsmodtagere, fi ndes på 
hjemmesiden, under www.koogf.dk. 
Galleri- Generalforsamlinger- 2019. 

Den 13. marts var 23 gamle gardere 
samlet til den årlige generalforsam-
ling i Kalundborg hallen. Formanden 
afl agde beretning og regnskabet blev 
godkendt, kontingent blev uændret 
300-kr. Til bestyrelsen blev valgt 
Niels P. Søndergård og Lars Jeppesen. 
Suppleant: Anders Høgi Hansen. Fa-
nebærer: Søren Jensen.
Den 20. marts var vi 7 fra foreningen 
som var til foredrag i Holbæk amts 
Garderforening med major Søren P. 
Østergaard. 

12. maj kl. 15.00, Christiansborg Slot: 
Læs mere om arrangementet i GBL 
april. Arrangementet er kun for Nor-
dre Birks Gardere m/u ledsager, det 
koster kun kr. 100.- pr. prs. og der er et 
begrænset antal på max 35. Betaling 
til banken på 1551 konto 3161028487 
mærket med jeres navn og Christi-

REGIONER

 Høje-Taastrup & Omegn GF 78 - 29/11 1976

Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Taastrup Hovedgade 111 A, 3. sal – lejl. 5. 
2630 Taastrup Tlf. 40 21 05 35
Mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

FORSIKRINGSMÆGLERE
Forsikringsmægler Jon Nielsen

 Kalundborg & Omegn GF 53 - 18/4 1926

Formand: MAJ-66 Finn Thormod Nielsen
Lynggårdsstien 9, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 87 38 / 60 49 92 58
Mail: lyngsti9@gmail.com

 Køge & Omegn GF 45 - 15/10 1919

Formand: SEP-85 Henrik Agerlin
Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. 28 44 12 94 Mail: henrik.agerlin@gmail.com
www.koogf.dk
Facebook: @koogf

Nordre Birks Garderforening

Formand: 
NOV-61 Lars Rønne
Tlf. 45 83 02 19 / 51 76 12 00
Mail: roenne@c.dk
Kasserer & Registrator: 
MAj-66 Jørgen Brandhøj
Tlf. 39 56 02 32 / 42 21 16 20
Mail: j.brandhoej@icloud.com
Næstformand & Skydeformand
MAj-65 Jørgen Skov Andersen
Tlf. 45 88 66 73
Mail: joergen@skovandersen.dk
Hjemmeside: www.nordrebirksgarderforening.dk

Foreningen dækker: Brønshøj, Gladsaxe, Herlev, 
Måløv, Kirke Værløse, Smørum, Ledøje, Birkerød, 
Gentofte, Furesø, Rudersdal, Hørsholm og Lyngby.

GF 62 - 19/11 1941

 Møn GF 20 - 22/1 1911

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

140 år - siden 1877

Tlf. 55 86 15 00 · www.moensbank.dk

KALUNDBORG GF: Hæderstegnsmodtager for 
40 år, Ole Hansen og 50 år, Henning Andersen 
samt formand Finn Nielsen

Efter generalforsamlingen oriente-
rede Formanden om jubilæumsåret. 
Hvor langt er vi nået og om arrange-
menter der kommer, især Dronninge-
besøget den 28.-29. maj. 

Bowling: Sæsonen er nu slut. Tak 
for en god sæson, med bl.a. det fl otte 
resultat for vores I-holds 3. plads i Re-
gionsbowlingen i Taastrup. God som-
mer og vi ses til ny sæson til efteråret. 
Opstart den 4. september. Bowling-
formand Steen Rasmussen 2985 9028.
Skydning: Arrangementet blev afholdt 
den 16. april 2019. Skytter fra skytte-
lavet deltog i Regionsskydning i Fre-
derikssund. Steen blev en fl ot nr. 2, 
i veteran 2. Tillykke. Skydeformand 
Svend Valhlgren telefon 6128 5361.
Garderstuen: Garderstuen og 
”Bundstykket”, der nu er udvidet med 
”Cafe Rekylen” holder velfortjent 
sommerlukket, efter mange gode ar-
rangementer og åbner igen sammen 
med skydning til efteråret. 

Juni-85 Karsten 

de 3 bedste gardere og piger. Derud-
over så havde bowlinglederen sørget 
for, at alle de spillere, der havde del-
taget i løbet af sæsonen, fi k en fl aske 
rødvin som tak for deres indsats.
Forberedelserne til den kommende 
sæson går nu i gang, og vi ses så igen 
i begyndelsen af september. Bowling-
lederen ønsker alle en god sommer.
Generalforsamling 2019: Referatet fra 
generalforsamlingen kan læses på 
foreningens hjemmeside.

530729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Danmark. Vi var 42 tilhørere, som hør-
te en særdeles veloplagt og utroligt 
vidende foredragsholder, major Søren 
P. Østergaard fra LG, fortælle om en 
indsats, som de færreste af os på for-
hånd havde ret meget viden om. Især 
majorens beretning om sit virke som 
kontaktoffi cer til pårørende til dræbte 
gardere og til sårede gardere og deres 
pårørende var meget bevægende. Det 
var da også kun naturligt og særdeles 
velfortjent, at foredragets afslutning 
blev hilst med stående klapsalver. I 
forbindelse med arrangementet blev 
der samlet ind til LG fond, som blandt 
andet støtter veteranarbejdet i Dan-
mark. I skrivende stund (28. marts) 
er indsamlingen stadig ikke afsluttet, 
men det endelige beløb vil naturlig-
vis ubeskåret blive videregivet til LG 
Fond. Vi holdt arrangementet i den 
gamle kostforplejning på Holbæk Ka-
serne, hvor der både var rød løber og 
udsat to dobbeltposter!

besøget den 28.-29. maj. 

for en god sæson, med bl.a. det fl otte 
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Fredag den 24. og lørdag den 25. maj 
deltager NSG med 3 medlemmer fra 
bestyrelsen ved det årlige Repræsen-
tantskabsmøde – der i år afholdes af 
Vestsjællands Garderforening i Sla-
gelse.
Onsdag den 07. august afholdes besty-
relsesmøde
Onsdag den 28. august afholdes den år-
lige Seniordag. Program følger.
Generalforsamling: Den 13. marts blev 
der afholdt den ordinære generalfor-
samling på Pedersholm i Frederiks-
sund. Vi var 30 gamle Gardere samlet 
til godt kammeratskab og traditionen 
tro, blev der serveret gule ærter med 
fl æsk og pølser, samt pandekager til 
dessert. Til generalforsamlingen fi k 
vi to nye suppleanter til bestyrelsen, 
velkommen til jer. Vi ser frem til et 
godt samarbejde. I år havde bestyrel-
sen lagt op til en stigning i kontin-
gentet på kr. 30 årligt, dvs. fra 2020, 
vil det årlige kontingent være kr. 295. 
De sidste par år har foreningen haft 
et mindre underskud på den årlige 
drift, derfor er det vores vurdering at 
indføre fra 2020 en mindre stigning. 
Generalforsamlingen godkendte be-
styrelsens forslag ved afstemning.   

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

Aktivitetsudvalget informerer: Vi har 
sommertur til Egholm Slot, søndag 
den 30. juni, kl 1200 til kl 1700. Vi 
arrangerer fælles bustur, pris i alt kr. 

Generalforsamling: Den 29. marts af-
holdt vi vor 82. ordinære generalfor-
samling i Glostruphallens Restaurant. 
Fanen førtes ind og inden vi gik over 
til udleveret dagsorden mindedes vi 
i ærbødighed vore afdøde kammera-
ter afsluttet med et ”Æret være deres 
minde”. Som det sig byder, når gamle 
gardere er samlet, udtalte vi samlet et 
”Gud bevare Dronningen”. Som før-
ste punkt til dagsorden valgtes Knud 
Basballe til dirigent, der konstatere-
de generalforsamlingens lovlige ind-
varsling. Formanden afl agde herefter 
beretning for Forening og Hjælpe-
fond. Niels Langstrup og Jakob Hjorth 
afl agde beretning for henholdsvis 
årets skyde- og bowlingaktiviteter. 
Herefter redegjorde vor kassérer for 
foreningens fi nanser for Forening og 
Hjælpefond, ligesom Dennis Øster-
holt redegjorde for skyttelavets regn-
skab. Samtlige beretninger og regn-
skaber blev enstemmigt godkendt. 
Kontingentet for 2020 er uforandret 
kr. 320,- Som vores kassérer sagde, 
har bestyrelsen carte blanche til at 

REGIONER

 Sydsjælland GF 07 - 27/10 1907

Formand: NOV-67 Erik O. H. Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 40 15 18 24
Mail: hm.rev@mail.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

 Stevns GF 31 - 20/7 1913

Formand: NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8, 4672 Klippinge
Tlf. 56 56 14 00 / 40 40 84 00
Mail: boso@privat.dk
www.stevnsgarderforening.dk

Fortsættes

Vi bygger på tillid og kvalitet
Murer og tømrerarbejde tilbydes 
af 2 “gamle “gardere (far og søn).

TLF.: 2726 4901
WWW.DANIBO-BYG.DK

 Nordsjælland GF 16 - 3/12 1909

Formand: NOV-75 Bo Toft Rasmussen
Hvedemarken 21, 3550 Slangerup
Tlf. 27 26 49 01
Mail: bo@botoft.dk
www.nsgarder.dk 
Facebook: @Nordsjællands Garderforening

Unik, danskproduceret bordfl agstang 
i 24 karat guldbelagt messing

 - skal aldrig pudses & mulighed 
for indgravering i bundpladen

Tlf. 47172804 - www.dan-fl anger.dk

 Søndre Birk GF 61 - 14/6 1938

Formand: MAj-70 Jens Crone
Fasanvænget 94, 2791 Dragør
Tlf. 25 25 50 02
Mail: jens.crone@gmail.com
www.sbg.dk
Facebook: @Søndre Birk Garderforening

SYDSJÆLLAND GF: 25 års tegn: JUL-72 Paul 
Henrik Jensen, MAR-59 Eigil A. H. Tramm; 40 års 
tegn: JUL-78 Arne Jørgen Nielsen, FEB-71 Allan 
Orthmann Rasmussen; 50 års tegn: SEP-63 Aage 
Mathiasen, MAJ-62 Flemming Rostgaard Nielsen, 
NOV-67 Erik O. Harder Mikkelsen; 70 års tegn: 
MAJ-47 Erik Skytt.

STEVNS GF: Efter generalforsamlingen var der 
tildeling af jubilæumstegn til: 50 år: 415-NOV-
67, Søren Sørensen og 610-JAN-68, Hans Egen 
Pedersen. 40 år: 112-JAN-62, Ib Lykke Pedersen, 
JUL-78, Carsten Petersen, JUL-78, Claes Stolshøj 
Pedersen og NOV-78, Lars Juel Clement. 25 år: 
MAJ-73, Leif Larsen og JUL-94, Henrik Ravnshøj 
Olsen. 10 år: MAJ-64, Max Laursen og APR-06, 
Henrik Stolshøj. 

195 pr person, incl. kaffe, indgang og 
bus. Bindende tilmelding og betaling 
senest d. 1. juni. Vi forsøger at gen-
nemføre, også med færre deltagere 
og mindre bus! Gå ind og se mere om 
Egholm slot på hjemmesiden: www.
egholmslot.dk

Skyttelauget informerer: Vi har 
fugleskydning sammen med Fakse og 
Haslev GF, lørdag d 1. juni, kl 9.00. På 
Fakse GF skydebane. For gamle gar-
dere samt deres familie og venner.  Se 
nærmere i Garderbladet, og det ud-
sendte fugleskydnings program.
Bestyrelsen informerer: Vi har afholdt 
generalforsamling i foreningens loka-
ler lørdag d. 30. marts. Se referat på 
vores hjemmeside.

Fugleskydning: Husk Fugleskyd-
ningen lørdag den 01 JUN 2019. 
Generalforsamling: Stevns Garderfor-
ening afviklede fredag den 22. marts 
ordinær generalforsamling på Trak-
tørstedet Højeruplund i Højerup. Der 
var fremmødt 33 gamle gardere. For-
manden NOV-67, Søren Sørensen bød 
velkommen, og fanen blev ført ind af 
fanebærer FEB-69, Preben Rasmus-
sen. Valg til bestyrelsen: Genvalg af: 
NOV-67, Søren Sørensen og AUG-
07, Ruben Lykke Pedersen. Nyvalg af 
APR-87, Jens Egsgaard. FEB-69, Pre-
ben Rasmussen genopstillede ikke 
til valg. Formanden takkede Preben 
for hans mangeårige indsats i besty-
relsen – siden 1995 og overrakte en 
WITT-Design Garderfi gur. Der blev 
samtidig udtrykt glæde over, at Pre-
ben fortsætter som foreningens stolte 
fanebærer, samt stiller areal til rå-
dighed for den årlige fugleskydning. 
Bestyrelsen består udover de valgte 
af: NOV-78, Hans Henrik Thyssen 
og MAJ-73, Leif Larsen. Formandens 
beretning gav livlig debat, idet DG 
Ung-Initiativet med rekruttering af 
unge gl. gardere til regioner, ikke 
umiddelbart indtegner disse i lokal-
foreningerne – med mindre de unge 
selv indmelder sig i en lokal forening.  
Forslag til revision af foreningens 
vedtægter blev godkendt. Læs det 
samlede referat og reviderede ved-
tægter på vores hjemmeside. Som af-
runding gav MAJ-64, Max Laursen en 
underholdende og frisk gennemgang 
af sin tid som befalingsmand i vores 
gamle regiment – med anekdoter og 
baggrundshistorier for tidligere tiders 
metoder for læring af soldaterfaget. 

ansborg. Tilmelding til Jørgen Skov 
Andersen tlf. 4588 6673 e-mail: joer-
gen@skovandersen.dk eller til Hans 
Larsen tlf. 4588 5118 e-mail: hans.
vera@mit.bolignet.dk  -  Senest den 
7. maj - Mødested: Prins Jørgens Gård 
1, 1218 København
Fisketur:  Der bliver en fi sketur i sep-
tember måned ligesom sidste år, men 
datoen er ikke fastlagt i skrivende 
stund. Mere i næste Garderblad eller 
se på Hjemmesiden.

Skydningen: På grund af Påsken 
skyder vi ekstraordinært mandag den 
29 april. Næste skydning er mandag 
den 13 maj, hvor vi gerne skal skyde 
en god skydning, af hensyn til vores 
Pokaler. Den 27 maj er sidste skyde-
dag inden sommerferien, denne dag 
holder vi skægskydning og vi spiser 
vores medbragte mad i Garderstuen/
Marinestuen. Vi skyder i skydekælde-
ren under Lyngby Idrætsby, indgan-
gen ved svømmehallen, men der er 
tilmelding til skydeafslutningen til 
Jørgen på 2090 2800 eller joergen@
skovandersen.dk

Maj 65 Jørgen Skov Andersen

se på Hjemmesiden.

skyder vi ekstraordinært mandag den 

www.stevnsgarderforening.dk

ningen lørdag den 01 JUN 2019. egholmslot.dk

fugleskydning sammen med Fakse og 
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Lerdueskydning tirsdag den 4. juni 
kl. 18.00, på Nykøbing Landevej 13, 
4200 Slagelse. Følg skiltene. Alle er 
velkommen.
Husk Repræsentantskabsmøde den 
24. og 25. maj, se vores hjemmeside. 
Gratis koncert med Livgardens Mu-
sikkorps på Antvorskov Kaserne, Te-
atersalen, fredag den 24. maj kl. 17.30.

Krondiantbryllup
08/05 NOV-51  GF 18
 902 Fin Barkholt og frue
 Bournonvillesvej 1B, 3480 Fredensborg
Diamantbryllup
09/05 NOV-53 GF 34
 309 Jørgen Back Pedersen og fru Aase
 Vestbyen 21, 9640 Farsø
26/05 MAJ-55 GF 44
 Peder Svane og fru Ingrid
 Rolstrupparken 78, 7900 Nykøbing Mors
Guldbryllup
17/05 APR 68 GF 29
 Gunnar Lund og fru Elin
 Pallasvænget 12, 7000 Fredericia

15/05 NOV-63 GF 03
 076 Bruno Østergaard-Andersen
 Enggårdstoften 36, 7120 Vejle Øst
15/05 MAR-64 GF 11
 206 Niels Chr. Garde 
 Mulebyvej 24, 3700 Rønne 
16/05 MAJ-64 GF 51
 282 Niels Erik Rasmussen 
 Rosenlunden 26, 5471 Søndersø 
16/05 JUL-63 GF 78
 539 Poul Tomsen 
 Løvtoften 68, 2630 Taastrup
19/05 MAJ-66 GF 75
 987 Ivan Smed Hovgaard 
 Storegade 33a, 8850 Bjerringbro 
21/05 MAJ-65 GF 61
 187 Steen Malta Nielsen 
 Skyllebakke Havn 78, 3600 Frederikssund

18/05 MAR-58 Gf 19
 542 Jens Peter Østergaard 
 Nørrebjerg 14 , 7620 Lemvig
20/05 JUL-58 GF 51
 874 Arne Larsen 
 Uggerslevvej 71, 5450 Otterup
27/05 NOV-59 GF 52
 Kurt Johansen 
 Møllevej 34, 4683 Rønnede 
03/06 JUL-58 GF 07
 804 Jørn Bring Larsen
 Heksehøjen 6, 4700 Næstved 
03/06 SEP-59 GF 01
 295 Per Hauerslev
 Hestkøblund 4, 04. Tv, 3460 Birkerød
08/06 NOV-59 GF 05
 445 Orla Hansen 
 Tåstrupvej 111 A, 8462 Harlev J 
10/06 JUL-58 GF 15
 864 Axel Grønvaldt 
 Ahornvej 5, 8800 Viborg 
14/06 MAJ-59 GF 60
 130 Svend Arne Kryhlmand 
 Ludvig Holbergs Vej 8, 6400 Sønderborg 
14/06 SEP-59 GF 01
 296 Carsten Bech
 Gl Strandvej 228, 3050 Humlebæk

15/05 NOV-54 GF 34
 060 Orla Juul Nielsen 
 Gettrupvej 17, Nedergård, 9500 Hobro 
15/05 MAJ-54 GF 50
 965 Otto Jensen 
 Højrebygade 54, 4920 Søllested 
25/05 MAJ-54 GF 62
 655 Asger Nees Andersen 
 Lyngvej 24, 4.Tv., 2800 Kongens Lyngby
26/05 MAJ-54 GF 62
 Kaj Hermansen
 Tuborg Sundpark1, 2900 Hellerup
03/06 MAJ-54 GF 57
 755 Aage Kampp
 Langelandsvej 110, 6100 Haderslev 
04/06 NOV-55 GF 21
 462 Frede Christiansen 
 Hørve Kirkevej 19, 4534 Hørve 
05/06 NOV-54 GF 17
 632 Poul-Jørgen Petersen 
 Dommervænget 14c, St. Tv, 4000 Roskilde
06/06 NOV-55 GF 07
 554 Normann Hansson 
 Skovburren 197, 4700 Næstved 
06/06 NOV-55 GF 32
 239 Anton Kjær
 Tirsbjergvej 34, 7120 Vejle Øst
14/06 MAJ-54 GF 32
 710 Jørgen Dupont 
 Siljeager 20, 7300 Jelling 

29/05 JUN-58 GF 34
 881 Jens Munk-Christensen 
 Skrænten 3, Hvalpsund, 9640 Farsø 
12/06 MAJ-51 GF 62
 203 Finn Brabrand 
 Trongårdsparken 32, 2800 Kongens Lyngby

REGIONER

75 år

80 år

Bryllupsdage

85 år

90 år

Runde fødselsdage (fra 50) bringes auto-
matisk. Fødselsdage nævnes fra d. 15. i må-
neden til d. 14. i følgende måned. Meddelelse 
til redaktionen er kun nødvendig, hvis dagen 
ikke ønskes nævnt. 
Bryllupsdage mm. skal anmeldes til redak-
tionen. Dødsfald anmeldes til DG sekretariat. 

Personalia

Garderforeningerne i Udlandet

Præsident
MAR-86 Peter BK Diessel
2650 N. Lakeview Avenue, Unit 
3008, Chicago, IL 60614, USA
Tlf. (847) 690-1774 / 312-882-9191
Fax: (847) 881-0881
Mail: peter@thediessels.com

Garderforeningerne i Udlandet

(847) 690-1774 / 312-882-9191

 Australien GF 98 - 23/10 1984

Formand: MAR-94 Jacob M. Hoffmeyer
46 Devenport Street, Lyons 2606, ACT, Australia
Tlf. +61 437 437 842
Mail: jacob@hoffmeyergraphics.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
Mail: poulj.rasmussen@gmail.com
www.garderforening.dk/ecgf/html

 Kalifornien GF 92 - 15/3 1942

Formand: NOV-54 Krisitan Poulsen
161 Oak Meadow Road, Sierra Madre, CA
91024-2661, USA
Tlf. 1 (626) 3553 371
Mail: scankp1@verizon.net
www.garderforening.dk/califgf.htm

 Mellemstaterne GF 93 - 13/2 1943

Formand: MAR-86 Peter BK Diessel
2650 N. Lakeview Avenue
Unit 3008, Chicago, IL 60614
Tlf. (847) 690-1774 / 312-882-9191
Mail: peter@thediessels.com
www.garderforening.com

 Pacifi c Northwest GF 97 - 9/10 1968

Formand: FEB-81 Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street, Redmond, WA 98052, USA
Tlf. 1 206 963-3334 
Mail: vko61@hotmail.com
www.garderforening.dk/pacifi cnorthwestgf.html

 Vest Kanada GF 95 - 18/10 1944

Formand: FEB-71 Jan Bjerreskov
PO Box 1021, Black Diamond, AB T0L 0H0, Canada
Tlf. (403) 808-3433
Mail: bjerre@telusplanet.net
www.garderforening.dk/wcgf.html

 New York GF 91 - 31/5 1928

Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
1241 Hulls Highway, Southport, CT 06890, USA
Tlf. 1 203 259-0767
Forening: new_york_garderforening@hotmail.com
Mail: klarsen@wwalliance.com
Facebook: @New York GF

 Storbritannien GF 99 - 22/4 1992

Formand: Amin Amirian
Tlf. +44 (0) 741 153 4422
Mail: amin.amirian@gmail.com
www.garder-uk.com
Facebook: @Storbritannien GF

 Singapore GF 100 - 3/3 2003

Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore, 438791
Tlf. +65 9066 8726
Mail: sduvier@hotmail.com Skype: sduvier
www.garderforening.dk/singaporegf.html

 Vestsjælland GF 13 - 23/5 1909

Formand: SEP-63 Knud Glavind
Møllevænget 20, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 85 91 / 30 54 38 91
Mail: dgglavind@dbmail.dk
www.garderforening.dk/vsgf.html

 Vestlolland GF 50 - 20/1 1924

Formand: NOV-65 Jens Høyer
Strandvej 5, 4900 Nakskov
Tlf. 23 25 73 06
Mail: strandvej05@gmail.com

SØNDRE BIRK GF: Under foreningens general-
forsamling kunne følgende fra venstre modtage 
jubilæumstegn: Kim Stormly Hansen (40), For-
manden, Jens Peter Smørum (50), Henrik Graves 
Pedersen (50). Bagerst: Jacob Hjorth med fane.

hæve kontingentet til max. 350 Kr., 
hvis det skulle vise sig nødvendigt. 
Det blev til genvalg af formand samt 
4 bestyrelsesmedlemmer Flemming 
Martinussen, Dennis Østerholt, Jan 
Willmarst og Niels Langstrup. Gen-
valg af Jakob Hjorth til fanebærer og 
genvalg af Flemming Martinussen til 
foreningsmedlem til Hjælpefondets 
bestyrelse. 
Afslutningsvis takkede formanden for 
valget, men meddelte samtidigt, at 
det er sidste år på posten. Formanden 
takkede vor dirigent Knud Basballe 
for en godt ledet generalforsamling, 
vor bestyrelse for et godt udført arbej-
de i 2018 samt generalforsamlingen 
for en rigtig god stemning. Maj-70 Jens Crone.
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16/05 AUG-79 GF 10
 Peter Holst Jensen 
 Loftbrovej 50
 9400 Nørresundby 
17/05 NOV-78 GF 16
 Peter Spangsager Jensen 
 Sigerslevvestervej 54
 3600 Frederikssund
18/05 NOV-78 GF 31
 Lars Hansen 
 Skovlund
 Storemarksvej 30 
 4673 Rødvig Stevns

15/05 JUL-71 GF 62
 Niels Finsteen Gjødvad 
 Sophienbergvej 6 
 2960 Rungsted Kyst
16/05 SEP-68 GF 78
 288 Frederik A. Hansen 
 Landsbygaden 32 
 2630 Taastrup 
19/05 FEB-71 GF 18
 Niels Kongskov Olsen 
 Kongens Vænge 137 
 3400 Hillerød 
20/05 JUL-69 GF 55
 Erling Bruun Laursen 
 Enslev Vestergaard
 Kanalvej 36
 8500 Grenå
 22/05 FEB-69 GF 31
 Preben Rasmussen 
 Humlemosegaard
 Humlemosevej 4, Lyderslev 
 4660 Store Heddinge
25/05 JUL-71 GF 50
 Jørn Arne Nielsen
 Theseus Alle 3 A
 2650 Hvidovre
27/05 JAN-70 GF 37
 Arne Hansen 
 Linkensvænge 7 A 
 5700 Svendborg 
28/05 FEB-69 GF 22
 Bent Vasegaard Ingildsen 
 Skolevej 38 
 5600 Fåborg 
11/06 NOV-71 GF 18
 Erik Bech Jørgensen 
 Flad-Ager 3, Smidstrup
 3250 Gilleleje 
13/06 APR-69 GF 05
 Niels P. Møller 
 Bækvej 5, Tinning
 8382 Hinnerup 

PERSONALIA

60 år

50 år

70 år

Dødsfald

Vi trykker din hilsen for kr. 75,00. 
Send din tak til: 
garderbladet@garderforeningerne.dk 
(mærk med emnet ”Tak”).

Få din takkehilsen i GARDERBLADET

Tak
Mange tak for fremmøde og gardervin til 
vort diamantbryllup.

Jytte og 216632 Poul-Jørgen 
Petersen

Hjertelig tak til Varde-omegns Garder-
forening. Tak til Carsten for fremmøde 
med blomster samt opstilling af For-
eningens fane ved vores Diamantbryllup 
14. marts.

Hilsen Erna & 152-Nov-54 Hans 
Jørgen Rhod

Hjertelig tak til Thisted Amts Garder-
forening for opmærksomheden til min 
70 års fødselsdag. Ligeledes mange 
tak for udnævnelsen til æresmedlem af 
foreningen på sidste generalforsamling.

Med venlig hilsen JAN-70 Niels Chr. 
Nielsen 

Hjertelig tak til Nordsjællands Gar-
derforening for portvin samt hyggeligt 
besøg af formanden Bo og bestyrel-
sesmedlemmer Villie og Hugo, på min 
80-års fødselsdag.

Med venlig hilsen 414809 Haakon 
Sunesen

Tak til Thisted Amts Garderforening 
for 70 års hæderstegn, som formanden 
hæftede på min jakke ved en festlig 
generalforsamling d. 8-3.

97 maj 48 Anders P. K. Pdersen

En stor tak til bestyrelsen for Køge og 
Omegns Garderforening, samt menige 
medlemmer med ledsagere, der var 
med til at fejre mig på min 70-års fød-
selsdag. Tak for gaver og festligt humør.

Carsten Rasmussen Hold Maj-70

Tak til Vestsjællands Garderforening for 
den dejlige portvin til min fødselsdag og 
tak til Peter Vilholdt for du mødte op. En 
stor tak skal også gå til vores Præsident 
Jens Crone og vores Forretningsfører 
Jan Stoltenborg fordi I mødte op og 
kastede glans over min fødselsdag. En 
stor tak også til de af vores medlemmer 
som jeg havde den glæde at have besøg 
af på dagen.

Med Garderhilsen 562779 sept. 63 
Knud Glavind

Tak til Gl. Roskilde Amts Garderforening 
for venlig deltagelse ved bisættelsen af 
min mand 562491 MAJ-63 Bjarne Poul 
Jensen. Tak for den flotte fanevagt. 

Ulla Wollesen Jensen 

840-MAJ-46 GF 08
 Knud Rasmussen
 R. Hougaardsvej 42 B
 8960 Randers SØ
MAJ-48  GF 23
 Johannes Iversen
 Norgesgade 47
 7430 Ikast
NOV-48  GF 46
 Jacob Rasmussen
 Bag Volden 4
 6392 Bolderslev
704-NOV-48 GF 41
 Palle Egense 
 Rungstedvej 61, 1. th
 2960 Rungsted Kyst
220-NOV-54 GF 21
 Bent Bjerregaard Mikkelsen
 Urtehaven 2
 4300 Holbæk
382-NOV-55 GF 45
 Arne Pedersen
 Ølsemaglevej 62B
 4623 Lille Skensved
817-JAN-57 GF 44
 Ole Berner
 Langkæret 10, Ø. Hvidbjerg
 7970 Redsted M
833-JUL-57 GF 52
 Jens M. Mortensen
 Lysholm Allé 104
 4690 Haslev
432-SEP-59 GF 46
 Jens Peder Andersen
 Munkeparken 34
 6240 Løgumkloster

23/05 JAN-90 GF 33
 Niels H. Sørensen 
 Bros Alle 1 
 5500 Middelfart 
25/05 MAJ-90 GF 58
 Christian Bjertrup 
 Skovbrynet 106
 7330 Brande 
25/05 APR-88 GF 01
 Lasse Bremholm Hansen 
 Ragnesminde Alle 38 
 2605 Brøndby 
26/05  GF 13
 Søren Johansen
 Rugmarken 23
 Kirke Stillinge
 4200 Slagelse 
27/05 MAJ-89 GF 01
 Kim Toft 
 Septembervej 110 
 2730 Herlev 

491-MAJ-63 GF 17
 Bjarne Poul Jensen
 Kirkerupvej 7, Gundsølille
 4000 Roskilde
683-SEP-63 GF 02
 Henning Vagn Jørgensen
 Søparken 70
 5260 Odense S
992-MAR-65 GF 03
 Alf Juul-Nielsen
 Strandvejen 16
 7130 Juelsminde
FEB-69  GF 13
 Jørgen Holmberg
 Bøgehegnet 63, 1. th
 2670 Greve
APR-69  GF 75
 Jens Aage Rode Kristensen
 Podøjvej 21, Aldrup
 8860 Ulstrup
AUG-79  GF 15
 Benny Abildgaard
 Parkallé 7, Frederiks
 7470 Karup J

27/05 MAR-91 GF 62
 Poul Winkelmann 
 Rugmarken 59
 2860 Søborg
29/05 MAJ-89 GF 03
 Bjarne Kjeld Johansen 
 Sønderbrogade 111, St.Tv.
 8700 Horsens 
29/05 SEP-88 GF 45
 Søren Peter Nielsen 
 Pedersvej 59 
 4600 Køge 
31/05 SEP-89 GF 02
 Mike Juel Ougaard 
 E.T. Jørgensens Vej 25, 
 St. Tv, 7100 Vejle
31/05 JAN-89 GF 16
 Leif A. Bruun 
 Ordrupvej 81 B, 3.Tv.
 2920 Charlottenlund
03/06 JAN-90 GF 30
 Peter Tue Jensen 
 Siimvej 69
 8680 Ry 
03/06 SEP-89 GF 32
 Brian Michael Lund 
 Sønderkær 429 
 7190 Billund 
06/06 MAJ-89 GF 16
 Peter J. Christensen 
 Holmevej 120 
 Gundsømagle 
 3670 Veksø Sjælland
08/06 MAJ-89 GF 52
 Jørgen Dam 
 Vordingborgvej 383, Dalby
 4690 Haslev
11/06 MAJ-89 GF 46
 Flemming Kjær 
 Forpagtervej 2,Oksenvad 
 6560 Sommersted 
13/06 JUL-88 GF 01
 Mads Overgaard Ruskol 
 Druestrupvej 5,Lidemark 
 4632 Bjæverskov 
13/06 JUL-90 GF 08
 Morten V. Peder sen 
 Frøken Sophiesvej 12 
 8981 Spentrup
13/06 NOV-90 GF 30
 Henrik Rasmussen 
 Sorgenfri 14 
 8740 Brædstrup 

18/05 JUL-78 GF 50
 Lars Nymann Fausing 
 Abedvej 32, Maglebøge 
 4920 Søllested 
26/05 OKT-80 GF 16
 Ole Kristensen 
 Kornvænget 69 
 3600 Frederikssund 
27/05 NOV-78 GF 13
 Viggo Patij
 Årslev Engvej 4
 4200 Slagelse
28/05 APR-79 GF 51
 Niels Thor Rasmussen 
 Tørresøvej 30 
 5450 Otterup 
29/05 MAJ-80 GF 23
 B. K. Mortensen 
 Vejlevej 16, Bredlund
 7362 Hampen  
30/05 NOV-78 GF 14
 Per Bonde
 Vålse Vesterskovvej 11
 4840 Nørre Alslev
01/06 MAJ-80 GF 15
 Ole Pinnerup 
 Nygade 21 
 7850 Stoholm
01/06 JAN-80 GF 59
 Gert Trier Nielsen 
 Grønlandsparken 90 A 
 6715 Esbjerg N 
06/06 AUG-79 GF 01
 Gert Højbjerg Petersen 
 Bjørn Andersensvej 23 
 3230 Græsted 
09/06 APR-79 GF 55
 Jens Ove Nielsen 
 Bakkekrogen 10 
 8500 Grenå 
10/06 APR-79 GF 45
 Jørgen F. Hansen 
 Skovkilevej 16
 4640 Faxe
10/06 JAN-80 GF 57
 Allan Møller 
 Spergelvangen 31 
 8900 Randers 
11/06 AUG-79 GF 56
 Flemming J. Pedersen 
 Sct Knuds Alle 25
 9800 Hjørring 
12/06 NOV-78 GF 19
 Kim Bundgård
 Sprogøvej 113 
 7680 Thyborøn 
13/06 AUG-79 GF 08
 Søren Dam Kjeldsen 
 Holmevej 2, Ø. Bjerregrav 
 8920 Randers Nv
13/06 OKT-76 GF 01
 Søren Rasmussen
 Th Philipsens Vej 45
 2770 Kastrup
13/06 JAN-80 GF 01
 Henrik Falk Hansen
 Ndr. Fasanvej 36, 04. Tv
 2000 Frederiksberg

22/05 MAR-65 GF 18
 088 Jens Lindrup Bie 
 Tværvej 9 
 3300 Frederiksværk 
22/05 JAN-63 GF 21
 082 Erik Bøje Nielsen 
 Dragsmøllevej 7 
 4534 Hørve 
23/05 MAJ-65 GF 30
 Sten Skotte Møller 
 Lærkevej 4, Hjøllund
 7362 Hampen 
27/05 MAJ-64 GF 51
 359 Carl F. Høi Jensen 
 Kornvænget 15 
 5471 Søndersø 
28/05 SEP-63 GF 44
 903 Hans J. T. Mortensen
 Hvedemarken 3
 7900 Nykøbing M
01/06 MAJ-63 GF 51
 357 Ole Lind Hansen 
 Kastanievej 6 
 5400 Bogense 
04/06 SEP-63 GF 62
 282 Peter W. Larsen 
 Fruerhøj 17 
 2970 Hørsholm 
11/06 JUL-63 GF 20
 602 Erik Bille Kristoffersen 
 Trapgade 10 Trappen 
 6300 Gråsten 
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3 RUTER FOR ALLE
Gardermarch er åben for alle tid-
ligere og nuværende soldater, på-
rørende, marchforeninger, beboer 
i lokalområdet samt alle andre 
interessede. Marchen gennemfø-
res med start på Garderkasernen 
i Høvelte, hvorefter den snor sig 
ud i bl.a. øvelsesterrænet, Tokke-
køb Hegn og Store Dyrehave. Gar-
dermarch er en fysisk udfordring, 
uanset dit march-niveau med tre 
forskellige ruter på henholdsvis 8, 
18 eller 30 km.

STØT LIVGARDENS VETERANER
Gardermarch gennemføres som 
et samarbejde mellem Den Kon-
gelige Livgarde, Gardernetværk 
og De Danske Garderforeninger 
med det formål at støtte Livgar-
dens veteraner gennem Den Kon-
gelige Livgardes Fond.

RABAT TIL EARLY BIRDS!
Billetprisen er kr. 175, men frem 
til og med d. 30. august kan du 
købe billetten til den nedsatte pris 
på kr. 150. Pris for børn under 12 
år på 8 km ruten kr. 75. Køb din 
billet på www.gardermarch.dk


