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G A R D E R B L A D E T  O N L I N E

Husk at du altid kan læse 
Garderbladet digitalt en uge 

før bladet udbrings. Se mere på
www.garderforeningerne.dk/

garderbladet

Brug koden ”gammelgarder”

garderforeningerne.dk @garderforeningerne @garderliv

E S T L A N D
I uge 21 fik besætningsmedlemmerne 
fra Livgardens fløjkompagni langt om 

længe mulighed for at skyde med 
IKK´erne. Se mere på s. 8

D A N C O N - M A R C H
Fløjkompagniet har været på 

Dancon-march i Estland. Tag med 
ud i den estiske natur, når sergent 

M. Blach deler sine minder fra 
marchen. Se mere på s. 10

B L I V E R  V I  R I G T I G E  G A R D E R E ?
Hold APR-19 er uddannet under 

helt særlige vilkår, men ét spørgs-
mål har naget indkaldelsesholdet.

Se mere på s. 20

F O R S I D E N

O M  B I L L E D E T
Onsdag d. 1. juli overdrog major 
Søren P. Østergaard rorpinden som 
chef for vagtkomagniet ved Den 
Kongelige Livgarde. Garderbladet 
tegner denne måned et portræt af 
majoren, der efter 8 år rykker videre 
i systemet. Se mere på side 14.

F O T O G R A F
APR-12 Andreas Dalsgaard

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

Den Kongelige Livgardes Fond har brug 
for din hjælp. Støt fonden med 200 kr. 

Donationer kan gives på følgende 
kontonummer: 3001 - 8560107537 eller 
på MobilePay nr. 42697 med anførelse: 

”Donation til Den kongelige 
Livgardes Fond”
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år jeg skriver min klumme, så går 
der normalt en lille måned, før 
den læses i Garderbladet. Netop 
denne klumme er altid speciel, 
da den skrives på kanten af som-

merferien, men først læses, når vi alle er hjemme 
igen. Hvor vi i år er hjemme fra, er nok for de fle-
stes vedkommende et sted i vores eget smukke 
Danmark, selvom der så småt er åbnet for euro-
pæiske destinationer. Men det er nok ikke nogen 
skade til, at mange af os, ferierer indenfor landets 
grænser. Hvem ved, måske man er så heldig at 
støde ind i en gammel garderkammerat ved det 
blæsende Vesterhav, i de grønne bøgeskove eller 
måske på de bornholmske klipper. 

Her midt i genåbningen af Danmark, kan vi 
tænke tilbage på marts måned, hvor statsmini-
steren lukkede landet. Pludselig tabte kalende-
ren pusten, og arrangement efter arrangement 
blev aflyst eller udsat. Årgangsparaden, årsdags-
paraden, garderudveksling og repræsentant-
skabsmøde – bare for at nævne nogle. Alt og alle 
måtte omstille eller indstille, og blive hjemme på 
ubestemt tid. 

Hvordan skulle vi få forretningen De Danske 
Garderforeninger, eller Sekretariatet til at funge-
re uden et fast holdepunkt på Kontoret. Jo, tidli-
gere ansatte på kontoret havde været fremsynet 
nok til at få installeret et fjernskrivebord, og uden 
dette ville DG have mistet arbejdsevnen og ikke 
kunnet yde nogen form for service til vore for-
eninger, men værst tænkeligt, vi ville have været 
ude af stand til at producere vor livsnerve, Gar-
derbladet. 

Som alle formentlig er bekendt med, så blev 
indkaldelsen af hold APR-20 udsat med næsten 

halvanden måned. Det har pålagt medarbejder-
staben i 2. bataljon et enormt arbejde for at kun-
ne uddanne rekrutterne til gardere, og certificere 
dem til vagttjenesten på rekordtid. I skrivende 
stund er rekrutterne uddannet til gardere, og det 
forlyder, at de går til opgaven med stort engage-
ment og gåpåmod. Det aftvinger respekt. Mon 
ikke, de også når godt i mål med certificeringen. 

Danmark vågner nu langsomt op fra sin dvale 
og vi har igen fået tilladelse til at benytte kontor-
faciliteterne, og det er vi taknemmelige over. Trå-
dene samles nu for at samle de aktiviteter op, der 
har været udsat. Det gælder også i foreningerne. 
Først på tapetet står afviklingen af vort udsatte 
repræsentantskabsmøde den 10. oktober i Grind-
sted. Regnskaberne er godkendt af de kritiske 
revisorer, så vi er godt på vej i Sekretariatet med 
at få de sidste detaljer på plads før mødet. Det 
kommer til at klappe.

Den 1. juli overdrog major Søren P. Øster-
gaard rorpinden ved Vagtkompagniet til major 
H.C. Rørvang under en ceremoni på Livgardens 
Kaserne. Jeg vil i den forbindelse, på vegne af De 
Danske Garderforeninger, sige major Østergaard 
et hjerteligt tak for et godt samarbejde – og ikke 
mindst for lån af lokaler. Samtidig vil jeg ønske 
major H.C. Rørvang lykke til i stillingen, i håbet 
om et godt og frugtbart samarbejde til gavn for 
vores gamle regiment. 

Kære venner, jeg håber I alle er kommet godt 
igennem denne svære periode. Vi glæder os til 
at servicere jer igen, ligesom vi ser frem til at 
Vingstedskydningen kan gennemføres under be-
tryggende former den 19. september. Husk nu, 
at repræsentantskabsmødet afholdes den 10. 
oktober 2020 

MAJ-70 JENS CRONE
Præsident, De Danske Garderforeninger

MOD ÅBNE TIDER

N

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

2020

De Danske Garderforeninger 
afholder det udsatte repræsen-
tantskabsmøde i Grindsted den 
10. oktober 2020, det er GRATIS 

at deltage i mødet og ethvert 
medlem kan deltage.

Repræsentantskabsmødet 2020 
afholdes på Ungdomsgården, 

Østergade 16, 7200 Grindsted, 
kl. 11.00, forinden er der kaffe og 

rundstykke.

Efter repræsentantskabsmødet 
serveres der frokost incl. 1 øl til 

kr. 150,- pr. person

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Tilmelding består af deltagernav-
ne, forening, adresse, telefon-

nummer og e-mailadresse.

Tilmelding foregår på e-mail 
garder@nollund.dk

Betaling foregår ved bankover-
førsel til Danske Andelskassers 

Bank konto nr. 7729 1398475

Bekræftelse af registrering og 
bestilling sker når, Midtjydsk GF 

har modtaget betalingen.

Tilmeldingsfristen er SENEST 
den 25. september 2020

Kontaktoplysninger Mitjydsk GF

Formand
Ulrik Baunsgård
Stakrogevej 51

7260 Sdr Omme
Tlf. 5134 7406

fam.baunsgaard@paradis.dk

Kasserer
Johannes Due

Juellingsholmsvej 20
7200 Grindsted

Tlf. 6110 6611 / 7533 0110
garder@nollund.dk
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E S T I S K  P Å S K Ø N N E L S E
af danske soldater N O T A T N Y  F L O T  D O N A T I O N

til Livgardens fond

D E R F O R
anlægges fangsnoren

D R O N N I N G E N S  U R
uddelt på Marselisborg

E S T I S K  P Å S K Ø N N E L S E  T I L 
M E D L E M M E R  A F  D A N C O N  E F P

U D D E L I N G  A F  D R O N N I N G E N S 
U R  P Å  M A R S E L I S B O R G 

→ Som påskønnelse for tilstedevæ-
relsen af NATO personel har esterne 
indført en særlig medalje. I maj måned 
var det Armadillo COY´s tur til at få 
overraket medaljen. Medaljerne blev 
blandt andet overrakt af Krisjan Prikk 
(repræsentant for det Estiske forsvars-
ministerium) samt den svensktalende 

estiske oberst Vehur Karus, som 
gjorde et ærligt og til tider morsomt 
forsøg på at udtale de danske navne. 
Under ceremonien var der taler fra 
den danske ambassadør, Kristjan Prikk 
og den estiske forsvarschef General 
Martin Herem. 

→ Fredag d. 26. juni fandt en noget 
atypisk tildeling af Dronningens Ur 
sted, idet ceremonien denne gang 
blev afviklet på Marselisborg foran 
en markant mindre forsamling af 
gardere og pårørende. Overdragel-
sen fandt naturligvis sted under 
hensyntagen til corona restrektio-
nerne, men det gjorde ikke paraden 
mindre smuk, idet den foregik 
under strålende solskind foran det 
gamle Marselisborg. 

Det blev denne gang garder Emil S. 
Lundqvist der modtog Dronningens 
Ur. Garder Lundqvist har udvist en 
særlig evne som soldat og leder for 
sine kollegager, og det fremhæves 
i indstillingen, at Garder Lundqvist 
er dygtig til at planlægge, motivere, 
instruere og kontrollere sine 
kolleager på en måde, der gør ham 
respekteret og vellidt blandt sine 
kollegaer og overordnede. Stort 
tillykke.

U D N Æ V N E L S E R  I  V A G T K O M P A G N I E T
→ Fredag den 12. 
juni kunne Chefen 
for Den Kongelige 
Livgarde, oberst 
Mads Rahbek, ud-
nævne sergent Ca-
milla til oversergent 
og oversergent Bo til 
seniorsergent.
Tillykke til begge.



G A R D E R B L A D E T  -  A U G U S T  2 0 2 0     5     

G
ardere fra Vagtkom-
pagniets Beredskabs-
vagthold indgik fra 
lørdag den 27. juni som 
en del af opgaven med 

udvidet grænsekontrol, som blev 
etableret for at mindske spredning 
af coronavirus/covid-19.
Vagtkompagniets Beredskabsvagt-
hold indgår i Forsvarets strategiske 

reserve, som er en styrke, der kan 
støtte politiet i forbindelse med 
større uvarslede hændelser.
Beredskabsvagtholdet afløste fast-
ansatte soldater ved grænseover-
gangen, der i stedet kunne fokusere 
på at forberede sig til udsendelse 
i internationale operationer eller 
øvrigt beredskab. 
”Med indsættelsen af dele af Bered-

skabsvagtholdet nærmer vi os en 
normalisering i forhold til at frigøre 
soldater fra de ekstraopgaver, som 
Covid-19 har medført. Det giver 
mening i forhold til de opgaver, der 
skal løses for samfundet og for vo-
res soldater, der skal have tid til at 
koncentrere sig om deres kerneop-
gaver,” sagde forsvarschef general 
Bjørn Bisserup til Forsvaret.dk.

→ Onsdag d. 1. juli tiltrådte major H.C. Rørvang 
stillingen som chef for vagtkompagniet ved Den 
Kongelige Livgarde. Tiltrædelsen foregik under en 
”corona-tilpasset” parade på Livgardens Kaserne, 

hvor major Rørvang byttede plads med major 
Østergaard, og overtog kommandoen. De Danske 
Garderforeninger ønsker majoren lykke til i stillingen 
som chef for vagtkompagniet. 

B E R E D S K A B S V A G T H O L D E T 
S T Ø T T E D E  V E D  G R Æ N S E N

Den 27. juni blev gardere fra Livgardens beredskabsvagthold indsat 
ved grænseovergangen i Nordylland for at aflaste soldater, der skulle 

gøres klar til udsendelse eller andre beredskaber. 

N O T A T

H . C .  R Ø R V A N G  T I L T R Æ D E R  S O M  C H E F

T I L D E L I N G  A F 
C H E F E N  F O R  H Æ R -

K O M M A N D O E N S  M Ø N T

G A V E N  T I L  L G  U D S E N D T E

→ Den 19. juni kunne chefen for Hærkom-
mandoen, generalmajor Michael Lollesgaard 

overraske næstkommanderende i 3. Kompagni i 
HBU-bataljonen, premierløjtnant Tilde, der net-
op var ankommet til Garderkasernen efter en 
uges REX-tur i Oksbøl. Generalmajoren skulle 
tildele sin mønt til premierløjtnant Tilde, grun-
det hendes indsats i Irak på OIR hold 10, hvor 
hun viste sig som en god leder, blandt andet 

under det iranske raketangreb på Al-Assad Air 
Base. Stort tillykke til premierløjtnant Tilde.

→ I anledning af Livgardens årsdag har 
Sekretariatet pakket 245 gaver til Livgardens 
udsendte soldater. Da holdet, der har været 
udsendt til Estland, roterede hjem allerede 
primo juli måned, modtog soldaterne først 

gaven efter hjemkomst til Danmark. 

→ Kroner. Det beløb modtog Sekretariatet i 
starten af juli måned fra hold AUG-17.

Beløbet udgør overskuddet fra holdets ”Blå-
fest”, og har siden tjenestetiden befundet sig på 

en foreningskonto. Da garderne ikke ønskede 
beløbet tilbagebetalt, blev det i stedet overført 

til De Danske Garderforeninger, øremærket 
som støtte til gaven til Livgardens udsendte.

De Danske Garderforeninger sender en hjertelig 
tak til hele årgangen for støtten. 

15.701,50
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→ I Garderbladet for juni/juli måned beskrev vi hvordan 
sergent Cozannet fra Livgardens Fløjkompagni med 
snarrådighed overrumplede fjenden og personligt 
bidrog til enhedens 
udmærkede indsats 
under øvelserne Furi-
ous Hackle såvel som 
Spring Storm. I forlæn-
gelse heraf modtog 
sergent Cozannet i 
maj måned ”Comman-
ders Coin” for sin store 
indsats. Følgende er 
et kort uddrag fra 
inddstillingen: Colonel, 
Armadillo Company 
wish to recommend 
Sgt. Andreas le Cozan-

net for the commanders coin after his efforts on Ex Spring 
Storm. On Wednesday the 29th of April he, 2 platoon and 
myself got pinned down by the Estonian (enemy) infantry 

south of spot 95. 2 
platoon lost two IFV and 
half of the dismounts. 
The enemy prepared a 
counter attack and we 
could hear them moving 
in the bushes – just 30 
meters away. We were 
down to the last five 
and the situation looked 
dire when Sgt. Cozannet 
suddenly jumped the 
small crest we were 
lying behind...

N O T A T

D E R F O R

. . .  A N L Æ G G E S  FA N G S N O R E N

B
ag indførelsen af fangs-
noren ligger et gammelt, 
farverigt sagn, som er de 
færreste bekendt. Da Ne-
derlandene i slutningen af 

det 16. århundrede gjorde opstand mod 
spaniernes grusomme herredømme, 
tog et af de spanske landsknægtregi-
menter, hvis mandskab var hvervet i 
Holland, parti for deres protestantiske 
landsmænd. 

Den spanske øverstkommande-
rende, den brutale hertug af Alba (1508 
– 82), blev rasende over frafaldet og 
beordrede, at enhver fra denne enhed, 
som faldt i spansk fangenskab, skulle 
hænges på stedet. 

Regimentet spottede over denne 
befaling, og lod hertugen underrette 
om, at såvel officerer som mandskab 
havde besluttet at lette spaniernes 
bøddeltjeneste. De ville derfor alle 
fremtidig være forsynede med en ham-
pesnor og et søm, og fra denne dag bar 
enhver i regimentet en snor om halsen, 
der med den løse ende fæstnedes en-
ten til trøjen eller hovedbeklædningen. 

At hertugen ikke havde truet med 
tomme trusler, var et velkendt faktum 
for hver enkel soldat, hvilket medførte, 
at hver gang regimentet stødte på fjen-
den, så sloges det med fortvivlelsens 
kraft, og udmærkede sig ved enhver 
tænkelig lejlighed. 

Efter den sælsomme måde, mili-
tære traditioner ofte er udviklede, blev 
snoren om halsen snart et værdsat 
hæderstegn, der betegnede en soldat, 
der ikke ville falde levende i fjendens 
hånd, og snart optoges den som 
udmærkelsestegn af andre afdelinger 
over hele Europa. 

I tidens løb forandredes ham-
pesnoren til en uld- eller silkesnor, 
sømmet til en guld-, sølvstift eller 
kvast. Den oprindelige betydning gik i 
glemmebogen, og den gik efterhånden 
over til at blive en blot og bar prydelse, 
som f.eks. Den Kongelige Livgarde den 
dag i dag anlægger i forbindelse med 
blå eller rød galla. 

L
ivgardens historiske leder, Eric 
Lerdrup Bourgois udtaler: ”Det er en 
helt særlig ære at få tildelt en udfaset 
britisk bataljonsfane – i dette tilfælde 
fra II PWRR bataljon. Bataljonsfanerne 

bliver nemlig sædvanligvis bevaret for eftertiden 
ved enheden – f.eks. i messe eller museum – 
eller ophængt i garnisonskirken. At PWRR har 
valgt at give II bataljons fane til Livgarden, er et 
vidnesbyrd om de lange og helt særlige venska-
belige relationer, der bl.a. også understreges af 
H.M. Dronningens funktion som æresoberst for 
det engelske regiment.”
BATALJONSFANEN er dog så medtaget af tjeneste 
– bl.a. af to års vagttjeneste i London – at det er 
nødvendigt at konservere den inden montering 
og ophængning ved Livgarden. Kristine Bønløkke 
Spejlborg, tekstilkonservator ved Bevaring 
Sjælland, som skal forestå konserveringsar-
bejdet, giver en status: ”Fanen har nogle meget 
store skader i silken, og nogle af dem er tidligere 
blevet repareret. De gamle reparationer er 
iøjefaldende og er på nuværende tidspunkt kun 
med til at ødelægge silken endnu mere. Så det 
er rigtig godt, at fanen nu bliver konserveret og 
dermed kan bevares for eftertiden”.
EFTER ENDT konserveringsarbejde vil II PWRR 
bataljonsfane blive bevaret for eftertiden ved 
Den Kongelige Livgarde. Og dette takket være 
donationen fra Tømrermester Hans-Jørgen 
Langhoff og hustru Grethe Langhoffs Fond.
DET ER I ØVRIGT ikke mere end godt et år siden, at 
Tømrermester Hans-Jørgen Langhoff og hustru 
Grethe Langhoffs Fond gav en generøs donation 
for at sikre helt særlige artefakter fra de seneste 
års internationale 
operationer. Disse 
artefakter, så som 
Patrol Base 
Armadillo-skiltet, 
er også pt. under 
kyndig konserva-
torstøtte ved Be-
varing Sjælland.

N Y  D O N A T I O N  T I L 
L I V G A R D E N  F R A  T Ø M R E R -

M E S T E R  H A N S - J Ø R G E N 
L A N G H O F F  O G  H U S T R U 

G R E T H E  L A N G H O F F S  F O N D 

Donationen, der er beregnet til brug 
for konservatorstøtte, skal sikre den 
bataljonsfane fra Princess of Wales 
Royal Regiment (PWRR), som blev 

givet til Livgarden i forbindelse med 
Årsdagsparaden i 2017.

S E R G E N T  C O Z A N N E T  M O D T A G E R 
” C O M M A N D E R S  C O I N ” 
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om beskrevet i sidste 
Garderblad blev det 
en noget anderledes 
indkaldelse og start på 

uddannelsen af hold APR-2020 
end vi plejer. Det har også været 
en uddannelse, som har trukket 
en del opmærksomhed på grund 
af de forhold, vi har gennemført 
den under. Både Forsvarschefen og 
Chefen for Hærkommandoen har 
været på besøg for at se, hvorledes 
vi har tilpasset os de forskellige 
Corona retningslinjer. 

Det er gået som planlagt, og i 
uge 25 gennemførte vi REX turen 
bare 5 uger efter indkaldelsen. Det 
var for garderne en hård tur, som 
det også skal være, men der var 
ingen tvivl om, at garderne trods 
de manglende ugers uddannelse, 
da de jo først mødte 11. maj, besad 
den rette vilje og holdning til at 
gennemføre prøvelserne. 

Juli måned hvor de fleste hol-
der ferie, er II/LG i fuld gang med 
vagt- og eksercitsuddannelsen, så 
garderne kan rotere til Vagtkom-
pagniet og overtage vagten om de 

Kongelige Slotte og Palæer, samt 
beredskabsopgaven til støtte for 
politiet til 1. august. Der er meget 
uddannelse og meget kontrol, før 
vi når dertil, men vi når det, også 
selv om det bliver uden den kendte 
kongevagtseksercits. Den må blive 
indlært i efteråret, inden den skal 
benyttes igen.

Beredskabsvagtholdet i 
Vagtkompagniet er blevet indsat 
til at afløse kampvognssoldaterne 
fra Jydske Dragonregiment på 
grænsekontrollen i Nordjylland, 
så de kan gennemføre en planlagt 
kampvognsskydning, der gør dem 
klar til at indgå i et vigtigt NATO 
beredskab. Det var ikke lige der vi 
havde forventet at se dem indsat, 
og heller ikke i den opgave, men de 
kan løse opgaven, og det er vigtigt 
for hæren, at de kan afløse kamp-
vognsfolkene, så selvfølgelig løser 
vi den opgave.

I/LG som jo har stået vagt ved 
den udvidede grænsekontrol og ved 
testcentrene får også en anderle-
des sommer, da de opgaver fortsat 
skal løses. 1. kompagni kommer 

hjem fra Estland i juli måned og vi 
håber, at bataljonen kan have sine 
enheder samlet igen i efteråret 
og gå i gang med den egentlige 
uddannelse.

Grundet Corona restriktionerne 
kom vi ikke til at holde årsdags-
parade, som vi plejer. De enkelte 
enheder fejrede årsdagen på hver 
deres måde, og der blev lagt en 
krans ved Garderstatuen den 30. 
juni.

Noget forsinket grundet corona 
har vi holdt bestyrelsesmøde i 
Den Kongelige Livgardes Fond. 
Det går godt med fonden. Vi har i 
2019 støttet med ca. 380.000 kr. 
i form af Hæderslegater, blå fest, 
korpsåndsarrangementer, spil til 
garderne under Corona internerin-

gen, gaver til udsendte soldater og 
Livgardens gave til Majestæten. 
Fonden har også støttet veteraner 
med: Fysioterapeutbehandling, 
gravsten, bårebuket, flyttehjælp og 
støtte til veteranprojekt Grønland 
og meget andet.

Da Fonden er blevet almen-
nyttig, og donationerne dermed er 
fradragsberettigede, så kræver det 
også, at vi årligt får 100 donationer 
af minimum 200 kr. for at kunne 
opretholde status som almennyt-
tig fond. Her er din støtte vigtig 
for Fonden. Støtte til Livgardens 
Fond gør det muligt for os at 
støtte gardere, veteraner og deres 
pårørende. Det er vigtige penge, der 
hjælper i situationer, man ikke altid 
kan forestille sig. Det kan være 
afgørende for at en soldat ikke 
ender på gaden, eller at psykisk 
sygdom bliver taget hånd om inden 
det går galt.

Sluttelig vil jeg nævne, at 
Fonden har modtaget en meget 
generøs donation fra en garder i 
USA. Den donation gør det muligt 
for os at støtte mange forskellige 
steder, og det gør det også muligt 
at fordoble din støtte til Fonden. 
Det skal forstås således, at den 
generøse garder vil matche det 
beløb, som vi får ind fra jer. 

Jeg håber, at I alle passer godt 
på jer selv og efterkommer de 
anvisninger, der gives, så vi kan mø-
des igen på et senere tidspunkt.

Pro Rege et Grege

Garderne på hold APR-20 gennemfører uddannelsen ved Livgarden under helt særlige 
forhold, da alt er tilpasset corona-restrektioner. Det indebærer, blandt meget andet, øget 
afstand i geledderne og obligatorisk afspritning. Foto: Christian Sundsdal, Forsvaret

V I  E R  I  F U L D  G A N G

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde

C H E F E N  H A R  O R D E T

S
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» V I  J A G E R «
E N H A N C E D  F O R W A R D  P R E S E N C E

I  uge 21 f ik  besætningsmedlemmerne fra Livgardens 

f lø jkompagni  langt  om længe mulighed for at  skyde med 

IKK´erne .  Ugen var  delt  i  to  forløb –  skydning for  de gamle 

besætninger,  og cer t i f icer ing af  de nyuddannede. 

TEKST: FLØJKOMPAGNIET, DEN KONGELIGE LIVGARDE

K
RUDTET VAR HENTET, 
bilerne justeret, og 
efter nærmere aftale, 
med de i juni/juli bladet 
omtalte ”springpadder”, 
var panserskydeba-
nen åbnet. Den første 
dag skulle IKK´erne 
indskydes af de gamle 
besætninger. Dette var 

på tide, da bilerne ikke har været brugt til 
skydning siden december måned. 

Efter bilerne var blevet indskudt, blev 
de overleveret til de nyuddannede skytter, 
så de endelig kunne få deres ”hak i bæltet”. 
De nyuddannede skytter manglede nemlig at 

skyde med IKK´en for at være fuldstændigt 
uddannede skytter.

KYTTECERTIFICERING. For de 
nye skytter, var det første gang 
de skulle tage sig af skyttevirket, 
med alt hvad det indebærer. De 

nye skytter har gået i deres funktion efter 
deres uddannelse i januar/februar og manglet 
den endelige certificering. De har flittigt løst 
opgaven på kasernen og i felten på de ture, 
som kompagniet har haft i skoven. Men ende-
lig gjaldt det. 

Til skytterne var et helt specielt skyde-
program tilrettelagt. Der skulle skydes med 
diverse øvelsesammunitionstyper, men også 

den sagnomspundne KEFT. KEFT (Kinetiv 
Energy Time Fuse) er en ammunitionstype, 
der er at sammenligne med en haglpatron 
til jagt – bare ”banket af på karatepulver og 
steroider”. Patronen eksploderer ved en given 
afstand, og sender et utal af stål-kerne i ret-
ning af banditterne. 

Man skal kravle, før man kan gå. Derfor 
startede skydningen med syv af hver af de to 
øvelsespatroner. Først en stationær skydning, 
hvor egen IKK holder stille, og skytten får 
”det ind i fingrene”. Herefter en skydning fra 
bevægelse, hvilket kræver en noget større 
koncentration fra skytten. 

Regler og procedure skal nemlig over-
holdes, for at IKK´ens ildledelsesanlæg kan 

S
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hjælpe skytten optimalt. Skytten havde 20 
panser-øvelsespatroner og 20 brisant-øvelses-
patroner til rådighed. I takt med at skydnin-
gen blev mere og mere avanceret, og skiverne 
sværere og sværere at ramme, blev følelsen af 
eufori kun større ved træfningerne. 

INE, 1130, SKUD KOMMER! Den 
skydning der endeligt skulle 
certificere skytterne, var med den 
programmerbare ammunitions-

type KEFT. KEFT skydningen er enhver skyttes 
våde drøm. Med en stykpris på omkring 7500 
kr., er det nemlig ikke en patron, der bliver 
skudt så ofte med. 

Under skydning med KEFT, mærkes det 
for alvor, at det er en MASKIN-kanon IKK´en 
er udstyret med. Der er forskellige skydemeto-
der at vælge imellem, men kendetegnene for 

dem alle er, at det går for sig i et raskt tempo. 
Med en skudkadence på op til 200 skud/min 
bliver målområdet hurtigt til en symfoni af 
grasværk. 

Skydningen blev afholdt sideløbende med 
certificeringen i åbent område. Området er 
forhenværende skovområde, der er fældet, 
så skudafstandene sneg sig op på 1200-1300 
meter. Resultatet af fældet skov, er dog en 
uoverskuelig mængde af træstubbe.

Udover Fløjkompagniets IKK´er, var TACP 
(Tactical Air Control Party) fra Danske Ar-
tilleri Regiment også ude med deres Piranha 
III. Deres våben er dog af en anden kaliber, 
de skyder nemlig med den gode gamle TMG 
M/2001 isat en våbenstationsfustage. Med 
lysspor i luften og gennemhullede infanteri-
skiver, fik TACP besætningen også øvet deres 
skydefærdigheder

KONSTABEL M. ”JYTTE” 
KJERSGAARD, 1. DEL.

L

”DET VAR VIRKELIG NOGLE RIGTIG 

FEDE DAGE! ALLE HAVDE SET FREM 

TIL ENDELIG AT SKYDE MED 35MM 

MASKINKANON. VI HAVDE ALLE FOR-

VENTET AT KUNNE MÆRKE OG HØRE 

DET MEGET MERE, END MAN EGENTLIG 

GJORDE. DET ER UTROLIGT, HVOR LIDT 

MAN MÆRKER TIL SKUDDET, NÅR MAN 

SIDDER NEDE PÅ SKYTTEPLADSEN.”
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DANCON
MARCH

Dancon-marchen har været en tradition i det danske forsvar 
siden 1972, da den kongelige danske hær blev udsendt på Cy-
pern. Marchen inviterer udenlandske tropper, der er allieret med 
Danmark og til stede i missionen, til at deltage i 25 km march. M

archen bliver gennemført med 
mindst 10 kilo oppakning eks-
klusiv snacks og drikke. Mange 
af deltagerne vælger oftest at 
fylde en god rygsæk med de 
minimum 10 kilo, men flere 
vælger at gå eller løbe marchen 
med den udrustning, de bruger 
til dagligt. Det var tidlig morgen 
og solen bagte allerede, da der 
for en gangs skyld endelig var 
godt vejr i Estland. Spændingen 
lurede lidt, efter jeg havde sagt 
ja til marchen og dagen endelig 
var kommet. Jeg havde sagt ja 
på vegne af en kammerat, der 
desværre var blevet skadet. Jeg 
har været udsendt to gange tid-
ligere, men har aldrig gået/løbet 
marchen. 

Udover det, havde jeg dagen 

inden talt med min delingsfører 
og delingens ukronede badejern. 
Vi var blevet enige om at løbe 
marchen og komme ind i så god 
en tid som muligt, så jeg følte 
en smule pres for, om jeg kunne 
følge med. 

Vi stod spændt og ventede i 
afmærket område, inden vi blev 
sendt afsted. Tiden føltes som 
evigheder, men så gik starten 
endelig, selvfølgelig efter en 
velkendt motivationstale fra en 
af officererne. 

Overraskende nok, havde 
briterne stillet op med 3 gange 
så mange, som vi var. Derudover 
var der også en del estere og en 
enkelt belgisk soldat tilstede. Alt 
i alt vil jeg skyde på, at der var et 
sted mellem 300 – 400 mænd og 
kvinder, der stillede fra start. 

Vi havde aftalt, at vi ville 
gå den første kilometer indtil vi 
var varme, for derefter at sætte 
i løb. Men allerede efter et par 
hundrede meter så vi folk spæne 
afsted. Derefter så vi utålmodigt 
på hinanden og nikkede kort. 
Der skulle løbes, og det var nu, 
så vi ikke kom for langt bagefter, 
da vi gerne ville komme ind i en 
god tid. 

De første 3 kilometer gik 
som planlagt og i et stabilt 

Dancon-marchen har været en tradition siden 
1972, hvor den danske hær havde soldater ud-
sendt til Cypern på FN-mission. Billedet er fra en 
Dancon march på Cypern 1974. Foto: Forsvaret

TEKST: SERGENT M. BLACH, 2. DEL. 



tempo, hvor vi konstant overha-
lede flere og flere. Da vi alle 3 er 
infanterister, havde vi valgt at 
løbe med vores vest. Badejernet 
løb selvfølgelig i fuld udrustning, 
hvilket vejer over 20 kilo. Dog var 
det værste, efter hans udsagn, 
det at løbe med hjelm grundet 
varmen. 

Ved 5 kilometermærket 
kunne jeg godt mærke, at der var 
masser af energi i badejernet, 
så jeg sagde til ham, at han bare 
kunne stikke af. Inden vi var star-
tet, havde jeg med mig selv sat 
som mål, at jeg skulle gennemfø-
re de 25 kilometer under 3 timer. 
Jeg hader normalt at løbe, og 
løbetræner kun når det er befalet. 

Endelig havde vi bevæget 
os lidt ud fra øvelsesområdet, 
og jeg havde nu tid og overskud 
til at kigge op og nyde naturen 
lidt. Estland er faktisk et smukt 
land, når det hele er blomstret 
op, og det ikke regner eller er 
koldt og frossent. På vejen løb jeg 

blandt andet forbi et par vilde ge-
der og nogle beboede storkereder. 

Jeg havde svært ved at 
finde en rytme, jeg kunne holde 
konstant, så jeg vekslede med at 
løbe 1 kilometer og derefter gå 
100 meter, for ikke at komme for 
tæt på ”det røde felt”, så jeg ikke 
kunne komme ned igen. 

Ved 16 kilometermærket 
fik jeg øje på badejernet ude i 
horisonten, og kunne mærke det 
gav blod på tanden. Jeg kunne se, 
at jeg halede ind på ham. 

Ved 18 kilometermærket lyk-
kedes det at komme op på siden 
af ham. Samme sted var der én af 
de mange bemandede vandpo-
ster, der var sat ud. Ved vand-
posten fik vi hurtigt snuppet en 
flaske vand og en kvart appelsin, 
inden vi fortsatte. 

Fra 18 – 22 kilometermær-

ket fulgtes vi ad. Heldigvis er 
Badejernet en erfaren løber, så 
han fandt hurtigt et tempo, som 
passede os begge, så vi ikke skulle 
ned og gå så meget. 

Ved 22 kilometermærket 
ramte vi flightlanen. Da Tapa 
Barracks, som militærbasen 
hedder, er en gammel nedlagt 
russisk flyvestation, ligger der 
lige inden man kommer ind til 
lejren en flightlane. Den er sjovt 
nok lang og lige, men også kede-
lig og virkelig lang. Det blev dér 
jeg kæmpede mest, og desværre 
ramte en lille mur. 

Badejernet er, og har altid 
været, slutspurtens mester, så 
han gav mig hurtigt baghjul. Jeg 
holdt dog tungen lige i munden, 
og fik med næb og klør kæmpet 
mig ind, efter hvad der føltes som 
de tre længste kilometer i mit liv. 

Inden jeg ramte målstre-
gen, blev der klappet og heppet 
det sidste stykke af vejen ad de 
deltagere, der allerede havde 
gennemført marchen, samt flere 
frivillige soldater, der så på. 

Min tid blev 2 timer og 50 
minutter, og jeg kom ind som den 
fjerde bedste dansker, hvilket jeg 
er rigtig glad og tilfreds med. 

Badejernet blev 3´er af 
danskerne. Udover danskerne var 
flere af briterne også godt gå-
ende/løbende, især en kvindelig 
MEDIC, der havde overhalet mig 
tidligt i forkøbet. Jeg tror hendes 
tid blev omkring de 2 timer og 30 
minutter. 

Men suverænt bedste tid af 
alle gik til en dansk gut fra første 
deling. Tiden lød på 2 timer og 
9 minutter – godt arbejde, og 
hatten af for ham 

Den hurtigste dansker fra 
Lituan, Rokas 1. DEL, var 

også den hurtigste mand af 
alle på de 25 km, med en 

imponerende tid på 02:09:00.
Foto: korporal N. Funder 
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Uniform betyder ensar tet ,  men ved Den Kongel ige Livgardes oprettelse i  1658 var 
påklædningen alt  andet end ensar tet .  Det  samme kan s iges om uniformen gennem 

t iden,  der  både har ændret  udseende efter  seneste mil i tærmode såvel  som efter 
prakt iske hensyn.  Her på s iden gennemgår Garderbladet  hver måned garderens 

uniform -  fra de første i l lustrat ioner á 1660 t i l  uniformen i  dag.

G A R D E R E N S  U N I F O R M E R 

TEKST: DEN KONGELIGE LIVGARDE 350 ÅR - BIND 4

UNDER FREDERIK V (1746 – 1766)

1757

en første trykte beskrivelse af Hærens uniform 
og udrustning findes i det på tysk trykte infante-
rireglement af 1747. Heraf fremgår, at uniformen 
atter blev ændret, idet ”brandburgerne” var 
bortfaldet og støvletter og halsbind indført. Sølv-
tressen på hatten skulle være ca. 3 cm bred og 

korkaden af sorte silkebånd. Ved parader påsattes en kamelhårs 
kvast eller ”pürschel” i to farver, hvoraf den ene som opslagene på 
uniformen og den anden efter regimentschefens valg. 

→ Halsbindet afløste et tidligere hvidt halstørklæde og beskri-
ves som sort, kreppet og foret med stivlærred eller voksdug; det 
måtte ikke være for smalt, og blev lukket i nakken med en mes-
singlås. Hver man fik to, der skulle holde i tre år. Frakkeærmerne 
skulle være bredere, og opslagene skulle kunne slås ned og nå til 
midt på fingrene. Støvletter, der var såvel hvide som sorte, skulle 
være så lange, at de fire øverste knapper var over knæet. 

→ At man dengang som senere ikke altid holdt sig strengt til 
uniformsreglementet men lod personlig smag og forfængelighed 
råde, ses deri, at der med mellemrum, når misbrug eller overdri-
velse havde taget overhånd, fremkom indskærpelser eller påtale 
fra allerhøjeste sted. Den 12. december 1753 befales i anledning 
af misbrug af felttegnene: ”Kun de der er i Kongens sold og mili-
tær tjeneste af general-, stabs- eller overofficersrang samt gene-
ralkvartermestre forsynes med felttegn, medens andre, derunder 
også de der hører til den militære civiletat, igen skal aflægge det, 
idet porte d´épéen skal være tegn på, at vedkommende virkelig 
står i militær tjeneste, og har befalingsret under gevær …”

→ Den 2. maj 1757 ændredes uniformen igen. Kasakken måtte 
nu siges at have mistet sit oprindelige præg og benævnes herefter 
kjole. Den fik rabatter med hvide sløjfer. Det bar ikke alene Livgar-
den, der fik rabatter; efterhånden fik alle hvervede fodregimenter 
dem. Hvidt lædertøj afløste det ufarvede. På rabatter, opslag, lom-
meklapper og i taljen var uniformen besat med hvide uldne lidser, 
der dannede en pyntelig sløjfeagtig indramning om knaphullerne. 

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

Da jeg i 2018 blev spurgt af Chefen for Livgarden, om jeg ville indtræde i Den Kongelige 
Livgardes Fond var det med både stor ydmyghed og stor respekt at jeg takkede ja. Før det 
havde jeg været aktiv i Veteran Komiteen som bla. finansierede og byggede Veteranhjem-

met på Høvelte, men den nye opgave var alligevel i en klasse for sig! 

TEKST: TORBEN SCHWABE JAN. ’77

» Hjælp os med at hjælpe andre «

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

a jeg i 2018 
blev spurgt af 
Chefen for Liv-
garden, om jeg 
ville indtræde i 
Den Kongelige 
Livgardes Fond 

var det med både stor ydmyghed 
og stor respekt at jeg takkede ja. 
Før det havde jeg været aktiv i Ve-
teran Komiteen som bla. finansie-
rede og byggede Veteranhjemmet 
på Høvelte, men den nye opgave 
var alligevel i en klasse for sig! 

Den Kongelige Livgardes Fond 
og dens formål står nok ikke helt 

lysende klart for os gamle gardere, 
som jo hver på vores måde, i tykt 
og tyndt, stort og småt står vores 
gamle regiment bi.  Jeg vil derfor 
prøve I det efterfølgende at give jer 
et kort rids af hvad Livgarden (og 
dermed vores fælles fond) egentlig 
beskæftiger sig med.

Fonden har grundlæggende 4 
formål:

1. Støtte anerkendelsen af 
gardere og fast personel ved Den 
Kongelige Livgarde, der har gjort 
sig særligt godt bemærket i forbin-
delse med international og national 
udsendelse ved uddeling af legater.

D

2. Støtte til værdige og træn-
gende gardere og fast ansat per-
sonel ved Den Kongelige Livgarde, 
samt deres pårørende og efterladte 
i form af økonomisk støtte.

3. Støtte til Livgardens vetera-
ner, som har pådraget sig fysiske 
og psykiske skader ved INTOPS 
samt deres efterladte og pårøren-
de. Økonomisk støtte gives bla. til: 
behandling og medicin, teknisk og 
fysisk hjælp samt job og uddannel-
sesstøtte.

4. Støtte til formidling og be-
varelse af Den Kongelige Livgardes 
Historie og Korpsånd, bla. ved ud-
givelse af en mindebog til garderne 
om Den Kongelige Livgarde.

Specielt formålene 2 og 3 
må få det til at gibbe i enhver 
gammel garder, der har været så 
heldig som jeg selv at aftjene sin 
værnepligt under den kolde krig, 
hvor disse formål ville have været 
helt uforståelige. Vi behøver ingen 
detaljer for at forstå, hvordan yngre 
årgange har oplevet tjenesten som 
udsendt! 

Støtten er f.eks. gået til 
bårebuketter til veteraner, hjælp 
til en sommerhustur for familien 
til en af vores faldne, gravsten 
for en falden kammerat, gaver til 
udsendt personel, støtte til sociale 
arrangementer og mange, mange 
andre relevante projekter. 

Nu er det sådan at fanerne 
er rullet ind og takketalerne 
forstummet, men vi har stadig 
kammerater der har brug for en 
hjælpende hånd, for hvem tingene 
ikke nødvendigvis er vendt tilbage 
til normalen. Disse kammerater 
har vi mulighed for at hjælpe via 
vores fælles fond. Du kan bidrage 
til vores sag på flere måder, enten 
via donationer (alt har interesse), 
egentlig indsamling via jeres lokale 
Garderforening eller du kan testa-
mentere et stort eller lille beløb 
til Den Kongelige Livgardes Fond 
og husk at donationer på 200,00 
kr og derover kan fratrækkes på 
selvangivelsen.

Hjælp os med at hjælpe 
andre…. 

TORBEN SCHWABE JAN. ’77
NORDRE BIRKS GARDERFORENING

BANKOVERFØRSEL
Kontonummer 3001- 8560107537

(anfør: Donation til DKL Fond)

MOBILE PAY
Nr. 42697 

(anfør: Donation til DKL Fond)

SE MERE OM LIVGARDENS FON
www.denkongeligelivgardesfond.dk

Den Kongelige Livgardes Fond hjælper og støtter gardere, nøjagtig som 
vi hjalp og støttede hinanden i tjenestetiden. Se nederst på siden, hvordan 
du nemt og hurtigt kan støtte fonden. 
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I juli 2020 overdrog Major Søren P. Østergaard teten som Chef for Vagtkompagniet 
efter godt 8 år på posten. Men hvem er manden der har stået i spidsen for Vagtkompagniet i 

de seneste turbulente år for Danmark og Livgarden, og hvordan har han personligt sat sit præg på 
Vagtkompagniet som det er i dag? Det satte vi os på Garderbladet for at finde ud af. 

TEKST: AUG-17 JONAS B. NIELSEN

EN KARRIERE I 
DRONNINGENS 

TJENESTE

E T  P O R T R Æ T  A F  M A J O R  S Ø R E N  P .  Ø S T E R G A A R D

M
ajor Østergaard går med til at stille op til 
interview, og jeg aftaler at møde ham ved 
Hendes Majestæt Dronningens residens på 
Fredensborg Slot, hvor han opholder sig sam-
men med Detachementet fra Vagtkompagni-
et. Jeg ankommer med tog til Hillerød, hvor 
jeg bliver hentet af en kører der fører mig til 
Fredensborg. Solen skinner, og der er sommer 
i luften. Vi hilser selvfølgelig på garderne, da 
vi træder ind på slotspladsen. En premierløjt-

nant tager imod mig og fører mig ind til stuen, hvor Majoren sidder. ”Vent 
her, tak,” siger Premierløjtnanten med en bestemt tone. ”Hr. Major, din gæst 
er ankommet.” ”Tak, bare send ham ind.” Jeg træder ind i rummet og bliver 
mødt af et venligt smil. ”Jeg håber turen gik godt, sid endelig ned,” siger 
Majoren og byder på kaffe. Vi giver selvfølgelig ikke hånd, grundet Coro-
na-virus-restriktioner, men sætter os direkte ned om et sofabord dækket op 
med kaffe og kage. Jeg hiver mine forberedte spørgsmål til hans baggrund 
frem, og starter selvfølgelig med at stille det mest oplagte spørgsmål.

Nå Søren, aftjente du selv værnepligt som vagtgående garder? 
”Nej, jeg ville faktisk gerne have været i Livgarden, men der var halvandet 
års ventetid dengang, og det havde jeg jo ikke rigtigt tid til at vente på.” Han 
forklarer at han i stedet søgte noget der lignede, og indtrådte derfor i Dron-
ningens Livregiment i Aalborg i 1987, hvor han efter 3 måneders tjeneste 
blev udtaget til Sergentskolen. ”Jeg ville naturligvis gerne på sergentskole, 
jeg ville gerne være officer. Så efter at have været på sergentskolen i Søn-
derborg kom jeg tilbage til ”Dronningens”, for senere at starte på Officers-
skolen på Frederiksberg slot.” Herefter arbejdede Østergaard i forskellige 
afdelinger indenfor Forsvaret, heriblandt efterretningstjenesten.  

Hvornår startede du så din tjeneste i Livgarden? ”I år 2000 gik jeg 
ud af Forsvaret, efter ansøgning om tjenestefri uden løn, og læste Jura i et 
års tid på Københavns Universitet.” Men kort efter ringede den daværende 
personelchef for Hæren og spurgte Østergaard, om ikke han ville vende 
tilbage til Forsvaret. Det ville han gerne, på betingelse af at han ikke skulle 
til Jylland. Personelchefen tilbød så, at han frit kunne vælge, hvor han 
ville gøre tjeneste. ”Hvis det er tilfældet, så vil jeg gerne til Livgarden.” Han 
fortæller det stadig med en vis tilfredshed i stemmen. ”Så lykkedes det jo 
alligevel. Så jeg kom til Livgarden d. 1. februar 2002.”

Ja, der er jo mange veje til at blive garder. Hvorfor ville du så 
gerne i Livgarden, og ikke til Jylland? ”Det passede ikke så godt med 
mit privatliv og alt muligt andet på det tidspunkt” svarer han, og forklarer 
at det var en af grundende til at han stoppede i 2000. Planen var nemlig at 
han skulle blive i Jylland i en længere årrække, for derefter at komme på 
videregående uddannelse i Købehavn. Han fortsætter og siger: ”Men min 
far havde været ved Livgarden, og havde været modstandsmand, så der var 
en familietradition, kan man sige, for at komme til Livgarden. Han blev også 
glad for, at jeg kom derind.” 

Hvad lavede du i din første tid i Livgarden? ”Egentligt var det 
noget med at jeg i starten skulle have noget med HR at gøre.” Han tilføjer 
at det også var meningen at der skulle høre en udsendelse med under 
tjenesten ved Livgardens stab, hvilket han gerne ville. ”Men da jeg mødte 
ved regimentet, sagde Chefen for Livgarden, at jeg skulle være Chef for 
Ledelsessektionen.” Det skulle være en nyoprettet sektion for at holde styr 
på Livgardens daværende mange forskellige andre sektioner og koordinere 
arbejdet i staben bedre. 

”Men så sagde jeg til Flemming Rytter (daværende regimentschef, 
red.), at det syntes jeg ikke var nogen god ide, for så godt kendte jeg jo ikke 
Livgarden. Jeg havde ikke så meget forstand på blå tjeneste, og der var 
andre ting jeg gerne ville have mere erfaring med inden jeg blev sat i en 
central rolle, der refererede direkte til Chefen for Livgarden.” Men Chefen 
for regimentet sagde, at han ikke mente at Østergaard var forudindtaget, 
”og det havde han jo ret i. Så jeg startede som Chef for den nyoprettede 
ledelsessektion.” 

Som ny i Livgarden, hvordan var det så pludseligt at sidde med 
sådan en central rolle? ”Jeg skulle jo udøve en vis grad af kontrol. Det var 
jeg nu forsigtig med. Det skal man være når man nu starter. Jeg tror at jeg 
gjorde det, som er meget fornuftig for alle nye der kommer til regimentet 
udefra, hvad enten man er værnepligtig, officer eller befalingsmand: Man 
skal ikke stille sig op og sige, ”det var da noget mærkeligt noget”, eller 
”det er da noget mærkeligt tøj de har på, på vagt.” Man skal acceptere de 
værdier som Livgarden bygger på – de er meget særlige. Det er det der gør 
Livgarden så stærk. Det er noget med at sætte sig ind i, hvad det er for en 
moral og etik, og hvad er det for nogle værdier, der er på det her arbejds-
sted.” Han beklager kort at det måske lyder lidt diffust, men bringer så et 
konkret eksempel med sin første vagt på Amalienborg. 
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”Efter et halvt år skulle jeg på min første vagt, og jeg kunne regle-
mentet forfra og bagfra. Og det vandt selvfølgelig ret stor respekt hos den 
major jeg var på vagt med, og hos den sergent jeg skulle samarbejde med. 
Og de gardere jeg var ude og kontrollere. Så en god måde at komme ind et 
nyt sted på, det er at sætte sig ind i, hvordan det er man gør det her, og så 
vente med at stille sig kritisk op, før man ved noget om det.”

Så det var den måde du lærte Livgarden at kende på? ”Nu kendte 
jeg jo også en del fra forskellige soldaterhistorier fra min far osv., og jeg 
vidste også hvad Livgarden var. Men jeg vidste også, i kraft af de tjene-
stesteder jeg havde været ved før, at nogle så anderledes på Livgarden, 
end vi måske selv gør, og end vi har fortjent. Den bedste modtagelse jeg 
nogensinde har fået noget sted i Forsvaret, det har været ved Livgarden. 
Og det er også den bedste korpsånd jeg nogensinde har oplevet, det er der 
overhovedet ingen tvivl om.” 

Hvad tilbragte du så din tid med i årene frem til 2012? ”I 2003 blev 
jeg som kaptajn udsendt til den danske bataljon i Kosovo, i virkeligheden 
sammen med en Husar-bataljon, men det var en del af pakken da jeg blev 
ansat ved Livgarden.” Kort tid efter sin tilbagekomst til Livgarden blev 
Østergaard tilbudt en stilling i Forsvarets Efterretningstjeneste. Selvom 
han var glad for at være i Livgarden, sagde han ja til tilbuddet.

”Efterretningstjenesten interesserede mig også en del.” Det indebar 
igen en udsendelse til Balkan, hvor Østergaard befandt sig i 7 måneder. Da 

han kom tilbage fra udsendelse, var den post han var blevet stillet i udsigt 
efterfølgende ikke ledig alligevel, og alternativet var en stilling inden for 
den mere analytiske del, hvilket han ikke var interesseret i. Så Østergaard 
vendte tilbage til Livgarden i 2006. ”Det var jeg selvfølgelig også glad for, 
det ville jeg egentligt hellere.”

Tilbagekomsten kom midt i den store Forsvarsreform, hvor Forsvaret 
blev skåret en del ned. ”Jeg blev heldigvis tilbage ved regimentet, i den 
kraftigt decimerede regimentsstab.” Her arbejdede han som sagsbehandler 
for det internationale område, heriblandt udsendelserne i Kosovo og Irak, 
og samtidigt i presse og informationstjenesten. En vigtig del af sit arbejde 
i Staben var at underrette om Livgardens faldne og sårede i International 
tjeneste. ”Men egentligt var det meningen, at jeg skulle til Afghanistan i 
2007 som Chef for Efterretningssektionen, med ISAF hold 4, sammen med 
Kim Kristensen. Jeg var få dage fra at stille ved bataljonen, da det så blev 
lavet om.” 

Han forklarer at han i stedet fik et tilbud om at blive tilbage som 
Stabschef ved Livgarden, og i den forbindelse blive udnævnt til major. 
Det ville han oprindeligt ikke, men de blev så enige om, at det var bedst 
at Østergaard blev hjemme for at tage sig af mulige faldne og sårede fra 
krigen. ”Og det blev der desværre også god brug for. På et tidspunkt havde 
vi en falden soldat om måneden, i en ret lang periode, og mange sårede 
soldater,” fortæller han, og forklarer at det var en utrolig travl periode på 
alle måder. ”Og så sad jeg som Stabschef frem til 2011.”  

I 2011 blev det så bestemt at der skulle udsendes en major fra Livgar-
den til Afghanistan, og alle pilene pegede på Østergaard. Og det var han 
klar på. Men han ville kun tage af sted på én betingelse: at hun kunne få sin 
majorstilling i Livgarden igen, når han vendte tilbage fra Afghanistan. Det 
sagde Chefen for Livgarden ja til, men en anden majorstilling kom hurtigt 
på tale.

”Jeg var blevet spurgt om jeg kunne tænke mig at være Chef for 
Vagtkompagniet, og det kunne jeg selvfølgelig godt. Fordi for mig er det 
en meget ærefuld stilling at blive tilbudt. Så i virkeligheden er det ikke en 
stilling man kan sige nej til. Hvis der er nogen der mener at man er egnet til 
det, at man har evnerne til det, så skal man også sige ja.” 

Det har jo så været dit første job i Vagtkompagniet. Hvad var dit 
indtryk af vagttjenesten dengang? ”Dengang var den meget ceremonielt 
og traditionelt præget.” Han fortæller hvordan hans forgænger selv var 
kommet til vagtkompagniet i en turbulent tid i 00’erne hvor Livgarden var 
på forsiden af aviserne, hvilket forgængeren så fik rettet op på. ”Men jeg 
havde nogle ideer til hvordan man kunne anskue tjenesten på nogle andre 
måder og operationalisere det lidt.” 

”I dag er vi langt mere operative. Nogle anskuer det måske som om, at 
vi var dårligere før. Det var vi ikke, i mine øjne. Nu har vi sat det mere i faste 
rammer og tiden er en anden. Der er en anden trussel ude i samfundet. Der 
er større opmærksomhed på os. Og det gør måske også at vi har fået lidt 
større berettigelse i andres øjne. Ikke i vores egne øjne, vi har altid passet 
ordentligt på kongehuset.” Han fortsætter og siger, at ”dengang var der 
ikke nogen trussel som der er nu, og dengang gik det ud på at se pæne ud 
– hvilket det også gør i dag, det er en del af vores DNA. Det har noget med 
disciplin og moral at gøre.” 

Han sammenligner Livgarden med The Queens Guard i England, 
hvor vagten mest er til pynt og bliver taget ind om natten, når der ikke er 
turister. Der er det politiet der har ansvaret. Men Livgarden i Danmark har 
en operativ opgave: ”Sker der noget, så kan garderen fastfryse situationen, 
til politiet kommer frem.” Han fortæller at der dengang i nullerne nok var 
en anden stemning og tradition for spas på vagterne. ”Hvis man var garder 
dengang, så var det en sport ”at snyde” befalingsmændene, eller officeren 
der var på vagten. Det kunne være at løbe rundt om rytterstatuen inde på 
pladsen, eller løbe ned i Nyhavn og tage en kvittering for en øl med, for at 
fremvise den stolt til andre gardere. Det var sikkert morsomt dengang, og 
har vel været i tidsånden. Og beskyttelsen af kongehuset har nok været 
intakt alligevel. Men sådan er det bare ikke i dag. Det er en anden tid, og det 
forstår garderne godt.” 

I 2015 var der så terrorangreb i København. Hvordan kom det til at 
påvirke dig og vagtkompagniet? ”På det tidspunkt kom min tid indenfor 
efterretningstjenesten mig rigtigt meget til gode. Nu skal jeg nok lade være 
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med at rose mig selv i udpræget grad, men det var sådan, at to måneder før 
terrorangrebet, der havde jeg selvstændigt hævet beredskabet i Kompag-
niet”. Han fortsætter og siger: ”Dengang, som nu, havde jeg et rigtigt godt 
samarbejde med efterretningstjenesten, og efterretningstjenesten har jo 
noget med personlige relationer at gøre. Jeg havde nogle gode relationer 
med folk fra FE. Jeg begyndte også at have et meget godt samarbejde 
med PET, og på den baggrund samlede jeg nogle informationer jeg lavede 
til Vagtkompagniets egne efterretninger. Og ud af det billede jeg dannede 
mig, kunne jeg se, at truslen i hvert fald ikke var blevet mindre. Og derfor 
skærpede jeg beredskabet to måneder før terrorangrebet.” Han tilføjer at 
han efterfølgende med god samvittighed kunne redegøre overfor Forsvars-
ministeren, hvilke foranstaltninger der var blevet truffet i opløbet. 

Han forklarer også at der i den efterfølgende evalueringsproces havde 
været særligt fokus på flere mangler hos politiet, blandt andet dårlig 
træning med våben. ”Og vi havde da også ved Livgarden nogle ting som 
jeg godt kunne tænke mig var bedre. Jeg havde overvejet om jeg skulle 
gå sådan mere offentligt ud med det, eller om jeg bare skulle holde det 
(inden for Livgarden). Politiet valgte den offentlige strategi, og det mente vi 
bestemt også var en overvejelse værd.” Han forklarer, at blandt de ting som 
episoden i den grad viste Livgarden manglede, var bedre sigtemidler til våb-
nene, stikveste, og tyr* (beskyttelsesudrustning, skudsikker vest, mv). Men 
Livgarden valgte ikke den offentlige strategi. ”Jeg fortrød det faktisk lidt, et 
års tid senere, da Politiet fik en terrorpakke på 800 millioner. Forsvaret fik 
ingen penge. Og Livgarden fik slet ingen,” siger han tørt. 

Nu havde du jo fra starten af arbejdet på at operationalisere Vagt-
kompagniet. Var der noget som episoden ved Krudttønden viste at 
Vagtkompagniet manglede? ”Altså jeg kunne se, at det som var markant 
fraværende, det var et situationsbillede af, hvad der skete inde i København. 
Politiet var ikke så meget opmærksom på os, og jeg er ikke sikker på, at de 
regnede så meget med os. Det ville jeg gerne ændre.” Han siger at der var 
en akut mangel på efterretninger som Livgarden kunne arbejde ud fra, ”så 
det brugte jeg noget tid på. Det er nok også fordi jeg har den baggrund, som 
jeg nu har. Og derfra begyndte jeg at udvikle Kompagniet i operativ retning.” 

Han nævner at han allerede to-tre år før attentatet på Krudttønden i 
København talte med chefen for Nationale Operationer i Hæren, ”hvor jeg 
sagde, at vi har en udfordring, for vi har ikke nogen taktisk reserve. Vi har 
ikke ekstra gardere at sætte ind, hvis der sker noget. Og enhver militær 
grundlæggende lærdom, helt fra sergentskolen og op efter, siger, at man 
skal have en tredjedel i reserve, når man indsætter enheder.” Han fortæller 
at man stadigvæk dengang grinte lidt af Livgarden, og at dem fra Hæren 
ikke mente at Livgarden havde brug for den slags, siden de jo bare ”stod til 
pynt” og at det var politiet der havde ansvaret. 

”Så kom terrorangrebet jo. Og jeg kunne bare pege ned på Ama-
lienborg og sige: hvor mange politifolk var der på Amalienborg under 
terrorangrebet? Der var nul.” Politiet havde været udstrakt rundt omkring 

i København hele natten, forklarer han, og 
de havde ikke tænkt sig at stationere politi 
på Amalienborg, fordi de vidste at der stod 
garderne som bevæbnede vagter. ”Og det 
tror jeg nok åbnede øjnene en del rundt 
omkring. For ja, hvis der sker noget på 
slottet, dukker politiet selvfølgelig op med 
en indsatsleder og tager styringen, men 
hvornår sker det? Det skete i hvert fald 
ikke under terrorangrebet.” Garderne, der 
på aftenen ved attentatet havde gået tre 
timer ude, med kun tre timers hvile for at 
bemande alle poster som dobbeltposter og 
tillige netop holde en tredjedel i beredskab, 
blev hurtigt slidt op. ”Og det var sådan det 
fjerde vagthold opstod. Det har jeg arbejdet 
rigtig, rigtig meget for, både internt og 
eksternt i Forsvaret.” Han fortæller, at hver 
gang han f.eks. mødte Forsvarsministeren 
i forskellige regi, så forklarede han den 
udfordring det var ikke at have en reserve. 
”Og det er der blevet lyttet til.” 

Blandt andre operative tiltag var jo også vagttaskens tilbage-
venden til sin oprindelige funktion. Hvilke overvejelser lå bag den 
beslutning? ”For mig har det været et spørgsmål om at bevare Livgardens 
særkende, vores disciplin og vores høje moral, samtidigt med at vi skulle 
være mere operative. Det er klart, at der er en balance. Vi skal ikke væk fra 
vores afløsningspatruljer, vores vagtuniform og vores bjørneskindshue.” 
Han forklarer at det da ville være meget nemmere, hvis bare man udskifte-
de hele den blå uniform med den grønne, og langt mere operativt. ”Men det 
er ikke alting der er bedre, bare fordi det er nemmere, eller billigere. Det 
er vores DNA, og det skal vi værne om. Så for mig har det været ekstremt 
vigtigt at fastholde symboler på Livgarden. Så da vi afskaffede gejlingen af 
vagttasken, indførte vi samtidigt, at den stadig skulle være velpudset.” 

I foråret 2020 kom coronavirus så til Danmark. Hvordan påvirkede 
det dig og vagtkompagniets opgave? Han griner kort da jeg skifter over 
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til emnet. ”Jamen altså, det har sådan set ikke påvirket mig så meget. 
Vagtkompagniet skal løse opgaven, om der så er orkan, hedebølge eller 
Corona, så skal vi løse opgaven. Det der har påvirket os mest, har været 
udefrakommende faktorer. Vagtkompagniet har været intakt, alle har kun-
net løse opgaven, intet problem.” 

Han forklarer, at det dog i starten var noget af en udfordring for garder-
ne at overholde afstandskravet under tjenesten, når det ikke var operativt 
begrundet. ”Vagtkompagniet har ikke været sendt hjem, på den måde. 
Faktisk har Kompagniet været interneret på kasernen i stedet for. Det der 
har påvirket os, har været dem udenfor kaserneporten. Det var far og mor 
som syntes at det var synd.” Han fortæller at han til tider blev lidt træt af 
pårørende og enkelte garderes uforståenhed overfor situationen. ”Til et vel-
komstforedrag med de nye gardere måtte jeg simpelthen sige, ”prøv at hør: 
Jeg har været udsendt fem gange i internationale missioner, jeg har boet i 
en container i fem gange et halvt år, spærret inde i en lejer hvor man oftest 
risikerede at blive skudt efter, hvis man bevægede sig uden for. Så nu synes 
jeg sådan set lige, at I skal slappe lidt af – I har boet her en uge.” 

Han nævner, at der også blev sørget for en masse velfærd for 
garderne, mens de var interneret på kasernerne, og takker blandt andre 
Garderforeningerne for deres støtte med fladskærms-tv og andet. ”Så på 
den måde var der ikke nogen garder der var ked af det. Der blev selvfølgelig 
taget hensyn til de gardere, der havde udfordringer med deres familie eller 
andet – vi er jo ikke umenneskelige. En glad garder er nu engang en bedre 
bevogtningssoldat, end en der er det modsatte. Og derfor passer vi også på 
dem.” Han fortæller hvordan almindelige Københavnere nogle gange havde 
stået ude foran hegnet og råbt ind, at de var for mange eller at de ikke 
holdt ordenligt afstand. 

Der havde tilmed været enkelte episoder, hvor en politipatrulje var 
stoppet op og havde kigget ind. ”Og det har vi selvfølgelig måttet forholde 
os til. For det kan godt være at vi gerne må være mere end 10. Men når 
Dronningen går på fjernsyn og siger, at nu skal I høre efter hvad statsmini-
steren siger, og man så efterfølgende ser garderne ikke ”hører efter” hvad 
Dronningen lige har sagt, så kan jeg godt stå og sige, jamen det gælder ikke 
os - Men det forstår hr. og fru Danmark ikke.”

Han forklarer at det også påvirkede selve vagten en del. ”Det er vist 

ikke set siden 2. verdenskrig at man har indstillet afløsningspatruljer. Og 
det har også været en udfordring. Når man begynder at gøre tingene på en 
anden måde, så falder disciplinen og moralen også. For så kan man måske 
som garder, befalingsmand eller officer sige, jamen hvis det er lige meget, 
så er der måske andre ting som også er lige meget.” Han tilføjer og siger, 
”så derfor har det ligget mig meget på sinde at komme hurtigt tilbage til 
det at gå parade igen.” 

”Alle midlertidige foranstaltninger har det med at blive permanente 
med tiden. Jo længere tid vi er væk fra det, jo større er risikoen for at nogle 
vil sige, at der ikke er grund til, at vi har afløsningspatruljer, eller ”hvorfor 
bruge tid på at tage blåt tøj på”, eller ”hvorfor gå igennem København, når 
vi kan køre derned.” Så for mig har det været vigtigt, hurtigst muligt at 
vende tilbage til normalen, sådan at vi har vores DNA intakt. Det synes jeg 
er vigtigt.”

Nu hvor du snart giver teten videre som Chef for Vagtkompagniet, 
hvad står så tilbage som den stærkeste erindring for dig? ”Det jeg 
husker allerbedst, er faktisk en sørgelig begivenhed, men det ramte mig. 
Og det er nok derfor det har sat sig.” Han beskriver at det var kort tid efter 
at han var blevet Chef for Vagtkompagniet, og hvordan han de forgangene 
år som Kontaktofficer var taget ud med Regimentschefen og koordineret, 
når der var døde eller hårdt sårede fra regimentet, og at han egentligt var 
lettet over ikke at skulle gøre det mere. 

”Så sker der så det, at den første der dør ved Livgarden, efter jeg var 
skiftet til Vagtkompagniet, faktisk er en fra Vagtkompagniet. Det sker 
på den måde, at en garder bliver syg nede på Gråsten, bliver indlagt på 
Sønderborg Sygehus og ret kort tid efter bliver fløjet til Odense Universi-
tetshospital, hvor det viser sig at han har meningitis.” Han fortæller at han 
talte med regimentschefen om at han personligt ville tage derover og se si-
tuationen an. Situationen gik stærkt, og han kunne med baggrund i sin store 
erfaring som Kontaktofficer fornemme, at det gik den helt forkerte vej. 

”Det var rigtigt vigtigt for mig, at jeg kunne komme før de pårørende 
og tale med lægerne, så jeg vidste præcis hvor vi var, i forhold til at tale 
med faren, der var på vej til Odense fra Jylland. Også fordi han kom med to 
uerfarne officerer fra Hæren, der ikke havde prøvet at håndtere sådan en 
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situation før. Min Chef mente ikke, at jeg skulle køre derover, for der var jo 
allerede nogen fra Hæren der tog sig af det. Men det gjorde jeg nu alligevel. 
Det var jo en af mine gardere! Så jeg kørte en sen aften til Odense, og 
ankom på hospitalet ca. 20 min. før de andre ankom ovre fra Jylland med 
faren. På det tidspunkt var det bare et spørgsmål om at der skulle slukkes 
for respiratoren, så det var meget sørgeligt. Så kom faren, med de der to 
officerer, og så overtog jeg den derfra. Så der gik jeg faktisk ind i min gamle 
rolle som Kontaktofficer.” 

Han prøvede efterfølgende at fortælle faren hvad det drejede sig om, 
og moren, der var i Sverige og ikke kunne nå hjem, var med på en telefon. 
”Og så skulle vi slukke for respiratoren. Sygeplejersken sagde, at når man 
slukker for respiratoren, så kunne der gå mellem 10 min. og to timer før 
man var død. Det var faren med på, og så slukkede han for respiratoren. Da 
der havde været slukket ret kort tid, måske et par minutter, sagde faren 
”nå, det var det” og gik ud. Sygeplejersken prøvede at forklare ham, at hans 
søn ikke var død endnu, men jeg tror ikke at faren rigtigt forstod det. Han 
var i chok. Og moren lagde også bare på. Men garderen var ikke død endnu 
(om end bevidstløs). Og så stod jeg der og tænkte, at jeg da ikke bare kunne 
lade min garder dø alene. Så jeg stod der og holdt ham i hånden i… jeg tror 
i 20 minutter, og snakkede til ham, før han så døde. Derefter gik jeg ud, og 
talte lidt med faren, som lidt senere blev kørt hjem af de to andre officerer 
fra hæren. Så sad jeg dernede i min bil, midt på parkeringspladsen ved ho-
spitalet, kl. 4 om morgenen - alene, og selvfølgelig ret ked af det. Nu havde 
jeg så mistet en garder - som måske kunne have overlevet, hvis man havde 
fundet ud af lidt tidligere, at han havde meningitis.” 

Han fortæller at planen var, at han senere skulle til Aarhus sammen 
med regimentschefen, for at hjælpe faren med alt det der følger med et 
dødsfald. ”Men så holdt jeg der, og jeg var selvfølgelig rigtig ked af det. Jeg 
havde jo ikke regnet med, at jeg skulle have med flere faldne eller døde 
soldater at gøre, i hvert fald ikke i ”fredstid”, og nu sad jeg midt i det igen.” 

Han besluttede sig for at køre tilbage til København for at fortælle om 
dødsfaldet til sit kompagni. Først ved befalingsmandsmødet om morgenen 
(”Kødrand”), hvor alle befalingsmændene var samlet. ”Da jeg skulle fortæl-
le dem det, begyndte jeg faktisk at græde, for det var for stor en belastning 
for mig, med alt det jeg havde i bagagen fra min tid som Kontaktofficer.” 

Han beskriver hvordan nogle af hans gode befalingsmænd efterfølgen-
de kom op og klappede ham på skulderen og sagde ”Det er helt ok Chef 
– du er også et menneske.” ”Det er jeg dem stadig meget taknemmelig for, 
den dag i dag.” Da han senere skulle fortælle det til garderne, måtte han 
lige trække noget luft, da han ikke syntes at det gik an at stå at tude foran 
garderne. ”Så stod jeg der kl. 8 til morgenappel, og flaget gik på halvt.”

Nogle af garderne, særligt dem fra samme Vagthold på Gråsten Slot, 
var selvfølgelig også hårdt medtaget af at have mistet en kammerat, og 
man begyndte at tale om hvorvidt nogle gardere, der havde været særligt 
tætte på den afdøde garder, skulle fritages kortvarigt fra tjenesten. 

”Men der måtte jeg bare være hård og sige, at det kan da godt være at 
der er en soldat der dør, det har vi også været ude for i Afghanistan. Men 
vagten stopper ikke af den grund. Operationerne de fortsætter. Vi kan ikke 
bare stoppe op, og ikke lave noget i en uge, fordi en af vores kammerater 
er døde. Det kan vi ikke. Så der måtte vi bare sige, at i morgen skal I på 
vagt igen. Ligesom den bog som Kim Kristensen skrev om operationerne 
i Helmand (”I morgen angriber vi igen”), kunne jeg kun sige ”I morgen går 
vi på vagt igen.” Han fortsætter og siger, at døden er en del af det at være 
soldat, og det skal man være klar over. ”Men den stærkeste erindring, det 
var det dødsfald der, hvor jeg troede at det ikke var noget jeg skulle have at 
gøre med mere, og pludselig stod jeg der midt i det igen.”

Du sagde at Vagtkompagniet var meget traditionelt præget da du 
overtog. Synes du selv at du har lykkes i din mission med at gøre det 
mere operativt? ”Ja, det har jeg. Helt klart. Da jeg overtog kompagniet, 
så var der nok ikke så mange der regnede os for noget, andre end os selv. I 
dag er vi respekteret af politiet, af PET-livvagterne og resten af Forsvaret. 
De respekterer os, og anser det vi laver som værende en rigtig, operativ, 
national opgave, hvad det i sagens natur også er. Det er der overhovedet 
ingen tvivl om. Og det synes jeg er stort, for det har også noget at gøre 
med at der nu ikke er flere der kommer og siger, at nu vil vi gerne nedlægge 
Livgarden, eller vi vil gerne flytte Livgarden til Vordingborg. For vi har en 
rolle nu, som vi måske ikke helt havde før. Det er ikke noget vi ”leger”, det 
er en militær enhed med en meget reel operativ opgave. Det er Danmarks 
statsoverhoved vi bevogter. Det er egentligt helt vildt, at Danmark har be-

troet os sådan en opgave, og at vi er i stand til at løse den. Det er faktisk en 
ret fornem opgave, og det skal man være stolt af. Det er jo det man er stolt 
af som garder, og det har man også lov at være! Jeg siger det også til gar-
derne: nyd det nu. I forstår ikke hvad det vil sige, før I ikke er her mere. Det 
gælder for alle ved Livgarden, også for befalingsmænd og officerer – alle.” 

 
Vi kan forstå at din fremtidige stilling kommer til at være i Hendes 

Majestæt Dronningens Adjudantstab. Havde du selv regnet med at du 
ville komme derhen? ”Jeg havde to ting jeg godt kunne tænke mig, når 
jeg engang skulle videre. Det ene var tilbage til efterretningstjenesten, og 
det andet var at være adjudant for Dronningen. Jeg havde ikke turde regne 
med at blive adjudant, for man skal være helt særligt udvalgt, og i sidste 
ende er det Dronningen der skal sige ja. Hun skal synes at det er en god 
ide, at Søren fra Nødebo bliver adjudant. Og det gjorde hun så. Det er helt 
fantastisk. Altså det at være garder, og få lov at gå vagt for Dronningen, 
det er utroligt fornemt. Det at være officer, og få lov at være adjudant for 
Dronningen, det er utroligt fornemt. Så for mig at se kan man sgu ikke nå 
højere. Det bliver ikke bedre. Så det er jeg ret stolt over.”

Tillykke med stillingen. Men selvom du forlader Livgarden vil du jo 
altid være garder. Fortsætter du som engageret medlem i De Danske 
Garderforeninger? ”Ja bestemt - Én gang garder, altid garder – og jeg er 
jo allerede medlem.” 
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BLIVER VI NU
RIGTIGE GARDERE?
Den 1. april 2020 var 400 rekrutter beordret at fremmøde på Garderkasernen i Høvelte med henblik på at påbegynde 
8 måneders værnepligt. Men i marts måned slog en verdensomspændende virkelighed bunden ud af Livgardens ro-
tationssystem, og medbragte 3 udsættelser, før holdet endelig blev tilladt at møde ved Livgarden d. 11. maj. Garder-
bladet har mødt nogle af rekrutterne fra det hold, der med tiden nok vil blive husket som coronaholdet, for at ind-
kredse og forstå, hvordan man takler at uddanne, og blive udannet som, gardere under corona-epidemiens vilkår.

mstilling. Det vakte opmærksomhed 
helt op til Forsvarschefens skrivebord, 
da Livgarden d. 11. maj endenlig fik 
tilladelse til at indkalde 400 rekrutter til 
uddannelse på Garderkasernen. På det 
tidspunkt var Danmark kun i de helt små 
detaljer begyndt at åbne op igen, smitte-
trykket var faldende, om end stadig højt, 
og frygten for den aggressive virus stadig 
tyngende. 

Men på daværende tidspunkt havde Livgardens 3. bataljon 2 ½ 
måned tilbage til at uddanne og certificere et nyt hold gardere, før 
vagtovertagelsen primo august måned. Man var nødt til at komme i 
gang. April holdet havde forinden fået udskudt indkaldelsesdagen 3 
gange, og med hver udskydelse, er det rimeligt at antage, har fulgt 

nervøse trækninger i bataljonens stab, der igen og igen måtte skære 
fra og ind til benet, så kun den væsentligste del af uddannelsen blev på 
programmet. 

Med et samlet uddannelsesrum på 4 måneder, der skal klæde 
garderne tilstrækkeligt på til en stadig farligere og mere kompliceret 
virkelighed, rejser spørgsmålet, om der overhovedet findes uvæsentlige 
moduler i programmet. Måske det er muligt at skrabe sammen til et par 
få uddannelsesdage. Realiteten var, at bataljonens stab måtte prioritere 
i et program, hvor alt er vigtigt, og intet ønskes tilsidesat. 

At få tilladelse til at påbegynde uddannelsen midt i maj måned, 
krævede en gennemgribende omstilling i hele uddannelsesplanen. De 
to HBU uddannelseskompagnier skulle adskilles, således ingen rekrut 
havde fysisk kontakt med en rekrut fra det andet kompagni. Den sym-
metrisk opbyggede kaserne omkring cindersbanen, har i denne situatio-
nen, heldigvis, vist sig værende særdeles velegnet dertil. 

O
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Midt for cafeteriaet står to stativer bærende et 
gult bånd imellem, der som et symbol på coronavir-
keligheden adskiller bataljonen i to enheder. En dør 
på hver side leder ind til et hermetisk adskilt cafete-
ria, der på sportspladsen udenfor er suppleret med 
spisetelte, således afstandskravet også overholdes 
under spisningen, indenfor kompagniet. 

FÅ DAGE FØR HOLD APR-20 skulle påbegynde ud-
dannelsen, fik rekrutterne besked om, at uddannel-
sesstarten var udsat med 14 dage. Garderbladet har 
talt med Garder Klastrup, der pr. d. 25. marts havde 
opsagt sin stilling som manager i Joe And The Juice, 
og i tiden op til d. 1. april tilbragte et par dage i et 
sommerhus, for at gøre sig mentalt klar til mødet 
med Livgarden. Da beskeden om udsættelsen ram-
mer, er reaktionen på udsættelsen umiddelbar: 

”Det er løgn. Nu havde man glædet sig og set 
frem til det. Det var en mavepuster – jeg blev i hvert 
fald meget irriteret over det. Man havde jo glædet sig 
utroligt meget til at komme ind og opleve det samme 
som alle andre, for man havde jo hørt så meget om det 
(uddannelsen, red.). Og man tænkte jo allerede der, at 14 dage, det er jo en 
god slat tid at skulle indhente. Men samtidig var det ikke så slemt igen. Jeg 
talte med et par gamle gardere, der sagde, at 14 dage ikke var så slemt – at 
vi nok fik lov til at blive et par weekender på kasernen, hvor vi så kunne 
indhente det forsømte.”

Der gik dog ikke lang tid fra den første udsættelse, før rekrutterne 
igen fik besked om, at indkaldelsesdagen var udsat med yderligere 14 
dage, således uddannelsen nu først ville blive påbegyndt omkring d. 
1. maj. Garder Klastrup fortæller: ”Så rammer den igen. Og så begyndte 
man for alvor at blive bekymret. Nu når vi ikke det samme som de andre. 
Nu er det en hel måneds udsættelse. Jeg har efterfølgende talt med nogle af 
de andre, og alle har haft den tanke.”

Efter udsættelse nummer 2 begyndte en generel frygt for ikke ”at 
nå det hele” at brede sig blandt garderne på april holdet, og på holdets 
Facebook-grupper kunne man følge med i samtaler, der handlede om, 
hvordan man hjemmefra kunne påbegynde noget af uddannelsen og 
således indhente lidt af den forsømte tid. Samme ønske var da også 
delt af bataljonsstaben, og rekrutterne blev efterfølgende forsynet med 

fagligt læsestof, således der ikke skulle anvendes tjenestetid på den del. 
Men størst af alle bekymringer, var den snigende frygt for, om 

rekrutterne, når de på et tidspunkt blev gardere, ville blive anerkendt 
som ”rigtige gardere” af de gamle gardere. En bekymring der kun blev 
forstærket, da den tredje udmelding om udsættelse af uddannelsesstart 
ramte i slutningen af april måned. 

Om det fortæller Garder Klastrup, at man efterhånden kun kunne 
trække på skuldrene af det, og bare se tiden an. Nogle begyndte at 
spekulere i, hvorvidt tjenestetiden ville blive forlænget i den modsatte 
ende, eller at indkaldelsesholdet før (DEC-19), ville blive pålagt en må-
neds yderligere vagttjeneste, så april-holdet havde tid nok til at blive 
uddannet før vagtovertagelsen. 

Det er umuligt at 
overholde afstands-
kravet i alle aspekter af 
uddannelsen, da modu-
ler såsom førstehjælp, 
nærkamp og fysiske 
makkerøvelser, kræver 
nærkontakt. Derfor er 
garderne inddelt i grup-
per á 3, der altid træner 
sammen, når nærkon-
takt er nødvendig for 
uddannelsen. 

Det meste af uddannelsen gennemføres udendørs for at mindske 
smitterisikoen. Dog betvinger nogle moduler indendørs undervisning, hvor 
computer og projekter er nødvendig. Den indendørs undervisning er derfor 
flyttet fra de mindre auditorier til gymnastiksalen, hvor en enhed á vagt-
holdsstørrelse kan modtage undervisning med tilpas behørig afstand. 
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DEN 11. MAJ MØDTE APRIL HOLDET ENDELIG til ud-
dannelsesstart på Garderkasernen, hvor de nu kunne se 
frem til et tætpakket program, der skulle uddanne og 
ruste dem på niveau med alle andre hold. Selvom nogle 
elementer af uddannelsen, såsom kongevagtseksercitsen, 
var skrinlagt, så skulle rekrutterne nu igennem samme 
faglige soldateruddannelse som alle andre – om end i 
komprimeret form. ”Jeg var selv ret nervøs, efter at man 
i nyhederne havde læst om, at Forsvaret havde haft svært 
ved at håndtere corona-situationen. Men jeg føler, at der 
bare har været et stramt, lige program hele vejen igennem. 
Man har ikke stået stille, men har lært noget nyt hver eneste 
dag.”

Et andet forhold, der har været genstand for bekym-
ringer blandt garderne, var frygten for at corona-virus 
skulle spredes blandt en af enhederne. Med udsigt til et 
i forvejen komprimeret program, er det indlysende hvad 
14 dages karantæne ville betyde for enhedens faglige 
udvikling. Garder Klastrup fortæller i forlængelse heraf, 
at disciplinen omkring afstand og afspritning har været 
høj, således ingen risikerede at blive sat i karantæne. 

Visheden om, at uddannelsen skulle gennemføres på 
rekordtid, har ifølge Garder Klastrup, der selv pointerer, 
at han selvfølgelig kun kan tale ud fra egne oplevelser, 
betydet, at alle fremstår super motiveret og fokuserede 
på uddannelsen:  ”På en eller anden måde, så tror jeg også 
at vi er heldige, for alle os, som starter senere, vi har alle 
sammen haft den indstilling at, nu har vi noget at indhente, 
så skal der bare gives ekstra. Så den indstilling med at man 
har travlt, den tror jeg alle har haft, og jeg fornemmer der-

for, at der har været en højere seriøsitet end der måske nor-
malt er. Der er i hvert fald et rigtigt godt sammenhold, men 
jeg kan selvfølgelig kun tale på vegne af mit eget hold. Men 
jeg kan kun tænke, at alle er kommet med den indstilling, at 
nu skal vi give den los, for vi har bare noget at indhente, og 
nu skal det bare gå stærkt, og der skal bare være seriøsitet, 
så vi når at lære det samme som alle de andre, så vi også 
kan kalde os rigtige gardere.”

Og det med at kunne kalde sig en ”rigtig garder” kan 
man spørge sig selv, hvad egentlig betyder. April holdet 
har været på Rex-tur, de bærer Rex´erne på skulderen af 
M-69´eren under solen i baretten, og snart står de vagt 
om H.M. Dronningen, som alle andre gardere har gjort. 
Fra tid til anden hører man de gamle årgange, der tjente i 
12 eller 16 måneder – nogle sågar i 2 år udtale, at dagens 
8-måneders uddannelse ikke er nok til at uddanne rigtige 
gardere. 

Realiteten er, at dagens garder løser en svær og kom-
pliceret opgave, der ikke kan sammenlignes med opga-
ven for bare 10 år siden. Hold APR-20 har været uheldige 
at blive indkaldt på et tidspunkt, hvor verdensordenen 
midlertidigt er sat ud af spil, og på rekordtid skal gøre sig 
fagligt og mentalt klar til at overtage en opgave, hvorom 
alle gamle gardere nærer en udpræget respekt. 

Én ting er sikkert. Hold APR-20 kommer ikke på 
vagt, medmindre de er klar og godkendt af chefen for 
Den Kongelige Livgarde, og det mærkat er vel så at sige 
definitionen af en rigtig garder 

På feltøvelserne ligner 
uddannelsen sig selv. Her 
overholdes afstandskra-
vet naturligt, og maden 
er i forvejen forseglet i 
potionsanretninger – dog 
tynger vægten af håndsprit 
sandsynligvis lidt mere, 
end hvad der er normalt. 
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
National Flagdag: Markeres landet 

over lørdag den 5. september. I år er det 
Vesthimmerlands Kommunes tur til at stå 
for den fælles Flagdag for Rebild, Mari-
agerfjord og Vesthimmerlands Kommuner. 
Arrangementet afholdes i Rosenparken i 
Aalestrup. De er ved at ligge sidste hånd 
på programmet, men de forventer at star-
te med en gudstjeneste i Aalestrup Kirke 
kl. 10.20 og selve arrangementet med taler 
starter kl. 11 i Rosenparken. Alle veteraner 
inviteres via deres e-boks og der indrykkes i 
lokalaviserne og via Facebook.

AFHOLDTE ARRANGEMENTER
DG Landsbowling: Vindere A – rækken med 
1148 væltede kegler blev Himmerlands GF 
hold 1 som består af: Juni 85 Tommy Jen-
sen, jan-90 Mogens Dalsgaard, juni-68 Leif 
Pedersen og sept-62 John Nielsen. Stort 
tillykke til holdet. Præmie overrækkelsen vil 
finde sted ved næste bowlingaften i Aars i 
oktober. 
Gardergolf 6/6 - 20 på Hobro Golfklubs: 
Se omtale på hjemmesidne. 

 Brønderslev & Omegn GF 70 - 1/7 1947

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

 Hadsund & Omegn GF 40 - 29/12 1917

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

 Himmerland GF 34 - 4/12 1914

Formand: NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75 MobilePay: 5749QC
Mail: kjso@stofanet.dk
www.garderforeningerne.dk/gf34
Facebook: Søg på Himmerland GF

1REGIO
N

Garderforeningerne i Nordjylland

Vicepræsident
JAN-80 Olav Vibild
Sundby Brygge 3, 2. 05, 9400 Nørresundby
Tlf. 28 14 35 01
Mail: olav@olavvibild.dk
Regionsskydeleder
NOV-75 Ernst Klysner
Engtoften 62, 9600 Aars
Tlf. 40 11 53 03 
Mail: ebklysner@hotmail.com
Regionsbowlingleder
MAJ-89 Mikkel Elmlund
Egeholmsvej 10, Overlade, 9670 Løgstør
Tlf. 24 98 44 68
Mail: mikkel.elmlund@jubii.dk

ÅBNE AKTIVITETER 
FOR ALLE GARDERE

Landsskydning på 200m
På skydebanen i Næstrup
Se mere under Thisted Amts GF

27/08

National Flagdag
Kl. 09 i Thisted Kommune
Se mere under Thisted Amts GF

05/09

Fra barn til borgmester
Med Mikael Klitgaard, Brønderslev Rådhus 
Se mere under Østvendsyssel GF

09/09

Kjeld Sørensen

R E G I O N E R

LANDSSKYDNING 200 M
Så er det atter tid til afholdelse af Lands-
skydning 200 m for alle gamle gardere. 
Skydningen kan afholdes på hjemmebane i 
august og september, eller den kan skydes i 
forbindelse med Garderskydning i Vingsted. 
Hvis ikke din lokale garderforening arrangerer 
Landsskydning, og du har lyst til igen at prøve 
dine færdigheder, så kontakt en naboforening, 
og deltag i en hyggelig dag på skydebanen 
sammen med den.

VINGSTED
Lørdag den 19. september er booket til 
Gardernes Landsskyttestævne i Vingsted. 200 
m og 50 m banerne er reserveret til de gamle 
gardere, og er dermed klar til at tage imod. 

Sæt derfor allerede nu, et lille kryds i kalende-
ren ud for 19. september.

Det kan dog i skrivende stund ikke siges 
med sikkerhed, hvorvidt vi får mulighed for så 
at afholde stævnet i Vingsted. For nuværende 
er der en øvre grænse for, hvor mange man 
må samles, og selvom vi forventer og håber 
på en udvidelse af denne grænse, så er det 
lige nu for tidligt at sige noget herom. Hvis vi – 
hvad vi håber – får lov til at samles i lidt større 
grupper, så vil der dette til trods ikke blive 
afsluttet med skyttebuffet. Dette skyldes, at 
der i dag ikke er en forpagter på cafeen på 
skydebanen. Opdaterede informationer om 
Vingsted vil blive bragt i næste nummer af 
Garderbladet, - men husk det lille kryds ved 
19. september allerede nu.

P R Æ S I D I E T S  S K Y D E U D V A L G
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag d 9 september kl. 19: Fra 

barn til borgmester. Foredrag med borgme-

 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: Søg på Herning GF

 Lemvig & Omegn GF 19 - 17/12 1910

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

 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: Søg på Holstebro GF

 Bjerringbro & Omegn GF 75 - 11/7 1961

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

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

 Djursland GF 55 - 7/4 1929

2REGIO
N

Garderforeningerne i Midtjylland

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

R E G I O N E R

Gardernes Landsskydning
200 meter skydning i Ulfborg Skyttecenter
Se mere under Ringkøbing-Skjern GF

23/08

Strøjer Samlingen
Udlfugt til Strøjer Samlignen i Assens
Se mere under Aarhus GF

09/10

ÅBNE AKTIVITETER 
FOR ALLE GARDERE

 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: Søg på Østvendsyssel GF

ster Mikael Klitgaard. Vi mødes i byrådssa-
len på Brønderslev Rådhus d. 9 september 
kl. 19.00. Se nærmere om arrangementet i 
GBL for juni/juli måned. Pris for deltagelse 
25 kr. Bindende tilmelding senest mandag d. 
1. september til Jacob på jdamrasmussen@
gmail.com eller tlf. 2448 0186. Vel mødt.

Der var planlagt virksomhedsbesøg samt 
vinsmagning d. 9. juni, men vores følges-
vend i denne tid ved navn Covid 19 har sat 
en brat stop for dette arrangement. Besty-
relsen følte grundet sundhedsstyrelsens 
retningslinjer sig nødsaget til at aflyse dette 
arrangement. Ligeledes har foreningen der-
for ikke deltaget i nogen form for offentlige 
arrangementer. Så kære medlemmer, husk 
stadig at holde afstand og passe på jer selv.

Jacob Dam Rasmussen

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Kære medlemmer - så er ventetiden 
over! Jeg kan med glæde berette, at vi be-
styrelsen har besluttet os for at starte sæ-
sonen op, med at afholde den aflyste gene-
ralforsamling. Derfor indkaldes du hermed 
til generalforsamling d. 9. september kl. 20. 
Generalforsamlingen afholdes hos Skaw 
Bowling i Skagen, da de kan imødekomme 
pladskrav, afspritning mm. Der vil vanen 
tro være spisning før generalforsamlingen 
– dette er kl. 18.30. Tilmelding til generalfor-
samling til Torben på tlf. 5152 2296 senest 
d. 31. august. Programmet følger vedtæg-
terne, men allerede nu vil jeg dog komme ind 
på et særligt punkt i år. Vi skal denne aften, 
under punktet ”forslag fra bestyrelsen” tage 
stilling til sæsonens program. Dette har vi 
ikke gjort før, men vi har som bestyrelse be-
hov for at få en debat, om hvor klar vi er til 
at lave fuldt program, eller om vi skal starte 
stille op med et reduceret program. Der vil 
under dette punkt blive fremlagt flere muli-
ge modeller for hvordan resten af sæsonen 
kan se ud. 

Coronaen fylder nu, og jeg forventer at den 
vil gøre det en rum tid endnu. Alle steder 
hvor man bevæger sig hen, hører man kon-
stant om retningslinjer. Retningslinjer der er 
til for vores allesammens bedste, men også 
en smule trættende. Men det ER vigtigt at 
vi tager hensyn til hinanden, særligt i denne 
forening hvor man oftest trækker alders-
gennemsnittet ned, så længe man ikke er 
gået på pension. For nogen har det været en 
stor omvæltning at skulle vænne sig til kon-
stant at vaske fingre og spritte af, for andre 
har det været mere naturligt. Men faktum 
er at det hjælper - og glædeligt kan man 
læse i pressen, at vi også på mange andre 
parametre er blevet skånet for bakterier og 
sygdomme, fordi vores hygiejne er hævet – 
det er tankevækkende. Lad os mødes d. 9. 
september til en hyggelig aften, hvor vi gen-
ser de garderkammerater vi efterlod i star-
ten af året, og sammen sætter rammen for 
den kommende tid i foreningen. Vel mødt.

DEC-06 Peter Christensen

 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: Søg på Vendsyssel GF

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Sommerudflugt til Hou Dås. Sennelsvej 
158 7700 Thisted. Tirsdag d. 18 august kl. 
18. Vi griller i det grønne og efter spisning 
vil Svend Sørensen vil fortælle om Hou Dås. 
Medbring selv bord, stol, service og kaffen. 
Pris 100 kr. inkl. mad og drikke Tilmelding 
senest d. 14 august til Niels Godiksen 2090 
7901 el n.godiksen@mail.dk 

Torsdag d. 27. august kl 18.30: 
Landsskydning på 200 m på skydebanen i 
Næstrup.  Der vil blive stillet gevær til rådig-
hed. Alle fra Region I skal være velkommen. 
Efter skydningen er foreningen vært ved 
smørrebrød. Tilmelding til Niels Godiksen på 
2090 7901 el n.godiksen@mail.dk.

Lørdag d. 5. september: Flagdag i 
Thisted kommune. Der er en foreløbig plan 
som starter kl. 09 på Rådhuset med brunch, 
derefter er der march til det gamle rådhus 
på Storetorv, hvor der vil værre taler af 
Borgmesteren og Direktør for Beredskabs-
styrelsen Henning Thiesen. Men der tilgår 
nærmere på mail, når vi kommer tættere 
på. Tilmelding senest d. 1/9 til Niels Godik-
sen på 2090 7901 el n.godiksen@mail.dk.

Konstituering af bestyrelsen: Formand 
NOV 78 Niels Godiksen, næstformand MAJ 

77 Per Sørensen, sekretær NOV 78 Jørgen 
Jensen, Kasserer NOV 93 Morten Bylund, 
fanebærer MAJ 80 Peder Langballe Kri-
stiansen, fanebærerhjælper APR 88 Glenn 
Andersen og skydeleder NOV 78 Niels Go-
diksen. Niels Godiksen

 Thisted Amt GF 04 - 8/4 1901

Formand: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. 97 98 17 67 / 20 90 79 01
Mail: n.godiksen@mail.dk
www.garderforeningerne.dk/gf04
Facebook: Søg på Thisted Amt GF

 Nordjylland GF 10 - 24/3 1908

Formand: JAN-80 Olav Vibild
Sundby Brygge 3, 2. 05, 9400 Nørresundby
Tlf. 28 14 35 01 
Mail: kontakt@gfnordjylland.dk
www.gfnordjylland.dk
Facebook: Søg på Nordjylland GF

 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.garderforeningerne.dk/gf08

Det er i skrivende stund (primo juni) stadig 
uvist hvordan åbningen af Danmark kom-
mer til at forløbe. Men bestyrelsen følger 
det tæt og vil forholde sig til foreningens 
arrangementer løbende. Det betyder også, 
at vi vil kommunikere via mails indtil vi får 
normale forhold igen. Hvis du er usikker på 
om vi har din mail, så send den endelig til os 
på kontakt@gfnordjylland.dk, så du kan bli-
ve løbende opdateret. Forsat god sommer, 
pas godt på jer selv.

Jul 78  Kristian Bengaard

 Morsø GF 44 - 16/7 1918

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

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

 Hjørring & Omegn GF 56 - 14/3 1930



G A R D E R B L A D E T  -  A U G U S T  2 0 2 0     25     

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Gardernes landsskydning på 

200m: Søndag den 23. august kl. 09 til ca. 
11:30 ved Ulfborg Skyttecenter, Torstedvej 
1, 6990 Ulfborg. Så er tiden inde, hvor vi 
skal deltage i De Danske Garderforeningers 
landsskydning på 200 m., vi starter dagen 
med kaffe ”tilsat lidt styrkende for at dul-
me nerverne” og rundstykker. Der skydes 
15 gældende skud samt et antal prøveskud, 
alle kan deltage i skydningen, da der be-
nyttes liggende skydestilling, veteraner må 
dog skyde stående med albuestøtte ved et 
hæve-/sænkebord, geværer og høreværn lå-
ner vi på skyttecentret, så mød kun op der 
er plads til alle, og uanset antal træffere, vil 
du komme på resultatlisten. Vi ved, der går 
mange skytter rundt blandt vores medlem-
mer og foreningen vil meget gerne have jer 
til at deltage i landsskydningen. Tilmelding 
senest d. 18. august til Skydeleder Anders 
Bjerg, tlf. 5176 9891, e-mail: acblinde-
vej.20@gmail.com 
Flagdag: Ringkøbing-Skjern kommune af-
holder et arrangement i anledning af Den 
Nationale Flag, lørdag den 5. september. 
Alle er velkommen til at deltage i højtidelig-
heden, hvor kommunen vil hædre de mænd 
og kvinder, der med risiko for liv og førlighed 
har stillet sig til rådighed for Danmarks in-
ternationale engagementer. Læs nærmere 
om tidspunkt og sted i dagspressen.

JAN 72 Anders Bjerg

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Fredag den 18. september, kl. 18:30: 

Keglespil. Aarhus Skøjtehal, Gøteborg Allé 
9, Aarhus N.  Aftenen starter med spisning. 
Herefter går vi på keglebanen og dyster 
om titlen som årets keglekonge. Aftenen 
afsluttes med kaffe og kage. Pris: 150 kr./
pers. excl. drikkevarer. Bindende tilmelding 
til Klaus Holck, tlf. 2339 1848 eller mail 
holck@oncable.dk senest 11. september.
Torsdag den 24. september, kl. 18: Det er 
med stor fornøjelse at vi nu kan gennemføre 
forårets udsatte spisning med foredrag på 
Restaurant Kohalen, Jægergårdsgade 154, 
Aarhus. Velkommen til knasende, sprød-
stegt wellness. En aften med stegt flæsk ad 
libitum, kølig øl, en spændende gæstetaler 
og hyggeligt samvær. NB! Begrænset delta-
gerantal. Pris: 150 kr./pers.  excl. drikkevarer
Bindende tilmelding til Per Bundgaard, tlf. 
8698 8600 eller mail perbundgaardblik-
kenslagerfirma@hotmail.com senest 17. 
september.

Fredag den 9. oktober, kl. 14: Sam-
men med vores naboforeninger i Region 2 
tager vi afsted med luksusbus for at se en 
af landets flotteste og dyreste samlinger af 
klassiske sportsvogne og kongelige biler. Vi 
får en guidet rundvisning og der dækkes op 
til spisning mellem bilerne med 3 stk. luksus 
smørrebrød + 1 øl/vand pr. deltager. Tag ger-
ne en ledsager med. Afgang fra Viby Torv kl. 
14:00. Forventet hjemkomst kl. 21:30. Pris: 
300 kr. for foreningens medlemmer. Øvrige 
deltagere 570 kr. Se detaljeret program på 
www.aarhusgarderforening.dk. Bindende 
tilmelding til Jørgen Ø. Johnsen, tlf. 4075 
1724 eller mail info@arostelte.dk senest 13. 
september.  Betaling til 7255 – 1934853 el-
ler Mobilepay til 4075 1724.

Fra bestyrelsen: På baggrund af restrik-
tionerne ifm. Covid-19 måtte Haderslev 
Garderforening erkende, at alle resterende 
programpunkter op til sommerferien, måt-
te aflyses – men det var vi jo desværre ikke 
alene om. Med mulighed for at mødes op til 
10 personer lykkes det dog at gennemføre 
et afsluttende – reduceret – bestyrelsesmø-
de samt konstituering jf. generalforsamlin-
gen, hvor vi kunne byde velkommen til 2 nye 
bestyrelsesmedlemmer: NOV-78 Karl Erik 
Bering, der tiltræder som kasserer og
AUG-92 Niels Brøchner, der tiltræder som 
sekretær. Et stort velkommen til jer begge 
med tak fordi I stiller op til bestyrelsesar-
bejdet. 
Vi kunne i samme forbindelse rette en stor 
tak til vore 2 afgående bestyrelsesmedlem-
mer, APR-79 Preben Schmidt og JAN-74 
Henrik Skov Jensen, der begge modstræ-
bende har måtte takke af pga. sygdom, men 
har leveret et fremragende arbejde og en-
gagement til gavn og glæde for Haderslev 
Garderforening. 
Endelig kunne vi udtrykke en dybfølt tak til 
vores trofaste Revisor MAR-58 Jens Mad-
sen Knudsen, der efter næsten en men-
neskealder i foreningens tjeneste, havde 
besluttet, at nu skulle der nye kræfter til 
– også tak for dit store og langvarige en-
gagement og velkommen til MAR-84 Kjeld 
Schjøtt, der overtager posten. 
Et enkelt arrangement, nemlig Genfor-

 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.garderforeningerne.dk/gf60
Facebook: Søg på Als og Sundeved GF

 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: Søg på Esbjerg GF

3REGIO
N

Garderforeningerne i Sydjylland

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

Garderforeningen for Aarhus og Omegn
GF 05 - 26/9 1902

Formand: 
MAj-77 Niels Erik Kjær
Ristrup Hovedgaard, Ristrupvej 39, 8471 Sabro
Tlf. 86 24 10 15 / 40 27 02 38
Mail: garderkjaer@gmail.com

Hjemmeside: www.aarhusgarderforening.dk
Facebook: Søg på Aarhus GF

 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: Søg på Viborg GF

 Skanderborg & Omegn 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

 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
Facebook: Søg på Skive GF

 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: Søg på Silkeborg GF

 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
www.samso-garderforening.dk

 Ringkøbing-Skjern GF 39 - 27/12 1909

Formand: JAN-72 Anders C. Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20
Mail: acblindevej.20@gmail.com
Facebook: Søg på Ringkøbing-Skjern GF

Torvet 1
6950 Ringkøbing  

Tlf. 9732 1166
landbobanken.dk

Interesseret i en solid bank?

 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

R E G I O N E R

 Haderslev GF 57 - 16/5 1933

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

 Fredericia & Omegn GF 29 - 28/10 1912

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

Jan Møller
Fortsættes
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Gardergolf: Fredag den 7. august kl 09. HC 
Andersen Golfklub, Bogense. Tilmelding til 
Ove folmer Jensen på mail ovefolmer@ic-
loud.com

Skydning: Vi starter 200meter 
skydning på følgende onsdage kl. 17:30-19 
i Skallebølle. 12., 19., 26 august, og d. 2. sep-
tember. Foreningen stiller afsprittede rifler 
til rådighed. Skytter fra alle DG foreninger 
er velkomne. Eventuelle spørgsmål til regi-
onsskydelederen.
Gardergolf: Fredag den 4. september kl. 09.
Odense Golfklub. Tilmelding til Ove folmer 
Jensen på mail ovefolmer@icloud.com

Vingsted: Husk også Vingstedskyd-

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning på 200m: Mandag d. 10. 

august kl. 18.30-19.30 har Skanderborg  GF 
inviteret os til at deltage i skydning på 200 
Meter. Det foregår på skydebanerne ved Ho-
num, Nørre Snedevej 118. Alle opfordres til 
at deltage. Husk kontanter.
Mannetur og Generalforsamling: Lettere 
forsinket afholdes både generalforsamling 
og mannetur torsdag d. 27. august kl. 18.30.  
Invitation er udsendt. Har du ikke modta-
get invitation - ring til webmaster Jacob tlf. 
2095 8144.  Husk tilmelding.  Selvom gene-
ralforsamlingen ikke blev afholdt i forhold 
til vedtægterne, så er det bedre sent end 
aldrig. 

Skydning: I Glud på 15 meter starter 
tirsdag d. 29. september. 
Andespil: Bliver fredag d. 13. november.

Har du ændret din adresse i løbet af det 
sidste år, så giv gerne foreningen besked. 
Kontakt venligst registrator Knud Salling på 
tlf. 3168 8825 - ring eller sms.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Flugtskydning/Sommerfest: Rem-

merslund Bakker, d 20.08. Remmerslunds-
vej 37, Hedensted (Remmerslundsvej ligger/ 
overfor Statoil, Hedensted). Mødetid: kl. 
17.30. Gå ikke glip af denne begivenhed for 
hele familien! Pris: kr. 150 pr. person inkl. 
mad, drikkevarer og skydning (man behøver 
ikke at deltage i skydning) Tilmelding se-
nest 17. aug. ved indbetaling på konto 0758 
3224031482

Fugleskydning: Lørdag d. 29. august 
i Skyttehushaven, Vejle kl. 10. Program: 
Skydning til ”fuglen” (mange fine gevinster). 
Gratis ”Fugleskydnings-frokost” (drikkeva-
rer kan købes). Skydekort: á kr. 20,00 pr. kan 
købes ved tilmelding og indbetaling på ne-
denstående konto. For at deltage i den gra-
tis frokost er tilmelding en betingelse, hvor 
gardere skal købe mindst 2 skydekort, og 
ikke gardere mindst 3 skydekort. Familie og 
venner er som sædvanlig meget velkommen 
og alle uanset erfaring og evner kan deltage 
i skydningen. Tilmelding senest 24. aug ved 
indbetaling på konto 1682 3224031482 NB! 
Jeg skal bruge navne på alle deltagere såvel 
til skydning som frokosten. Er der ikke plads 
til alle navnene på Netbank, så send mig en 
mail til k.internet38@gmail.com. 

Kære Garderkammerater! Corona har væ-
ret en udfordring for alle i vores samfund, og 
det gælder også din Garderforening. Men nu 
er der endelig lukket så meget op, så vi har 
været i stand til at få planlagt vores tradi-
tionsrige Flugtskydning og Fugleskydnings 
arrangementer – som er faslagt til den 20. 
og 29. August. Begge foranstaltninger vil 
selvfølgelig blive afholdt med behørig af-
stand og håndsprit til afspritning. Vi håber 
meget på, at I vil møde talstærkt op til vore 
arrrangementer igen, så vi så hurtigt som 
muligt kan komme tilbage til tidligere tiders 
niveau. Vi glæder os til at se jer igen!

Okt-80, Leif Lyder Jensen

KOMMENDE ARRANGEMENTER
75-års Foreningsjubilæum: Vores garder-
forening – Assenskredsens Garderforening 
har eksisteret i 75 år d. 2. september 2020. 
Bestyrelsen indbyder til festligholdelse 
af mærkedagen. Vi har reserveret fest på 
Haarby Kro, Algade 24, 5683 Haarby til 
afholdelse lørdag, d. 5. september. Du skal 
derfor sætte X i kalenderen ved den dato, 
hvis du/I ønsker at deltage. Indbydelse med 
nærmere information vil blive sendt på mail 
direkte til medlemmerne. Coronapandemi: I 
skrivende stund håber vi at restriktioner om 
deltagerantal er ophævet når arrangemen-
tet finder sted i september. 
Generalforsamling: Endelig dato og sted 
for generalforsamlingen er endnu ikke fast-
sat. Vi aftaler nærmere på første bestyrel-
sesmøde efter sommerferien. 

 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: Søg på Den Fyenske GF

4REGIO
N

Garderforeningerne på Fyn

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

 Assenskredsen GF 66 - 2/9 1945

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

R E G I O N E R

 Vejle & Omegn GF 32 - 19/11 1913

Formand: JUL–71 Poul Arenkiel
Dyrhavevej 12, Ny Nørup, 7180 Bredsten
Tlf. 61 34 20 98
Mail: poul@arenkiel.dk
www.garderforeningenvejle.dk
Facebook: Søg på Vejle GF

 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
Facebook: Søg på Varde GF

 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: Søg på Midtjydsk GF

 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: Søg på Kolding GF

GF 03 - stiftet 5/10 1889

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

Garderforeningen for 
Horsens & Omegn

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

 Ribe & Omegn GF 28 - 18/8 1912

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

 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
Facebook: Søg på Sønderjydsk GF

Tom Kristensen

200 meter skydning
I Svendborg Skyttecenter
Se mere under Svendborg GF

AUG

ÅBNE AKTIVITETER 
FOR ALLE GARDERE

200 meter skydning
I Skallebølle med afsprittede rifler
Se mere under Den Fyenske GF

AUG

Kai Hansen

Jacob Hanquist Petersen

enings gudstjenesten gennemføres i redu-
ceret form, således at Haderslev Garder-
forening deltager med fanen og fanebærer 
for at markere 100 år for Genforeningen. 
Foreningen håber, at alle – trods de noget 
anderledes tider – har haft en rigtig god 
sommer, og på gensyn i sæson 2020/21.

John de Taeje
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Nordfyns Garderfor-
ening afholder Generalforsamling fredag d. 
25/9 klokken 18 i Særslev Skytteforenings 
lokaler. Dagsorden ifølge vedtægter. For-
slag til generalforsamlingen fremsendes til 
formanden senest den 15/9. På mail dyt-
baat1@gmail.com. Efter generalforsamlin-
gen er der spisning og kammeratligt sam-
vær. Vi håber at det lykkes at afholde vores 
generalforsamling nu efter alt det med CO-
VID-19. Håber mange vil møde op, selv om 
det er sent at vi afholder vores generalfor-
samling. Hæderstegn bæres. Tilmelding til 
generalforsamlingen er senest den 15/9 til 
Renè Rasmussen tlf. 2168 9687 eller mail 
dytbaat1@gmail.com. 

Skydning: Vi satser på at starte vores 
skydning i Særslev Skytteforenings lokaler 
op igen Torsdag den 8/10 klokken 18.30 
Nærmere om dette i September bladet.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Efter en lang pause grundet Covid-19, be-
gynder vi så småt igen at åbne op for aktivi-
teterne i Vestfyns Garderforeningen.
Grillaften: Den 18. august kl. 18 holder 
vi vores traditionelle grillaften. Det er hos 
Knud Warming på adressen: Strib Landevej 
62, 5500 Middelfart. Alle medlemmer er 
velkomne med ledsager. Alt til egen fortæ-
ring bedes medbragt, dvs. mad og drikke-
varer. Bestik, tallerkener, kopper og glas er 
sat på bordet. Der vil være mulighed for at 
købe øl og vand. Sinne sørger for lagkage til 
kaffen. Det plejer at være en rigtig hyggelig 
aften. Tilmelding til Knud på 4021 6548. 
Generalforsamling: Ny dato for årets ge-
neralforsamling bliver tirsdag den 8. sep-
tember kl 19 på Naturcenter Hindsgaul, 
Galsklintvej 2, 5500 Middelfart. På general-
forsamlingen overrækkes følgende jubilæ-
umstegn: 50 år til Jørgen Rosenlund Knud-
sen; 40 år til John Hansen og Lars Lerbjerg; 
25 år til Asger Frank-Nielsen; 10 år til Tho-
mas Storm Hossfeld. Efter generalforsam-
lingen serveres der en anretning og der vil 
være et foredrag af tidligere MP i Tyskland 
Svend Aage Lund. Jeres ledsagere er meget 
velkomne til at deltage i arrangementet. Til-
melding til Ole på tlf. 4025 1988 senest d. 3. 
september. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
200m Skydning: Vi skyder 200m 

hver mandag fra kl. 19, Bodøvej 34, 5700 
Svendborg. Der kan købes AMM på banen. 
Tilmelding til Ole 2043 0120.

Idrætsskydningen kender vi på nuvæ-
rende tidspunkt ikke noget til, men bliver det 
til noget så er det sidste søndag i august i 
Christiansminde.

Så er sommeren over og vi er igen klar til 
aktiviteter. Der har været meget stille hen 
over forår og sommer pga. COVID – 19 så 
der er ikke så meget at skrive om, men vi 
håber snart at kunne komme i gang med 
vores faste punkter.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Vi håber, at vi kan af-
holde vor generalforsamling på Frederiks-
berg Slot, tirsdag den 15. september kl. 19. 
Men mere herom i Garderbladets septem-
bernummer.

Bestyrelsen har besluttet at aflyse fejring 
af foreningens stiftelse for 135 år siden. 
Coronakrisen har lagt en dæmper på arran-
gementer af denne slags. Bestyrelsen er i 
gang med at få efterårets arrangementer 
på plads, og vi håber, at der ikke kommer re-
striktioner i årets sidste halvdel, så vi atter 
kan mødes til hyggelige sammenkomster.

Langdistance: Sidste halvdel af 
sæson på langdistance er nu i gang. Skyde-
baner, geværer med mere er klar til brug, og 
venter nu kun på, at skytterne møder frem. 
Der skydes på banerne Københavns Skyt-
tecenter søndag d. 8., 16. og 30. august. I 
september ses vi på skydebanen søndag d. 
13. Alle dage begynder med morgenkaffe kl. 
08.00, hvorefter vi går på banerne. Vi mødes 
i SKAK-huset på parkeringspladsen lige in-
den for lågen til skyttecentret.

Landsskydning: Husk at alle gam-
le gardere bør skyde landsskydning 200 m. 
Landsskydning kan skydes på Skyttelaugets 
skydedage i august og september.
For yderligere oplysninger om Garderfor-
eningens Skyttelaug og dets aktiviteter kan 
formanden kontaktes på mail stoltenborg@
mail.dk eller telefon 8161 2073.

Skumringskoncert
Med Den Kongelige Livgardes Musikkorps
Se mere under Gl. Roskilde GF

28/08

Langdistanceskydning
”SKAK-huset”, København 
Se mere under GF København

AUG

Fugleskydning i Frederiks-
sund Skydebanen i Frederikssund Se 
mere under Frederiksborg Amts GF

31/08

Garderforeningen i København

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

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

Reg: 9570 Konto: 4820509056
Mobilpay: 20413
Hjemmeside: www.garderforeningen.dk
Facebook: Søg på GF København

GF 01 - 25/8 1885

5REGIO
N

Garderforeningerne på Sjælland

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

 Vestfyn GF 33 - 23/5 1914

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

 Svendborg & Omegn GF 37 - 6/7 1916

Kontaktperson: Poul Jakobsen
H.C. Ørstedsvej 72, 5700 Svendborg 
Tlf. 40 15 90 14
Mail: Paul.j.jakobsen@gmail.com 

 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: Søg på Nyborg GF

Vi leVerer kun kValitet

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. 

skovbyforsamlingshus.dk
Assensvej 17, 5400 

Bogense
64 81 15 16

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

GF 51 - 5/8 1924

 Kerteminde & Omegn GF 48 - 15/2 1921

Formand: JAN-80 Steen Danielsen
Midskovvej 58, 5370 Mesinge
Tlf. 40 16 28 64
Mail: sd@bidro.dk

 Langeland GF 24 - 21/10 1921

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

 Faaborg-egnen GF 22 - 27/8 1911

Formand: MAJ-66 Peder Olsen
Saugstedvang 9, 5600 Faaborg 
Tlf. 21 72 66 65
Mail: peo@mail.tele.dk

R E G I O N E R

Jan Stoltenborg

Jørn Knudsen

Ole Haaning Thomsen

Finn Madsen

Renè Rasmussen. 

ningen den 19. september. 
15m: Vi starter 15 meter vinter-

skydningen den 6. oktober i FKS-hallen kl. 
19, og fortsætter de 2 første tirsdage i hver 
måned indtil marts. Se alle datoer og adres-
ser på vores hjemmeside.

Lidt fra Formanden: Nu må vi jo være 
mange flere end 10 personer, så tiden med 
aflyste arrangementer er forhåbentlig over. 
Garderstuen som begynder 3. torsdag i sep-
tember holdes i Vagtstuen på Sdr. Boule-
vard, og med det antal fremmødte der ple-
jer at være, kan vi både være der og holde 
afstand og afspritning både ind- og udvortes 
skal vi heller ikke glemme. Vel mødt. 

Jesper Carl Hansen

Henrik
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Her kort efter Sankt Hans kan det føles lidt 
underligt at skulle se fremad mod efterår 
og vinter. Men da programmet for den kom-
mende sæson (Gardersablen) er lige ved at 
være klar til udsendelse, vil jeg ganske kort 
gøre det alligevel. Alle arrangementer må 
planlægges med det forbehold, at vi kan 
blive nødt til at aflyse med kort varsel, hvis 
Corona-situationen skulle ændre sig.

Fugleskydning: Hvis vi kan afholde 
fugleskydning i år, kommer den til at løbe 
over 2 dage. Selve skydningen er sat til lør-
dag den 5. september, mens den ledsagende 
middag finder sted lørdag den 12. 

Bowling: Med hensyn til vores bow-
lingaftener ved vi i skrivende stund ikke, om 
og i givet fald hvornår MEGABOWL i Holbæk 
åbner igen efter lockdown. Vi planlægger 
med, at alt kan køre, som det plejer, men det 
kan også her blive nødvendigt at lave æn-
dringer/aflysninger med kort varsel.

Endelig vil jeg nævne, at vi i år vil starte 
med at sende Gardersablen ud elektronisk 
til de ca. 130 medlemmer, som vi har e-mail 
adresser på. I den ledsagende e-mail vil I bli-
ve bedt om at tilkendegive, om I har behov 
for at modtage Gardersablen i papirform, 
eller om I har nok i den elektroniske udga-
ve. Vi håber ad denne vej at kunne spare lidt 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Fugleskydning: Det første arrange-

ment efter sommer og coronapause er d. 
30. august, hvor vi afholder den traditionelle 
fugleskydning på banerne i Hellebæk, du vil 
modtage særskilt info vedr. denne dag.

Skydning: Genoptages også, det bliver 
d. 1. september i skydeklubben på Blokhus-
vej og herefter hveranden tirsdag. Der vil 
som sædvanlig være mulighed for at bestille 
smørrebrød, husk at ringe til John S. i god tid 
på tlf. 5292 4802. Der er ingen tilmelding i 
øvrigt, så du kommer bare kl. 19.
Andespillet: Er d. 6. november, også her vil 
du modtage særskilt invitation.

R E G I O N E R

 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
Facebook: Søg på Holbæk GF

 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: Søg på Helsingør GF

SKORSTENSFEJEREN I HALSNÆS 
Skortensfejermester Lars larsson

Lille Kregmevej 23 B
3300 Frederiksværk
Tlf. 47 72 12 42 / 40 42 23 91

Tommy Aaboe

 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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
28.8, kl. 19: Den Kgl. Livgardes Musik-

korps Skumringskoncert i haven/gården ved 
Roskilde Kloster Se i den lokale dagspresse 
om specielle ”coronabegrænsninger”, for af-
holdelse af dette arrangement!
10.9 Generalforsamling: Bestyrelsen ar-
bejder på, at vi afholder vores  tidligere afly-
ste generalforsamling fra marts - på denne 
dato. Nærmere tilgår!
3.10 Hjertestarterkursus: Fra 13-16 i lo-
kalerne å Tønsbergvej 70, Roskilde. Gratis 
at deltage, der kan købes vand og kaffe. 
Tilmelding nødvendigt til formanden på tlf. 
6160 6549.

Bestyrelsen håber, at vores medlemmer 
og familie har det godt, og er kommet godt 
igennem denne - for os alle torbulente peri-
ode. Det bliver dejligt, når vi - forhåbentligt 
- igen snart nærmer os normale tilstande!

Erik Rye Andersen,  SEP 68

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

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

Hjemmeside
www.garderforenngerne.dk/gf17
Facebook: Søg på Gl. Roskilde GF

Frederiksborg Amts Garderforening
GF 18 - 12/12 1910

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

Kasserer & registrator: 
DEC-83 Steen M. Munk
Tlf. 60 80 66 62
Mail: Steen.M.Munk@gmail.com

Hjemmeside
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk 
Facebook: Søg på Frederiksborg Amt GF

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Fugleskydningen: Grundet Coro-

navirussituationen er fugleskydningen ud-
skudt til mandag d. 31. august, kl. 17:15. 
Deltagelse i selve skydningen kræver ikke 
tilmelding. Men dét gør ønske om deltagel-
se i spisningen! Man kan kun spise med, hvis 
man forinden har bestilt mad. Se nedenfor. 
Betaling for spisning, 100 kr, kan ske ved 
brug af MobilePay – også gerne forud for 
fugleskydningen. Husk at udfylde kommen-
tarfeltet med information om, hvad indbeta-
lingen drejer sig om. Vores MobilePay-num-

mer er: 380414. Ved dette arrangement 
inviterer vi ledsagere med. Husk at angive 
dette ved tilmelding. Tilmelding til spisning 
til AUG-11 Morten Olsen: 4049 0363 / 6066 
0205 / Moerkoere@live.dk senest mandag, 
d. 24. august.

Indtil videre: Brug IKKE MobilePay til kon-
tingentbetaling. Vi vil gerne fortsat opkræ-
ve kontingent direkte via PBS. De af jer, der 
ikke endnu har tilmeldt jeres kontingentbe-
taling til PBS, bedes venligst gøre det! På 
den seneste kontingentopkrævning, som I 
modtog med brev, er oplysningerne, I skal 
bruge, for at melde jeres kontingent til PBS.
Tag godt imod vore fugleskydningskort-
sælgere, når de kommer rundt til jer. De vil 
også gøre opmærksom på muligheden for 
at bruge MobilePay ved køb af fugleskyd-
ningskort.
Grundet den sene afholdelse af fugle-
skydningen, afholdes der ikke klubaften i 
september. Derfor er næste klubaften først 
til oktober. DEC-83 Steen M. Munk

 Falster & Østlolland GF 14 - 25/7 1909

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

 Bornholm GF 11 - 20/9 1908

Formand: NOV-93 Peter Kofoed-Dam
Storegade 41, 3740 Svaneke
Tlf. 23 25 90 04
Mail: svanegaard1@gmail.com
www.garderforeningerne.dk/gf11 
Facebook: Søg på Bornholm GF

 Faxe & Omegn GF 38 - 13/11 1916

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

Gardermumierne

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

Kontakt sang- og 
frokostlaugets 
forsanger Erik 

Schlüter på mail: 
erik.schluter@

live.dk

Da det ser ud til, at vi kan afvikle vores fro-
kost i september glæder det os, at kunne 
indkalde til Ordinær Generalforsamling tirs-
dag den 8. september kl. 11. Dagsorden iht. 
vedtægterne. Se tidligere udsendte indkal-
delse for yderligere info. Tilmelding senest 
den 1. september til: Erik Schlüter SEP/66  
mail: erik.schluter@live.dk eller Freddy Wil-
son MAJ/63 mail: freddywilson@outlook.dk 
eller Mumiefonen 6062 3141. Efter general-
forsamlingen er der frokost som sædvanlig.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Kranselægning: Lørdag den 29. august – kl. 
10. Kranselægning på Jægersborg kasser-
ne. En højtidelighed til ære for Garder Lars 
Johannes Bødtcher Larsen der blev dræbt 
af tyske soldater den 29. august 1943. Alle 
medlemmer er velkommen.
Den 29. september: Vil vores medlem Chri-
sten Duus Andersen, som har trådt sine bar-
nesko på Als, fortælle om Genforeningen i 
1920 og den historiske baggrund herfor. 

Skydning: Vi håber på bedre tider og 
derfor starter efterårets skydninger man-
dag den 14. september kl. 16 til 19 i skyde-
kælderen under Lyngby Idrætsby med ind-
gang ved svømmehallen. Her er ledsagere 
også velkommen. 

Fugleskydning: Planlægges til af-
holdelse mandag den 28. september kl. 16 
også i skydekælderen. Husk at medbringe 
en madpakke til egen fortæring i skydekæl-
deren. Fugleskydningen er en noget andet 
”skægskydning” og derfor er hele familien 
og venner meget velkommen. Der skydes 
til en fugl af træ med skjulte jernplader på 
bagsiden.

Bestyrelsen: Vi har i bestyrelsen byttet 
lidt om på opgaverne, Jørgen Brandhøj har 
efter eget ønske valgt at blive afløst som 
kasserer, Jørgen Skov Andersen er blevet 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
National Flagdag: 5/9 kl. 11 – 14. Spe-

cieludgaven i år, er på grund af situationen, 
ændret til ”lille” arrangement. Vi håber på, 
at det store arrangement gennemføres i 
2021 da det ligger på en søndag. Nærmere 
om årets flagdag er udsendt.

Bowling: Sæsonen starter onsdag den 
4. september klokken 14 i Køge Bowlingcen-
ter. Bemærk den nye tid. Vi ser frem til en 
god sæson. Alle er velkomne. Bowlingud-
valget arbejder på, op til større bowlingar-
rangementer, at arrangere aftenbowling  i 
januar og  start februar således at ”arbejds-
ramte” får mulighed for at få luft under kug-
lerne. Nærmere om dette vil tilgå. 

Skydning: Starter igen i skydekælde-

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Fugleskydning: Søndag den 30. august

Bowling: Der er nu indgået kon-
trakt med Want2Bowl for den kommende 
sæson, og vi begynder tirsdag den 1. sep-
tember, og fortsætter frem til den 27. april 
2021. Udmeldingen fra bowlinghallen lyder 
på, at forventet åbning vil ske i august må-
ned, samt at priserne vil være uforandret i 
begyndelsen. Bowlinglederen håber på at 
alle tidligere, og ikke mindst nye, spillere vil 
myldre ind på banerne. Separat indbydelse/
tilmelding udsendes snarest til alle med-
lemmerne. 

Alle kommende arrangementer afholdes 
under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens 
retningslinier.

R E G I O N E R

 Nordsjælland GF 16 - 3/12 1909

Formand: NOV-75 Bo Toft Rasmussen
Bøgevej 11, 3400 Hillerød
Tlf. 27 26 49 01
Mail: bo@botoft.dk
www.nsgarder.dk 
Facebook: Søg på Nordsjælland GF

Nordre Birks Garderforening

Formand: 
NOV-61 Lars Rønne
Tlf. 45 83 02 19 / 51 76 12 00
Mail: roenne@c.dk
Næstformand & Kasserer: 
MAj-65 Jørgen Skov Andersen
Tlf. 45 88 66 73
Mail: joergen@skovandersen.dk
Skydeformand
Maj-63 Freddy Wilson
Tlf. 21 68 49 31
Mail: freddywilson@outlook.dk
Hjemmeside: www.nordrebirksgarderforening.dk

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

GF 62 - 19/11 1941

 Kalundborg & Omegn GF 53 - 18/4 1926

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

 Køge & Omegn GF 45 - 15/10 1919

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

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

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

FORSIKRINGSMÆGLERE
Forsikringsmægler Jon Nielsen

 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

 Møn GF 20 - 22/1 1911

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

140 år - siden 1877

Tlf. 55 86 15 00 · www.moensbank.dk

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Kære medlemmer, håber I alle har en god 
sommer på trods af Covid 19.
Seniorudflugt: Vi planlægger at afholde en 
Seniorudflugt den 26. august. 
Ålegilde: Er planlagt til den 09. oktober.. 
Generalforsamling: På grund af de påbud-
te restriktioner i forhold til Covid 19 måtte 
vores planlagte generalforsamling i marts 
aflyses. Derfor er det bestyrelsens intention 
at afholde en tilrettet generalforsamling i 
forbindelse med Ålegildet. Nærmere infor-
mation sendes ud senere.

Bjarne Nolsøe Frederiksen

kasserer og Freddy Wilson afløser Jørgen 
Skov Andersen som skydeformand. Vi siger 
mange tak for det store arbejde som Lone 
og Jørgen Brandhøj har haft med kasserer-
jobbet.
In Memoriam: Vores medlem gennem 
mange år september 58 Per Stabrand er 
efter flere års sygdom død den 2. juni 2020. 
Per var en trofast GL. Garder, som altid 
mødte op i godt humør, når der blev kaldt. 
Per var i flere år aktivt med i bestyrelsen, 
og han har arrangeret flere ture. Per var en 
ivrig og god skytte. Æret være hans minde! 

Maj 65 Jørgen Skov Andersen

ren den første tirsdag i oktober. 

Garderstuen: Garderstuen åbner igen, 
sammen med skydningen til oktober.

Steen Rasmussen

Henning Kraiberg Knudsen

Hans Peitersen (Jan 73)

administrativt arbejde og ikke mindst en del 
porto-udgifter. Det skal i denne forbindelse 
naturligvis understreges, at det vigtigste i 
denne sammenhæng er, at alle medlemmer 
modtager Gardersablen, uanset om de har 
e-mail eller ikke.

Køb vores officielle 
merchandise i 

GarderButikken
v. Knud Glavind

... så er du med til at
støtte livgarden

Se hele GarderButikkens sortiment 
i det digitale katalog på

www.garderforeningerne.dk/
garderbutikken
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den nye sæson 20/21 nærmer sig, og her er 
et overblik over arrangementerne, som det i 
skrivende stund ser ud:

Bowling: Begynder 1. september i 
Want2bowl i Tåstrup. Bowlingleder Jakob 
Hjorth, tlf. 2166 5633.
Flagdag 5. september: Her plejer vi at del-
tage i ceremonien foran Glostrup Rådhus. 
Om det bliver gennemført på sædvanlig vis 
denne gang, ved vi ikke endnu. 
Generalforsamling: Fredag den 25. sep-
tember i Glostruphallens Restaurant kl. 
18.30, hvor den corona-forsinkede gene-
ralforsamling gennemføres iht. dagsorden. 
Sidste punkt er uddeling af hæderstegn. De 
medlemmer, der i år er berettiget til et hæ-
derstegn, vil skriftligt blive kontaktet forin-
den. Vi slutter af med spisning kl. ca. 20. Alle 
er velkomne, men de medlemmer, der øn-
sker at deltage i spisningen, skal af hensyn 
til bestilling tilmelde sig til Jakob Hjorth på 
Mo. 2166 5633 eller til Niels Langstrup på 
Mo. 4033 4172 senest den 18. september. 

Skydning: starter 30. september i 
skydekælderen i Glostrup hallen. Skydefor-
mand Niels Langstrup, tlf. 4033 4172.
For alle aktiviteterne gælder det, at der kan 
komme ændringer. Der vil formentlig være 
nogle sundhedsfaglige hensyn, vi skal ind-
rette os efter. Efterhånden som vi ved mere, 
vil vi løbende opdatere jer pr. e-mail, Face-
book, Garderbladet og på www.sbg.dk

Guldbryllup
01.08 SEP-68 GF17
 Erik Rye Andersen og fru Gurli,
 Dyssegårdsvej 17, 4320 Lejre

16.08 NOV-55 GF 58
 262 Poul Frost
 Hovedgaden 23, 7260 Sønder-Omme
19.08 NOV-55 GF 32
 257 Alfred Johannesen
 Lindbjerg Alle 30, 8766 Nr. Snede
19.08 NOV-55 GF 29
 237 Bent Kissow Petersen
 Engtoften 13, Erritsø, 7000 Fredericia
28.08 NOV-55 GF 18
 695 John Axel Larsen
 Parkvej 49, 3630 Jægerspris
28.08 MAJ-54 GF 41
 927 Tage Ernst Christensen
 Åkjærsvej 15, 3000 Helsingør
01.09 NOV-54 GF 02
 396 Carlo V. Frisenberg Povlsen
 Styvelsvej 8, Birkum, 5220 Odense Sø
05.09 MAR-57 GF 30
 482 Jens Dahl-Nielsen
 Kildebakken 14, Grauballe, 8600 Silkeborg
05.09 NOV-54 GF 98
 854 Bernhard Clemmensen
 37 Andrews Rd Elizabeth Downs S.A. 5113
 Australien
05.09 NOV-55 GF 57
 291 Sven Morten Knudsen
 Ribe Landevej 19 A, 6100 Haderslev
05.09 MAJ-55 GF 55
 748 Rasmus Poulsen
 Fuglevænget 8 A, 8560 Kolind
10.09 SEP-57 GF 57
 895 Steen Immanuel Løvschal
 Moltkestrasse 28, 24937 Flensburg
 Tyskland
14.09 NOV-54 GF 13
 549 Ib Larsen
 Frederik Jensens Stræde 4, 4230 Skælskør

06.09 NOV-46 GF 08
 742 Simon Bach
 Lemvigvej 4, 8940 Randers Sv

 
23.08 MAJ-51 GF 06
 430 Hans Egon Bøttker
 Gestenvej 13, 6600 Vejen
06.09 NOV-52 GF 62
 033 Søren Palsbøll
 Ordrup Jagtvej 66-St, 2920 Charlottenlund
08.09 NOV-51 GF 30
 820 Nordestgaard Jespersen
 Jernbanevej 41, 2. 0009, 8600 Silkeborg

R E G I O N E R

 Australien GF 98 - 23/10 1984

Formand: MAR-94 Jacob M. Hoffmeyer
46 Devenport Street, Lyons 2606, ACT, Australia
Tlf. +61 437 437 842
Mail: jacob@hoffmeyergraphics.com

 Kalifornien GF 92 - 15/3 1942

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

6REGIO
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Garderforeningerne i udlandet

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

 Øst Kanada GF 96 - 11/3 1958

Formand: JAN-74 Poul Rasmussen
111 Rexway Dr. Georgetown, ON L7G 1R3, Canada
Tlf. 905 873 7929
Mail: poulj.rasmussen@gmail.com
www.garderforening.dk/ecgf/html

 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

 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: Søg på Storbritannien GF

 Pacific Northwest GF 97 - 9/10 1968

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

 New York GF 91 - 31/5 1928

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

 Mellemstaterne GF 93 - 13/2 1943

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

 Singapore GF 100 - 3/3 2003

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

85 år

90 år

95 år

Bryllupsdage

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

Personalia

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Lørdag 29 august kl 13-16 

afholdes der lerdueskydning på Nykøbing 
Landevej 13. I år vil der også være mulighed 
for at skyde med luftbøsse under lerdue-
skydningen. Traditionen tro er der tændt op i 
grillen. Tilmelding til Jesper Truelsen  2021 
4207 senest den 26 august.

 Vestsjælland GF 13 - 23/5 1909

Formand: JUN-97 Lars Goth Fravsbøl
Rosenvej 4, 4241 Vemmelev
Tlf. 31 37 45 90
Mail: lgfravsbol@gmail.com

 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: Søg på Søndre Birk GF

 Vestlolland GF 50 - 20/1 1924

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

Feb. 71 Carl Lausten

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Sommertur: Vi afholder sommertur lør-
dag d. 15. august kl. 12 - ca. 20. Turen går 
til Panzermuseum East, ved Fuglebjerg. Vi 
mødes ved indgangen kl 12. Pris for entre kr. 
75. Kaffe og kage kan købes for kr. 30. Rund-
visning koster mellem kr. 50-100, efter hvor 
mange vi er. Efterfølgende vil vi servere en 
let anretning, bestående af mix salat, pris kr. 
45 for mellem portion og kr. 55 for stor porti-
on. Vi forsøger selv at medbringe øl+vand til 
en billig pris. Tilmelding senest d. 6. august, 
til Niels Christian Grüner tlf. 2097 7041. 

 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 
Facebook: Søg på Sydsjælland GF
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17.08 JUL-65 GF 57
 403 Finn K. I. Lauesen
 Sverdrupvej 21
 6100 Haderslev
21.08 MAJ-65 GF 18
 282 Frede Petersen
 Norra Skeppspromenadan 
 10, Lejl. 14 417 63 Göteborg
 Sverige
25.08 MAJ-65 GF 18
 184 Bent Rindom
 Pilekærvej 2
 2970 Hørsholm
25.08 MAJ-64 GF 46
 429 Erik Rindom
 Slotsvej 37
 6510 Gram
29.08 APR-68 GF 57
 756 Karsten Boe
 Øvej 12, Sverdrup
 6100 Haderslev
31.08 MAJ-65 GF 27
 272 Jens Kjeldsen Dalgaard
 Kildskovvej 1, Sdr Thise
 7870 Roslev
01.09 FEB-69 GF 18
 Henrik V. D. R.-Beckmann
 Maglegårdsvej 113
 3480 Fredensborg
02.09 SEP-65 GF 37
 577 Poul Albjerg
 Tanghavevej 49
 5883 Oure
06.09 MAJ-65 GF 62
 256 Jørgen Skov Andersen
 Bagsværdvej 85
 2800 Kongens Lyngby
06.09 MAJ-65 GF 01
 256 Jørgen Skov Andersen
 Bagsværdvej 85
 2800 Kongens Lyngby
09.09 MAR-66 GF 10
 877 Per Vandkrog
 Tyttebærvej 2
 9440 Aabybro
14.09 MAR-65 GF 17
 107 Kurt Monrad Thomsen
 Hyllingeparken 58 B
 4070 Kr.Hyllinge
14.09 NOV-65 GF 21
 670 Torben K. Hansen
 Eskilstrupvej 35
 4560 Vig

15.08 FEB-81 GF 13
 Jesper Jensen
 Konge-Åsen 109
 4230 Skælskør
16.08 APR-82 GF 56
 Søren Ole Søndergaard
 Skovvej 47
 9800 Hjørring
17.08 MAJ-80 GF 45
 Henrik Bo Pedersen
 Mirabellevej 2
 4681 Herfølge
18.08 JAN-80 GF 18
 Brian Lind
 Bakkegade 18
 3400 Hillerød
20.08 JUN-83 GF 01
 Finn Svane Gluud
 Hovgårds Alle 53
 2680 Solrød Strand
25.08 JAN-80 GF 51
 Lars Arne Iversen
 Stensbyvej 41, Stensby
 5485 Skamby
30.08 OKT-80 GF 03
 Brian Tindbæk Kristensen
 Bispevænget 36, Hatting
 8700 Horsens

MAJ-41  GF 17
691 Helge Rasmussen
JUL-45  GF 33
042 Jørgen Andersen
MAJ-47  GF 07
102 Erik Villy Skytt

18.08 NOV-91 GF 30
 Jens Munk Nielsen
 Hulvejen 141, Mastrup
 9530 Støvring
21.08 MAJ-90 GF 14
 Claus Ringsing
 Høvængevej 1
 4894 Ø. Ulslev
26.08 NOV-90 GF 05
 Søren Mikkelsen
 Øvlevej 13
 8340 Malling
26.08 NOV-90 GF 57
 Ole Vilslev-Petersen
 Svanevej 26
 6100 Haderslev
27.08 JUL-90 GF 27
 Jan Mikkelsen
 Krokusparken 20
 7850 Stoholm Jyll
01.09 MAJ-90 GF 27
 Michael Kristensen
 Fur Landevej 52
 7800 Skive
02.09 JUL-90 GF 60
 Søren Leth Johannsen
 H.P.Hanssens Vej 16
 6400 Sønderborg
06.09 NOV-90 GF 48
 Gorm Eriksen
 Skråningen 19
 5330 Munkebo
11.09 MAR-91 GF 45
 Erik Weng Rasmussen
 Vonsildvej 49a
 6000 Kolding
12.09 JUL-91 GF 10
 Jens Witting
 Kirkevej 12 C
 9440 Aabybro
13.09 NOV-91 GF 62
 Amdi Alling Thellemann
 Toftevang 6, 01. Th.
 2800 Kongens Lyngby
14.09 JUL-90 GF 13
 Niels Trelleborg
 Mosevangen 6, Skovsø
 4200 Slagelse

60 år

50 år

Dødsfald

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

Få din takkehilsen i GARDERBLADET

Tak

75 år

70 år80 år

P E R S O N A L I A

Tak til Søndre Birks Garderforening for 
besøg og opmærksomheden på min 60 
års fødselsdag. Det blev jeg meget glad 
for. Med Garderhilsen.

Dec-83 Erik Kristensen

Hjertelig tak til garderforeningen for 
Silkeborg og omegn for opmærksomhe-
den på min 80 års fødselsdag, en speciel 
tak til Erik Tjener for hans besøg.

September 61 501336 Erik Bøgild

Hjertelig tak til Præsidentenfor De Dan-
ske Garderforeninger for den smukke 
hilsen til min 90 års fødselsdag. Jeg 
er både stolt og beæret over at blive 
husket på denne dag. Med venlig hilsen.

 121902 November 1951 
Fin Barkholt.

En stor tak til Ringkjøbing-Skjerns 
Garderforening for opmærksomhed ved 
min 90 års fødselsdag. Tak til præsident 
Jens Crone for den personlige hilsen og 
til Gunnar Jensen og Anders  Bjerg  for 
fremmøde.

 741-NOV-51 Martinus Pedersen

Tak til Køge og Omegns Garderfor-
ening for opmærksomheden og gaven i 
anledning af min 90 års fødselsdag. Tak 
til Carsten Rasmussen for besøg ”på 
afstand” på dagen. Med garderhilsen 

Garder 317 maj-51 
Anders Søgaard-Jørgensen

Hjertelig tak til Garderforeningen for 
Horsens og Omegn for opmærksheden 
i anledning af min 90-års fødselsdag. 
Også en stor tak til Præsidenten for De 
Danske Garderforeninger Jens Crone, 
for det flotte personlige brev. Med 
Garderhilsen

November-51 Robert Grønne

MAJ-49  GF 15
302 Jens Randers Jensen
NOV-49  GF 10
877 Henning Jensen
MAJ-50  GF 05
164 Jens Balle
MAJ-52  GF 38
018 Jørgen Larsen
MAJ-52  GF 01
137 Knud Eigil Andersen
MAJ-52  GF 05
312 Holger Elgaard
NOV-53  GF 31
075 Jørgen Ellekilde Hansen 
NOV-54  GF 60
706 Christen Jørgensen
NOV-57  GF 13
072 Anders Hertzum
SEP-58  GF 62
998 Per Stabrand
MAJ-61  GF 78
930 Svend B. Christensen
JAN-62  GF 14
164 Arne Gregers Madsen
JUL-62  GF 29
585 Finn Bjarne Johansen
NOV-64  GF 17
748 Poul Chr. Breusch Larsen
JUN-67  GF 17
Preben Günther
AUG-67  GF 60
178 Jens Aksel Beck
SEP-68  GF 78
288 Frederik A. Hansen
JUL-71  GF 26
Egon Andersen
APR-79  GF 13
Henning Søren Krüth
JUL-91  Gf 60
Glenn Skovmand

31.08 NOV-81 GF 01
 Claus Løvenørn Bardenfleth
 Gassehaven 75
 Gl Holte, 2840 Holte
01.09 OKT-80 GF 01
 Per Sivesgård Jægerum
 Tinggårdsparken 41
 4030 Tune
01.09 JUL-81 GF 60
 Holger Herlevsen
 Toften 12, Høruphav
 6470 Sydals
02.09 APR-82 GF 39
 Knud-Kenneth Enggrob
 Præstevejen 63, Rønbjerg
 7800 Skive
08.09 JAN-80 GF 03
 Stig Nyborg
 Kørupvej 24, Lund
 8700 Horsens
11.09 FEB-81 GF 57
 Henrik Frees
 Oksevejen 35, Uge
 6360 Tinglev
13.09 JAN-80 GF 39
 Gunnar Faartoft
 Langagervej 46
 6900 Skjern
14.09 JUL-81 GF 10
 Hans Christensen
 Bogfinkevænget 2
 9460 Brovst

15.08 JAN-71 GF 32
 Jens Jørn Vemmelund
 Bakkekammen 6
 7120 Vejle Øst
19.08 JAN-71 GF 13
 Knud Vester
 Markmosen 8
 4220 Korsør
19.08 JAN-71 GF 77
 Isak Bastholm
 Houvej 210, Ulsted
 9370 Hals
25.08 MAJ-73 GF 17
 Bjarne Højer
 Snekkevej 17, Søndervang
 4040 Jyllinge
29.08 MAJ-70 GF 44
 Gunnar Mogensen
 Hesterøroddevej 53
 7990 Øster Assels
30.08 OKT-70 GF 41
 Jørgen Krüger
 Hellebo Park 29, 01. Th
 3000 Helsingør
31.08 JAN-71 GF 02
 Frederik Jensen
 Nordmarksvej 33
 5270 Odense N
31.08 FEB-71 GF 02
 Tommy Andersen
 Tranehøjen 188
 5250 Odense Sv
02.09 FEB-71 GF 66
 John Højsgaard Hansen
 Mejsevænget 3
 5610 Assens
06.09 FEB-71 GF 45
 Palle Blak Pedersen
 Bakkegårds Alle 28
 4140 Borup
07.09 OKT-70 GF 57
 Dion A. Bjurner
 Nørreskovparken 89
 6200 Aabenraa
09.09 FEB-71 GF 42
 Niels Erik Jørgensen
 Bytoften 11, Skellerup
 5540 Ullerslev
10.09 JAN-71 GF 38
 Anker Christensen
 Atterupvej 38
 4640 Faxe
13.09 JUL-69 GF 43
 Ole Rørbæk Jensen
 Hans Aabelsvej 12
 9300 Sæby

21.08 MAJ-61 GF 10
 048 Poul Erik Nielsen
 Ærtebjergvej 27
 9530 Støvring
27.08 NOV-60 GF 01
 931 Knud Eric Antonsen
 Emdrup Huse 1, 1.Tv.
 2100 København Ø
28.08 MAR-62 GF 53
 289 Ole Knud Petersen
 Hovedgaden 68, Viskinge
 4470 Svebølle
30.08 NOV-59 GF 32
 513 Orla Duedahl
 Ribe Landevej 409
 7100 Vejle
10.09 JAN-60 GF 23
 145 Egert Hjuler Pedersen
 Mosevænget 8
 7490 Aulum
11.09 JAN-60 GF 77
 052 Gunnar Starcke
 Søndermarken 105
 9320 Hjallerup
11.09 MAR-62 GF 29
 313 Søren P. Jochumsen
 Kongensgade 49, 01
 7000 Fredericia
13.09 MAR-60 GF 01
 269 Jens Jensen
 Bøgevej 5
 2740 Skovlunde
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GARDER-LYKKETROLD WITT DESIGN The Royal GuardKAY BOJESEN GARDER

STK. PRIS

STK. PRIS STK. PRISSTK. PRIS (GEVÆR) STK. PRIS (FANE)

Normalpris kr. 395,00
Vælg mellem blå eller rød

(1) Rød Garder (22 cm) kr. 125,00
(2) Blå Garder (17 cm) kr. 130,00
(3) Rød Garder (17 cm) kr. 85,00
(4) Rød Garder (10 cm) kr. 45,00
(5) Hoptimist Garder kr. 195,00

Spar kr. 280,00 Spar kr. 180,00 Normalpris kr. 549,00

315,00

275,00 495,00695,00 795,00

T I L B U D

T I L B U D

1 32 4 5

Bestil dine varer
på tlf.: 3054 3891

Vi pakker og sender
varerne med regning

... eller på mail
dgglavind@dbmail.dk

Du betaler den med-
følgende regning

I N T R O
T I L B U D


