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eg har tidligere skre-
vet om ung-initiativ. 
Projektet er søsat og 
de første hvervemøder 
i det nye koncept er 
afholdt. Og med succes. 
Alt klappede og den 
elektroniske platform 
virkede efter hensigten. 
Tilbage er nu lakmus-
prøven, om projektet er 

bestået, og de unge gardere bliver i De 
Danske Garderforeninger, når de første 
reelle indbetalinger skal finde sted. 

Som det er jer bekendt, bliver unge 
medlemmer fremover tilknyttet organi-
sationen via årgangsklynger i de første 
10 år frem for det velkendte forenings-
medlemskab. Det bliver derfor vor 
fornemste opgave lang tid fremover, at 
få udarbejdet et ordentligt integrati-
onsoplæg til DG, således de unge gar-
dere, når de 10 år er gået, tilslutter sig 

lokalforeningerne. Det er afgørende for 
De Danske Garderforeningers beståen 
på længere sigt.

Søndag den 5. maj fandt en af de 
større begivenheder sted på Livgardens 
Kaserne, årets Årgangsparade 2019. 
Hvilket tilløbsstykke af glade solda-
terkammerater fra forskellige årgange, 
der var mødt op. Jeg satser på mellem 
1200-1400 gamle gardere. Jeg havde 
lidt sommerfugle i maven. Det skal man 
jo have, når man for første gang er en 
af frontfigurerne i selve afviklingen af 
paraden. 

Jeg havde den fornøjelse at inspice-
re paradestyrken sammen med CH/
LG og adjudanten, hvor jeg genkendte 
rigtig mange ansigter, og glade ansig-
ter. Og tænk, der var deltagere fra New 
Orleans og Canada, der havde fundet 
vej. Det var flot. Der var lang vej rundt. 
Da vi nåede svinget mod kaserne-
bygningen, stod der 10 års jubilarer 
opmarcheret. Det var rigtig glædeligt, 
for det er jo netop den generation, der 
skal tage de gamle kerneværdier i De 
Danske Garderforeninger op. Jeg håber 
de bliver ved, og de at kan inspirere an-
dre unge gardere i at stille op på denne 
stemningsfulde dag.

Som ”chef” i foretagendet, var jeg 
selv i ”byen” med nogle af mine egne 
årgangskammerater. Jeg kan kun melde 
om glade og positive gardere i byen, 
nogle med ledsagere. Sidste klynge 
gardere jeg mødte kl. 20.00 på min vej 
hjem, var 7-8 stk. 50 års jubilarer på ho-
vedbanegården, der ventede på tog til 
Albertslund, Fyn og Jylland. Jo, de var 
i fin form og i godt humør, og så havde 
man tanket godt op til turen hjemover. 
En gammel garder ved, at forplejningen 
skal være i orden. 

Alt i alt en perfekt dag med små 
skønhedsfejl. Dem lever vi med, blot 
de er begået med værdighed. Endnu 
engang tak for det flotte fremmøde.

PRÆSIDENTEN HAR ORDET

I skrivende stund 
sidder jeg og kigger 
ud af vinduet. Jah, 
man har vel lov til at 
fundere lidt over tin-
genes tilstand. Altid 
snakker vi om vejret 
og om forandringer. 
I øjeblikket skiftevis 
skinner solen, det 
regner for øjeblikket 
og lidt efter hagler 
det. Nu skal vi ikke 
lægge for meget 
symbolik i det. 

Jens Crone
Præsident, De Danske Garderforeninger

J
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Velkommen til en guidet vandretur i øvelses-
terrænet. Chefen for Den Kongelige Livgarde 
byder alle interesserede velkomne til at delta-
ge i en vandretur i øvelsesterrænet søndag d. 
15. september. Guiden vil være seniorsergent 
Henrik Munck, der er ansvarlig for plejen af 
naturen i øvelsesterrænet. Husk at tage tøj på 
efter vejrliget. Vi vil forsøge at lave en rute, 
som tilgodeser barnevogne m.m., men der kan 
forekomme små udfordringer undervejs, men 
mon ikke vi kan løse dem sammen? Mødested: 
Foran vagten til Garderkasernen i Høvelte.

Den årlige garderskydning i Vingsted afholdes 
lørdag den 21. september 2019. Skydebanerne 
er bestilt, og nu venter de bare på, at skydnin-
gerne går i gang. Også i år vil der være gratis 
ammunition på såvel 200 m banerne som 50 
m banerne, så hvorfor ikke tage imod dette 
tilbud. Husk her, at din skydning på 200 m også 
kan tælle med som landsskydning, hvorved du 
kan slå to fl uer med et smæk. Nu er det så op 
til alle at få sat et stort kryds i kalenderen, for 
vi skal gerne have en stor tilslutning til begge 
skydninger. Skydeudvalget håber naturligvis på 
stor deltagelse for både gamle gardere og for 
garderforeninger. 

G U I D E T  V A N D R E T U R  I 
Ø V E L S E S T E R R Æ N E T

V I N G S T E D
S K Y D N I N G  2 0 1 9

7 0 0

Den Kongelige Livgarde har haft mange soldater udsendt til alverdens 
brændpunkter. De fl este kommer styrket hjem, men enkelte kommer 
til skade, enten fysisk eller psykisk eller begge dele. Derfor er det 
meget naturligt for regimentet at støtte op omkring Veteranprojekt 
Grønland og deres arbejde for veteranerne i Høvelte. Vi håber, at man-
ge enkeltpersoner eller virksomheder vil støtte denne gode sag ved at 
støtte Veteranprojekt Grønland direkte. Hvis du eller din virksomhed 
er interesseret, så kontakt Veteranprojekt Grønland og hør mere om 
deres fantastiske arbejde.

Donation til Veteran-
projekt Grønland

... forkerte adresser fremgik af vores med-

lemskartotek, da vi modtog en vasket adresse-

liste fra Postnord i maj måned. Husk at du skal 

melde adresseændring til DG Sekretariat på 

mail sekretariatet@garderforeningerne.dk, tlf. 

3315 5204 eller via hjemmesiden på:

www.garderforeningerne.dk/meld-ny-adresse

Bolig søges
Mit navn er Joel og jeg er 20 år.  Jeg er i øjeblikket i Den 
Kongelige Livgarde. Jeg søger en 1 eller 2 værelses lejlig-
hed (eller et værelse) i København og omegn. Max husleje 
er 6000 kr.

Joel Sølling (2988 5048)
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Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde

eg kan ikke undgå 
at blive impone-
ret, når jeg ser 
så mange gamle 
gardere trådt an 
til årgangspara-
de. Det viser en 
opbakning og et 
sammenhold, som 
ikke fi ndes andre 
steder i dagens 
Danmark. De 
gamle garderes 
korpsånd og sam-

menhold er et rygstød, som vi tjeneste-
gørende har brug for.  

Vi har hver dag behov for, at Liv-
gardens navn og det kvalitetsstempel, 
det er at være Garder, bliver holdt i live 
i befolkningen. Det er I med til, når I 
optræder som gode rollemodeller og 
gode stabile samfundsborgere.

I min tale til årgangsparade nævnte 
jeg lidt om, hvordan nutidens gardere 
er. Jeg sagde ”Hvad er det så for nogle 
gardere, vi har nu? I kan være ganske 
rolige. De er rigtigt gode, om muligt 
bedre end nogensinde.” 

Denne bemærkning vakte som 
forventet en del muntre kommentarer 
fra de mere end 1200 gamle gardere. 
Yderligere sagde jeg:

”Der er meget snak om curlingbørn 
og generation Z, men det er ikke det, 
jeg ser ved Den Kongelige Livgarde. 
Nutidens gardere er meget motivere-
de. De er ansvarlige og kan forvalte de 
magtbeføjelser, de har i dag. De er også 
nødt til at være selvstændige og hand-
lekraftige, hvis de skal løse de opgaver, 
vi har i dag. Ja, det skal stadig se fl ot ud 
med eksercitsen, og det gør det faktisk, 
måske bedre end i mange år. Det kræ-
ver naturligvis disciplin. Men det jeg 
har mest brug for i dag er, at garderne 
har selvdisciplin, så de gør de rigtige 
ting, også når vi ikke kontrollerer dem. 
På vagterne er de alene eller to og to. 
Der skal de kunne træffe den rigtige 

beslutning, og de skal ikke være bange 
for deres befalingsmænd. Derfor har vi 
også indført en anden tone i dagligda-
gen, end man havde i gamle dage.” 

Forleden fi k jeg en mail fra to 
politibetjente, som roste to af vores 
værnepligtige for deres optræden i 
toget på vej til Fyn.

Lørdag var to værnepligtige med 
Intercitytoget mellem Roskilde og 
Ringsted, hvor en mand, der var kraftigt 
påvirket af alkohol, udøvede vold mod 
fl ere personer i en mellemgang i toget. 
De to værnepligtige foretog derfor en 
civil anholdelse af den voldelige mand, 
hvorefter politiet blev tilkaldt til stedet.

Politiet roste de to værnepligtige 
for deres indsats – det virkede til, at de 
havde godt styr på magtanvendelse. Da 
politiet kom frem, bemærkede de, at de 
to værnepligtige havde fornuftigt fat i 
manden ved brug af korrekt håndled-
stryk og benlås. Dette på trods af, at de 
havde ventet med manden i en længere 
periode, inden politiets ankomst.

Denne lille melding viser, at vore 
rekrutter og kommende gardere er gjort 
af det rette stof og har modet og de ret-
te holdninger samt færdigheder til at 
gøre det rigtige i situationen. En sådan 
indsats fortjener anerkendelse.

Sommeren bliver travl 
ved Livgarden. Garderne 
gennemfører vagt- og 
eksercitsuddannelsen, så 
de kan rotere ind i Vagt-
kompagniet til august. II/
LG forbereder ankomsten 
af det store indkaldelses-
hold med godt 400 værne-
pligtige fra august.

2. kompagni I/LG forbe-
reder udsendelse til IRAK PÅ OIR 10 
fra august og et halvt år frem, hvor de 
skal træne irakiske militær- og sikker-
hedsstyrker, så landet selv kan løse sine 
egne sikkerhedsudfordringer.

I ønskes alle en god sommer.

Så er vi på vej mod sommer efter en vel-
gennemført årgangsparade med et meget 
stort fremmøde. 

CHEFENS KLUMME

J



@olivertcb
Shoulder to shoulder

@kristianpanduro
30 års jubilæet ved Livgarden #livgar-

den #panduro #juniorgården

@tandreaskonigsfeldt
Hyggeligt med en lille medfølger på 
Amalienborg #livgarden #garderliv

@mshansen_th
Fra grøn til blå 

Foto: @olivertcb

#livgarden

@ L I V G A R D E N S  M E M E SEN STOR 
BEUNDRER

Når Den Kongelige Livgarde har et detachement på 

Marselisborg Slot, har der gennem mange år været en 

trofast fan til stede. For regimentsbefalingsmand Lars 

Risdahl blev opholdet på Marselisborg igen beriget af 

besøget af Andreas, Livgardens store fan. ”Igennem mange år har et 

utal af gardere, befalingsmænd og offi cerer, stiftet bekendtskab med 

Andreas og han er blevet ”en fast del” af detachementet i Aarhus” 

fortæller Lars Risdahl og fortsætter ”2. påskedag fi k jeg lejlighed til 

at møde Andreas’ forældre, som ville takke alle i Livgarden for må-

den at håndtere deres søn på”. Nu har Livgarden modtaget en varm 

tak fra Andreas forældre. I brevet skriver forældrene blandt andet: 

”Som forældre til Andreas, som er en trofast og ihærdig Garder, vil vi 

gerne sige jer alle tusind tak for jeres fantastiske imødekommenhed 

og rummelighed overfor Andreas”. Andreas har siden barnsben beun-

dret Den Kongelige Livgarde, og har gennem sit liv samlet sammen 

til en garderuniform. Med sit grønne trægevær møder Andreas 

trofast op til vagten på Marselisborg, iført brun jakke med påmalet 

rex og originale vagtstøvler, som en venlig garder har overdraget 

ham efter sin hjemsendelse. I brevet nævner Andreas forældre, at 

han mange gange dagligt gejler sine støvler, ligesom han øver sig på 

kommandoer, og særligt eksercitsen der udføres, når handskerne 
skal aftages, hvor geværet holdes mellem benene.

Fungerende chef for Hærkommandoen, ge-
neralmajor Kenneth Pedersen, var d. 23. april 
på kontaktbesøg ved Den Kongelige Livgarde, 
hvor han fi k lejlighed til at høre om stående 
styrke, uddannelsen af rekrutter samt tjene-
sten i Vagtkompagniet. Generalmajor Kenneth 
Pedersen var forbi Livgardens Kaserne, hvor 
han fi k fremvist vedligeholdende uddannelse 
samt fi k set klargøringen af vagten forud 
for afmarchen. Her fortalte chefen for Vagt-
kompagniet, major Søren P. Østergaard om 
tjenesten ved Vagtkompagniet.

F. Chef Hærkom-
mando besøger 
regimentetBowling

Vinder af A-RÆKKEN blev: Høje Taastrup GF Hold I 
med 1210 Kegler; Søndre birk GF Hold I med 1187 keg-
ler; Køge og Omegn GF Hold I med 1185 kegler. Vinder af 
B-RÆKKEN blev: Gl. Roskilde Hold I med 1000 kegler; 
Den Fynske Hod I med 992 kegler; Assens Hold I med 976 
kegler. Bedste INDIVIDUELLE SPEILLERE blev: Sønd-
re Birk GF Toni Glud med 357 kegler; Svendborg GF Ole 
Vagn Jensen med 347 kegler; GF for Århus Peter Møller 
med 342 kegler.
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S L A G E T  V E D  D Y B B Ø L 
D E N  1 8 .  A P R I L  1 8 6 4 

var uden Livgarden i og på 

skanserne. Livgarden befandt 

sig på Als med en styrke på 

722 mand. Da den prøjsiske 

hær angreb skanserne kl 

10, med en teknologisk og 

talmæssig overlegen styrke, 

og efter 8. brigades modstød 

for at frigøre de øvrige bat-

taljoner blev Garden beordret 

frem. Fjendtlig artilleribe-

skydningen var på daværende 

tidspunkt koncentreret om 

pontonbroen, hvor Garden 

befandt sig. Halvvejs over 

modtog Garden kontra-

ordre og blev beordret til 

tilbagetrækning med resten 

af hæren. En sekondløjtnant 

fra 18. Regiment, stående ved 

nordre brohoved observere-

de: ”Da sås, i den heftige ild 

Livgarden i sektionskolonne 

at debouchere [rykke ud] fra 

Sønderborg og rykke frem på 

den nordre pontonbro. Geled-

derne var tæt sluttede, mar-

chen taktfast og i almindelig 

kadance, geværerne i hvil, 

skarpt antrukne, alt ganske 

som på eksercerpladsen. 

G R A N AT E R N E  piskede 

ned i vandet på begge sider 

af broen, Garden fortsatte sin 

faste march. Da kolonnens 

tetê var nået omkring to 

tredjedele af broens længde 

frem, fi k bataljonen befaling 

til at rykke tilbage; artillerilar-

men var så stærk, at jeg, der 

stod tæt ved broens vestlige 

ende, ikke kunne høre nogen 

kommando; men pludselig så 

jeg geværerne blive stærkt 

antrukne, som de dengang 

skulle før der gjordes om-

kring, og kolonnen, næsten 

samtidig i hele dens dybde, 

for så vidt den var kommen 

ud på broen, vende om og lige 

så roligt, som den var rykket 

frem, marchere tilbage ind i 

Sønderborg. Et stolt syn var 

det at se den smukke afdeling 

midt i den heftige granatild 

rykke frem og marchere 

tilbage, ganske som havde 

det været på Nørrefælled…”. 

Garderne var blevet beordret 

tilbage til resten af bataljo-

nen, der havde besat løbe-

grave langs Alsund. Hele den 

18. var Livgarden udsat for en 

voldsom granat- og geværild 

og husene bag løbegravene 

brød ud i fl ammer, som hur-

tigt blev for store til at kunne 

blive slukket. Heden, røgen, 

faldne bjælker og sten fra de 

sammenstyrtende huse og 

den voldsomme beskydning 

må have gjort opholdet i løbe-

gravene forfærdeligt hårde. 

K A M P E N E  blev dog ikke 

stoppet. 1. og 2. kompagni 

deltog i forsvaret mod en 

fjendtlig stormkolonne, som 

effektivt blev slået tilbage. 

Dagen efter overtog 3. regi-

ment Livgardens stilling, som 

derefter blev sendt tilbage til 

København. Livgardens tab 

var i sagens natur mindre end 

de øvrige regimenter, fordi 

Livgarden hverken havde 

været på skanserne, eller be-

ordret med i modangrebet på 

fjendes storm. Den Kongelige 

Livgarde mistede 13 gardere, 

heriblandt oberst Lasson.

F O R  S I N  I N D S AT S 

under slaget modtog Den 

Kongelige Livgarde i 1908 

et fanebånd med indskriften 

Dybbøl 1864. Livgardens Hi-

storiske Samling vil i løbet af 

året berette om Den Kongeli-

ge Livgardes 3 fanebånd med 

i alt 11 feltslag. Fanebånd 

blev indført i 1908 af kong 

Frederik 8. De er et særligt 

hædersbevis, som tildeles en 

enhed for en særlig indsats i 

kamp for Danmark.

TEKST: @LIVGARDENSHISTORISKESAMLING
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Landskydning &
Vingsted
Sommeren står for døren, og med 
den bliver der forhåbentligt god 
mulighed for at samle kræfter og 
lade op til de kommende skydning-
er blandt gamle gardere.

Landsskydning på 200 m.
Landsskydning på 200 m skydes i 
august og september. Skydningen 
kan skydes på hjemmebane, men den 
også kan selvfølgelig også skydes i 
Vingsted.

Skydeudvalget skal igen opfordre til, 
at Landsskydning 200 m bruges som 

et foreningsarrangement, hvor man 
samles i rammen af foreningen til et 
par hyggelige timer på skydebanen. 
Målet med Landsskydningen er pri-
mært, at vi som gamle gardere mødes 
til et hyggeligt lokalt arrangement, 
men at vi samtidig dyster med og mod 
garderkammerater 
over hele landet. 

Landsskydningen er 
en skydning for gamle 
gardere og mellem 
gamle gardere, så alle 
kan være med.
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H K H
P R I N S E S S E 
B E N E D I K T E 

B E S Ø G T E 
L I V G A R D E N S 

K A S E R N E

I anledning af HKH Prinses-

se Benediktes 75-års fødsels-

dag, besøgte HKH Prinsessen 

Livgardens Kaserne den 

2. maj. Foruden at få en 

briefi ng om Vagtkompag-

niets operative indsættelser 

af Seniorsergent A. Merrild, 

blev der også lejlighed for 

HKH Prinsessen til at se Liv-

gardens to nyeste malerier 

med titlen ”Fra Amalienborg 

til Afghanistan”, hvor chefen 

for Vagtkompagniet, major 

Søren P. Østergaard, præsen-

terede kunstværkerne. Det 

blev ligeledes til et besøg 

ved Tambourkorpset, der 

samtidig kunne lave urop-

førelsen af ”HKH Prinsesse 

Benediktes tambourmarch”, 

komponeret af tambour og 

overkonstabel-1 C. Christo-

phersen. Besøget sluttede 

af med en rundvisning på 

Livgardens Historiske 

Samling, hvor hefen for Den 

Kongelige Livgarde samt le-

der af Livgardens Historiske 

Samling, Eric Lerdrup Bour-

gois fortalte om Livgardens 

historie gennem 360 år.
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G
ODT NOK sagde 
kalenderen maj 
måned, men vejr-
udsigten mindede 
nærmere om en 
udsigt, man kunne 
forvente for en 
november parade. 
At man har slået 
maj og november 
paraderne sammen 
til én årlig parade, 
så således ud til 
også at efterlade 
et aftryk på vejret. 

Vejrudsigten blev dog tidligt søndag morgen d. 5. maj gjort til 
skamme, da solen viste sig, og sendte en lun forårsfornem-
melse ned over eksercerpladsen på Livgardens Kaserne. 

Vejrudsigten til trods, havde et rekordhøjt antal gamle 
gardere fundet vej til den gamle kaserne for at hylde sig selv, 
hinanden og naturligvis Den Kongelige Livgarde. De 1000 
fortrykte paradeprogrammer, som DG uddelte ved porten 
til kasernen, rakte med nød og næppe, når blot hver tredje 
mand i porten kunne se med hos sidemanden. Allerede klok-
ken 8, da porten åbnede, havde en forsamling på de første 50 
gardere stimlet sig sammen på Gothersgade, klar til at gen-
indtage kasernen. Herfra og frem til klokken 10 strømmede 
gamle gardere af alle årgange ind ad porten i hobetal. Taxa 
efter taxa ankom til porten, og ud væltede jubilarer, der med 
sikkerhed havde hørt til blandt nattens sidste troende på jagt 
efter soldatertidens foretrukne alter. 

S O M  P O S T  F O R  G E VÆ R  bliver man for alvor afprøvet, 
når 1500 gamle gardere genforenes med soldaterkammera-
ter, og vrøvlevulkanerne samtidig går i kroniske udbrud med 
minder og soldaterhistorier. Garderne ved porten klarede dog 
opgaven med et stort og smilende overskud, der fik alle til 
at føle sig hjerteligt velkommen på kasernen. Prøvelsen kul-
minerede med en alarm på kasernen, hvor PFG, som ordren 

lyder, måtte tilbageholde de gamle gardere på hver sin side 
af hegnet. En hastig forstærkning måtte kaldes til porten for 
at standse massen af gamle gardere i at bevæge sig gennem 
lågen. Instruks på instruks blev givet, mens hver enkelt ny-
tilkomne forsøgte sin entré på kasernen. Da alarmen endelig 
blev afblæst, slog massen af gardere gennem porten som 
bølger på stranden, og spredte sig derpå ud til deres respek-
tive årgange. 

PÅ  G R Æ S P L A N E N ,  hvor paraden tog sin opstilling, 
kæmpede DG forretningsfører Jan Stoltenborg og præsidiet 
med at anbringe årgangene på de rigtige pladser, i de korrek-
te rækker og geledder. For de flestes vedkommende vil det 
formentlig være en nemmere opgave at få en flagknop til at 
svæve, end at kommandere jubilarer på plads midt i genfor-
eningsglæden. Til syvende og sidst lykkedes man dog med 
at opstille paraden, og her fik man endelig en fornemmelse 
af det samlede antal fremmødte gamle gardere.  Fra hjørnet 

årgangsparade.

TEKST: APR-12 ANDREAS DALSGAARD FOTO: THOMAS REIMANN
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af græsset til højre for Rosenborg strakte paraden sig rundt i 
det første og andet hjørne, til langt ned forbi Garderstatuen 
foran kasernebygningen. I 4 geledder med årgangsformanden 
som kommandør, blev de gamle gardere budt velkommen af 
præsident Jens Crone, der i sin tale fandt lejlighed til at finde 
en passende nostalgisk tone frem: ”På denne så traditionsrige 
plads, Livgardens Kaserne, har vi alle sammen ydet vores for den 
siddende monark, og hver især påtaget os den opgave, der har 
hvilet på Livgarden i hundredvis af år. Livgardens Kaserne er for 
mig en helt specielt bygning, hvor mindernes engle og dæmoner 
på godt og ondt fylder i erindringen. Sådan tror jeg, at alle andre 
også har det. Jeg håber, at I får tid til at udveksle jeres historier 
og minder. Det er trods alt blandt gamle gardere, at man finder 
de bedste tilhørere for røverhistorierne”

Herefter inspicerede Chef Livgarden, oberst Mads Rahbek 
de gamle gardere. Først efter inspektion af en hel langsi-
de nåede Rahbek denne gang til årgange, der har forret-
tet tjeneste i oberstens levetid. Om dette faldt da også en 

bemærkning, til stor underholdning for de indtrådte gardere. 
I sin tale kunne Rahbek da også tilføje, at han ikke har set en 
årgangsparade med talmæssigt sidestykke i sin tid. 

T R A D I T I O N E N  T R O  overdrog Livgarden sin fane til de 
gamle garderes højre fløj, hvorefter det var paradens tur til at 
hilse Chef Livgarden. Paradens størrelse bevirkede i år, at de 
forreste årgange allerede havde passeret Chef Livgarden og 
taget opstilling på plænen igen, før de sidste årgange endnu 
havde sat i gang, og gået sin runde på eksercerpladsen. Alle 
kom dog undertiden forbi Chef Livgarden, hvem man ikke 
kan belaste, hvis en smule syre i armen skulle vise sig, efter 
at have hilst de 1500 passerende gamle gardere. 
Paraden afsluttedes med en kranselægning ved Garderstatu-
en, hvor man mindedes Livgardens faldne soldater. Herefter 
blev paraden opløst, og de gamle gardere strømmede igen 
ud til den civile verden for, for en kort stund, at genindtage 
hovedstaden med soldaterkammeraterne. 
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STORT TILLØBSTYKKE Årets 
årgangsparade samlede flere 
gamle gardere, end paraden har 
gjort i mange år. Det blev tydeligt 
for enhver, da opstillingen måtte 
fortsætte ned langs kasernen, 
til langt forbi Garderstatuen. 
På billedet ses Chef Livgarden, 
oberst Mads Rahbek inspicere 
paraden med følge af adjudanten 
og præsident for De Danske Gar-
derforeninger, Jens Crone.

TRAVLHED I GARDERBUTIKKEN Som det hører sig til, havde Garderbutikken taget opstil-
ling på kasernen, klar til at forsyne de gamle gardere med alle former for Livgarden relateret 
merchandise. Både før og efter paraden stod gardere til tider i 3-4 lag foran disken, mens de 
mange pårørende beskæftigede Knud Glavind under selve paradens afvikling. 



H E N D E S  M A J E S TÆ T  D R O N N I N G E N  blev fejret 

på behørigt vis på Marselisborg Slot. Vagtkom-

pagniet var i dagens anledning trukket i rød 

galla, og som det hører sig til, blev alt grundigt 

kontrolleret, inden vagtparaden satte kursen 

mod slottet. Et sted mellem 8-10.000 menne-

sker valgte at komme til Marselisborg Slot og 

ønske Hendes Majestæt Dronningen tillykke 

med fødselsdagen. Her kunne de overvære en 

rød vagtparade, anført af Den Kongelige Liv-

gardes Musikkorps, efterfulgt af Livgardens 

Tambourkorps, der deltog med 3 trommer og 

3 fløjter. Under paraden spillede Musikkorp-

set til ære for Hendes Majestæt Dronningen, 

mens Kongefamilien havde lejlighed til at hil-

se og byde de mange gæster på velkommen. 

H J E R T E L I G T  T I L L Y K K E
D E  D A N S K E  G A R D E R F O R E N I N G E R  Ø N S K E R  H E N D E S  M A J E S T Æ T  D R O N N I N G E N
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nem hele besøget. Vi havde en 
forbindelsesofficer og chauffør 
tilknyttet gennem hele besø-
get, og der var ingen grænser 
for serviceniveauet. F.eks. blev 
vi kørt fra hotellet i Jekabpils 
parkeringsplads til hotellets 
restaurant. En tur på 20-30 
meter. Her blev vi trakteret med 
traditionel lettisk mad. Efter 
paraden kørte vi til Riga hvor 
vi havde et døgns tid på egen 
hånd, hvilket bl.a. blev brugt på 
at udforske Rigas rige kultur, og 
der blev også drukket en enkelt 
øl eller to, inden turen atter gik 
hjem.

D A N N E B R O G  V E N D E R  T I L B A G E  T I L  J E K A B P I L S

1 0 0  Å R  E F T E R  at Dannebrog 
første gang havde vajet over 
Jekabpils under den lettiske krig 
for uafhængighed, der fulgte 
efter 1. verdenskrig, vajede 
Dannebrog atter engang over 
Jekabpils side om side med 
en lang række NATO allierede 
ved den store militærparade, 
der markerede, at det er 29 år 
siden, at Letland erklærede sin 
uafhængighed for anden gang, 
efter Sovjetunionens opløsning 
i 1990. Første gang Letland 
erklærede sig uafhængige var 
i 1918 efter første verdenskrig, 
hvilket udløste en toårig kon-
flikt, hvori der deltog et dansk 
frivilligt kompagni, der under 
dansk flag, indtog Jekabpils den 
5. juni 1919.

T U R E N  S TA R T E D E  med et 
møde med den danske ambassa-
dør i Letland, hvor vi fik fortalt 
hele den ovenstående historie, 
og fik et indblik i hvor tætte 
relationer vores to lande har, og 
har haft i gennem tiden. Det er 

Den lettiske by Jekabpils, belligende i det ØSTLIGE LETLAND, lod i maj 
måned gaderne stå som kulisse til en militærparade med dansk deltagelse. 

helt tydeligt, at Letland ikke har 
glemt, at danskerne hjalp dem, 
da de bad om hjælp i uafhæn-
gighedskrigen. Dette kom bl.a. 
til udtryk ved, at Dannebrog 
var den tredje fane i paraden 
efter en lettisk fane og en NATO 
fane, samt den første fane under 
en mindehøjtidelighed i en af 
byens kirker.

S E LV E  PA R A D E N  var en stor 
begivenhed i den lille by, hvor 
der bor knapt 25.000 menne-
sker. Det føltes som at det me-
ste af byen og opland var mødt 
op for bl.a. at høre præsidenten 
tale og høre nationalsangen, ef-
terfulgt af en nærmest uendelig 
kanonsalut. Det føltes i hvert 
fald sådan for vores geværpræ-
senterende og fanefældende 
fanekommando. Derefter fulgte 
en forbidefilering af præsiden-
ten med efterfølgende march 
igennem byen. 

L E T T E R N E  V I S T E  sig fra 
deres mest gæstfrie side gen-



O M  D A N N E B R O G  J E G  V E D
P Å  V A L D E M A R S D A G ,  L Ø R D A G  D .  1 5 .  J U N I ,  F E J R E S  8 0 0  Å R S D A G E N  F O R  D A N N E B R O G . 

I  D E N N E  M Å N E D  S T I L L E R  G A R D E R B L A D E T  S K A R P T  P Å  V O R E S  G A M L E  F A N E . 

„VI  HAR FÅET ET KLENODIE,  VORT FLAG.  DET HVIDE KORS PÅ DEN 

RØDE BUND, TROEN PÅ LIVET OG KÆRLIGHEDENS RØDE FARVE, 

KÆRLIGHEDEN TIL DET DYREBARESTE VI  HAR – VORT LAND“
Kong Frederik IX i sin nytårstale til det danske folk, 1949

FOTO: OLAV VIBILD
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ANNEBROG ER NAVNET på 

Danmarks flag, de danskes 

flag, som har historiske 

aner langt tilbage i tiden. 

Efter det gamle smukke 

sagn faldt Dannebrog ned 

fra Himlen lørdag den 

15. juni 1219 under det 

historiske slag ved Lynda-

nis nær Tallinn i Estland. 

Dannebrog har siden været navnet på den danske stats 

samlingsmærke. Den navnkundige kong Valdemar II Sejr 

(1202-41) sendte på Danmarks vegne en kæmpe flåde af 

sted for at kristne de hedenske estere. Under korstogene 

(1096-1291), som var politiske, økonomiske og navnlig 

religiøse felttog imod ikke-kristne, drog den vestlige 

civiliserede verden til væbnet kamp for at tilkendegive sig 

sammen. Oprindelig var formålet at befri det besatte Je-

rusalem i Det Hellige Land for muslimer (arabere); senere 

blev korstogene også rettet ind imod øvrige hedninge. 

Danmark var da også med, formentlig lige i begyndelsen 

af middelalderen. Man kender en dansk krigsindsats i 

Letland i 1208 med ærkebiskop Anders Sunesen; men alle 

vendiske krige (1157-69) – og dermed toppunktet ved den 

danske nedkæmpelse af fæstningen Arkona på øen Rygen 

i 1169 – var også en slags korstog. Hernede fra havde ven-

derne (polakker) ofte plyndret og hærget danske kystbyer, 

idet den danske statsmagt var svag; men under biskop 
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Absalon (1128-1201) blev der renset 

for uvæsenet. Efterhånden skabte 

de danske konger sig magtpolitiske 

stillinger i Østersø-området.

I  FORSOMMEREN 1 2 1 9  sejlede 

danskerne med en stor styrke til 

Estland tilskyndet af pave Innocens 

III, og borgen/byen Lyndanis blev 

indtaget den 12. juni uden større 

besvær. Esterne lod sig snart kristne 

… næsten alt for villigt. Derpå blev 

den danske hovedstyrke sendt hjem, 

hvorfor en mindre besættelsesstyr-

ke forblev på stedet. I hemmelighed 

havde esterne samlet en stor 

hær i en nærliggende skov. Den 

intetanende danske hær blev da 

angrebet tidligt om morgenen 

den 15. juni 1219 fra fem sider. 

Danskerne griber skyndsomt 

til våben, men er endnu ikke 

opstillet til kamp; der er tale 

om stor forvirring, og det ser 

galt ud. Den aldrende danske 

ærkebiskop Anders Sunesen 

(1160-1228) befandt sig uden 

for slagets rækkevidde og bad til 

Gud den Almægtige om sejr for 

sit folk. Når hans arme raktes 

op mod Himlen, gik det godt for 

dansken på valpladsen; men når 

hans arme trættedes og sank 

mod jorden, gik det os ringe. Til 

sin hjælp havde ærkebiskoppen 

to munke, der støttede hans 

trætte arme; men selv munke-

nes arme trættedes henad vejen, 

og sejren var fjern. 

Kampen bølgede frem og tilba-

ge, og de danske tropper kom-

mer henad vejen til kamporden. 

Imidlertid havde de danske nået 

at sætte en båd i vandet for at 

tilbagekalde hovedstyrken, som 

var på vej hjem over Østersøen. 

Det var i sidste øjeblik, at undsæt-

ningen ankom tilbage til Estland, for 

”den danske Hær var næsten slaaet. 

Men da paakaldte Danskerne ydmygt 

Guds Hjælp, og da opnaaede de den 

Naade, at de straks modtog et Flag, 

som faldt ned fra Himlen, tegnet med 

et hvidt Kors paa en ulden Dug, og de 

hørte en Røst i Luften, som sagde, at 

naar det blev løftet i Vejret, skulle de 

visselig vinde en fuldstændig Sejr … 

hvilket ogsaa skete”. 

DAN N E BROGS  FALD  fra Himlen 

var et kristent tegn fra Gud til dan-

skerne om sejr og frelse, og kom til 

da kampen var hårdest. Således skrev 

den danske historiker Peder Olsen 

i Roskilde i 1519 om den histori-

ske dag – som senere blev kaldt for 

valdemarsdagen, der blev til officiel 

flagdag i hele kongeriget. 

DE T  E R  ET BI LLED E  af stor poetisk 

skønhed og af national styrke i ret-

ning af en religiøs-mirakuløs redning. 

Ikke mange folk og lande har et eget 

flag, der selv har sin egen dag, som er 

den 15. juni – Dannebrogs dag. Selve 

slaget kaldes volmerslaget efter en 

omskrivning af kong Valdemars navn. 

Selve »Estlandsflaget« blev senere 

erobret af ditmarskerne ved Hem-

mingstedt den 17. februar 1500 under 

kong Hans, men blev dog tilbageero-

bret af danskere i 1559. Siden blev det 

opbevaret i Slesvig Domkirke i Syd-

slesvig (dansk område indtil 1864), 

hvor det desværre gik til grunde ca. 

1660 – mørnet af ælde.

NU S KULLE M AN TRO  at histori-

en endte her, men det gør den ikke. 

Navnet Dannebrog er meget ældre 

endnu. Faktisk flere hundrede år 

ældre, idet Dannebrog også 

var navnet på danskens flag i 

vikingetiden (737-1066), hvor 

den nordiske mytologi udgjorde 

vor gudeverden. Her var flaget 

også rødt, men naturligvis uden 

det kristne hvide kors. I stedet 

var Odins to sorte hellige ravne, 

Huginn og Muninn, broderet på 

dugen, én på hver sin side. Man 

sagde før et forestående slag, at 

hvis ravnene baskede opad med 

vingerne, ville en sejr være at 

vente; men hvis ravnene deri-

mod lod vingerne hænge slapt 

nedad, varslede dette således 

kommende nederlag. Man har 

flere historiske beretninger om 

»Ravnefanen«, hvor vestsakser-

ne erobrede én i år 878 fra inva-

derende normannere (mænd fra 

Norden). Øvrige normannere, 

som slog sig ned i Nordfran-

krig i begyndelsen af 900-tallet 

(og gav navn til Normandiet), 

vedblev at anvende Dannebrog, 

»Ravnefanen«, så længe, at den 

kom med Vilhelm I Erobrerens 

(1027-87) invasion af England 

i 1066. Men de hedenske ravne 

måtte siden vige pladsen til 

fordel for det hvide kristne kors. Dan-

nebrog er nu ikke det ældst kendte 

flag i verden; men det er det ældst 

fortsat bevarede af de nationalflag, vi 

i verden kender i dag. Tilmed er det 

et af de ganske få flag, der har sit eget 

navn. 

OM 
DANNEBR OG 
JEG VE D
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S Ø V Æ R N E T S  H Æ D E R S T E G N

A F F Æ R E N  V E D  M Y S U N D E

Søværnets Hæderstegnsmiddag afholdes hvert år af 
H.M. Dronningen. Den 29. januar inviteres Søvær-
nets offi cerer af admiral- og kommandørgrad, der har 
modtaget Hæderstegnet for god tjeneste. Holmens 
Hæderstegn, som Søværnets medalje også kaldes, er 
den ældste af de militære tjenestehæderstegn. Hæ-
derstegnets historie går helt tilbage til den 29. januar 
1801, hvor Christian 7. indstiftede det på Kongens 
fødselsdag efter indstilling fra Admiralitets- og Kom-
missariatskollegiet.  Baggrunden for indstiftelsen var 
udfordringer med at ”fastholde gode arbejdere” ved 
værfterne, som det hed. Admiralitets- og Kommis-
sariatskollegiet var bekymret for, at Danmark kunne 
risikere ikke længere at have en velfungerende fl åde 
i tiden under revolutionskrigene, hvis man ikke havde 
dygtige arbejdere ved de danske værfter. Christian 7. 
skrev i forbindelse med indstiftelsen i et åbent brev, 
at man med indstiftelsen ”...allernaadigst have be-
sluttet ved et Hæderstegn at belønne og opmuntre 
de Arbeidere ved Vore Verfver, som fortrinligst virke 
til Vor Flaades Vedligeholdelse.” Tilbage i 1801 var 
modtagerkredsen Holmens håndværkere, der havde 
været i tjeneste ved værftet i 25 år. Kredsen er siden 
blevet udvidet til fl ere personalegrupper. I dag kan de, 
der har været ansat i Søværnet i 25 år, komme i be-
tragtning til hæderstegnet. Det er modtagerens chef, 
der forestår overrækkelsen. 

Affæren ved Mysunde var den første stør-
re træfning under den 2. slesvigske krig i 
1864, hvor det lykkedes de danske tropper 
at afvise et preussisk angreb d. 2. februar. 
Mysunde havde en vigtig militærstrategisk 
betydning som overfartssted på Slien. En 
succesfuld overfart på Slien ville give pre-
usserne mulighed for at omgå Dannevirke-
stillingen. Det lykkedes aldrig preusserne 
at overrumple den danske Dannevirkestil-
ling, idet generel De Meza rømmede stil-
lingen om morgenen d. 5. februar – 3 dage 
efter affæren ved Mysunde.

I anledning af nytåret fl ager det 

offi cielle Danmark d. 1. januar

H.K.H. Kronprinsesse 

Marys fødseldag

DE FÆRRESTE KAN UNDSIGE SIG,  AT HAVE BETRAGTET BUSSERNE 

MED SMÅ DANNEBROGSFLAG PÅ TOPPEN, UDEN AT UNDRE SIG OVER, 

HVAD DER NU FLAGES FOR.  MEN DER ER HJÆLP AT HENTE,  OG DENNE 

MÅNED HJÆLPER GARDERBLADET DIG MED EN OVERSIGT OVER DET 

OFFICIELLE DANMARK OG FORSVARETS FLAGDAGE. 
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OM 
DANNEBROG 

JEG VED

MO DSTÅ END E  SID E 
ØVE R ST : Dannebrog 
dalede fra himlen un-
der slaget i Tallinn d. 
15. juni 1219. De dan-
ske invasionstropper 
var ved at tabe slaget, 
da himlen åbnede sig, 
og fl aget dalede ned. 
De danske tropper 
tog det som et helligt 
tegn, hvorpå kamp-
gejsten styrkedes og 
danskerne sejrede. 
Slaget sikrede det 
danske herredømme 
over Tallinn de næste 
100 år.

MO DSTÅ END E  SID E 
NE DE R ST:  Ravnefa-
nen (med kunstnerisk 
frihed) eller Ravne-
banneret, som faktisk 
også hed Dannebrog. 
Flere historiske 
kilder nævner dette 
ældgamle Danne-
brog, bl.a. under kong 
Regnar Lodbrog. 
Fjender erobrede ét 
i slaget ved Ethand-
un i året 878 under 
de utallige kampe i 
Vesterled (England). 
Vi ved også, at Sigurd 
Jarl et sted i 960’erne 
dræbtes og efterlod 
sig et Ravnebanner, 
hvilket som sejrstegn 
blev ophængt i Mari-
akirken i York i mange 
år efter. (En jarl var 
titlen på den højeste 
kongelige embeds-
mand; en landshøv-
ding).



SØGER MAN TILBAG E  i de gamle 

bøger for at få at vide, hvad Dan-

nebrog kommer af og betyder, er 

det noget i retningen af: danernes 

klæde eller danernes fane. Første 

led har formentlig sin rod i ordet 

Danmark, medens andet led bety-

der et stykke klæde, der i middelal-

deren brugtes om en fane (et farvet 

stykke tøj), som førtes an af mili-

tære enheder. Muligvis afl edt af fol-

kenavnet daner ligesom Danelagen 

og danegæld. Et brog kan muligvis 

også betyde (muligvis i overført 

betydning): buks; kong Regnar 

Lodbrog var ham med de lodne 

bukser, så hvis Dannebrog ellers til 

at begynde med var et splitfl ag, har 

det jo næsten bukse-facon. Inden 

for skovbrug er en tvege (en kløftet 

gren eller træstamme) også kaldet 

for en buks – som jo unægtelig har 

samme facon. Alt i alt betyder ordet 

Dannebrog stort set: danernes røde 

fl agdug.

DER ER FRA GAMME L T ID 

særlige regler for fl agning med 

Dannebrog, hvor de først nedskrev-

ne stammer fra kong Christian IV’s 

tid i begyndelsen af 1600-tallet. 

Efterhånden er der kommet øvrige 

fl agreglementer til, når tiden kræ-

vede det; det „nutidige“ stammer 

fra: »Reglementeret Dannebrog 

efter kgl. Forordning af 11. juli 

1748«. Vi kan derfor læse, at Dan-

nebrog hejses kl. 08 om morgenen, 

og bliver vajende til solnedgang; 

dog senest indtil kl. 20. På de tider 

af året hvor solen står op senere 

end kl. 08, hejses fl aget imidlertid 

først ved solopgang. Dannebrog må 

altså ikke være hejst efter solned-

gang, for man siger da, at man 

fl ager for Fanden eller de uartige 

piger. Både hejsningen som ned-

halingen – handlingen med fl aget 

– bør altid foregå tilpas langsomt … 

men underforstået i værdig ha-

stighedsgrad. Ved hejsning af fl ag 

skal følgende regler iagttages: Ved 

hejsning på en fritstående fl agstang 

udendørs holdes fl aget over den 
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A F S T E M N I N G E N  I

S Ø N D E R J Y L L A N D

F L Y V E V Å B N E T S 

H Æ D E R S T E G N

S T O R M E N  P Å  K Ø B E N H A V N

S L A G E T  P Å  R E D E N

Afstemningen i Sønderjylland d. 
10. februar 1920 udløste gen-
foreningen mellem Danmark og 
Nordslesvig efter et stort fl ertal 
stemte for dansk tilhørsforhold. 
Afstemningen var en udløber af 
Versailles-freden i 1919 der stad-
fæstede folkenes selvbestem-
melsesret. Således skulle nati-
onale mindretal selv have ret til 
at bestemme, hvilken stat de ville 
tilhøre. Den lykkelige genforening 
skete offi cielt på Valdemarsdag 
d. 15. juni 1920. 

Hæderstegnet for god tjeneste ved Flyve-
våbnet er en dansk hædersbevisning der 
tildeles ansatte i Flyvevåbnet der opnår 
25 års tjenestetid med ulastelig vandel. 
Medaljen blev indstiftet d. 11. marts 
1953, hvorfor den kun uddeles på denne 
dag hvert år.

Stormen på Købehavn fandt sted d. 11. februar 
1659 som en del af Karl Gustav-krigene. Siden 
august måned 1658 havde svenskerne belejret 
København fra Carlstaden – svenskernes lejr ved 
Brønshøj. Hovedangrebet blev sat ind mod Chri-
stianshavn og Vestervold, hvor Stormgade ligger 
i dag og har sit navn fra. Trods hård modstand på 
de danske skanser, kom det til nærkampe på vol-
dene. Angrebet gik dog for trægt, og svenskerne 
satte nu ind mod Østerport. Da de svenske sol-
dater var ved at passere volden ved Nyboder blev 
de overrumplet af et dygtigt planlagt baghold, 
som tilføjede svenskerne væsentlige tab. Heref-
ter opgav svenskerne sit foretagende og trak sig 
tilbage efter at have lidt svære tab. 

Slaget på Reden var et søslag, der blev udkæmpet 
d. 2. april 1801 som en del af revolutionskrigene. 
Siden Den Franske Revolution brød ud i 1889, og 
trak store dele af Europa i krig, havde Danmark 
formået at holde sig neutral og fokuseret på uden-
rigshandel. Både England og Frankrig ville dog for-
hindre Danmark i at handle med modparten, hvil-
ket tvang den danske konge til at lade krigsskibe 
eskortere handelsskibene trods højlydte protester 
fra både England og Frankrig. Da Frankrig imidler-
tid var for svag til at yde modstand mod den dan-
ske politik, var det kun englænderne, der blandede 
sig. Rusland, der gerne så England tabe til Frank-
rig, støttede Danmark og tilbød at indtræde i et 
væbnet neutralitetsforbund. Efter i første omgang 
at have afslået Rusland, accepterede Danmark 
til sidst at indtræde i forbundet, trods trusler om 
et bombardement af København fra engelsk side, 

hvis Danmark ikke indgik et forlig med England.  
Grundet de mange års neutralitetspolitik var den 
danske fl åde over årene reduceret betragteligt og 
manglede betydelig kamperfaring. Af den grund 
bestod en stor del af det danske forsvar af gamle 
linjeskibe, der med anker blev placeret i havnen 
som fl ydende forsvarsværker uden master og 
rær.  Anført af Lord Nelson angreb englænder-
ne de danske stillinger, og efter 6 timers kamp-
handlinger endte Slaget på Reden i en våbenhvile. 
Englændernes egentlige mål var at nå til Rusland, 
for at tvinge russerne, som den bærende magt, til 
at nedlægge forbundet. Af den grund menes, at 
englænderne ikke fortsatte angrebet, der ellers 
kunne resultere i en betingelsesløs overgivelse for 
Danmark, men med risokoen for betydelige engel-
ske tab til følge. 
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S T O R M E N  P Å  D Y B B Ø L

B E S Æ T T E L S E N

Stormen på Dybbøl indledtes af et massivt 
bombardement d. 2. april 1864. Mens det-
te stod på, forsøgte stormagterne (særligt 
England) at få sluttet fred mellem parter-
ne, og de blev indkaldt til en fredskonfe-
rence i London den 12. april. Det lykkedes 
dog Bismarck af få konferencen udskudt i 
sidste øjeblik til den 20. april. Den 18. april 
indledte preusserne således et velorgani-
seret angreb på det dårligt vedligeholdte 
danske forsvarsværk Dybbøl. De preussiske 
tropper talte 35.000, mens de danske tal-
te knap 10.000, hvoraf 722 var livgardere. 
Klokken 6 om morgenen, indledte preus-
serne et massivt bombardement af skan-
serne. Klokken 10. angreb de preussiske 

tropper skanserne, som blev erobret efter 
hård kamp. Den danske 8. bataljon udførte 
et modstød, hvilket gjorde det muligt for 
den danske hær at frigøre sig fra skanser-
ne. Nederlaget havde stillet Danmark i en 
usædvanlig dårlig position ved fredskonfe-
rencen i London. Ydermere blev danskernes 
position svækket ved en stor uenighed om, 
hvad danskerne ønskede. Konferencen før-
te ikke til noget, og kamphandlingerne blev 
genoptaget. De preussiske tropper erobre-
rede Als og Fredericia, og da en invasion 
over Fyn var en reel trussel gik Monrads re-
gering af d. 8. Juli. Den blev erstattet af C.A. 
Bluhme, som var nødt til at indgå en fred, 
hvor man afstod alle tre hertugdømmer.

Danmarks Besættelse d. 9. april 1940 ind-
ledtes tidligt om morgenen over hele landet 
på land, fra søsiden og i luften. Kun spredt 
modstand blev ydet af det danske forsvar i 
bl.a. Sønderjylland og fra Livgarden på Ama-
lienborg, indtil man på Christian X og regerin-
gens ordre måtte indstille kamphandlinger 
efter få timer.  Det strategiske mål for det 
tyske angreb var ikke Danmark i sig selv, men 
derimod Norge, hvor man kunne anvende 
havne og fjorde til at føre Ubådskrigen på At-
lanterhavet. Hertil var det afgørende for den 
tyske krigsmaskine at sikre transporten af 
svensk jernmalm. Danmark var besat i mere 
end 5 år indtil befrielsen kom d. 5. maj 1945.  
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De kongelige fl ag er Dannebrog som 
splitfl ag med særlige mærker i midter-
feltet, spunsen. De kongelige fl ag viser, 
at en kongelig person residerer på det 

pågældende sted – eller for Søværnets 
og Flyvevåbenets vedkommende, at en 
kongelig person er om bord. De konge-
lige fl ag anvendes også på bilerne ved 

offi cielle lejligheder. 

KONGEFL AGET 
...har i spunsen det kongelige vå-

ben med kongelig krone, våbentelt, 
skjoldholdere, skjolde og ordenskæder. 
Dette er majestætens personlige fl ag 

og bruges på de steder, hvor monarken 
opholder sig, fx de kongelige slotte 

og palæer eller på Kongeskibet
 Dannebrog. 

TRONFØLGERFL AGET 
...eller kronprinsfl aget bærer det 

kronede danske rigsvåben med de 
tre rigsløver og ni hjerter omgivet 
af Elefantordenens kæde. Dette er 

kronprinsens personlige fl ag og bruges 
de steder, hvor kronprinsen er til 
stede, fx på Amalienborg Slot og 

Marselisborg Slot. 

RIGSFORSTANDERFL AGET 
...fører i spunsen de kongelige regalier: 
krone, scepter, sværd og rigsæble, og 
dette fl ag anvendes af dét medlem 
af kongefamilien, der i majestætens 

fravær fremtræder som rigsforstander. 

KONGEHUSFL AGET
 ...er med kongelig krone og benyttes 

af øvrige medlemmer af den 
kongelige familie, for hvem intet 

særligt fl ag er fastsat.

SPLITFL AGET
DE KONGELIGE FL AG



ene arm, såvel under fastbindingen 

som under hejsningen. Ved nedhalin-

gen samles flaget over den ene arm 

og lægges derefter sammen, således 

at det hvide kors er beskyttet af den 

røde dug. Flaget må under ingen 

omstændigheder berøre jorden, 

hverken under hejsning eller haling. 

Man hejser sit flag og man haler det 

ned! Man stryger det ikke, idet man 

således viser at man overgiver sig og 

derved giver plads til fjendens flag. 

(Man stryger dog flaget på orlogsfar-

tøjer, når kommando nedtages efter 

et togt, eller når skibet skal på f.eks. 

værft). Man hejser endda flaget helt 

til tops, helt op til berøring af flag-

knappen, hvor nedhalerlinen, hvortil 

flaget er fastgjort, skal være slæk 

(løs) af praktiske grunde (men også af 

ærlige frihedsgrunde), og ophalerli-

nen skal være tot (stram). Flaget skal 

vaje frit ud fra stjærten (flagstangen). 

Ved hejsning og nedhaling af flaget 

skal soldaten gøre front og hilse. 

Civile hilser ved at gøre front og 

blotte hovedet. Dén, der hejser eller 

nedhaler flaget, skal altid lægge sin 

hovedbeklædning fra sig. Når flaget 

hejses på halv stanglængde ved f.eks. 

dødsfald og bisættelser, skal flaget 

først hejses helt til tops … forblive 

vajende dér et lille stykke tid, og da i 

passende tempo hales til omtrentlig 

halv stang. Dette stjærtmål er nået, 

når den underste kant af flaget er på 

midten. Når flaget ved solnedgang 

skal nedhales, skal flaget altid hejses 

helt til tops, forblive dér et øjeblik, 

hvorefter det hales jævnt ned – og 

ikke for hurtigt. Efter nedhalingen 

slås den flettede flagline 2 til 3 gange 

meget løst omkring flagstangen, da 

linen i fugtigt vejr kan trække sig 

sammen. Ved denne forsigtighedsre-

gel forlænger man flaglinens levetid 

betydeligt, forhindrer, at en lige, 

spændt line krummer flagstangen 

samt undgår endelig den generen-

de lyd og det slid, som flagstangens 

slag imod stangen forårsager, når 

det blæser. Efter en bisættelse hejses 

flaget atter til tops indtil solnedgang, 

som en hyldest til livet, der jo går vi-

dere. Ved mindegudstjenester hejses 

flaget først på hel stang. Et kvarter 

før mindegudstjenestens begyndelse 

nedhales det så til halv. Umiddelbart 

efter mindegudstjenestens afslutning 

hejses flaget atter på hel stang. Øn-

skes en kiste dækket med Dannebrog, 

skal korset anbringes ved hoveden-

den. Flaget fjernes, inden kisten 

sænkes i graven.

FO R  SE LVE FL AGSTANGEN, 
stjærten, findes også regler, da den 

ikke må være „upassende malet“, 

f.eks. bolsjestribet eller sort. I stedet 

bør den være hvid med en rød flag-

knap, så den uden flag alligevel står 

klædt i Dannebrogs to farver. Flagets 

almindelige størrelsesforhold skal 

passe til stjærten, hvor det regnes for 

at være passende, når flaget er 1/5 

af længden af stjærten. Et stormflag 

har en højde i liget („indersiden“ 

af flaget) på 1/10 af stjærten. Til 

en flagstang anbragt lodret på en 

bygning er flagenes størrelse nor-

malt for stort flag: en højde på 1/3 af 

flagstangens højde. Et mellemstort 

flag: en højde på 1/5 af flagstangens 

højde, og et stormflag: en højde på 

1/6 af flagstangens højde. En vimpel 

er „hverdagstøjet“ for flagstangen 

og anvendes, når ikke lige Danne-

brog benyttes, men udelukkende 

når ejendommen er beboet. Vimp-

lens længde skal være halvdelen af 

stjærtens længde. Der må ingensinde 

flages med andre flag samtidig med 

Dannebrog på samme flagstang. Ved 

hejsning af andre nationalflag på en 

plads med mange flagstænger skal 

Dannebrog altid hejses først og ned-

hales sidst. Dannebrog skal behand-

les med respekt. Dette finder udtryk i 

de særlige regler, som gennem tiden 

har vundet hævd, og for hvilke der er 

gjort nærmere rede.

Lad nu alle disse afsnit slutte med – 

på Dannebrogs vegne – ønsket om, 

at vort flag til alle tider må vaje højt 

og stolt og frit, samt at det må være 

en hilsen til og fra alle, som ude og 

hjemme ærer og elsker Danmarks 

navn. Med rette er vi stolte af vort 

gamle flag og værner om det med 

den ærbødighed, det fortjener.

OM 
DANNEBR OG 
JEG VE D
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B E F R I E L S E N

T R Æ F N I N G E N  V E D 

H E L G O L A N D

Danmarks Befrielse fandt sted d. 5. maj 1945. 
Frihedsbudskabet blev allerede meddelt afte-
nen før d. 4. maj kl. 20:36 via BBC´s danske 
udsendelse. Seks minutter inde i udsendelsen 
blev journalisten Johannes G. Sørensen af-
brudt af en kollega og gjort opmærksom på 
budskabet. Da han igen talte lød de velkendte 
ord: ”I dette øjeblik meddeles det, at Montgo-
mery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, 
Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet 
sig”. Nyheden resulterede i en folkefest i hele 
landet, trods det kort efter blev meddelt, at 
overgivelsen først var gældende fra d. 5. maj 
om morgenen. Denne aften blev de forhadte 
mørklægningsgardiner revet ned i vinduerne, 
og i stedet kom tændte lys frem. Traditionen 
er fastholdt som minde om glæden ved befri-
elsen og dens ofre. 

Træfningen ved Helgoland i 1864 fandt sted 
som en del af de preussiske krige. Den danske 
flåde havde til opgave at blokere adgangen til 
de tyske havne i Nordsøen samt at genere flå-
des samarbejde med landhæren mest muligt. 
Den 9. maj 1864 førte det til et slag mellem 
den østrigske Adriaterhavsflåde og en dansk-
flåde bestående af fregatterne Niels Juel og 
Jylland samt korvetten Hejmdal anført af 
Edouard Suenson. Træfningens udfald endte 
til dansk fordel efter det østrigske flagskib 
blev skudt i brand, og bidrog til et kortvarigt 
moralsk løft til den krigstrætte befolkning. 
Den militære og politiske betydning af slaget 
var mindre afgørende, og freden blev da også 
sluttet allerede tre dage efter. 
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S L A G E T  I  K Ø B E  B U G T

T R Æ F N I N G E N  V E D 

H E L G O L A N D

F O R S V A R S L O V E N  A F  1 9 5 0

S Ø S L A G E T  V E D  Ø L A N D

G R U N D L O V S D A G  O G  S L A G E T  V E D  D Y B B Ø L

Slaget i Køge Bugt fandt 
sted d. 1. juli 1677. Søsla-
get var en del af Skånske 
Krig, hvor Danmark var i 
krig med Sverige, og vandt 
en afgørende sejr over den 
svenske flåde. Man anslår 
at svenskerne mistede over 
3.000 mand og 8 orlogsski-
be under det ene slag mod 
omkring 100 danske døde 
og 300 sårede. Den danske 
sejr forpurrede planerne 
om svensk søherredømme 
i danske farvande, hvilket 
sikrede afgørende dansk 
forbindelse mellem Sjæl-
land og Skåne. 

Loven om flyvevåbnets oprettelse blev underskrevet d. 27. 
maj 1950 som en del af Forsvarslovene af 1950. Således 
blev det af Folketinget besluttet, at Danmark skulle have et 
selvstændigt flyvevåben. Flyvevåbnet opstod som en fusion 
af Hærens Flyvertropper og Marinens Flyvevæsen.

Søslaget ved Øland fandt 
sted sidst i 1564 som en del 
af Den Nordiske Syvårskrig, 
og markeres d. 1. juni. An-
ført af admiral Herluf Trolle 
mødte den danske flåde, 
der talte ca. 35 skibe, den 
jævnbyrdige svenske flåde 
ved Øland. Den svenske 
flåde var anført af Jacob 
Bagge ombord på det top-
moderne, og datidens stør-
ste, krigsskib Mars. Slaget 
kulminerede i en morderisk 
nærkamp, efter danskerne 
havde bordet Mars. Be-
retninger melder, at der 
kæmpedes med alle former 

for stik, hug- og slagvåben 
– endda de bare næver, før 
Jacob Bagge måtte over-
give skib og mandskab til 
danskerne. Jacob Bagge 
blev tilfangetaget og ført 
over på det danske skab 
Engelen, mens de danske 
tropper plyndrede Mars for 
værdier. Ved yderst uforsig-
tighed fik en knægt sat ild i 
nærheden af krudtmagasi-
net, der kort efter medfør-
te, at Mars sprang i luften 
og sank. Resterne af Mars 
blev først fundet i 2011. Sø-
slaget ved Øland regnes for 
en total dansk sejr. 

Grundlovsdag markeres d. 
5. juni, hvor man fejrer ind-
førelsen af den første dan-
ske grundlov af 1849.

Den 5. juni markeres sam-
tidig slaget ved Dybbøl der 
fandt sted d. 5. juni 1848. 
Slaget var en del af tre-
årskrigen – de første sles-
vigske krige. På en varm 
sommerdag i juni befandt 
Livgarden sig sammen med 
en dansk styrke på 14.000 
mand ved Dybbøl, hvor en 
dansk fortrop få dage for-
inden havde overrasket en 
tysk bataljon og drevet dem 
på flugt. Få dage senere 
vendte fjenden dog tilbage 
med forstærkninger, opsat-
te på at smide de danske 
styrker tilbage til Als. Kam-
pene havde allerede varet 
en rum tid, da Garden ud på 

eftermiddagen stod i broho-
vedet ved Alssund, klar til 
at modtage hvad man fryg-
tede kunne blive et forceret 
tysk forsøg på at indtage 
stedet, hvis det igangvæ-
rende slag forsatte med at 
tippe i deres retning. Flere 
af de stillinger som få dage 
tidligere var blevet erobret, 
havde allerede måttet op-
gives igen. Efterhånden 
koncentrerede danskerne 
sig derfor om at forstærke 
stillingen ved Dybbøl Møl-
le. Her lykkedes det imid-
lertid det danske artilleri 
med hjælp fra søsiden at 
få bremset den tyske frem-
rykning. Den danske øver-
stbefalende greb straks 
initiativet, og gav ordre til 
et modangreb. Livgarden 
fik derfor kort efter ordre 
til at marchere frem for at 

deltage i offensiven. Uden 
at kunne få overblik over 
det reelle antal af gardere 
(som kun var 300) blev det 
tyske frontafsnit chokeret 
over udsigten til at skulle 
stå over for nye og friskere 
modstandere. Efter en kort 
tumultarisk kamp, hvor 
især Gardens 1. kompagni 
var i nærkamp, blev tysker-
ne tvunget baglæns. Først 
gik de tilbage til Dybbøl by, 
som man forgæves forsøg-
te at forskanse, men kort 
efter opgav de også denne 
stilling og retirerede under 
stor jubel fra garderne. Sej-
ren 5. juni var selvfølgelig 
strategisk vigtig, men lige 
så vigtig moralsk for den 
danske hær, som efter det 
tyske forbunds indtræden i 
krigen havde haft det svært.
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Udfaldet fra Fredericia fandt sted d. 6. juli 
1849 under treårskrigen – den første slesvig-
ske krig. Efter de danske tropper havde trukket 
en betydelig styrke af slesvig-holstenske sol-
dater nordpå til Mols, stod de fjendtlige styr-
ker spredt i Jylland. Den militære situation var 
således først på sommeren 1849 den, at de 
slesvig-holstenske styrker og deres preussiske 
allierede stod ved henholdsvis Helgenæs på 
Mols, omkring Fredericia (som man belejrede) 
og ved Dybbøl. I kraft af dansk søherredøm-
me kunne man udnytte fl åden til at rokkere 
rundt på sine styrker og koncentrere dem ved 
en af disse tre fronter, mens de tyske styrker 
til sammenligning var relativt fastlåst på land. 
Den 6. juni vandt den danske hær således i et 
forbilledligt samarbejde med fl åden en hårdt 
tiltrængt sejr over den slesvig-holstenske hær i 
det blodige slag ved Fredericia. Under belejrin-
gen i 1849 var fæstningsanlægget i Fredericia 
forsynet med 10 stk 24 punds kuglekanoner. 
Angriberne rådede over 9. Denne kanontype 
blev anvendt til bekæmpelse af kanonstillinger 
og for angribernes vedkommende til ødelæg-
gelse af anløbsbroerne på Fredericias østside, 
som var fæstningens livsnerve til omverdenen. 
Skudvidden lå på 2 – 3 km, og kanonen anses 
som det mest præcist skydende våben fra den 
tid. Udfaldet fra Fredericia var en blodig affæ-
re, hvor den danske general Rye faldt under 
stormen af de preussiske skanser. Der er her 
udtrykket ”At gå til Ryes Brigade” stammer fra. 

Slaget på Isted Hede fandt 
sted d. 25. juli 1850 som 
en del af treårskrigen – de 
første slesvigske krige. 
Antalsmæssigt er slaget 
ved Isted det største slag 
i Danmarks historie, og 
samtidig et af de største 
nogensinde udkæmpet 
på nordisk grund. Det er 
sidste gang i historien, at 
man ser hele den danske 
hær stående samlet til ét 
afgørende slag mod en li-
geværdig modstander. Nu-
merisk var den danske hær 
ganske vist de tysksindede 
oprøreres en kende over-
legen, men til gengæld var 
man som den angriben-
de part også mere udsat, 
mens oprørerne havde en 
fordel ved at sidde i en 
stærk forsvarsstilling ved 
Isted. Da slaget ved Is-
ted, der endte med dansk 
sejr, var overstået, havde 
danskerne lidt et tabstal 
på 3615, mens tallet på 
slesvig-holstensk side lød 
på 2808. Næsten en tien-
dedel af soldaterne der 
deltog, blev derfor enten 
såret eller dræbt denne 

dag. Livgarden havde 14 
døde og 58 sårede, hvoraf 
næsten halvdelen blev va-
rigt invalideret. Sejren ved 
Isted, som reelt afgjorde 
krigen til danskernes for-
del, fi k i samtiden enorm 
betydning for den danske 
selvforståelse – og ikke 
mindst betydning for den 
skæbnesvangre nationale 
selvovervurdering, som 
på mange måder førte til 
katastrofen i 1864. Midt 
i begejstringen over at 
have budt de mægtige 
tyske naboer i syd trods, 
og tilmed vundet den tre 
år lange tvist med dem, 
glemte mange de egentli-
ge årsager, der lå til grund 
for den danske sejr. Uden 
det diplomatiske pres på 
Prøjsen fra de andre euro-
pæiske stormagter, navn-
lig fra Rusland, som fi k 
Prøjsen til at opgive sit en-
gagement i konfl ikten med 
underskrivelsen af freds-
aftalen med Danmark 2 
måneder inden Isted, ville 
krigen ikke have kunnet 
vindes.

Slaget i Dynekilen fandt sted d. 8. juli 1716 som 
en del af Store Nordiske Krig, hvor en af Danmarks 
største søhelte, Tordenskjold, ledte et dansk-norsk 
angreb mod den svenske transportfl ådes anker-
plads. Træfningen mellem fl åderne fandt sted i den 
over fem kilometer lange, og temmelig smalle fjord 
Dynekilen. Slaget, der endte med dansk sejr, anses 
som en vigtig strategisk sejr over den svenske rival, 
og regnes af nogle historikere som Norges redning 
fra svensk erobring. 

Erobringen af Marstrand var en succes-
fuld dansk belejring af Marstrand og 
Karlstens fæstning i 1719 - i slutfasen 
af Store Nordiske Krig. Angrebet blev 
på dansk side anført af Tordenskjold 
d. 26. juli, der lykkedes med at erobre 
Marstrand og ifølge myten skræmme 
kommandanten på den stærke Karlsten 
fæstning til overgivelse. Ifølge legen-
den fortælles, at det lykkedes Torden-
skjold at få kommandanten til at tro, 
at han havde langt fl ere soldater, end 
han faktisk havde, fordi de samme uset 
fl yttede sig ad stræder og gyder til det 
næste gadehjørne. Derfra stammer ud-
trykket ”Tordenskjolds soldater”, for at 
beskrive, når et fåtal personer anven-
des i mange funktioner for at simulere 
et større antal. 

Hærens Hæderstegns ind-
stiftelsesdag d. 26. septem-
ber 1945 markeres hvert år. 
Kun på denne dag uddeles 
hæderstegnet til ansatte 
i Hæren, der opnår 25 års 
tjenestetid med ”ulastelig 
vandel”. 

Kampen i Køge Bugt d. 4. oktober 1710 
var en del af Store Nordiske Krig, der 
efter intens ildkamp syd for København 
resulterede i tabet af det danske linje-
skib Dannebroge. Slaget førte ikke til 
nogen afgørelse.  

Forenede Nationers Dag markeres d. 24. 
oktober. Forenede Nationer blev dannet 
efter 2. verdenskrig d. 24. oktober 1945 
med det formål at forhindre en verdens-
krig nogensinde skulle opstå igen. 
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Træfningen ved Helgoland: www.natmus.dk – Kampen i Køge Bugt: www.denstoredanske.dk – Stormen på København: www.københavnbyvan-
dring.dk – Stormen på Dybbøl: www.historienet.dk – Slaget på Reden: www.danmarkshistorien.dk; www.historielab.dk – Loven om fl yvevåbnets 
oprettelse: www.dr.dk – Søværnets Hæderstegn: www.kongehuset.dk – Angrebet på Marstrand: www.tordenskjold.nu – Affæren ved Mysunde: 
www.danmarks-samfundet.dk – Afstemningen i Sønderjylland: www.danmarkshistorien.dk – Royale fotografi er: www.danmarks-samfundet.dk 
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Havnerundvisning i Hanstholm: Mandag 
d. 3. juni kl. ca. 17.30 vi mødes ved Det 

Kære garderkammerater.
Så er der gået endnu et år, og jeg vil i 
dette sidste blad, gøre status på sæso-
nen der gik. Vi startede vanen tro med 
en hyggelig grillaften, igen, kan man 
fristes til at sige, hos Anette og Mar-
tin – hvilket var en stor succes. Den-
ne gang var der også fl ere kommende 
gardere med, herunder mine egne to.
Sæsonen har også budt på en spæn-
dende byvandring i Sæbys gamle ga-
der, Erhvervsbesøg hos AVK Tooling 
i Sæby, en hyggelige skagenstur, ju-
lefrokost her på stedet, makrelaften, 
regionsskydning og 7 hyggelige kam-
meratskabsaftner, hvor vi vanen tro 
har hygget, spist, snakket og skudt 
til måls. Jeg vil sige tak for, at I igen 
i år har bakket rigtig fl ot op om vores 
arrangementer, og jeg vil igen minde 
om at det altid i orden at invitere ikke 
medlemmer af foreningen med, så de 
kan se, hvad det er, inden de melder 
sig til. Det kunne jo være, at I kender 
en eller to, der godt kunne tænke sig at 
snuse til foreningen, og vores arran-
gementer. Hvis foreningen skal bestå, 
er det stadig vores allesammens op-
gave at fi nde nye medlemmer. Chri-
stian Fuglsang, Ken Normann og jeg 
selv har deltaget i det store formands-
møde i Thisted. Hvor bla. DG UNG og 
vores allesammens garderblad blev 
drøftet. Vi diskuterede, om man helst 
ville have en kontingentstigning eller 
et blad mindre. Jeg tror fuldt og fast 
på vores garderblad, og gav også ud-
tryk herfor.  Vores fane har deltaget i 
Den Nationale Flagdag d. 5 september 
på Flådestation Frederikshavn. 
I år havde vi også den fornøjelse, at 
fejre vores forenings 100-års jubilæ-
um. Hvilken dag – den glemmer vi 
sent. Med march gennem Frederiks-
havns smukke gågade, nød vi byens 
opmærksomhed, med høj sol, musik 
fra de to tambourer og et glas Livgar-
dens portvin til alle de fremmødte på 
Fisketorvet. Festen på Hotel Scandic 
blev en succes, hvor der var rigeligt af 
mad og drikke til enhver. Musik, taler 
og god stemning. I den forbindelse 
skal vi huske at takke Spar Nord Fon-
den og Nordea Fonden for at støtte 

REGIONER

 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

Fortsættes

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

LØRDAG DEN 15. JUNI VALDEMARSDAG: 
GF Nordjyllands fane samt mange an-

dre faner deltager i Danmarks-sam-
fundets arrangement i anledning 
af, at Dannebrog fylder 800 år. Det 
starter på Honnørkajen overfor Aal-
borghus Slot kl. 10:00. Program: Kl. 
10.00-10.30: Faner stiller på Toldbod 
Plads. Kl. 10.30-11.00: Musikunder-
holdning fra scene på Gammeltorv. 
Kl. 10.30: Dannebrog lander med 
faldskærm på Toldbod Plads (håber 
vi). Kl. 10.30-10.45: Faner marcherer 
fra Toldbod Plads til Gammeltorv. Kl. 
11.00-11.45: Velkomst, sang, fl agta-
le, overrækkelse af faner, underhold-
ning. Kl. 12.00-12.25: Faneborgen 
føres gennem byen til Budolfi  Kirke. 
Kl. 12.30-13.30: Flaggudstjeneste i 
Budolfi  Kirke. Nærmere om arrange-
mentet vil fremkomme i dagspressen.
TIRSDAG DEN 18. JUNI KL. 19:00 ES-
BEN BUCH VISER RUNDT PÅ ALMEN 
KIRKEGÅRDEN: Oplev en spænden-
de guided tur på Almen Kirkegården 
i Aalborg. Esben Buch er barnebarn 
af ”Lange Anton”, som var en kendt 
politibetjent i Aalborg. Esben Buch 
vil under rundvisningen fortælle en 
række sjove historier og anekdoter. 
Rundvisningen omfatter 2. verdens-
krigs frihedskæmpere og de grupper 
der hørte til omkring Aalborg og Rold 
Skov. Herunder også om de danske 
nazister som også var i Aalborg områ-
det. Esben vil også fortælle om de Aal-
borgensere der har præget fortiden i 
Aalborg. Almen Kirkegården stræk-
ker sig over hele 25 tdr. land. Tag din 
ledsager med til dette spændende ar-
rangement. Rundvisningen tager ca. 
2 timer. Vi mødes ved kapellet midt 
på Almen Kirkegården kl. 19:00. Der 
er indkørsel fra Hasserisgade og mu-
lighed for parkering ved kapellet. Ef-
ter rundvisningen er GF Nordjylland 
vært ved en forfriskning, hvis vejret 
tillader det. Tilmelding senest 12/6 til 
Olav Vibild tlf. 2814 3501 eller skriv 
til kontakt@gfnordjylland.dk 
GF Nordjylland ønsker en god som-
mer til alle medlemmer og familier.

Jul. 1971 Niels Chr. Thygesen, Sekretær

 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

1REGIO
N

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

Garder Sommer Træf: Tid: uge 26, Sted: 
Volstrup, Rosbjergvej 5, 9500 Hobro. 
Hvad vi skal se og høre om: Golfcen-
ter, Restaurant & Cafe, Ferie, Fiske-
park, Rullegræs, Gården. Der vil være 
rundvisning, fællesspisning i restau-
ranten og orientering ved Erik Ugilt 
Hansen efter spisningen. Af hensyn 
til maden skal vi bede om tilmelding 
til Ole Haarbo  SMS/mobil 3035 0076 
og Kjeld Sørensen Mobil/SMS 2174 
7775 eller mail: garder.himmerland@
gmail.com PS. Der vil blive sendt mail 
rundt til alle medlemmer primo juni 
med fl ere oplysninger om dato kl. og 
pris for mad mm.
Himmerlands Garderforenings kon-
tingent for 2019 er alene kr. 300. Belø-
bet kan betales på MobilePay 824600 
eller konto 9217-675-05-28242. Husk 
at oplyse soldater nr. og navn.

M A R S T R A N D  1 7 1 9

H Æ R E N S

H Æ D E R S T E G N

F O R E N E D E  N A T I O N S  D A G
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 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

 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

Koncert med Den 
Kongelige Livgar-
des Musikkorps
Torsdag den 1. august kl. 16:00: Garder-
foreningen for Aarhus og Omegn inviterer på 
en udfl ugt til Tirsbæk Gods, der ligger meget 
smukt ved nordsiden af Vejle Fjord. 

Her skal vi opleve en koncert med Den Konge-
lige Livgardes Musikkorps.

Efter koncerten er der mulighed for at stræk-
ke ben og se den smukke park, inden vi skal 
nyde en 2-retters menu i restauranten.
Der arrangeres fælles bustransport fra/til 
Aarhus.

Nærmere oplysninger om sted og tidspunkt 
for afgang og hjemkomst fås ved tilmelding.
Benyt muligheden for en tur i selskab med 
kammerater fra naboforeningerne. Tag gerne 
en ledsager med.. Pris: 590 kr. per deltager. 
Prisen dækker transport, koncertbillet, ad-
gang til parken samt spisning i restauranten 
excl. drikkevarer. Ved egentransport er prisen 
500 kr. 

Bindende tilmelding til Jørgen Ø. Johnsen, 
tlf. 4075 1724 eller mail til abc-telte@mail.
dk. Oplys venligst navn og forening. Efter 
bekræftelse på tilmelding bedes indbetaling 
foretaget til Jyske Bank, 7255-0001934853 
senest 1. juli 2019.

De næste arrangementer er:
Vandretur og rundvisning på Vestre Kir-
kegård tirsdag den 20. august 2019. kl 
18.00. Der serveres sandwich og drik-
kevarer.
Tilmelding til Erik Tjener senest 

Husk!  Gardernes landsskydning på 
200m: Søndag den 25. august 2019 kl. 
09:00 til ca. 11:30 ved Ulfborg Skyt-
tecenter, Torstedvej 1, 6990 Ulfborg. 
Så er tiden inde, hvor vi skal deltage 
i De Danske Garderforeningers lands-
skydning på 200 m. Vi starter dagen 
med kaffe ”tilsat lidt styrkende for 
at dulme nerverne” og rundstykker. 
Alle kan deltage i skydningen, da der 
benyttes liggende skydestilling. Ve-
teraner må dog skyde stående med 
albuestøtte ved et hæve-/sænkebord, 
geværer og høreværn låner vi på skyt-
tecentret, så mød kun op der er plads 
til alle, og uanset antal træffere, vil 
du komme på resultatlisten, for husk 
på at det er vigtigere at deltage end 
at vinde. Vi ved, der går mange skyt-
ter rundt blandt vores medlemmer og 
foreningen vil meget gerne have jer 
til at deltage i landsskydningen. 
Tilmelding senest tirsdag den 20. 
august til Skydeleder Anders Bjerg, 
tlf. 5176 9891, e-mail:
lindevej.20@dlgtele.dk 

OBS! ”Gardernes Vandskiløb”, der var 
planlagt til afholdelse i Hvide Sande 
lørdag den 24. august 2019, må des-
værre afl yses.

JAN 72 Anders Bjerg

 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

Grillaften hos Berit og dec.83 Peder By-
skov fredag den 7. juni kl. 18.00: Vi be-
søger dem på adr. Havhusevej 1, 8961 
Allingåbro, hvor vi vil have nogle 
hyggelige timer sammen. Af hensyn 
til indkøb af kød er der tilmelding 
til Peder Byskov på 8648 6822 eller 
byskov@rougso.net eller Christian 
Brøgger 8633 6027 eller broegger-
skovly@mail.dk senest 1. juni. Der 
kan købes drikkevarer. Medbring selv 
tilbehør, tallerkner og bestik.
Sommerudfl ugt 3. juli til Meilgaard gods: 
Vi mødes ved SKIPPERHOVED SKOV-
KIRKEGÅRD kl. 18.00 med madkurv. 
Bestyrelsen sørger for siddepladser til 
alle, og for at stedet, hvor man kører 
ind, bliver tydeligt markeret på Nord-
kystvejen. Kl. 19.00 kommer Poul 
Kjeldgaard og fortæller og viser os 
rundt på Meilgaard. Vi slutter aftenen 
af med medbragt kaffekurv. Tilmel-
ding til Peder 8648 6822, byskov@
rougso.net eller Christian 8633 6027, 
broeggerskovly@mail.dk. 
Velkommen til garderfamilier med 
venner. Fra bestyrelsen er der en stor 
tak til medlemmer med ledsager, der 
var med til at gøre Djurslands Garder-
forenings jubilæumsfest på Hoed Kro 
til en festlig og hyggelig aften, det var 
dejligt at være sammen med jer til en 
god middag, tak til alle deltagere.

jan.-63 Chr. Brøgger

 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

2REGIO
N

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

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 KongelundTlf. 11 22 33 44
Mail: bjørn@gardersen.dk

DIN ANNONCEBJÆLKEKR. 1500,00 (PR. ÅR)Kontakt garderbladet@garderforeningerne.dk

vores aktiviteter i gågaden.
Til dette års generalforsamling blev 
MAJ 50 Rogers Søgaard udnævnt til 
Årets Garder. 
Til sidst vil jeg sige tak for en god sæ-
son, og til august hilser vi den nye sæ-
son velkommen. Peter

 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

200m: 
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 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

110 års jubilæumsfest
Fredag d. 26 juli 2019 kl. 18.00 afhol-
der foreningen jubilæumsfest på Golf 
Salonen i Viborg.
Vi mødes på terrassen til en vel-
komstdrink. Derefter går vi ind for at 
nyde middagen.
Under middagen og til dansen vil 
der være musik ved Henning Peder-
sen. Påklædning vil være festtøj, for-
enings- og hæderstegn bæres.
Invitationen bliver rundsendt til de 
medlemmer vi har mailadresse på og 
kan ses på hjemmesiden.

Torsdag d. 13. juni. 
Fugleskydning. Bemærk igen i år 
foregår skydningen hos Viborg Skyt-
te Forening, Finderupvej 50, 8800 Vi-
borg. Selve fugleskydningen starter 
kl. 19.00. De medlemmer, der ønsker 

AARHUS GF: 55 personer, gamle gardere og ledsagere, havde valgt at stå meget tidligt op for at køre med 
bus til hovedstaden for at se Christiansborg. Som en overraskelse havde Jørgen Ø. Johnsen truffet aftale med 
miljøminister Jakob Ellemann-Jensen og politisk ordfører for Venstre, Britt Bager om rundvisning i Folketinget.

SILKEBORG GF: Årets Fugleskydning blev af-
holdt den 6. april 2019 i Skyttehuset med god og 
fornøjelig skydning. Årets fuglekonge blev 140 
509 maj 52 Kaj Christensen. 

Tirsdag den 2. juli kl. 14:00: Deta-
chementsskydning. Den årlige skyd-
ning mellem tjenestegørende  og 
gamle gardere. Deltag i nogle hyg-
gelige timers samvær, med skydning, 
spisning på Gardergården og afslut-
tende tappenstreg kl. 21:30. Bindende 
tilmelding til Jan Creutzberg, tlf. 2778 
2851 eller mail til gfaa1902@gmail.
com senest den 25. juni.
Torsdag den 1. august kl. 16:00: Udfl ugt 
til Tirsbæk Gods og koncert med Den 
Kongelige Livgardes Musikkorps. Ef-
ter koncerten er der mulighed for at 
strække ben og se den smukke park 
inden vi nyder en 2-retters menu i 
restauranten. Turen tilbydes samtidig 
til naboforeningerne og øvrige for-
eninger i Region 2. Se nærmere under 
regionsboksen.
Fredag den 6. september kl. 19:30-21:30: 
Vi kaster os ud i Aarhus Festuge. Fra 
kl. 18:00 vil der være mulighed for 
spisning på Teater Bodega. Spisning 
er for egen regning. Kl. 19:30 besøger 
vi ”Ivars Herreværelse”, Skolegade 
7B. Her spiller Ivar på sit fl ygel og un-
derholder med fortællinger og musik 
fra musicals og jazz´ens verden m.m.  
Hvad der sker herefter, er helt op til 

deltagerne. Tag gerne en ledsager 
med. Max. deltagerantal hos Ivar er 35 
personer. Pris: 150 kr./pers. incl. kaffe 
og lidt sødt. Bindende tilmelding til 
spisning og/eller koncert til Jørgen Ø. 
Johnsen, tlf. 4075 1724 eller mail til 
abc-telte@mail.dk senest 5. august.
Afholdte arrangementer: Bustur til 
Christiansborg den 5. april 55 per-
soner, gamle gardere og ledsagere, 
havde valgt at stå meget tidligt op for 
at køre med bus til hovedstaden. Der 
var samlet afgang fra Viby kl. 07:00. 
Der blev hygget og snakket på turen, 
og det var en fornøjelse at garder-
kammerater fra region 2, herunder 
Viborg, Skanderborg og Odder Gar-
derforeninger deltog i turen. Som en 
overraskelse havde Jørgen Ø. Johnsen 
truffet aftale med miljøminister Jakob 
Ellemann-Jensen og politisk ordfører 
for Venstre, Britt Bager om rundvis-
ning i Folketinget. Trods masser af 
facts og info formåede Britt og Jakob 
at holde en god og munter stemning 
blandt tilhørerne.
Rundvisningen sluttede med et kort 
ophold på tilhørerpladserne i Folke-
tingssalen, herefter ventede en læk-
ker frokostbuffet i Snapstinget.
Efter den velfortjente frokost var det 
tid til at se Dronningens Gobliner, der 
hænger i Riddersalen. Her fi k vi en 
guidet rundvisning og gennemgang 
af gobelinerne, der fortæller Dan-
marks historie gennem 1.000 år. In-
den hjemturen var der mulighed for 
at se mange af Christiansborgs øvrige 
sale og gemakker på egen hånd.
En lang, men spændende dag i godt 
selskab. Billeder fra turen kan ses på 
foreningens hjemmeside.

det, er meget velkomne til at med-
bringe madkurv, kaffekurv og møde 
op kl. 18. Der er så fælles spisning in-
den skydningen. Efter skydningen er 
der præmie-overrækkelse.

Aug-82 Jørn Bech

200 meter skydning i Honum 5. og 
12. august: Mandagene den 5. og 12. 
august kl. 18.00 er der 200-meter 
landsskydninger i Honum. Kom og 
vær med. Landsskydninger er med 6,5 
mm gevær på 200-meter skydebanen 
ved Honum, Nørre Snedevej 118, 8763 
Rask Mølle mellem Horsens og Nørre 
Snede. Garderforeningen for Horsens 
og Omegn kommer også og skyder, så 
disse to aftener er værd at reservere. 
Der er gode præmier at gå efter.

AUG-72 Asger Thykjær

15.07.2019 på 3048 8424 eller eriktje-
ner@gmail.com
Flagdag for Danmarks udsendte torsdag 
den 5. september 2019 kl 19.00 i Al-
derslyst Kirke. Mindegudstjeneste og 
kranselægning.

November 71, Erik Tjener. 

12. august:

kan ses på hjemmesiden.

Fugleskydning. Bemærk igen i år 
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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 3. april 2019 

Feriestart ved Lillebælt: Søndag d. 16. 
juni (bemærk det er fl yttet fra lørdag 
til søndag) mødes vi igen med den 
medbragte madpakke hos Bent med 
den fl otte udsigt ud over Lillebælt.
GarderPicNic: Søndag d. 25. august fy-
rer Arne igen op under grillen i haven 
og vi hygger med de medbragte bøffer 
og pølser.

Fællesskydning på Fælleden: Med 
de andre soldaterforeninger i kom-
munen afholdes lørdag d. 29. septem-
ber. Nærmere detaljer følger.
Se yderligere informationer i Garder-
Nyt og på www.garder-fredericia.dk
Bestyrelsen ønsker alle en go’ som-
mer og glæder os til foreningens akti-
viteter efter en, for os alle, velfortjent 
sommerferie.

OKT 77 Jørgen Jeppesen, formand

REGIONER

SOMMERUDFLUGT
Varde og omegnes garderforening af-
holder i år deres sommerudfl ugt på 
Oksbøl Kaserne. Onsdag d. 21. August 
2019 hvor vi får en rundvisning i øvel-
ses og skyde terrænet og en tur ind i 
Brikby.
Vi mødes ved P. Pladsen ud for ho-
vedindgangen til Oksbøl kaserne kl. 
18.30. Turen er også for ledsagere og 
børn. Det endelige program kommer i 
næste nr. af garderbladet.
Tilmelding til formanden Carsten 

 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

 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

 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

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

 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

 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

 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
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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

kl. 10:00 – Kammeratskabsformiddag, 
Museumskælderen, Haderslev Kaser-
ne: Jette Knappe, Gråsten, der fortalte 
om: ”Kongehuset gennem 80 år i Grå-
sten” ledsaget med billeder. Mange 
har sikkert sommer efter sommer kørt 
til Gråsten for, at se og overvære at 
Den Kongelige Livgarde med musik-
korpset i spidsen trækker op og går 
gennem Gråsten ved tolv tiden for, at 
gennemføre vagtafl øsningen omkring 
det Kongelige Palæ, i den tid De Kon-
gelige holder sommerferie på slottet. 
Jette gjorde os alle meget klogere på 
såvel historien bag Gråsten Slot, samt 
et indblik i det særlige forhold, som 
Kongehuset gennem årene har haft til 
Sønderjylland og i særdeleshed Grå-
sten. Tak for et interessant indlæg, 
der også afsluttede denne sæsons for-
middagsarrangementer. 
Laurids G. Mink, Garderforeningens 
fl ittige mødearrangør, bemærker, at 
såfremt man fra medlemmernes side 
ønsker at disse hyggelige kammerat-
skabsformiddage også skal program-
sættes i foreningens kommende pro-
gram for sæson 2019/2020, skylder vi 
også, at der hver gang sluttes op om 
vore foredragsholdere med et pænt 
fremmøde.
Laurids Mink roser alle som i denne 
sæson fl ittigt har mødt op onsdag ef-
ter onsdag. Tak for det, så mon ikke 
bestyrelsen sætter disse arrangemen-
ter på programmet igen til næste sæ-
son 2019/2020?
Skulle nogen have en god ide med 
hensyn til foredragsholdere med gode 
indlæg, hører LGM gerne herom på 
mail adresse: Laurids.g.mink@mail.
tele.dk
Bestyrelsen takker for indsatsen og 
fremmødet – vi håber på en ligeså fl ot 
og velbesøgt sæson i det kommende 
forenings år.
Onsdag den 24. april 2019 kl. 19:30 – 
Sidste skydeaften i denne sæson: Sidste 
skydeaften i denne sæson blev af-
viklet med god deltagelse af de faste 
skytter, der i årets løb trofast er mødt 
frem – og med det sædvanlige ben-
hårde udskilningsløb, hvor konkur-
rencen er på et niveau, der indebærer, 
at millimeter afgør placeringen. Det 
blev Dan Paulsen, der løb med første-
pladsen og Viggo Tønnesen, der blev 
aftenens heldigste. Vi håber alle på 
lidt fl ere deltagere og dermed end-
nu skrappere konkurrence næste år. 
Aftenen sluttede i hyggeligt samvær 
over en bid mad – samt gennemgang 
af alle kuverter i ”Kuvertskydningen”, 
hvor resultatet var entydigt – men 
hvem, der var den dygtige skytte, af-
sløres først ved Manneturen 3. juni 
2019. Uddannelsen af skydeledere jf. 
de nye bestemmelser er i fuld gang – 
og indtil videre har vi 3 nye skydele-
dere klar.
Alle medlemmer i Haderslev Garder-

forening samt familie ønskes en dej-
lig og velfortjent sommerferie med de 
bedste ønsker for en god sommer – og 
på gensyn til den kommende sæson.

John de Taeje Formand GF-57

og pølser.

de andre soldaterforeninger i kom-

skydning i Toftlund:

www.garderforeningerne.dk/gf57
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REGIONER

 Assenskredsen GF 66 - 2/9 1945

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

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

 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

 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

 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

 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

 Svendborg & Omegn GF 37 - 6/7 1916

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

4REGIO
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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

Kontingent: Har du husket at betale dit 
medlemskab, ellers bliver du udmeldt 
af foreningen og vil ikke modtage gar-
derbladet, så husk det nu!

Skydning: Fra kl. 19.00 200m. 
skydning på Rødskebølle banen, 
Bodøvej 32, 5700 Svendborg, der er 
mulighed for at låne gevær. Patroner 
købes. Kom og træn til 200m LS, og 
kom i træning til Vingsted som er den 
21. sep. Efter skydning er der kaffe og 
kage. Der er planlagt 2 50m skydnin-
ger her i sommer, vil du vide mere så 
kontakt Ole 2043 0120.
Vores hyggeskydninger for vinteren 
er over og det er gået godt, god tilslut-

Fortsættes

Sommerfest: Jeg glæder mig til fredag 
d. 21. juni kl. 18, hvor vi igen i år, her 
på Teglvænget 2, holder sommerfest 
med helstegt pattegris + tilbehør. 
Igen i år er det gratis at deltage. Der 
er stadig plads til fl ere tilmeldinger. 
Har du lyst til en aften i selskab med 
nogle muntre mennesker, så kom med 
en tilmelding. Det er selvfølgelig med 
ledsagere. Jeg skaffer det nødvendige 
drikkelse. Der er stillet telt op, møb-
lerne er plast-havestole. Er det er pro-
blem, så tag selv en pude med. Husk 
fornuftig påklædning. Kan I alle have 
en rigtig god sommer. Håber vi ses. 

NOV-66 Kaj Nielsen. 

SOMMERSKYDNING: Nordfyns 
Garderforening afholder sommer-
skydning Lørdag den 6/7-2019 klok-
ken 9.00-15.00. Skydningen er for alle 
garderemed ledsagere husk endelig 
damerne, så har I jo transport hjem. 
Skydningen foregår i Særslev Skytte-
forenings lokaler med hjælpere. Pla-

nen er at vi mødes ca klokken 9.00 til 
et kop kaffe og et rundstykke, måske 
en brunsviger følger med. Klokken ca 
10.00 starter vi med at skyde både på 
50 m og 15 m baner. Ca klokken 12.00 
forventes vi færdige med skydningen, 
og efter lidt sjov og pjank sætter vi os 
til bords til en god middag (maden er 
ikke bestemt endnu). Efter spisning 
er der en kop kaffe med småkager 
til og vi forventer at være færdige 
ca klokken 15.00 – 16.00, så folk kan 
komme hjem og videre til andet, hvis 
man skal, eller sætte sig ved grillen 
og hygge hjemme. Prisen på denne 
dag er ikke helt fastlagt på nuværen-
de tidspunkt, det afhænger af tilmel-
ding og antal, hvad maden bliver, men 
det er god mad. Tilmelding til Renè 
Rasmussen tlf. 2168 9687 senest den 
26/6-2019, forhåndstilmelding mod-
tages gerne hurtigst muligt, så er det 
nemmere at tilrettelægge dagen og 
maden. Håber mange møder op til 
denne dejlige dag, vi ses.
Nordfyns Garderforening ønsker alle 
Gardere samt familie en god og dejlig 
sommer.

Okt. 80 Renè Rasmussen

Kommende begivenheder: Sommer-
festen lørdag d. 6 juli hos Birthe og 
Erik Larsen er afl yst da de har solgt 
deres ejendom og er fl yttet i lejlighed. 
En stor tak til Birthe og Erik for alle 
de dejlige sommerfester der gennem 
årene er blevet afholdt hos dem.
Afholdte begivenheder: Efter skydning 
og spisning af medbragt mad på kam-
meratskabsaftenen d. 12 april fortal-
te Bjørn Ramming om sine to rejser i 
2017 og 2018 i forbindelse med en af 
hans sønners studieophold i Georgia.
Bjørn fortalte om en spændende kø-
retur fra New Hampshire til Georgia, 
der omfattede besøg hos Amish sek-
ten og slagmarkerne ved Gettysburg 
i Pennsylvania, Washington DC og 
Nashville i Tennessee til koncert i The 
Gran Ole Opry, country musikkens 
højborg. Han fortalte om sine ople-
velser i et meget delt land, men også 
om en utrolig gæstfrihed og om mø-
det med en masse dejlige mennesker.
Tak til Bjørn for et spændende og me-
get interessant foredrag.
God sommer til jer alle.

Feb.71 Jørn Steen Jessen

Kongeskydning i Bullerup: Torsdag 
den 6. juni kl. 16 er der vores tradi-
tionsrige kongeskydning i Bullerup 
skyttehus. Som vanlig skal der skydes 
både konge- og købeskydning, lige-
som der er mulighed for at skyde med 
pistol eller kaste med pile og ternin-
ger, samt få en god gardersludder over 
en kop læskende øl til jeres dejlige 
hjemmelavede madpakker.
Gardergolf: Fredag den 14.06 spilles 
der gardergolf. Tilmelding til ovefol-
mer@icloud.com  
Valdermarsdag i Den Fyenske: Lørdag, 
den 15.06 kl. 19.00 i den fynske lands-
by.
130 års jubilæumsdag: Lørdag den 
06.07 kl. 11.00 afgang med Aafarten.  

Tilmelding til hgprivat@gmail.com
Gardergolf: Fredag den 09.08 spilles 
der gardergolf. Tilmelding til ovefol-
mer@icloud.com

Skydning: Skallebølle skydecenter. 
Onsdag d. 14., 21. og 28. august kl. 
17.30 – 19.30, 200 meter 

 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

Christensen på mobil 4011 3002 el-
ler via vores hjemmeside (se adresse 
ovenfor) - Ca en uge før sommerud-
fl ugt.
NB:  2 af Varde og omegnes garder-
forenings medlemmer har haft Dia-
mantbryllup hen over foråret. Det 
drejer sig om Erna og Hans Jørgen 
Rhod indkaldt 01-11-54 og Inger og 
Niels Peder Nielsen indkaldt 01-11-
54. Formanden Carsten Christensen 
har været ude og ønske de 2 par til-
lykke med dagen. Fra Varde og omeg-
nes garderforening skal der også lyde 
et stort TILLYKKE.

Bestyrelsen

den 6. juni kl. 16 er der vores tradi-

mer@icloud.com

Onsdag d. 14., 21. og 28. august kl. 

derbladet, så husk det nu!

skydning på Rødskebølle banen, 
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Efter en veloverstået generalforsam-
ling, hvor 40 medlemmer deltog med 
det sædvanlige gode humør, ser be-
styrelsen ud som følger: 
Forsanger SEP/66 Erik Schlüter, valgt 
for 2 år,  Næstformand JAN/68 Frants 
Peter Olsen valgt for 2 år, JUL/65 
K.T. Andersen valgt for 2 år, Kasserer 
MAJ/63 Freddy Wilson valgt i 2018 
for 2 år, -/66 Jørn Juhl valgt i 2018 for 
2 år, Suppleant FEB/69 Ole Halberg 
valgt for 1 år. Referatet er udsendt til 
alle.
Næste frokostmøde er tirsdag den 4. 
juni på kl. 1130 på Kastellet. 
Tilmelding senest søndag den 26. maj 
til: Formanden SEP/66 Erik Schlüter, 
mail: erik.schluter@live.dk eller Kas-
serer MAJ/63 Freddy Wilson mail: 
freddywilson@outlook.dk eller Mu-
miefonen 6062 3142. 
Der er intet møde i juli, næste møde 
er udfl ugt den 6. august, nærmere 
derom senere. 
God sommer til alle.

SEP/66 Erik Schlüter formand

REGIONER

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

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

5REGIO
N

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

Sommerferien nærmer sig, men vi har 
endnu et arrangement, og bestyrelsen 
håber at mange medlemmer til dette  
arrangement.

Rundvisning i Mærsk Tårnet: Tirsdag 
den 18. juni 2019 har vi arrangeret en 
rundvisning i Mærsk Tårnet. Rundvis-
ningen bliver klokken 10.15 til 11.30.  
På rundvisningen i Mærsk Tårnet hø-
rer vi om visionen for det nye fyrtårn 
inden for sundhedsforskning på Kø-
benhavns Universitet. 
Vi besøger en af laboratorieetagerne, 
og går rundt i den stemningsfulde ar-
kitektur med store auditorier. Vi ser 
også små studiekroge bag facadens 
3300 kobberskodder. 
Efter rundvisningen spiser vi frokost 
i Mærsk Tårnets kantine i stueetagen 
i maksimalt en time. Vi mødes ved 
receptionen i Mærsk Tårnets foyer. 
Gå ind gennem hovedindgangen fra 
Blegdamsvej 3B, 2200 København N, 
(svingdøren) og til højre.
Prisen for deltagelse er 150,00 kr. per 
person inkl. frokost. Der må ikke ser-
veres alkohol i kantinen. Tilmelding 
er nødvendig via hjemmesiden, www.
garderforeningen.dk

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer 
og deres familier en god sommer, og 
vi ses til fødselsdagsrecepti-on den 
23. august, men mere herom i august-
nummeret af Garderbladet. 

I efteråret vil der som traditio-nen 
byder være seniorfrokost, bankospil 
og julefrokost, men også et par spæn-
dende arrangementer med foredrag 
og rundvisning.

Besøg i Hofteatret: Lørdag den 13. april 
2019 afholdt Garderforeningen i Kø-
benhavn en guidet rundvisning i Hof-
teatret på Christiansborg. Der var et 
pænt fremmøde. 
Guiden fortalte, at Christian d. VII 
opførte hofteatret hen over fl øjen der 
huser staldene til heste og kareter. 
Kongen var meget interesseret i skue-
spil. 
Det var kun de kongelige samt landets 
adelige der kom i teatret på det tids-
punkt. Landets adelige skulle endda 
inviteres af kongen. 
Hofteatret overlevede de store bran-
de der var på Christiansborg i hen-
holdsvis 1794 og 1884. I dag er teatret 
også teatermuseum samt anvendes 
til andre kulturelle arrangementer. 
Efter rundvisningen sluttede vi med 
en frokost på restaurant Katz i Frede-
riksholms Kanal. En rigtig god efter-
middag.

Feb. 69 Chr. Roland Christiansen

SKYTTELAUGET: Langdistancen 
på Københavns Skyttecenter byder i 
juni på skydning søndag d. 16. juni og 

Jan Stoltenborg

søndag den 30. juni, begge dage med 
mødetid kl. 08.00 i ”SKAK-huset” ved 
den store parkeringsplads lige efter 
opkørslen til skyttecentret. 

I juli måned er der ikke planlagt 
skydning, så her kan der slappes af 
med sommerferie. Første skydning i 
august bliver søndag d. 11. august. 
Skyttelauget råder over geværer og 
nødvendigt udstyr, der kan lånes på 
banerne, ligesom der vil være mu-
lighed for at få råd og vejledning fra 
gamle og erfarne skytter. 

Yderligere oplysninger om Skytte-
lauget og dets aktiviteter kan fås ved 
henvendelse til formanden på telefon 
4444 2473 eller mail stoltenborg@
mail.dk. 

Skydning: Der mulighed for at sky-
de på 50 m i juni hver mandag fra kl. 
18,30 på skydebanen ved Søbadet i 
Middelfart. Hvis du har spørgsmål så 
ring til skydeudvalgsformand Knud 
Warming på tlf. 4021 6548.
Vestfyns Garderforening ønsker alle 
Gardere en rigtig god sommer.

Juli 90 Henrik Skovgaard Larsen

 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

ning fra foreningen, men der er stadig 
plads til fl ere. Mere info efter sommer. 
Afslutningen på vinterskydningen var 
igen med en god tilslutning og hygge-
lig. Vi skød først da det bliver fremti-
den og så spisningen efterfølgende og 
pokal uddeling, amr. Lotteri og kaffe.
Den 23. april havde vi besøg af vores 
forretningsfører Jan Stoltenborg som 
kom og fortalte om sin karriere og ud-
sendelser rundt om i verden, en rigtig 
god og interessant aften som mange 
er gået glip af. Der kunne nemt have 
været dobbelt så mange til det, men 
så var der bare mere kage til os andre. 
TAK FOR DET JAN.
Når vi vender tilbage, er det med pro-
gram for efteråret, nu vil foreningen 
ønske alle en god sommer og hyg jer.

JUN 85 Finn Madsen

de på 50 m i juni hver mandag fra kl. 
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14. juni: Valdemarsdag hvor Gl. Ros-
kilde Amts Garderforening altid del-
tager. Kom gerne med familien og 
deltag i denne traditionsrige dag, i år 
markeres dannebrog med sit 800 års 

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

 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

HOLBÆK GF: Den 7. april 2019 besøgte vores 
nyvalgte formand, Jørgen T. Nielsen, foreningens 
ældste nulevende medlem NOV 40, Ove Egemoes 
Jensen, der den 17. juni 2019 kan fejre sin 98 års 
fødselsdag. Som det kan ses havde Jørgen den 
glæde at kunne overrække Ove 60 års tegnet un-
der besøget.

Udfl ugt til Livgardens Historiske Sam-
ling: Lørdag den 27. april 2019 drog 
16 gamle gardere og pårørende til 
hovedstaden for at besøge Livgardens 
Historiske Samling på Gothersgade 
Kaserne. Der var fælles bustrans-
port, og humøret var højt hele vejen! 
Samlingens leder Eric Bourgois viste 
rundt og fortalte med stor indlevelse 
om de udstillede genstande. Der er in-
gen tvivl om, at vi alle blev en hel del 
klogere på det at være garder, både før 
og nu. Mens vi var på kasernen, så vi 
tiltrædende vagt gøre klar og så pa-
raden drage af sted til Amalienborg. 
Og jo, det var og er og vil altid være 
et fl ot syn! Inden vi atter vendte næ-
serne mod Holbæk, spiste vi frokost i 
cafeteriaet på kasernen – rigtig god 
mad, især var der mange, som roste 
den forlorne hare!

Kommende arrangementer:
Fugleskydning d. 1. sept. På skydeba-
nerne ved Hellebæk.
Foredrag om ”Syklubben” og jødernes 
fl ugt over Øresund d. 12. okt.
Andespil i ”Skydeselskabet” i Stenga-
de d. 1. nov.
Derudover deltager vi og fanen i fl g. 
Arrangementer:
Valdemarsmarch d. 14. juni (pt.) op-
stilling fra kl. 18:30 på Kongevejen 

skole
National fl agdag d. 5. sept.
Forsvarets Dag d. 21 sept. På Kronborg.
Der vil tilgå særskilt invitation til ar-
rangementerne med oplysninger om 
tid, sted, tilmelding og betaling. (Fro-
kost til Forsvarets Dag vil koste 160 
kr.)
Bestyrelsen arbejder på kontingent-
opkrævning via PBS, derfor vil du 
modtage en mail / brev, hvor vi ud-
beder os nogle konkrete oplysninger. 
Denne opkrævningsmetode vil gøre 
det lettere, både for dig og for os.
Vort mangeårige medlem 140039 Ib 
Westergaard er den 23. april afgået 
ved døden, æret være hans minde.
Næste nummer vil udkomme omkring 
1. august, så indtil da, God Sommer.

Pbv. Nov. 74 Tommy Aaboe

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

jubilæum, dét bliver ikke kedeligt.
10. august: Fugleskydning som tidlige-
re i Roskilde Marineforenings lokali-
teter på Elisagårdsvej 10. Som noget 
nyt i år vil der kun være én fugl for 
både damer og herre, nærmere herom 
vil tilgå på selve dagen.
5. september: Danmarks nationale fl ag-
dag. Her deltager Gl. Roskilde Amts 
Garderforening selvføgelig, for at 
hædre vores udsendte og faldne sol-
dater, der har ydet en fremragende 
og professionel indsats for landet si-
den 1948 (Hæderstegn bæres). Der 
vil i Jyllinge Kirke som tidligere, være 
kranselægning på soldatergraven og 
efterfølgende gudstjeneste. Program-
met for dagen vil tilgå senere, se evt. 
på foreningens hjemmeside. Der er 
for sædvane at arrangere skumrings-
koncert på Roskilde Kloster i august 
måned, ofte med fl ot deltagelse af 
Den Kongelige Livgardes Musikkorps. 
Der vil ultimo september startes op 
med både bowling og kegler, datoer 
og tilmelding kan ses på hjemmesi-
den, og det er altid gratis første gang 
man deltager, så kom endelig og få en 
god oplevelse med gamle garderkam-
merater, hvor der trakteres med lidt 
mundgodt efter spillene.

September: Der arbejdes på et sen-
sommerarrangement i lighed med de 
seneste par år. Dette forventer besty-
relsen at kunne annoncere i Garder-
bladets augustnummer.
Den 6. maj 2019 afholdt vi fugleskydning: 
Resultaterne kan læses på forenin-
gens hjemmeside: www.frederiksbor-
gamtsgarderforening.dk. Siderne er 
fortsat under opbygning; men kig ind!
Web-Master har behov for hjælp til at 
holde siderne vedlige; så hvis der er 
nogle af jer, kære medlemmer, der vil 
hjælpe, eller hvis I kender nogen, der 
vil. Så bedes I snarest tage kontakt til 
Web-Master. Skriv en mail til sekre-
tæren/Web-Master (Steen.M.Munk@
gmail.com) – ikke telefonopkald!
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100 års jubilæum: Efter et succesfuldt 
Dronningebesøg, er det nu tid til at 
tænke på vort eget 100 års jubilæum.
Husk at krydse af i kalenderen den 26. 
oktober, til march og reception om 
formiddagen, samt aftenfest natur-
ligvis med ledsager, på hotel Comwell 
Køge Kyst. Dette gælder selvfølgelig 
alle medlemmer af Køge og Omegns 
Garderforening unge som gamle. In-
vitationer på de enkelte arrangemen-
ter, bliver udsendt løbende  på mail/
post.
Bowling: Arrangementet blev afholdt 
den 17. april. Hele holdet og heppe-
koret var mødt op til først, spil mod 
2 røde kegler, hvor fem ramte plet og 
efterfølgende spisning i Bowlinghal-
len. Efter spisningen blev der uddelt 
præmier og Anton og Antonette samt 
“den lille ny”, fandt sine ejere for det 
næste år. Anton gik til Carsten, Anto-
nette og lille Semione gik til “heppe-
koret” Jytte og Kirsten. Desuden var 
der præmier på tilfældig score på tre 
“lykketal”. Tillykke til alle.  Tak for 
jeres gode humør og opbakning, god 
sommer og på gensyn til september.  
Billeder på hjemmesiden www.koogf.
dk. Bowlingformand Steen Rasmus-
sen 2985 9028.
Garderstuen: Garderstuen og 
Bundstykket holder velfortjent som-
merlukket og åbner igen, sammen 

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

Fisketur: Der bliver igen i år en fi sketur 
i september, det bliver torsdag den 26 
september. Det er Lyngby Håndvær-
kerforening der lejer fi skekutteren og 
vi kan komme med for 350 kr inklusiv 
aftensmad og alle de fi sk det er mu-
ligt at fange. Kutteren ligger i Vedbæk 
havn, der er afgang kl. 16,00. Tilmel-
ding til Jørgen Skov Andersen tlf 4588 
6673 eller mail: joergen@skovander-
sen.dk eller Hans Larsen 4588 5118 
mail hans.vera@mit.bolignet.dk
Skydningen: Mandag den 2. september 
begynder efterårets skydninger på 15 
meter. Da det er første skyde-dag i 
måneden er vores ledsagere også vel-
kommen. Vi skyder i skydekælderen 
under Lyngby Idrætsby, indgan-gen 
er ved svømmehallen, og derefter til 
venstre og ned i kælderen. Vi skyder 
hver anden mandag, også kaldet man-
dage i lige uger indtil mandag den 25 
november, hvor vi afholder en jule-

KØGE GF: Sæsonafslutning med handicapskydning og efterfølgende spisning, blev afholdt i Garderstuen med 
skydelavet og ”Bundstykket” som værter. Der var speciel designet velkomstdrink og sild. Som sædvanlig en sjov 
og hyggelig aften med mange historier. Følgende resultater i handicapskydningen: Damer: På førstepladsen 
Jette. Herrer: På førstepladsen Flemming efterfulgt af Carsten. Tak for hjælpen til alle, for en god aften. Tak til 
Bundstykket for god servering.

med skydning til efteråret.OBS! OBS! 
Garderstuen er ikke kun til for skyt-
terne. Alle vore medlemmer med fa-
milie, er velkomne i vores fl otte Gar-
derstue, til en hyggelig snak over en 
kop kaffe, en øl eller en vand. Så bare 
mød op, alle vil blive vel modtaget. 
På Gensyn.

Sekretær, Steen Rasmussen

Sommerudfl ugt fi nder sted søndag den 
7. juli. Indbydelse udsendes i juni.

Fugleskydningen afholdes i september. 
Indbydelse udsendes i august.
Alle indbydelser og datoer kan fi ndes 
på foreningens hjemmeside.

Bowling: Ved sæsonafslutningen den 
30. april var 27 personer samlet til så-
vel 9-pins bowling som spisning.
Medaljerne i år gik til: Claus Gade - 
guld, Svend Clausen - Beck-sølv og 
Erik Høltermand - bronze.
Pokalen for højeste serie gik igen 
til Claus, som er den eneste, der har 
sit navn på den nye pokal, så det må 
være et mål for alle andre, at sørge for 
et nyt navn næste år. Bowlinglederen 
Svend Clausen-Beck udtrykte sin tak 
til Jakob fra Søndre Birk for godt sam-
arbejde i årets løb.
Der skal også lyde en hilsen fra be-
styrelsen til alle medlemmerne i 
Høje-Taastrup og Omegns Garder-
forening med ønsket om en god som-
merferie og vel mødt til nye arrange-
menter fra september.

530729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen
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 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

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

 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

 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
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Garderforeningerne i udlandet

Vicepræsident
Amin Amirian
Tlf. +44 (0) 741 153 4422
Mail: amin.amirian@gmail.com

Kære garderkammerater. 
Lad os bare fastslå, at sæsonen 
2018/2019 er ved at være ovre. Tilba-
ge er kun, at nogle af os har deltaget 
i årets Repræsentantskabsmøde den 
25. maj i Slagelse.
Når vi i bestyrelsen selv skal refl ek-
tere over året der er gået, så synes 
vi, at vi igen i år har haft et godt år i 
vor forening, og det kan vi takke vore 
medlemmer for.
Nu er vi jo ikke gået i hi, for forbere-
delserne til næste års aktiviteter er 
godt i gang. Til orientering kan jeg 
meddele, at årets fugleskydning af-
holdes lørdag den 24. aug. 2019. Den 
kommer igen i år til at foregå i Glo-
strup Bypark, hvor Glostrup Fugle-
skydningsselskab er så venlige, at vi 
kan låne deres faciliteter. Vi mødes i 
parken og påtænker, at spisning mm. 
kommer til at foregå i den hyggelige 
Glostrup Gl. Præstegård. I vil kun-
ne læse mere herom i Garderbladets 
august nummer. 
Jeg vil med bestyrelsen i Søndre Birks 
Garderforening ønske alle medlem-
mer en rigtig god sommer.

Maj-70 Jens Crone

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. 
195,- pr person, incl. kaffe, indgang 
og bus. Bindende tilmelding og be-
taling senest d. 1. juni. Vi forsøger at 
gennemføre 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 
gardere 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.
Bestyrelsen og udvalgene ønsker alle 
medlemmer og deres familier, en god 
sommer, næste nummer af Garder-
bladet udkommer 1 august.

Jul - 74  Kristian Rasmussen

Kære medlemmer
Bestyrelsen vil ønske alle medlemmer 
med familie - en rigtig god sommer.
Vigtige datoer:
Onsdag den 12. juni afholdes bestyrel-
sesmøde
Onsdag den 07. august afholdes besty-
relsesmøde
Onsdag den 28. august afholdes den år-
lige Seniordag. Program følger. 
Onsdag den 03. april afholdtes besty-
relsesmøde – med deltagelse af de nye 
medlemmer.
Fredag den 24 og lørdag den 25. maj 
deltog NSG med 3 medlemmer fra 
bestyrelsen ved det årlige Repræsen-
tantskabsmøde – der i år afholdtes af 
Vestsjællands Garderforening i Sla-
gelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

skydning.
Fugleskydning: Mandag den 16 

september holder vi Fugleskydning 
fra kl 16.00. Der bliver lavet en skud-
sikker fugl i træ, med metalplader på 
bagsiden, som falder ned efterhånden 
som træet er skudt i stykker. Den sid-
ste plade er brystpladen som udløser 
Fuglekongen. I medtager en madpak-
ke til jer selv, som vi spiser på et pas-
sende tidspunkt. Meget gerne tilmel-
ding til Jørgen Skov Andersen på 2090 
2800 eller mail: joergen@skovander-
sen.dk 
Kære Garder
Gik du glip af nogle af vores arran-
gementer?? Vi vil meget gerne have 
jeres mail adresser, så vi kan sende 
jer en ekstra besked, når der foregår 
noget spændende i din forening. Send 
venligst dit navn og mail adresse til 
vores Sekretær Freddy Wilson på:   
bf.wilson@live.dk

Maj 65 Jørgen Skov Andersen

skydning.

september holder vi Fugleskydning 

egholmslot.dk

fugleskydning sammen med Fakse og 
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15/06 JUL-58 GF 17
 775 Martin Kelstrup 
 Bredengen 8, Svogerslev, 4000 Roskilde 
17/06 JUL-60 GF 41
 507 Mogens Duvander Menck 
 Mads Holms Vej 52 B, 3000 Helsingør 
24/06 JAN-59 GF 13
 782 Jens Aage Rumler 
 Alstedvej 78 A, 4173 Fjenneslev 
24/06 SEP-58 GF 38
 954 Jørgen Poul Sørensen 
 Vallebovej 10, 4654 Faxe Ladeplads
24/06 SEP-58 GF 62
 960 Hans Pay Sundorph 
 Ved Stranden 10, 3., 1061 København K 

20/06 NOV-54 GF 33
 023 Svend Aage Uhrbrand 
 Købmagergade 59, 2., 7000 Fredericia
23/06 NOV-53 GF 06
 925 Johannes Andersen
 Nørregade 8, 6640 Lunderskov
27/06 NOV-55 GF 45
 185 Carl Jørgen Skovbo Jørgensen 
 Strandly 4, 4671 Strøby
30/06 NOV-54 GF 27
 017 Viggo Pedersen 
 Bostrupvej 7, Jebjerg, 7870 Roslev 
05/07 MAJ-55 GF 43
 642 Jan Erling Jensen 
 Hjælmevej 19, 9990 Skagen 
08/07 MAJ-54 GF 01
 736 Tage Jensen
 Lilla Norregatan 26, 271 35 Ystad, Sverige
15/07 NOV-54 GF 02
 278 Gunnar Larsen 
 Skovsgård, Tyrsbjergvej 46 
 5210 Odense Nv 
21/07 NOV-54 GF 32
 493 Arne Viggo Rasmussen 
 Finlandsvej 86, 1.Th., 7100 Vejle 
26/07 NOV-54 GF 08
 228 Knud Rasmussen 
 Toftevænget 9, 8920 Randers Nv
11/08 NOV-53 GF 32
 912 Leif Cato 
 Præstegårdsvej 27, 8722 Hedensted 

14/07  NOV-45  GF 10
 380 Christian Peter Nielsen 
 Ajstrup Nørrehede 4, 9381 Sulsted
02/08 NOV-45 GF 43
 618 Johan Jensen 
 Skagensvej 400, 9981 Jerup 

21/07 NOV-52  GF 73
 843 Johannes Eybye Fonnesbæk 
 Fuglevænget 4, 6650 Brørup 

Guldbryllup
21/06 AUG-67 GF 40
 136 Erik Justesen og fru Else
 Hadsundvej 107, 9560 Hadsund.
05/07 JAN-68 GF 56
 JAN-68 Hans Ole Back og fru Judith
 Havelundsvej 27, 9830 Tårs, Hjørring
09/08 MAJ-70 GF 10
 Bruno Green Pedersen og frue
 Kyømarksvej 10, 9240 Nibe

15/06 MAR-62 GF 16
 410 Mogens Michael Hornung 
 Solsortvej 19, 3390 Hundested
15/06 APR-68 GF 01
 692 Jesper Riisbro 
 Borgmester Jensens Alle 9, St., 
 2100 København Ø 
15/06 MAJ-66 GF 01
 Carsten Westring
 Kronager 32, 2791 Dragør
17/06 SEP-65 GF 06
 537 Flemming Nielsen 
 Egernvej 72, Strandhuse, 6000 Kolding 
18/06 JUL-64 GF 41
 523 Klaus Jelle Christensen
 Hesteskoen 3, St.Th., 3000 Helsingør
21/06 NOV-66 GF 18
 624 Eric Bengtsson 
 Røglevej 68, 3450 Allerød 
21/06 SEP-63 GF 36
 911 Kristian Jensen 
 Nygårdsvej 4, 8680 Ry 
21/06 MAJ-63 GF 60
 467 Mogens Elmvang Christensen 
 Østerkobbel 66 , 6440 Augustenborg 
22/06 JUL-63 GF 77
 638 Hans Jørn Olesen 
 Ørsøvej 1 , 9330 Dronninglund 
23/06 NOV-62 GF 04
 041 Vagn Kjeldgård 
 Sennelsvej 19, 7700 Thisted 

PERSONALIA

75 år

80 år

Bryllupsdage

85 år

90 år

95 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 28/06 SEP-63 GF 01
 864 Jørgen Gunnar Havemann 
 Tuborg Havnepark 11, 5. Th, 2900 Hellerup
28/06 MAJ-63 GF 13
 490 Knud Erik Rasmussen 
 Østtoftgård, Juliusvej 15, 4281 Gørlev 
29/06 NOV-64 GF 32
 Torsten Rasmussen 
 Smedens Ager 6, Nørup, 7182 Bredsten 
30/06 JUL-66 GF 01
 199 Henrik Bruno Sommer 
 Mellemengen 2, 03. Th, 2980 Kokkedal 
30/06 SEP-63 GF 77
 970 Henning Eigil Larsen 
 Munkebækvej 3, 9330 Dronninglund 
01/07 NOV-63 GF 28
 118 Hans Peter Esbjerg Jepsen 
 Saltgade 2, 1., 6760 Ribe 
02/07 MAR-64 GF 32
 154 Poul Nørgaard Mogensen 
 Vindelevvej 7, 7300 Jelling 
03/07 MAR-65 GF 26
 100 Svend Erik Graagaard 
 Kongsvad Møllevej 9, Mølgårde
 9500 Hobro 
03/07 MAR-64 GF 95
 357 Jens C. Woller
 12932 - 113 A St. Ne
 Edmonton Alberta T5e 5b5, Canada
04/07 JUL-63 GF 16
 659 Paul Kristian Vest 
 Bygaden 12 A, Lille Rørbæk 
 3600 Frederikssund 
04/07 SEP-64 GF 11
 684 Jørgen Anders Brucz 
 Fasanvangen 3, 3700 Rønne 
10/07 MAR-66 GF 45
 820 Vagn Rem 
 Granvej 4, Vemmedrup, 4632 Bjæverskov
11/07 MAJ-65 GF 62
 183 Jan Jerichau
 Dalgas Have 66, 2.Tv., 2000 Frederiksberg
13/07 MAR-65 GF 15
 036 Finn Aage Roland Skovborg 
 Liseborg Bakke 66, 8800 Viborg 
14/07 MAJ-64 GF 96
 381 Erik Pedersen 
 534 4th Avenue, Saint-Jean-Sur-Richelieu
 Quebec J2x 1x4, Canada 
15/07 SEP-64 GF 10
 640 Claus Gerhard Johannsen 
 Vivaldisvej 203, Frejlev, 9200 Aalborg Sv
16/07 MAJ-64 GF 60
 414 Thomas Gynther Andersen 
 Klinkbjerg 4 A, St., 6200 Aabenraa
17/07 MAJ-62 GF 97
 430 Alf Koch 
 366 Young Street, Parksville B.C. V9p 1c5
 Canada 
19/07 JAN-65 GF 72
 916 Bent Rasmussen 
 Karlsgårdevej 4, Sig, 6800 Varde 
20/07 MAJ-65 GF 96
 867 Rolf Walter Andersen 
 8742 Highway 7
 Musquodobait Harbour, Ns, B0j 2l0, Canada
21/07 MAJ-64 GF 55
 441 Per Vitten Hansen 
 Lindevej 7, 8550 Ryomgård 
22/07 MAR-64 GF 46
 136 Peter Carstensen 
 Tjørnebakken 8, 6510 Gram 
26/07 JAN-64 GF 77
 036 Jes Grønbæk Jessen 
 V Hassingvej 5, 9320 Hjallerup 
28/07 JUL-64 GF 50
 573 Ebbe Ingolf Christensen 
 Svingelsvej 106, 4900 Nakskov 
03/08  GF 22
 R. Tony Hansen 
 Færgegaarden 6, 5600 Fåborg
05/08 MAJ-64 GF 70
 387 Kurt Pedersen 
 Engvej 30, 9700 Brønderslev 
07/08 NOV-66 GF 10
 636 Arne Ehlert Christensen 
 Egevej 46, 9480 Løkken 
09/08 MAR-64 GF 03
 141 Asger Kramer Rasmussen 
 Lupinvej 19, 8763 Rask Mølle
13/08 JAN-66 GF 10
 719 Peter Færch 
 Munchsvej 21, 9240 Nibe 

25/06 JUL-58 GF 01
 834 John Kurt Nielsen 
 Zaandam Alle 6, 2791 Dragør
01/07 MAR-59 GF 34
 953 Per Nørgaard 
 Svoldrupvej 121, Vognsild, 9600 Aars
02/07 MAR-59 GF 51
 895 Gerner Flemming Hansen 
 Mosegyden 60, 5450 Otterup 
04/07 JAN-59 GF 46
 759 Bent Friis 
 Engeriis 41, 6534 Agerskov 
08/07 JUL-58 GF 45
 779 Peter Schrader
 Acacievej 11, Strøby Egede, 4600 Køge
10/07 SEP-59 GF 01
 360 Poul Arden Petersen 
 Wibrandtsvej 43, 2300 København S 
14/07 MAJ-58 GF 17 & 24
 689 Keld Hans-Jørgen Marcussen 
 Ourevej 5, Tryggelev, 5932 Humble
15/07 SEP-59 GF 01
 343 John Lind Jans 
 Drosselvej 32, 3120 Dronningmølle
18/07 JAN-59 GF 17
 781 Tommy Ib Hansen 
 Bakkedraget 64, 4000 Roskilde 
19/07 MAR-61 GF 31
 707 Jørgen Villadsen 
 Åbakken 4, 4671 Strøby
19/07 SEP-60 GF 14
 703 Hans Ole Wilcken 
 Birkely 58, 4880 Nysted 
19/07 MAR-59 GF 07
 896 Eigil Andreas H. Tramm 
 Drosselvej 48, 4171 Glumsø 
21/07 MAR-59 GF 62
 862 Keld Højfeldt Flittner 
 Øverødvej 23, St. 0001, 2840 Holte 
30/07 JAN-61 GF 07
 544 Knud Vildenfeldt 
 Fredensvej 14, 4760 Vordingborg 
31/07 JAN-59 GF 13
 Thorvald Hesselholt
 Verdisvej 1, 4200 Slagelse
01/08 JAN-59 GF 53
 746 Hans Knudsen 
 Solskrænten 9 , 4400 Kalundborg 
09/08 SEP-62 GF 01
 987 Finn Bjarke Danker 
 Vestre Paradisvej 11, 2840 Holte 
10/08 MAJ-59 GF 55
 008 Bent Hansen 
 Bækkevej 2 H, 8500 Grenå 
10/08 JUL-60 GF 78
 497 Aksel Christensen 
 Højvangen 105, 2690 Karlslunde
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15/06 NOV-78 GF 34
 Niels Frederiksen 
 Farsøvej 28
 9640 Farsø
16/06 NOV-78 GF 31
 Hans Henrik Thyssen 
 Stevns Landevej 50, Frøslev
 4660 Store Heddinge
23/06 NOV-81 GF 15
 Per Hellerup 
 Rogenstrupvej 20
 8831 Løgstrup
23/06 NOV-78 GF 15
 Anders Nielsen 
 Aalborgvej 154 
 8800 Viborg 
27/06 MAJ-80 GF 02
 Henning Christiansen 
 Sommervej 6
 5450 Otterup
30/06 JAN-80 GF 15
 Povl Christensen 
 Bøgevænget 12, Hald Ege 
 8800 Viborg 
30/06 JUL-81 GF 33
 Morten Bjærge-Nielsen 
 Schankelhoefvejen 3 
 N-4019 Stavanger, Norge
06/07 APR-82 GF 08
 Jørn Bech Pedersen
 Vikkevangen 2c
 8920 Randers Nv
08/07 AUG-79 GF 29
 Gert Dalgaard 
 Kobbelgårdsvej 87, Ullerup 
 7000 Fredericia 
08/07 APR-79 GF 37
 Bjarne Aksel Nielsen
 Klintholmvej 3
 5874 Hesselager
10/07 JAN-80 GF 01
 Jan Mahler 
 Rådhusvej 20a
 2920 Charlottenlund
10/07 JAN-80 GF 61
 Henning Grevsen 
 Grantofteparken 784 
 2750 Ballerup
12/07 FEB-81 GF 55
 Claus Wistoft
 Ørnevænget 10
 8560 Kolind
16/07 JAN-80 GF 73
 Ole Andersen 
 Asbovej 7
 6600 Vejen 
16/07 JUL-78 GF 41
 Jens-Erik Dam
 Skjoldsvej 31 A
 3000 Helsingør
16/07 APR-79 GF 13
 Søren Hesseldahl
 Østervej 34
 4243 Rude
22/07 APR-79 GF 05
 Ivan Topholm
 Tilst Bypark 41
 8381 Tilst
23/07 APR-79 GF 03
 Poul Ingemann Knudsgaard 
 Ahornvej 31
 9000 Aalborg
24/07 JUL-81 GF 08
 Lars Frank 
 Rasmusminde 13 
 8960 Randers Sø
27/07 SEP-79 GF 01
 Bent Landin
 Højdevej 31
 2750 Ballerup
01/08 FEB-81 GF 66
 Michael Kyster Nielsen 
 Ebberupvej 84 
 5631 Ebberup 

20/06 NOV-91 GF 03
 Kim Palmelund Andersen 
 Grædstrupvej 12 
 8740 Brædstrup
21/06 JAN-90 GF 55
 Steen Tvilling
 Baldursvej 25
 8500 Grenaa
25/06 JAN-89 GF 16
 Alan Gordon Mark
 Rundforbivej 245
 2850 Nærum
26/06 SEP-89 GF 01
 Frederik Helwig-Larsen
 Apollovej 15
 2720 Vanløse
28/06 SEP-89 GF 27
 Keld Vejlgaard Andersen 
 Bragesvej 30 
 7800 Skive 
01/07 MAR-91 GF 31
 Claus Rechenbach Wolsing 
 Stevnsvej 84 A, Strøby
 Egede, 4600 Køge 
10/07 SEP-89 GF 08
 Martin Pedersen Krægpøth
 Lucernevej 34 
 8920 Randers Nv
10/07 JAN-90 GF 01
 Klaus Axel Jensen 
 Jens Otto Krags Gade 9, 05.
 2300 København S
17/07 NOV-91 GF 39
 Pauli L. Jeppesen 
 Danmarksgade 2a, 01
 6900 Skjern
19/07 JAN-89 GF 34
 Bjarne Pedersen 
 Skræmvej 210,Skræm 
 9690 Fjerritslev 
23/07 JAN-90 GF 28
 Lars Nohns Bay 
 Bethaniavej 8 A 
 6670 Holsted 
26/07 MAJ-90 GF 55
 Brian Arne Steen
 Elmevej 1
 8570 Trustrup 
31/07 JAN-89 GF 02
 Uffe Hansen 
 Dræby Fedvej 555 
 5330 Munkebo 
31/07 JAN-89 GF 01
 Marco Lars Mercuri 
 Sankt Hansgade 6 A, 5.Tv.
 2200 København N 
02/08 JUL-91 GF 18
 Klaus Sparre 
 Gydelandsvej 1, Alsønderup 
 3400 Hillerød 
02/08 MAJ-90 GF 57
 Rene Buch-Petersen 
 Halkløkke 4 
 6100 Haderslev 

01/08 APR-79 GF 77
 Verner Brian Jensen 
 Algade 41
 9320 Hjallerup 
03/08 AUG-79 GF 21
 Claus Klarup Christiansen 
 Puggaardsgade 4, 2.Tv.
 1573 København V
04/08 JUL-81 GF 13
 Bruno Kurt Poulsen 
 Maglebyvej 2, Magleby 
 4230 Skælskør 
09/08 MAJ-80 GF 03
 Kurt Stobberup 
 Hosby Langgade 1, Hosby 
 7130 Juelsminde 
10/08 MAJ-80 GF 01
 Bent Seidelin 
 Mosegård Park 18 
 3500 Værløse 
12/08 AUG-79 GF 16
 Michael Wedel Sørensen 
 Strandlystvej 29 
 3600 Frederikssund

Hjertelig tak til garderforeningen for 
Falster & Østlolland for fremmøde og 
vingave ved min 75 års fødselsdag.
Ligeledes en stor tak for hilsenen til 
Årgangsforening maj 63.

327 maj 63. Gunnar Vilh. Huge

Mange tak til Thisted Amts Garderfor-
enings bestyrelse, menige medlemmer, 
formænd i Region I og Præsidie med-
lemmer, for fremmøde, gaver, taler mv. 
og telefonhilsner fra Garderkammerater 
i forbindelse med min 60 års fødselsdag. 
Med Garder Hilsen

NOV 78 Niels Godiksen

Hjertelig tak til Frederiksborg Amts 
Garderforening for fremmøde og for den 
dejlige portvin i anledning af min 85 års 
fødselsdag. 

216323 Nov. 54 Gerhard Rohwer

En hjertelig tak til Garderforeningen for 
Herning & Omegn for hilsen og gave 
i anledning af min halvrunde 85 års 
fødselsdag den 28 marts - en særlig tak 
til formand Claus Eegholm for besøg og 
lån af bordflag.

299-NOV-54 -IV Peer Bak

Hjertelig tak til Vestsjællands garder-
forening for portvin ved min 75-års 
fødselsdag

756 nov. 64 Arne Rasmussen

Tak til præsidiet for hilsen og Haderslev 
Garderforening for fremmøde til min 
90-års fødselsdag d. 12. april. 

296-502 NOV-50 Axel Hauge 

JAN-58  GF 05
 Magnus Boesen
 Tingvej 6, 02, 0004
 8543 Hornslet
JUL-73  GF 55
 Jens Aage Bøjesen Poulsen
 Skindbjergvej 23, Kastbjerg
 8585 Glesborg
940-MAJ-55 GF 30
 Peter Justesen
 Karlskronavej 29
 8600 Silkeborg
775-JAN-59 GF 13
 Laust Andr. Knudsen Nissen
 Ahornvej 5, Frølunde
 4220 Korsør
MAJ-41  GF 14
 Palle Bendix
 Porsebakken 15 A
 2765 Smørum
663-NOV-48 GF 17
 Christian Bang
 Kirkebjergvej 4, 0012
 4040 Jyllinge
688-MAJ-58 GF 98
 Kurt Olesen
 49/270 Handford Road
 Taigum, PC 4018,   
 Queensland, Australien

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

02/08 NOV-90 GF 10
 Brian S. Laursen 
 Ved Stranden 9 A, 2.Th.
 9000 Aalborg
11/08 JAN-90 GF 51
 Morten Ravn Kjærgaard
 Overgårdsvej 24
 8970 Havndal
14/08 NOV-90 GF 55
 Kaj L.S. Simonsen 
 Nordlyvej 15
 8550 Ryomgård 

16/06 NOV-67 GF 99
 276 Peter Memborg Kring 
 Flughafenstrasse 6 F
 60528 Frankfurt Am Main
 Deutschland
21/06 JAN-70 GF 45
 Niels E. Lindeborg Jensen 
 Præstekærvej 3 
 4600 Køge 
21/06 JUL-70 GF 57
 Peter Mortensen 
 Uferstieg 9
 D-24955 Harrislee
 Deutschland
23/06 JUL-69 GF 01
 Henrik Steen Hansen 
 Aldershvilevej 109, St. 0001
 2880 Bagsværd 
25/06 FEB-69 GF 42
 Niels Robert Petersen 
 Skovgyden 34, Aunslev
 5800 Nyborg 
26/06 FEB-69 GF 39
 Gunnar Jensen 
 Åvangen 5 
 6900 Skjern 
27/06 MAJ-70 GF 23
 Jørgen Fritzen 
 Økærvej 26
 7330 Brande 
30/06 NOV-71 GF 26
 Niels J. Flansmose Jensen
 Søparken 2
 7500 Holstebro
04/07 JAN-70 GF 22
 Kjeld Kristensen
 Fiskerstien 6
 5600 Faaborg
08/07 JAN-70 GF 37
 Torben Knudsen 
 Skattergade 20 A, St.Th.
 5700 Svendborg 
10/07 FEB-71 GF 22
 Jørn Steen Jessen
 Strandgårdsparken 7
 5600 Faaborg
11/07 JAN-70 GF 05
 Erik Møgelbjerg Smed 
 C. A. Thyregods Vej 90 St. 1
 8230 Åbyhøj 
12/07 MAJ-70 GF 04
 Søren Steensen 
 Hovedgaden 174 
 7752 Snedsted 
12/07  GF 61
 Søren Boye 
 Dalbugten 23 
 2730 Herlev 
15/07 JAN-70 GF 15
 Finn Jørgensen 
 Hesselbjergvej 11, Finderup
 8800 Viborg 
15/07 MAJ-70 GF 62
 Schack Kjærulff 
 Esthersvej 26a, 02. Tv
 2900 Hellerup
16/07 NOV-68 GF 61
 320 Flemming Martinussen 
 Hadsten Alle 13 
 2770 Kastrup 
22/07 JUL-70 GF 10
 Flemming Hassing 
 Fyrtøjet 19 
 9230 Svenstrup J. 
24/07 JAN-70 GF 28
 Peder Moltesen Ravn 
 Harevej 22, Egebæk-Hviding
 6760 Ribe 
28/07 JAN-70 GF 04
 Kresten B. Kristensen 
 Kalkværksvej 7, Nørhå 
 7752 Snedsted 
29/07 JAN-70 GF 28
 Leif Have 
 Engdraget 23 
 6760 Ribe 
01/08 JAN-70 GF 78
 Jørn Roland Hansen 
 Sankt Mikkels Alle 26
 2630 Taastrup

09/08 MAJ-70 GF 61
 Preben Kjærsgaard
 Rosenlyparken 43
 2670 Greve
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STORE DYREHAVE

TOKKEKØB HEGN

BLOVSTRØD
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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

Rasteplads
Kilometerangivelse


