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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 F T E R  L I V G A R D E N
Mød forhenværende videnskabelig direktør i 
København Zoo Bengt Holst i portrætserien 

"Efter Livgarden. Se mere på . 16.

G A R D E R M A R C H  2 0 2 1
Over 2.000 morgenfriske deltagere 

marcherede sammen med Livgarden d. 26. 
september. Se hvordan det gik på s. 10.

Å R S D A G S P A R A D E
Endelig kunne Den Kongelige Livgarde 
afholde en længe ventet årsdagsparade. 

Denne gang med deltagelse af HKH 
Kronprins Frederik. Se mere på s. 8.

F O R S I D E N

O M  B I L L E D E T
Med ordene "Denne her, den slipper 
jeg ikke" medbragte oberstløjt-
nant Torben Egidiussen Garder-
march-checken hele vejen gennem 
marhcen.

F O T O
Olav Vibild

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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an tør næsten ikke tro det er 
sandt, men sandt at sige, så er 
vi til denne måneds klumme 
blevet en smule forvente. Vi 
har længtes efter at åbne op, 

og det er nu en realitet. Vi håber og vi tror på, 
at denne åbning må fortsætte.

De sidste måneders klummer har om-
handlet netop disse emner, men også om 
afghanere på flugt og deres vej til Danmark. 
Vi har set i medierne, at disse flygtninge har 
noget at byde på og noget at give af, andet end 
blot taknemmelighed over at være her. Jeg 
håber, at de bliver godt behandlet af myndig-
hederne, og at de må falde godt til.

September måned 2021 er måneden, hvor 
forbandelsen blev brudt. Nærved 60 skytter 
var mødt op til den årlige Vingstedskydning, 
hvor det efterhånden er blevet obligatorisk, at 
der stiller et hold fra Regimentet. I år med CH/
LG Oberst Mads Rahbek i spidsen og som en 
meget kompetent skytte. Alle havde en rigtig 
god dag. 

September måned kunne også byde på 
Gardens Dag, hvilket blev påskønnet ikke blot 
af De Danske Garderforeninger, der naturligvis 
var til stede, men også af mange pårørende til 
det nye hold rekrutter, og ikke mindst besøg 
af mange nye kommende rekrutter, der var 
nysgerrige på at se deres kommende arbejds-
plads. Det lyste ud af dem, at de var stolte over 
fra december, at de skal være en del af vort 
regiment. De tog det med et smil, når de blev 

spurgt til deres fysiske formåen og udholden-
hed, og nogle mente ligefremt, at de hellere 
måtte gå ind i en skarpere træningsmode. Det 
er nogle gæve gutter og gutterinder vi har i 
vort regiment, og de høster megen anerken-
delse. 

Dagen efter Gardens Dag bød foreningen 
Gardermarch på ja, Gardermarch 2021. Før 
marchen sattes i gang fra Frederik den III’s 
Plads, havde foreningen Gardermarch den sto-
re glæde at kunne overrække en gavecheck til 
Den Kongelige Livgardes Fond ved OL Torben 
Egidiussen med et pålydende på Kr. 100.000. 
Det største beløb, der indtil nu er overrakt. Et 
beløb der selvsagt kun kan overrækkes, hvis 
der er en hårdtarbejdende bestyrelse og et 
stort antal frivillige hjælpere bag arrangemen-
tet, der dagen forud har afmærket ruterne, og 

på dagen står som vagter på ruten. Tak for det. 
Det kan ikke siges nok. At arrangementet også 
har fået stor offentlig bevågenhed, kan man 
også aflæse af deltagerantallet, der i år sat-
te rekord med ca. 2000 deltagere. OL Torben 
Egidiussen var så glad for checken, at han hav-
de den med på ruten, men det er jo heller ikke 
hverdagskost at kunne gå 18 km med 100.000 
på lommen. 

Vi fortsætter nu ind i oktober måned, hvor 
den længe ventede årsdagsparade fandt sted 
den 8. oktober. Der gennemførtes en meget 
smuk parade, hvor 8 garderforeningers faner 
var til stede. Oberst Mads Rahbek inspicerede 
paraden og uddelte legater til personel, der 
har ydet en ekstra indsats i tjenesten. HMD var 
i Grønland, så det var HKH Kronprins Frederik, 
der skulle udføre inspektion og hilse på vagt-
kompagniet, 1. og 2. Bataljon, før han i rigtig 
godt humør inspicerede vor egen opstillede 
fanekommando. Det blev en rigtig god dag, i 
fint vejr og i en afslappet atmosfære. Kron-
prinsens militære uddannelse fornægtede sig 
bestemt ikke.  

Sommertiden er forbi og vi går ind i en 
mere mørk og kold periode. Foreningerne 
vågner af dvale, og Sekretariatet fortsætter 
arbejdet med at forberede implementering af 
DG-Ung og nyt medlemskartotek. Trods lidt 
forsinkelse har vi stor tiltro til, at den estime-
rede tidsplan holder ▪

MAJ-70 JENS CRONE
Præsident, De Danske Garderforeninger

FOR ALVOR I GANG IGEN

M

Oplagt gaveidé til jul og adventOplagt gaveidé til jul og advent

denden            gardergarder

omom    Den s ore bogDen s ore bog

lillelille

Scan QR-koden eller køb bogen på designbywitt.dk Scan QR-koden eller køb bogen på designbywitt.dk 

”Dejlig historie om livgarden”
- Bjarke K.

”Fantastisk flot bog om Garderne”
- Peter J. 

”Megt flot bog!  

- Bent F. 

”ENDNU EN FANTASTISK BØRNEBOG”
- Sally R. 

”Virkelig god og skøn børnebog”

- Jørn B. 
”Super fed ide! Bogen gik rent ind”

- Peter V. 

”Børnene er vilde med den”

- Andreas J. 

Barnebarnet blev så glad”
”Den lille garder er et kæmpe hit 

Fem store stjerner herefter”
- Anette N. 
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Å R G A N G S P A R A D E
kunne endelig afholdes N O T A T Å R E T S  N O R D J Y D E  2 0 2 0

er gammel garder

B E S Ø G  A F
Forsvarschefen

1 9  J U B I L A R E R
hædres i København

Å R G A N G S P A R A D E
→ Søndag den 10. oktober åbnede porten på Livgardens Kaserne til 
en længe ventet årgangsparade. Med en aflysning i 2020 var der i år 
dobbelt op på jubilerende årgange, som skulle fejres, da det endelig 
lykkedes at afvikle den udskudte årgangsparade. 

1800 gamle gardere. Så mange anslås at have deltaget i årets 
Årgangsparade. Hertil kan lægges et par hundrede tilskuere, som 
fyldte godt op på arealerne rundt om græsplænen på den gamle 
kaserne i Gothersgade. 

3  X  D G  H Æ D E R S T E G N R E D K O R D M A N G E  J U B I L A R E R
→ Under Årgangsparaden kunne præsident fra De Danske Gar-
derforeninger Jens Crone kalder tre personer frem foran forsam-

lingen for at 
tildele disse DG 
Hæderstegn. De 
tre personer var 
JUL-71 Jørn 
Nielsen, JAN-80 
Povl Christensen 
samt APR-12 
Andreas Dals-
gaard Schultz. 

→ Det var helt tydeligt, at 
jubilarerne var samlet til 

bunke, da man kastede et 
blik på 25-års og 50-års 

jubilarende, der inden 
paraden var antrådt 
på pladsen foran 
Rosenborg. I ekser-
cerpladsens fulde 
længde stod gamle 

gardere antrådt i 3 
gelleder, før afmarchen 

til de øvrige opstillede 
garderes højre fløj. 



G A R D E R B L A D E T  -  N O V E M B E R  2 0 2 1     5     

1 9  J U B I L A R E R Å R G A N G  M A J - 8 9
N O T A T

G A R D E R G O L F 

→ Den 21. september afholdte Garderforeningen i København 
tildeling af jubilæumstegn og generalforsamling. Der blev uddelt 
jubilæumstegn til 10-, 25-, 40-, 50- og 60-års jubilarer. I alt var mødt 
19 jubilarer.

→ Den 4. september afholdte Årgang Maj-89 den årlige sammen-
komst på Hvidsten Kro. I år lagdes en krans ved mindestenen for 
Hvidstengruppen og de danske faldne soldater. Fanen var udlånt af 
Himmerland Garderforening. 

→ GF Nordjylland var arrangør af Gar-
dergolf i Region 1, som blev afholdt på 
Dronninglund Golfklub. En super god dag, 
med mange gode slag. Her billede af de 
3 glade vinder. Fra venstre mod højre og 
Olav Vibild, Ernst Klysner (årets vinder) 
og Per Rasmussen.

→ I begyndelsen af september afviklede 
1. Brigade ”Danish Infantry Fighting Vehicle 
Competition 2021”, hvor Livgarden stillede 
med fire besætninger ud af de i alt 20 delta-
gende. Der var også udenlandsk deltagelse 
med to besætninger fra henholdsvis Holland 
og Estland, der også har IKK’ere. På billedet 
ses et af momenterne i konkurrencen, hvor 
opgaven var at skifte nogle led på et sprængt 
bælte – i krigslignende forhold.

B E S Æ T N I N G 
F R A  L I V G A R D E N 

B L E V  N R .  4

B E S Ø G  A F  F O R S V A R S C H E F E N

→ Den 14. september havde Den Kon-
gelige Livgarde besøg af Forsvarschefen, 
general Flemming Lentfer. Under besøget 
kom generalen rundt til alle enhederne på 
Garderkasernen i Høvelte, forbi Musik-

korpset i Stærekassen samt et besøg ved 
Vagtkompagniet på Livgardens Kaserne i 
København. Besøget var med til give For-
svarschefen et indblik i regimentets virke 
og eventulle udfordringer.
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N O T A T

Å R E T S  N O R D J Y D E  2 0 2 0

A N E R K E N D E L S E

→ Johnni Olsen fra Østvendsyssel Garderforening, kåret 
som årets nordjyde 2020, aflagde Nordjyllands Garder-

forening et besøg for 
at fortælle om sin 

49 dage lange 
svømmetur rundt 
om Nordjylland. 
Svømmeturen 
gennemførtes 
for at indsamle 
midler til Jule-

mærkehjemmet 
i Hobro. God stil 

Johnni! 

→ I Maj 2022 er det 65 år siden vi blev indkaldt til Livgar-
den. I den anledning vil jeg høre, om der er interesse for at 
finde én eller anden måde at fejre det på! Selvom det ikke 
bliver de store udskejelser (jeg er nu 86 år), så kom med 
forslag til en fejring, selvom vi ikke kan mødes fysisk. Med 
Garderhilsen 339570 MAJ-57 Tuk Erik Jørgen-Jensen, 
tuk@tukdk.dk

→ Husk at melde din flytning til De Danske Gar-
derforeningers Sekretariat når du flytter. Så slipper 
vi for at sende Garderbladet til ugyldige adresser. 
Du kan melde flytning på www.garderforeningerne.
dk/meld-ny-adresse eller 3315 5204.

→ Under Årsdagsparaden kunne 
oberst Mads Rahbek uddele De Dan-
ske Garderforeningers Internationale 
Legat samt De Danske Garderfor-
eningers gave. Det Internationale 
Legat tildeles en person, der under 
international tjeneste, har ydet en 
særlig god indsats for Den Kongelige 

Livgarde. Tillykke til Overkonstabel 
Rikke, som modtog legatet. De Dan-
ske Garderforeningers Gave tildeles 
en garder ved Vagtkompagniet, som 
ved god tjeneste og godt kamme-
ratskab, har gjort sig fortjent til en 
opmuntring. Stort tillykke til Garder 
Mørk, som modtog gaven. 

→ Årets skydninger i regi af De Danske Garderforeninger 
er nu afsluttet. De sidste to skydninger var henholdsvis 
stævnet i Vingsted og Landsskydning 200 m.

Skydningen i Vingsted blev afholdt med god deltagelse 
lørdag den 18. september. Der var aktivitet på både 200 
m banerne og 50 m banerne, og der blev skudt med både 
skytteforeningsgeværer og Livgardens tjenstgevær M95. 
Selvom aktiviteten var god, så var der ikke trængsel på sky-
debanerne, og vi kunne sagtens have været flere, men set i 
lyset af den lange periode med Covid-19, så var deltagelsen 
flot og som man kunne håbe på. 

For Landsskydningen på 200 m blev sidste skud afgivet 
med udgangen af september. Herefter blev alle resultater 
sendt til Skydeudvalget, der lige nu ser på individuelle point, 
og tæller point til holdskydningerne. Den endelige resultat-
liste forventes udsendt til foreningerne inden jul.

Næste skydning i regi af De Danske Garderforeninger 
bliver landsskydningen på 15 m i 2022, hvor Skydeudvalget 
håber på ekstra stor deltagelse af både foreninger og gamle 
gardere, nu hvor vi igen kan samles til skydning indendørs.

H O L D  M A J  5 7PS
SS

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

en 8. oktober gen-
nemførte vi årsdags-
paraden 2021, noget 
forsinket grundet 

Covid-19, men ikke desto mindre 
en rigtig flot parade med alle 
enhederne hjemme for en gang 
skyld.

Hendes Majestæt Dronnin-
gen var forhindret i at delta-
ge, grundet et udsat besøg i 
Grønland, og det betød at Hans 
Kongelige Højhed Kronprinsen 
var majestætens stedfortræder 
til paraden. Såvel paraden som 
den efterfølgende kaffe forløb 
helt perfekt.

Dronningens ur uddeles 
ved den traditionelle urparade i 
november af Majestæten.

Under den første del af 
paraden kunne jeg uddele legater 
og anerkendelser for en særlig 
god indsats til en hel del af Liv-

gardens personel. Det at kunne 
anerkende den gode præstation 
er særdeles vigtigt, og det er kun 
muligt, fordi vi har Den Kongelige 
Livgardes Fond samt har nogle 
faste gaver og legater fra bl.a. De 
Danske Garderforeninger.

ÅRSAGEN TIL at der er økonomi 
i Den Kongelige Livgardes Fond, 
er at vi modtager donationer fra 
mange forskellige enkeltperso-
ner men også fra De Danske Gar-
derforeninger og Gardernetværk. 
Senest har Fonden modtaget 
100.000.- efter den velgen-
nemførte Gardermarch sidst i 
september. Gardermarchen, der 
gennemføres som et samarbejde 
mellem De Danske Garderfor-
eninger og Gardernetværk, har 
over de sidste år vokset sig stor 
og meget populær. Med dette års 
2000 deltagere har den nu nået 

sit hidtil største deltagerantal og 
dermed også den største dona-
tion til Den Kongelige Livgardes 
Fond. Som regimentschef og 
formand for Fonden er jeg meget 
taknemmelig for den store 
donation, der gør det muligt for 
os at støtte og gøre gavn mange 
steder, hvor der er behov. I kan se 
yderligere om Fonden på www.
denkongeligelivgardesfond.dk 

DEN 10. OKTOBER gennem-
førte vi årgangsparaden 2021. 

Denne parade var også udskudt 
fra foråret og coronarestriktio-
nernes begrænsninger. I 2020 
blev årgangsparaden helt aflyst, 
så der var dobbelt antal jubilarer 
i år. Årgangsparaden havde et 
fantastisk flot fremmøde. Jeg 
tror, at der var mellem 1500 og 
2000 deltagere i paraden, hvilket 
da også gav nogle logistiske 
udfordringer på dagen. Det er det 
største fremmøde, jeg har ople-
vet som Chef for Livgarden.

I min tale til de fremmødte 
Gardere sagde jeg blandt andet. 
”Jeg kan ikke undgå at blive 
imponeret, når jeg ser så mange 
gamle gardere trådt an. Det viser 
en opbakning, en korpsånd og et 
sammenhold, som ikke findes 
andre steder i dagens Danmark. 
Vi har hver dag behov for at 
Livgardens navn og det kvalitets-
stempel, det er at være Garder, 
bliver holdt i live i befolkningen. 
Det er I med til, når I optræder 
som gode rollemodeller og gode 
stabile samfundsborgere”.

Det er tydeligt, at vi er tilba-
ge til mere normale tilstande, og 
det er glædeligt, at vi igen kan 
mødes og holde vores traditioner 
og korpsånd i hævd.

Pro Rege et Grege  ▪

Å R S D A G  O G  Å R G A N G S P A R A D E

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde

D

CHEF LIVGARDEN hilser på de gamle gardere under årgangsparaden den 
10. oktober på Livgardens Kaserne. 

HKH KRONPRINSEN deltog i årsdagsparaden i Majestætens sted.
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TEKST & FOTO: APR-12 ANDREAS DALSGAARD SCHULTZ

Udover årstiden, var alt tilbage ved normalen, da 
Den Kongelige Livgarde atter kunne samle al ledigt 
personel til Årsdagsparade på Livgardens Kaserne i 

Gothersgade for at markere regimentets årsdag. 

2 2  L E G A T E R  U D D E L T  U N D E R  Å R S D A G S P A R A D E N 

ivgardens årsdag 
er den 30. juni, 
hvorfor Årsdags-
paraden som regel 

ligger en fredag ultimo juni, tæt-
test muligt på selve årsdagen. På 
denne dag er det traditionen, at 
alt ledigt personel ved regimen-
tet stiller til parade for at hævde 
korpsånden, ære de, som yder en 
særlig indsats, og mindes dem, 
som er faldet i tjeneste. 

Covid-19 restrektionerne i 
juni måned betød desværre – 
som i så mange andre tilfælde 
– at paraden måtte udskydes 
for anden gang. Det var derfor 
en længe ventet parade, da 
det endelig tillod sig at samle 
regimentet på eksercerpladsen 
i Gothersgade for at markere 
enhedens 363-årsdag.  

Ved Årsdagsparaden er det 
fast tradition, at Livgarden an-
erkender de personer, som yder 
eller har ydet en særlig fremtræ-
dende indsats. Legaterne udde-
les af Den Kongelige Livgardes 

Fond, og om hvilket oberst Mads 
Rahbek sagde følgende: 

”Vi har ved Livgarden fået 
skabt Den Kongelige Livgardes 
Fond og vi får støtte af Garder-
foreningerne, Gardernetværk og 
donationer fra gamle gardere og 
andre som vil støtte Livgarden. 
Det betyder, at vi kan uddele 
en lang række legater, som 
anerkendelse af den særlige 
præstation.”

Udover legatuddeling, 
uddeltes også tre af Chef 
Livgardens Mønt. 
Siden mønten 
blev indført for 
to år siden, er 
der i alt uddelt 
7 eksemplarer til 
personer som: ”har trådt i 
karakter og gjort det rigtige 
i situationen. Modtagerne 
har gjort en særlig ind-
sats ved Livgarden eller 
for Livgarden.”

Det vil naturligvis 
altid være sådan, at 

med personel af høj kvalitet 
generelt, kan ikke alle, der burde, 
blive anerkendt, hvilket obersten 
også berørte, og sluttede med: 
”Lad dem der bliver anerkendt 
i dag være en inspiration for os 
andre, om fortsat at gøre det 
rigtige og gøre det bedst muligt.”

Efterfølgende kunne oberst 

Rahbek kalde 22 legatmodta-
gere, samt tre personer til Chef 
Livgardens Mønt, frem foran 
paraden, til uddeling af legater ▪L

Chef Livgarden uddeler 
et af de 22 legater under 

Årsdagsparaden. 

Under Årsdagsparaden deltog HKH 
Kronprins Frederik i Majestætens sted.

FRA DEN KONGELIGE LIVGAR-

DES FOND BLEV DER UDDELT 

FØLGENDE LEGATER

4 LEGATER FRA
Christian den IX’s Mindelegat

3 LEGATER FRA
Frederik den VIII’s Mindelegat

3 LEGATER FRA
Christian den X’s Mindelegat

2 LEGATER FRA
Frederik den IX’s Mindelegat

1 LEGAT FRA
Den Kongelige Livgardes 

Fonds legat for 

fortjenstfuld indsats

1 LEGAT FRA
Katrine Kielland-Brandts 

Legat

3 LEGATER FRA
Mogens Bay Legatet

2 LEGATER FRA
Den Kongelige Livgardens 

Fonds legat til civile støtter 

1 LEGAT FRA
Den Kongelige Livgardes 

Fonds legat til pårørende 

af gardere

1 LEGAT FRA
Den Kongelige Livgardes 

Fonds Civillegat
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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 IX (1947 – 1972)

1958

tadige klager over 1944 uniformens 
manglende evne til at beskytte 
soldaten mod verjliget, både med 
hensyn til snit og materiale, førte i 
1958 til indførelsen af en uniform 
helt af bomuld og den langskødede 
jakkes genkomst. Samtidig regle-

menteredes meget kraftigt, uldent undertøj, ligesom 
der antoges en skyggehue (”murerkasket”), der var 
formet, så den kunne bæres under hjelmen. 

→ Ved indførelsen af Hærens kampuniformssy-
stem i 1958 blev det fastsat, at ”uniformssystemet 
skal beskytte soldaten mod kulde, vind og væde og 
i mulig udstrækning mod ABC-midler og flammepå-
virkning samt skabe det gunstigst mulige klima ved 
soldatens krop under al slags vejrlig og under såvel 
arbejde som hvile”. 

→ Året efter ændredes oppakningen. Mest iøjnefal-
dende var geværskyttens universaltasker (U-tasker), 
der udgik til fordel for mindre ammunitionstasker 
(A-tasker), som anbragtes lavere i livremmen 
ligesom feltregnslaget, der hidtil var anbragt under 
paksæklåget, nu førtes i en særlig regnslagstaske 
bag livremmen.

→ Uniformen skiftede farve fra kaki til olivengrøn, 
som følge af, at infrarøde stråler, der fra 1960´erne 
kunne påregnes anvendt overalt i mørke, vanskeli-
gere kan lokalisere olivengrønne farver end sager 
af kaki. 1959 oppakningen var ophængt på soldaten 
med paksæk, feltflaske i hylster med krus og van-
drenseudstyr, i livremmen feltregnslag med teltop-
rigningssæt, ABC maske samt en spade i hylster. 

S



PARADEN
AFMARCHERER

Det er altid et flot syn, 
når hele paraden afmar-
cherer fra Garderkaser-
nen, og alle deltagerne 

stadig er samlet. 

Foran hele paraden mar-
cherer Tambourkorpset, 
tæt efterfulgt af begge 
rekrutkompagnier fra 2. 
bataljon. Derefter følger 

deltagerne på 30 km 
ruten, så 18 km ruten og 

til sidst deltagerne 
på 8 km ruten. 
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GA
RDER 
MARCH

Klokken 06:15 d. 26. september åbnede Den Kongelige 
Livgarde for 6. gang portene på Garderkasernen for 
morgenfriske marchgængere med mod på at gå 8, 18 
eller 30 km igennem øvelsesterrænet – til gavn for regi-
mentets veteranarbejde. 

TEKST

APR-12 ANDREAS 

DALSGAARD SCHULTZ

FOTO 

MARTIN WITT

F
lankeret af præsident for De Danske Garderfor-
eninger Jens Crone og præsident for Gardernet-
værk Michael Klitvad træder oberstløjtnant Torben 
Egidiussen ind på Frederik III´s plads på Garder-
kasernen i Høvelte. Under armen bærer Crone en 
check. Den er stor i år. 

Rundt om hele paradepladsen står 2000 mar-
chdeltagere antrådt. De uniformerede i geledder, 
stående i rørstilling – de civile i løs orden langs 
græskanten. Det er rekordår igen, med 300 flere 
deltagere end den seneste Gardermarch, som blev 
afviklet i 2019. 

Midt på pladsen standser Egidiussen, Crone og 
Klitvad. De skal til et af paradens faste elementer: 
Overdragelsen af årets overskud. Med et stort smil 

donerer Crone og Klitvad – på vegne af Gardermarch – 100.000 kr. til 
Livgardens veteranarbejde, som Egidiussen modtager på vegne af Den 
Kongelige Livgardes Fond. 

Oberstløjtnanten tager ordet, og takker de mange fremmødte for 
deres deltagelse i årets Gardermarch. Det er deres fortjeneste, at Gar-
dermarch kan donere et så stort beløb. Uden for mange floskeler ringer 
Egidiussen med klokken og sætter marchen i gang. Som han udtaler: →
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”Jeg skal ikke stå her og trække det i langdrag. 
Jeg ved at I glæder Jer til at komme ud og gå”. 

Tambourkorpset drejer højre om, slår 
tonen an, og sætter i gang. Efter korpset følger 
alle rekrutterne fra 2. bataljon, efterfulgt af 
uniformerede deltagere. Derefter i slagorden 
efter den valgte distance. Forrest gruppen 
som skal ud på 30 km ruten – efterfulgt af 
deltagerne på 18 km, og deltagerne på 8 km i 
halen på paraden. 

Halen efter Tambourkorpset bliver hurtigt 
trukket ud til en kilometers længde før den 
sidste deltager runder hovedporten, og svin-
ger til venstre ned ad Høveltevej. I den anden 
ende er tambourerne drejet af, og har taget 
opstilling for at spille alle deltagerne ud på de 
tre ruter. 

I en lind strøm passerer de første rekrutter 
Tambourkorpset, alt imens de mest ihærdige 
marchgængere i ildtempo allerede er ved at 
forbipassere den forreste fører. Det er sigende 
for Gardermarch. De første og hurtigste på 
den lange 30 km rute går til marchen med et 
velovervejet og veloptrænet tempo. For andre 
er marchen en styrkeprøve og gennemførslen 
en milepæl, mens det for atter andre handler 
om en hyggelig søndagsgåtur eller bare det 
gode formål. Ingen grunde er bedre end andre: 
Gardermarch er for alle. 

SIDEN GARDERMARCH SENEST blev afviklet i 
2019 er konceptet udviklet til en selvstændig 
forening, med egen bestyrelse, vedtægter og 
økonomi – delvist frigjort for de tre stiftende 
institutioner: Den Kongelige Livgarde, Gar-
dernetværk og De Danske Garderforeninger. 
Alle tre vælger dog hver sine repræsentanter 
til bestyrelsen, hvilket binder en sløjfe på det 

store samarbejdsprojekt. 
Det skulle i år have været den syvende 

gang at marchen blev afviklet, men som man-
ge andre arrangementer måtte også Garder-
march opgive ambitionerne i 2020. Det var en 
drøj fornemmelse, at den første march, arran-
geret af den nye selvstændige forening, måtte 
opgives. Heldigvis lod det sig gøre i år. → 

Præsident for 
DG Jens Crone 
og Præsi-
dent for GDN 
Michael Klitvad 
overrækker 
chefen for 2. 
bataljon Torben 
Egidiussen 
årets check på 
100.000 kr.
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DELTAGERE I ÅRETS MARCH

Med 2.000 deltagere har Gardermarch slået deltager-
rekord igen. Faktisk er marchen vokset støt for hvert 
år, hvilket vidner om den massive opbakning som Den 
Kongelige Livgarde nyder godt af i samfundet. 

2000

STØTTE OVER ÅRENE

100 tsd.

50 tsd.

150 tsd.

200 tsd.

250 tsd.

300 tsd.

Så meget er det blevet til igennem tiden. Det første 
år Gardermarch afvikledes var det forbundet med 
mange usikkerhedsmomenter, hvorfor det først var fra 
2016 Gardermarch donerede til Livgarden. Efter seks 
marcher er der i alt doneret 285.000,00 kr. 
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KØNSFORDELING

Med ca. 400 værnepligtige fra 2/LG fylder andelen af 
mænd hurtigt meget ved Gardermarch. Dog opleves 
hvert år en fremgang i både antal antal kvinder og børn. 
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Siden 2015 er Gardermarch vokset for hvert år.
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FORDELING PÅ RUTERNE

Deltagerne til Gardermarch kan vælge imellem 3 
forskellige ruter på 8, 18 eller 30 km. 

30 km rute

18 km rute

8 km rute

RELATION TIL LIVGARDEN

Ikke overraskende udgør den største andel af delta-
gerne ved Gardermarch tidligere tjenstgørende ved 
Livgarden - gamle gardere. Derudover udgør aktive 
tjenstgørende en fjerdedel af deltagerne. Endvidere er 
det værd at bemærke, hvor mange fra lokalområdet, 
der deltog i årets Gardermarch. 

Tidligere tjenstgørende

Bor i nærheden af GDK

Tjenstgørende

Familie til tjenstgørende

Ingen specifik relation

 37%

 14%

 24%

 7%

 19%

B A G  O M  G A R D E R M A R C H

OPSTILLING AF RUTER

Dagen før Gardermarch afvikles, skal ruternes opstilles 
og markeres. Det gjorde syv gamle gardere fra Garder-
foreningerne på Sjælland. Det hele er heldigvis ikke kun 
arbejde – her holder opstillingsteamet en velfortjent 
forplejningspause. 

DE FRIVILLIGE

Frivillige hjælpere er afgørende for, at Gardermarch kan 
gennemføres. Alt fra parkeringsanvisning og rutevejled-
ning til indregistrering og medaljeudlevering foretages 
af frivillige. Heldigvis kan både De Danske Garderfor-
eninger og Gardernetværk besætte de mange opgaver 
med frivillige fra baglandet. Hertil hjælpes marchen 
godt på vej af rekrutter fra Livgarden, der grundet 
skader ikke kan gå marchen. 

DELTOG FRA KUWAIT

Et par dage før Gardermarch kom en henvendelse fra 
Jeppe i Kuwait. Han ville rigtig gerne gå Gardermarch – 
men kunne selvsagt ikke deltage med fysisk fremmøde. 
Efter aftale gik Jeppe og tre kolleger således marchen 
– dog aftenen før, grundet de høje dagstemperaturer. 
God stil! 

Langs alle tre ruter er der udstillet adskillige vejvisere, 
som sikrer, at deltagerne ikke kommer på afveje, 
ligesom de på vejoverskæringer sørger for at de øvrige 
trafikanter er opmærksomme. Til det arbejde stillede 
Garderforeningerne på Sjælland 23 mand. 

VEJVISNING & TRAFIKREGULERING

DONATION FRA VETERANSUPPORT

Gardermarch har i år samarbejdet med Veteransupport, 
der grundet covid-19 tilbyder en alternativ veteran-
march, som kunne gennemføres i kombination med 
Gardermarch. I ugen efter Gardermarch kunne en glad 
Lars Kongsted således overrække 15.000 kr. til Den 
Kongelige Livgardes Fonds veteranarbejde. 

SAMARBEJDSPROJEKT

Gardermarch er et samarbejdsprojekt imellem Den 
Kongelige Livgarde, De Danske Garderforeninger og 
Gardernetværk. Siden 2015 har de tre organisationer 
samarbejdet om at gennemføre marchen til glæde 
og gavn for Livgardens veteranarbejde. Samarbejdet 
er nu blevet til en selvstændig forening: Foreningen 
Gardermarch. Foreningen drives af en bestyrelse på 
fem personer: to fra De Danske Garderforeninger, to fra 
Gardernetværk og en person fra Livgarden



14    G A R D E R B L A D E T  -  N O V E M B E R  2 0 2 1

Selvom bestyrelsen er ny, er de fleste 
af personerne bag den de samme, som 
arrangerede de første fem marcher. Det 
gør planlægningen af marchen til en smal 
sag. Som et par bestyrelsesmedlemmer 
morede sig over: ”Det er ikke mange 
arrangementer med 2000 deltagere, der 
kan bryste sig af, at arrangere det hele på 
to Zoom-møder”. 

Naturligvis er der brugt i hundredevis 
af timer ud over de to Zoom-møder, der 
primært bruges til koordinering mellem 
de ansvarshavende. Planlægningen af den 
næste Gardermarch begynder allerede 
mens bestyrelsen endnu er ved at afrunde 
den senest afholdte. 

I MÅLOMRÅDET PÅ FREDERIK III´S PLADS er de første 
deltagere på 8 km ruten begyndt at nå frem. Stemningen 
er god, Den Tapre Landsoldat brager som sædvanlig ud fra 
Soundboksen, og solen er endelig brudt igennem morge-
nens lokale tågebanke, der med en formidabel timing for 
fotografen lagde sig over pladsen, netop som paraden skulle 
til at gå i gang. 

Midt på plænen har Veteransupport.dk rejst et telt, 
hvorfra de udleverer veteranmarchmedaljen. Ganske uhel-
digt måtte de i år aflyse deres march. Den lå desværre et par 
uger for tidligt, til at kunne gennemføres under de gældende 
covid-19 restrektioner. I stedet har Veteransupport tilbudt 
en alternativ march, hvor man selv bestemmer, hvor og 
hvornår, man går sin disciplin. 

Dette er blevet til et samarbejde de to marcher imellem. 
Det betyder, at de som ønsker, kan gå Veteranmarchen sam-

Formand for 
Gardermarch 
Morten Salo-
monsen byder 
velkommen
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tidig med Gardermarch, og således lade én march tælle to gange – og i 
sidste ende støtte veteransagen dobbelt op. Det har over 200 personer 
valgt at gøre. 

Begejstringen over dette, er da også til at føle på hos Veteransup-
port, der forud for marchen har lovet at støtte Livgardens veteranarbej-
de med 10.000 kr., men som i løbet af dagen lader sive, at dette beløb er 
hævet til 15.000 kr. Yderst generøst. 

I målområdet finder vi faktisk adskillige bidragsydere til den gode 
sag. Ved siden af Veteransupport står Martin fra Witt Design, der i dag 
lancerer sin helt nye børnebog ”Den lille Garder”. Ikke overraskende 
trækker den mange interesserede – store som små. Oven i hatten har 
Witt taget en skattejagt med for de yngste på 8 km ruten. Alle som 
gennemfører, får en præmie, og så har Witt lovet at donere et beløb til 
fonden for hver solgt børnebog. 

Tre meter ved siden af Witt står Amanuel bag et vandret-liggende 
skilderhus monteret på en ladcykel, og langer garder-is over disken. Så 
kan det vist ikke blive mere dansk. Også Amanuel støtter veteranarbej-
det med en god bid af sin omsætning. 

Og slutteligt kan nævnes, at pølsevognen ”Fætter Guf” atter 
troligt langer hotdogs ud til sultne marchdeltagere, og igen i år deler 
kagen med Gardermarch. En stor tak skal lyde til alle bidragsydere, 
der – udover at støtte veteransagen – er med til at skabe et spændende 
målområde for deltagerne. 

I TAKT MED AT DAGEN SKRIDER FREM, kommer flere og flere deltagere 
i mål. De sidste fra 8 km ruten har for længst ombyttet kontrolkortet 
med Gardermarch-medaljen, og bevæget sig ud til bilen og hjem til 
søndagen. Det er nu deltagerne fra 18 km ruten, som finder i mål. 

Midt i det hele får marchkontoret en opringning fra felten, hvor en 

marchdeltager på 30 km ruten er gået i stå. Knæet har sagt stop. Hurtigt 
sendes en bil afsted for at hente den nødstedte deltager, der snart efter 
sidder med is på knæet i Garderbutikken, og venter på at sønnen gen-
nemfører sine 30 kilometer. Det bliver desværre ikke til en 30 km pin til 
medaljen denne gang, men som der i Garderbutikken hurtigt ræsonne-
res frem til, så må det i det mindste være tilstrækkeligt til en 8 km pin. 
Og naturligvis er det da det. 

Der skal ikke gå meget mere end fire timer, før den første deltager 
på 30 km ruten gør sin entré på kasernen, og indkasserer dagens første 
30 km pin. Snart efter ankommer den næste, og herfra går det i et sta-
bilt flow frem til den sidste når i mål omkring klokken 15. 

Endnu en Gardermarch er gennemført – den sjette i rækken. En 
tilfreds bestyrelse kan se tilbage på endnu et år med deltagerfremgang, 
og nu se frem mod den syvende Gardermarch, som forventeligt – men 
endnu ikke fastlagt – bliver søndag d. 25. september 2022. Tak for i år ▪ 

Liselotte og Eileen - Gardermarchens 
trofaste frivillige i medaljeudleveringen.  
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Bengt 
Holst
–  E F T E R  L I V G A R D E N  –
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avnet Bengt Holst 
vækker formentlig 
den dag i dag stadig 
minder om dengang 
i 2014, hvor der gik 
et ramaskrig gennem 
alverdens medier over 
beslutningen om at 
aflive giraffen Marius. 
Dengang stod han i 
front i forsvaret for 
beslutningen, og slog 
med en rolig hånd det 
ene slag efter det an-
det i nyhedsstudierne. 
Vi inviterede denne 
gamle garder og 

tidligere mangeårig reserveofficer i Livgarden ind 
forbi kontoret på Livgardens Kaserne til en snak 
om garderminder, og om hvordan Bengts kamp 
for en videnskabelig tilgang både skulle forvandle 
København Zoo, og senere gøre ham til et kendt 
ansigt i offentligheden.

Hvad inspirerede den unge Bengt Holst til at 
blive biolog?

Jeg er vokset op i Virum, og havde meget let 
adgang til skoven og de vidunderlige moseområ-
der, der er i området omkring Furesøen. Min far 
var meget interesseret i sin have, og var én af dem 
som klippede sit græs med en neglesaks – det hele 
skulle bare være kniv skarpt. Det vil sige, at han 
rodede meget i jorden, og det har jo også været 
en del af mit liv, for så fandt han jo en masse larver 
og æg og den slags. Uden egentlig at vide hvad 
det var, syntes han bare, at det var spændende, 
og viste det også til mig og min storebror. Og det 
tror jeg på en måde har været med til at ”trigge” 
min nysgerrighed. Hvis man skal sige, at der var 
et ’lyn’ på et eller andet tidspunkt, så var det nok 
på et bogudsalg i mine tidlige teenageår. Der fal-
der jeg over en lille bog der hedder ’Regnormens 
liv’, og var måske en centimeter tyk. Jeg blev dybt 
fascineret af den bog, for jeg tænkte, ’hvordan kan 
man skrive sådan en bog om sådan et enkelt lille 
kræ, som man er vant til at se tørre ud på fliserne?’ 
Men når man så læser det, så bliver man – eller 
det blev jeg i hvert fald – dybt fascineret af det. 
Og så begyndte jeg at interessere mig for andre 
bøger af samme stil, for også at finde ud af, hvad 
det rent faktisk var man så rundt omkring, og ikke 
bare sige, at det var ’noget’. Og så langsomt bar 
det sig med sig.

Du blev så indkaldt som værnepligtig i Livgar-
den i juli 1971. Var der noget særligt der drog 
dig mod Livgarden?

Ja, det var nok min holdning. For det første gik 
jeg meget ind for Forsvaret, og jeg ville gerne 
gøre min del af det. Samtidig ville jeg også gerne 
det, som jeg mente, var at være rigtig soldat. 
Og for mig var der ikke nogen tvivl om, at hvis 
man ville være rigtig soldat, så skulle man ind 
i Livgarden. Det er ikke for at underkende de 
andre regimenter, men der er noget helt specielt 
ved Livgarden, synes jeg, og jeg kunne også godt 
lide den korpsånd der var og er der. Og den skal 
man virkelig passe på, for det er nok noget af den 
største styrke man har i et sted som Livgarden. 
Med sådan en korpsånd i ryggen, der kan man 
gøre rigtig mange ting. 

Levede Livgarden så op til dine 
forventninger?

Helt klart, og jeg syntes, at det var spændende. 
Jeg har altid godt kunne lide feltlivet. Jeg kan 
godt lide at være ude. Og det kommer selvfølgelig 
også fra min naturinteresse, hvor jeg har tilbragt 
mange timer ude i alt slags vejr. Men så var jeg 
også heldig at have nogle gode befalingsmænd 
og en rigtig god næstkommanderende i rekrut-
kompagniet, Premierløjtnant Allan Juel. Det var 
faktisk ham der kørte det meste. Chefen så vi ikke 
så meget til. Men han var utrolig god som kom-
pagnikommandør, og han havde et helt specielt 
koncept, som han gerne ville køre kompagniet 
efter. Det var, at vi ikke kun skulle trænes fysisk 
og fagligt, men også psykisk. Så han kørte rigtig 
meget på usikkerhedsmomentet, hvor vi ikke vid-
ste, hvad det var vi skulle. Og det er jo meget reelt 
den dag, man virkelig skal bruge det. Øvelsesli-
sterne som hang på væggen sluttede altid bare 
med en streg, og man anede ikke tidspunktet eller 
om det overhovedet var fordi, den så ville slutte 
der. Så var der også mange natlige alarmeringer, 
hvor vi skulle ud at lave et eller andet efter en 
alarm. Nogle gange varede det 10 minutter, andre 
gange varede det helt til næste morgen. Og dén 
træning syntes jeg rigtig godt om, og jeg kan også 
godt lide at teste mig selv, så jeg kunne godt se 
formålet med det. Og så blev vi selvfølgelig tæsket 
igennem alle mulige marcher rundt omkring 
Sandholmlejren. Men det var ikke noget med at 
vores kompagnikommandør Allan Juel bare sad 
derhjemme, og ventede på at vi kom tilbage. Han 
var altid med oppe foran, og det gjaldt også, når 
vi havde løbetræning. Han var enormt dygtig, → 

N
TEKST

AUG-17 JONAS
BECH NIELSEN
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og i stærk fysisk form. Han havde et klart 
koncept: Hvad han ikke kunne, det skulle vi 
heller ikke kunne – og derfor måtte han kunne 
det hele. Det kunne han selvfølgelig også.

Var du selv i Vagtkompagniet?

Nej, kun en ganske kort periode. Det var 
sådan, at da jeg kom tilbage som sergent i ’72, 
skulle jeg i slutningen af min sergenttid være 
med til at uddanne vores gardere til at komme 
ind til blå tjeneste. Jeg var lige ved at komme 
ind i vagtkompagniet sammen med dem, men 
så skulle jeg op til Kronborg på Løjtnants-
skole, så jeg nåede aldrig at komme med dem 
derind og stå vagt.

Så du gik direkte fra den grønne tjeneste til 
at blive sergent?

Ja, efter tre måneder kom jeg på sergentskole 
i oktober (’71, red.), hvor jeg var 6 måneder 
på sergentskole i Sønderborg. Da jeg kom 
tilbage, var jeg 6 måneder i I/Livgarden 1. 
kompagni, hvorefter jeg kom op på Løjt-
nant-skolen oppe i Kronborg. Reserveoffi-
cer-skolen lå nemlig deroppe, og det var et 
skønt sted, med en fantastisk atmosfære. Vi 

var henne og sige godnat til Holger Danske 
mange gange. Men derfra kom jeg så tilbage 
i foråret ’73 til Vagtkompagniet, for at være 
sammen med Vagtkompagniet og senere følge 
dem tilbage til Sandholmlejren, hvor de skulle 
have den sidste felttræning. Umiddelbart 
efter min tjeneste udløb i juli 1973 fik jeg så en 
rådighedskontrakt, hvor jeg kom op i staben i 
I/Livgarden. 

Hvad motiverede dig til at fortsætte din 
tjeneste i Livgarden udover din værnepligt?

Det var fordi jeg syntes, at det var spænden-
de og sjovt. Jeg har altid godt kunne lide 
taktik, og den operative del af det har jeg altid 
været glad for. Det har jo så først været helt 
fra Garder-plan til gruppe-plan, og senere 
delings-plan og kompagni-plan. Da jeg så 
var heldig at komme ind i staben i I/ Livgar-
den, først som ordinansofficer og senere som 
efterretningsofficer, så fik jeg jo virkelig lov at 
dyrke det. Jeg har været heldig gennem hele 
min militærkarriere frem til jeg blev afskedi-
get som 60 årig, at jeg har fået lov til at være 
operativ, både som næstkommanderende og 
kompagnichef og sidst som operationsofficer. 
Så jeg har prøvet det hele.

Sideløbende med din tjeneste som reserve-
officer studerer du biologi på Københavns 
Universitet indtil 1983, hvor du får din kan-
didat. Umiddelbart herefter bliver du ansat 
i Københavns Zoologiske Have som viden-
skabelig medarbejder. Det er næsten 40 år 
siden. Hvordan så haven ud dengang? 

Dengang var det Bent Jørgensen, som mange 
kender som en dygtig naturfortæller, der var 
direktør, og det var ham der ansatte mig. Han 
ville gerne have én, der kunne arbejde med 
dyrenes adfærd, og det var mit speciale. Indtil 
da havde man fokuseret meget på, at dyrene 
skulle have ordentlig ernæring, og at der 
skulle være ordenlige hygiejniske forhold, for 
at de ikke blev syge. Og det var jo også meget 
rigtigt, for dengang var fokus på bare at holde 
dyrene i live som det vigtigste. Men man glem-
te helt det, der hedder deres psykiske eller 
mentale sundhed. For sådan har vi det jo også. 
Hvis vi bare får noget at spise, og sørger for 
at der er rent i rummet, så mangler vi stadig 
noget at beskæftige os med. Vi har brug for 
et eller andet. Sådan har dyrene det også, for 
ellers bliver de stressede, og så bliver de syge 
af den årsag. Så min opgave var at få indført 
adfærdsdelen som en lige så →

Bengts gruppe i 1. kompagni. Nederst til venstre ses Bengt.
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Bengt Holst ER FØDT DEN 14 MAJ 1952. 

RESERVEOFFICER,  BIOLOG OG 

VIDENSKABELIG DIREKTØR.

Fandt for alvor interesse for 
biologien, da han i en ung alder 
købte en bog – udelukkende 
omhandlende regnormen. 
Startede med at læse biologi 
på Københavns Universitet 
umiddelbart efter værneplig-
ten ved Livgarden. 

Blev færdiguddannet Cand.
scient i Biologi i 1983 og blev 
efterfølgende ansat ved Kø-
benhavn Zoo som videnskabe-
lig Assistent. Bengt blev ansat 
med særligt henblik på at 
øge havens fokus på dyrenes 
naturlige adfærd. 

Har siden sin værnepligt 
været tilknyttet hæren som 
reserveofficer, og har derigen-
nem fastholdt forbindelsen til 
Forvaret igennem det meste af 
sin civile karriere. Bengt blev 
pensioneret i 2012 som major 
af reserven.

Der er noget 
helt specielt 
ved Livgarden, 
synes jeg, og 
jeg kunne også 
godt lide den 
korpsånd der 
var og er der. Og 
den skal man 
virkelig passe 
på, for det er 
nok noget af den 
største styrke 
man har i et sted 
som Livgarden. 
Med sådan en 
korpsånd i ryg-
gen, der kan 
man gøre rigtig 
mange ting

»

«
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Efter Livgarden
Efter Livgarden er Garderbladets nye temaserie, hvor vi taler med gamle gardere, der på den ene eller anden måde er nået til tops, 
eller har gjort sig særligt bemærket i karrieren efter Livgarden. Desværre er det begrænset, hvor meget vi kan fortælle her i Garder-
bladet. Derfor udkommer Portrætserien ”Efter Livgarden” også som podcast, hvor du kan høre vores portrætpersoner fortælle meget 
mere om tiden i Livgarden og den efterfølgende karriere. Du kan lytte med på www.garderforeningerne.dk/garderliv 

vigtig del, så det blev en treenighed mellem hygiejne, 
foder og beskæftigelse, det vi kalder adfærdsberigelse. 
Det lykkedes, men det var en hård kamp, for man skal 
huske på, at de dyrepassere, som der var på det tids-
punkt, de var lært op under helt andre forudsætninger. 
For dem var det vigtigt med hygiejne, og det var vigtigt 
med foderet. Det ville sige, at når man havde været inde 
og gøre rent, så skulle jeg også kunne se, at du havde 
været der. Det vil sige at rivestriberne var parallelle på 
den ene vej og på den anden vej, så dér kunne man se, at 
der havde været en. Så kom jeg så og sagde, at det var 
også rigtig fint, men nu skal du så smide en masse grene 
derind og lave en masse rod, så dyrene har noget at grave 
i og rode rundt i. Så jeg kom jo lige pludselig og sagde, 
at de skulle gøre en masse ting, der gjorde, at det ikke så 
rigtigt ud længere. Så der mødte jeg en del modstand, 
og det tog noget tid at få folk til at forstå, at det var altså 
nødvendigt. Samtidigt var det også væsentligt at dyrene, 
i stedet for at få foder på nogle faste tidspunkter, fik mad 
med ukendte intervaller. Lidt som jeg selv havde det 
som rekrut faktisk. Sådan at man hele tiden er oppe på 
dubberne, og ikke ved, hvad der skal ske. For det er jo 
det, som kendetegner situationen ude i naturen. Så den 
usikkerhed skulle vi genskabe for også at give dem nogle 
udfordringer. Derfor indførte jeg en masse ting, som 
var ukendte, og derfor også skabte modstand (blandt 
personalet, red.). Men det lykkedes til gengæld også, og 
det sjove var, at dyrepasserne fandt ud af, at det egentlig 
var meget sjovere at arbejde med dyrene på den måde, 
for pludselig kunne de se, at de kunne opnå en masse 
med dyrene. De så at de skiftede adfærd, at de begyndte 
at blive mere naturlige og yngle meget bedre. Og det 
er jo det der med, at når naturligheden træder ind, så 
optræder dyrene også mere naturligt, og det er jo det 
som de er gearet til. 

I 2014 bliver det helt store fokus i både danske og 
internationale medier sat på København Zoo, hvor 
giraffen ”Marius” var blevet aflivet, offentligt obdu-
ceret og efterfølgende fodret til løverne. Hvad var 
baggrunden for at Marius skulle aflives?

Sagen bygger egentlig på, at vi arbejder videnskabeligt 
med tingene. Så vi gør det, der er rigtigt for bestanden. 
Ideen med de avlsprogrammer der er rundt om i Europa 
er, at der skal være en sund dyrebestand langt ud i frem-

Mediemøllen 
går i selvsving
Da København Zoo beslutte-
de at aflive giraffen Marius, 
gik alverdens medier i selv-
sving, og Bengt Holst måtte 
adskillige gange på live-tv 
forklare den videnskabelige 
baggrund for beslutningen.
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Fun fact
Shitstormen over giraffen Marius tog hurtigt til i styrke. Da først Ekstra Bladet havde bragt videoklip fra den offentlige obduktion, blev 
historien hurtigt grebet af medierne i resten af Europa. Derfra spredte historien sig vestpå og hele verden rundt, i takt med at medierne 
vågnede op til en ny dag. Selvom Bengt Holst og resten af København Zoo var underlagt et enormt pres fra omverdenen vaklede man 
aldrig fra sit ståsted. Bengt Holst har siden mediestormen fået stor ros for at stå fast ved sin beslutning, uagtet omverdenens mening, 
og håndteringen af shitstormen bruges bl.a. som undervisningsmateriale på kommunikationsstudierne på Copenhagen Business School. 

tiden, og det gør man ved at undgå indavl og at sammensætte 
bestandene på den rigtige måde. Det var sådan, at den Kø-
benhavnske girafbestand havde fået mange unger i tidens løb, 
og var blevet sendt ud mange steder i Europa. Det viste sig 
så, at den han-unge vi havde, den var der ikke plads til, uden 
at den ville støde ind i egne slægtninge et andet sted. Uanset 
hvor vi sendte ham hen, ville han derfor ødelægge det lidt for 
hele bestanden som sådan. Vi havde dengang et koncept om, 
at vi hellere ville aflive evt. overskud, hvis ikke de kunne avle 
videre uden at skade bestanden, end at give dem p-piller, som 
man ellers godt kunne. For hvis de ikke kan få unger, så går 
det ud over deres naturlige adfærd og dermed deres velfærd. 
Og her ville det være forkert at træffe en beslutning baseret 
på et moralkodeks, som vi bruger om mennesker, for i sidste 
ende gør vi kun det naturen ville gøre: I et løve-kuld på fire er 
der kun én, der når at blive 2 år gammel, resten dør af sult eller 
bliver slagtet af hyæner. Vi skal altså have muligheden for at 
kunne tage eventuelt overskud væk. Og det har været vores 
tilgang helt fra starten. 

Hvornår i den proces er det så at hele ”medie-møllen” 
starter?

Efter at have dobbelttjekket med vores artskoordinator, for at 
sikre, at der ikke skulle være en plads til ham et sted, træffer 
vi så beslutningen om at aflive ham. Allerede kort tid efter får 
jeg et opkald fra Ekstra Bladet der spørger, om det er rigtigt, 
at der skal aflives en giraf. Det sagde jeg var ganske rigtigt, og 
så vidste jeg jo godt, at de var ude efter en historie. Så jeg invi-
terede dem til at overvære det, for at undgå, at der skulle være 
noget fordækt omkring det. Vi har altid været meget åbne om 
sådan nogle ting, det var bare første gang med en giraf. Så 
kom dagen, og der var kommet en række forskellige medier, 
og derefter blev det jo ellers bare sendt ud til den store medie-
verden. Men faktisk startede det hele allerede få dage inden, 
hvor Ekstra Bladet havde trykt en artikel med en overskrift i 
stil med: ”Marius dømt til døden”. Og så er det jo klart, at man 
ligesom har sat linjen. Men nu stod vi så med en død giraf, 

som skulle obduceres, og den var for stor til at ligge indenfor 
på obduktionsbordet. Heldigvis var det i februar måned, så 
det var koldt nok til at gøre det uden for. Men så tænkte vi, 
hvorfor ikke invitere publikum til at overvære det i gården, nu 
hvor der var plads til det? Det var jo en fantastisk mulighed 
for at fortælle om giraffen, for den er jo ikke kun spændende 
som levende dyr, men også hvorfor den er bygget op som den 
er. Så vi satte et skilt op i hovedindgangen. Der var en kæmpe 
interesse for det, og især børnene lærte en masse af det. De var 
bestemt ikke skræmte, som nogle aviser ellers påstod. 
Da vi så var færdige med obduktionen, så havde vi sendt en 
masse materiale til forskellige forskningsinstitutioner, hvor 
de kunne studere det, for det er jo ikke hver dag, at man får 
adgang til giraf-dele. Men så stod vi med omkring 250 kg rent 
kød, og hvad gør man så med det? Løverne skulle alligevel 
have mad den dag, så vi sagde, at det giver vi da til dem. Det 
var en god måde at bruge kødet på, men alligevel bliver vi så 
bebrejdet, at én ting er at lave en åben obduktion, som nogen 
jo syntes er synd for giraffen, men at vi så ovenikøbet fodrer 
kødet fra giraffen til løverne, dét var ud over alle grænser. Så 
jeg koncentrerede mig om at forklare det. 
Men det her er noget af det, jeg har lært i Livgarden. Under 
hele den her seance, oplevede jeg hver dag at medarbejdere 
kom hen og sagde ’godt gået’ og ’vi står bag dig’, og du ville 
ikke kunne finde en eneste medarbejder der ikke støttede vores 
beslutning. Det sammenhold der ligger der, og dét at alle folk 
har en fælles mission, det var egentlig det der bar det frem. 

Hvis du skulle give et godt råd til en kommende garder i 
Den Kongelige Livgarde, hvad skulle det så være?

Gå ind til det med åbne øjne, sug det til dig og nyd tiden mens 
du er herinde som garder. Hvis man vil, kan man få så mange 
gode værdier med sig hjem, som man kan bruge resten af livet. 
Og ikke mindst kammeratskabet, byg videre på dét som bliver 
opbygget i rekruttiden og senere i gardertiden, for det kan 
man godt få brug for senere hen ▪
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KRIGENE
N A P O L E O N S

( 1 8 0 1  -  1 8 1 4 )

LIVGARDENS KRIGE
F R A  D E T  F Ø R S T E  T I L  D E T 
S I D S T E  S L A G  O M  K Ø B E N H A V N

REVOLUTIONSKRIGENE 

NEUTRALITETSFORBUNDET 

HANDELSNATIONEN  

I 1789 bryder den franske revolution ud, hvilket snart kaster 
det meste af Europa ud i en ny stor konflikt. De 
gamle monarkier ser helst, at frihedsidealerne i 

Frankrig kvæles i fødslen, og gamle 
fjender går snart sammen i en 
international koalition. 

Situationen er ved at komme ud af kontrol for Danmark. 
Efter fregatten Freja og seks handelsskibe bliver opbragt 
af engelske fregatter i juli 1800, indtræder Danmark-Norge 
i et væbnet neutralitetsforbind med Rusland, Preussen og 
Sverige. England frygter at forbundet med tiden vil tilslutte 
sig Frankrig, og dermed blive en faretruende trussel mod det 
engelske overherredømme på søen. 

På Købehavns Red 
forsvarer Danmark sig 
mod den overlegne en-
gelske flåde, og formår 
at afvise det engelske 
angreb. Englænderne 
bliver overraskede over 
det stædige forsvar, og 
foreslår en våbenhvile 
for at bevare tilstrække-
lig slagkraft til missi-
onens hovedmål: Skt. 
Petersborg. 

Over de sidste 7 årti-
ers fred har Danmark 
formået at holde sig 
uden for de europæ-
iske konflikter, og i 
stedet brugt energi-
en på at udbygge 
handelsflåden, hvilket 
har bragt betydelig 
velstand hjem til 
riget. Derfor undgår 
Danmark stillingta-
gen i den europæiske 
konflikt, og fortsætter 
ufortrødent med at 
handle i øst og vest. 

Den danske handel er 
en torn i øjet på både 
England og Frankrig, 
der ikke kan acceptere 
at Danmark handler 
med modparten, og 
særligt begynder Eng-
land snart at opbringe 
de danske handels-
skibe. Som modsvar 
stiller regeringen med 
krigsskibe til ekskort, 
hvilket møder højlydte 
protester fra både 
England og Frankrig. 

SLAGET PÅ REDEN 

SLAGET PÅ REDEN 
En engelsk flåde under ledelse af Admiral 
Hyde Parker og Viceadmiral Horatio Nelson 
sætter kurs mod Øresund. Delmålet for 
flåden er København, hvor man vil tvinge 
Danmark til at træde ud af det væbnede 
neutralitetsforbund. 



G A R D E R B L A D E T  -  N O V E M B E R  2 0 2 1     23     

DE KOMMER – IGEN
I 1807 indgår Napole-
on og Rusland en koa-
lition, og kræver igen, 
at Danmark lukker 
havnene for eng-
lænderne. Omvendt 
kræver englænderne, 
at Danmark-Norge ud-
leverer den store flåde 

til englænderne, før 
den falder i hænderne 
på franskmændene. 
Danmark nægter 
at føje sig, og atter 
sendes en engelsk 
flåde mod Øresund for 
at overtale den danske 
regering. 

BELEJRET
Fremfor igen at forsøge et 
flådeangreb mod den danske 
hovedstad, sætter englænder-
ne 26.000 mand i land nord 
for København. Snart indleder 
englænderne en belejring af 
hovedstaden med henblik på et 
omfattende bombardement af 
byen. 

Mens englænderne graver kano-
nerne ned omkring København, 
indgår Livgarden i flere udfald 
mod fjenden. Det største udfald 
sker mod Classens Have den 31. 
august 1807, hvor 2.500 soldater 
indgår. Det får dog ikke nogen 
betydelig indvirkning på englæn-
dernes forberedelser. 

Nelsons Brev
Efter de første 

sværdslag indleder 
Nelson en brevveks-

ling med kronprin-
sen om våbenhvile. 

Korrespondancen er 
formuleret i et yderst 

høfligt tonefald. 

Bombardementet
Efter flere forgæves 

forsøg på at få den 
danske flåde udleveret 

på ”diplomatisk vis”, 
indleder englænderne 
et massivt bombarde-

ment af København. 
Bombardementet varer 
tre dage, og til sidst un-

derkaster regeringen sig 
englændernes krav, der 

snart kan sejle tilbage til 
øen med hele den danske 

flåde i sin beholdning. SLAGET PÅ REDEN 
TIME OUT

Relativt kort tid efter Slaget på 
Reden slutter England og Frank-
rig fred. Der er dog kun tale om 
en kortvarig time out. Allerede i 
1803 bryder Napoleonskrigene 
ud. En del af den franske taktik til 
at besejre englænderne er fast-
landsspærringen, der afskærer 
handel imellem England og det 
europæiske fastland. Danmark 
fastholder dog at hævde sin neu-
tralitet, 
og nægter 
at afskære 
handelen 
med Eng-
land.

Napoleon
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fter længe-
re tids 
Corona-
pause 

kunne Den Kongelige 
Livgarde igen byde alle 
interesserede velkom-
men på Garderkasernen i 
Høvelte til Gardens Dag. 
Her kunne soldaterne 
fremvise deres hverdag 

for pårørende, og gamle 
gardere kunne få et glæ-
deligt gensyn med livet 
på kasernen. 

DAGEN STARTEDE 
med stueeftersyn, hvor 
det blev tydeliggjort at 
ordentlighed og kontrol 
af soignering, rengøring 
og udstyr er essentiel 
for soldaternes virke 
og velvære. Et særligt 
kendetegn ved soldater-
ne er deres nystrøgne 

skjorter og hertil hørende 
pressefolder, hvilket 
selvfølgelig også blev 
kontrolleret. Til trods for 
besøg på stuerne, og øjne 
der hvilede på både ser-
genter og soldater, blev 
der ikke gået på kompro-
mis med ordentligheden, 
hvilket resulterede i, at 
enkelte soldater måtte 
væde deres skjorter for at 
udbedre en pressefold.

SENERE PÅ formiddagen 
var der kompagniappel 
for 2. og 3. kompagni i II 
bataljon samt velkomst-
tale fra Oberst Mads Rah-
bek på Frederik III’s Plads. 
Her blev der også forevist 
en af de flotteste og mest 
prestigefyldte vagtpa-
rader – Kongevagten 

– af Tambourkorpset og 
nuværende gardere fra 
vagtkompagniet. Det 
skabte stor begejstring 
hos de besøgende - samt 
soldater, som kan se 
frem til at øve ekser-
citsen hertil og krydse 
fingre for selv at komme 
til at gå Kongevagten en 
dag.

TIL GARDENS DAG var 
det også muligt at se 
soldaternes grønne og 
blå uniformer, samt høre 
detaljerne og historien 
om dem. De besøgende 
fik også mulighed for selv 
at prøve forskellig slags 
udrustning. Det gastro-
nomiske feltkøkken var 
velbesøgt, og her blev der 

serveret alt fra mor-
genmad til snacks 
og aftensmad med 
det formål at give 

indblik i de fornødenhe-
der, soldaten har med sig 
i felten. 

AFSLUTNINGSVIS stod 
dagen på en stafetkon-
kurrence mellem 2. og 3. 
kompagni fra II bataljon, 
hvor soldater fra begge 
kompagnier kæmpede, 
mens de resterende 
kammerater heppede fra 

sidelinjen, og 
løb med deres 
respektive hold 
omkring banen. 
Med kamp til 
stregen var det 
2. kompagni, der 
tog sejren i år ▪ 

E

En tilbagevendende favorit 
ved Gardens Dag er det 
gastronomiske feltkøkken. 

TEKST: REKRUT ØSTERGAARD

Disciplin, ordentlighed og fællesskab – det grund-
læggende værdisæt i Den Kongelige Livgarde – som 

pårørende, gamle gardere og andre interesserede fik 
mulighed for at opleve til Gardens Dag 2021. 

G A R D E N S  D A G  P Å  G D K

Pårørende var kommet 
langvejs fra, heriblandt 

Morten Hedegaard, Heidi 
Hedegaard og Esther 

Richards. 

For dem havde besøget 
bestemt været en hyg-
gelig dag – en dag som 

har sat virkelighed på de 
historier, der er blevet 
fortalt over køkkenbor-
det i weekenderne, og 

har givet større indsigt i 
hvordan tiden bliver brugt 

og hverdagen ser ud. 

Det havde også været 
spændende at se, hvordan 

stuerne så ud og, for 
gammel garder Morten 

Hedegaard, hvordan 
nogle af stuerne er blevet 

moderniseret. 

Derudover var det stort at 
opleve og se den holdånd, 

der på blot to måneder 
er blevet skabt blandt 

soldaterne. En genken-
delig holdånd som gamle 
gardere kan mindes med 

glæde fra deres tid i 
tjenesten.

B E S Ø G 

H J E M M E F R A

Stafetkonkurrence 
mellem 2. og 3. 
kompagni
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Tirsdag d. 2 november og d. 

7 december kl. 19. Endelig er Corona ved at 
slippe sit tag i DK. Derfor åbner vi igen op for 
skydningen, så sigtekornet kan blive finjusteret 
til regionsskydningen til foråret. Skydningen 
foregår i Vodskov Skytteforenings lokaler. Dis-
se findes på Vodskovvej 103. Tilmelding senest 
2 dage før til: Kim Tøttrup på Tlf. 4085 0415 / 
2498 8900 mail: nyfaurholt@c.dk eller Jacob 
Dam Rasmussen på Tlf. 2448 0186 eller mail 
jdamrasmussen@gmail.com

Foreningen har afholdt foredrag med 
Borgmester Mikael Klitgaard. Det kan du læse 
om på www.garderforeningerne.dk/nyheder

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Julefrokost: Så er butikkerne så småt begyndt 
at pynte op til jul, og vi er i bestyrelsen også 
ved at varme op til julehumør og gaver….og JU-
LEFROKOST… Ja, vi holder nemlig julefrokost 
fredag d. 19. november på Flådestation Frede-
rikshavn, og sidste tilmelding er onsdag d. 10., 
så vi kan få bestilt mad og drikke. Vi kører igen 
i år ”all inclusive” tilgangen, så tag en taxa, få 
en ven til at køre jer, eller snup cyklen, så I også 
har noget at støtte jer til, når i skal hjem. Det 
bliver med garanti festligt.
Året sluttes af med en kammeratskabsaften 
onsdag d. 1. december. Kl. 19 på Grønlandsvej 
i Frederikshavn.

Foredrag: Onsdag d. 5. januar kl. 19. Den-
ne aften er særlig, da MAJ 50 Rogers Søgaard, 
vil fortælle om hans spændende karriere inden 
for motorjournalistikken, ombygning af en Fiat 
127, Tannistesten og mange andre sjove anek-
doter. Derudover vil der vanen tro være en bid 
brød og lidt til ganen. Pris 50 kr.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Onsdag d. 10. og 24. no-

vember kl. 19.30. Skydning 15.m og kamme-
ratskabsaften i Sjørring Hallen. Vi mødes på 
skydebanen i Sjørring hallens kælder. Indgang 
fra bagsiden af hallen. 

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

 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

2REGIO
NMIDTJYLLAND

Regionrådsformand
JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47
8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
Mail: saabyetjele@hotmail.com

HOLD ØJE MED IKONERNE

Åbent arrangement for alle gardere

Forestående skydearrangement

Forestående bowlingarrangement

R E G I O N E R

 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

 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

 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
NNORDJYLLAND

Regionrådsformand
JAN-80 Olav Vibild
Sundby Brygge 3, 2. 05
9400 Nørresundby
Tlf. 28 14 35 01
Mail: olav@olavvibild.dk

HOLD ØJE MED IKONERNE

Åbent arrangement for alle gardere

Forestående skydearrangement

Forestående bowlingarrangement

 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

 Vendsyssel GF 43 - 14/5 1918

Formand: DEC-06 Peter Christensen
Sadelmagervej 11, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
Mail: peter@viland.dk
www.vendsysselgf.dk
Facebook: Søg på Vendsyssel GF

 Thisted Amt GF 04 - 8/4 1901

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

Skydning hver tirsdag kl. 19: Alle tirsda-
ge på skydebanen i kælderen under Lundgård-
skolen i Tjørring. Juleferie i perioden 14/12 
– 4/1. Kom og vær med til en hyggelig aften. 
Tag endelig din datter eller søn med, så de kan 
prøve kræfter med skydning under trygge →

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Fredag den 12. november 
kl. 18.30 på Hoed Kro. Der sendes mail ud til 
medlemmer med dagsorden til dagen. Det er 
2 år siden sidste generalforsamling, da sidste 
års generalforsamling blev aflyst på grund af 
Corona. Efter generalforsamlingen er der fæl-
lesspisning, hvor ledsagere er velkommen til at 
deltage. Vi skal have kogt torsk afsluttet med 
kaffe/te. Til dem, der ikke nyder fisk er der et 
andet valg. Nærmere information kommer ud 
til alle medlemmer vi har mail på.

Garderskydning: Torsdag den 25. 
november fra kl. 18.30 i Skyttehuset, Stenvad 
Bygade 55, 8586 Ørum. Der skydes på 15 m. 
bane. Medlem JAN-59 Søren Bøjstrup er på 
banen, han giver her gode råd til hvordan man 
bedst rammer centrum. Efter skydningen er 
der Kirstens kaffe og kagebord til alle gardere 
og ledsagere. Du behøver ikke skyde, men kom 
og vær med ved bordet til en gang hyggesnak, 
måske en soldater snak, eller om alt der rører 
sig i samfundet. Alle er velkommen, børn-bør-
nebørn og ægtefælle. Christian Brøgger

60 års jubilæumsfest:  Den 11. juni 1961 blev 
Garderforeningen for Bjerringbro og Omegn 
stiftet og lørdag den 12. juni 2021, mødtes 
8 medlemmer m/ledsagere på Bjerringbro 
Idræts- & Kulturcenter til festmiddag samt en 
hyggelig eftermiddag, hvor snakken gik livligt 
og en stor del af historien blev genfortalt. Der 
var sendt en særlig indbydelse til de 2 af vore 
nuværende medlemmer, som også deltog i 
den stiftende generalforsamling. Det drejer 
sig om 920 nov 48 Viggo Thorup Nielsen, som 
blev valgt ind i den allerførste bestyrelse, en 
post han bestred i 25 år samt 752 maj 58 Arne 
Norup, som har været medlem af garderfor-
eningen siden starten og har desuden været 
en lige så trofast revisor for foreningen siden 
1974. Inden kaffebordet blev Arme kaldt frem 
og fik efterfølgende påsat en 60 års bjælke på 
sit 50 års jubilæumstegn. Viggo kunne pga. 
sygdom desværre ikke deltage, men fik senere 
besøg derhjemme af formanden 777964 jun 
68 Ole fisker Andersen, som her kunne over-
række ham sin jubilæumsbjælke.  

Foreningen har også afholdt generalfor-
samling. Den kan du læse om på www.garder-
foreningerne.dk/nyheder

Jacob Rasmussen

DEC 06 Peter Christensen

Julefrokost og banko: Fredag d. 19. novem-
ber kl. 18.30 i Cimbriahuset på Spangbergsvej.
Menuen er traditionel julefrokost, men til en 
meget fordelagtig pris på 225,00 kr. inkl. drik-
kevarer og 3 spilleplader (extra plader 20 kr.). 
Efterfølgende spiller vi banko om fine spon-
serede præmier mm. Ledsagere er velkomne. 
Tilmelding senest d. 14. november til Niels Go-
diksen på 2090 7901 el. n.godiksen@mail.dk

Niels Godiksen

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Afholdes d. 9. november 
kl. 18. Her samler vi op på alle de elementer, 
som corona har forhindret. Generalforsamlin-
gen holdes på Skydepavlionen lige ved Aal-
borgtårnet.
Garderbanko: Afholdes d. 7. december. Her 
starter vi kl. 18.30 og husk at hele familien er 
velkommen. Arrangementet holdes på Skyde-
pavlionen lige ved Aalborgtårnet.

Den 14. september kunne vi glæde os over, 
igen at være samlet til vores årlige fugleskyd-
ning. Samtidig er det også starten på den nye 
sæson i Skyttelauget. Der blev skudt ivrigt ef-
ter fuglen, som til sidst måtte overgive sig ved 
skud af Jan Zimmer, hvor efter vi kunne kåre 
den nye fuglekonge. Det blev Anders Kristen-
sen. Stort tillykke til Anders. Efter skydningen 
var Garderforeningen vært ved smørrebrød og 
drikkelse til alle skytterne. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling og julebuffet (inkl. led-
sagere): Torsdag d. 2. december kl. 18, Kim-
brer Kroen, Markedsvej 8, 9600 Aars. Led-
sagere vil mødes i et tilstødende lokale. Alle 
ledsagere medbringer en gave til kr. 25,00. til 
pakkespillet. Kl. 19 vil vi i fællesskab nyde Kim-
brer Kroens julebuffet. Herefter uddeling af 
jubilæumstegn og foredrag af (ikke kendt pt). 
Pris 218,00 kr. pr. deltager ekskl. drikkevarer. 
Tilmelding senest lørdag d. 27. november på 
mail: kjso@stofanet.dk eller 2174 7775.

Kjeld Sørensen

Jul. 78 Kristian Bengaard
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning torsdag den 11. novem-

ber: Skydning i Skyttehuset, Platanvej 17, 
8600  Silkeborg. Tilmelding til Peter Sørensen, 
tlf. 2484 8078 senest den 31. oktober.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Julefrokost: Torsdag den 25. november kl. 
19. Efter en lang, ufrivillig Corona pause er vi 
nu klar til at give den max. gas. Vi bryder tra-
ditionerne igen. Denne gang udskifter vi den 
traditionelle julegløgg og æbleskiver med en 
solid julefrokost hos Rita og Jes Laustsen på 
Restaurant Kohalen. Kasper Bruun Algren Ve-
stergaard vil fortælle om mytteriet ved Livgar-
den, juleaften 1771. En aften, hvor kammerat-
ligt samvær og hygge for gamle gardere i alle 
aldre er i højsædet. NB! Max. deltagerantal er 
70 Pris: 150 kr./pers. ekskl. Drikkevarer. Bin-
dende tilmelding senest 18. november til Per 
Bundgaard tlf. 8698 8600 eller mail til per-
bundgaardblikkenslagerfirma@hotmail.com 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bowling: Så kan vi endelig samles 

igen til bowling efter corona. Vi starter op d. 
16/11, hvor vi håber at se jer alle igen, så vi kan 
få bowling skudt godt i gang igen og få en hyg-
gelig aften sammen. Vi mødes kl. 18 i Bowling 
Fun, hvor vi starter med spisning, efterfulgt af 
bowling og slutter af med kaffe mm. Ledsage-
re er meget velkomne til at deltage. Jeg håber, 
at I har lyst til at støtte op, så vi kan få gang i 
vores arrangementer igen, og samles som før 
corona. Tilmeldingsfrist d. 14/11, til Karsten på 
2123 2770 eller FB. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Så har vi så småt fået gang i vin-
terskydning på 15m. baner igen, efter en lang 
Corona nedlukning. Vi skyder hver mandag kl. 
19 i kælderen under EFI-hallerne. Kom og fyr 
lidt bønner af og få en sludder for en sladder. 
Vel mødt.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Andespil: Fredag d. 19. november – invitation 
er udsendt/på vej.  
Kammeratskabsaften: Bliver torsdag d. 20. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 24. november kl. 19:30: 

Skydning på Skydeloftet, Haderslev Kaserne. 
Husk at melde til senest den 22. november af 
hensyn til adgang via Hovedvagt.
Onsdag den 1. december kl. 10: Kammerat-
skabs formiddag med ledsager. Program med 
foredragsholder udsendes senere via mail. 
Onsdag den 17. november kl. 19: Lottospil 
for hele familien. Arrangementet finder sted 
hos KFUM’s Soldaterhjem, Louisevej 2, 6100 
Haderslev. Det plejer at være et rigtig fornøje-
ligt og hyggeligt arrangement er for hele fami-
lien med mulighed for at købe drikkevarer, kaf-
fe og kage. Bestyrelsen håber som vanligt på 
jeres velvilje i form af sponsorering af præmier, 
som formanden med taknemmelighed og glæ-
de er klar til at modtage tilsagn om på 4091 
7650 eller mail: formand@gf57.dk 

Bowling: Er ikke i skrivende stund plan-
lagt, idet der afventes melding fra udvalget, 
men vi håber der kan afvikles en turnering me-
dio november – INFO følger.

Foreningen har deltaget i Flagdag på Ha-
derslev Kaserne. Det kan du læse om på www.
garderforeningerne.dk/nyheder

R E G I O N E R

 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

3REGIO
NSYDJYLLAND

Regionrådsformand
JUL-71 John de Taeje
Nederbyvænget 414
6100 Haderslev
Tlf. 40 91 76 50
Mail: detaeje@post4.tele.dk

HOLD ØJE MED IKONERNE

Åbent arrangement for alle gardere

Forestående skydearrangement

Forestående bowlingarrangement

 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

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

 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

 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

John de Taeje

AUG-01 Allan Lysebjerg Andersen

Jan Møller

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

 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

Apr-09 Karsten Fruergaard

 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

 Silkeborg & Omegn GF 30 - 4/5 1913

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

Jakob Nørgaard

 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

 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

former. Tilmelding ikke nødvendig. 
Fugleskydning lørdag d. 13/11 kl. 

09:30: I kælderen under Lundgårdskolen i 
Tjørring. Alle kan deltage, og er velkommen 
denne festlige lørdag, hvor vi skal kåre både en 
fuglekonge og en fugledronning. Husk at der er 
mange præmier – og traditionen tro begynder 
vi med morgenkaffe/brød og afslutter med fro-
kost Pris: 150 kr. Tilmelding til eegholm@post.
tele.dk senest 10/11
Julehygge tirsdag d. 14/12 kl. 19: I kælderen 
under Lundgårdskolen i Tjørring. Her spiller vi 
banko og amerikansk lotteri om meget flotte 
præmier. I banko spiller vi om 8 ænder og 8 
hele kamstege. I amerikansk lotteri spilles der 
om vin, portvin, chokolade og mange andre 
spændende gaver. Pris: 40 kr./bankoplade el-
ler 3 for 100 kr. Amerikanske lotteri: 5 kr./lod. 
Tilmelding til eegholm@post.tele.dk senest 
10/12

Foreningen har afholdt generalforsamling d. 
2. september. Den kan du læse om på www.
garderforeningerne.dk/nyheder

Claus Eegholm

 Ringkøbing-Skjern GF 39 - 27/12 1909

Formand: JAN-72 Anders C. Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 51 76 98 91
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?
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Igen i år afholdt De Langelandske soldater-
foreninger samt Hjemmeværnet Flagdagen 
den 5. september med Parade og tale for 
vores udsendte på Koldkrigsmuseum Lange-
landsfort. Årets taler var politiassistent John 
Arly Henriksen fra Svendborg, John har været 
udsendt til mere end 20 lande. Sammenlagt 
mere end 12 år i international tjeneste. Bortset 
fra blæsevejr gik alt godt, ca. 80 personer var 
mødt op. Arrangementet startede kl. 11.00. 
Efterfølgende var der spisning af medbragt 
mad. En rigtig god dag - vi er klar igen i 2022.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Kammeratskabsaften: Fredag d. 12 novem-
ber hvor Jette og Henning Dam kommer og 
fortæller, og viser billeder om deres spænden-
de tur på motorcykel rundt på New Zealand. Vi 
starter kl. 18 og ledsagere er meget velkomne 
til at deltage. Efter foredraget spiser vi vores 
medbragte mad. Øl og vand til de sædvanlige 
lave priser.

Du kan læse om generalforsamlingen på 
www.garderforeningerne.dk/nyheder

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Den årlige generalfor-
samling, som på grund af COVID-19 i år bliver 
for 2 år, nemlig nr. 107/108 afholdes i Nørup 
Sognegaard, Tørskindvej 3, 7182 Bredsten, 
torsdag den 18. november kl. 18. Dagsorden 
er ifølge vedtægterne. Efter generalforsam-
lingen serveres der som sædvanlig Gule Ærter 
og med Pandekager som dessert. Der vil være 
mulighed for en alternativ menu, men den skal 
bestilles inden generalforsamlingen. Prisen for 
menuen i år er 150,00 kr. Tilmelding til bespis-
ning bedes ske til formanden Poul Arenkiel på 
telefon 6134 2098 eller til Leif Lyder Jensen 
på mail Lean-life@outlook.dk senest den 15. 
November. Vi glæder os til at se jer alle igen.

Mailadresser: I disse tider er vi afhængige af 
jeres mailadresser, for at kunne kommunikere 
ændringer hurtigere, hvorfor vi kun kan opfor-
dre Jer alle til at sikre at vi har din korrekte 
mailadresse. Hvis det ikke er tilfældet, sender 
du blot en mail til: Lean-life@outlook.dk.

Leif Lyder Jensen

Generalforsamling: Blev afholdt onsdag d. 
8. september på Hodde kro. 18 gamle garder 
deltog. Generalforsamlingen blev afholdt jvf. 
forenings vedtægter dog med et halvt års for-
sinkelse pga. Corona. Formanden aflagde sin 
beretning, derefter gennemgik kasserer Tom-
my Roed foreningens regnskab. Begge dele 
blev godkendt. På valg var formanden NOV-
90 Carsten Christensen og sekretær MAR-94 
Torben Vestkær Pedersen, begge blev valgt til 
bestyrelsen. Der var også genvalg til begge 
fanebærer Hans Terp og Frank Leed. Supple-
ant Frank Leed og Revisor Hans Leif Oksvang 
Hansen blev også genvalgt. Efter evt. var der 
uddeling af hæderstegn. 10-års tegn til Daniel 
Sørensen og Dennis Schack Andersen. 60-års 
tegn til Laurids Bulow og Børge Burggaard 
Sørensen.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Foreningen afholder ge-
neralforsamling torsdag den 25. november 
2021 kl. 18:30 i Garderstuen Hejrskovvej 20, 
Holsted. Aftenen er for medlemmer og vore 
damer, vi starter som sædvanligt med spisning 
og slutter med banko. 2 Retter inkl. 2 genstan-
de og kaffe kr. 200,- og bindende tilmelding til 
tlf. 2076 3106.

Skydning: Er startet igen på Vittenberg 
skolen i Ribe, hver torsdag fra kl. 19.

Sidste år har været kørt på lav blus hvad an-
går aktiviteter, og som følge deraf færre udgif-
ter, så derfor modtages forslag til kommende 
aktiviteter og ønsker meget gerne.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Afholdes på Den Gamle 
Kro i Gråsten søndag den 21. november kl. 10. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Tilmelding til 
et bestyrelsesmedlem.
Grønlangkålsspisning: Torsdag den 9. de-
cember kl. 18.30. Det finder sted i kulturhuset 
Emanuel, Tøndervej 38A, 6780 Skærbæk. Til-
melding til Jørn O. Dahlmann, tlf. 6175 6913.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Garderstue: Torsdag den 19/11 kl. 19.30, Sdr. 
Boulevard 21 5000 Odense C

Bowling: Torsdag den 25/11 kl. 19 i 
City Bowling. Tilmelding til Rene Lyholm ly-
holm67@gmail.dk.com

Skydning: Tirsdag den 2/11 samt den 
9/11 kl. 19 i FKS Hallen. 15 meter skydning ge-
vær & pistol

Lidt fra formanden:  I september kunne vi 
holde vores første Garderstue i denne sæson, 
men også den første Garderstue siden corona 
satte det hele i stå. Det var dejligt at mødes 
med jer. Der var næsten fuldt hus. I oktober 
holdt vi en corona-forsinket generalforsam-
ling, under helt andre forhold end vi plejer og 
med en anden menu. Ligeledes blev der i ok-
tober afholdt en corona-forsinket årgangspa-
rade, men herefter vil vi nok kunne begynde at 
mærke, at vi kommer tilbage til normalen igen. 
Der har været nedlukket for mange aktiviteter, 
og nogle garderforeninger, og i øvrigt alle typer 
foreninger har været på vågeblus. Men når det 
nu begynder at blive normalt igen, vil jeg op-
fordre til at vi alle ser fremad og støtter så vel 
foreningens arrangementer som alle de andre 
foreningers, som vi hver især er medlem af, så 
vi kommer på fode igen. 

 Assenskredsen GF 66 - 2/9 1945

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

4REGIO
NFYN

Regionrådsformand
OKT-80 René Rasmussen
Østergade 36, Særslev
5471 Søndersø
Tlf. 21 68 96 87
Mail: dytbaat1@gmail.com

HOLD ØJE MED IKONERNE

Åbent arrangement for alle gardere

Forestående skydearrangement

Forestående bowlingarrangement

 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

 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

 Faaborg-egnen GF 22 - 27/8 1911

Formand: MAJ-66 Peder Olsen
Saugstedvang 9, 5600 Faaborg 
Tlf. 21 72 66 65
Mail: peo696003@gmail.com

 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

R E G I O N E R

Ove Elnegaard-Christensen

Jørn Jessen

Henrik Gattrup

Jesper Carl Hansen

 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

 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

 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

 Kolding & Omegn GF 06 - 7/8 1904

Formand: NOV-75 Ole Bork Jessen
Sjællandsvej 16, 6000 Kolding
Tlf. 40 26 00 59
Mail: ole@borkjessen.dk
Facebook: Søg på Kolding GF

Bestyrelsen

Leif Have

januar– der er booket en spændende fore-
dragsholder. Mere information følger.  

Skydning: Husk at der er åben på skyde-
banen i Glud (ved Hallen) hver tirsdag kl. 19-21.  

Jacob Hanquist Petersen
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Husk vores generalfor-
samling torsdag 11/11 kl. 1830 i Kettinge For-
samlingshus. Hvis du ikke allerede er tilmeldt, 
så kan du kontakte formand Kent Andersen på 
kha@privat.dk / 4021 7065. Bestyrelsen be-
finder sig pt. i en mindre krise grundet intern 
uenighed. Som I vil kunne se af dagsordenen, 
ønsker tre medlemmer inkl. formand og kas-
serer at forlade bestyrelsen, hvorfor der skal 
findes tre nye medlemmer. 

Skydning: Traditionen tro er der skyd-
ning i Kettinge Hallen på følgende dage: 4/11, 

I December afholdes frokostmøde mandag 
6. december kl. 1130 i Kastellet ”Spisesalen”. 
Tilmelding til forsanger Erik Schlüter, erik.
schluter@live.dk tlf. 2016 4081 eller til Fred-
dy Wilson, freddywilson@outlook.dk tlf. 2168 
4931. Mumiefonen for sidste gang 6062 3141. 
Seneste tilmelding til DEC – mødet er 26.no-
vember

2022 blev fastsat til 350 kr. Endelig blev en 
række ændringer til foreningens love vedta-
get. Der var genvalg til alle de medlemmer af 
bestyrelsen, der var opstillet samt til revisor. 
Efterfølgende har JUN-81 Frank Skov Mad-
sen og SEP-59 Ove Rygaard stillet sig til rå-
dighed som suppleanter til bestyrelsen.

JAN-70 Jørn Knudsen

SKYTTELAUGET
Kortdistance: Hver onsdag i DGI-byen 

fra 18.30 til 21. I november skydes der d. 10., 
17. og 24. I december vil der være generalfor-
samling og juleafslutning d. 1. december og 
sidste skydeaften inden jul d. 8. december. Før-
ste træning efter nytår vil være onsdag 5. janu-
ar, hvor vi starter ud med handicapskydning og 
efterfølgende spisning. Tilmelding til spisning 
til formanden ikke senere end 2. januar.

Langdistance: Langdistancen byder 
på 300 m skydning søndag d. 7. november, 50 
m skydning søndag d. 21. november og jule-
skydning søndag d. 5. december. Tilmelding til 
juleskydning ikke senere end 1. december.
Generalforsamling og juleafslutning: Der 
afholdes ordinær generalforsamling onsdag 
den 1. december kl. 18.30 på Frederiksberg 
Slot. Dagsorden ifølge vedtægterne. Årets ju-
leafslutning afholdes umiddelbart efter afslut-
ning af generalforsamling d. 1. december.. Til-
melding til julespisning skal ske til formanden 
ikke senere end 28. november.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: I november er der skyd-

ning/kammeratligt samvær med andre gamle 
gardere tirsdag d. 9. og 23. november kl. 19-21. 
I kan roligt komme og deltage, der kommer al-
tid en god historie eller vittighed fra Niels Ro-
bert. Aftenen slutter med fælles kaffebord til 
kr. 35.00. Jeg håber vi ses i Aunslev-Hallen.   

NOV-66 Kaj Nielsen
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bankospil: Årets bankospil finder sted tirsdag 
den 23. november kl. 19 i Cafeteriet på Fre-
deriksberg Slot. Det plejer at blive et af årets 
tilløbsstykker, så vi håber, at det også i år kan 
samle mange medlemmer med ledsagere. 
Prisen er igen i år 25 kr. pr. plade og 60 kr. for 
tre plader. Vi serverer kaffe/te og juleboller, og 
der vil være mulighed for at købe øl og vand. 
Udover bankospil vil der være kinesisk lotteri. 
Tilmelding på hjemmesiden eller på tilmel-
dingstelefonen, 4081 0040 i dagene 10. til 16. 
november mellem kl. 18 og 20. Sidste frist for 
tilmelding er den 16. november.
Julefrokost: Julefrokosten afholdes lørdag 
den 4. december, kl. 13 i Cafeteriet på Frede-
riksberg Slot. Igen i år byder vi på en traditionel 
juleanretning, øl/vand og snaps samt kaffe/te. 
Prisen er 150 kr. pr. deltager. Ledsagere er vel-
komne. Tilmelding på hjemmesiden eller på til-
meldingstelefonen, 4081 0040 i dagene 18. til 
25. november mellem kl. 18 og 20. Sidste frist 
for tilmelding er den 25. november.

Generalforsamling: Formanden aflagde be-
retning og kassereren fremlagde regnskabet. 
Begge dele blev godkendt. Kontingentet for 

R E G I O N E R

 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

5REGIO
NSJÆLLAND & ØERNE

Regionrådsformand
JUL-74 Jon Nielsen
Taastrup Hovedgade 111A, 03. 05
 2630 Taastrup
Tlf. 40 21 05 35
Mail: jon.nielsen@mail.dk

HOLD ØJE MED IKONERNE

Åbent arrangement for alle gardere

Forestående skydearrangement

Forestående bowlingarrangement

Garderforeningen i København

Formand: 
JAN-70 Jørn Knudsen
Aldersro 1 A, st. tv, 4681 Herfølge
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

 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

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

Erik Schlüter forsanger

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Husk skydning på 15 m i Lille-

bæltshallen hver onsdag fra kl. 18. Kontakt evt. 
Knud på tlf. 4021 6548.

 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

Ole Haaning Thomsen

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Så er vi nået dertil, hvor vi 

igen skyder på 15m. banerne i Ollerup. Vi sky-
der den 2. og 4. tirsdag i måneden fra kl. 19. 
Efter skydningen er der kaffe og kage også som 
vi plejer. Foreningen har våben til udlån og pa-
troner købes på banen. Alle er velkommen, så 
kom nu ud af hjemmet og se om du stadig kan 
ramme den lille plet på skiverne og kom i træ-
ning til Landsskydningen på 15m.
Generalforsamling: Den 19. november i ma-
rineforeningens lokaler. Dagsorden iflg ved-
tægterne. Har du ikke fået invitation så kontakt 
Poul J. 4015 9014 

Bowling: Der er bowling for tilmeldte, og 
det er torsdage i ulige uger. Vil du være med så 
tilmeld dig til Ole 2043 0120. Der er Planer om 
igen at der i det nye år 2022 den 8/1 at afhol-
de regionsbowling ved den Fynske GF i Odense 
mere om det i næste nr. af bladet. Finn Madsen

 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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bowling: Opråb til alle gamle gardere 

med damer, nu er det tiden til lidt bowling igen 
i Otterup Bowlingcenter. Vi mødes den 15/11 kl 
18.30. Tilmelding senest den 12/11 af hensyn 
til banebestillingen på tlf. 5132 8086.

Skydning: Husk at der skydes i Særslev 
skytteforenings lokaler torsdag den 11/11 
kl 18.30. Håber rigtig mange vil møde op og 
gøre denne aften festlig (Mortensaften). Vi 
starter med skydning og derefter spisning og 
socialt samvær. Husk der skydes igen Torsdag 
den 9/12 kl 18.30 samme sted. Tilmelding til 
Renè Rasmussen tlf. 2168 9687 eller mail: dyt-
baat1@gmail.com senest den 9/11 af hensyn 
til madbestilling. 

Foreningen har afholdt ordinær general-
forsamling. Den kan du læse om på www.gar-
derforeningerne.dk/nyheder

Okt.80 Renè Rasmussen.

Jan Stoltenborg

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
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Banko/Andespil: Den 4/11 kl. 19 i Vor Frue 
Sognegård, Vor Frue. Vi spiller om mange flot-

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Julefrokost: Mandag 6. dec kl. 18.30 på Gar-
derkasernen i Høvelte. Julen nærmer sig, og vi 
skal alle nyde en god julefrokost sammen med 
vores garderkammerater. Ledsagere er vel-
komne denne aften. Tilmelding til Morten Ol-
sen på tlf. 4049 0363 / 6066 0205 eller e-mail: 
moerkoere@live.dk

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Lørdag d. 13 nov. kl. 
12.30 i kælderen under den gamle sportshal. 
Præstøvej 1, 4640 Faxe. Dagsorden efter love-
ne. Generalforsamlingen afsluttes med en let 
frokost derfor tilmelding nødvendig på peter@
pedersen.mail.dk eller 2521 5811. Su. 01-11.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Der er sendt indkaldelse 
til generalforsamling, det bliver spændende, så 
bestyrelsen håber på et talstærkt fremmøde.

Skydning: På Blokhusvej fortsætter, ring 
til John på 5292 4802 senest dagen før, hvis du 
vil spise. Det er tirsdage i lige uger!

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bowling: Tirsdag den 9. november kl. 

16 afholdes der bowling i Mega Bowl i Holbæk. 
Tilmelding som altid til Bent på telefon 5932 
8219 eller pr. e-mail til: karenbent@c.dk

Bankospil: Onsdag d. 24. november hol-
der vi vores årlige julebanko. Vi har lånt Vete-
ranernes lokale på anden sal i bygningen, hvor 
Garderstuen ligger – men bare rolig, der er ele-
vator! Deltagelse koster 25,00 kr. pr. person, og 
spillepladerne koster 20,00 kr. pr. stk. Alle DG 
medlemmer og ægtefæller mv. er velkomne. 
Vi byder på gratis Gardergløgg og æbleskiver – 
og ja vi sørger for flere i år. Skal du/I også have 
kaffe og kage, så tag det selv med. Tilmelding 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bowling: Hver onsdag i Køge Bowling-

center, nu fra klokken 18 til 19. Så er sæsonen 
startet, med ny tid om aftenen. Vi kan stadig 
være flere, så mød op og få en gratis prøveom-
gang. Tilmelding på 2985 9028.  
  
Generalforsamling: Blev afholdt den 6. sep-
tember, hvor 27 gardere var mødt. Formand 
Henrik Agerlin bød velkommen og så frem til 
en god generalforsamling. Vi startede med at 
mindes vore afdøde garderkammerater. An-
ders Lund Rasmussen blev valgt til dirigent 
og herefter blev generalforsamlingen afholdt 
i henhold til dagsordenen. Der blev som punkt 
8 uddelt hæderstegn til følgende: 70 årstegn 
til Børge Møller; 50 årstegn til Flemming Han-
sen, Jørgen Nielsen og Carsten Rasmussen; 
40 årstegn til Bengt Wendt Sørensen; 25 års-
tegn til Gert Madsen. Se formandens beret-
ning, referat samt billeder på hjemmesiden 
www.koogf.dk

Foreningen har deltaget i national flag-
dag. Dette kan du læse om på www.garderfor-
eningerne.dk/nyheder. 

 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

 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

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

 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

R E G I O N E R

 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

 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

140 år - siden 1877

Tlf. 55 86 15 00 · www.moensbank.dk

 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

 Holbæk Amt GF 21 - 24/3 1911

Formand: JAN-61 Jørgen T. Nielsen
Vestervang 21, 4520 Svinninge.
Tlf. 24 93 48 82
Mail: vestervang1940@gmail.com
www.holbaekamtsgarderforening.dk
Facebook: Søg på Holbæk 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
Bowling: Tirsdag den 2., 16. og d. 30. 

november
Vinterskydning: Mandag d. 1. november

Henning Kraiberg Knudsen

Steen Rasmussen

senest d. 15. november til Jens Kristensen, 
tlf. 2449 4194, barsebaek120@gmail.com el-
ler til Hans Peitersen tlf. 3060 1868, hpeiter-
sen2020@gmail.com

Foreningen har afviklet den årlige fugle-
skydning. Den kan du læse om på www.gar-
derforeningerne.dk/nyheder 

Hans Peitersen (Jan 73)

nov. 74 Tommy Aaboe

te præmier. Mød op og tag familien med til det-
te festlige arrangement!

Bowling og Keglesæsonen er netop be-
gyndt. Du kan fortsat melde dig til. Se på vores 
hjemmeside - under aktiviteter!
Kommende års – 2022 – arrangementer: 
Sæt kryds ved datoerne. Nærmere tilgår. 17. 
marts – Generalforsamling, 7. maj – Garderfro-
kost, 20-22 maj – Repræsentantskabsmøde.

Gardermarch 2021: Vores forening deltog i 
dette flotte arrangement med en trofast skare 
- og med formanden! Godt gået!

Erik Rye Andersen

Kim Dahl Olsen

25/11, 9/12, 6/1, 20/1, 3/2, 17/2 og 3/3. Alle 
dage kan der skydes fra kl. 1830. Bestyrelsen
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
80 års Jubilæumsfesten: Den 19. no-

vember er fastlagt i detaljer, men har du ikke 
tilmeldt dig, må du venligst spørge om der er 
en/to ledige pladser, det bliver garanteret en 
god fest til kun 595 kr. pr. deltager.

Skydning: Mandag den 15. november 
er der skydning under Lyngby Idrætsby. Ind-
gangen er ved svømmehallen, og derefter til 
venstre og ned i kælderen. Vi skyder hver an-
den mandag i lige uger fra kl 16 til 19. Opstart i 
2022 bliver d. 10. januar. 

Juleskydning: Mandag den 29. no-
vember, hvor vi efter skydningen spiser i Gar-
derstuen på Sorgenfri slot. Dette arrangement 
er også for ledsagere. Der aftales på skydeda-
gen den 15. hvem der medbringer fælles mad. 

Julestue: Tirsdag den 7. december kl 19. 
Der vil blive serveret æbleskiver, gløgg og kaf-
fe til julehyggen. Julehyggen foregår i Garder/
Marinestuen på Sorgenfri Slot. Dette arrange-
ment koster kun 25 kr. Alle er velkommen også 
vores damer med mere. Alle ønskes en glæde-
lig jul og et rigtig godt nytår.

Trekantskydning: Onsdag den 19. ja-
nuar skal vi reservere aftenen til at skyde mod 
Københavns og Søndre Birks Skyttelaug. Nær-
mere informationer vil tilgå.

Banko aften: Tirsdag den 25. januar kl 
18.30 arrangerer vi årets store Bankospil. Det 
foregår på Cafè Ny Holte Port, Øverødvej 19, 
2840 Holte. Nærmere information i næste 
nummer.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydesæsonen: På 15 meter er i gang 

onsdage i skydekælderen i Glostrup hallen. 
Nye skytter er velkomne. Ring til Niels Lang-
strup. Tlf. 4033 4172.

Bowlingsæsonen: Er i gang. Det er hver 
anden tirsdag i lige uger kl. 19 hos Cecilies 
bowling i City 2 i Tåstrup. Der er ledige pladser 
og alle kan være med. Tilmelding hos Jakob 
Hjort, tlf. 2166 5633.

Generalforsamling: Den 23. september af-
holdt vi vor udsatte 84. ordinære generalfor-
samling i Glostruphallen. Samtlige beretnin-
ger og regnskaber blev godkendt. Kontingentet 
for 2022 er uforandret kr. 330. Det blev til 
genvalg af formand samt 3 bestyrelsesmed-
lemmer. Nyvalg af bestyrelsesmedlem Henrik 
G. Pedersen samt af Karsten Lustrup som 1. 
suppleant. 

Du kan læse en udvidet beretning om for-
eningens generalforsamling på www.garder-
foreningerne.dk/nyheder

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Garderstuen informerer: Garderstuen har 
frokostmøde med spisning d. 11-11, kl. 11 – ca. 
15. Husk tilmelding til Claus senest d. 9-11. tlf. 
2082 7545. Pris kr. 100.

Skyttelauget informerer: Vi har Pokal-
skydning med Pionerforeningen d. 15-11. kl. 
18. Der skydes på 15m, i Fladsåhallen. Med 
efterfølgende spisning i Garderstuen. Bindende 
tilmelding til, Arne Nielsen tlf. 4021 2448.

Aktivitetsudvalget informerer: Vi af-
holder vores andespil, torsdag d. 18-11, kl. 19 
(dørene åbnes kl. 18.30). Det er som sædvanlig 
i Kalbyris Salen, Næstved Hjemmeværnsgård, 
Skyttemarksvej 200, Næstved. Vi spiller om 15 
ænder, og de mange sponsorpræmier. Venner 
og bekendte er velkomne, ligesom andre solda-
terforeninger, og vores nabo garderforeninger, 
også er meget velkomne.
Bestyrelsen informerer: Der er adventskon-
cert i musikstalden på Grønnegade kasserne, 
d. 28-11. kl. 14, se nærmere i dagspressen.

Vi har afholdt vores generalforsamling, lør-
dag d. 30-10, se nærmere på hjemmesiden.

Jul 74 Kristian Rasmussen

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Knuds Julebanko: Lørdag den 20. november 
kl. 17.30 afholder vi traditionen tro årets Jule-
banko. Vi starter med at spise vores medbrag-
te mad, inden vi går over til Bankospillet. I år 
afholder vi bankospillet i garderstuen i Nygade. 
Alle medlemmer med familie er velkommen. 
Tilmelding til Lars Fravsbøl på tlf. 3137 4590 
senest den 14. november.

R E G I O N E R

 Australien GF 98 - 23/10 1984

Formand: DEC-85 Peter Birger Terkildsen
Grasse France Tlf. +61 404 787 011
Mail: peter@terkildsen.info

 Kalifornien GF 92 - 15/3 1942

Formand: NOV-54 Krisitan Poulsen
Tlf. 1 (626) 233 8576
Mail: kris91024@gmail.com

Garderforeningerne i udlandet

 Øst Kanada GF 96 - 11/3 1958

Formand: JAN-74 Poul Rasmussen
Tlf. 905 873 7929
Mail: poulj.rasmussen@gmail.com

 Vest Kanada GF 95 - 18/10 1944

Formand: FEB-71 Jan Bjerreskov
Tlf. (403) 808-3433
Mail: bjerre@telusplanet.net

 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
Tlf. 1 206 963-3334 
Mail: vko61@hotmail.com

 New York GF 91 - 31/5 1928

Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
Tlf. 1 203 259-0767 Mail: klarsen@wwalliance.com
Mail: new_york_garderforening@hotmail.com
Facebook: Søg på New York GF

 Mellemstaterne GF 93 - 13/2 1943

Formand: MAR-86 Peter BK Diessel
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
Tlf. +65 9066 8726
Mail: sduvier@hotmail.com Skype: sduvier

 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 
www.garderforening.dk/VSGF.html
Facebook: Søg på Vestsjællands 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

 Søndre Birk GF 61 - 14/6 1938

Formand: FEB-71 Carl Aage Lausten
Fiskernes Vej 5, 2670 Greve
Tlf. 40 40 64 52
Mail: cal@lausten.dk
www.sbg.dk
Facebook: Søg på Søndre Birk GF

 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

 Stevns GF 31 - 20/7 1913

Formand: Jens Egsgaard
Bobakken 20, 4652 Hårlev
Tlf. 22 86 53 16
Mail: jens@stevnsgarderforening.dk
www.stevnsgarderforening.dk

 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. 20 90 28 00
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

Maj 65 Jørgen Skov Andersen

 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

Feb. 71 Carl Aage Lausten
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24.11 JUL-62 GF 55
 624 Poul Petersen
 Fyrrehøjen 5
 8400 Ebeltoft
24.11 MAR-61 GF 27
 853 Viggo Tang Sørensen
 Æblevej 17
 7870 Roslev
25.11 JAN-61 GF 36
 Peter Madsen
 Bjertrupvej 16
 8362 Hørning
26.11 SEP-61 GF 10
 342 Kaj Lykke Hesselbjerg
 Agrihøj 2
 9000 Aalborg
29.11 MAR-64 GF 21
 211 Jan Frost Jensen
 Villavej 6
 4340 Tølløse
04.12 NOV-61 GF 93
 Peter Ørum
 P.O. Box 506
 St.Charles, Illinois 60174,  
 USA
05.12 JAN-61 GF 45
 591 Egon Frederik Hansen
 Parkvej 49
 4600 Køge

18.11 NOV-56 GF 23
 882 Søren Jespersen
 Guldregn Alle 31
 6920 Videbæk
19.11 JUN-57 GF 13
 Henning Ibsen
 Lundsgårdsvej 23d, St.
 4180 Sorø
22.11 MAJ-56 GF 37
 068 Hans N. Pedersen
 Vindeballegade 29
 5970 Ærøskøbing
24.11 JAN-57 GF 19
 760 Vagn Baunsgaard
 Østerbjerg 5a
 7620 Lemvig
02.12 JUL-57 GF 02
 852 Per Hessel
 Runebakken 14
 3540 Lynge
02.12 MAJ-56 GF 43
 238 Johannes Jensen
 Stenhøjvej 456, Stenhøj
 9900 Frederikshavn
10.12 JUL-57 GF 62
 755 Ole Rasmussen
 Vestbirk Alle 44
 2770 Kastrup

t

16.11 MAJ-52 GF 72
 276 Aage Madsen
 Ringkøbingvej 8, 01. Tv.
 6800 Varde
24.11 MAJ-52 GF 13
 451 Holger Larsen
 Tulipanhaven 34
 4180 Sorø

17.11 NOV-91 GF 60
 Ulrik Clausen
 Rambøgevej 3
 6430 Nordborg
17.11 MAR-92 GF 31
 Jens Andreasen
 Arnøjevej 15
 4660 Store Heddinge
18.11 JUL-92 GF 23
 Jakob Nørlund Gregersen
 Sdr. Greenvej 15, Arnborg
 7400 Herning
19.11 NOV-92 GF 04
 Søren Thomsen
 Følhøjvej 4, Odby
 7790 Thyholm

19.11 NOV-81 GF 30
 Peter S Sørensen
 Karen Blixens Vej 80
 8600 Silkeborg
24.11 JUL-81 GF 02
 Morten Thorborg
 Birkedals Alle 60
 5250 Odense Sv
27.11 APR-82 GF 14
 Kent Hedegaard Andersen
 Orebyvej 71
 4990 Sakskøbing
30.11 JUL-81 GF 23
 Erik Nielsen
 Keldsgårdvej 8
 7451 Sunds
01.12 MAR-83 GF 57
 Niels Henrik Hansen
 J.H. Schmidts Vej 91
 6500 Vojens
02.12 NOV-81 GF 02
 Jørgen Ole Hansen
 Kløvermarken 52
 5492 Vissenbjerg
11.12 JUN-84 GF 41
 Erik Frost Nielsen
 Topsejlet 49
 3070 Snekkersten
13.12 NOV-81 GF 21
 Henrik Als Pedersen
 Tjørne Alle 17
 4300 Holbæk
13.12 AUG-82 GF 62
 Michael Gøtz
 Stengårds Alle 52
 2800 Kongens Lyngby
14.12 MAR-83 GF 03
 Frank Meyer
 Bygholm Parkvej 59
 8700 Horsens

80 år

85 år

90 år

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

Personalia

Hjertelig tak til Himmerlands Garderfor-
ening for garderportvin ved min 75 års 
fødselsdag. Venlig hilsen

APR-69 Jacob Engelbredt Jacobsen

Tak til Morsø Garderforening for hilse-
nen på vores guldbryllupsdag d. 
28. august. Med venlig hilsen

903 - september 63 Hans Jørgen 
Mortensen, Nykøbing M.

Tusind tak til Søndre Birk Garder-
forening for portvin og blomster og 
yderligere tak for opmærksomheden 
fra gamle soldaterkammerater ved vort 
guldbryllup den 18. september. Det blev 
en kanon dag som vi sent glemmer.

Sep. 63, 562772 John Plaugmann

60 år

50 år

Dødsfald

Tak

75 år

70 år

P E R S O N A L I A

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

Få din takkehilsen i GARDERBLADET

JUL-45  GF 21
281 Per Børgesen
NOV-50  GF 40
136 Claudius Svaneholm 
NOV-51  GF 04
711 Frede Kristian Møller
NOV-52  GF 01
790 Leif Ryborg
NOV-54  GF 05
101 Erik Toft
NOV-54  GF 24
435 Bent Ove Nielsen 
NOV-54  GF 14
727 Jørgen Nielsen-Ourø
JAN-57  GF 30
833 Knud Tolstrup Kristensen 
SEP-57  GF 08
890 Egon Krogh Jørgensen
FEB-81  GF 01
Torben Larsen 
APR-82  GF 56
Søren Ole Søndergaard 
DEC-95  GF 02
Sune Andersen 

20.11 NOV-92 GF 32
 Morten Jørgensen Ulletved
 Langgade 82
 7321 Gadbjerg
22.11 JUL-92 GF 10
 Jacob Holm Guldvang
 Nørholmsvej 555
 9240 Nibe
25.11 MAR-91 GF 13
 Dan Wolder
 Birkelyparken 18
 2670 Greve
02.12 NOV-91 GF 02
 Jens Nørregård Larsen
 Sønderdam 8
 5600 Faaborg 
03.12 MAR-92 GF 77
 Michael Holt Larsen
 Agdrupskoven 19
 9700 Brønderslev
04.12 JUL-90 GF 91
 Mark Bjørn Hindsbo
 1110 Castletown Ct.
 Sewickley, Pa5143, USA
05.12 NOV-91 GF 45
 Klaus Abel
 C.F. Richs Vej 30
 2000 Frederiksberg
05.12 MAR-92 GF 72
 Jens Torborg Jensen
 Fladhøjvej 6, Fåborg
 6818 Årre
12.12 MAR-92 GF 31
 Nicolai Bertram Kristensen
 Vinkelvej 16
 4673 Rødvig Stevns

18.11 NOV-71 GF 72
 Niels Ove Hansen
 Ved Volden 19
 6857 Blåvand
19.11 JAN-73 GF 01
 Ove Peter Halkjer-Jensen
 Tjørnehøj Vænge 43
 3650 Ølstykke
22.11 JUL-72 GF 41
 Niels Peter Olsen
 Ingemannsvej 17
 3000 Helsingør
26.11 JAN-74 GF 02
 Hans-Martin Glintborg
 Dalsvinget 8
 5270 Odense N
26.11 FEB-71 GF 26
 Søren Kristian Færk
 Skovvej 10, Sevel
 7830 Vinderup
28.11 OKT-73 GF 41
 Knud Dichmann Larsen
 Kildegårdsvej 11
 2900 Hellerup

30.11 AUG-72 GF 15
 Bjarne Heinrik Hougaard
 Dunhammeren 36
 8800 Viborg
30.11 JAN-74 GF 96
 Poul J. Rasmussen
 1477 Barker Ave
 Burlington Ont., L7p 2r3
 Canada
01.12 APR-72 GF 36
 Mogens Koch Rasmussen
 Rosenkjærvej 5
 8660 Skanderborg
02.12 NOV-71 GF 30
 Mogens Appelt Petersen
 Damgårdvej 3
 7323 Give
05.12 JAN-73 GF 72
 Poul Erik Jessen
 Koldborgalle 2
 6857 Blåvand
09.12 APR-72 GF 78
 Asger Birk Jensen
 Frødalen 2
 2630 Taastrup
13.12 JAN-73 GF 62
 Johan P. S. Hornbech
 Brønlunds Alle 2
 2900 Hellerup

15.11 SEP-68 GF 17
 152 Erik Rye Andersen
 Dyssegårdsvej 17, Allerslev
 4320 Lejre
15.11 NOV-66 GF 42
 605 Kaj Nielsen
 Teglvænget 2
 5540 Ullerslev
16.11 APR-68 GF 52
 839 Christian Lorenzen
 Marielunden 6
 4690 Haslev
16.11 NOV-66 GF 11
 635 Ove Christensen
 Østerled 73
 3700 Rønne
19.11 JUN-68 GF 75
 964 Ole Fisker Andersen
 Brorsonsvej 14
 8850 Bjerringbro
22.11 SEP-68 GF 18
 096 Ole Olsen
 Morænevej 19,Jordhøj
 3550 Slangerup
22.11 JAN-67 GF 03
 Erling Mortensen
 Kongensgade 12, 01. Tv
 8700 Horsens
25.11 JAN-67 GF 46
 412 Svend Aage Winther
 Østergade 79, St
 6270 Tønder
26.11 NOV-66 GF 05
 529 Per Capion Røndbjerg
 Kilevej 4, 1 Th.
 2000 Frederiksberg
30.11 APR-68 GF 01
 780 Erik Povlsen
 Kløvervænget 11
 2770 Kastrup
08.12 SEP-66 GF 18
 435 Helge Carsten Petersen
 Snoghøjvej 3
 3540 Lynge
09.12 JAN-67 GF 18
 463 Jan C. Petersen
 Brydetoften 1
 3200 Helsinge
09.12 JAN-67 GF 34
 465 Jens Kr. Nøhr Jensen
 Mosevej 26, Overlade
 9670 Løgstør 
13.12 NOV-66 GF 07
 543 Bent Gøtzhe Nielsen
 Bygårdsvej 2
 4733 Tappernøje

13.12 SEP-61 GF 23
 291 Per Olaf Poulsen
 Rossinisvej 11
 7400 Herning



the guardsman’s watch er udviklet specielt til den
kongelige livgarde. uret er lavet til at tjene de
vagtgående gardere med en klar og akkurat tidsangivelse,
dag og nat, i al slags vejr, ved hjælp af den indbyggede
24 timers vagtkalender. Samtidigt er det konstrueret til
at modstå de ekstreme forhold, der kan gøre sig
gældende hvor, end livgarden opererer, nationalt eller
internationalt.

KKLLAARR  TTIILL  TTJJEENNEESSTTEE  
FFOORRBBEERREEDDTT  PPÅÅ  EEKKSSTTRREEMMEERR

THE GUARDSMANSWATCH K2            WWW.KLINGERTWATCHES.COM


