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FORSIDEN

OM BILLEDET
Soldat fra 1/Livgarden under
parade i Estland. Danske soldater
indgår nu som en del af NATO´s
fremskudte tilstedeværelse i
Baltikum.
FOTOGRAF
KP Jensen

I

DU UROLIGE VERDEN

starten af januar sad
jeg et roligt øjeblik
ved Øresund med min
hustru Karen Magrethe, og nød udsigten
til øen Ven, midt i det
dansk-svenske farvand.
En ø hvor Tycho Brahe i
det 16´ende århundrede
studerede stjernebilledet fra sit planetarium
på Uranienborg. På
daværende tidspunkt
tilhørte øen den danske
konge, men kom efter
freden i København 1660 på svenske hænder.
De historiekyndige kender til den
gradvise afståelse af danske territorier,
som riget gennem tiden har måtte afstå
til den svenske nabo, hvem danske konger
i århundreder har bekriget i forsøget
på at generobre det tabte eller at vinde
nyt. Anderledes historisk har det set ud
med forholdet til den norske nabo, som
Danmark var i union med frem til 1814
(hvor også Norge måtte afstås til Sverige).
Det tætte bånd mellem Danmark og Norge
har præget begge landes historie, hvilket
således også gør sig gældende for Livgardens historie. Den historiske sammenhæng
mellem de danske og norske gardere ser
Garderbladet nærmere på denne måned,

hvor du kan dykke med ned i H.M. Kongens
Garde.
Fra Uranienborg, hvor Tycho Brahe studerede verdensrummet, har han
formentlig gjort sig sine overbevisninger
om, at jorden var rund og solen, systemets
omdrejningspunkt. Selv på den tid kunne
det bringe sindene i kog. Verdensbilledet i
vor tid er noget mere nuanceret på grund
af vore hurtige kommunikationskanaler.
Det ændrer sig sekund for sekund. Uoverlagte hændelser eller udtalelser bliver
udført og analyseret i mindste detalje, og
en forkert analyse eller udtalelse kan føre
til alverdens konﬂikter. Nøjagtig som vi
oplevede det i starten af året, hvor danske
soldater – herunder Livgardens soldater
– måtte ﬂyttes fra Irak til Kuwait. Denne
måned kan du læse nærmere om soldaternes oplevelser under urolighederne i Irak i
januar måned.
Som jeg oplever det, er verdensordenen
meget usikker i dag. Vi kan næsten føle,
at truslen rykker tættere og tættere på os,
når vi ser danske soldater tage opstilling i
Estland som et afskrækkelsesmiddel mod
russiske aggressioner mod Baltikum. Det
næste halve år vil soldater fra 1/Livgarden
bidrage til NATO´s fremskudte tilstedeværelse, hvilket du også kan læse nærmere om
i månedens blad. Det gør mig stolt at være
vidne til Danmarks bidrag til musketéreden. En for alle, og alle for en.

Jeg er også glad og tryg ved, at 4.
vagthold nu står til rådighed for et forhøjet
beredskab i samarbejde med politiet herhjemme i Danmark. Mere end nogensinde
er der brug for fællesskab og sammenhold,
og det skal De Danske Garderforeninger vide at gå i spidsen for. Derfor er vor
fornemste opgave at skabe den rette ånd
og langsomt at få opbygget den fælles
følelse for kammeratskab til bedste for vort
regiment og de gardere, der går i front for
at bevare freden – om det er i Irak, Estland
eller hjemme i Danmark

maj-70 Jens Crone
Præsident, De Danske Garderforeninger

UDGIVELSESPLAN 2020
UDGIV E LS E

DEADLINE

UDKO MMER

Garderbladet marts
Garderbladet april
Garderbladet maj
Garderbladet juni/juli
Garderbladet august
Garderbladet september
Garderbladet oktober
Garderbladet november
Garderbladet december

1. februar
1. marts
1. april
1. maj
1. juli
1. august
1. september
1. oktober
1. november

3. - 6. marts
31. marts - 3. april
4. - 7. maj
9. - 12. juni
4. - 7. august
1. - 4. september
6. - 9. oktober
3. - 6. november
3. - 8. december

→ TIP Hvis du ikke har modtaget dit Garderblad efter den sidste udgivelsesdag, kan du fejlmelde leve-

GARDERMARCH 2020

27. SEPTEMBER

ringen på De Danske Garderforeningers hjemmeside: www.garderforeningerne.dk/garderbladet
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PÅ SKØNNEL SE

af to udvalgte gardere

LUND 1976

LG Fanebåndsslag

NOTAT

LIVGARDEN ER

ankommet til Estland

CHEF LIVGARDEN

uddeler julegaver

AFGANG TIL KUWAIT
→ Torsdag d. 9. januar
blev to tredjedele af de
danske soldater på operation
Inherent Resolve hold 10
ﬂyttet fra Al Asad Airbase i
Irak til Kuwait som reaktion
på spændingerne mellem

USA og Iran i begyndelsen af
januar måned. Det var særligt missilangrebet mod den
danske base, der forsagede
beslutningen om midlertidigt
at flytte de danske styrker til
Kuwait. Foto: Forsvaret

JULEGAVER
→ Juleaftensdag
kunne oberst Mads
Rahbek med hustru
Anne-Cathrine Riebnitzsky besøge gardere
på vagt på henholdsvis
Amalienborg, Kastellet,
Garderkasernen samt
Livgardens Kaserne.
Her fik de lejlighed til
at ønske garderne god
jul og sige tak fordi de
tager vagten juleaften.
Efterfølgende blev De
Danske Garderforeningers julegave uddelt til
garderne.
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NYTÅRSPARADE
→ Nytårsdag var Den Kongelige Livgarde
trukket i den røde gallauniform da årets første
vagtskifte fandt sted på Amalienborg. Her
blev H.M. Dronningens Gallafane båret ud på
slotspladsen. Efterfølgende holdt Den Kongelige Livgardes Musikkorps en kort nytårskon-

cert foran de mange tilskuere. Traditionen
med at spille på slotspladsen stammer fra
midten af 1600-tallet, og tidligere, da den
danske regent havde residens på Slotsholmen, blæste ”hof- og gardetrompeterne” ved
midnat nytårsaften. Foto: Kongehuset.

N O T A T

PÅSKØNNELSE
AF TO GARDERE
→ Chefen for II Livgarden, oberstløjtnant Torben
Egidiussen kunne den 9. januar påskønne to gode
gardere fra Hold August 2019 ved en lille parade
på Livgardens Kaserne. De to gardere har gjort
sig særligt positivt bemærket under rekrutuddannelsen i Høvelte.
Garder O.G. Hald fik diplom og miniaturegardersabel med inskriptionen ”Viljen vandt”. Af motivationen herfor fremgik bl.a.: ”Garder Hald udviste
under REX-turen overskud til at hjælpe de andre
i sin gruppe, når de følte sig pressede, og han
formåede under hele REX-turen at sprede godt
humør i kraft af sin gode personlighed. GD Hald
har gennem hele sin tjeneste altid været loyal
og pligtopfyldende, han har altid gjort sit bedste
for at løse opgaven, og har prioriteret opgaven
før manden, samt enheden over individet, hvilket
som bekendt er den helt rette gardermentalitet.”
Garder C.N. Hestholm fik ligeledes et diplom
og miniaturegardersabel med inskriptionen ”Post
for Gevær”, og af motivationen fremgik bl.a.: ”GD
Hestholm blev fra starten af sin tjeneste udpeget til Gevær
1, og har i den forbindelse kun leveret gode resultater.
Det kom især til udtryk på REX-turen, hvor Hestholms
gruppefører måtte oprykkes til næstkommanderende deling,
hvorfor Hestholm blev fører for sin gruppe igennem hele
øvelsen. Det forhindrede ikke gruppen i at deltage i samme
aktiviteter som resten af delingen, og det blev stort set ikke

bemærket, at gruppen manglede en befalingsmand. Alene
dette kalder på anerkendelse. Men Hestholm leverede
endnu mere end forventet, da hans gruppe på REX-turen
samlet set præsterede så godt, at gruppen blev bataljonens
bedste, hvilket ikke var muligt uden Hestholms virke som
dygtig Gevær 1. GD Hestholm er meget afholdt både blandt
værnepligtige og blandt befalingsmænd og officerer. Han er
på alle måder en rollemodel for sine kammerater.”

DANSK KONTINGENT KLAR I ESTLAND
Styrker fra bl.a. Livgarden er ankommet til Estland, og indgår nu som
en del af NATO´s fremskudte tilstedeværelse i de baltiske lande.

H

ovedformålet med den
fremskudte tilstedeværelse er at demonstrere
alliancesolidaritet med
Danmarks allierede og
vise, at NATO er parat til at forsvare
NATO-territorium. Det danske underafdelingsbidrag indgår under en britisk
ledet bataljonskampgruppe, der hører
under NATO´s samlede, multinationale
styrke på omkring 4000 soldater.
UNDER EN PARADE onsdag d. 8. januar
blev det danske kontingents indtrædelse i NATO styrken officielt marke-

det med en parade på kasernen i Tapa,
hvor den danske ambassadør i Estland,
Kristina Miskowiak Beckvard holdt tale
for de danske styrker. Her påpegede
hun i særdeleshed den påskønnelse,
esterne lægger Danmarks tilstedeværelse i Estland.
NATO´S FREMSKUDTE TILSTEDEVÆRELSE,
officielt kaldet enhanced Forward
Presence, i Baltikum og Polen blev
besluttet af stats- og regeringschefer
på NATO-topmødet i Warszawa i 2016.
Missionens formål er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarspro-

HISTORIE

→ Livgardens Museums gardegrenader anno 1735 har nu
fået en fint broderet grenaderhue - takket være en af museets
talentfulde guider! Tidligere er
grenadertasken blevet broderet
med en flammende granat af
samme guide. Huen er rekonstrueret ud fra samtidige tegninger,
idet der, så vidt vides, ikke er
bevaret en grenaderhue fra Livgarden fra Christian 6.s tid. I hvert
af Livgardens 12 kompagnier var
der i 1735 nogle få grenaderer,
der også var bevæbnet med håndgranater. Livgardens Museum
har åbent lørdage og søndage
11.30-15.00. Besøgsadressen
er: Livgardens
Kaserne, Gothersgade 100, 1123
København K.
Der er gratis
adgang,
men husk
venligst billede-ID ift.
adgangskontrol.

fil ved utvetydigt at demonstrere
NATO-landenes alliancesolidaritet og
vilje til at beskytte NATO´s befolkning
og territorium. Missionen udgøres af
fire multinationale bataljoner under
ledelse af henholdsvis Storbritannien, Canada, Tyskland og USA, og er
tilstede i Estland, Letland, Litauen og
Polen. Hver bataljon består af ca. 1100
soldater på rotationsbasis med defensiv karakter. Stort set samtlige NATO
lande bidrager til den fremskudte
tilstedeværelse.
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N O T A T

LUND 1676 (LG FANEBÅNDSSL AG)
Slaget ved Lund 4. december 1676 under den Skånske Krig
(1675-1679) var det blodigste slag i Nordens historie. De
samlede danske tab (døde, sårede og fangne) var 6-7.000
mand, og de svenske 2.500-3.000 eller måske ﬂere.

JULEAFTEN
→ Op mod 50 medlemmer af Aarhus GF, unge som
gamle, havde valgt at tage turen til Gardergården d. 24.
december for at ønske de tjenestegørende gardere
på Marselisborgvagten en glædelig jul. Traditionen
tro overrakte formanden gaver til garderne. Der blev
serveret æbleskiver og varm gløgg for de fremmødte, og
således godt beværtet fulgte de gamle gardere vagten
til afløsningen på Marselisborg.

LIVGARDENS
MUSEUM HAR
BRUG FOR DIG!
TEKST: LIVGARDENS HISTORISKE SAMLING

D

en danske hær med
cirka 11.000 mand
(heraf 5.800 fodfolk
og 4.700 ryttere)
var den svenske
hær på 8.000 mand talmæssigt overlegen. Da svenskerne
kun havde 1.800 mand fodfolk,
var det svenske rytteri dog
talmæssigt overlegen det danske. Den danske og svenske
hær lå i lejr på hver sin side
af Kävlinge å 10 km nord for
Lund. Natten til den 4. valgte
svenskerne overraskende at
krydse den frosne å og gå til
angreb på den danske hær.
Den svenske opmarch skulle
være skjult, men den danske
hærs forposter erkendte
troppebevægelserne og alarmerede hæren, der foretog en
parallelmarch mod syd.
DET KOMPLICEREDE SLAG gik i
gang. I en overgang syntes en
dansk sejr sikker i det hårde
og ubarmhjertige slag, og
Livgarden (der hed Kongens
Livregiment til Fods på dette
tidspunkt) bestod af to bataljoner på i alt 1.200 mand. De
nedkæmpede først et finsk
dragonregiment, og derefter
drev de (støttet af bataljonen
Lütken fra anden træfning) tre

6

svenske bataljoner (Norrlands,
Nerikes og Helsinge) tilbage.
Herved erobredes de svenske
bataljoners kanoner.
MEN MED EN kraftig personlig
indsats fra den svenske konge
Karl 11. ændrede slaget sig til
svenskernes fordel. De danske
tropper blev indeklemt mellem det svenske fodfolk i front
og det svenske rytteri i flanke
og ryg, hvilket resulterede i, at
hæren mistede sin bevægelighed, og slagmarken blev til
en regulær slagtebænk. Til
sidst blev det for meget for de
danske soldater, og næsten
hele den danske hær faldt fra
hinanden i en tilbagetrækning
mod Landskrona. Livgarden
stod tilbage som den eneste
danske afdeling stadig i kamp,
selvom regimentet var
reduceret til cirka 400 mand.
Den skiftede stilling til en
nærliggende kirkegård, hvis
placering og høje stengærde
tilbød beskyttelse og mulighed
for at dække den danske
retræte. Den svenske konge
red i spidsen af sit rytteri
og forsøgte flere gange at
overmande Livgarden, men
”hvor som helst svenskerne
ville angribe, mødte dem

GARDERBLADET - FEBRUAR 2020

modige blikke, skarpe klinger
og dræbende skud.”
DEN SVENSKE KONGE samlede resten af sine styrker og rykkede
endnu engang imod Livgarden,
som havde antændt de
nærliggende bygninger, hvis
ild og røg forhindrede fjenden
i at angribe ordentligt. Da
fjenden endelig nåede frem til
kirken, havde Livgarden i ly af
natten, ilden og røgen trukket
sig tilbage med resten af den
danske hær.
DEN EFTERFØLGENDE dag
stoppede Christian 5. foran
Livgarden, tog hatten af,
og takkede Livgarden for
at have kæmpet som ærlige soldater. Livgardens
chef oberst Bibow og en
anden officer blev efterfølgende forfremmet for
tapperhed. For første,
men ikke sidste gang,
var Livgarden direkte
ansvarlig for at redde
den danske hær fra total
udslettelse.
FOR SIN INDSATS under
slaget modtog Den
Kongelige Livgarde i
1908 et fanebånd med
påskriften Lund 1676.

→ Livgardens Museum, på Livgardens Kaserne i København, holder åbent hver weekend, lørdag og søndag
fra kl. 11.30 til 15.00. Dette er muligt, fordi ca. 25 gamle
gardere i Guidekorpset hjælper Vagtkompagniet med
at føre tilsyn i museet. Derudover hjælper de med at
formidle Livgardens historie til de mange besøgende. En
guide har en 4-timers vagt, gennemsnitligt en gang om
måneden, og guiderne har stor indflydelse på, hvornår de
skal på vagt. Der er altid to guider på vagt. Vi har brug for
et par guider mere fra næste kvartal. Kravene er, at du
kan stå/gå i fire timer. Det er en fordel, hvis du kan lidt
engelsk, da der er en del turister, som besøger museet.
Det er underordnet, om du er hjemsendt i 1959 eller i
2019. Guidetjenesten er ulønnet, men giver adgang til
sociale og særlige oplevelser i rammen af Guidekorpset.
Har du lyst til at være med, så send en mail til Rostefører Ole Thureholm på mailadressen ole.thureholm@
gmail.com med oplysning om navn og telefonnummer.
Så bliver du kontaktet.

15 M
LANDSSKYDNING
2020
→ De første skud i Landsskydningen
på 15 m 2020 er allerede skudt i flere
foreninger, og rigtig mange flere følger
forhåbentligt i de næste par måneder.
Har du endnu ikke skudt din Landsskydning, så fortvivl ikke, for der kan skydes
Landsskydning helt frem til udgangen af
marts 2020.
Deltagelse i Landsskydningen på 15 m
kræver ikke, at man skal kunne skyde
super høje resultater. Landsskydningen
er en skydning for alle gamle gardere
og for alle garderforeninger, så kontakt
din forening, og hør hvornår den skyder
Landsskydning på 15 m. Skydeudvalget
vil naturligvis gerne se alle gamle gardere som deltagere i Landsskydningen
på 15 m, men det er nok stadig en for
ambitiøs tanke. Vi håber dog på en bred
tilslutning fra alle garderforeninger, og
at Du kommer en tur på skydebanen og
deltager.
Skydeudvalget skal opfordre til, at
Landsskydningen ses som et foreningsarrangement, hvor medlemmerne får
lejlighed til under kammeratlige former
at dyste mod hinanden med skydning
som aktivitet. Landsskydningen kan også
være en sjov lejlighed til at udfordre en
gammel garderkammerat, og så se hvem
der stadig har mest fat i ”det med at
skyde med gevær”. Foreninger, der ikke
har skydning som et fast programpunkt,
opfordres til at lave et foreningsarrangement i løbet af februar eller marts, hvor
man mødes til en hyggelig aften på skydebanen. Ellers kan man jo også kontakte en naboforening og høre, om ikke man
kan deltage der. Slut op om skydning i
De Danske Garderforeninger – en fælles
aktivitet på tværs af foreningerne.

CHEFEN
H AR O R D E T.

D

en Kongelige
Livgarde kom
godt igennem
jul og nytår,
med besøg
ved vagterne,
uddeling af
julegaver fra
garderforeningerne,
Nytårstalen og Nytårstaﬂet og regimentets
egen nytårsparole. Tak for gaverne til vores vagter og til vores udsendte soldater.
I starten af januar udsendte vi 1. Kompagni til Estland, og ikke så snart de, med
lidt forsinkelse, var kommet afsted, så ﬂøj
missilerne rundt i Irak og situationen for
vores udsendte soldater på Al Assad Airbase ændrede sig hastigt.
Lige nu mens jeg skriver denne tekst,
har vi fået 2/3 af soldaterne midlertidigt
ﬂyttet til Kuwait, mens den sidste 1/3 fortsat løser operative opgaver i lejren. Hvor
denne udvikling ender, tror jeg at vi er
mange, som tænker meget på i disse dage.
Jeg ser frem til, at få soldaterne helt hjem
fra Irakmissionen i slutningen af januar.
Som I har kunnet følge her i Garderbladet, så har det været et travlt år for
Livgarden i 2019, og jeg er meget tilfreds
med de resultater, vi har nået. De resultater vi leverer skyldes de mennesker, der
er i Livgarden og deres enorme indsats
”For Konge og Folk”. Det kan vi alle være
stolte af.
Hvis jeg skal se lidt frem mod 2020,
så er vi jo nu igennem det første forligsprojekt, og der burde blive mulighed for
en lidt mere stabil periode, hvor vi kan
få ”styr på alle de løse ender”, som står
tilbage efter 2019. Vi har igangsat mange
projekter i 2019, og nu skal vi have styr på
dem og få nogle af dem afsluttet, så vi kan
høste resultaterne af dem.
Mine fokusområder i 2020 er blandt
andet fastholdelse igennem bedre kar-

riere- og kompetenceudviklingsplaner
for officerer, befalingsmænd og konstabler. Fastholdelse og hvervning gennem
bedre trivsel og ordentlighed i hverdagen,
herunder en klar nultolerance overfor
racistiske og seksuelle krænkelser samt
mobning, og det starter med en mere
professionel kommunikation i hverdagen.
På godt dansk: Vi skal tale ordentligt til
hinanden.
Vi skal have øget fokus på uddannelsen og især en kontrol af om vi opnår de
rigtige mål og resultater i uddannelsen.
Vi skal have en bedre facilitetsstyring
på kasernerne, så vi får indﬂydelse og kan
prioritere indsatserne i forhold til vores
enheders behov.
Vi skal have vores to udsendte kompagnier hjem i 2020, og vi skal have implementeret de nye store Pirranha 5 pansrede
mandskabsvogne. Desuden tegner der
sig nu endelig muligheden for, at vi kan
få udvidet vores reserve, således at vi kan
oprette III LG som reservekadrebataljon,
med stab og kompagnikadre til støtte for
vores bataljoner og vagtkompagniet, samt
opstille kompagnikadre til totalforsvaret,
der skal opstille totalforsvarskompagnier
med vores hjemsendte gardere i fremtiden.
Vi løser vores opgaver med stolthed og
ordentlighed

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde
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TEKST: PUBLIC AFFAIRS OFFICER, LASSE KRONBORG

OPSTARTEN

EST AND
D e n 8 . j a n ua r 20 20 over tog Da n m a rk e fte r e t å rs pa u se a n sva re t
f o r a t o pst i l l e d e t un d e ra fde lingsbidra g, de r indgå r i de n britisk
l e d e d e B a tt l e G r o up, de r h a r h je m m e i Ta pa i Estla nd. 1 . Pa nser i n f a n t e r i ko m p a g n i f ra I Livg a rden stille r m e d stø rste de le n a f
un d e ra f d e l i n gs bi d ra get, som også inde h olde r e n a r tille riobse rva t ø r se kt i o n o g e t l o gi stikde ta che m e n t. U n de ra fde lingsbidra ge t
st ø tt e s d e sud e n a f e t na tiona lt stø tte e le m e nt, e n m ilitæ rpolitist a tion og e t sta bsbidra g.

M

issionen er
er del af
enhanced
Forward Presence (eFP).
Og selvom
det af langt
de fleste
eksperter
vurderes
usandsynligt, at underafdelingsbidraget
skulle komme i kamp, er tilstedeværelsen
i Estland strategisk set den vigtigste mission Forsvaret har haft i mange år. Formå-

8
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let med missionen er ikke kun at forberede
forsvaret af grænsen mod Rusland på
NATOs nordøstlige flanke. Det er også at
vise Rusland, at NATO står sammen, og at
et angreb på fx Estland er at betragte som
et angreb på NATO-alliancen som helhed
(en for alle, alle for en). I lyset af Ruslands
aktiviteter bl.a. på Krim i 2014 og i Ukraine
er dette et vigtigt og nødvendigt budskab
at sende.
Netop begivenhederne i Ukraine og på
Krim betyder, at vores estiske broderfolk
er bekymrede for deres egen situation.
Esterne føler igen den russiske bjørn

ånde dem i nakken. Derfor er det en vigtig
opgave for de danske soldater at vise, at
landende i NATO hæfter solidarisk for
fred i Europa, og at Estlands sikkerhed og
frihed garanteres af Alliancen.
Styrkebidraget er særdeles velkomment i Estland. Danmark og Estland har
historisk set meget tætte bånd. Esterne er
meget bevidste om, at Danmark var et af
de første lande til at anerkende Estlands
selvstændighed efter bruddet med Sovjetunionen. Esternes tilslutning til NATO er
større end i de fleste gamle medlemslande. Det gælder i øvrigt også for en stor del

Den danske ambassadør i Estland modtog
de danske soldater I Tallinn Lufthavn.

af den ca. fjerdedel af landets befolkning,
der etnisk og kulturelt set er russere.
Selve ankomsten til Estland og indflytningen på kasernen i Tapa forløb uden
større udfordringer, ikke mindst pga. god
planlægning og støtte fra den hjemlige
struktur. Selvom rejsetiden for hovedstyrken, der ankom 6. januar 2020, blev
forlænget af en teknisk fejl på flyveren,
gik soldaterne i gang med indretningen
fra det øjeblik, de ankom til Tapa. Materiel og køretøjer var ankommet 2 dage i
forvejen med skib. På under to døgn blev
de tomme kasernebygninger omdannet til

en fuld fungerende kompagnibygning med
indkvartering, undervisningslokaler, materiel- og munderingsforsyninger, kontorer,
garageanlæg, træningsrum og fritidsrum.
Og så er der selvfølgelig ”kuffen”, hvis
medarbejdere hurtigt fik etableret en
dejlig duft af kage samt en blød sofa til de
hårdtarbejdende soldater.
Men selvom kaserneområdet nu er
indrettet, falder aktivitetsniveauet ikke
det kommende stykke tid. Den første
periode skal der øves og trænes intensivt
for, i første omgang, at sikre samarbejdet
med resten af den engelske Battle Group.

For det andet skal soldaterne træne i at
arbejde under de meget kolde vejrforhold,
der kan opleves i Estland. Endelig skal
doktrinen tilpasses til kamp i de store
skovområder, der dominerer Estland mod
øst, hvor decentral føring og kamp vil
være et vilkår. 1. kompagni fra Livgarden,
der indgår i 1. brigade i grundstrukturen
i Danmark, har opgaven med at opstille panserinfanterikompagniet, indtil de
afløses af gardehusarerne midt på året.
1. Panserinfanterikompagni indgår i eFP
Battle Group under det historiske navn
”Armadillokompagniet”
GARDERBLADET - FEBRUAR 2020

9

KONFLIKTEN
I HOVEDTRÆK

08.
MAJ
2018

Trump trækker USA ud af atomaftalen
med Iran. Atomaftalen indeholder bl.a.
en aftale om, at Iran stopper udviklingen af sit atomprogram, mod at USA
ophæver sanktioner mod landet.

G A R D E R E 		

08.
MAJ
2019

Iran trækker sig fra dele af atomaftalen. Spændingerne stiger, og USA
sender hangarskibet USS Abraham
Lincoln til Den Persiske Golf. I Omanbugten saboteres fire olietankere.

20.
JUN
2019

En amerikansk
drone nedskydes af iransk
missil over Hormuz-strædet.

14.
SEP
2019

Et droneangreb udført af
Houthi-oprørere i Yemen
ødelægger to olieanlæg i Saudi-Arabien. Iran menes at stå
bag det sofistikerede angreb.

UNDER

MISSILANGREB

TEKST: KIM VIBE MICHELSEN

Natten til onsdag den 8. januar
ramte godt et dusin ballistiske
missiler Al Asad Air Base. De
danske soldater, hvoraf de fleste
kommer fra Den Kongelige Livgarde, havde fået et kort varsel og
var klar til at ride stormen af i
bunkeranlæg og spredt ud i beskyttede stillinger, men de færreste var forberedt på den voldsomhed missilerne ramte med.

10
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D

e fleste
soldater har
prøvet
at være
under
beskydning
med
107 og
122 mm
raketter. Enkelte måske med noget lidt
større. Så det var det erfaringsmæssige
sammenligningsgrundlag hos de fleste
på Al Asad Air Base, da varslet om et

kommende ballistisk missilangreb tikkede ind i løbet af aftenen den 7. januar.
For at forberede styrken på angrebet
samt at benytte de beskyttelsesmuligheder, der var til rådighed, blev soldaterne
spredt så vidt muligt udover hele Al
Asad Air Base. Hvert sted sad soldaterne klar omgivet af en lille håndfuld
kammerater fra deres egen enhed. Alle
havde feltrationer klar og var indstillet
på, at det godt kunne tage noget tid. De
færreste var dog nok helt indstillet på
missilernes størrelse og sprængkraft.
”Da vi hørte den første detonation,
så hørte jeg også et våben, jeg ikke har

27.
DEC
2019

Iranske militser dræber ifølge
det amerikanske forsvarsministerium en amerikansk statsborger under et angreb på en
militærbase i der nordlige Irak.

29.
DEC
2019

USA gengælder angrebet
og dræber 26 shiakrigere
fra den iransk støttede
militante bevægelse
Kataib Hizbollah.

31.
DEC
2019

Sympatisører af
Kataib Hizbollah
forsøger at storme
den amerikanske ambassade i Bagdad.

03.
JAN
2020

USA dræber den højtstående iranske general Qassem
Soleimani, der, foruden af være leder af Quds-elitestyrke i Irans Revolutionsgarde og bagmand, menes
at stå bag adskillige shia-muslimske militser, der
kæmper for Irans interesser i Mellemøsten.

07. JAN 2020
hørt før, og jeg oplevede en
voldsomhed, jeg ikke har
oplevet før,” siger Frederik
Calundan, der er oberstløjtnant og chef for OIR Hold 10.
Missilangrebet på Al Asad
Air Base var voldsomt, skabte
granathuller, som man kunne
parkere en stor bil i, og rystede de nedgravede bunkers
som ved et jordskælv. Det
varede et sted mellem halvanden og to timer, og basen
blev ramt af mere end et
dusin missiler i flere angrebsbølger, der hver især var flere
hundrede gange større end
de raketter, der normalt har
ramt danske lejre i Irak og
Afghanistan.
RELOKERING
DANCON OIR Hold 10 har
en træningsopgave i Irak

BOMBARDEMENT SKRIVER
HISTORIE
Ballistiske missiler af
den type, der ramte
Al Asad Airbase, kan
indeholde op til 750 kilo
sprængstof i sprænghovedet. Ifølge flere historikere findes der ikke
eksempler på bombardementer med lignende
sprængkraft, som har
ramt danske soldater.
Selvom de danske
soldater opholdt sig i
bunkeranlæg, var det et
lykkeligt held, at ingen
personer kom til skade
under angrebet. Basens
dækningsanlæg er bygget til at modstå angreb
med mindre raketter
eller mortergranater, og
havde ifølge forhenværende brigadegeneral
Michael Clemmensen,
aldrig kunne modstå en
fuldtræffer fra de missiler, der ramte basen.

og deltager ikke operativt i
kampen mod Islamisk Stat.
Træningen af irakerne havde
været sat på pause siden fjerde januar, og efter missilangrebet var det meget usikkert,
hvornår det ville være muligt
at genoptage den.
Blandt andet af disse
årsager valgte regeringen
at relokere hovedparten af
styrken til Kuwait, hvor det
danske Nationale Støtteelement ligger. Omkring 100
soldater skulle til Kuwait,
mens omkring 30 skulle blive
tilbage på Al Asad Air Base,
hvor de skulle tage sig af
operative opgave og holde
forbindelsen til danskernes
amerikanske og irakiske samarbejdspartnere.
Allerede den 8. januar om
aftenen var alle stumper nedpakket, og de hundrede mand
kunne tidligt næste morgen
tage af sted til Kuwait med
et dansk herkulesfly, der var
fløjet ind fra Danmark for at
sørge for hurtig flytransport.
Dagen efter landede to
psykologer fra Veterancenteret i Kuwait, hvor de straks
gik i gang med gruppeterapi
og individuelle samtaler med
soldaterne for at sørge for, at
alle blev klar til at fortsætte
opgaveløsningen, men også
for at bidrage til, at alle kom
hele hjem. Senere på ugen
fløj psykologerne til Irak,
hvor de gentog seancen med
de tilbageværende soldater
der.
I skrivende stund er
træningen af irakiske sikkerhedsstyrker stadig sat på
pause, og DANCON OIR Hold
10 er i venteposition med
hovedstyrken i Kuwait og en
fremskudt styrke på Al Asad
Air Base i Irak. Vi er klar til,
at genoptage træningen af de
irakiske sikkerhedsstyrker så
snart det bliver muligt

De internationale styrker
på Al Asad Airbase varsles
om aftenen d. 7. januar om
et forestående missilangreb, og går i dækning i
basens bunkeranlæg.

08. JAN 2020
Iran gengælder natten
mellem d. 7. og 8. januar
drabet på Qassem Soleimani, og angriber to amerikanske militærbaser i Irak
med ballistiske missiler.
Angrebene medfører kun
materielle skader.

09. JAN 2020
Hovedparten af det danske
OIR hold 10 trækkes ud
af Irak.

”

Da vi hørte den første
detonation, så hørte jeg
også et våben, jeg ikke
har hørt før, og jeg oplevede en voldsomhed,
jeg ikke har oplevet før
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T I L M Ø D E M E D

M U M I E R N E
Hver første tirsdag i måneden mødes 40-45 gamle
gardere til en frisk fro kost i sanglauget GARDERMUMIERNE
der, trods den slette ant ydning om et støvet og hengemt
selskab, fremstår nypudset og spillevende.
TEKST: APR-12 ANDREAS DALSGAARD

E

n skeptiker ville
fristes til at kalde
det en senior-seniorklub i seniorklubben, og jeg
skal være ærlig
at indrømme, at
det også var min
indskydelse, første
gang jeg hørte om

12
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lauget. Selv kalder de sig et laug for medlemmer i pensionsalderen, der har tid til en
sangfrokost en tirsdag formiddag. Det kan
måske være svært at se nødvendigheden af
eksklusive seniorklubber, når organisationen kæmper en indædt kamp for at tiltrække unge medlemmer. Men nuvel. Det være
det sagt. I efteråret modtog Garderbladet
en venlig invitation fra Gardermumierne,
der indbød til laugets julefrokost i kantinen

på Kastellet. Jeg takkede ja til invitationen
og lovede mig selv at møde fordomsfri
til frokosten, for ved selvsyn at få syn for
sagen.
KLOKKEN 10 MINUTTER i stilletid træder
jeg ind ad døren i en fyldt Kastels-kantine. Flankeret på en halv snes langborde
sidder gamle gardere skulder ved skulder
iført den, i dette selskab, obligatoriske

garderuniform med passende
velpressede skjorter, manchetknapper og medaljer.
Efter at være taget vel imod
af næstformand Frants Peter
Olsen når jeg nøjagtig at sætte
mig ved min anviste plads, før
selskabet anmodes at rejse sig i
retstilling for fanens indmarch.
I ansigterne omkring mig er
den samme stolthed at spore
i gardernes blikke. Et blik der
afslører tankernes kortvarige
nostalgiske tilbageblik på den
stolte tjeneste.
Gardermumierne har
eksisteret i næsten 17 år,
siden den første frokost blev
afholdt på Livgardens Kaserne
tirsdag den 8. april 2003. Ideen
var dengang – og er fortsat
det bærende idegrundlag, at
samle gardere i pensionsalderen til sang og frokost.
Ifølge mumierne selv, oprinder
laugets navn af, at Livgardens
pensionerede officerer kalder
sig ”De Tusindårige”. De gamle garderes
laug skulle helst (og naturligvis) overgå
officererne, og således tog lauget navn
efter ”De Tretusindårige” mumier.
MUMIEMØDET INDLEDES med et
obligatorisk navneopråb, hvor runde og
halvrunde fødselarer lykønskes, hvilket
modsvares med donationer af vilkårlige
flasker til frokostens tørstige selskab. I
det hele taget synes tilstrømningen af
drikkevarer at være en indøvet rytme. Øl
og vand fordeles og åbnes rutinemæssigt, og i julens anledning er baren fri.
Ved hver stol er dagens sanghæfte
uddelt. Lauget indleder med ”Kong
Christian stod ved højen mast” – den
er et fast indslag, uanset årstid. Herfra
følger i julens anledning klassikkerne
fra julekataloget. Der er ikke meget støv
at spore på stemmebåndene. Tværtimod synes samtlige tenorer at stemme
taktfast i, akkompagneret af klaver og
trompet.
Gardermumiernes minimumsalder
er 63 år. Herfra spænder aldersfordelingen over 30 årgange, med en 93 årig
gammel garder som ældste medlem af
lauget. Man skal egentlig være medlem
af Garderforeningen i København, for at
være en del af mumierne, men medlemmer af andre foreninger er velkommen,
hvis de blot tegner passivt medlemskab
af moderforeningen. Ethvert medlem
der søger optagelse, vurderes af mumiernes bestyrelse. Det er ren proforma.

Så længe de to kriterier er opfyldt, er
man velkommen i sanglauget.
EFTER SANG KOMMER FROKOST.
Normalt serveres et stykke med sild,
efterfulgt af en platte og ostemadder.
I anledning af julen, har bestyrelsen
opgraderet serveringen til en fuld
julefrokost. Og serveringerne er mange.
Retterne følger i slipstrømmen på den
seneste – som kageserveringer til et
sønderjysk kaffebord. Appetitten kendetegner gamle gardere. Jævnligt skåles på
tværs af bordene med ønsket om en god
jul, mens snapseflaskerne kontinuerligt
går på runde.
I et stille øjeblik kaster jeg blikket
rundt på bordene i Kastels-kantinen,
og det begynder at gå op for mig, hvad
der får denne samling gardere til at
mødes. Det er næppe anledningen til
at synge eller spise, der er det bærende
trækplaster. Det er udsigten til at møde
kammeraterne. Denne samling seniorer, har fundet et stærkt kammeratskab
over et aldersspænd på 30 år. De er ført
sammen med tjenesten ved Livgarden
som et fælles grundlag, og har fundet en
anledning til at dyrke et særligt kammeratskab. De ser ikke minimumsalderen
som et værn mod uterlige unge, men
derimod som et fællesskabsforstærkende grundlag for pensionerede gardere.
De vil gerne byde flere velkommen i lauget, for som de selv siger ”her er jo plads
til mange ﬂere garderkammerater”

Frokosten indledes med
sang. I anledning i julen
sang mumierne de bedste
klassikere fra julekataloget.
Serveringerne var mange.
Retterne fulgte i slipstrømmen på den seneste
- som kageserveringer til
et sønderjydsk kaffebord.

Er du over 63 år?
Så kan du blive medlem
af Gardermumierne i dag.
Årskontingent kr. 100
Kontakt sang- og frokostlaugets
forsanger Erik Schlüter på mail:
erik.schluter@live.dk
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H . M . Kongens Ga rde

Te k st AUG-1 7 Jo n a s B e ch Nielsen

Et indblik i

Kongens Garde

En europæisk gardeenhed

S

om blandt de få
lande i verden,
der ligesom
Danmark stadig
har et monarki, har Norge
også sin egen
Livgarde. H. M.
Kongens Garde
er navnet på den
bataljon i Norge,
der varetager
bevogtningen af
den norske kongefamilie og de kongelige
slotte og palæer.
Norge var, hvad der er de fleste bekendt,

14
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sent om at få sin selvstændighed, efter
først at have været en del i kalmarunionen
fra 1397 til 1523, og senere i union med
Danmark fra 1523 til 1814, for derefter at
indgå i union med naboen Sverige fra 1814
til 1905. Derfor har den Norske livgarde
ikke en nær så lang historie som den tilsvarende i Danmark, Sverige eller Storbritannien. Det har dog ikke afholdt Nordmænd
fra at være gardere i f.eks. Den Kongelige
Livgarde i Danmark under Den dansk-norske union, og senere den svenske konges
livregiment i Den svensk-norske union.
De første spor til et selvstændigt Norsk
garderregiment begyndte først at tage
form den 18. november 1816, kort tid efter

oprettelsen af Den svensk-norske union.
På det tidspunkt oprettede den svenske
konge en styrke på 38 norske soldater og
3 officerer til vagttjeneste i Stockholm. En
stor del af deres opgave var dog blot at stå
for kontakten mellem Kristiania (det senere
Oslo) og Stockholm, da det dengang var en
større opgave at holde kontakt over længere afstande. Men i kraft af at postvæsnet
og kommunikationsmulighederne blev
forbedret, besluttede den svenske konge
sig for at oprette en større garderafdeling
bestående af omkring hundrede mand den
6. maj 1856. Den 1. november 1856 ankom
den nye afdeling i Stockholm - klar til at
bestride tjenesten, og det er denne dag, der

H . M. K o ngen s Garde

Struense dømmes til døden,
hvorefter den parterede krop
lagdes på hjul og stejle.

NORDMÆND
GJORDE
MYTTERI
Siden Den Kongelige
Livgardes fødsel har
Nordmænd været en
stor og vigtig del af
mandskabet. Ved Den
Kongelige Livgardes
oprettelse i Danmark i
1658 bestod helt op til
4 kompagnier næsten
udelukkende af nordmænd, og de har der-

Gardisterne i 3. kompagni
er specialiseret i eksercits og tattoo, og betragtes som blandt de bedste
i verden til militær tattoo.

for længe været med
til at præge Livgardens
historie. Eksempelvis
da den daværende
kong Christian d. 7
var blevet for mentalt
svækket til selv at regere, var det normændene som ledte an i
mytteriet mod kongens
tyske livlæge Struensee i vinteren 1771, da
han forsøgte at regere
landet i kongens sted
og nedlægge kongens
livregiment.

Gardisterne i år 1906 –
kort tid efter at Norge
blev uafhængig og fik
sin egen konge.

betragtes som den norske
gardes oprettelsesdag. Navnet på den nye afdeling har
skiftet gennem tiden, men
fra 1866 blev den endeligt
kaldt for Hans Majestets
Kongens Garde.
I 1888, hen mod slutningen på Den svensk-norske
union, blev Garden overført
til Kristiania. Allerede det
efterfølgende år blev styrken
udvidet til nu at indeholde
2 kompagnier. I 1905 blev
Den svensk-norske union
formelt opløst, og Norge fik
sin egen konge. Siden da har
Gardens officielle navn været
H.M. Kongens Garde (herfra
HMKG), og nu stod norske
gardere endelig vagt om en
norsk konge.

D

en 9. april
1940 blev
Norge,
ligesom
Danmark,
invaderet
af Hitlers
Tyskland. På det tidspunkt
var tyskerne bange for, at
briterne ville indsætte tropper i Norge og dermed true
den tyske import af jernmalm fra Sverige. Derfor blev
kontrol over Norge anset
som værende meget vigtig,
mens Danmark mere blev
betragtet som et belejligt
springbræt nordpå.
HMKG, som stod for forsvaret af Oslo, spillede en
central rolle i det norske

forsvar som del af den norske
2. division. I de første hektiske dage af krigen, hvor tyske
marine- og faldskærmstropper allerede var landet om
morgenen den 9. april 1940,
var HMKG med til at bremse
tyskernes fremrykning ind i
landet. Om morgenen den 9.
april havde den danske regering overgivet sig til tyskerne, efter at hele Danmark var
blevet overrendt og kongens
residens Amalienborg omringet. Samme situation var
nordmændene fast besluttede på at undgå, men for at
kunne undgå tilfangetagelse
havde regeringen og kongen
brug for meget kostbar tid,
i en situation der gik meget
hurtigt.
Uden at møde særlig
modstand, havde tyskerne
allerede på den første dag af
invasionen, den 9. april, indtaget de største norske kystbyer, heriblandt Oslo. Men
den norske regering havde
tidligere på morgenen allerede haft held til at trække
sig ud af Oslo til byen Hamar,
og senere til Elverum. Norge
var blevet vendt på hovedet
i løbet af et døgn, og hæren
kæmpede med at få opsat
et organiseret forsvar. Med
information om hvor den
norske regering befandt sig,
besluttede den unge tyske
officer Eberhard Spiller sig
for at køre direkte til Elverum den 10. april for at tage
den til fange. Uden nogen
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En ”fjer” af sort bøffelhår er
monteret i garderens
Bowlinghat, der er inspireret af
det italienske Bersaglieri korps
Forrest i hatten sidder en rosette
i Norges nationalfarver med den
siddende regents monogram
Grønne epauletter på skulderen
Et mørkt læderbælte midt på
maven til bl.a. bajonetskeden
Gardisterne bærer ligesom
Livgarden hvide handsker
Ikoniske sorte bukser med hvid
stribe på siden

I filmen ”Kongens Valg” skildres
gardisternes kamp mod tyskerne i
Midtskogen d. 10. april 1940.
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forestiling om evt. modstand, kørte Kaptajn Spiller
mod Elverum i sin egen
private bil, efterfulgt af en
styrke på knapt hundrede
tyske faldskærmselitesoldater, der blev transporteret i tilfældige busser man
havde fundet i Oslo. Men
på vejen mellem Hamar og
Elverum lå den lille norske
flække Midtskogen. Her
var HMKG’s 1. kompagni
blevet sat ind for at dække
kongens tilbagetrækning,
hvilket gav anledning til
den måske vigtigste træfning mellem nordmænd og
tyskere i kampen om Norge.
Selvom kampen kun indebar ca. 100 mand på hver
side, resulterede den stædige kamp fra den norske
garde i, at de tyske tropper
måtte trække sig tilbage
og vente på forstærkninger
mens Kaptain Spiller selv
var blevet dødeligt såret.
Og det var netop den ekstra
tid, der blev vundet i det
slag, der gav den norske
regering og konge tid nok
til at undgå tilfangetagelse
og i sidste ende oprette
en eksilregering i London,
hvorfra den norske modstand kunne fortsætte.
HMKG’s stædige kamp
mod tyskerne vandt dem
eftersigende tilnavnet ”De
Sorte Djævle” på grund af

deres karakteristiske mørke
uniform. Kaptain Spiller
døde selv på operationsbordet kort tid efter som følge
af kampen.

D

en 22.
juli 2011
spillede
HMKG
endnu en
gang en
central
rolle i forsvaret af Oslo. Det
berygtede terrorangreb,
begyndte med en enorm
eksplosion i regeringskvarteret i Oslo lige ved siden af
stats- og justitsministeriet.
Eksplosionen var forårsaget af en mere end 500
kg tung gødningsbombe i
en parkeret varevogn. Det
var vagtkommandøren på
det kongelige slot i Oslo,
Egil Johannes Grønner, der
var den første i hæren til
at slå alarm, da han hørte
eksplosionen. Som tidligere
udsendt i både Kosovo og
Afghanistan genkendte
Grønner eksplosionen som
værende ekstrem alvorlig,
og udsendte straks ordre
til højt beredskab ved alle
vagtstyrkerne, og først og
fremmest forstærkninger til
beskyttelse af slottet. Eftersigende gik han så vidt som
at bruge en gravko, som
stod på stedet i forbindelse

med et byggeri, til at grave
skydestillinger og forhindringer i haven omkring
slottet.
Da det kom frem, at
gerningsmanden, Anders
Breivik, var forklædt som
politimand, blev soldaterne
beordret til at anholde alle
politimænd, der ikke kunne
fremvise gyldigt ID, hvilket
førte til anholdelsen af en
væbnet politimand, som
havde glemt sin identifikation. I alt deltog mere
end 700 gardere i aktionen
i Oslo ovenpå terrorangrebet.

E

fter
anden
verdenskrig blev
HMKG
udvidet
endnu
engang til også at indeholde et stabs- og støttekompagni, som bestod
af en række forskellige
specialiserede kamptropper, heriblandt skarpskytter
og sanitetssoldater, som
fremover skulle støtte de
eksisterende kompagnier i
kamp.
I alt udgøres HMKG
af ikke mindre end seks
kompagnier, men er stadig
kun organiseret som en
enkelt, om end meget stor,

SIR NILS OLAV

bataljon. Grunden til det er, at
de næsten udelukkende består af
værnepligtige, og således ikke har
behov for en opdeling mellem en
professionel, stående styrke og
værnepligtige, som vi kender det
i Danmark. På trods af forskellen i organisationsniveau, hvor
livgarden i Danmark er et helt
regiment med to bataljoner, så er
den danske og den norske livgarde
omtrent lige store.
Alle værnepligtige i Norge
skal tjene i 12 måneder. Alle
rekrutter har en basisuddannelse
på to måneder med felt-, skyde- og sanitetsuddannelse. Oven
i det kommer så fire måneders
specialisering inden for den rolle
og det kompagni, man senere
vil blive sat ind i. Efter de første
6 måneders uddannelse, bliver
de fordelt på et af de øvrige fem
kompagnier, som har en række
forskellige opgaver.
1., 2., og 4. kompagni er
såkaldte gevær-/vagtkompagnier bestående af ca. 180 gardere
hver. Det ældste kompagni er 1.
kompagni som var det oprindelige kompagni der blev oprettet
i 1856 i Stockholm. 2. kompagni,
som blev oprettet i 1889, og 4.
kompagni, som blev oprettet i

1920, er senere kommet til og
har samme størrelse og funktion
som 1. kompagni. Det er gevær-/
vagtkompagnierne, en styrke på i
alt omkring 540 mand, der skiftes
til at bestride vagten omkring de
kongelige slotte og palæer.
3. kompagni er en anelse min-

NORDMAND
VAR CHEF
Nordmanden Hans
Jacob Arnoldt var chef
for Livgarden mellem
1716 og 1728, for så
senere at blive øverstkommanderende for de
norsk-danske styrker
i Norge. Nordmænd
vedblev med at være
stærkt repræsenteret
i Livgarden frem til
Norges adskilles fra
Danmark i 1814.

dre, og er en enhed der specialiserer sig udelukkende i eksercits og
tattoo. De er delt op i ”musikgardister” som udgør et tamburkorps
og ”drillgardister” der foretager
eksercitsen. Rekrutteringen til
dette kompagni foregår separat,
og kun de bedste og mest motiverede ansøgere bliver optaget.
Rekrutter til 3. kompagni får deres
uddannelse selvstændigt fra de
øvrige rekrutter, da de skal bruge
alle 6 måneder før tjenesten i 3.
kompagni på at indøve eksercits.
Det norske drillkompagni er anerkendt som blandt de bedste til
militær-tattoo i verden.
5. kompagni er Stabs- og
støttekompagniet. Det består af
mange forskellige og varierende
roller som i alle mulige henseende
støtter vagtkompagnierne, lige fra
maskingevær- og skarpskytter til
lastbilchauffører og slotsordonnanser.
Det 6. kompagni er uddannelseskompagniet som alle rekrutter
er tilknyttet, indtil de bliver sendt
ud til de øvrige kompagnier efter
endt uddannelse. Her kan en
håndfuld af de ny-udklækkede
gardere, som har udmærket sig, få
lov til at agere mellemled mellem
befalingsmændene og de nye re-

HMKG´s officielle maskot
har siden 1972 været
kongepingvinen Nils
Olav fra Edinburgh Zoo,
Skotland. Nils Olav blev
adopteret som vicekorporal af HMKG efter enheden besøgte Edinburgh
Tattoo i 1972. Siden da
har HMKG forfremmet
Nils Olav hver gang,
enheden har deltaget i
Edinburgh Tattoo. Nils
Olav bærer i dag rangen
af colonel-in-chief. Navn
og rang er siden 1972 videregivet til to pingviner,
således den nuværende
maskot er Nils Olav III.
I 2008 blev Nils Olav
gjort til ridder, hvilket efter sigende var godkendt
af selveste Kong Harald
V. Nils Olav var den
første pingvin til at blive
slået til ridder.

GARDELUA
Symbolet på at man har
færdiggjort sin træningsperiode er den norske
”Gardelua” - en særlig
ikonisk hovedbeklædning
for den norske garde.
Den ligner til forveksling
skråhuen, som vi også
bruger i Danmark, men
med sine egne karakteristika. Den kan på mange
måder sammenlignes
med REX-mærket fra Livgarden. Inden de norske
rekrutter kan kalde sig
”gardister”, og få den
eftertragtede Gardelua,
skal de også igennem et
”lueløb”, en test der løber
over flere dage i felten,
hvor rekrutterne bliver
testet på alle deres færdigheder, psyke og fysik.
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krutter, og på den måde udvide
deres ledererfaringer.

M

ed hele tre
vagtkompagnier
har HMKG
omtrent 540
gardister til
at bestride
vagterne omkring de kongelige
slotte og palæer. Bestridelsen
af vagttjenesten roterer mellem
de tre vagtkompagnier som på
skift står vagt, er på beredskab
til støtte for politiet eller har
ø-fri/ø-dag. De norske gardister
er særligt sikkerhedsgodkendt,
således at de kan indgå i et tæt
samarbejde med politiet, som
det var tilfældet den 22. juli
2011.
Garderne står vagt hele året
rundt ved Det Kongelige Slot,
som er kongens residens i Oslo,
Akershus Fæstning og Skaugum
Gård, som er kronprinsparrets
residens. I sommerhalvåret står
garderne også vagt om Bygdøy
Kongsgaard, som er et kongeligt ejet natur- og landbrugsområde.
Hver dag kl 13:30 finder
vagtskiftet sted mellem de afgående og tiltrædende gardere,
en ceremoni som naturligvis

involverer en traditionsbundet
eksercitsfremvisning. Men
udover at gå i takt og svinge
omkring, så er livgarden i
Norge en hel del mere operativ.
Det betyder, at fokus på eventuelle trusler bliver prioriteret
højere, end at skulle stå pænt
og stille, og garderne må gerne
bevæge sig for at orientere sig
og tale med folk mens de står
vagt. På den måde minder den
norske garde en del mere om
Livgarden som vi kender den i
Danmark frem for f.eks. den i
Storbritannien.
Det er kun ved Det Konge-

DET KONGELIGE SLOT
Det Kongelige Slot i Oslo er den norske kongefamilies
hovedresidens. Slottet blev opført i perioden 1825 – 1849
og skulle have været residens for den svenske konge Karl
Johan, der dog ikke nåede at se slottet færdigt.
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lige Slot og Akershus Fæstning,
at garderne har deres paradeuniform på, mens de ved
Skaugum Gård står i almindelig
militær beklædning. Som hos
så mange andre traditionsbundne militærstyrker, har
HMKG’s paradeuniformer
næsten ikke forandret sig siden
indførelsen. Uniformen er
ikonisk mørk, hvor bukserne
er sorte med hvide striber, og
jakken er mørkeblå med grønne
epauletter på skuldrene.
Mens både danske og britiske gardere bærer de velkendte
bjørneskindshuer, så bærer de

norske gardere bowlerhatte.
Man skulle tro at dette måske
var en inspiration fra Storbritannien, men faktisk er de en
inspiration fra det Italienske
Bersaglieri korps, som stadig
selv bærer hat med fjer. Hatten
er mørkeblå, men er blevet
ændret til i dag at have sorte
bøffel-hår frem for en fjer i
højre side. Forrest i hatten er
placeret en rosette i Norges
nationalfarver (rød, hvid og blå)
med den siddende regents monogram, lig med REX-mærket
som vi kender det i Danmark

Gardernes Tidende

SIDEN 1885

Udflytning af statslige arbejdspladser inspirerer præsidiet
Det er blevet populært at
tale om bedre balance i
Danmark. Udkantskommunerne, der for længst
er omdøbt til vandkantskommunerne, investerer
store summer i at tiltrække
børnefamilier fra de store
byer, og i 2018 ﬂyttede
regeringen ﬂere hundrede
statslige arbejdspladser fra
hovedstaden til provinsen.
Denne manøvre har inspireret præsidiet, der nu vil
forsøge lignende ordning
indført i De Danske Garderforeninger.

D

et har over en
årrække været
en velkendt
kendsgerning,
at medlemmer
i stigende grad
samler sig i foreninger beliggende i landets største byer.
Tendensen medfører en uheldig
skævridning af medlemsfordelingen, hvilket frygtes i sidste

ende at resultere i en reel udtømning af medlemmer i vantkantsområderne med drastiske
økonomiske konsekvenser til
følge for foreningerne.
Også demokratisk medfører
skævridningen udfordringer,
da i forvejen stemmetunge
foreningers indflydelse i repræsentantskabet forøges. ”Vores
beregninger indikerer, at landets
fem største foreninger inden for
en overskuelig årrække vil kunne
diktere alle repræsentantskabsbeslutninger, og dermed neutralisere provinsens stemme” udtaler
præsidiets talsmand Jon Stylteberg og fortsætter: ”Frygten for
at storby-politik i fremtiden skal
diktere repræsentantskabet gør,
at vi nu planlægger at sætte ind
mod udviklingen”.
Præsidiets udflytningsplaner forventes introduceret over
to trin i løbet af 2021. I første
omgang indføres en fordelingsnøgle, der skal tilsikre
at ny-optagne medlemmer
fordeles jævnt i foreningerne.

”Fordelingsnøglen er basseret på
en algoritme, der tager hensyn
til lokalforeningernes størrelse.
Således vil de mindste foreninger
modtage ﬂest nye medlemmer,
mens de største foreninger
modtager færrest” udtaler IT
ansvarlig Anders Hulgaard.
Andet trin i udflytningsplanen angår de allerede
eksisterende medlemmer i
DG, der over en årrække vil
blive udflyttet fra de største
foreninger til organisationens
mindste foreninger. ”Andet
trin i udﬂytningsplanerne er
noget mere kompleks, da vi her
må tage hensyn til det enkelte
medlems præferencer i forhold til
foreningsaktiviteter. Det nytter
jo ikke noget, at ﬂytte et medlem
der trofast spiser gule ærter i en
sjællandsk forening, til en jysk
forening, der foretrækker stegt
ﬂæsk. Samtidig er det ikke alle
medlemmer, der spiser gule ærter, så at ﬂytte et sådan medlem
til en forening, der spiser gule
ærter ved generalforsamlingen

er i værste fald et tilbageskrift
for demokratiet” udtaler Jon
Stylteberg.
I forlængelse heraf vil
præsidiet i 2020 indsamle
oplysninger angående foreningernes foretrukne spise,
ligesom samtlige medlemmer
vil blive forespurgt om diverse
livretter, således at udflytningen af medlemmer kan ske så
hensigtsmæssigt som muligt.
Hvilke medlemmer der
rammes af udflytningsplanerne
vil præsidiet på nuværende
tidspunkt ikke oplyse, men
udtaler i en mail til Gardernes
Tidende ”At det nok rammer de
mest trofaste og aktive medlemmer, da de jo i forvejen altid
støtter op – uanset tid eller sted”.

Gardernes Tidende er et
fiktivt medie med fiktive
nyheder. Alt hvad du
læser, er skrevet med
et glimt i øjet, og intet af
indholdet bør tages til
videre efterretning ...

B LIV A NNO NCØR I GAR D ER BL ADE T
GARDERBLADET udkommer 11 gange
årligt med et oplag på 11.000 eksemplarer.
Tegn annonce på vegne af din lokalforening,
og modtag kr. 500 til foreningen.

En bjælkeannonce koster kr. 1.500 om året
(11 udgivelser), hvoraf 500 kr. kanaliseres
tilbage til den tegnende forening – til glæde
og gavn for medlemmerne.

Hør nærmere om annoncemuligheder i Garderbladet ved at kontakte redaktionen på
tlf. 3315 5204. Se mere på www.garderforeningerne.dk/garderbladet

Interesseret i en solid bank?
Torvet 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 1166
landbobanken.dk

VI LEVERER KUN KVALITET
skovbyforsamlingshus.dk
Assensvej 17, 5400
Bogense
64 81 15 16

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

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

SKORSTENSFEJEREN I HALSNÆS
Skortensfejermester Lars larsson

FORSIKRINGSMÆGLERE

Forsikringsmægler Jon Nielsen

Lille Kregmevej 23 B
3300 Frederiksværk
Tlf. 47 72 12 42 / 40 42 23 91
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GRINDSTED 2020
De Danske Garderforeninger afholder Repræsentantskabsmøde i
Grindsted på Ungdomsgården d. 13. juni 2020 kl. 11.
Det er gratis at deltage i mødet og et hvert medlem kan deltage.
Deltagelse i mødet forudsætter ikke at man deltager i hele weekenden.
Vi starter fredag den 12. juni med Kammeratskabsaften på Hotel
Svanen Grindsted, hvor der serveres buffet med efterfølgende kaffe.
Lørdag starter med andagt i Grindsted kirke også kaldet Hedens Domkirke, derefter parade
og march gennem Grindsted til Ungdomsgården, hvor Repræsentantskabsmødet afholdes,
mens der er ledsagertur til Giveegnens Museum, et specielt egnsmuseum. Lørdag aften
inviterer vi til aftenfest på Hotel Svanen Grindsted.
Vi glæder os til at se dig.

PROGRAM
Fredag d. 12. juni
Kammeratskabsaften

Lørdag d. 13. juni
Andagt, parade, march og møde

14:00
Andkomst og indkvatering på overnatningsstederne (fra kl. 14)

08:15
Bus fra Sdr. Omme Kro (eneste
bus)

18:00
Kammeratskabsaften på Hotel
Svanen, buffet med efterfølgende
kaffe.

08:15
Bus fra Hotel Svanen (alle faner
skal med denne bus)
08:30
Bus fra Hotel Svanen
09:00
Morgenandagt i Grindsted Kirke

S
GRATLI SE
GE
DELTA

09:45
Opstilling af parade ved kirken
10:00
March gennem byen med tambourer
11:00
Repræsentantskabsmøde
13:45
Herrefrokost på Ungdomsgården
15:15
Bus til Hotel Svanen
15:30
Bus til Hotel Svanen og Sdr Omme
Kro
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Lørdag d. 13. juni
Ledsagertur
09:00
Andagt Grindsted Kirke
09:45
Overværer paradens opstilling
10:00
Går til Rådhuset, til kaffe og brød.
Velkomst ved borgermester, der
fortæller om Billund Kommune og
Grindsted By
11:00
Bus med ledsagere kører til
Giveegnens museum, hvor der er
rundvisning.
11:30
Rundvisning på Give Egnens
Museum
13:30
Bus kører ledsagere til Sdr. Omme
Kro til frokost.
15:00
Bus kører ledsagere, der bor på
Hotel Svanen til hotellet.

Lørdag d. 13. juni
Aftenfest
17:30
Bus kører deltagere fra Sdr. Omme
kro til Hotel Svanen
17:45
Velkomst ved Tambourer
18:00
Velkomstdrink
18:20
Der bydes til bords
18:30
Præsidentens velkomst
01:00
Festen slutter
01:15
Busafgang til Sdr. Omme Kro

R E P R Æ S E N TA N T S K A B S M Ø D E

DELTAGERPRISER
Kammeratskabsaften og festmiddag foregår på Hotel Svanen i Grindsted.
Her er også mulighed for overnatning. Desuden er der mulighed for overnatning på Sdr. Omme Kro. Der er bus, der sørger for transport lørdag til
dem der vælger Sdr. Omme Kro. Booking af indkvartering skal ske samtidig
med tilmelding efter først til mølle. Der kan ikke bookes værelser direkte
ved hotellerne.

TILMELDING
Tilmelding med navn, adresse, forening, årgang, telefon og ønskede aktiviteter på mail til garder@nollund.dk
Betaling forgår ved bankoverførsel til Danske Andelskassers Bank 7729
1398475. Efter betaling er registreret sendes en bekræftelse.
Tilmelding og betalingsfrist senest 15. marts 2020
Gebyr ved tilmelding efter 15. marts 100 kr.
Gebyr ved tilmelding efter 15. april 200 kr.

OVERNATNING SDR. OMME KRO
Dobbeltværelse fredag/lørdag
Dobbeltværelse lørdag/søndag
Enkeltværelse fredag/lørdag
Enkeltværelse lørdag/søndag

795,795,695,695,-

OVERNATNING HOTEL SVANEN
Dobbeltværelse fredag/lørdag
Dobbeltværelse lørdag/søndag
Enkeltværelse fredag/lørdag
Enkeltværelse lørdag/søndag

895,895,895,895,-

Hotel Svanen Grindsted, Hedemarken 22, 7200 Grindsted, tlf. 7531 0155
www.hotelsvanen-grindsted.dk

Kammeratskabsaften eks. drikkevarer, pr. deltager
Repræsentantskabsmøde
Herrefrokost inkl. 1 øl/vand
Ledsagertur inkl. frokost
Aftenfest inkl. drikkevarer hele aftenen

250,Gratis
150,250,650,-

Ungdomsgården Grindsted, Østergade 1, 7200 Grindsted, tlf. 7532 0109
www.ugaarden.dk

YDERLIGERE INFORMATION
FORMAND MAR-93 Ulrik Baunsgård, Stakrogevej 51, 7260 Sdr. Omme tlf.
5134 7406
KASSERER OG REGISTRATOR FEB-74 Johannes Due, Juellingsholmsvej
20, 7200 Grindsted. Tlf. 6110 6611

Ved afbud efter 25. maj refunderes indbetalingen ikke.

ADRESSER OG KONTAKT

Sdr. Omme Kro & Hotel, Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme, tlf. 7534 1700
www.sdr-omme-kro.dk

Grindsted Kirke, Kirkegade 1, 7200 Grindsted
Give Egnens Museum, Donneruplundvej 2, 7323 Give, tlf. 7573 9375
ALTERNATIVE OVERNATNINGSMULIHEDER
Huset B&B – Bed & Breakfast, Østergade 22, 7200 Grindsted, tlf. 2720
0731
Danhostel – Grindsted Vandrehjem, Banegårdsvej 34, 7200 Grindsted, tlf.
7521 1919

5
6
2
3

4

1

(1) Hotel Svanen I (2) Ungdomsgården I (3) Grindsted Kirke I (4) Rådhus I (5) Danhostel Vandrehjem I (6) Huset B&B
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R E G I O N E R

Garderforeningerne i Nordjylland

R EGION

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

1

ÅBNE AKTIVITETER

FE B

Skydning på 15m
Foreningen skyder onsdag d. 5. og 19.
februar
Sted: Sjørring Hallen
Tid: 19:30
Se mere under: Thisted GF

4. MAR

FO R H E L E R EG I O N EN

Kammeratskabsaften
Vi mødes til kammeratligt samvær med
landsskydning, kortspil en bid brød og lidt
til ganen. Sted: Grønlandsvej 16, 9900
Frederikshavn. Tid: Onsdag d. 4. marts kl.
19.00 Se mere under: Vendsyssel GF

Hvad er nu det?
Når du fremover læser Garderbladet, vil du hver
måned kunne orientere dig om alle de foreningsaktiviteter, der er åbne for alle DG medlemmer.

R EG IO N SS KY DN IN G
TIRSDAG D. 10. MARTS
Skydningen foregår igen i Vodskov Skytteforenings lokaler. Sæt derfor allerede X i kalenderen. Mere information følger i kommende
udgave af Garderbladet.

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

Himmerland

GF 34 - 4/12 1914

Formand: NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75
MobilePay: 5749QC
Mail: garder.himmerland@gmail.com
www.garderforeningerne.dk/gf34
facebook.com/himmerlandsgf

AFHOLDTE ARRANGEMENTER

Generalforsamling nr. 105: Foreningen
har i dag et medlemstal på 114 medlemmer. Kontingent for 2020 blev fastsat til
300 kr., der opkræves 12. april. På valg
til bestyrelsen var nov-75 Kristian K. Kristensen, apr-12 Rasmus Høgh Nørskov og
maj-89 Mikkel Elmlund. Da apr-12 Rasmus
Høgh Nørskov ikke ønskede genvalg blev
apr-88 Claus Storgaard Nielsen og nov-90
Jesper Fomsgaard (tidligere Hobro GF 35)
indvalgt i bestyrelsen. På valg til suppleanter var jan-62 Peter Jensen samt mar-62
Jens Peter Steffensen, der ikke ønskede
genvalg. Nov-78 Niels Frederiksen valgt til
suppleant i stedet. Fanebærere: Genvalg
til apr-76 Ole Haarbo og jan-68 Poul Erik
Bundgaard. Da Fanebærer apr-12 Rasmus
Høgh ikke ønskede genvalg blev faneløjt-
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nant nov-78 Niels Frederiksen valgt til fanebærer. Genvalg til faneløjtnant nov-75
Kristian K. Kristensen (R). Som revisor blev
mar-65 Jesper H. Jespersen genvalgt. Skydeudvalg genvalg til juli 59 Kjeld Højslet.
Apr-88 Claus Storgaard (Hobro GF 35) blev
indvalgt i udvalget. Bowlingudvalg: Genvalg
til maj-89 Mikkel Elmlund. Juni-85 Tommy
Jensen (Hobro) blev indvalgt i udvalget.
Golfudvalg: Genvalg til nov-75 Ernst Klysner. Revisor suppleant: Genvalg til maj-55
Henning Madsen.
Kjeld Sørensen

HIMMERLAND GF: Under foreningens generalforsamling var der hæderstegn til følgende: 60
år - nov-54 Orla Juul Nielsen, 50 år - jan-58 Bent
Hjort Knudsen, 40 år - apr-70 Jørn Saaby, 40 år
- aug-76 Kjeld P. Lorentsen, 40 år - jan-78 Sten
Jensen, 40 år - febr-78 Niels Kristian Bisgaard, 25
år - apr-88 Claus Storgaard Nielsen, 25 år - maj89 Sten Andersen og 10 år - jan-90 Morten H.
Andersen. På billedet ses de 4 modtagere af 40
års tegn. Fra venstre: Febr-78 Niels Kr. Bisgaard,
jan-78 Sten Jensen, aug-76 Kjeld P. Lorentsen og
apr-70 Jørn Saaby.

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

Hjørring & Omegn

GF 56 - 14/3 1930

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

Nordjylland

AFHOLDTE ARRANGEMENTER

Julesammenkomst: Tirsdag den 3. december havde vi vor traditionelle julesammenkomst i Papegøjehaven, hvor vi spillede
gavespil om ikke blot 12 dejlige ænder men
også om 3 store købmandspakker med alt,
hvad der hører til en hyggelig jul. Derudover
kunne vi også i år spille om alle de dejlige
gaver, som vore medlemmer gavmildt havde begavet Garderforeningen med. En stor
tak til alle de gavmilde medlemmer og firmaer. I aftenens løb blev der også gaver nok
til et amerikansk lotteri, og mange af de ca.
115 deltagere gik ikke hjem uden en eller
anden gevinst. En dejlig og hyggelig aften,
hvor der også var tænkt på børnene, idet
der blev uddelt flødeboller til alle deltagende børn. En aften som varmt kan anbefales.
Jul. 78 Kristian Bengaard

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

Thisted Amt

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

Morsø

registrator: Søren Thomassen, Sekretær:
Kristian Bengaard, Oldermand Skyttelauget: Flemming Hassing, Oldermand Jagtlauget: Jesper Svarre, Bestyrelsesmedlem: Jan Holmgaard, Bestyrelsesmedlem:
Søren Faurholt, Bestyrelsesmedlem: Poul
Gajhede.

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Tirsdag d. 11. februar kl. 19:30 Katteskydning: På Gl. Lindholm Skole
arrangerer Skyttelauget den årlige katteskydning, der altid er en hyggelig og
munter skydeaften sammen med andre
gardere. I aftenens løb bliver den nye Kattekonge udnævnt. Tilmelding senest den
09.02 til oldermand Flemming Hassing,
Tlf. 9838 3122.
Konstituering: Efter generalforsamlingen
har bestyrelsen på vort første bestyrelsesmøde, afholdt 10. december, konstitueret
sig således: Formand: Olav Vibild, Næstformand: Jens Rye-Andersen, Kasserer og

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag d. 5. og 19. februar kl.
19.30: Skydning 15m og kammeratskabs
aften i Sjørring Hallen. Vi mødes på skydebanen i Sjørring hallens kælder. Indgang
fra bagsiden af hallen. Vi håber at se dig
til et par hyggelige timer.
Fredag d. 6. marts kl 18.30: Generalforsamlingen afholdes på Thisted Bryghus.
Bryggerivej 10. Thisted. Dagsorden ifølge vedtægter. På valg er: Aug.79 Jens L.
Dahlgaard, Apr.79 Erik M. Nielsen, og Apr.
88 Glenn K. Andersen. Menu: Gule ærter,
is og pandekager, all inkl. pris ca 150.- kr.
Hæderstegn bæres. Tilmelding senest d.
1. marts til Niels Godiksen på 2090 7901
el. n.godiksen@mail.dk.

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Kammeratskabsaften/Landsskydning/Makrelaften: Grønlandsvej 16,
9900 Frederikshavn. Onsdag d. 5. februar
kl. 19. Denne aften vil FEB-75 Erik Kri-
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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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Torsdag d. 27. februar. Det
nye år er startet. Vi fortsætter selvfølgelig
skydningen. Husk, at dette er sidste chance for at få finjusteret sigtekornet inden
regionsskydningen. Skydningen foregår
i Vodskov Skytteforenings lokaler. Disse
findes på Vodskovvej 103 (ved rundkørslen nord for Vodskov) Der skydes torsdag d. 27. februar. Skydningen starter kl.
19. Tilmelding senest 2 dage før til: Kim
Tøttrup på Tlf. 4085 0415 / 2498 8900
mail: nyfaurholt@c.dk eller Jacob Dam
Rasmussen på Tlf. 2448 0186 eller mail
jdamrasmussen@gmail.com
Jacob Dam Rasmussen

Garderforeningerne i Midtjylland
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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

FE B

FOR H EL E R EGIONEN

Skydning på 15m
Herning Garderforening skyder alle tirsdage i februar måned
Sted: Lundgårdsskolen i Tjørring
Tid: 19:00 – 21:00
Se mere under: Herning GF

FE B

Kære medlemmer. Så kom vi godt ind i
2020, og dermed har vi også taget hul på
anden del af sæsonens program – et program der udover hyggelige kammeratskabsaftner, blandt andet også indeholder
foredrag med MAJ 50 Rogers Søgaard og
en spændende byvandring i Skagen. Vi har
desværre måtte sige farvel til flere medlemmer i den seneste tid, da de ikke har
fundet det vigtigt at betale deres kontingent, trods flere rykkere. Det skal vi nu som
sådan ikke dvæle ved, men jeg vil i den forbindelse opfordre jer til at have antennerne
ude, og opfordre gamle gardere, der ikke er
medlem, til at blive det. Vi har alle nydt godt
af De Danske Garderforeningers støtte, da
vi selv var i Livgarden, og kun med stærke
lokalforeninger, kan vi fortsat støtte op om
vores elskede regiment.
Peter Christensen

ÅBNE AKTIVITETER

Bowling for gamle gardere
Du kan bowle med Herning GF onsdag d.
12/2 samt 19/2.
Sted: Herning Bowlinghal, Fyrrevej 6,
7400 Herning Tid: 19:00
Se mere under: Herning GF

2 7. FE B

stensen, for sidste gang, inden han kommer alt for godt i gang, med at nyde sit
otium, fortælle om Sæby Fiskeindustris
udvikling, og medbringe mange spændende smagsprøver. Derudover er der selvfølgelig også skydning, kortspil, en bid brød
(med makrel) og lidt til ganen.
Kammeratskabsaften/Landsskydning: Grønlandsvej 16, 9900 Frederikshavn. Ons. d. 4. marts kl. 19. Vi mødes
til kammeratligt samvær med landsskydning, kortspil en bid brød og lidt til ganen.

Garderskydning
Deltag i træning til landsskydningen med
salonriffel på 15m bane.
Sted: Skyttehuset, Stenvad Bygade 55,
8586 Ørum Tid: Torsdag d. 27. februar kl.
18:30 Se mere under: Djursland GF

Hvad er nu det?
Når du fremover læser Garderbladet, vil du hver
måned kunne orientere dig om alle de foreningsaktiviteter, der er åbne for alle DG medlemmer.

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Der afholdes regionsbowling i
Viborg lørdag den 22. februar fra kl. 9.45
til ca. 14 I Bow-linghallen, Tingvej 2, 8800
Viborg. Efter velkomst og introduktion
til dagens spil, bowles der i ca. 1,5 time.
Herefter sluttes der med en god frokost i
caféen. Pris inklusiv frokost er 250 kr. pr.
person. Der kan købes drikkevarer til rimelige priser. Tilmelding til Per Dalgaard, enten på mail: perdalgaard53@gmail.com
eller på tlf. 2990 1095, senest fredag den
7. februar.
Skydning: Vi skyder hver onsdag aften, fra kl. 20 – 21.30, på Bjerringbrohallens skydebaner. Banerne har nu elektroniske skiver, hvor resultatet vises straks!
Mød op og prøv at skyde under de nye og
tidssvarende forhold.
Feb. 74 Per Dalgaard

Djursland

GF 55 - 7/4 1929

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Garderskydning: Torsdag den
27. februar fra kl. 18.30 i Skyttehuset,
Stenvad Bygade 55, 8586 Ørum. Der skydes på 15 m bane. Medlem jan – 59 Søren
Bøystrup er på banen, han giver gode råd
til, hvordan man rammer plet. Efter skydningen er der Kirstens kaffe og kage. Her
er der gardersnak, eller om alt andet, der
rører sig i samfundet. Du vil ikke fortryde
det når du kommer, du vil komme igen. Du
behøver ikke at skyde, vi er 10 til 15 garde-

re med ledsagere sådan en aften. Husk at
alle er velkommen, aftal samkørsel med
en garder.
Jan 63 – Chr. Brøgger
In Memoriam: Maj 56 – Jens Hougård er
pludselig død den 20. december 2019, 83
år gammel. Jens har været medlem af
Djurslands Garderforening i 63 år. Han sad
i bestyrelsen i 29 år. Han var en dygtig læremester for os alle. Han har ydet en stor
indsats for foreningen. Ved sidste bestyrelsesmøde i november fik Jens at vide, at han
var blevet indstillet til at modtage Danske
Garderforeningers Hæderstegn. Det skulle
han have overrakt ved en passende lejlighed
i 2020. Det blev han glad for. Den 18/12 var
Jens og jeg på besøg hos et af vores medlemmer, der fyldte rundt. Vi havde aftalt at
mødes 10 minutter før, og så køre sammen
det sidste stykke. Og her siger Jens altid ”og
vi skal jo i uniformen”. Da vi ankom til adressen, og kørte ind på gårdspladsen, ser jeg
på uret og siger: ”Flot Jens. Den er præcis
10.00” og Jens siger: ”Ja vi er jo gardere”.
Han glemte det aldrig, og han var stolt af
at være garder. Jens nød disse selskaber og
at snakke med mennesker, han ikke mødte
så tit, og vi andre nød at være i selskab med
Jens. Æret være Jens` minde.
Dec – 83 Peder Byskov

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

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Tirsdage i februar fra
kl. 19 til kl. 21 på 15 m banen under Lundgårdskolen i Tjørring. Her står vi klar til at
hjælpe, hvis du ønsker det. Vi har også kaffe på kanden, så vi kan få en hyggesnak.
Mulighed for landsskydning i februar og
marts. Afslutning tirsdag d. 24. marts kl.
19 med damernes skydning. Tilmelding
nødvendig til JAN-73 Ole Haunstrup Andersen mosegaarden@hotmail.dk. Tlf.:
2323 2059. Hvis yderdøren til kælderen
skulle være smækket i, så ring til MAJ-80
Steen Rytoft Lillegaard tlf. 5091 3288, så
vi kan få den åbnet igen - også hvis du er i
tvivl, om der er skydning. Du kan altid holde dig orienteret på vor Facebook side.
Bowling: Onsdag den 12/02 og
19/02 kl. 19. Alle kan deltage til disse
hyggelige sammenkomster. De der har
lyst, kan og vil, har mulighed for at deltage i Regionsbowling ved Tinghallen i
Viborg, lørdag den 22. februar med start
kl. 09:30. Husk at vi har stolte traditioner
GARDERBLADET - FEBRUAR 2020
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i denne turnering, idet vi har vundet 9 år i
træk. STED: Herning Bowlinghal, Fyrrevej
6, 7400 Herning. Tilmelding: OKT-77 Bjarne Albæk, Tlf. 2286 7949, bjarnealbak@
gmail.com
Generalforsamling: I henhold til foreningens love indkaldes der herved til generalforsamling. Torsdag d. 5. marts kl. 18.30 i
boldklubben Herning Fremad Ringkøbingvej 78, 7400 Herning. Forslag som ønskes
behandlet tilstilles formanden skriftligt
senest 8 dage før generalforsamling. Oplys ved tilmelding om du ønsker ”gule ærter” eller ”karbonader”. For mad og 1 øl/
vand betales 200,- kr. Tilmelding senest
24. februar til: Claus Eegholm tlf.: 6077
7777; e-mail: eegholm@post.tele.dk.

Skanderborg & Omegn

HOLSTEBRO GF: Mandag den 9. december afholdtes den traditionelle juleskydnig for medlemmer og deres familier. Der var stor koncentration,
både hos store og små. En hyggelig aften for alle,
som sluttede med gløgg/sodavand og æbleskiver,
og ikke mindst præmier til de tre bedste skytter i
hver række.

Interesseret i en solid bank?

Følg os på Facebook: ”Garderforeningen
for Herning og Omegn”

Torvet 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 1166
landbobanken.dk

Claus Eegholm

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

HERNING GF: Julehygge i Herning GF: Vi julehyggede rigtigt denne aften, til den store guldmedalje. Alle 35 fremødte fik en hyggelig og stemningsfyldt aften, hvor vi nød glöggen og æbleskiverne.
Vi sang, og ikke mindst spillede vi julebankospil og
amerikansk lotteri om de mange flotte præmier.
En stor tak til alle som gjorde dette arrangement
muligt og ikke mindst til alle jer som kom og gjorde det festligt.

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

AFHOLDTE ARRANGEMENTER

Generalforsamling: Torsdag den 3. oktober afholdtes der ordinær generalforsamling. 32 gamle gardere var mødt op til gule
ærter med tilbehør. Efterfølgende var der
generalforsamling. Det kunne konstateres,
at foreningen stadig er godt med fremme
i landsskydningen, og at der trænes flittigt
for at blive bedre. Der var ikke de store skelsættende drøftelser, dog var der fokus på
foreningens 110 års jubilæum i 2022, som
der er håb om, at kunne kombineres med
repræsentantskabsmøde. Alle valg var genvalg, dog blev Simon T Andersen nyvalgt
som revisor i stedet for Niels Poulsgaard.

Kristian Andersen

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

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
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GF 36 - 4/2 1916

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Landsskydning/pokalskydning:
Torsdag den 19. marts kl. 19. Højmark
Hallens skydekælder, Adelvej 41, 6940
Lem St. Igen i år skyder vi pokalskydning
M/K og landsskydningen på 15 m. samme aften. Skydningen vil foregå på den
måde, at de der vil deltage i De Danske
Garderforeningers Landsskydning på 15
m. afgiver 20 skud. Resultatet af de 10
første afgivne skud vil herefter blive brugt
i pokalskydningen, denne skydning er delt
op i to afdelinger, hvor resultatet her fra
foråret bliver lagt sammen med resultatet fra efterårets skydning, for at vinde
vandrepokalen skal man have deltaget i
begge skydninger, og have sammenlagt
det højeste resultat. Men der er Garderglas som præmie ved begge skydninger, en
første og anden præmie i alle rækker. Evt.
tilmelding senest mandag den 16. marts
til Skydeleder Anders Bjerg på 5176 9891
eller lindevej.20@dlgtele.dk
JAN 72 Anders Bjerg

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

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Onsdag den 19.02. Fællesskydning med Soldaterforeningerne.
Kontakt er Peter Sørensen; 2484 8078.
Erik Tjener

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Mandag den 17. og onsdag den
26. februar kl. 19: 15-meter skydninger i
Morten Børup Hallen, Møllegade 45, 8660
Skanderborg. Ud over skydning er der
også god mulighed for at møde andre gardere. Derfor opfordres du til at komme og
skyde. Tag gerne en anden garder med til
skydning. Pris for skydning er 25,00 kr. pr.
serie á 25 skud. Der serveres gratis kaffe.
Virksomhedsbesøg forår: Onsdag, den
25. marts kl. 19.00 hos Veteranhjem
Midtjylland, Edwin Rahrs Vej 61, 8220
Brabrand. Veteranhjemmet vil give os en
rundvisning og fortælle om deres aktiviteter. Derefter byder de på kaffe og Norsk
Hjemmebag. Medlemmer og ledsagere er
meget velkomne. Tilmelding til formand
Asger Thykjær, tlf. 2166 6559 eller mail
brittaogasger@fibermail.dk senest søndag den 15. marts.
Betaling af kontingent: Hvis du uheldigvis
skulle have glemt at betale dit kontingent
for perioden 01.10.19 - 30.09.20 vil vi sætte meget stor pris på, at du betaler snarest
muligt, så vi ikke skal bruge ressourcer på
at inddrive forfalden kontingent. Du kan nu
blot swipe beløbet på MobilePay, nr. 97839.
Vi vil så gerne beholde dig i vores forening.
Godt Nytår: Tak for året, der er gået. I 2019
var vi: Til 15 meter skydning og katteskydning i Morten Børup Hallen; På virksomhedsbesøg på Nordic Seed; Til 200 meter
skydning; Med til Flagdag; På virksomhedsbesøg hos Kamstrup og så har vi afholdt to
bankospil med dejligt mange deltagere – 35
i oktober og 48 i december. Tak for jeres opbakning.
Asger Thykjær

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

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Regionsbowling: Lørdag d. 22.
februar er der regionsbowling i Bowlinghallen, Tingvej 2, 8800 Viborg. Vi starter
kl. 09.45 til ca. kl. 14.00. Pris kr. 250. Senest tilmelding 9. februar på mail til regionsbowlingleder, Karsten Fruergaard.
karstenfruergaard@hotmail.com.
Generalforsamling: Onsdag den 26. februar afholdes generalforsamlingen i ”Pa-

R E G I O N E R

radiset”, Kasernevej 9. Kl. 18 er der spisning. Selve generalforsamlingen starter
kl. 19. Husk tilmelding til formand Jens
Saabye senest d. 23. februar.
Jørn Bech

Aarhus & Omegns 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

hjælp – og naturligvis stor tak til vores egen
Skydeleder for en flot planlægning og afvikling af den fornøjelige aften.
John de Taeje

GF 05 - 26/9 1902

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

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
Hjemmeside: www.aarhusgarderforening.dk
Facebook: @Aarhus Garderforening

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning med pistol: Tirsdag den 4. februar, 3., og 31. marts kl. 19:15 – 21.
Skydning med riffel: Onsdag den 5. februar, 4. marts og 1. april kl. 19:15 – 21.
Skydning foregår i Skytternes Hus DSB/
ASF, Gøteborg Allé 7G, Aarhus N. Oplysning om skydninger hos Jan Creutzberg,
tlf. 3030 2162. Forudgående tilmelding er
ikke nødvendig. Kom og vær med.
Torsdag den 12. marts kl. 18: Spisning
med foredrag på Restaurant Kohalen,
Jægergårdsgade 154, Aarhus. Velkommen til sprødstegt wellness. En aften med
stegt flæsk ad libitum, skummende øl, en
spændende gæstetaler og hyggeligt samvær. Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til Per Bundgaard, tlf.
8698 8600 eller mail til perbundgaardblikkenslagerfirma@hotmail.com senest 5.
marts.
Ændring af adresse, telefonnummer
eller e-mail bedes straks meddelt til registrator Jan Creutzberg, tlf. 3030 2162 eller
mail til gfaa1902@gmail.com

Jan Møller

Garderforeningerne i Sydjylland
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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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling den 20. februar kl.
19.30 i garderstuen på Hjemmeværnsgården i Veldbæk. Dagsorden samt kontingent vil blive sendt pr. mail. Har vi ikke
din mail eller har du fået en ny, kontakt da
venligst, Kim M. Andersen på mail: kimmichaelandersen@gmail.com eller tlf: 2625
0853. Kom og gør din stemme gældende.
Efter generalforsamlingen vil foreningen
være vært for smørrebrød, øl/vand.

AUG-01 Allan Lysebjerg Andersen

Fredericia & Omegn

Garderforeningen for
Horsens & Omegn
GF 03 - stiftet 5/10 1889
Støtter/bakker op/hjælper Den Kongelige
Livgarde & De Danske Garderforeninger

GF 29 - 28/10 1912

Formand: JAN-70 Jørgen Bojsen Jensen
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld
Tlf. 20 29 58 85 Mail: joergenbojsen@turbopost.dk
www.dg-hs.dk
Facebook: @Horsens Garderforening

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

Haderslev

HADERSLEV GF: Forskningsleder, dr.phil. Hans
Schultz Hansen, Rigsarkivet Aabenraa, afholdt et
indlæg for os om et emne, som ikke mange har
tænkt og hørt meget om, nemlig, den tyske spionage mod Sønderjylland op til den 9. april 1940
Hans Schultz Hansen er helt sikkert kendt af mange af vore medlemmer fra dagspressen og TV, og
leverede et utroligt spændende foredrag om dette
emne. Hans Schultz Hansen er en meget optaget
foredragsholder, så vi var meget glade for, at han
har kunnet indsætte dette foredrag for os i sin
travle kalender.

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 26. februar kl. 19:30:
Skyde og kammeratskabsaften - Skydeloftet, Haderslev Kaserne (DP). Mød op
til den sædvanlige hyggelige – men også
knivskarpe konkurrence – i gode kammerater og venners lag.
Torsdag den 20. februar kl. 19:30:
Regions bowling Sted: City Bowling, Fredericia – Tilmelding/hold hos Dan Poulsen
Mobil 6060 6858 eller bowling@gf57.dk
AFHOLDTE ARRANGEMENTER

Onsdag den 18. december: Juleskydning
hos Haderslev Skyttecenter. Midt i den
travle juletid, afholdt foreningen vort traditionelle arrangement, Juleskydning, hvor vi
plejer at have en hyggelig og fornøjelig skydeaften med vore ledsagere og med pæne
præmier på højkant – men æren er naturligvis det fagreste træ i skoven. Det blev en
hyggelig og munter aften, hvor herresiden
med sved på panden må konstatere, at
damerne bliver skarpere og skarpere. Duel-skydning på luftpistoler reddede dog lidt
af stoltheden for herresiden. Tak til Steen
fra Skytteklubben for god og kompetent

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Hermed indkaldes
til ordinær generalforsamling på Bramdrupdam kro mandag den 16. marts, kl.
19. Dagsorden ifølge vedtægterne, og tro
mod traditionen serveres der efter generalforsamlingen gule ærter til en meget
gunstig medlemspris på 100,- kr. Tilmelding til formanden af hensyn til antallet
af kuverter. Yderligere oplysninger om generalforsamlingen vil tilgå medlemmerne
på mail eller pr. post.
Garderforeningen for Kolding og Omegn
ønsker alle medlemmer og deres familie et
godt nyt år.
Kontingent: Til de af jer der endnu ikke har
betalt kontingent for 2020: Husk at overføre
300,- kr., til foreningens konto. Foreningens
bankforbindelse er Middelfart Sparekasse,
og vores konto er: reg. nr. 0759 og kontonummer 3226958915. Bemærk: Vi har ikke
PBS koblet på vores konto!

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
GARDERBLADET - FEBRUAR 2020
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GF 28 - 18/8 1912

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

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

4
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Ribe & Omegn
Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
Tlf. 20 76 31 06
Mail: leifhave@hotmail.com

REGI ONSS KYDNI NG
TIR SDAG D. 2. MAJ

Bryggeriet Vestfyen Cup. Skydning på 50
meter afholdes tirsdag d. 12. maj. Nærmere
vil fremgå af kommende garderblade – invitation udsendes til foreninger i region 4.

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Varde og omegns
garderforening afholder deres årlige generalforsamling tirsdag d. 10. marts på
Næsbjerg hus kl. 1830. Spisning kl. 19.
Dagsorden i henhold til foreningsvedtægter. NB. Vi oplever stadig problemer med
e-mail adr. fra vores medlemmer. Har i
fået en ny e-mail adr. send da venligst
den nye e-mail til vores formand Carsten
Christensen på mail ccskovgaarden@
godmail.dk
Bestyrelsen

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

AFHOLDTE ARRANGEMENTER

Julebanko i nye lokaler: Det årlige jule-banko spil blev torsdag 5. december aften afviklet med et meget fint fremmøde.
Ja selvfølgelig møder man stærkt op, når
der til Banko. Spillet er om 12 fine Ænder.
Gaveæsker & Vinen dertil leveres af Hedensted VVS. Efter Banko var der Gløgg og Æbleskiver, som kunne nydes, imens der blev
solgt lodder til amerikansk lotteri. Der skal
lyde en rigtig stor tak til alle sponsorerne.
NB! HUSK, at hvis du ikke har modtaget
mail fra mig i lang tid, så er det nok fordi, at
jeg mangler din rigtige mail adr. Send så den
rigtige til k.internet38@gmail.com.
Kai Hansen
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Assenskredsen

GF 66 - 2/9 1945

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

GARDERBLADET - FEBRUAR 2020

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Regionsskydning- og landsskydning på 15 meter: Der afholdes regionsskydning den 3. marts i Særslev Skyttehus. Det er Vestfyns Garderforening, som
er vært for arrangementet. Tilmelding til
skydeudvalgsformand Kim Lorentzen på
mobil 4079 1238 eller til formanden på
mobil 2299 3712 gerne snarest muligt.
Generalforsamling: Det er i skrivende
stund endnu ikke besluttet, hvor årets generalforsamling skal finde sted. Bestyrelsen arbejder på forskellige forslag, da vi
skal finde et nyt sted. Generalforsamlingen forsøges afholdt d. 20.03. Endelig indkaldelse vil fremgå af næste garderblad.
75-års Foreningsjubilæum: Vores garderforening har eksisteret i 75 år d. 2. september 2020. Sæt X i jeres kalender ved
den 5. september 2020.
Tom Kristensen

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: 15 meter gevær/pistol i
FKS-Hallen, Tranehøjen 5, 5250 Odense
SV Tirsdag den 4. og 11. februar samt 3.
og 10. marts kl. 19.
Generalforsamling: Torsdag den 27. februar kl. 18.30. Grundet usikkerhed om
Postnords brevomdeling i 2020 indkaldes
hermed til: Ordinær generalforsamling i
Restaurant Næsbyhoved Skov, Kanalvej
52, Odense 5000 C. Dagsorden i henhold
til foreningens vedtægter. Som tidligere
starter vi også i år med spisning og afholder derefter generalforsamling kl. ca. 21.

Traditionen tro vil der blive serveret: Kogt
torsk og pandekager med is samt Kaffe á
kr. 325 pr. kuvert eksklusive drikkevarer.
Såfremt du ikke ønsker ”kogt torsk”, kan
engelsk bøf serveres efter forudgående
aftale ved tilmelding. NB: Tilmelding til
spisning (husk at oplyse, hvis du ønsker
engelsk bøf), der bindende skal ske senest
søndag den 16. februar til: Henrik Gattrup
på tlf. 2073 4089 eller e-mail hgprivat2@
gmail.com
Garderstue: Torsdag den 19. marts kl.
19.30
Bowling: Torsdag den 26 marts.
City Bowling Center Rugaardsvej 46. Tilmelding til Rene Lyholm på telefon 2042
8032 eller mail lyholm67@gmail.com.
Jesper Carl Hansen

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Næste Kammeratskabsaften
med skydning er fredag den 21. februar.
Vi starter med at skyde kl. 18, hvorefter vi
spiser vor medbragte mad. Drikkevarer til
de sædvanlige lave priser.
AFHOLDTE ARRANGEMENTER

Vort julearrangement med ledsagere den
6. dec var igen meget vellykket med 28 deltagere. Det var en hyggelig aften med spisning, bankospil og skydning med præmier
til de 3 bedste skytter. 1. præmien gik til
Louise, 2. præmien til Karen Arvad og 3.
præmien til Lene Bach. Feb. 71 Jørn S. Jessen

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
VI LEVERER KUN KVALITET
skovbyforsamlingshus.dk
Assensvej 17, 5400
Bogense
64 81 15 16

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

Nordfyn

GF 51 - 5/8 1924

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Der afholdes garderskydning i Særslev Skytteforenings lokaler,
Torsdag den 13/2 klokken 18.30. Denne
skydeaften er med damer, så tag dem
med og få sammen en hyggelig aften med
skydning og spisning og socialt samvær.

R E G I O N E R

Tilmelding til denne aften skal ske senest
den 7/2 af hensyn til bestilling af mad til
Renè Rasmussen tlf 2168 9687 eller mail
på dytbaat1@gmail.com.
Generalforsamling: Nordfyns Garderforening afholder generalforsamling
Fredag den 27/3 klokken 18. I Særslev
Skytteforenings lokaler. Dagsorden ifølge
vedtægter, forslag til generalforsamlingen fremsendes til formanden senest den
16/3. Efter generalforsamlingen er der
spisning og kammeratligt samvær. Tilmelding til generalforsamlingen er senest
den 15/3 til Renè Rasmussen.
Regionsskydning: Afholdes Tirsdag
den 3/3 klokken 18.30 i Særslev Skytteforenings lokaler, Vestfyns Garderforening er værter denne aften. Tilmelding
til Renè Rasmussen senest den 23/2.

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Vi skyder hver onsdag på skydebanen i Lillebæltshallen fra kl. 18.30.
Husk årets landsskydning på 15 m. Kontakt evt. Knud på 4021 6548.
AFHOLDTE ARRANGEMENTER

Bankospil: Det var en rigtig hyggelig aften
med omkring 100 deltagere. Alle havde
medbragt gaver til det amerikanske lotteri.
Vi spillede om 40 ænder, en masse sidegevinster og flere overraskelser undervejs.
Der var derfor ikke mange, der gik tomhændet hjem den aften.

OKT. 80 René Rasmussen

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

605 NOV-66 Kaj Nielsen

Svendborg & Omegn

GF 37 - 6/7 1916

Formand: Michael Hedehøj Bielefeldt
Stationsvej 78, 5771 Stenstrup
Tlf. 60 22 16 72
Mail: mb@mouldshop.dk

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bowling: Torsdag d. 6. og 20. februar
for tilmeldte.
Skydning: Den 11. og 25. februar i
Skytternes Hus, Skolebakken Ollerup. Efter skydning kaffe og kage.

VESTFYN GF: Stemningsbillede fra Vestfyns
Garderforenings bankospil, der blev afholdt i Lillebæltshallens cafeteria.

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
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Så er vi i gang med endnu et nyt år, som alle formentlig har store
forventninger til. I et velfærdssamfund
som det, vi lever i, skal det hele nok gå
som ønsket. Her i februar er er der skydning/kammeratskabsaften. Igen i år er det
muligt at skyde landskydning på hjemmebane. Kom og vis dine talenter tirsdag d. 4.
og 18. februar kl. 19-21 i Avnslev-Hallen.
Som altid er det med kaffe og ostemad.

Garderforeningen i København
GF 01 - 25/8 1885

AFHOLDTE ARRANGEMENTER

Den 10/12 havde vi juleafslutning på
skydning 15m på banerne i Ollerup. En god
aften hvor hele familien kunne prøve at skyde under kyndig vejledning af vores instruktører. Efter skydning var der dækket op til
Gløgg og æbleskiver kaffe mm. Da det var
indtaget af de ca. 25 fremmødte deltagere
var der lotteri med sponserede præmier og
endnu engang tak til vores købmand Jens,
som var den gode giver. Derefter var det tid
for præmieuddeling, og det blev som følger
Åben kl. Tove Fisker, Senior Gert Bo Lauridsen, veteran1 Ole Vagn Jensen og veteran2
Finn Christensen. En dejlig aften som godt
må blive gentaget til jul og tak til dem som
arrangerede det.
Jun. 85 Finn Madsen

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Stegt flæsk og persillesovs: Tirsdag den
18. februar kl. 19 serveres der stegt flæsk

og persillesovs ad libitum i Cafeteriet på
Frederiksberg Slot. Derudover serveres
1 øl/vand og kaffe. Prisen er 150,00 kroner pr. deltager. Tilmelding senest den 16.
februar via hjemmesiden eller på tilmeldingstelefonen 4081 0040 i perioden den
8. og 16. februar mellem kl. 18 og 20. Ledsagere er velkomne.
Generalforsamling: Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 17.
marts kl. 19 på Frederiksberg Slot. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag,
der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives til formanden senest
den 15. februar.
Kortdistance:
Landsskydning
15m er nu godt i gang, og naturligvis skal
vi deltage heri. Der er mulighed for at træne til eller skyde din landsskydning hver
onsdag på banerne i DGI byen med start
kl. 18.30. Husk handicapskydning og spisning den 4. marts. Kom og vær med.
Langdistance: Langdistancen
kan byde på skydning søndag d. 23. februar samt den 8. marts. Vi mødes ved
SKAK-huset på parkeringspladsen på Københavns Skyttecenter kl. 08 til morgenkaffe. Efter kaffen vil turen gå til banerne.
Banko: Årets bankoaften finder sted onsdag 19. februar på Frederiksberg Slot.
Dørene slås op kl. 18. Alle er velkommen,
men tilmelding er nødvendigt ikke senere
end 17. februar til formanden.
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt udstyr, der kan lånes på banerne,
Yderligere oplysninger: telefon 4444 2473
eller mail stoltenborg@mail.dk.
AFHOLDTE ARRANGEMENTER

Banko: Foreningens årlige bankospil blev
igen en hyggelig aften. Der var mange fine
præmier og Martin Witt havde igen i år doneret et par garderfigurer og et par plakater, som udløste et ekstra spil. Som altid fik
alle noget med hjem: nogle får præmier og
andre erfaringer med hensyn til spil.
Julefrokost: Årets julefrokost på Frederiksberg Slot var hyggelig, og alle fik noget
godt at spise. Det var en god måde at afslutte årets arrangementer af på.
Jørn Knudsen

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

Kontakt sang- og
frokostlaugets
forsanger Erik
Schlüter på mail:
erik.schluter@
live.dk

Gardermumierne

Næste arrangement hos Mumierne er
frokosten torsdag den 5. marts kl. 1130
i Kastellet. Tilmelding til SEP/66 Erik
Schlüter mail: erik.schluter@live.dk eller
Kassereren MAJ/63 Freddy Wilson mail:
freddywilson@outlook.dk eller Mumiefonen 6062 3141.
Erik Schlüter SEP/66
GARDERBLADET - FEBRUAR 2020
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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

idet LG stiller krav om indberetning af,
hvem der er deltagere, og dertil ønsker
man en uges respit.
DEC-83 Steen M. Munk

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

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

Frederiksborg Amts Garderforening
GF 18 - 12/12 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

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Klubaften i Sergentmessen på Garderkasernen: Den 6. april kl. 18:30. Tilmeldingsfrist mandag d. 23. februar.
Landskydning: Traditionen tro afholder F.A.G. 15 m landskydning på Frederikssund skydebane. Skydningen vil i år
foregå både lørdag d. 7. marts og lørdag
d. 21. marts kl. 9 på skydebanen på Marienlystskolen, Odinsvej 4F i Frederikssund.
Foreningen betaler ammunition for én
skydning; ved eventuel anden skydning er
der egenbetaling. Der vil være mulighed
for at låne gevær på skydebanen. Begge
dage vil der være mulighed for at deltage
i morgenmad, og den 7. marts også i frokost. Deltagelse i spisningerne betales af
foreningen. Af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig senest søndagen forinden;
Vi har træning på 15 m hver onsdag fra kl.
18 på nævnte skydebane i Frederikssund,
indtil vi starter udendørs til april. Tilmelding til alle arrangementer til AUG-11
Morten Olsen: 6066 0205 / Moerkoere@
live.dk senest inden den angivne tidsfrist.
For sen tilmelding til arrangementer, der
forgår på Garderkasernen, vil blive afvist,
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: 12. marts kl. 18:00
i Himmelev Sognegård, Fynsvej 69, Himmelev. Nærmere tilgår.
Bowling og Kegler: Se datoer og tider på vores hjemmeside!
Erik Rye Andersen/SEPT 68

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
SKORSTENSFEJEREN I HALSNÆS
Skortensfejermester Lars larsson
Lille Kregmevej 23 B
3300 Frederiksværk
Tlf. 47 72 12 42 / 40 42 23 91

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@skorstensfejer.dk
www.helsingoergarderforening.dk
Facebook: @Helsingør Garderforening

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Der må skydes! Det foregår tirsdage i
lige uger på banerne på Blokhusvej fra kl.
19. Der er mulighed for spisning. Det skal
bestilles hos juli 75 John Sundsgaard i
god tid på tlf. 9252 4802. Vel mødt.
Den årlige Generalforsamling: Vil blive
afholdt mandag d. 2. marts i Skydeselskabets lokaler i Stengade. Du vil modtage
særskilt invitation til dette arrangement.
Takket være gaver og donationer og lidt
sparsommelighed, har vi bestilt en ny
fane. Den gamle fane er desværre blevet så
mør, at vi ikke tør sende den ud i vejret. Vi
glæder os til den færdige fane, og takker for
hjælpen med økonomien.
nov. 74 Tommy Aaboe

GARDERBLADET - FEBRUAR 2020

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bowling: Februar måneds bowlingaften er tirsdag den 11. februar. Mødetidspunkt er kl. 16.00 i Mega Bowl i Holbæk. Tilmelding Bent Pedersen på 5932
8219 eller på e-mail: karenbent@c.dk
Faneindvielse og Generalforsamling:
Onsdag den 19. februar er der indvielse
af vores nye foreningsfane kl. 20 i Garderstuen i Holbæk. Ved indvielsen af vores nuværende fane i 1981 på Møllekroen
i Vipperød deltog mere end 100 gamle
gardere. Så mød op! Inden faneindvielsen
indbyder foreningen til fælles spisning
kl. 18.30. Prisen er kun 150,00 kr. pr. kuvert. Bindende tilmelding til spisning til
formanden, Jørgen T. Nielsen, på telefon
2493 4882, e-mail: jtn@dlgmail.dk eller
til Hans Peitersen på telefon 2260 1867,
e-mail hap@us.dk senest den 10. februar.
Ønsker man ikke at deltage i spisningen,
møder man blot op kl. 20. Efter faneindvielsen afholdes årets generalforsamling.
Forslag fra medlemmerne indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Garderstuen ﬂytter: Kommunen ønsker at
disponere over vores lokale, hvorfor vi skal
flytte op på 2. sal (hvor elevatoren også går
til). Lokalerne vil blive istandsat, før vi overtager. Flytningen vil finde sted enten pr. 1.
februar eller 1. marts. Nærmere tilgår. Den
nye adresse er Anders Larsens Vej 5, 2. sal,
4300 Holbæk. .
Kontingentet: for 2020-2021 er 300,00 kr.
I kan betale enten med MobilePay til vores
kasserer, Jens Kristensen, på telefon 2449
4194 eller til sekretæren, Hans Peitersen,
på telefon 2260 1867. Hvis I foretrækker
bankoverførsel kan dette ske til konto nr.
1551 5423147. For de, der ikke har adgang
til MobilePay eller bankoverførsel, vil der på
blive udsendt girokort. De kommer dog til
at lyde på 325 kr., da denne metode kræver
mere administration og porto.
Hans Peitersen

FORSIKRINGSMÆGLERE

Forsikringsmægler Jon Nielsen

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bowling: Tirsdag den 4. og 18. februar. For tilmelding og mødetid henvises

R E G I O N E R

Nordsjælland

til foreningens hjemmeside.
AFHOLDTE ARRANGEMENTER

Bowling: Juleafslutningen blev for første
gang nogensinde afholdt som et 8-pins
stævne, og det bevirkede, at vi for første
gang fik en 300 serie, så stort tillykke til
Toni, Sdr. Birk. Under spisningen havde vi en
quiz, hvor det gjaldt om at få svaret rigtigt
på 12 spørgsmål, men 9 rigtige blev topscoren. I alt var vi 22 spillere samlet. Alt i alt en
meget hyggelig aften.
Julebanko: Det traditionelle julebanko blev
afholdt den 1. dec. med et fint fremmøde.
Stor tak til deltagerne og sponsorerne.

140 år - siden 1877
Tlf. 55 86 15 00 · www.moensbank.dk

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

Nordre Birks Garderforening
GF 62 - 19/11 1941

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Årets generalforsamling holdes d. 13/3 mere info pr. mail.
Kasten Jensen

Køge & Omegn

GF 45 - 15/10 1919

Formand: SEP-85 Henrik Agerlin
Hovedgaden 54 L, 4140 Borup
Tlf. 28 44 12 94 Mail: henrik.agerlin@gmail.com
www.koogf.dk
Facebook: @koogf

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.

Juleafslutning skydning-bowling: Arrangementet fandt sted den 10. dec. Garderstuen var igen pyntet med julegran, sløjfer og
lysende kugler. Vi startede med M/K-skydning på skydebanen. Efter skydningen, nød
vi dejlige platter/medbragt mad og drikke til
garderpriser. Under kaffen blev der fortalt
”julehistorier” fra begge ender. Under kaffen
var der lotteri med gode præmier. Vinderne i den utroligt spændene og næsten lige
skyde konkurrence blev: 3.plads: Hanne og
Flemming. 2.plads: Jane og Henrik 1.plads:
igen Lillian og Sven-Erik. Tillykke til alle.
Tak til alle hjælpere og sponsorer af godter
til kaffen og for et hyggeligt arrangement.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Tirsdag den 18. februar kl. 18 på Cafè Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte. Kl. 18 serveres
stegt flæsk. Pris for mad kr. 185. Betaling
til bank nr. 1551 konto 3161028487. Tilmelding til Jørgen Skov Andersen senest
onsdag den 12.02. Ønsker man ikke spisning, er det efter kl. 19 uden tilmelding.
Skydningen på 15 meter: Fortsætter i februar mandag den 3. og den 17.
februar kl. 16 på skydebanerne under
Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53. Den første skydedag i måneden er vores damer
velkommen.
Faneindvielse: Mandag den 2. marts kl.
18.30. Det vil være bestyrelsen i Nordre
Birks Garderforening en fornøjelse at se
foreningens medlemmer med ledsager til
faneindvielse på Lyngby Rådhus, da det er
lykkedes os at få samlet penge ind til en
ny fane, som nu er klar til indvielse. Arrangementet foregår i Kommunalbestyrelsessalen, og det begynder kl. 18.30. Efter
fanen er indviet vil der blive budt på en let
anretning, hvorunder Livgardens Tambourer vil underholde. Påklædning: Daglig
påklædning. Foreningstegn/ærestegn kan
bæres. Der vil blive udsendt en særskilt invitation på mail/brev til alle medlemmer
med tilmelding. Modtager man ikke denne
bedes man rette henvendelse til Jørgen
Skov Andersen.

Steen Rasmussen

Maj 65 Jørgen Skov Andersen

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Husk at afsætte tid,
til vores generalforsamling mandag den
9. marts. Invitation bliver udsendt.
Bowling: Vi bowler hver onsdag fra
1800-1900 i Køge Bowlingcenter. Bowlingformand Steen Rasmussen, telefon
2985 9028.
Skydning: Vi skyder hver tirsdag fra
klokken 19-21. Skydeformand Svend Valhlgren telefon 6128 5361.
Garderstuen: Har åbent sammen med
skydning, hver tirsdag fra klokken 19-21
og Stoffer er klar bag baren.
AFHOLDTE ARRANGEMENTER

Kære alle, først vil bestyrelsen ønske jer et
godt nytår 2020. Husk der afholdes generalforsamling i marts. Nærmere udsendes.

AFHOLDTE ARRANGEMENTER

Henning Kraiberg Knudsen

Kalundborg & Omegn

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

110 års jubilæumsfest: Det er med glæde
at bestyrelses kan oplyse at vores 110 års
jubilæumsfest den 7. december 2019 gik
over alt forventning med deltagelse af 60
gamle gardere og ledsagere. Festen blev afholdt på Ølstykke kro med en 3 rettersmenu og vine dertil. Efter dejlig mad, diverse
taler, sang og overrækning af hæderstegn,
blev der spillet op til dans. Festen afsluttedes med natmad efter fanen var båret ud.
Bjarne Nolsøe Frederiksen

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

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skyttelauget informerer: Mandag d. 10. februar, kl 18, har vi pokalskydning i Fladsåhallen. Konkurrence skydning
mellem følgende garderforeninger. Fakse,
Møn, Haslev, Stevns, og Sydsjælland. Der
skydes på 15 m. Efterfølgende spisning i
Garderstuen. Tilmelding til spisning senest d. 3. feb. kl 12, til Arne 4021 2448
eller Claus 2082 7545. Alle medlemmer
i alle garderforeninger, uanset om de har
været til skydning, er velkomne. Vi skal
have gule ærter med tilbehør! Vi starter
spisning kl 19 i Garderstuen, Hjemmeværnsgården, Skyttemarksvej 200, Kalbyris, 4700 Næstved.
Kristian Rasmussen

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Besøg på Livgardens Historiske Samling: Gothersgade 100, søndag den 8.
marts kl. 11.15, og det er for hele familien!
Fri entre, men husk billede ID! Vi mødes
ved gitterporten og ser først vagtstyrken
afgå. For dem der har lyst, går vi bagefter
til restaurant DalleValle i Fiolstræde og
spiser frokost, (for egen regning, men det
er rimelige priser). Af hensyn til registrering i vagten og bordreservation, tilmelding hos Carl Aage Lausten 4040 6452
Fortsættes
GARDERBLADET - FEBRUAR 2020
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R E G I O N E R

Er du ﬂyttet, fået nyt telefonnummer eller ny e-mailadresse? Så giv venligst besked til Flemming Martinussen: e-mail: flm.
frindal.dk@outlook.dk.

AFHOLDTE ARRANGEMENTE

Skyttelaugets juleskydning: Vi mødtes i
skydekælderen og skød juleskydningen med
den særlige pointtælling, hvor alle har mulighed for at vinde. Efter skydningen gik alle
22 skytter på 1.sal, hvor Henrik og Co. stod
klar med dejlig gløgg og æbleskiver. Mens
julestemningen bredte sig, udløste Jan og
Niels spændingen og uddelte gode præmier
til både top og bund + dem i midten. Der var
også en præmie til den højeste 10´er, som
jo på de elektroniske skiver går op til 10,9.

Men kun en som havde skudt 10,9 hele 2
gange, og det var John Bennetzen.
Feb. 71 Carl Aage Lausten

Vestlolland

GF 50 - 20/1 1924

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

Mellemstaterne

New York

Pacific Northwest
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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Årets Generalforsamling er mandag den 17. februar, kl. 18,
på Antvorskov Kaserne. Nærmere vil tilgå
Jer. Tilmelding til Knud 3054 3891 – 5854
8591.
Knud Glavind

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

Australien

6

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

Kalifornien

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
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

R EGION

eller Henrik Graves Petersen 2615 2113
inden 27. februar
Generalforsamling: Fredag den 27.
marts i Glostruphallens Restaurant kl.
18.30, hvor generalforsamlingen gennemføres iht. dagsorden. Sidste punkt er
uddeling af hæderstegn. De medlemmer
der i år er berettiget til et hæderstegn
vil skriftligt blive kontaktet forinden. Vi
slutter af med spisning kl. ca. 20.00. Alle
medlemmer er velkomne, men de medlemmer, der ønsker at deltage i spisningen, skal af hensyn til kuvertbestilling
tilmelde sig til Jakob Hjorth på Mo. 2166
5633 eller til Niels Langstrup på Mo. 4033
4172 og senest den 18. marts. Menu mm.
i GBL marts. nr.
Skyde- og bowlingprogram finder du på vor hjemmeside, www.sbg.dk.
Ring endelig til tovholderne, hvis du har
spørgsmål hertil. De vil så gerne hjælpe.

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

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/pacificnorthwestgf.html

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

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

AFHOLDTE ARRANGEMENTER

Julefrokost i DGS – 2019: Fredag den 6.
december kl. 13:00 afholdte Den Danske
Garderforening i Storbritannien den årlige
julefrokost. Normalt bliver frokosten afholdt i Den Danske Kirke i London, men fordi
kirken er ved at blive renoveret blev frokosten i stedet afholdt i den danske restaurant
”Snaps + Rye” som ligger ved Notting Hill
i London. Alle involverede i dette års julefrokost takkes, og vi glæder os allerede til
næste års event.

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

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

Personalia
Runde fødselsdage (fra 50) bringes automatisk. Fødselsdage nævnes fra d. 15. i måneden til d. 14. i følgende måned. Meddelelse
til redaktionen er kun nødvendig, hvis dagen
ikke ønskes nævnt.
Bryllupsdage mm. skal anmeldes til redaktionen. Dødsfald anmeldes til DG sekretariat.

Bryllupsdage

STORBRITANNIEN: Julefrokosten er et populært arrangement blandt vores medlemmer. De nye, men fine
rammer, fremragende julemad kombineret med de små 30 veloplagte medlemmer og gæster gjorde julefrokosten til endnu en kæmpe succes. Maden, øllen, formandens hjemmelavet julesnaps og anekdoterne fra gamle
dage tilgik i løbet af eftermiddagen og aftenen i rigelige mænger!
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Diamantbryllup
05.03
MAJ-56
GF 07
Henning Christensen og frue.
Rugvænget 49, 4720 Præstø
Guldbryllup
28.03
SEP-63
GF 07
Kaj-Ebbe Halling og frue.
Fælledvej 23, Rønnebæk, 4700 Næstved

P E R S O N A L I A

06.03

90 år
25.02

06.03

13.03

NOV-50
GF 01
283 Henrik E. B. Büchner
Nødebo Skovvænge 7
3480 Fredensborg
NOV-51
GF 39
741 Martinus Pedersen
Vestergårdvej 7, Borris
6900 Skjern
MAJ-49
GF 62
693 Kjeld Jespersen
Anyvej 6
3500 Værløse

85 år
18.02

19.02

19.02

24.02

27.02

05.03

09.03

11.03

11.03

12.03

17.02

17.02

17.02

19.02

21.02

21.02

03.03

10.03

12.03

14.03
MAJ-55
GF 12
939 Leo W. Pedersen
Præstevænget 15, 01. 4
8300 Odder
NOV-54
GF 08
403 Ejnar Mathiasen
Fyrrevej 13 Harridslev
8930 Randers NØ
NOV-54
GF 23
383 Erik Vestergaard
Kjærgaardsvej 46
7451 Sunds
NOV-54
GF 60
706 Christen Jørgensen
Ragebølskovvej 7
6400 Sønderborg
NOV-55
GF 16
694 Arne Jensen
Schwenckestræde 21
2750 Ballerup
NOV-54
GF 16
567 Erik W. Pedersen
Engelsborgvej 27, 2.Th.
2800 Kongens Lyngby
MAJ-55
GF 60
858 Bent Thyssen
Søndergade 27, 2.Tv.
6400 Sønderborg
MAJ-55
GF 04
737 Tage Christensen
Havrelandsvej 9, Søndbjerg
7790 Thyholm
NOV-55
GF 12
315 Poul Erik Kjær
Østervænget 9
8300 Odder
MAJ-55
GF 03
707 Aage Brixen Nielsen
Møllevej 23
8783 Hornsyld

80 år
16.02

10.03

SEP-59
GF 50
376 Ib Bagge Rasmussen
Amalievænget 43
4900 Nakskov
NOV-58
GF 78
118 Axel E. P. Hartmann
Reerslevvej 29
2640 Hedehusene
JUL-59
GF 07
180 Bent Alfred Nielsen
Skælskørvej 103, Menstrup
4700 Næstved
SEP-62
GF 62
Ingolf Greve Af Rosenborg
Egelandvej 49, Starup
6040 Egtved
MAJ-59
GF 32
061 Finn N. Christensen
Sødovervej 38
7182 Bredsten
SEP-60
GF 06
720 Knud E. M. Kristensen
Fjordvang 22
6000 Kolding
SEP-59
GF 38
315 Jens Berendt
Gartnervænget 17
4654 Faxe Ladeplads
MAJ-61
GF 01
Jens Erik Hansen
Godthåbsvej 223, 01. 6
2720 Vanløse

SEP-59
GF 29
324 Frantz Bertelsen
Købmagergade 64 A, 2.Th.
7000 Fredericia
SEP-59
GF 45
293 Ulf Wentrup
Nygårdsterrasserne 264-D
3520 Farum
SEP-61
GF 01
333 Flemming D. Kjær
Bolbro Villavej 11 B
2960 Rungsted Kyst
JUL-59
GF 08
245 Niels Erik Thordal
Mosedraget 8, N. Bjerregrav
8920 Randers NV
MAJ-60
GF 17
372 Niels Aage D. Petersen
Fynsvej 36, Himmelev
4000 Roskilde

01.03

02.03

09.03

14.03

19.02

20.02

20.02

21.02

22.02

25.02

26.02

28.02

07.03

08.03

JAN-66
GF 17
John Christiansen
Okseholm 9, Veddelev
4000 Roskilde
MAJ-64
GF 50
312 Einer H. Hansen
Louisevænget 1
4900 Nakskov
JUN-67
GF 05
940 Preben B. Jensen
Vinrosevej 5
8541 Skødstrup
APR-72
GF 62
Kurt Borgkvist
Skæring Hedevej 230,
Skæring, 8250 Egå
JAN-65
GF 03
883 Leif Hansen Høy
Sølundsgade 36
8700 Horsens
MAJ-64
GF 33
370 Frode Jacobsen
Bruskvej 3, Sanddal
7000 Fredericia
SEP-66
GF 01
Niels-Christian Petersen
Brydeholm 35
2670 Greve
NOV-64
GF 10
747 Anders Chr. H. Stenild
Hvorupgårdsvej 100
9400 Nørresundby
NOV-63
GF 01
013 Svend Høgh Sørensen
Brandsbjergvej 1
2600 Glostrup
NOV-65
GF 10
725 Morten Poulsen
Munchs Vej 22
9240 Nibe
MAJ-64
GF 78
261 Søren Amstrup Møller
Vejlebrovej 113, 6.Tv.
2635 Ishøj

16.02

18.02

20.02

21.02

24.02

29.02

02.03

02.03

02.03

04.03

06.03

09.03

10.03

70 år
19.02

24.02

26.02

28.02

01.03

JUL-71
GF 12
Rasmus N. Sørensen
Søbyvej 58, Søby
8300 Odder
OKT-70
GF 05
Bent Christensen
Hyrdevænget 51
8310 Tranbjerg J.
JAN-70
GF 01
Henrik Von Scholten
Østre Paradisvej 51, Øverød
2840 Holte
NOV-71
GF 15
Ib Thomsen
Virksundvej 108 A, Knudby
8831 Løgstrup
NOV-71
GF 30
Niels Jørgen Jensen
Morelvej 8
8600 Silkeborg

17.02

OKT-80
GF 72
Christian G. Krog-Meyer
Lundvej 38
6800 Varde
JAN-80
GF 33
Lars Lerbjerg Pedersen
Vejlbyvej 2a, Aulby
5500 Middelfart
JUN-84
GF 01
Jan Thoudal Bendtsen
Nyelandsvej 105, 01.
2000 Frederiksberg
JAN-80
GF 10
John Ryel Jacobsen
Løkkenvej 365,Stenum
9700 Brønderslev
MAJ-80
GF 46
Jens Peter Fenn-Hansen
Amtsvejen 43
6400 Sønderborg
OKT-80
GF 10
Poul Bovin Gajhede
Klitlund 5
9900 Frederikshavn
MAJ-80
GF 01
Finn Stemann Larsen
Venedigvej 11, 02. Tv
2300 København S.
JAN-80
GF 23
Kristian Korsholm
Øster Herborgvej 5
6920 Videbæk
JAN-80
GF 45
Bo Engelquist
Vandstjernevej 24
4600 Køge
JAN-80
GF 01
Jakob Knudsen
Høveltsvangsvej 23a
3450 Allerød
OKT-80
GF 10
Ole Fyenbo
Skolemarken 16, Kaas
9490 Pandrup
OKT-80
GF 11
Flemming Mortensen
Slettegårdsvejen 4
3730 Neksø
JUL-81
GF 30
Villy Jensen
Havrevænget 6
8600 Silkeborg
JAN-80
GF 01
Curd Werner Bahrt
Vestre Strandvej 21, Brønde
4305 Orø
APR-79
GF 01
Anders Bischoff
Islands Brygge 77d, 07.
2300 København S.
OKT-80
GF 60
Hans Christiansen Lenger
Kværsløkke 10, Kværs
6300 Gråsten

28.02

60 år

75 år
16.02

OKT-70
GF 01
Johnnie Kristensen
Søbredden 35, St.Th.
2820 Gentofte
OKT-.70
GF 15
Ib Dalgas Jacobsen
Hulhøjvej 6
8831 Løgstrup
JUL-70
GF 51
Knud Erik Mathiasen
Kalvegangen 12
5471 Søndersø
OKT-70
GF 05
Knud Sørensen
Skejbygårdsvej 58, 1.Th.
8240 Risskov

12.03

13.03

13.03

50 år
16.02

20.02

22.02

27.02

27.02

03.03

09.03

11.03

14.03

MAR-93
GF 01
Søren Blume Høj
Harløsevej 249
3400 Hillerød
JUL-90
GF 33
Jens Rothmann
Nørregade 97, Gl Ejby
5592 Ejby
NOV-90
GF 10
Jan Holmgaard
Planetvej 16
9200 Aalborg Sv
JAN-91
GF 20
Lars F. B. Hansen
Howitzvej 43, St.Tv.
2000 Frederiksberg
MAR-92
GF 57
Tim Bonde Larsen
Starup Kirkevej 1
6100 Haderslev
JAN-90
GF 32
Johannes Agerbek Lomholt
Sødovervej 5
7182 Bredsten
NOV-91
GF 01
Thomas Lundin Larsen
Mathildevej 10, St.Th.
2000 Frederiksberg
JUL-90
GF 57
Erling Mario Madsen
Hvinderupvej 2
6070 Christiansfeld
MAJ-90
GF 04
Magnus Jensen
Fælleden 46
7950 Erslev
JAN-90
GF 36
Mads Nyberg Hansen
Nørregårds Alle 21
8362 Hørning

Dødsfald
NOV-48
55 Vagn Larsen
NOV-48
624 Gilbert Johan Dupont
NOV-53
926 Bent Fynbo Rasmussen
MAJ-54
692 Freddy Jørgensen
NOV-54
318 Knud E. M. Nielsen
MAJ-56
345 Jens Hougaard
NOV-56
851 Ove Andersen
MAR-57
490 Hans S. Aa. Nielsen
MAJ-57
581 Ebbe Pedersen
MAJ-59
067 Christian Jensen
SEP-60
627 Bo Ronne-Lotz
MAJ-64
397 Hans Edmund Brockstedt
NOV-64
856 Ole Stensbjerg Jensen
SEP-64
599 Jørgen Astrup Bertelsen
MAJ-66
091 Willads Guldberg Olsen
MAJ-80
Ole Pinnerup

GF 55
GF 01
GF 14
GF 23
GF 04
GF 55
GF 17
GF 10
GF 22
GF 57
GF 01
GF 51
GF 01
GF 10
GF 16
GF 15

Tak
Tak til Køge og omegns Garderforening
for den flotte kurv I glædede os med, og
tak til Carsten Rasmussen for besøg til
vores Diamantbryllup d.5/12. 2019.
Birgit og 351 Maj 52
Anker Hede Nielsen

Få din takkehilsen i GARDERBLADET
MAR-92
Jan Schmidt
Sdr. Rind Vej 59
8800 Viborg

GF 15

Vi trykker din hilsen for kr. 75,00.
Send din tak til:
garderbladet@garderforeningerne.dk
(mærk med emnet ”Tak”).
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FÅ 3 NUMRE AF

GARDERBL ADET
H J Æ L P O S M E D AT
BLIVE STØRRE
Kender du en, der bare
mangler det sidste skub
til at blive medlem?
Fortæl din garderkammerat om månedens tilbud,
og hjælp De Danske
Garderforeninger til at
blive større, således at vi
fortsat kan støtte vores
gamle regiment.

FRA
KR.
ÅRLIGT*

275

BLIV MEDLEM AF DE DANSKE GARDERFORENINGER

SÅDAN BLIVER DU MEDLEM

* Når du i februar måned melder dig ind i De Danske Garderforeninger modtager
du 3 gratis udgaver af GARDERBLADET. Herefter modtager du et Garderblad
hver måned (juli undtaget). Prisen for et års medlemskab afhænger af den
valgte lokalforening og starter fra kr. 275.

Find din lokalforening og bliv medlem på
www.garderforeningerne.dk/indmeldelse
Brug kampagnekoden GARDER2020

