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Af Præsident Flemming Rytter 

Vi gjorde det! Dette er ikke indledningen til Helle Thorning-
Schmidt´s sejrstale efter Folketingsvalget i efteråret 2011. Det er 
en ydmyg, men også meget glad og stolt Præsident, der konstaterer, 
at medlemstilbagegangen er stoppet og afløst af en mikroskopisk 
fremgang. Men lad os ikke dvæle ved dette, men sørge for, at det bli-
ver endnu bedre. Hverveudvalget gør det helt fantastisk ved hverv-
ningen i Høvelte og vores procedure derfra er efterhånden blevet 
fornuftig og rimelig hurtig, således at garderforeningerne modta-
ger de nye medlemmer så hurtigt, som det overhovedet kan lade 
sig gøre.

Nu skal vi yderligere have fat i de gamle gardere, der befinder sig i 
årgangsforeningerne, men endnu ikke er medlem af en garderfor-
ening. De Danske Garderforeninger (DG) prioriterer denne opgave, 
og garder Niels Platz (hjemsendt) er nu i spidsen for denne kam-

pagne. Eksempelvis holdt DG en frokost for landstalsmanden for 
hold AUG 15 og hans nye bestyrelse i deres nye årgangsforening 
16. marts 2016, og hvor jeg, DG forretningsfører og Niels Platz 
overværede det stiftende møde i årgangsforeningen og orienterede 
om, hvad og hvordan DG kan hjælpe årgangsforeninger generelt 
og HOLD AUG 15 specielt. Vi møfler lidt 
rundt med tanker om at indlæse et bil-
ledgalleri for hvert hold på hjemmesiden, 
og hvor det så er muligt med moderne 
teknik fra egen computer og ens 
egen ”mus” at køre hen over et 
billede, hvorefter der i et nyt 
vindue springer navn, adres-
se og mail op på skærmen. 
Også fællesmails til alle i en 

PRÆSIDENTEN HAR ORDET

DET SKER I APRIL
16. Dronning Margrethe II 

fødselsdag 76 år
16. DSL Landsrådsmøde i 

Holstebro
18. Garderforeningen for 

Kalundborg og Omegn 90 års 
jubilæum

29. Chefskifteparade LGK
30. Præsidiemøde DG Livgardens 

Kaserne
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OPDATERING AF PASSWORD 
Af hensyn til de udenlandske Garderforeninger, opdateres 
det fælles password til det digitale Garderblad til: ”gevaer1”

MÅNEDENS GARDER
December 15, GD P. Nørmølle 
Januar 16, GD A. P. Knudsen 
Februar 16, GD B. D. Sørensen

De Danske Garderforeningers Hæderstegn

 JUL-71 Henrik Gattrup
 Hybenvej 37, 5260 Odense S.

 JUL-72 Poul Gert Agertoft
 Ahlefeldtsvej 37, 5350 Kerteminde

 De Danske Garderforeninger ønsker tillykke

GARDERFORENINGEN 
FOR KALUNDBORG 

OG OMEGN
 

fylder 90 år den 18. april 2016

De Danske Garderforeninger
 ønsker hjerteligt tillykke
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årgang fra årgangsformanden vil være mulig. Nye tider, nye mulig-
heder.  

”Kong Frederik IX´s Fond” blev etableret 10. september 1960 i an-
ledning af Livgardens 300 års jubilæum i 1958. Fondets afkast skal 
først og fremmest anvendes til opmuntring og belønning af tjenst-
gørende gardere. Det er fra denne fond, at penge kommer til gar-
derudvekslingsrejser til Sverige og Norge, belønning til ”månedens 
garder” samt til idræts- og opmuntringspræmier og meget mere.
Man kan gå ind på DG hjemmeside (øverste bjælke Kontakt, der-
næst ”Fødselsdagsgaven”) og læse mere om denne rigtig gode fond 
og det smukke formål. Man kan gennem en donation på minimum 
25 kr. og typisk 100 kr., men gerne mere få sendt en fødselsdagshil-
sen til et familiemedlem, en ven eller anden forbindelse, underskre-
vet af DG Præsident. 

Formandsmøderunden her været gennemført i marts måned. Jeg, 
DG forretningsfører og DG kommunikationsansvarlige har været 
inviteret rundt til alle regionernes formandsmøder. Dette er krum-
tappen i DG indre liv og demokrati, og hvor mange ting drøftes og 
klappes af, inden vi så når frem til Repræsentantskabsmødet, hvor 
de formelle beslutninger træffes. Det har været en rigtig god, hyg-
gelig og udbytterig rundtur for os fra DG og dejligt for mig at opleve, 
at man kender flere og flere. Tak for de bidrag og synspunkter, vi 
blev præsenteret for.

Der er udnævnt en ny Chef for Livgarden. Mads Rahbek overtager 
kommandoen ved en parade på Livgardens Kaserne 29. april 2016. 
Vi ønsker Mads Rahbek alt det bedste og tilsiger ham vor fulde 
støtte. Ved denne lejlighed vil jeg også gerne rette en kæmpe tak til 
vor afgående regimentschef, oberst, kammerherre Klavs Lawes og 
dennes hustru Jette. De har været et positivt og engageret centrum 
i regiments liv de seneste år. Også en personlig tak til Klavs for en 
aldrig svigtende støtte og hjælp til DG ved rigtig mange lejligheder. 
DG ønsker Jette og Klavs alt det bedste i næste livsafsnit.     

Præsidiets skydeudvalg: OKT-77 Jan Stoltenborg, 
Tlf. 44 44 24 73 · e-mail: stoltenborg@mail.dk
Præsidiets Bowlingudvalg: SEP-85 Henrik Agerlin, 
Tlf. 28 44 12 94 · e-mail: henrik.agerlin@gmail.com
“Fødselsdagsgaven”: 004-NOV-53 Josef Jezewski,
Tlf. 43 52 02 03, e-mail: jos@mail.tele.dk, 800-JAN-65 Henning 
Lajer, tlf. 23 92 76 00, e-mail: hlajer@loophole.dk
Hverveudvalget: NOV-60 Steen V. Grubert · Tlf. 30 82 28 67
e-mail: steen.grubert@parkmail.dk

→  fortsat fra side 3

HOLD NOV-46
70 års jubilæum
Hej gamle drenge, lad os mødes en sidste gang ved årgangspa-
raden søndag d. 1. maj 2016.
Stil ved krudthuset kl. 9.30! Efter paraden, der starter kl. 10.00, 
spiser vi frokost i kantinen. Ring tilmelding til mig på tlf. 4588 
2365 eller e-mail: manopex@gmail.com
Med kammeratlig hilsen
240 Svend Drachmann, årgangsformand

MAJ-56 
Jubilæum d. 1 maj 2016
Der er udsendt pogrammer til alle medlemmer i årgangsfor-
eningen.
Der er stadig plads at få i bussen og frokosten om søndagen.
Garderhilsen . 302224 Bent Skøtt, Tlf. 4011 1527

HOLD MAJ-60
Kom medens du kan
Velkommen til Årgangsparaden på Livgardens Kaserne, søndag, 
den 1. maj 2016 kl. 09.00.
Vi mødes efter paraden til sædvanlig frokost, og hyggeligt sam-
vær.
Kommer du så giv mig besked på mail:
johnudengaard@hotmail.com, Med garderhilsen
435-MAJ-60 John Udengaard Larsen, årgangsformand

HOLD JAN-61
Vi mødes til årgangsparaden på Rosenborg eksercerplads.
den 1 maj 2016 kl. 9:00. Paraden starter kl. 10:00
Efterfølgende indkaldes til generalforsamling på Tivoli Hotel og 
Congress Center, Arni Magnussons Gade 2 – 4, (Ved Kalvebod 
Brygge tæt på Dybbøls Bro Station) kl.12:00

Dagsorden:
Velkomst ved formanden og valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Opløsning af årgangsforeningen. 

Frokost
Tilmelding senest 10 april til undertegnede
Andreas Nielsen 2an@webspeed.dk ell. 60745042
Venlig hilsen, bestyrelsen

SE FLERE INDKALDELSER PÅ SIDE 15

OPDATERINGER TIL HÅNDBOGEN 
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Afsnit 8 Presse- og PR-virksomhed
Afsnit 9 Garderbladet
Afsnit 24 MC-Club



 Livgarden

Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde 
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefonnr.: Tlf. 4599 4000
Internet: www.forsvaret.dk/lg

Garderforeningernes Forbindelsesofficer
Adjudanten, kaptajn Uffe M. Dueholm, 
Garderkasernen i Høvelte. 
e-mail: lg-gse03@mil.dk

Presse- og Informationsofficer
Kaptajn Bjarke Zoffmann Therkildsen
Tlf. 4599 4009, e-mail: lg-gse20@mil.dk
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Klavs Lawes, oberst, kammerherre, chef for Den Kongelige Livgarde 

Så oprandt dagen, for min sidste klumme, som chef for Den Konge-
lige Livgarde.

Jeg skal snart på pension fra Forsvaret. Den 29. april vil jeg, ved en 
parade på Livgardens Kaserne i København, overdrage komman-
doen over Den Kongelige Livgarden til oberstløjtnant (kommende 
oberst) Mads Rahbek. Herefter vil jeg overgå til puljen af gamle of-
ficerer, der altid kan huske, at det var bedre dengang, de var aktive.
Det var egentligt først, da jeg endelig fik navnet på min afløser, at 
det virkelig gik op for mig, at jeg nu var på vej til pension. Der ramte 
realiteterne. Det var en mærkelig følelse.
De 38 år som jeg har tilbragt i forsvaret, har bragt så mange ople-
velser, gode som anderledes, at der kan skrives bøger om det. Bare 
rolig, det vil jeg dog ikke gøre endnu! 
Min karriere har været spændende og varieret. Men at slutte min 
tjeneste, som chef for Livgarden, er det ultimativt bedste. Den ånd 
som gennemsyrer dette regiment er simpelthen så formidabel. 

Om I er gamle gardere, og eventuelt del af en garderforening/-net-
værk, eller nuværende tjenestegørende, så har I en vilje og tilgang 
til tingene, som altid syntes at gøre en svær opgave let. Med gardere 
omkring sig, kan tingene kun gå godt.
Tak!  Tak til alle jer, ingen nævnt - ingen glemt, som har været med 
til, at gøre min tid som regimentschef til en udsøgt fornøjelse. 
Jeg melder snart fra, og fremover er det Mads, som I skal give 
samme indstilling og støtte, 
som I har givet mig gennem 
årene. 
Jeg ønsker alt det bedste for 
vores kongehus, regiment og 
alle gardere.

Pro Rege et Grege

KÆRE GARDERE

SERGENTMESSENS 
DONATION
Den 1/3-16 kunne formanden for Sergentmessen, SSG 
L. Risdahl, uddele en donation, på vegne af Den Kon-
gelige Livgardes Sergentkorps, til Halsnæs Diabetes-
netværk.
Sergentmessen har, i forbindelse med andre arrange-
menter, samlet ind til forskellige frivillige organisatio-
ner. 
OS L. Young fra II/LG har, som initiativtager for ind-
samlingen, efter grundig undersøgelse fundet Hals-
næs Diabetesnetværk, der er stiftet af Lonni Frederik-
sen. 
OS L. Young blev bekendt med netværket, gennem 
Lonni’s mand OS S. Hansen fra III/LG. 
Halsnæs Diabetesnetværk vil benytte de tildelte mid-
ler til aktiviteter for børn med type-1 diabetes og de-
res pårørende, og var meget glade for at have modta-
get donationen.
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I skarp irakisk vintersol overdrog Opereration Inherent Resolve 
(OIR) Hold 2 fredag den 5. februar kommandoen til OIR Hold 3, 
som er opstillet af I/Livgarden. Forud for paraden er gået et par 
intensive dage, hvor aftrædende hold har gennemført overdragelse 
til det tiltrædende hold. I løbet af de sidste seks måneder, hvor Hold 
2 har løst opgaven på Al Asad Air Base, er der sket en stor udvikling 
på såvel trænings- som kamppladsen, hvilket den afgående chef be-
tonede i sin overdragelsestale:

”Vi er gået fra at skulle overtale irakerne til at modtage træning og 
uddannelse til, at irakerne nu selv kommer til os med konkrete og 
komplekse ønsker og behov på baggrund af deres løbende kamper-
faringer. De irakiske sikkerhedsstyrker har - bl.a. takket været jeres 
indsats - gjort store fremskridt, og på det seneste har de gennem-
ført en række succesrige offensive operationer” sagde chefen for 
hold 2 oberstløjtnant Thomas Øgendahl Knudsen. 

Daesh (ISIL) har den seneste tid tabt nøgleterræn og territorium, 
aktuelt i forbindelse med kampen om Ramadi og terrororganisatio-
nen har siden 2014 mistet 40% af deres erobrede territorium i Irak, 

svarende til 22.000 kvadratkilometer. Koalitionens omfattende 
bombning af terroristerne og irakernes fremdrift på jorden har af-
stedkommet, at Daesh (ISIL) har skiftet tyngde mod nordvest. Dette 
forhold kan påvirke situationen i det område, hvor de irakiske sol-
dater, som danskerne uddanner, opererer, vurderede Major General 
Clarke, chef for koalitionshovedkvarteret i Bagdad (CJFLCC-I)som 
deltog i overdragelsesparaden:

“The Iraqi security forces operations may become more intense in 
this area as Daesh (ISIL) is forced out of Ramadi - I know you came 
here to do what you can to make the Iraqi security forces succes-
sful” pointerede generalen

Chefen for Hold 3, oberstløjtnant Kenneth Strøm kvitterede for 
både forgængerens og generalens ord og takkede det afgående 
holds gode overdragelse af deres erfaringer fra det sidste halve års 
indsættelse. og betonede, overfor soldaterne på Hold 3, vigtigheden 
af at være fleksible og skarpe de næste seks måneder, da både opga-
ver og vilkår kan ændre sig.

I/LG PÅ PLADS I IRAK



”På gårdagens aftenmøde ved trænerne så jeg jeres meget engage-
rede drøftelser i forhold til, hvordan uddannelsen af de irakiske sik-
kerhedsstyrker kan gøres endnu mere spændende. Det er præcis 
det, som andre har sagt, der kendetegner jer: En meget høj grad af 
professionalisme og motivation. Hold fast i det! Den opgave vi i dag 
påtager os, vil vi løse som et hold. Vi er ét hold – én mission” slut-
tede tiltrædende chef.

Grundstammen i Hold 3 udgøres af I Panserinfanteribataljon fra 
Den Kongelige Livgarde, men specialister fra hele Forsvaret indgår 
i holdet, som i alt består af 137 soldater. Hold 3 skal være i Irak frem 
til august 2016, hvor holdet afløses. Det danske bidrag yder træ-
ning, rådgivning og undervisning af irakiske styrker med det formål 
at gøre de irakiske soldater bedre rustet til selv at tage kampen op 
mod ISIL og på sigt forbedre sikkerheden i Irak. Der deltager ca. 60 
nationer i kampen mod Daesh (ISIL), hvoraf 12 nationer står for 
træningen af de irakiske sikkerhedsstyrker – Building Partner Ca-
pacity. Indtil videre er ca. 22.000 irakiske soldater blevet uddannet, 
hvor danske soldater har stået for ca. 3.300. Den danske styrke er i 
Irak på anmodning fra den irakiske regering.  

  7www.livgarden.dk
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Kasper Kold Pedersen, Cand.mag i Historie

Kampen om Norden
I starten af 1700-tallet var Sverige en nordisk stormagt, med besid-
delser og politisk indflydelse i både Nordtyskland, Polen, Finland 
og Baltikum. Sveriges evne til at hævde sig som stormagt i Nord-
europa, fra midten af 1600-tallet til 1720, var imponerende når 
man tager landets relativt begrænsede befolkningsantal i betragt-
ning – omkring år 1700 havde Sverige en samlet befolkning på mel-
lem 2 og 3 millioner. Alligevel formåede man i 20 år at føre krig mod 
både Rusland, Polen og Danmark-Norge på samme tid. 
At have et stærkt Sverige liggende så nært ved sine grænser fik stor 
betydning for udviklingen i Danmark-Norge. Det førte bl.a. til ind-
førelsen af de nationale landmilitser, som også reducerede brugen 
af dyre udenlandske lejetropper. Det betød også at Danmark udvik-
lede sig til en af de mest militariserede stater i Europa – én ud af 
hver 25. indbygger i kongeriget var således en soldat i starten af 
1700-tallet.
I år 1700 indledte den svenske konge Karl 12. Den Store Nordiske 
Krig ved at påbegynde et erobringstogt i det vestlige Rusland. Her 
vandt han en stor sejr ved Narva, som tvang russerne til at trække 
sig tilbage fra Østersø-regionen. Derefter besejrede den tilsyne-
ladende uovervindelige svenske hær også Sachsen-Polen. Selvom 
krigen således startede meget lovende for svenskerne, vendte 
krigslykken snart, og det svenske nederlag til den russiske tsar ved 
Poltava i 1709 medførte at flere andre af Sveriges fjender nu øjnede 
en chance for at slå tilbage. Den danske konge, Frederik 4., var ikke 
sen til at vejre en gylden mulighed for at få Skåne tilbage på danske 
hænder, og allerede i slutningen af 1709 satte en dansk invasions-
hær derfor over Øresund. Livgarden var med til at udgøre rygraden 
i denne danske styrke, og talte ca. 1400 mand. Både den danske og 
svenske hær stillede samlet med omkring 15 000 mand hver.  

Livgardens slag og krige

STORE NORDISKE KRIG
Helsingborg 1710
Om morgenen den 10. marts 1710 var hele området omkring Hel-
singborg indhyllet i en tæt tåge. Et svensk angreb denne morgen 
ansås derfor som højst utænkeligt. Da tågen op ad formiddagen 
lettede, kunne danske spejdere dog rapportere om fjendtlige frem-
rykninger mod de danske stillinger foran byen, og soldaterne blev 
derfor i al hast kaldt frem sammen. Den danske hær, som midlerti-
digt ledtes af den iltre ryttergeneral Jørgen Rantzau, var arrangeret 
med infanteriet og artilleriet i centrum, herunder også de to batal-
joner fra Livgarden til Fods, og med kavaleriet placeret på begge 
fløje. Livgarden til Hest befandt sig på højre fløj, under ledelse af 
Rantzau selv. 
Det stod hurtigt klart for generalerne, at den danske position ikke 
var ideel, eftersom svenskerne havde valgt at angribe fra nord, og 
ikke nordøst, som det havde været ventet. Rantzau besluttede der-
for hastigt at foretage en række ændringer i sin hærs opstilling. 
Disse omrokeringer gjorde uheldigvis den danske hærs frontlinje 
både ujævn og strakt uhensigtsmæssigt langt ud. 

Rantzaus angreb
Da den svenske general Magnus Stenbock observerede de dan-
ske troppebevægelser, valgte han at ændre sin oprindelige plan, 
og i stedet fokusere på den højre fløj. Rantzau, som sammen med 
Livgarden til Hest netop befandt sig på den danske højre fløj, har 
dog næppe nået at opfatte ændringen i svenskernes strategi, for 
nu satte han sig selv i spidsen for et dristigt udfald mod de sven-
ske angribere. Fremstødet skar gennem de svenske linjer med en 
voldsomhed, der for en stund så ud til at kunne løbe dem fuldkom-
men over ende, hvilket fik Rantzau til at insistere på at fortsætte 
angrebet og hugge de flygtende fjender ned for fode. Men i deres 
forfølgelse af de flygtende svenske enheder, kom Rantzaus ryttere 
så langt væk fra resten af den danske hær, at de risikerede at blive 
omringet af de hastigt tilkommende svenske forstærkninger. I takt 
med at angrebet mistede fremdrift og isoleredes, begyndte deres 
tab at stige, og Rantzau selv skulle efter sigende være blevet såret 
under de voldsomme kampe. Snart efter indledte han en desperat 
flugt sammen med de resterende af sine mænd på højre fløj tilbage 
mod Helsingborg. 

"Stille i ilden"
Mens kampen havde raset på højre fløj, var det danske infanteri i 
centrum også stødt sammen med den svenske hær. Livgarden til 
Fods stod under kampene over for flere svenske regimenter, og 
påførte dem alvorlige tab. Den svenske hær rådede ikke over re-
gimenter, der kunne sammenlignes med Livgarden, hverken hvad 
angik kamperfaring eller udrustning.  Men et efterhånden stigende 
antal fjender samledes om Garden, eftersom flere af de mindre er-
farne danske troppeafsnit var begyndt at trække sig tilbage mod 

1
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Livgardens slag og krige

STORE NORDISKE KRIG
Helsingborg, da de så hvordan den danske højrefløj var brudt sam-
men. Da det stod klart at det danske kavaleri var slået, og fordi man 
nu udsattes for svenske flankeangreb, begyndte situationen at blive 
desperat. Livgardens bataljoner fremhæves dog i kilderne til sla-
get for deres forbilledlige fortsættelse af kampen, selv da store dele 
af den danske hær gik i opløsning. Således fortæller eksempelvis 
Generaladjudant Kleppinck, som overværede kampen (frit oversat 
fra tysk): "da det stod klart, at vores Infanteri var faldet i uorden 
og Confusion, og den første og den anden Linje forblandedes, stod 
Garden stille i ilden, men blev i samme Øjeblik tilføjet angreb fra 
både front og flanker". Livgarden til Fods var altså blandt de sidste 
danske enheder der trak sig fra kampen, og muliggjorde derved re-
sten af hærens tilbagetog til Helsingborg. Livgardens tabstal tegner 
et tydeligt billede af det helvede regimentet må have befundet sig i. 
Fra Livgarden til Fods nåede kun mellem 100 og 200 mand tilbage 
til murene ved Helsingborg, mens mere end 400 officerer og meni-
ge lå døde på slagmarken. Desuden blev næsten 500 gardere, en del 
af dem dødeligt sårede, taget som krigsfanger. I alt omkom samlet 
omkring 2500 danskere og svenskere denne dag, mens yderligere 
5500 såredes. 
Et stort medansvar for det danske nederlag tilskrives ofte den dan-
ske general Rantzau, der ivrig efter at bevise sig værdig til sin stil-
ling ikke havde vist sig i stand til at bevare roen, men i stedet kaste-
de sine tropper ud i en række hasarderede angreb. Hans uden tvivl 
frygtløse beslutning om selv at føre an i de hårde kampe på højre 
fløj, begrænsede hans mulighed for som øverstbefalende at træffe 
de rette beslutninger, fordi han fra kaosset ved fronten manglede 
overblik. Til forskel holdt hans svenske modstykke Magnus Sten-
bock sig i baggrunden, og kunne derved langt bedre overskue sla-
gets udviklinger og ændre sin strategi undervejs. 
Livgarden havde i særlig grad markeret sig blandt de mest stand-
haftige regimenter i den danske hær. Det havde dog haft store om-
kostninger, og det regnes stadig for slaget med de største tabstal i 
Den Kongelige Livgardes historie. For Danmark som helhed mar-
kerede den danske hærs evakuering fra Helsingborg det endelige 
farvel til Skåne som en del af det danske kongerige.    

Gadebusch 1712
Efter den mislykkede danske invasion af Skåne skiftede krigsskue-
pladsen til Nordtyskland, hvor svenskerne forsøgte at fastholde 
deres besiddelser mod forbundsfællerne Danmark-Norge, Rusland, 
og Sachsen-Polen. I 1712 var den danske hær på vej gennem Meck-
lenburg for at forene sig med sine allierede, da den angribes af en 
svensk hær, igen ledet af den succesfulde Magnus Stenbock, nær 
byen Gadebusch. Svenskernes plan var at eliminere danskerne in-
den de sluttede sig til deres forbundsfæller længere østpå. 
Efter Livgardens omfattende tab under kampagnen i Skåne, måtte 
næsten 1000 mand udplukkes fra andre regimenter, for at erstatte 

de faldne og invaliderede. Ved Gadebusch var Garden igen ved fuld 
styrke, repræsenteret med omkring 1300 mand.   

Kanon-ild og tvekamp
Den danske hær var en smule i overtal, men var klart underlegen 
hvad angik artilleri, hvor den svenske hær rådede over dobbelt så 
mange kanoner, som tilmed var langt mere moderne end de danske. 
Svenskerne indledte derfor slaget med en kraftig artilleribeskyd-
ning af de danske stillinger, om hvilken et svensk øjenvidne beret-
ter: "Skønt Kuglerne rev store Huller i dem, blev de dog staaende 
og veg ikke af Opstillingen ". Livgarden til Fods var blandt de før-
ste i håndgemæng med de efterfølgende svenske angribere, da de 
sammen med fem andre bataljoner fik ordre til at rykke frem for at 
beskytte kavaleriet på den danske venstre fløj. Her blev man invol-
veret i en voldsom kamp med det svenske Dalregementet. På denne 
tid var det ikke usædvanligt at tvekampe kunne finde sted midt i 
kampens hede. I samtidige rapporter om slaget optræder således 
beskrivelser af, hvordan Major Glasau af Livgarden udkæmpede 
en duel med en svensk oberstløjtnant fra Dalregementet. Kampen 
foregik med kårde, og endte med at Glasau styrtede død til jorden, 
mens den svenske modstander såredes alvorligt. Selv efter majo-
ren var faldet, kæmpede hans bataljon ufortrødent videre, og til-
føjede den svenske modstander svære tab. Det lykkedes en tid den 
danske midte at standse den svenske fremrykning, som samtidig 
blev hæmmet af terrænet, der her var til danskernes fordel – det 
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sig netop her, hvor han energisk forsøgte at stable en ny svensk hær 
på benene. Belejringen af Stralsund trak dog ud, og man beslut-
tede derfor at lægge yderligere pres på byen ved at isolere den fra 
Rügen. I korpset som dannedes til denne opgave, indgik også en af 
Livgardens bataljoner. I samarbejde med den danske flåde lykkedes 
det at landsætte styrken på Rügen, men da Karl 12. opdagede hvad 
der foregik, forsøgte han straks et natligt overraskelsesangreb på 
de indtrængende styrker. Det svenske angreb slog dog fuldstændig 
fejl, og kostede dem dyrt i sårede og dræbte. Flere tusinde svenske 
soldater måtte her desuden overgive sig som krigsfanger. Bataljo-
nen fra Livgarden oplevede formentlig ingen tab under denne ope-
ration. 
I forlængelse af denne sejr indledtes stormen på befæstningerne 
omkring Stralsund. Livgardens anden bataljon spillede efter alt at 
dømme en vigtig rolle under disse kamphandlinger, hvor man til-
skrives stor ære for sin andel i erobringen af 'Hornværket' foran 
en af byportene den 17. december 1715. Det fremskudte forsvars-
værk var et vitalt punkt i det svenske forsvar, og få dage efter dets 
fald, måtte svenskerne overgive byen. Livgardens præcise tab ved 
Stralsund er ikke kendte, men har formentlig været anseelige. Den 
svenske konge undslap til Sverige, 
hvor han straks planlagde nye 
udfald mod Danmark og Norge. 
Selvom krigen kom til at vare nog-
le år endnu, stod det efterhånden 
klart at Sverige ville tabe. Da Karl 
12. under et felttog i Norge blev 
dræbt, forsvandt den svenske vilje 
til en fortsættelse af krigen, som 
havde kostet Sverige dets status 
som nordisk stormagt. 
Livgardens indsats under de tre 
slag ved henholdsvis Helsingborg, 
Gadebusch og Stralsund holdes 
stadig i hævd på Den Kongelige 
Livgardes fanebånd.

Livgardens slag og krige
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svenske infanteri skulle både passere en lille flod, forcere et sum-
pområde og derpå op ad en bakke for at angribe de danske linjer.  

Svensk flankeangreb
Det helt store problem for den danske hær under slaget ved Ga-
debusch var imidlertid, at man ikke formåede at drage fordel af 
sin talmæssige overlegenhed med hensyn til kavaleri. Eftersom 
fronten var forholdsvis smal, klemt sammen mellem en skov på 
den ene side, og en mose på den anden, kunne kavaleriet ikke an-
vendes særlig effektivt. Slaget svingede mere og mere til fordel for 
svenskerne, især da en svensk hærafdeling formåede at skabe vold-
som panik på den danske venstre fløj ved at omgå og angribe den 
i flanken igennem et moseområde, som man fejlagtigt havde troet 
ufremkommeligt. Da venstre fløj var faldet, havde de svenske styr-
ker mulighed for at falde i ryggen på de i forvejen hårdt pressede 
danske bataljoner, som befandt sig i slagets midte. Efterhånden 
måtte den danske hær derfor trække sig ud af kampen, da det stod 
klart at dagen var tabt.
Gadebusch var den sidste store militære sejr som Sverige oplevede 
under Den Store Nordiske Krig. De hårde kampe udkæmpet her 
medførte på sin vis, at den svenske hær efterfølgende blev tvunget 
til at søge tilflugt i den gottorpske fæstning ved Tønning, hvor de 
året efter overgav sig til en belejringsstyrke bestående af danske, 
russiske og saksiske styrker. 
For Livgarden havde slaget medført et tab på over 300 mand, samt 
100 yderligere som efterfølgende døde af deres sår, eller var blevet 
så hårdt sårede, at de ikke var i stand til at gøre videre tjeneste i 
felten – et vidne om at Garden endnu engang havde taget del i nogle 
af de hårdeste kampe.

Stralsund 1715
Efter Magnus Stenbocks kapitulation ved Tønning, var vejen banet 
for på ny at forsøge at fravriste svenskerne deres fodfæste i Nord-
tyskland. Sveriges fjender forenede sig, og man indesluttede nu de 
tilbageværende svenske styrker i det befæstede Stralsund og på Rü-
gen. Karl 12., der netop var hjemvendt fra flere år i Tyrkiet, befandt 

INFO
 Oversigt over slaget 
ved Helsingborg 1710

 Oversigt over slaget 
ved Gadesbusch 1712

 Belejringen af Stral-
sund, hvor der kæmpes 
med at køre kanonerne i 
stilling.
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Besøg ved PWRR

www.livgarden.dk

Den Kongelige Livgardes britiske søsterenhed, Princess of Wales 
Royal Regiment (PWRR) 1 Bataljon, holder til i Paderborn i Tysk-
land. Livgarden har igennem en årrække opbygget en tradition med 
udveksling, hvor Livgarden en gang om året sender to Befalings-
mænd til PWRR’s kaserne i Paderborn, og briterne sender to Be-
falingsmænd til Danmark i forbindelse med Livgardens fødselsdag 
d. 30. juni.
Onsdag d. 3. februar 2016 drog SG J. Tranberg og OS T.S. Jensen så-
ledes traditionen tro mod Tyskland, til et firedages visit. 
Hvert år, på årsdagen for slaget, der i de britiske historie bøger, går 
under navnet The Battle of Sobraon, udnævner PWRR en Sobraon 
Sergeant: Årets Befalingsmand. Det er befalingsmændene selv i ba-
taljonen, der udnævner en kollega til den flotte titel. Med udnæv-
nelsen til Sobraon Sergeant, ud over æren og ens navn indgraveret 
på en fin tavle i Befalingsmandsmessen, følger blandt andet, at man 
ikke behøves at deltage i den daglige vagttjeneste i et helt år.
The Battle of Sobraon er en Befalingsmandsfest. Det er en fejring 
af et slag som det britiske ”East India Company” vandt over den 
Sikh’ske oprørshær, i det nordvestlige Indien i 1846. Den Sikh’ske 
hær blev, mere eller mindre, totalt udslettet, og det betragtes som 
det afgørende slag i den første Anglo-Sikh’ske krig.
I den britiske hær er der, modsat i den danske, tradition for at regi-
menternes faner altid føres af en officer. Under The Battle of Sobra-
on var den britiske hær meget tæt på at lide nederlag. Særligt da of-
ficeren der førte fanen frem i stormen på de feltbefæstede Sikh’ske 
stillinger, blev slået ihjel af fjendens beskydning, så det sort ud for 
briterne. Først da den snarrådig Sergeant McCabe stormer frem og 
griber fanen, samler de soldater der er tilbage omkring sig, stormer 
imod de fjendtlige stillinger og har held til at bryde igennem, og 
får etableret et brohoved som den britiske hær kan bryde igennem, 
vender lykken. Briterne ender med at vende et muligt nederlag til 
en knusende sejr.
På årsdagen for slaget afholdes en parade, hvor hele bataljonen 
står antrådt langs vejen, fra Officersmessen til Sergentmessen. Be-
falingsmanden der bliver udnævnt til Sobraon Sergeant, marche-
rer med et Fanekommando til Officersmessen, hvor Obersten står 

klar til at overdrage regimentets fane til Sobraon Sergeant. Deref-
ter marcheres der tilbage til Sergentmessen, hvor fanen så den ene 
gang om året opbevares, til ære for den tapre Sergent der vendte 
krigslykken for den britiske hær i Indien i 1846.
Den britiske gæstfrihed var overvældende, og der blev rundvist, 
opvartet, underholdt, tegnet og fortalt. Programmet for dagene var 
klart. Det var en fest der skulle strække sig over flere dage, og af 
programmet kan blandt andet nævnes tid på skydebanen med for-
skellige britiske våben og kampvognssimulator, historisk udflugt til 
et gammelt SS slot, og selvfølgelig en hel del ”messetjeneste”, hvor 
humøret var højt og historierne gode.
Besøget afsluttes fredag med selve paraden og dertil hørende Gal-
lamiddag, taler og god mad.
Vi har også tradition for at udveksle gaver, messerne i mellem, som 
efterfølgende kan pynte på vægge og hylder, og minde om det tætte 
bånd mellem vore enheder. I år fik briterne blandt andet overrakt 
den nye Garderstatuette ”Den vagtgående Garder”, fra det danske 
design firma ”Design by Witt”
Vi ser frem til at modtage to britiske kollegaer, til vores årsdag, og 
gengælde gæstfriheden.

DRONNINGENS OG 
PRINSESSENS SOLDATER
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Musikkorpset

Af Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist 

Lennart Blak Bager Jensen, klarinettist i Livgardens Musikkorps, 
er ikke en mand, der gør noget særligt væsen ud af sig. Han går 
stille med sine mange og store kvalifikationer, erhvervet gennem 
uddannelse, udfordringer og arbejde. I 33 år har han spillet klarinet 
i Musikkorpset, og sideløbende hermed har han arbejdet som in-
struktør, dirigent og dommer i musikkonkurrencer og – seminarer 
i Norge og Danmark og som dirigent i Hjemmeværnets Musikkorps 
Storstrømmen.
Lennart er født i Maribo 1954. Musikken førte ham til konservato-
riet i Hamburg som 17årig, og 8 år gik med klarinetstudier i Ham-
burg og Berlin indtil debuten med Hamburger Symphoniker. Deref-
ter var Lennart ansat i flere tyske orkestre. Han kom til Livgardens 
Musikkorps i juni 1983, og hans allerførste dag var selve 325 års 
jubilæumsdagen. Ilddåben var direkte i festparaden, et kæmpe op-
tog med alle danske musikkorps, hjemmeværnsorkestre og utallige 
gardere. Lennart skulle både marchere og spille den lille es-klari-
net, alt sammen helt nyt for ham ligesom uniformen og bjørnen. Det 
var en heftig 1. arbejdsdag, der også omfattede musik i Kgs. Have og 
festkoncert i Tivoli om aftenen. I 2008 spillede Lennart Blak også 
med til 350års jubilæet – det er en flot ring at slutte.

33 år i Musikkorpset 
– TID TIL PENSION

Garden i sne, foto: Jesper Hyllested.

Lennart blev rigtigt ansat i 1987, hvor han delte 1. pladsen ved kon-
kurrencen om den ledige stilling med Vibeke K. Lembke, der blev 
den første kvinde i musikkorpset. Da hun et halvt år senere flyttede 
til Århus Symfoniorkester, overtog Lennart pladsen fast. Lennart 
taler om de år som en opvågningstid, hvor kvinderne holdt deres 
indtog i den mandsdominerede livgarde-verden. Man var meget op-
mærksom på ligestilling, og andre forandringer var på vej med stør-
re seriøsitet omkring koncertproduktionerne, nu under ledelse af 
en kunstnerisk leder, Verner Nicolet. Marchorkestret udviklede sig 
til også at være et koncertorkester. Den positive udvikling afspej-
lede sig bl.a. i de mange amatørorketres beundring for Livgardens 
Musikkorps, de professionelle, der fortsat er kilde til stor inspira-
tion ude omkring, udtaler Lennart Blak. Som vision for fremtidens 

Følg med i Musikkorpsets kalender på www.livgardensmusik-
korps.dk. Her kan du se, hvornår musikkorpset spiller til para-
der og koncerter, læse historier fra hverdagen samt købe CD’er 
og LP’er i shoppen. Her er der også link til foreningen Livgar-
dens Musikkorps Venner, der får stadigt flere medlemmer. Som 
”ven” er der mulighed for at komme helt tæt på orkestret, fx 
som praktisk hjælper ved koncerter.

Musikkorps kunne han ønske 
sig større kontakt til de unge: 
gymnasier, skoler, musiksko-
ler, ungdomsorkestre – altså 
dem, der skal være fødekæden 
og sikre fagets fortsatte bestå-
en. ”Det er vigtigt at tage sin 
rolle som forbillede alvorligt. 
Kernepublikummet burde 
være dem, der skal overtage”.
De store forandringer, som 
Lennarts 33 år i Livgardens 
Musikkorps har budt på, har 
heldigvis været med sans for 
at holde på traditionerne. ”Det 
er med til at gøre os levende”, 
siger han.
At trille tommelfingre ligger 
ikke til den nygifte Lennart 
Blak, der bor med sin familie 
i Maribo. Den 1. april går han 
på pension fra Livgarden, men 
tiltræder snart en ny stilling: 
han søgte og fik jobbet som 
musiksagkyndig for alle hjem-
meværnets 15 musikkorps 
med både administrativt an-
svar og musikalsk ledelse. 
Musikkorpset ønsker Lennart 
alt godt i årene, der kommer, 
og siger tak for mange års god 
musik og godt samvær.

www.livgardensmusikkorps.dk
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Vagtkompagniet

2. Vagtholds sidste 
SKYDEBANEDAG
AUG-15 Nicolas Püschl Deletaille

På 2. Vagthold har vi nu overstået vores sidste skydebanedag i 
vores værnepligtige tjeneste. På mange måder en lidt sørgmo-
dig dag, da den på sin vis symboliserer enden på det tætte bånd, 
man efterhånden har fået skabt til sit gevær. Et gevær man har 
gået med i svanehals, i arm, i hvil og over højre skulder så læn-
ge man efterhånden kan huske. Et gevær man kender ud og ind, 
har skilt ad, vedligeholdt og ydet omsorg for i snart 8 måneder.
Men på mange måder også en god dag! Solen står tidligere og tid-
ligere op, og som vintergarder er det yderst befriende, at se solen 
skinne fra morgenstunden. Efter at have sovet den obligatoriske 
halve time i bussen på vej ud til skydebanen i Jægerspris, var solen 
stået op, og vejret var perfekt til de skydninger, som vi skulle ud og 
have.
Udover genopfriskning på skydninger havde vi også lidt nærkamp-
stræning, hvor der også blev givet fuld ild! Men det vigtigste på den 
sidste skydebanedag har, helt sikkert i manges optik, været mulig-
heden for at fortjene et skydemærke!
Dagen forløb godt, skydningerne var generelt gode, vejret var svin-
gende, men det var humøret sådan set ikke. Det har været gælden-
de for vores vagthold, og også bemærket på tværs af vagtholdende, 
samt en ting vi har fået ros for, hvilket helt sikkert skyldes det fæl-
lesskab vi har. 
Som garder, og særdeles vintergarder, skal der ikke herske tvivl om, 
at der findes knap så sjove opgaver, og det kan være hårdt og koldt 
at stå ude på Amalienborg plads fra kl 02-04 i minus 11 grader, eller 
skulle ud og skovle sne væk fra vendesten. Alligevel er det noget der 
foregår uden brok.

”Man kan tage personen ud af 
livgarden, men man kan ikke 
tage livgarden ud af personen.”

En anden faktor der spiller ind er stoltheden. Vi er alle utroligt stol-
te af at være gardere, og har alle vores stolte øjeblikke. Vi havde jo 
blandt andet fornøjelsen af at stå på Amalienborg den 1. Januar til 
den store nytårstaffel, en hektisk dag, hvor der virkelig var travlt. 
Man skulle træde til gevær hele tiden, der var meget opmærksom-
hed, så vi skulle være 110% på. Men humøret var i top hele vagten 
igennem, og især efter aftrædelse var vi en bunke stolte gardere.
Vi er et stolt vagthold med højt humør, der sørgmodigt ser mod 
enden af vores tjeneste! Tiden har været lang, men alligevel føles 
den nu så kort. Vi har i skrivende stund en måned tilbage, inden vi 
aftrædes til civil, men det er en ting, der er helt sikkert, man kan 
tage personen ud af L ivgarden, men man kan ikke tage Livgarden 
ud af personen. 
Pro Rege Et Grege, En gang garder, Altid garder. 2. Vagthold bliver 
snart erstattet af nogle nye gardere, de kommer selvfølgelig ikke til 
at have det lige så hårdt som os, eller være nær så dygtige, men vi 
ønsker dem det bedste. I skrivende stund er der 32 dage, 17 timer 
og 57 minutter til vi bliver aftrådt til civil, men hvem tæller?....

Tid til afslapning mellem skydningerne.

Skyttens selvkontrol indøves før skydning.

Skydningen er i gang på Hovnæs.
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APR-12 Garder Andersen 
Jeg læste i sidste Garderblad, at man kunne indsende sjove 
soldaterhistorier til Garderbladet. Jeg har én speciel historie, 
som jeg stærkt føler for at dele med resten af læserne. 

Vi var lige kommet hjem fra første felttur i slutningen af april må-
ned. Det regnede selvfølgelig på hele feltturen, hvilket al udrustning 
også bar præg af. Efter et par timers vedligeholdelse kom min grup-
pefører ind på øvre puds, og skulle bruge tre frivillige til at vedlige-
holde hans GD på miljøpladsen. Det var endelig lykkedes gruppen 
at finde varmen og lidt tørt tøj, så udsigten til atter at skulle ud i 
forårsregnen vakte ikke just begejstring. Jeg meldte mig dog frivil-
ligt sammen med et par stykker andre, og smuttede derpå ned til 
miljøpladsen. 

Vi stod og ventede en 5 – 10 minutter mens vi røg vores våde smø-
ger. Da vi lige akkurat var blevet gennemblødte igen, kom sergenten 
listende ind på miljøpladsen i GD´en. Vi havde ikke forventet, at der 
blev meget at smile af, men heldigvis stod vores gruppefører for un-
derholdningen. Sergenten kørte langsomt GD´en op mod de halve 
meter brede ramper. Men på trods af de forholdsvis brede ramper, 
formåede han at køre ned mellem ramperne, da GD´en befandt sig 
på toppen – godt en meter over jorden. 

Så holdt GD´en der. Med to hjul på den ene 
rampe, og to hjul svævende mellem ramperne. Trods den gennem-
blødte situation og den lurende frygt for at trække på smilebåndet, 
brød vi alle tre sammen i latter. Og hvad så med sergenten? Jo, han 
steg ud af GD´en, så strengt på os, og sagde: ”I lukker bare røven om 
det her”, hvorefter han forlod miljøpladsen. GD´en efterlod han mel-
lem ramperne, så den måtte vi jo vaske så godt vi kunne, indtil en 
seniorsergent kom forbi, og fik kørt den ordentligt på plads. 

Og ja, hele delingen kendte selvfølgelig historien inden aftrædelse… 

Har du en soldaterhistorie, 
du ynder at fortælle?

 
Send den til 

garderbladet@garderforeningerne.dk 

GARDERHISTORIER
Tanker ved indkaldelse til Livgarden!
I dagene op til den 11. november 1955 mindes jeg at gå rundt i en 
helt speciel forventning. Nu havde jeg i mere end et år gentagne 
gange måttet tåle omgivelsernes nedladende forundring over, at jeg 
med min beskedne højde af 178 cm var blevet udtaget til oplæring 
i den ædle krigskunst ved Den Kongelige Livgarde.
Der var begyndende hård huds-dannelse under forfødderne og 
gentagne krampetrækninger i lægmuskler, hidrørende fra den tå-
spidsstilling, jeg havde tiltaget mig for dog at komme til at syne af 
noget mere end de sølle 178 cm. 
Alt dette ville snart være forbi: thi den 11. november 1955 kl. 12.00 
var starten på de 16 mdr., der skulle bekræfte, at man var kvalifice-
ret til at være en del af denne militære enhed, der normalt opfattes 
som en elite-enhed
I ugerne og specielt de sidste dage inden mødedagen var der na-
turligt nok en del praktiske gøremål i forbindelse med afviklingen 
af sit civile job og tilværelse samt forberedelser til militærtjeneste.
Så vidt jeg husker, var mødedagen en torsdag og de tre ugedage 
inden var jo som afpasset til at samle de ting sammen, som man 
i overensstemmelse med indkaldelsespapirerne og gode råd fra 
gamle soldater burde stille med og så naturligvis de ting, som ens 
mor absolut mente var nødvendige for, at man kunne klare strabad-
serne. Nuvel i tilfældig rækkefølge: synål og tråd, stoppenål og garn, 
uldne sokker, toiletgrej af forskellig art, khakiskjorte m.v. 
Den obligatoriske karseklipning var man klar over skulle foretages 
inden fremmødet, idet rygterne om standarden og kvaliteten af den 
klipning, man måtte igennem, såfremt hårlængden ikke fandtes til-
fredsstillende kort, lod meget tilbage at ønske og mindede mest af 
alt om en mislykket fåreklipning.

Det sidste bal på kroen havde man naturligvis 
også deltaget i – en form for afskedsfest, hvor 
man på én eller anden måde var hovedperson 
sammen med de af ens kammerater, som også skulle springe soldat. 
Men var det nu alligevel ikke noget særligt at man skulle til Livgar-
den? I hvert fald var det specielt, at man som jyde skulle så langt 
hen som til hovedstaden/Sjælland – i øvrigt for første gang for mit 
vedkommende. Jeg mindes, at som aftenen skred frem, da voksede 
- delvist hjulpet af rigeligt øl – en følelse som vikingerne måtte have 
haft, inden de drog på togt.
Afrejsen fra hjembyen måtte nødvendigvis tiltrædes aftenen før 
mødedagen og naturligvis blev fedekalven- eller var det and/
gås i anledning af Mortensaften slagtet. Efterhånden som afrejse-
tidspunktet nærmede sig tiltog følelsen af en vis beklemthed ved 
tanken om det nye og ukendte et eller andet sted langt borte. En 
beklemthed en på én og samme tid både apatisk og nonchalant 
holdning til de ting, der foregik omkring én. Kneb man en tåre, da 
toget satte i gang?
På den første strækning fra Auning til Randers stødte et par kam-
merater til, der også var indkaldt til andre sjællandske regimenter. 
Men fra Randers og til endemålet Københavns Hovedbanegård gik 
det op for en, hvad begrebet soldatertog betyder. Ved hver station 
myldrede det ind med jævnaldrende, der helt tydeligt var i samme 
båd som én selv. Der var høje og lave, tykke og tynde, forsagte og 
overmodige, bedrøvede og muntre, nogle med ”fjer” på og andre 
ædru. Men fælles for alle var den før omtalte korte frisure og ba-
gage af et så beskedent omfang, at man var klar over, at de skulle et 
sted hen, hvor man på omsorgsfuld måde ville tage ansvar for deres 
ekvipering fra top til tå.

#GARDERLIVFå dit billede med i 
Garderbladet ved at 
hashtagge det #garderliv

@simoncaspersen
There’s always someone who 
has a worse day than you 
#denmark #army #danish 
#forsvaret #garderliv 
#livgarden

@martinlindhardt
Klar til at få taget foto til mor og 
far #skolefoto #garderliv

@casperholstjensen
Det så skønt! Når man 
står op om morgenen og 
påfører sine Rex mærker! 
#fantastiskfølelse #livgarden 
#garderliv

@frederikkongs
Jagten på god puds...  
#livgarden #livgardenskaserne 
#godpuds #garderliv 

Garderhistorier
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GARDERGOLF 2016
Gardergolf 2016 afholdes i forbindelse med 
De Danske Garderforeningers repræsentantskabsmøde i Skan-
derborg, søndag d. 29. maj 2016.
Vi mødes på Stensballegaard Golf, Bygaden 70, 8700 Horsens, 
kl. 09.00 søndag formiddag, hvor der bliver givet en kort orien-
tering om dagen. 
Følg med på gardergolf.dk.

Tilmelding foregår på mail:
Karsten G. Holm: vipdg3@bbsyd.dk
Opgiv venligst: Navn, adresse, telefonnummer, DGU nummer og 
handicap.
Indsæt betalingen på 475, - kr. pr. deltager, på konto i Nordea 
2452  7556 679 171. 
Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget. 
HUSK at anføre: Dit navn og Gardergolf på indbetalingen. 
Tilmelding så hurtigt som muligt, du må meget gerne sende en 
mail, at du/I ønsker at deltage, så kan der blive blokeret tider til 
alle, dog senest 10. maj 2016

PRÆSIDIETS 
SKYDEUDVALG

 

Siden begyndelsen af januar har gardere over hele landet væ-
ret på skydebanen for at deltage i dette års landsskydning på 
15 m. Alle har gjort deres bedste i forsøget på at opnå så mange 
point som muligt, og hvor nogle er meget tilfredse med resul-
tatet, så undrer andre sig over, hvorfor lige præcis det eller de 
skud nu skulle ud og sidde i stregen. Fælles for alle deltagere 
er dog, at de har haft en hyggelig aften på skydebanen sammen 
med andre garderkammerater.
De mange skydeskiver er nu på vej til at blive returneret til 
Skydeudvalget, som derefter går i gang med at tælle point. 
Udvalgets blik er ved pointtælling skarpt og retfærdigt, så alle 
deltagere får de korrekte point. Når bedømmelse af skiver er 
overstået vil den endelige resultatliste bliver udarbejdet, og i 
forbindelse med Repræsentantskabsmødet den 28. maj 2016 
vil præmier blive uddelt.
Næste skydninger i regi af De danske Garderforeninger er 
Landsskydningen på 200 m, som skydes i august og september, 
og så er der skydningen i Vingsted, der afholdes lørdag den 17. 
september. Skydeudvalget håber naturligvis på stor deltagelse 
til begge disse skydninger. Nærmere information om begge 
skydninger vil tilgå, når tiden nærmer sig.
Skydeudvalget takker for opbakningen til Landsskydningen på 
15 m, og siger på gensyn på skydebanerne.
Slut op om skydning i De Danske Garderforeninger – en fælles 
aktivitet for alle Gamle Gardere på tværs af foreningerne.
 Præsidiets Skydeudvalg

HOLD NOV-61
55 års jubilæum markeres søndag d. 1. maj 2016, kl.10.00 på Ro-
senborg Eksercerplads. Mød op 1/2 time før.
Foto og frokost efter paraden. Meld dig til hos GD 415, Finn O. Møl-
ler, e-mail: oscarina@youmail.dk eller på tlf.: 2246 5187

SEP-66
GIV AGT
Så nærmer vi os halvtreds året fra vi blev indkaldt, så vi mødes søn-
dag d. 1. maj kl. 10:00. 
I kan kontakte undertegnede på mail: ove.stenshult@gmail.com, el-
ler på tlf.: 2121 0685. 
Garderhilsen 
696-448 Ove Frederiksen 
På gensyn

HOLD NOV-71
Ses vi til 45 års jubilæum den 1. maj?
Vi mødes til højre for porten i Gothersgade 9:30.
Gunnar Frees og Carsten Hjorth finder et sted hvor vi kan mødes 
til en frokost.
Tilmelding til en af følgende:
Gunnar Frees, mobil 6178 9606, gunnar_frees@hotmail.com 
Carsten Saxild Hjorth, mobil 4015 7552, saxild.hjorth@gmail.com
Uffe Lauritsen, uffelauritsen@gmail,com
Vi ser frem til en fornøjelig dag. Tilmelding senest 15/4.

www.gardershop.dk www.nordea.dk www.deloitte.com

Præsidienyt
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Skanderborg 2016

Repræsentantskabsmøde i 
SKANDERBORG
De Danske Garderforeninger afholder Repræsentantskabsmøde i 
Skanderborg d. 28. Maj 2016. Det er gratis at deltage i mødet, og 
ethvert medlem kan deltage. 

Repræsentantskabsmødet 2016 afholdes lørdag d. 28. Maj på Hotel 
Skanderborghus kl. 11:00. Forinden vil Garderforeningen for Skan-
derborg og Omegn være vært ved en kop kaffe. 

Husk på, at Repræsentantskabet er vor organisations højeste myn-
dighed. I år skal Repræsentantskabet tage stilling til nogle centrale 
tiltag. Det er derfor vigtigt, at din forening repræsenteres i Skander-
borg. Vi minder om, at deltagelse i Repræsentantskabsmødet ikke 
forudsætter deltagelse i hele weekendarrangementet. Vi glæder os 
til at se dig! 

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 
– IKKE BLOT ET MØDE 
27. – 29. maj 2016 
Igen i år, har vi valgt at gøre Repræsentantskabsmødet til et week-
end arrangement for dig og din ledsager. Vi starter allerede fredag 
aften med Kammeratskabsaften og koncert med Den Kongelige 
Livgardes Musikkorps. Lørdag starter vi traditionen tro dagen med 
andagt og parade før mødet, og om aftenen inviterer vi til årets fest-
middag. 

Fredag kl. 17.30

Lørdag kl. 09.45

Søndag kl. 09.30

Lørdag kl. 11.00

Lørdag kl. 11.00

Lørdag kl. 17.45

Lørdag kl. 08.30

Fredag kl. 20.00

Den Kongelige Livgardes 
Musikkorps giver gratis 
koncert for dig og din 
ledsager fredag aften. 
Husk at deltagelse 
kræver tilmelding senest 
fredag d. 6. maj! 

Efter morgenandagt stiller vi op 
til parade, hvor Skanderborgs 
borgmester, Jørgen Gaarde (S), 
vil byde velkommen. Herefter 
vil paraden marchere gennem 
Skanderborg med Musikkorpset 
og tambourer i spidsen. 

Weekenden afsluttes med 
Gardergolf på Stensballegaard 
Golfbaner.

Efter marchen vil vi alle 
returnere til Skanderborghus, 
hvor Repræsentantskabsmø-
det afholdes. Før mødet går i 
gang, vil Garderforeningen for 
Skanderborg og Omegn være 
vært ved en kop kaffe. Efter et 
veloverstået møde, vil der være 
frokost og hyggeligt samvær. 

Mens der holdes Repræsen-
tantskabsmøde vil ledsagerne 
blive orienteret om Slotskirken 
og Skanderborg Festivalområde 
(Bøgescenen) på Skanderborg-
hus, hvor der vil blive serveret 
kaffe og rundstykker. Efter kaf-
fen går turen til Sølund museet, 
festivalområdet og slotskirken. 
Ledsagerarrangementet afslut-
tes med frokost på Skander-
borghus klokken 13.30.

Lørdag aften afholdes den 
traditionsrige aftenfest på 
Hotel Skanderborghus, hvor der 
serveres en 3-retters menu og 
kaffe med kransekage. Der vil 
være vin, øl og vand ad libitum 
under middagen, hvor vi vil blive 
underholdt af musikeren Jesper 
Bjarnesen.

Lørdag morgen mødes 
vi ved Slotskirken til fa-
neopstilling og morgen-
andagt. 

Efter en dejlig koncert 
med Musikkorpset 
afholder vi kammerat-
skabsaften, hvor der vil 
være god mulighed for at 
snakke soldaterhistorier. 
Kammeratskabsaftenen 
afholdes på Skander-
borghus og forventes 
afsluttet klokken 22:00. 

www.ok.dk www.jef.dk www.veteranhjem.dk
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Skanderborg 2016

Overnatning i forbindelse med Repræsentantskabsmødet skal 
deltagerne selv sørge for.  
Foreningen har indgået hovedaftale med Skanderborghus / Hør-
ning Hotel & Kro om reservation af værelser ”efter først til mølle”. 

Skanderborghus, Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg 
Pr. nat. Dobbeltværelse 860 kr. – Enkeltværelse 760 kr. 
Booking pr. telefon 8652 0955 Der er mulighed for overnatning i 
autocamper (ikke adgang til toilet). Pris for 2 dage, inkl. morgen-
mad pr. person udgør 250 kr. 

Hørning Kro & Hotel, Århusvej 4, 8362 Hørning 
Pr. nat. Dobbeltværelse 860 kr. – Enkeltværelse 760 kr. 
Booking pr. telefon 8692 1311 

Hotel Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg 
Booking: www.booking.com/Skanderborg-Park 
Telefon 8993 3310 

Motel Skanderborg Syd, Horsensvej 30, 8660 Skanderborg 
Booking: www.booking.com/Motel-Skanderborg-Syd  
Telefon 8657 2888 

Danhostel Skanderborg – Vandrerhjem, Kindlersvej 9, 8660 
Skanderborg. 
Booking: www.skanderborg-danhostel.dk  Telefon 8651 1966

Skanderborg Camping, Horsensvej 21, 8660 Skanderborg 
Booking: www.campingskanderborg.dk  Telefon 8651 1311 

Birkhede Camping, Lyngvej 14, 8680 Ry 
Booking: www.birkhede.dk  Telefon 8689 1355 

Holmens Camping, Klostervej 148, 8680 Ry 
Booking: www.holmens-camping.dk  Telefon 8689 1762 

Fredag: Koncert i Kulturhuset  0 kr. 

Fredag: Kammeratskabsaften på Skanderborghus  275 kr. 

Lørdag: Repræsentantskabsmøde (betales af DG)  0 kr. 

Lørdag: Mødefrokost  275 kr.

Lørdag: Ledsagertur – inkl. formiddagskaffe og frokost  275 kr. 

Lørdag: Aftenfest (3 retters menu og kaffe. 
Vin, øl og vand ad libitum under middagen)  625 kr.  

Gebyr ved tilmelding og betaling modtaget 
efter 15. marts 2016  100 kr. 

Gebyr ved tilmelding og betaling modtaget 
efter 15. april 2016  200 kr. 

Afbud meddelt senere end 15. maj 2016 refunderes ikke. 

Tilmelding foregår via Garderforeningen for Skanderborg og 
Omegns hjemmeside: www.skanderborg-garderforening.dk 
Har du ikke mulighed for at tilmelde dig via Internettet, kan du 
kontakte kasserer Freddy Jacobsen, tlf. 2223 3058 eller Jørn Bech 
Nielsen, tlf. 2325 2829. 

Bestyrelsen og Suppleanter for Garderforeningen for Skander-
borg og Omegn 
Asger Thykjær, Formand, Freddy Jacobsen, Kasserer, Bjørn Nils Eb-
besen, Best.medl., Jørn Svenstrup, Best.medl., Jørn Bech Nielsen, 
Best.medl., Per Gram Krugstrup Pedersen, Suppl. og Per Rossen, 
Suppl. 

Garderforeningen for Skanderborg og Omegn 
www.skanderborg-garderforening.dk 
Formand Asger Thykjær, Hadrupvej 65, Vedslet, 8732 Hovedgård, 
tlf. 2166 6559, Mail: brittaogasger@fibermail.dk 

Maul Biler
www.skoda-skanderborg.dk
Tlf. 8652 0033

Sparekassen Kronjylland
www.sparkron.dk
Tlf. 8762 3861

Superbrugsen
www.superbrugsen.dk
Tlf. 8687 1555, Tlf. 8692 1051

Stilling Køl og El
www.stilling-koel-el.dk
Tlf. 8657 1644

Christiansmindevej’s Plantecenter
www.skanderborg-plantecenter.dk
Tlf. 8652 2540

Spar
www.spar.dk
Tlf. 8793 4210

DELTAGER PRISER



Garderforeningerne i Nordjylland (1)
Vicepræsident: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. priv. 9798 1767 /a. 2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk

Regionsskydeleder: 
APR-88 Glenn K. Andersen 
Vorupørvej 228, 7700 Thisted
Tlf. mob. 2517 4374
Fax: 9797 5007
e-mail: gkn@cimbria.com

Regionsbowlingleder: 
702-SEP-64 Kjeld Christensen
Herluf Trolles Gade 23, 1.th., 9000 Aalborg
Tlf. 2330 9286
e-mail: kc@stofanet.dk

Brønderslev og Omegn  GF 70
 1/7 1947
Formand: MAJ-89 Jan Hall Andersen
Klarup Skolevej 6, 9270 Klarup
Tlf. 41 17 42 08
e-mail: zinksmeden@gmail.com 

Hadsund og Omegn  GF 40
 29/12 1917
Formand: 788-SEP-62 Niels Vestergaard
Læsøgade 6, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 33 51 · Mobil 24 49 99 85
e-mail: nielsvestergaard@privat.dk

Himmerland  GF 34
 4/12 1914
Formand: 433-NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75
e-mail: garder@himmerlandsgf.dk
www.himmerlandsgf.dk

Hjørring og Omegn  GF 56
 14/3 1930
Formand: 267-JUL-59 Bent Mikkelsen
Blågranvej 22, 9800 Hjørring
Tlf. priv. 98 92 36 52· Mobil 50 54 96 88
e-mail: bentogbettymikkelsen@gmail.com
www.hjgarderforening.dk

Hobro og Omegn  GF 35
 28/5 1915
Formand: APR-88 Claus Storgaard Nielsen
Buen 4, Gettrup, 9500 Hobro
Tlf. 40 46 03 33
e-mail: clausstorgaardnielsen@hotmail.com

Morsø GF 44
 16/7 1918
Formand: 686-SEP-64 Knud Rasmussen
Soelbergsvej 11, 7900 Nykøbing M
Tlf. 97 72 22 36
e-mail: aak.rasmussen@gmail.com
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Vendelboskydning 2016

Kære Garderkammerater
Thisted Amts Garderforening har i 
år, fornøjelsen af at invitere til:
Holdskydning om Vendelbopoka-
len og Veteranpokalen lørdag d. 2. 
april 2016.
Vi mødes kl. 11.00 i Sjørring Hal-
len, Hjørnet 2, Sjørring 7700 Thi-
sted (indgang fra bagsiden af Hal-
len)

Dagens Program
11.00 - Ankomst til Sjørring Hallen
11.00 - Der skydes efter gældende 
proportioner.
15.00 - Spisning og uddeling af po-
kaler.

Spisning koster 125 kr. pr. person, 
inkl. kaffe og brød ved ankomst og 
drikkevarer 
Der skydes efter gældende pro-
portioner, dvs. hovedskydningen 
er hold af 3 skytter og ligeledes er
Veteranskydningen bestående af 
hold på 3 mand, som er fyldt 55 år 
inden skydedagen.

Priser:
Hovedskydning 150 kr. pr. hold.
Veteranskydning 150 kr. pr. hold.

Tilmelding til arrangementet be-
des foretaget skriftligt på vedhæf-
tede tilmeldingsliste.
Senest tirsdag d. 29. marts til 
Niels Godiksen 2090 7901 el 
n.godiksen@mail.dk 
Med Garder Hilsen
Thisted Amts Garderforening

Region 1

www.ok.dk www.jef.dk www.veteranhjem.dk

Garder golf i Himmerland  
Sted: Aars Golfbane, Tandrupvej 6, 9600 
Aars . (kun 5 km. fra Europa Tour banen)
Tid: Søndag den 22. maj 2016 kl. 10.00 med 
løbende start. 
Matchen er for alle golfspillende gardere 
med ledsager. Green-fee kr. 400,00 - SNG kr. 
200,00. Matchfee kr. 20,00 excl. mad. 
Præmier: Der dystes om Himmerlands GF 
jubilæums vandrepokal, som nov-75 Ernst 
Klysner skal forsvare på sin hjemmebane. 
Desuden er der præmier for hver 5 deltage-
re. Endvidere er der præmie til den der kom-
mer tættest på hul i et slag på green på alle 
par 3 huller. 
Efter matchen serveres nationalretten stegt 
flæsk m. kartofler, persillesauce og rødbeder. 
Derefter overrækkelse af præmier. Vi håber 
som sædvanlig på et stort fremmøde til den-
ne golfdag i det herlige Himmerland.
Vil du med? Bindende tilmelding senest tirs-
dag den 17. maj 2016 kl. 18.00 til golfleder 
Kjeld Sørensen mobil/SMS 2174 7775 eller 
mail garder@himmerlandsgf.dk
med oplysning om DGU nr. og HCP.

Mandag den 29. februar 2016 kl. 18.00 
mødtes 16 bowlere i Himmerlands Bow-
lingcenter i Gatten.
Der blev bowlet i to præmiegruppe en 
dame og en herrerække med præmier for 
hver 5 deltager samt for strike med isat gul 
kegle forrest. Damerækken blev vundet af: 
Sys Pedersen med 239 kegler og nr. 2 blev 

Ved den afholdte skydeaften 3. februar, var 
vi samlet 19, med hjælp fra andre soldater-
foreninger. Bedste resultater blev opnået af 
OKT-86 Mogens Rasmussen og 909-MAJ-
61 Poul Svendsen, som begge fik overrakt 
et krus.

Torsdag den 18. februar afholdte forenin-
gen sin årlige generalforsamling med 20. 
deltagere. 819-JUN-67 Hans H. Færch lede-
de aftenen som dirigent. Såvel formandens, 
kassererens og skydeudvalgets beretnin-
ger blev godkendt, efter hver især havde 
aflagt deres beretning for 2015. Følgende 
var mødt op, og fik tildelt bjælke og hæ-
derstegn 60 år, 978-NOV-53 Jørgen N. Sø-
rensen, 50 år, 350-MAJ-64 Helge Rubæk, 40 
år, 606-MAR-58 Poul Sloth Søndergård, 40 
år, OKT-74 Mads Høngaard og 25 år, JAN-
70 Leif A. Jensen. Der var 4. fra bestyrelsen 
som ikke ønskede genvalg. Nyvalgt til be-
styrelsen blev følgende: 606-MAJ-58 Poul 
Sloth Søndergård, OKT-74 Mads Høngaard, 
MAJ-77 Erling Gludsted og FEB-78 Lars Z. 
Rath. Den nye bestyrelse har endnu ikke 
konstitueret sig i skrivende stund.

267-JUL-59 Bent Mikkelsen

Aase Nielsen med 238 kegler. Herrerækken 
blev vundet af: MAJ-54 Poul Arne Nielsen 
med 311 kegler, nr 2 blev JAN-90 Mogens 
Dalsgaard med 280 kegler. Aftenens 3 stri-
ke blev lavet af JUN-68 Leif Pedersen (2) og 
NOV-75 Kristian K. Kristensen. 



 Region 1
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Nordjylland GF 10
 24/3 ,1908
Formand: JAN-80 Olav Vibild
Klithagen 2, Klitgaard, 9240 Nibe
Tlf. arb. 28 14 35 01 
Tlf. priv. 98 35 01 30
e-mail: kontakt@gfnordjylland.dk
www.gfnordjylland.dk 
www.facebook.com/gfnordjylland

Randers By og Omegn GF 08
 1/2 1908
Formand: 505-SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09 
e-mail: aaledamgaard@mail.tele.dk

Thisted Amt GF 04
 8/4 1901
Formand: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf.p. 9798 1767 /a.2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk 
www.thistedamtsgarderforening.dk

Vendsyssel GF 43
 14/5 1918
Formand: DEC-06 Peter Christensen
Gasværksvej 18 A, st. th., 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
e-mail: peter@viland.dk
www.vendsysselgf.dk
www.facebook.dk/vendsysselgarderforening

Østvendsyssel GF 77
 16/11 1971
Formand: 952-MAJ-66 Poul Sonne Jensen
Gl. Lyngdrupvej 15, 9310 Vodskov
Tlf. 98 28 14 78
e-mail: lyngdrup@mail.tele.dk

TIRSDAG DEN 12. APRIL KL. 19.30 SKYT-
TELAUGET:
Med fokus på det kammeratlige samvær 
afholder Skyttelauget skydeaften, hvor der 
også er mulighed for kortspil og rafling. Ste-
det er som sædvanlig skydebanerne på Gl. 
Lindholm Skole. Tilmelding ikke nødvendig.

TIRSDAG DEN 26. APRIL KL. 19.30 TRÆ-
NINGSSKYDNING:
På Gl. Lindholm Skole er der træningsskyd-
ning. Hvis du har lyst til at forbedre din 
skydning, kan det anbefales at komme til 
disse træningsskydninger. Man kommer og 
træner sin skyde-færdighed. Der er også mu-
lighed for at købe en øl eller sodavand - før 
eller efter skydetræningen. Tilmelding ikke 
nødvendig.

TIRSDAG DEN 3. MAJ KL. 19.30
JAGTLAUGETS GENERALFORSAMLING:
Jagtlauget afholder den årlige generalfor-
samling. Alle jagtinteresserede GF-med-
lemmer er meget velkomne. Der udsendes 
skriftlig indkaldelse til alle medlemmer af 
jagtlauget. Husk alle jagtinteresserede GF 
medlemmer har adgang til frit medlemskab 
af Jagtlauget.

KATTESKYDNING:
Tirsdag den 9. februar afholdt Skyttelauget 
den årlige Fastelavnsskydning. Efter ihær-
dig skydning blev vor nye kattekonge jan. 
80 Olav Vibild hædret. En dejlig aften som 
kan anbefales til alle GF medlemmer.

Se de næste arrangementer på vor hjem-
meside www.gfnordjylland.dk

JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Kattekonge Olav Vibild omgivet af skytter 
og vindere fra venstre Jan Krogh, Anders B. 
Mortensen, Egon Lyngby, Oldermand Flem-
ming Hassing. Siddende Bent Christensen og 
Kattekonge Olav Vibild.

28. april kl. 18.00. Virksomhedebesøg på 
Akzo Nobel, saltfabrikken i Assens. Vi skal se 
film om saltproduktionen og får rundvisning 
på fabrikken.Vi slutter med kaffe på Cafe 
Saltbøssen i Mariager. Pris 100 kr incl. kaffe. 
Tilmelding før 20. april.

Referat fra generalforsamlingen på Thisted 
Bryghus d.26/2 2016.
Under middagen uddelte Formanden NOV-
78 Niels Godiksen. 50 års tegn til 103-JAN-
64 Esben Oddershede og 128-MAR-65 
Mogens Munk, 25 års tegn til NOV-90 Jan 
Thomsen og NOV-90 Jørgen Kjeldgaard,
10 års tegn til NOV-90 Brian Kirk Nielsen, 
SEP-88 Jens Kristensen og APR-06 Svend 
Odder.
Der var en livlig debat og forsamlingen 
vedtog, at foreningen i forbindelse med for-
manden og dennes hustrus deltagelse i det 
årlige repræsentantskabsmøde får dækket 
udgifterne ved deltagelsen minus kørsel, 
ca. 4000,- kr.
AUG-79 Jens Dahlgaard fremlagde regn-
skabet for 2015, med et lille overskud på 
kr. 5250,99. og en samlet formue på kr. 
115081,00
Regnskaber godkendt af forsamlingen.
Betyrelsesvalg genvalg til NOV-97 Thomas 
Kristoffersen og MAJ-80 Peder Langballe 
Kristiansen. MAR-85 Søren Denker nyvalgt 
til bestyrelsen.
Bilagskontrolanter genvalg til JAN-70 Niels 
Chr. Nielsen og MAJ-68 Per Rask.
  NOV-78 Jørgen Jensen

Et uddybende referat kan læses 
på www.garderforeningerne.dk 
under Thisted. 

Onsdag 6. april Kammeratskabsaften
Kl. 19:00 Grønlandsvej 16, 9900 Fr.havn
Kammeratligt samvær med skydning, kort-
spil og bowling. 
Onsdag 20. april Generalforsamling
Kl. 20:00 Nærmere tilgår i flg. vedtægter.
Kl. 19:00 vil der være spisning før general-
forsamlingen.
Tilmelding til generalforsamling og spisning 
senest 13. apr. til Peter tlf. 3124 3733.

Vendelboskydning d. 2 april 2016
Så er det ved at være tid til vendelboskydnin-
gen. I år er det Thisted der lægger lokaler til. 
Skydningen foregår lørdag D. 2. april i Thi-
sted. Skydningen starter kl. 11.00.

Siden sidst. Så har der været sidste gang 
skydning samt bowling for denne sæson. 
Vi har skudt 4 gange. Alle gange med god 
opbakning af jer medlemmer – Tak for 
det. Der blev bowlet sidst gang fredag d. 4. 
marts. Vanen tro blev der uddelt præmier 
til den bedste bowler fra bunden. Glæd 
jer til vinteren, vi genoptager selvfølgelig 
skydning og bowling igen.

Følgende har fået besøg på sin runde fød-
selsdag af bestyrelsen: Svend Erik Thom-
sen 

Bestyrelsen arbejder på at lave et virksom-
hedsbesøg ved FM Farver i Nørresundby 
i maj måned. Det endelige program kom-
mer i maj udgaven af garderbladet. I august 
arbejdes på et besøg ved Hammer Bakker 
Museum, med efterfølgende hygge med 
grill ved shelterne i Hammer Bakker. Læs 
meget mere om dette i kommende garder-
blad. NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

 Region 1

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra 

Musikkorpset gør dagen festlig.

Ring til Claus Mærsk. Trompetist ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194



Ringkøbing og Omegn GF 39
 27/12 1916
Formand: JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20. · Mob. 51 76 98 91
e-mail: lindevej.20@dlgtele.dk
www.dg39.dk

Herning og Omegn GF 23
 10/10 1911
Formand: FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pe-
dersen
Henry Heerups Vej 36, 7430 Ikast
Tlf. 60 91 73 42
e-mail: klinch@webspeed.dk

Lemvig og Omegn GF 19
 17/12 1910
Formand: Uffe Sværke
Ringkøbingvej 45, 7620 Lemvig
Tlf. 52 13 55 96
e-mail: usv@skov.dk

Odder og Omegn GF 12
 5/4 1909
Formand: APR-72 Jens Peter Petersen
Smedegade 31, Ørting, 8300 Odder
Tlf. 20 32 33 18.
e-mail: garderforeningen.odder@gmail.com

Holstebro og Omegn  GF 26
 6/5 1912
Formand: SEP-89 Søren Graagaard 
Tokkesdal Lund
Lindeborgvej 12, 7560 Hjerm
Tlf. p. 97 46 54 55/a. 40 37 26 26
e-mail: soerengtl@hotmail.com
www.garderholstebro.dk
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Kranselægning på 
Rindsholm Kro 
Torsdag den 9. juni klokken 
18.30.
Vi starter i Mindelunden med 
kranselægning.
Klokken 19.00 er der spisning (da-
gens ret) pris max. 150.00 kroner.
Af hensyn til spisning er der bin-
dende tilmelding senest den 1. 
juni til Regionsformanden, på mail 
eller sms.
Der opfordres til at tage jeres Fane 
med.
Adressen er Gl. Århusvej 323. 
8800 Viborg.
Garder Hilsen
Jens Saabye

Samsø GF 09
 18/3 1909
Formand: JUL-71 Vagn Aa C. Iversen
Mårup Skolegyde 10, 8305 Samsø
Tlf. 40 21 56 76 
e-mail: videsign@videsign.dk

Silkeborg og Omegn  GF 30
 4/5 1913
Formand: JUL-73 Ole Louring
Ballevej 20, 8600 Silkeborg
Tlf. 61 65 13 47
e-mail: ole.louring@fibermail.dk
www.silkeborg-garderforening.dk

Djursland GF 55
 7/4 1929
Formand: NOV-91 Niels Henrik Skov Pedersen
Tvihøjegaard, Dystrupvej 27, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 14 29 - 51 50 14 29
e-mail: nielsskov27@hotmail.com

Garderforeningerne i Midtjylland (2)

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

Regionsskydeleder: 
JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 
6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20
e-mail lindevej.20@mail.tele.dk

Regionsbowlingleder: 
Vacant

Bjerringbro og Omegn GF 75
 11/7 1961
Formand: 964-JUN-68 Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 19 88
e-mail: ole777964@gmail.com

Salonskydning torsdag den 7. april fra kl. 
18.30 i Skyttehuset Stenvad Bygade 55 Sten-
vad. Det er sidst aften hvor der kan skydes til 
landsskydningen på 15. meter bane i 2016.  
Efter skydningen er der kaffe/te og kage til 
alle, velkommen til alle, også ledsagerne.

Soldaterforenings udflugt lørdag den 
28. maj. Se det udsendte program, og husk 
til melding senest den 4. maj til Niels Skov 
Pedersen 5150 1429 eller nielsskov27@hot-
mail.com.  Det er efter først til mølle.

JAN-63 Chr. Brøgger

Regionsbowling i Region II
Torsdag d.25/2-2016 
Havde vi regionsbowling i Herning der var 
mødt 4 hold op, klar til at dyste mod hin-
anden. Inden spillet gik i gang havde vi lige 
10 min opvarmning, før det gik løs. Alle var 
meget opsat på at give den hele armen for 
at løbe af med sejren. Efter vi havde spil-
let i 1,5 time fik vi lidt at spise, imens der 
blev talt point sammen. Så skulle der deles 
præmier ud og vi fik os en lille tår kaffe. På 
en fin 3 plads kom Herning`s hold 2. På 2 
pladsen kom Viborg og 1 pladsen gik til 
Herning`s hold 1, 
som også løb af med vandrepokalen. Så vil 
jeg godt slutte af med at sige tak til Herning, 
Bjerringbro og Viborg for en rigtig hyggelig 
aften. Jeg ser frem til næste år. 

APR-09 Karsten Fruergaard

Husk! Husk! Pokalskydning M/K: 
Torsdag den 7. april kl. 19:00 i Højmark Hal-

Onsdag den 6. april besøger vi Livgarde 
museet i Horsens, vi samles på Bygmas P. 
plads Nørrevænget Silkeborg, hvor vi stiger 
på en Bus til Horsens, vi ser museet, og ef-
ter dette er der let anretning bestående af: 
1 øl, 1 snaps, 2 stykker med sild, kaffe og 
ostemad, der er plads til 30 personer, så her 
gælder først til mølle princippet. 
Alt dette for en pris af 130,00 kr. Som betales 
i bussen.
Afgang fra Bygma kl. 17.30 præcis. 
Tilmelding til Ole på Telefon: 6165 1347.    
Lørdag den 9. april kl. 10.00, er der vores 
sædvanlige Fugleskydning, som afholdes 
i Gjern Kultur og Idrætscenter Skovvejen 6 
Gjern. Tilmelding Skydelederen snarest.

Onsdag den 4. Maj. kl. 16.30, Kranselæg-
ning på Vestre Kirkegård. Deltag her, da 
Kirkegårdslederen planlægger forskellige 
aktiviteter. 

Generalforsamlingen der afholdtes den 
9.02.2016, havde de faste punkter på dags-
orden, Ny formand blev Ole Louring, som 
overtog posten igen, læs mere på hjemme-

lens skydekælder. Pokalskydning på 15 m. 
sammen med Skjern. Efter skydningen mø-
des vi til hyggeligt samvær, samt Jans gode 
kaffebord i ”Garderstuen”. Alle kan deltage i 
skydningen, da der i henhold til de interne 
regler for skydningen må skydes med fast 
anlæg.

Familiegolf:
Torsdag den 28. april fra kl. 19:00 – 21:30 
ved Dejbjerg Golfklub, Letagervej 1, 6900 
Skjern.
Klubbens træner Johnny Streit vil undervise 
os i putning og udslag fra 19:00 til 20:00, 
hvorefter der er lejlighed til at spille på pay 
and play banen. Klubben har et veludrustet 
klubhus, så der er en god chance for at fugte 
ganen. Nærmeste familie er meget velkom-
men. Yderligere oplysninger på www.dej-
bjerggk.dk/kontakt
Pris: 100,00 kr. pr. deltager. Swipp til 2045 
0056 eller betal ved ankomst.
Tilmelding senest mandag den 18. april til 
Ole Buchreitz Jensen på 2045 0056 (gerne 
SMS) eller olbuje@gmail.com

JAN-72 Anders Bjerg



  21www.gardershop.dk www.nordea.dk www.deloitte.com

 Region 2

Viborg og Omegn GF 15
 25/7 1909
Formand: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 · Mobil 40 37 34 32
e-mail: saabyetjele@hotmail.com
www.viborggarderforening.dk

Skive og Omegn GF 27
 7/6 1912
Formand: 802-SEP-62 Jørgen Smed Kjeldsen
Ahornvænget 41, 7800 Skive
Tlf. 41 57 31 42
e-mail: ahornvanget41@webspeed.dk
www.skivegarderforening.dk

Skjern og Omegn GF 64
 12/3 1943
Formand: FEB-69 Gunnar Jensen
Åvangen 5, 6900 Skjern
Tlf. 30 46 20 73
e-mail: gunnar.yette@hotmail.com
www.skjerngarderforening.dk

Skanderborg og Omegn GF 36
 4/2 1916
Formand: AUG-72 Asger Thykjær
Hadrupvej 65, Vedslet, 8732 Hovedgård
Tlf. 21 66 65 59
e-mail: brittaogasger@fibermail.dk
www.skanderborg-garderforening.dk

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
e-mail: garderkjaer@gmail.com
www.aarhusgarderforening.dk

siden, hvor referater og beretning findes.
På foto ses: Fra vestre Ole Louring - 940-
MAJ-55 Peter Justesen, 60 års tegn - 293-
MAJ-65 Egon Brændgaard Pedersen, 50 års 
tegn - APR-76 Jørgen Overgård, 40 års tegn 
- APR-76 Børge Niebuhr, 40 års tegn - Erik 
Tjener.

NOV-71 Erik Tjener 

Virksomhedsbesøg: Studstrupværket .
Tirsdag den 26. april 2016 kl. 19.00 inviterer 
Garderforeningen for Odder og Omegn til 
fælles virksomhedsbesøg hos Studstrupvær-
ket, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup.
Vi mødes ved Studstrupværket senest kl. 
18.50.
Vi starter i værkets foredragssal, hvor gui-
den vil gennemgå opbygning og funktion (el 
og varme) af Studstrupværkets anlæg.
Derefter vil der være guidet rundvisning på 
selve værket.
Rundvisningen varer i alt ca. 2½ time.
Studstrupværket bemærker, at der er dårlig 
adgang for gangbesværede, da der ikke er 
elevatorer alle steder.
Tilmelding på tlf. nr. 2166 6559 eller mail 
brittaogasger@fibermail.dk senest lørdag 
den 9. april.

Repræsentantskabsmøde 27. – 29. maj 
2016 – i Skanderborg
Husk tilmelding til Repræsentantskabsmø-
det, der afholdes i Skanderborg.
Se omtale i midten af bladet. 

Skydning
Vi har i februar afholdt 15 meter lands-
skydninger. Der deltog 6 skytter.
Det var nogle hyggelige aftner, og vi fik rig-
tig god gardersnak.

100 års jubilæum den 4. februar 2016
Den 4. februar 2016 afholdt Garderforenin-
gen for Skanderborg og Omegn sit 100 års 
jubilæum ved en festligholdelse på Hotel 
Skanderborghus.
Garderudstillingen, lånt fra Viborg, var op-
stillet lige indenfor indgangen ved Recep-
tionen.

Aftenen blev indledt med, at fanen blev ført 
ind af fanebærer og faneløjtnant og stillet i 
sin fanefod til festligt skue.
Formanden stod for slagets gang, så fane, 
taler, sange, underholdning og mad blev 
fremført i den rækkefølge, som det sig hø-
rer til ved en garderforenings fest.
Der blev afholdt taler af
- Foreningens Kasserer Freddy Jakobsen
- Præsident for DG Flemming Rytter
- Vicepræsident for Region II Jens Saabye 
Nielsen
- Tidligere formand Carl Henrik Michelsen
Da "Kongesangen" (Kong Christian stod 
ved højen mast) og "Der er et yndigt land" 
blev afsunget, skete det stående og med fa-
nen fældet af fanebærer og faneløjtnant.
Underholdning stod medlem Finn Søren-
sen for.
Se billeder fra festligholdelsen på www.
skanderborg-garderforening.dk

Skaf et nyt medlem
Hvis du, som medlem af vores forening, 
skaffer ét nyt medlem, vil du få halvt kon-
tingent ét år. Skaffer du to medlemmer får 
du ét helt års kontingent.

AUG-72 Asger Thykjær

Pokalskydning i Højmark Hallen.
Så er der igen konkurrence i skydning på 15 
meter bane mellem Skjern og Ringkøbing 
Garderforeninger for såvel damer som her-
rer.
Det foregår torsdag den 7. april 2016, kl. 
19.00, på skydebanerne i Højmark Hallen.
Damerne dyster om en vandrepokal fra 
Nordea, medens herrerne dyster om en van-
drepokal fra Skjern Bank. Herudover er der 
garderglas til de bedste skytter.
Efter skydningen er der kaffe, pålægsmad-
der og husets fantastiske æblekage.
Kom og hjælp din forening og deltag i efter-
følgende socialt samvær.

Afholdt virksomhedsbesøg og general-
forsamling.
Den 29. februar 2016 var vi på virksom-
hedsbesøg i Borris Lejren og Soldaterhjem-
met. Samme aften og sted blev der afholdt 
generalforsamling. Referat er udsendt til 
foreningens medlemmer.

FEB-69 Gunnar Jensen

Torsdag den 14. april kl. 16.30 besøger vi 
fængslet i Horsens.
Vil du i fængsel, er dette en enestående 
mulighed! Vi får en rundtur, hvor guiderne 
fortæller om livet i fængslet og om, hvordan 
man evt. kunne flygte derfra.
Et meget spændende museum! Efter rund-
visningen spiser vi lækker ”fangemad” i et 
historisk lokale.
Bus fra Musikhuset kl. 16.30 præcis.
Pris: 150 kr./pers. inkl. entré, mad, kaffe og 
bus. Tag gerne en ledsager med.
Bindende tilmelding til: Jørgen Ø. Johnsen 
tlf. 4075 1724. E-mail: abc-telte@mail.dk 
senest den 17. marts.

Skydning
Detachement skydningen er i år foreløbig 
fastsat til tirsdag den 5.juli kl. 14.00. Husk at 
reservere dagen, hvis du vil deltage.
Nærmere oplysninger om skydning hos: 
Jan Creutzberg tlf. 2778 2851. E-mail: 
gfaa1902@gmail.com

Der var i år rigtig flot tilslutning til den år-
lige bowlingaften i Bowl´n´Fun, og der blev 
kæmpet hårdt om de bedste placeringer.
Under den efterfølgende middag var der 
præmieuddeling, og det var atter engang 
Kirsten Møller, som med 116 point satte sig 
på førstepladsen hos damerne.
Hos mændene var det Thorleif Provstgaard 
som vandt 1. præmien og blev vinder af den 
flotte vandrepokal med 167 point.
2. præmien gik til Holger Sørensen, som 
opnåede 144 point og 3. præmie fik Peter 
Møller med 143 point.

1964 Helge Kuno Pedersen

Vinderne i bowling er fra venstre Thorleif 
Provstgaard (1. præmie), Holger Sørensen 
(2. præmie), Peter Møller (3. præmie).



Garderforeningerne i Sydjylland (3)
Vicepræsident: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme. 
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

Regionsskydeleder 
MAR-93 Ulrik Baunsgård,
Birkebækparken 11,
7260 Sdr. Omme
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

Regionsbowlingleder:
OKT-77 Jørgen Jeppesen,
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 7620 1212
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk

Als og Sundeved GF 60)
 12/12 1937
Formand: APR-72 Erik Michelsen
Sarupvej 3, 6470 Sydals
Tlf. 74 40 46 53 / 40 11 48 27.
e-mail: erik_michelsen@mail.dk
www.gfalsogsundeved.dk

Esbjerg og Omegn GF 59
 31/5 1935
Formand: AUG-11 Daniel Sørensen
Torvegade 55, 6800 Varde
Tlf. 24 65 93 11
e-mail: ds-sorensen@hotmail.com

Haderslev GF 57
 16/5 1933
Formand: JUL-71 John de Taeje
Nederbyvænget 414, 6100 Haderslev
Tlf. 74 53 16 88 / 40 91 76 50
e-mail: detaeje@post4.tele.dk
www.haderslevgarderforening.dk

Horsens og Omegn GF 03
 5/10 1889
Formand: JAN-70 Jørgen Bojsen Jensen
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld
Tlf. 75 68 75 99
e-mail: joergenbojsen@turbopost.dk
www.dg-hs.dk

Kongeå-egnen GF 73
 24/7 1958
Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 60 80 92 26
e-mail: vig@lyngsgaard.com
www.kongeåegnensgarderforening.dk

Kolding og Omegn GF 06
 7/8 1904
Formand: NOV-75 Ole Bork Jessen
Sjællandsvej 16, 6000 Kolding
Tlf. 75 50 52 59 / 40 26 00 59
e-mail: ole@borkjessen.dk
www.dgkolding.dk

Book en Blå time på 44 55 59 00

Fredericia og Omegn GF 29
 28/10 1912
Formand: OKT-77 Jørgen Jeppesen
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 76 20 12 12 / 26 20 12 12
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk
www.garder-fredericia.dk
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Referat af generalforsamling d. 11 feb 
2016:
Kontingent: Bestyrelsen havde foreslået 
uændret kontingent (325 KR), men gene-
ralforsamlingen foreslog at hæve kontin-
gentet med 25 KR. Dette blev vedtaget ved 
afstemning. Ny kontingent fra 2017 er så-
ledes 350 KR.
Ny formand: Foreningen har fået ny for-
mand. Valgt blev AUG-11 Daniel Sørensen, 
da MAJ-64 Viggo Jensen valgte ikke at stille 
op som formand og bestyrelselsmedlem. 
Der skal fra foreningen lyde en stor tak til 
Viggo, for godt 40 års bestyrelselsarbejde, 
hvoraf han har været formand siden 1997.
Der blev fra bestyrelsens side foreslået, at 
vedtægterne ændres således, at bestyrel-
sen fremover består af 5 medlemmer, mod 
nuværende 7. samt 1 suppleant mod nuvæ-
rende 2. Foreslaget blev godkendt. Ved ge-
neralforsamlingen i 2017, skal der således 
vælges 3. medlemmer og i 2018 2. medlem-
mer, samt 1. suppleant fra 2017.
Garderforeningen på Facebook: Find os på 
”Esbjerg og Omegns Garderfor-
ening GF- 59” og bliv medlem.
Læs mere på www.garderfor-
eningerne.dk 

Afgående formand MAJ- 64 Viggo Jensen
Ny formand AUG- 11 Daniel Sørensen

Foreningen mødes til vore FASTE AKTIVITE-
TER
BOWLING i Citybowling den første onsdag i 
måneden.
SKYDNING i Middelfart hver onsdag.
Husk at ægtefæller, kærester, børn og bør-
nebørn er meget velkomne til at deltage til 
både bowling og skydning.

KOMMENDE  AKTIVITETER
Fredag d. 1. april - Filmaften hos Arne. Vi ser 
Tattooet på Rosenborg fra 2008 i forbindelse 
med Livgardens 350 års jubilæum..
Onsdag de. 4. maj - 4. maj højtidelighed i Fre-
dericia.
Søndag d. 26. juni - Madkurvstur v/ Lillebælt
5. og 6. juli - 6. Julifest
Se yderligere informationer i GarderNyt og 
på www.garder-fredericia.dk

Lørdag d. 20. februar hyggede en lille slut-
tet flok med bowling efterfulgt af skipper-
labskovs. Foreningens og Regionens me-
stre blev fundet denne dag.

OKT-77 Jørgen Jeppesen

Aktiviteter i april.
Onsdag den 13. april 2016 kl. 10.00 Kamme-
ratskabsformiddag med ledsagere. 
Bemærk dog, at datoen er flyttet til den 
13. april og ikke som det står i det udsendte 
program den 6. april.  Formiddagens  fore-
drag er det næstsidste i denne sæson, og vi 
kan glæde os til at høre et indlæg af ikke 
mindre end én af Den Kongelige Livgardes 
kendte officerer, der samtidig bestrider po-
sten som formand for Præsidiets skydeud-
valg i De Danske Garderforeninger, nemlig 
Oberstløjtnant Jan Stoltenborg. Overskriften 

for foredraget er noget af det mest aktuelle 
vi kan ønske os nemlig:

”Den Kongelige Livgarde anno 2016”.
Dette emne kan ikke andet end interessere 
rigtig mange af vore medlemmer. Efter ind-
lægget er der spørgsmål og efterfølgende 
frokost i cafeteriet.  Dette arrangement er 
det eneste i april så, Vel mødt.

Læs om vores kulturaften, fore-
drag på Haderslev Kaserne og 
trekant-bowling på www.gar-
derforeningerne.dk 

Bowling-aften
Kongeåegnens Garderforening arrangerer 
en bowling-aften for medlemmer med ko-
ner/kærester torsdag den 28. april 2016 i 
Brørup Bowlingcenter, Stadionvej 11, 6650 
Brørup.
Vi har lejet baner fra kl. 19.00 – 20.00.
Prisen er ca. kr. 60-65 pr. prs. for en times 
bowling – alt afhængig af, hvor mange til-
meldinger vi får. 
Tilmelding til Frank Hansen, tlf. 7558 6063 
senest søndag den 24. april 2016.

Frank Hansen



Midtjydsk GF 58
 25/11 1934
Formand: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

Ribe og Omegn GF 28
 18/8 1912
Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 23 69 · Mobil 20 76 31 06  
e-mail: leifhave@hotmail.com

 Region 3
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Sønderjydsk GF 46
 26/9 1920
Formand: Christian Lund
Industrivej 6 1, 6630 Rødding
Tlf. 70 22 17 71, 74 84 11 10 · Mobil 51 23 25 40
e-mail: christianlund@clglasalu.dk

Vejle og Omegn GF 32
 19/11 1913
Formand: JUN-83 Jens Palmelund
Søkærvej 8, 8722 Hedensted
Tlf. priv. 40 58 06 12 · arb. 75 65 06 08
e-mail: k.internet@aab-net.dk
www.garderforeningenvejle.dk

Varde og Omegn GF 72
 8/5 1957
Formand: NOV-90 Carsten Christensen
Tranbjergvej 16, Helle, 6800 Varde 
Tlf. 40 11 30 02 
e-mail: ccskovgaarden@ofir.dk
www.varde-omegns-garderforening.dk

9 medlemmer var mødt op til årets gene-
ralforsamling, den 26/1 i Garderstuen, for-
eningen havde besøg af OL Jan Stoltenborg, 
chef for Livgardens uddannelsesbataljon.
Bo Ringholm aflagde beretning om forenin-
gens virke siden sidste generalforsamling, 
det var Bo’s beretning nr. 32 og den sidste, 
da han ikke ønskede genvalg til bestyrel-
sen.
Johannes Due fremlagde regnskabet viste 
et overskud på kr. 974,-, foreningen har 43 
medlemmer og jubilæumsfondens kapital 
er kr. 11.328. Regnskabet blev godkendt.
Under evt. afslørede Ivar Thisgaard et bil-
lede med Jacob Overgaard Madsen, hvor 
han modtager sit 70 års tegn, Jacob afgik 
ved døden i 2014 og det var hans ønske at 
hans årstegn skulle hænges op i Gardert-
stuen. Afsløringen var lagt i hænderne på 
Ivar Thisgaard, som er nevø af Jacob.
Ulrik Baunsgård motiverede bestyrelsens 
indstilling om tildeling af DSL’s hæderstegn 
i sølv, til den afgående formand Bo Ring-
holm, Bo har været formnand for forenin-
gen fra 1984 til 2016 og afløses af Ulrik 
Baunsgaard. 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret 
sig som følger.
Formand MAR-93 Ulrik Baunsgård
Næstformand MAJ-77 Niels Erik Kromann
Kasserer og registrator FEB-74 Johannes 
Due
Sekretær SEP-88 Berthel Vestergaard
Menigt medlem JAN- 67 Ivar Chr. Thisgaard
Skydeudvalgsformand MAR-93 
Ulrik Baunsgård 
Læs et uddybende referat på 
www.garderforeningerne.dk 

MAR-93 Ulrik Baunsgård

Afgående formand FEB-78 tildeles DSL’s fortjenttegn i sølv af foreningens nye formand.

Den årlige udflugt for medlemmer og an-
dre interesserede, lørdag d. 21. maj 2016.
Turen går til Danmarks flymuseum i Sta-
uning og derefter til Filsø (med guide ).
Afgang fra parkeringspladsen mellem Føtex 
og Kvickly Ribe kl. 8.00 og parkeringsplad-
sen ved Korskro kl. ca. 8.30.
Der serveres kaffe og et rundstykke – Fro-
kost, kaffe med hjemmebag og aftensmad ex. 
Drikkevarer. Pris kr. 550,00 pr. person.
Evt. spørgsmål til Leif Have tlf. 2076 3106 el. 
Peter Hansen tlf. 7471 1123.
Tilmelding senest den 21. april 2016 ved ind-
betaling i Frøs Sparekasse.
Reg. nr. 9738 konto nr. 0000310166 (Husk 
at oplyse navn ! max 35 personer-så først til 
mølle.

Først i juni tur til Gram slot pris kr. 75.- for-
eningen betaler kaffen. Dato følger senere.

Garderforeningen afholder Grillaften den 
18. august 2016, med start fra Baldersbæk, 
som ligger lidt vest for Hovborg. Nærmere 
info senere.

Den 25. august 2016, er der besøg på det nye 
Naturgas anlæg, lidt nord for Holsted. Nær-
mere info senere. Husk at reservere begge 
datoer. 118-NOV-63 H. P. Jepsen

Kommende arrangementer
9. april deltager Sønderjydsk GF som altid 
ved kranselægningen i Søgård, det er klok-
ken 10. Efterfølgende er der kaffe i kantinen 
ved Søgårdlejren.

Garderforeningen har igen et spændende 
tilbud:
Virksomhedsbesøg/ vinsmagning.
“Føtex” Nørregade, Vejle.
Torsdag d. 7. april kl. 19.00.
Varehuschefen vil fortælle om dagligdagen 
og driften af et stort varehus med 165 an-
satte.
Gå ikke glip af denne mulighed for et spæn-
dende besøg i et stort varehus (efter lukke-
tid).
Husk tilmelding til undertegnede senest den 
3. april kl. 08.00

H U S K!  H U S K!  H U S K!
Du er  I K K E færdig med at melde flytning, 
før du har kontaktet din Garderforening el-
ler Garderforeningernes kontor.
(Postvæsenet gør det IKKE)

SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
Https://www.facebook.com/groups/Gar-
derforeningen/

238-NOV-55 Kai, k.internet@aab-net.dk
Mobil 2484 4825

1. maj er der årgangsparade på Livgar-
dens kaserne i Gothersgade. Vi arrangerer 
igen i år en bustur, så vi kan deltage i para-
den og efterfølgende gå ud og få en frokost. 
På busturen vil vi servere kaffe og rundstyk-
ker samt en lille skarp. Prisen for turen vil 
være ca. 350 kr pr. mand, frokosten i KBH 
er for egen regning, men vi bestiller bord et 
sted der ikke er for dyrt.  Det vil også være 
muligt for medlemmer af andre foreninger 
at deltage på turen, da der er flere steder vi 
kan samle op. Nærmere beskrivelse af turen 
og opsamlingssteder kan ses på www.son-
derjydskgarderforening.dk,  men I er meget 
velkomne til at melde til allerede nu.

7. juni er der trekantsskydning i Toft-
lund, hyggelig aften med efterfølgende pøl-
sebord… Tilmelding ved Erik Rindom på tlf. 
2999 6062 og mail  fam.rindom@gramby-
net.dk

Betalingen af kontingentet havde en beta-
lingsfrist i begyndelsen af februar 2016, er 
du en af de få som endnu ikke har betalt 
dit kontingent, så bedes du gøre det omgå-
ende.

Christian Lund



Faaborg-egnen GF 22
 27/8 1911
Formand: 253-NOV-67 Lars Styrbæk Frost
Nørregade 7, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 11 09
e-mail: frostfaaborg@stofanet.dk

Langeland GF 24
 21/10 1911
Formand: 098-JAN-63 Ove Elnegaard-Christen-
sen
Bjergvej 6A Herslev, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 69
e-mail: iec@post11.tele.dk 

Nordfyn GF 51
 5/8 1924
Formand: OKT-80 Renè Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 16 36 / 2168 9687
e-mail: dytbaat@mail.tele.dk
www.nordfyns-garderforening.dk
Bank: 6863 1009583

Kerteminde og Omegn GF 48
 15/2 1921
Formand: JAN-80 Steen Danielsen
Midskovvej 58, 5370 Mesinge
Tlf. 65 34 18 64
e-mail: sd@bidro.dk

Den Fyenske GF 02
 6/7 1889
Formand: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S
Tlf. 20 73 40 89
e-mail: hgprivat2@gmail.com
www.denfyenske.dk
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Lidt fra vicepræsidenten 
Den 10. marts havde vi Formands-
møde med Langelands Garderfor-
ening som vært. Da der ikke var 
indkommet andre kandidater til 
posten som Regionsrådsformand 
og dermed Vicepræsident for Re-
gion IV inden fristens udløb, blev 
jeg genvalgt som jeres vicepræ-
sident, og det takker jeg for. Efter 
de gældende vedtægter løber min 
periode frem til formandsmødet 
i 2018, og til den tid kan jeg ikke 
genvælges. Der er således to år til 
at køre en ny i stilling. Der er ingen 
der siger, at det skal være en for-
mand. Så hvis du har interessen, så 
snak med din forening. Jeg stiller 
mig til rådighed for råd og vejled-
ning. Det er jo først i 2018, men to 
år er jo lige pludselig gået.

JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident 

Assenskredsen GF 66
 2/9 1945
Formand: JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8, 5610 Assens
Tlf. 64 71 23 70
e-mail: tomkristensen@privat.dk

Garderforeningerne på Fyn (4)
Vicepræsident: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S. 
Tlf. p. 2073 4089
e-mail: hgprivat2@gmail.com     

Regionsskydeleder:
FEB-81 Sendy Alstrøm,
Bækkevej 9, Heden, 5750 Ringe
Tlf. 6266 1989
e-mail: sehal@pc.dk

Regionsbowlingleder:
NOV-75 Ole Vagn Jensen,
Galdbjerg Kohavevej 21, 5874 Hesselager
Tlf. 6224 1250

Regionsudvalg: OKT-80 René Rasmussen, 
dytbaat@mail.tele.dk 
(Nordfyns Garderforening)
FEB-81 Sendy Alstrøm, sehal@pc.dk
(Den Fyenske Garderforening)

Skydning
Bryggeriet Vestfyen Cup 2016 – 50 meter 
udendørs skydning afholdes tirsdag, den 10. 
maj 2016. Sæt X i din kalender, og tilmeld 
dig til formanden på telefon 2299 3712 eller 
til skydeudvalgsformand Kim Lorentzen på 
tlf. 4079 1238, så vi kan møde op og dyste 
imod de andre fynske garderforeninger. 
Husk nu, at vi skal være mandskab nok fra 
Assenskredsens GF. - så vi kan gennemføre 
arrangementet. Indbydelse og deltagerliste 
vil blive sendt direkte til garderforeningerne 
i Region 4. 

Kontingent
Husk nu at få betalt dit kontingent for 
2016. På opkrævningen, som du modtog i 
forbindelse med indkaldelsen til general-
forsamlingen var betalingsfristen anført til 
den 01. april. I henhold til vores vedtægters 
§2, så skal kontingent være betalt senest 2 
måneder efter modtagelse af opkrævnin-
gen. Hvis betaling ikke er sket, så vil man 
blive meldt ud og dermed slettet af vores 
foreningsregister. Optagelse igen kræver 
naturligvis, at restancen bliver betalt. 

Repræsentantskabsmøde i Skander-
borg
Har du husket at tilmelde dig til årets 
repræsentantskabsmøde i Skanderborg. Se 
yderligere i midten af bladet.  
Du kan stadig nå at tilmelde dig og din 
ægtefælle/samlever.

JUL-78 Tom Kristensen

Lidt fra formanden
På vores generalforsamling blev jeg gen-
valgt som formand, og tak for tilliden. 
Også Jesper Carl Hansen og Poul Agertoft 
blev genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelses-
suppleanterne Preben Schack og Torben 
Skotte Andreasen samt revisorerne John 
Oris Larsen, Bent Johannesen og revisor-
suppleant Algot Rasmussen blev genvalgt. 
Før generalforsamlingen afholdtes det 
sædvanlige torskegilde. Helt sædvanligt var 
det dog ikke, idet flæsketern, eller rettere 
spæktern, absolut ikke var som sædvanligt. 
Jeg har påtalt over for restauranten, at de 
må finde den gamle opskrift frem, for jeg 
har fået mange klager over de udsmattede 
tern, som også havde en underlig afsmag. 
Desuden har jeg påtalt, at de til næste år 
skal have ekstra servering, så de personer 
der sidder sidst i U-formationen, også får 
varm torsk.
Men bortset derfra er vi i bestyrelsen klar 
til at tage fat endnu et år.

JUL-71 Henrik Gattrup

Kommende begivenheder
Den 21. april er der den årlige traditionelle 
Brunkål i garderstuen kl. 18.30. Tilmelding 
er nødvenlig til formand Henrik Gattrup på 
hgprivat2@gmail.com eller 2073 4089.

Kunne du tænke dig at bære fanen for 
den Fyenske? Vi mangler en fanebærer til 
at repræsentere foreningen ved udvalgte 
lejligheder. Der gives et beskedent honorar. 
Henvend dig til formanden.

Læs om Sendy Alstrøms oplæg i Garderstuen 
og lidt af formandens beretning ved 

generealforsamlingen på 
www.garderforeningerne.dk.  

JUL-86 Christian Tvede

Kammeratskabsaften med skydning fre-
dag d. 8. april på Telemarken. Det er årets 
sidste skydeaften. Denne aften kommer Hen-
ning Dam og fortæller om deres tur sidste år, 
hvor de var rundt i Columbia på motorcykel. 
I bestyrelsen er vi blevet enige om at invitere 
ledsagerne med.  Vi begynder kl. 18.00, hvo-
refter der er spisning af medbragt mad.

Bryggeriet Vestfyns Cup tirsdag den 10. 
maj i Assens. Tilmelding til Bjørn Ramming 
eller Henning Jønsson, der vil koordinere 
kørslen tlf. 27828871 eller 21496588

282-MAJ-56 Henning Elnegaard-Christensen

Skydning:
Husk der er Vestfyns Cup Tirsdag den 10/5-
2016 kl. 18.00. Håber rigtig mange gardere 
vil møde op til dette flotte arrangement. Se 
nærmere i garderbladet i Maj nummeret. 

OKT-80 Renè Rasmussen

NYT NYT NYT NYT NYT 
Nordfyns Garderforeninghar fået en Face-
book gruppe der hedder Nordfyns Garder-
forening. I kan melde jer ind som ven, ved 
at gå på vores hjemmeside og trykke på 
stedet hvor der står facebook og følge det 
op. I vil blive medlemmer af gruppen lige 
så hurtigt en af os har set jeres anmodning 
og godkendt den, vi håber på at blive rigtig 
mange medlemmer, og måske det er noget 



Nyborg og Omegn GF 42
 6/3 1918
Formand: 605-NOV-66 Kaj Nielsen
Teglvænget 2, 5540 Ullerslev
Tlf. 21 68 11 07
e-mail: knt2u@mail.tele.dk
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Svendborg og Omegn GF 37
 6/7 1916
Formand: 017-JAN-62 Kristian Hansen
Skolebakken 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 22 43 86 57
e-mail: af-kh@ollerupmail.dk

Vestfyn GF 33
 23/5 1914
Formand: 185-SEP-61 Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
e-mail: haaning@stribnet.dk

Den 10-05-2016 har Assens arrangement 
Bryggeriet Vestfyn Cup. Var det en ide at be-
søge dem og måske fravriste dem en Pokal? 
Er der nogle der vil med så giv mig besked.

Igen i år har vi haft skytteaften første og 
tredje tirsdag i vinter månederne. Jeg takker 
jer for den interesse i har vist, 

Tirsdag d. 05-04-2016 kl. 18-22 slutter den-
ne sæson, som altid med kammeratskab/
skytteaften, hvor vi inviterer Fruen med. 
Denne aften skydes om Vandre Pokal. En for 
Damer en for Herre. Der er også en festskive, 
og selvfølgelig fælles spisning. Selv om du 
ikke vil skyde, så kom og vær med i et hyg-
geligt selskab med gamle gardere.
Husk tilmelding senest dagen før, tlf. 2168 
1107 vel mødt.

605-NOV-66 Kaj Nielsen

Husk i april: 7. Bowlingafslutning
12. skydning 15m. Ollerup fra kl 19.00
26. 15m. afslutning i Ollerup kl. 18.30 og 
med medbragt mad.
26. tilmelding til Vestfyns cup i Assens. 10/5
Husk 200m. starter den 2/5 kl. 19.00 på 
Rødskebølle banerne. Våben kan lånes. AMM 
betales til Kirsten. Kaffe og kage efter skyd-
ning.

Planlægningen af vores 100 år er ved at 
være slut. Har du endnu ikke modtaget din 
invitation, så kontroller om du har betalt 
dit kontingent til foreningen. Vi har fået til-
sagn om, at vi til march gennem byen den 
9/7 har gamle tambouer til at spille, så kom 
og vær med til marchen, og vis hvor mange 
vi er i foreningen.
Der er mulighed for at pårørende kan følge 
marchen og lytte til talerne denne dag også.

Den 24/2 var foreningen på besøg på Hvid-
kilde gods og høre greve Christian fortælle 
om godsets historie og drift. En rigtig god 
aften som næsten blev dobbelt så lang som 
planlagt grundet en positiv og ivrig greve. 
Aftenen sluttede med billeder fra Hvidkil-
des områder og kaffe og kage.

JUN-85 Finn Madsen

Generalforsamling
Dette års generalforsamling bliver afholdt 
tirsdag den 26. april kl 19.00 i Ejby Hal-
len Halvej 5 i Ejby. På generalforsamlingen 
overrækkes jubilæumstegn til følgende med-
lemmer:
10 år: Jesper Løkkebo Jensen, Middelfart 
25 år: Claus Michael Rasmussen, Middelfart
40 år: Sten Æbelø Jensen, Middelfart
Ejnar Skovgaard Larsen, Søndersø
Carlo Nielsen, Ølgod
60 år: Jens Jacobsen, Middelfart
Efter generalforsamlingen serveres der en 
anretning og der vil traditionen tro være et 
foredrag. Denne gang af Kaptajn Bjarne Pe-
dersen, der har været officer i Jægerkorpset 
i 19 år. Ledsagere er meget velkomne til at 
deltage i arrangementet. Tilmelding til Jens 
Rothmann på tlf. 6446 1120 senest d. 18. 
april. 

Skydning
Vi skyder hver onsdag fra kl. 18.30 i kælde-
ren under Lillebæltshallerne. Der er rifler 
til rådighed, så mød bare op. Hvis du har 
spørgsmål så ring til skydeudvalgsformand 
Knud Warming på tlf. 4021 6548.

JUL-90  Henrik Skovgaard Larsen

GARDERNES HUNDREDEMANDS 

FORENING

Kunne du tænke dig at blive medlem? Kontakt Jørgen Suddergaard, formand 

E-mail: j.suddergaard@newmail.dk ·  Mobil: 60634740

Se link under De Danske Garderforeninger

for de unge medlemmer. Skynd jer at melde 
jer til, på forhånd tak.

SEP-84 Flemming Nielsen 

Nordfyns Garderforening havde gener-
alforsamling den 19/2-2016 i Særslev 
skytteforenings lokaler. 
Vi startede med at rejse os og mindes vores 
afdøde garderkammerat NOV-55 Ejnar Ol-
sen med et minuts stilhed.
Bestyrelsesmedlemmerne Hugo Jensen, 
Niels Thor Rasmussen og Flemming Niel-
sen blev genvalgt, på valg var også Johannes 
Nielsen som ikke ønskede genvalg efter 
sine 22 år i bestyrelsen. Tak til Johannes 
Nielsen for et godt samarbejde. DEC-03 
Mikkel Haugsted Hansen blev valgt som ny 
revisor, da JUL-63 Poul Rasmussen ikke øn-
skede genvalg. Skydeudvalg og Bowlingud-
valg blev genvalgt.
Efter generalforsamlingen blev der uddelt 
jubilæumstegn til enkelte medlemmer. 
10 årstegn til SEP-61 Kaj Hansen og DEC-
03 Mikkel Haugsted Hansen. 25 årstegn til 
MAJ-70 Hugo Jensen, MAJ-63 Ole Lind Han-
sen og JAN-90 Morten Ravn Kjærgård var 
ikke tilstede og vil få deres tegn overrakt 
ved først komne lejlighed. 50 årstegn til 
NOV-53 Gunnar Olsen. 60 årstegn til NOV-
49 Børge Østergård og 70 årstegn til JUL-45 
Eigil Jørgensen. 
Tak til alle for den store støtte og glæden 
ved at se jer til vores generalforsamling. 

Se hele referatet samt billeder 
fra aftenen på Nordfyns Gard-
erforenings hjemmeside eller 
på www.garderforeningerne.
dk samt tiltaget til Facebook. 

OKT-80 Renè Rasmussen



Bornholm GF 11
 20/9 1908
Formand: NOV-93 Peter Kofoed-Dam
Storegade 41, 3740 Svaneke
Tlf. 56 49 64 04 / 23 25 90 04
e-mail: svanegaard@dlgmail.dk
www.bornholmsgarderforening.dk
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www.eriksen-co.dk

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

info@eriksen-co.dk
GD. MAR-83

Garderforeningen  GF 01

i København 25/8 1885

Formand:
JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th., 
2100 København Ø
Tlf. 2371 1543 
e-mail: formand@garderforeningen.dk 

Kasserer og registrator: 
APR-72 Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37, 2300 København S
Tlf. 4254 0906
Bank konto: 9570-4820509056 
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk 

www.garderforeningen.dk

Falster og Østlolland GF 14
 25/7 1909
Formand: APR-82 Kent H. Andersen
Orebyvej 71, 4990 Sakskøbing
Tlf. 40 21 70 65
e-mail: kha@privat.dk

Fakse og Omegn GF 38
 13/11 1916
Formand: OKT-80 Michael Hansen
Rosenvænget 21, 4690 Haslev
Tlf. 41 78 50 59
e-mail: peter@pedersen.mail.dk

Frederiksborg Amt GF 18
 12/12 1910
Formand: MAR-92 Kim Olsen
Vinkelvej 37, 3540 Lynge
Tlf. 48 16 01 96 / 21 46 10 11
e-mail: cdc-ko@mail.dk
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk

Garderforeningerne på 
Sjælland og Øerne (5)
Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fasanvænget 94, 2791 Dragør. 
Tlf. 2525 5002
e-mail: jens.crone@gmail.com

Regionsskydeleder:
096-SEP-68 Ole Olsen, 
Morænevej 19, 3550 Slangerup
Tlf. 4733 3298
e-mail: ole.gerner.olsen@gmail.com

Regionsbowlingleder:
179-SEP-61 Gorm Rasmussen
Plantagevej 19, 2680 Solrød Strand
Tlf: 5614 1710
e-mail: hannegorm@2senior.dk

Gardergolf i region V, 
den 30. april 2016
Lørdag, den 30. april 2016 er der 
mulighed for at spille Gardergolf 
på Skovbo golfklubs bane. Mødetid 
er kl. 9, i cafe golfbolden, Skovbo 
Golfklub, Dalbyvej 50, 4140 Bo-
rup. Efter registrering serveres lidt 
morgenmad, hvor der vil være en 
kort instruktion for turneringen. 
Efter turneringen serveres en let 
anretning. Deltagere er nuværen-
de og gamle gardere og ægtefæller. 
Tilmeldingsgebyr er kr. 450 incl. 
Greenfee. Du skal være fuldtids-
medlem af en golfklub under DGU.  
Tilmelding senest 19. april 2016 
på mail : 54822250@mail.dk , hvor 
du bedes angive navn, klub, med-
lemsnummer og hcp. 
NOV-68 Peter Müller, tlf. 5482 
2250 / 2147 3475.

Regionsbowling
Resultatet af Reg. turneringen i 
Reg V. som blev afholdt i Want 2 
Bowl i Taastrup blev:
Nr. 1 Taastrup med 1367 point
Nr. 2 Sdr. Birk I med 1278 point
Nr. 3 Sdr. Birk II med 1206 point

Næste arrangement
Næste arrangement er den 17. maj. 2016 kl. 
19.00 på Frederiksberg Slot. Det bliver med 
den operative chef for PET, Flemming Drejer. 
Nærmere herom i næste nummer af Garder-
bladet.

JAN-70 Jørn Knudsen

SKYTTELAUGET - Generalforsamling
Garderforeningens Skyttelaug indkalder 
herved til ordinær generalforsamling, der 
afholdes onsdag 27. april 2016 kl. 18.30 på 
Frederiksberg Slot. Dagsorden ifølge Skytte-
laugets vedtægter. Tilmelding til den efter-
følgende spisning skal ske senest 24. april.

Kortdistance
Sæsonen nærmer sig nu kraftigt sin slutning, 
men der er stadig åbent på banerne i hele 
april måned med. Har du endnu ikke skudt 
Landsskydning på 15 m, så kan det lige præ-
cis nås endnu. Der skydes onsdag den 6. april 
og 13. april. Skyttelaugets mesterskaber på 
15 m afholdes onsdag 20. april. Alle skydeaf-
tener åbnes dørene kl. 18.30 til banerne i 
DGI Byen.

Langdistance
På langdistancen skyder vi søndag d. 3. og 
17. april. Vi mødes i SKAK-huset på parker-
ingspladsen kl. 08.00 til morgenkaffe.

Skyttelauget råder over geværer og nød-
vendigt udstyr, der kan lånes på banerne, 
ligesom der vil være mulighed for at få råd 
og vejledning fra gamle og erfarne skytter. 
Yderligere oplysninger om Skyttelauget og 
dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til 
kassereren på telefon 5327 9274.

OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Generalforsamling i GarderMumierne, 
tirsdag den 5. april 2016 kl. 11.00
GarderMumiernes ordinære generalforsam-

ling afholdes tirsdag 5. april 2016 på Svane-
møllens kaserne.  Generalforsamlingen star-
ter kl. 11.00. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Formand SEP-59 Per Hauerslev tlf.: 4581 
7041 e-mail : hauerslev@webnetmail.dk
Næstformand SEP-66 Erik Schlüter tlf.: 
3962 8546 e-mail: erik.schluter@live.dk
Tilmelding og framelding til næste måneds 
Mumiemøde kan ske via www.gardermu-
mier.dk eller via 6062 3141.

Bowling tirsdag d. 16. februar 2016 for 
Gardere.
Det er lang tid siden at vi har været 16 gar-
dere til en omgang Bowling.
5 nye ansigter var mødt frem. Skønt at se 
hvad facebook kan gøre.
Det er en fornøjelse at se hvordan de frem-
mødte hyggesnakker på tværs af alder. Nye 
og gamle Soldater historier blev fortalt. De 
nye unge virkede til,  at føle, sig velkommen 
og deltog ligeligt med de ældre.

Vi har lige gennemført Landsskydning for 
året 2016. Vi var 13 gardere mødt op, her-
af deltager 7 til Landsskydning. Denne af-
ten fik Jørgen Rottensten Juli 93 overrakt 
præmie, som  aftenens bedste skytte og 
præmieret med en pokal.
Resultater denne aften blev fra 171 – 193 
point. NOV-93 Peter Kofoed-Dam

Kommende arrangementer:
4. april, kl. 18:30: Klubaften i Sergentmessen 
på Garderkasernen i Høvelte.
Tilmelding til spisning senest onsdag, d. 30. 
marts til næstformand Søren Terp, tlf.: 5154 
0957.
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 Region 5

Gl. Roskilde GF 17
 22/1 1910
Formand: JUL-69 Leif Fokking
St. Valbyvej 25A, 4000 Roskilde
Tlf. 30 10 81 12
e-mail: kontakt@dg-roskilde.dk 
www.dg-roskilde.dk

Helsingør og Omegn GF 41
 31/1 1918
Formand: FEB-75 Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. p. 49 13 51 46 · Tlf. m. 40 42 23 91
e-mail: larsson@skorstensfejeren.dk
www.helsingoergarderforening.dk

Haslev og Omegn GF 52
 18/6 1924
Formand: 785-MAR-67 Niels Chr. Jørgensen
Gildringeparken 4, 4690 Haslev
Tlf. 29 85 62 49
e-mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

Holbæk Amt GF 21
 24/3 1911
Formand: 652-NOV-49 Kaj Kristensen
Stenhusvej 5 B, 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 27 30
e-mail: kajkris@hotmail.com
www.holbaekamtsgarderforening.dk

Kalundborg og Omegn GF 53
 18/4 1926
Formand: 950-MAJ-66 Finn Thormod Nielsen
Lynggårdsstien 9, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 87 38 / 60 49 92 58
e-mail: lyngsti9@gmail.com

Korsør og omegn GF 49
 14/10 1922
Formand: 831-JAN-59 Benny Hansen
Skovparken 9, 4220 Korsør
Tlf. 42 75 30 23
e-mail: jyby@outlook.dk 

Høje-Taastrup og Omegn GF 78
 29/11 1976
Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
Tlf. 29 93 16 68
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

Køge og omegn GF 45
 15/10 1919
Formand: SEP-85 Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. p. 28 44 12 94
e-mail: henrik.agerlin@gmail.com
www.koogf.dk

Kære Garderkammerat. Herved lidt nyt fra 
din lokale Garderforening.

Kommende arrangementer:
Søndag d. 12 juni arrangerer vi en sommer-
tur, den går til Gilleleje, se www.gilleleje-
gruppen.dk
Nærmere vil tilgå, tidspunkt, evt. samkørsel, 
pris osv, i næste nummer.

Søndag d. 7. februar var ”The dream team” 
i Tåstrup, hvor vi repræsenterede forenin-
gen ved de årlige regionsmesterskaber i 
bowling. Byger og skiftende vindretninger 
gjorde at resultatet ikke blev helt optimalt, 
alligevel skulle der 6 andre hold til at slå os. 
Men ”never give up, keep smiling” som vi 
sang hele vejen hjem, næste år lægger vi os 
yderligere ud i selerne, for at gøre en bedre 
figur. Genoptræningen starter til oktober.
Husk hjemmesiden, med seneste nyt.

NOV-74 Tommy Aaboe

BOWLINGAFSLUTNING med spisning og 
præmieuddeling afholdes onsdag den 13. 

Arrangementer: 
Skydning: 4. april (sæsonafslutning med 
spisning).

Bowling: 5. april og 19. april (sæsonafslut-
ning med spisning).
Den 19. april er den sidste bowlingaften i 
denne sæson, og det afholdes som et fælles-
stævne med naboforeningerne. Der er alle-
rede givet tilsagn fra Gl. Roskilde Amts Gf, 
Kalundborg og Omegns GF, Køge GF foruden 
vores normale samarbejdspartner Sdr. Birks 
GF. Nærmere detaljer fremgår af den alle-
rede udsendte indbydelse. 

Generalforsamling 2016
Garderforeningen har afholdt ordinær ge-
neralforsamling den 9. februar 2016. Gene-
ralforsamlingen blev i år afholdt på Senge-
løse Kro, hvor foreningen blev stiftet for 40 
år siden. Der var 41 deltagere og som gæst: 
Vicepræsident Jens Crone samt præsidie-
medlem Kurt Jæger-Rasmussen fra Danske 
Soldaters Landsråd. 
Kassereren fremlagde regnskabet for 2015, 
der viste et positivt resultat på godt 8.000 
kr. 
Under eventuelt blev der uddelt hæders-
tegn til 8 personer. Hæderstegnene blev 
overrakt af vicepræsidenten: 40 års ju-
bilæumstegn: 740 Ernst Ingurt, JAN-73 
John Panton, JUL-74 Jon Nielsen, 25 års 
jubilæumstegn: JUL-91 Lars With Petersen 
og 955-SEP-62Jørn Ribergaard Sørensen 
og 10 års jubilæumstegn: 897 Jens Møller 
Bertelsen og APR-76 Torben Krog Jensen. 
Efter indstilling af bestyrelsen fik følgende 
medlemmer Danske Soldaterforeningers 
Landsråds Fortjensttegn overrakt af præ-
sidiemedlem Kurt Jæger-Rasmussen: i 
Sølv: 759-JAN-57 Sven Nielsen, i Bronze: 
MAR-92 Steffen Skarby, 519-JUL-60 Ejnar 
Bering-Bryld og DEC-93 Brian Rützou. 
Hele referatet kan læses på foreningens 
hjemmeside.

Læs et uddybende referat samt 
omtale af regionsbowling på 
www.garderforeningerne.dk 

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Skydning. Husk at landsskydningen 15m.  
skal være afsluttet, senest den 5. april.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 2697 
7425.

Formandsmøde Region V 2016
Arrangementet fandt sted lørdag den 5. 
marts.
Omtale i det nye nummer af garderbladet.

Generalforsamling 2016
Arrangementet fandt sted mandag den 7. 
marts. Den ordinære generalforsamling af-
holdtes i restauranten på Køge Stadion.
Formandens beretning og referat findes på 
hjemmesiden www.koogf.dk.

Bowling
Arrangementet fandt sted den 7. februar 
2016. For 8. gang i træk vandt vore piger 
Regionsmesterskabet der forgik i Taastrup, 
med hele 1196 kegler. Stort tillykke.
Vort 1. hold blev nummer fire og 2. holdet 
nummer seks, to pladser bedre end sidste 
år. Bagefter var der stor dejlig buffet. En 
god dag, hvor Helsingør GF stod for arran-
gementet. Billeder tilgængelige på vores 
hjemmeside, www.koogf.dk
Husk, vi bowler hver onsdag fra 1800-1900 
i Køge Bowlingcenter, april måned med.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 
2619 1710.

Garderstuen har åbent sammen med skyd-
ning, hver tirsdag fra klokken 19.00 -21.00.
Stoffer står klar bag baren. Vi rafler om pri-
sen.

Hjemmesiden. Husk at besøge den på www.
koogf.dk , hvor der er opdaterede nyheder 
fra foreningen, samt billeder fra afholdte 
arrangementer, nye som gamle og især fra 
besøg hos vore fødselarer. Steen Rasmussen

2. maj, kl. 17:15: Fugleskydning. I år 
flytter vi, idet skydningen afholdes på „Fre-
derikssunds Skytters – IF 1864” bane på 
Strandvangen 13 i Frederikssund.
Tag godt imod fugleskydningskortsælgerne 
når de kommer rundt.
Undervejs gør vi holdt og spiser smørrebrød: 
Tre stk. smørrebrød samt en øl/vand for blot 
100 kr. Tilmelding til spisning senest onsdag, 
d. 27. april til bestyrelsesmedlem Jørgen Chr. 
Petersen, tlf.: 2651 2910.

DEC-83 Steen M. Munk

april i Mega Bowl, Mellemvang 5, Holbæk. 
Tidspunkt og pris for bowling/spisning op-
lyses ved tilmelding hos Bent Pedersen på tlf. 
5932 8219 eller e-mail: karenbent@c.dk.

KVÆGGÅRD med 600 malkekøer besøger 
vi tirsdag den 19. april, hvor vi mødes kl. 
19.00 på Hørlykkevej 9, Gudmanstrup. Her 
får vi en rundvisning på ca. 2 timer. Det an-
befales at tage fornuftigt tøj og fodtøj på. 
Tilmelding til Kaj Kristensen på tlf. 5943 
2730 senest den 15. april.

NOV-81 Ole Madsen
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Region 5

Nordre Birk GF 62
 19/11 1941

Formand: 426-NOV-61 Lars Rønne
Abildgaardsvej 107, 2830 Virum
Tlf. 45 83 02 19 · Mobil 51 76 12 00
e-mail: roenne@c.dk

Kasserer/Registrator: 
MAJ-66 Jørgen Brandhøj
Skjoldagervej 49 st. tv., 2820 Gentofte
Tlf. 39 56 02 32 · Mobil 42 21 16 20
e-mail: j.brandhoej@icloud.com

Næst- Skydefmd.: 
256-MAJ-65 Jørgen Skov Andersen
Bagsværdvej 85, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 66 73
e-mail: joergen@skovandersen.dk

www.nordrebirksgarderforening.dk

Møn GF 20
 22/1 1911
Formand: NOV-71 Claus Michael Jæger-Hansen
Saksenborgvej 2, 4780 Stege
Tlf. 55 81 11 91
e-mail: cjh@post12.tele.dk

Sydsjælland GF 07
 27/10 1907
Formand: 416-NOV-67 Erik Otto Harder Mik-
kelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 55 50 18 24
e-mail: noha@post.tele.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Stevns GF 31
 20/7 1913
Formand: 415-NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8, 4672 Klippinge
Tlf. 56 56 14 00 / 40 40 84 00
e-mail: boso@privat.dk
www.stevnsgarderforening.dk

Nordsjælland GF 16
 3/12 1909
Formand: JUL-71 Niels Koed Hansen
Enggårdsvej 10, 3550 slangerup
Tlf. 48 27 86 63 / 30 45 36 35
e-mail: koed@hansen.mail.dk
Facebook: Nordsjællands Garderforening
www.nsgarder.dk

Vestlolland GF 50
 20/1 1924
Formand: 671-NOV-65 Jens Høyer
Nøjsomhedsvej 16, 4900 Nakskov
Tlf. 54 93 20 20
e-mail: hoyer@dlgpost.dk

Vestsjælland GF 13
 23/5 1909
Formand: 779-SEP-63 Knud Glavind
Møllevænget 20, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. p. 58 54 85 91 · mobil 30 54 38 91
e-mail: dgglavind@dbmail.dk
www.garderforening.dk/vsgf.html

Søndre Birk GF 61
 14/6 1938
Formand: MAJ-70 Jens Crone 
Fasanvænget 94, 2791 Dragør
Tlf. 25 25 50 02
e-mail: jens.crone@gmail.com
Internet: www.sbg.dk

Garderstuen
Garderstuen er åben den første torsdag i 
måneden, dvs. torsdag d. 7. april, mod tilmel-
ding til Claus tlf. 2082 7545.
 
Seniorfrokost 60+:
Grundet den nylig afholdte påske, frafalder 
vi mødet i seniorfrokost 60+, d. 6. april 2016. 
Næste møde er så den 4. maj 2016 i Kalbyris-
skoven, mødetid ved porten kl. 10.30. Dagens 
emne før vores frokost er Sparekassen Sjæl-
land gennem 190 år og frem til introduktio-
nen på Børsen, med optagelse som aktiesel-
skab. Foredragsholder, Sparekassedirektør 
Claus Andersen.

Kommende arrangementer:
Jubilarer og nye medlemmer tirsdag den 12. 
april kl. 18.30.
Nye medlemmer og alle medlemmer, der har 
haft jubilæum i 2015, inviteres hermed til 
kammeratskabsaften. Alle foreningens øv-
rige medlemmer er naturligvis også velkom-
men. Arrangementet er med tre stk. luksus 
smørrebrød, en øl, en snaps, kaffe og kage for 
kun 100.- kr. Adressen er Cafe´Ny Holte Port, 
Øverødvej 19, 2840 Holte. Af hensyn til ar-
rangementet (indkøb af smørrebrød og års-
tegn) er tilmelding nødvendig til Jørgen Skov 
Andersen e-mail:  joergen@skovandersen.
dk tlf. 4588 6673 eller Hans Larsen e-mail: 
hans.vera@mit.bolignet.dk tlf. 4588 5118 - 
senest d. 4.04.16.

Nordre Birks 75 års jubilæum lørdag den 
19. november. Vi er i fuld gang med at tilret-
telægge den store jubilæumsfest, vi håber på 
stor tilslutning. Det er en stor begivenhed, vi 
alle skal være med til at fejre. På denne aften 
vil nye medlemmer kunne få medlemstegn 
og jubilarer jubilæumstegn udleveret i fest-
ligt lag med deres ledsager.

Skydningen fortsætter mandag den 4. 
april. Derefter fortsætter vi med skydnin-
gerne mandage i lige uger fra kl. 17.00 til 
19.00. Ledsagere er velkommen til at del-
tage på den første skydedag i hver måned. 
Vi skyder indtil videre på skydebanerne un-
der Rundforbihallen på Egebækvej i Nærum. 
Skydeafslutningen er planlagt til mandag 
den 2. maj. Der er ingen skydning på 15 me-
ter mellem den 2. maj og 5 september. Alle 

gardere/gl. Gardere er velkommen til alle 
skydningerne. I vil få en e-mail, når vi flytter 
til Lyngby Stadion. Vi er i fuld gang med at 
indrette skydebanerne i Lyngby, 2 x 10 baner 
på 10, 15 og 20 meter, og det bliver rigtig 
godt. MAJ-63 Freddy Wilson

Afholdte arrangementer 
Generalforsamling d. 23.2.2016. En fanta-
stisk hyggelig aften hvor 22 gl. Gardere var 
mødt op. Følgende blev genvalgt: Næstfor-
mand/Skydeformand, Fanebærer MAJ-65 
Jørgen Skov Andersen, bestyrelsesmedlem 
MAJ-70 Hans Larsen og MAR-93 Carsten 
Brandhøj, og suppleant MAR-71 Ib Kri-
stensen. Nyvalg til revisor MAJ-56 Christen 
Duus Andersen. 
JØRGEN SKOV ANDERSEN blev ved Gene-
ralforsamlingen udnævnt til æresmedlem 
i Nordre Birks Garderforening af Formand 
Lars Rønne.
Læs Lars Rønnes tale til Garder 
Jørgen på www.garderforenin-
gerne.dk, hvor der også er bil-
leder fra generalforsamlingen. 

NOV-61 Lars Rønne og MAJ-63 Freddy Wilson

91 af vores medlemmer var mødt op til 
vores Generalforsamling den 22-2-2016. 
Grundet den store flotte tilslutning kunne 
vi ikke være i vores Garderstue, så vi mød-
tes i stedet på Antvorskov Kaserne.
Uddeling af hæderstegn til 15 af vores med-
lemmer, 2 stk 60 års tegn, 4 stk 50 års tegn, 
5 stk 40 års tegn og 4 stk 10 års tegn. Yder-
lige 6 medlemmer fik tegn, men var forhin-
dret i at møde op.

Vi glæder os til jeres fremmøde, frokost ko-
ster som sædvanlig kr. 85.00 for smørrebrød 
1 øl/vand 1 snaps-kaffe m/småkager.
Tilmelding senest d. 20. april 2016, men i 
kan også tilmelde jer nu med det samme! Til:
Finn B. Hansen tlf.: 24825250, e-mail sofin@
turbopost.dk
Normann Hansson tlf. 55748606, e-mail 
noha@post.dk
Der vil blive tilsendt mail herom, hvor tilmel-
ding også han foretages.

Bestyrelsen:
Vi afholder vores Generalforsamling lørdag 
den 16. april, kl. 14.30-15.30, i Kalbyrissalen 
ved Garderstuen, vi har indledende spisning 
fra kl. 13.00 til kl. 14.00. Det foregår alt sam-
men i Kalbyrissalen ved Garderstuen, Skyt-
temarkvej 200. Næstved, drej fra i ny rund-
kørsel.
Tilmelding til spisning, Erik Harder Mikkel-
sen tlf. 4015 1824.
Hæderstegn kan bæres, alle er velkomme 
til Generalforsamlingen som starter ca. kl. 
14.30, uden tilmelding, prøv at komme ud og 
se hvordan det foregår..

I anledning af Danmarks befrielse d. 4 maj, 
afholdes et arrangement  ved mindesmær-
kerne på Svinø Kirkegård, se nærmere i 
dagspressen.

Se også på vores hjemmeside. www.sydsja-
ellandsgarderforening.dk

JUL-74  Kristian Rasmussen
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 Region 6

Australien GF 98
 23/10 1984
Formand: MAR-94 Jacob Michelsen Hoffmeyer
1/80 Wattle Street, Fullarton, South Australia
Tlf. +61 8834 170 71
e-mail: ?

Kalifornien GF 92
 15/3 1942
Formand: 484-NOV-54 Kristian Poulsen
161 Oak Meadow Road, Sierra Madre, CA 
91024-2661, USA
Tlf. 1 (626) 3553 371
e-mail: scankp1@verizon.net 
www.garderforening.dk/califgf.htm

Mellem staterne GF 93
 13/2 1943
Formand: MAR-86 Peter KB Diessel
One Renaissanca Place,#1217, Palatine, Illinois 
60067, USA
Tlf. (847) 690-1774 · Mob. 312-882-9191
Fax. (847) 881-0881
e-mail: peter@thediessels.com
www.garderforeningen.com

New York GF 91
 31/5 1928
Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
1241 Hulls Highway, Southport, CT 06890, USA
Tlf. USA 203 259-0767
e-mail: new_york_garderforening@hotmail.com 
og  klarsen@wwalliance.com

Pacific Northwest GF 97
 9/10 1968
Formand: FEB-81 Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street, Redmond, WA 98052, USA
Priv/mob. 1 206 963 3334
e-mail: vko61@hotmail.com
www.garderforening.dk/pacificnorthwestgf.html

Stor britannien GF 99
 22/4 1992
Formand: Amin Amirian
26 Egerton Gardens, 
W13 8HQ, London, England
Tlf. +44 (0) 741 153 4422
e-mail: amin.amirian@gmail.com
www.garder-uk.com

Øst Kanada GF 96
 11/3 1958
Formand: JAN-74 Poul Rasmussen
111 Rexway Dr. Georgetown, ON L7G 1R3, 
Canada
Tlf. 905 873 7929
e-mail: poulj.rasmussen@gmail.com
www.garderforening.dk/ecgf.html

Vest Kanada GF 95
 18/10 1944
Kontaktperson: FEB-71 Jan Bjerreskov
60 Hidden Vale Cres, NW, Calgary, AB T3A 5B5, 
Canada
Tlf. (403) 275-2135
e-mail: bjerre@telusplanet.net
www.garderforening.dk/wcgf.html

Singapore GF 100
 3/3 2003
Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore 
438791
Mob. +65 9066 8726
Skype/Yahoo/Hotmail: sduvier
e-mail: sduvier@hotmail.com
www.garderforening.dk/singaporegf.htm

Præsident: MAR-86 Peter KB Diessel
One Renaissanca Place,
#1217, Palatine, 
Illinois 60067, USA
Tlf. (847) 690-1774 
Mob. 312-882-9191
Fax. (847) 881-0881
e-mail: peter@thediessels.com
www.garderforening.dk/dgu.htm

Garderforeningerne i Udlandet (6)

Valg af formand, Knud Glavind var på valg 
og modtog genvalg, der kunne fejre 25 år 
som formand for Vestsjællands Garderfor-
ening.
På valg var Hans Jørgen Sørensen, Klaus 
Pedersen, Herluf Schmidt og Henrik Kjølby. 
Klaus og Henrik ønskede ikke genvalg og 
i stedet blev valg Jesper Troelsen og Peter 
Vilholdt Johannesen, og til Hans Jørgen og 
Herluf var der genvalg.
Til Suppleanter blev valgt Mads Lorentzen 
og Lars Fausbøl. Valg af revisorer – Arne 
Rasmussen og Poul Magnussen. Valg af 
Fanebære – Hans Jørgen Sørensen og Per 

Lidt sladder fra de varme lande.
Referat af General forsamling i Australien’s 
Garderforening.
Onsdag den 17. afholdt formand Kurt Ole-
sen AGM i sit hjem i Flagstaff Hill, South 
Australia. Det var et hyggeligt møde som 
sædvanlig.
Tilstede var Kurt Olesen, Erik Palfelt, Pe-
der Sørensen + kone, Steen Holm Jensen 
(konsul) + kone, Finn Fjording og Jacob M 
Hoffmeyer.
Kurt startede aftenen med at overrække 
Steen Holm Jensen æresmedlems og med-
lems (Australien) medalje.
Omstruktureringen i bestyrelsen lyder som 
følger:
Formand og Sekretær: MAR-94 Jacob Hoff-
meyer (Adelaide)
Næstformand og Kasserer: DEC-85 Peter 
Terkildsen (Perth)
Revisor: NOV-54 Bernhard Clemmensen 
(Adelaide)
Flagbærer: no. 1 - MAJ-66 Peder Sørensen 
(Adelaide), no. 2 - JAN-63 Finn Fjording 
(Adelaide). Grunden for at introducere no. 
2 er at Peder ofte tager på ferie i flere må-
neder ad gangen. 
Komite medlemmer: NOV-94 Anders Grim-
strup Larsen (DK) og APR-11 Sebastian 
Terkildsen (Perth).
Udover formaliteterne holdt Steen Holm 
Jensen en fin tale om bl.a. hvor vigtigt han 

synes et dansk initiativ som garderforenin-
gen er for det danske samfund i Australien. 
Jeg vil gerne bruge denne mulighed til at 
takke Kurt Olesen mange gange for alle de 
år hvor han har ledt tropperne i Australien. 
Det er et stort arbejde han har gjort for 
at alle har haft muligheder for at være in-
volveret til det niveau folk har haft lyst til. 
Kurt og hans kone Eleonora har altid stil-
let deres hjem til rådighed for møder, fester 
og jubilæer. Kurt overdrog for et par år for-
mands posten til NSW og VIC, hvor det var 
så uheldigt at begge Kurt's aftagere gik bort 
ved døden. Da der ikke var andre klar til at 
tage teten op kom Kurt igen på banen som 
en naturlig formand. Tak Kurt, for lang og 
ambitiøs “tjeneste". 
Jeg er ikke i besidelse af Kurt's præcise for-
mands detaljer - Kun hvad jeg husker fra 
samtaler. Kurt’s formands poster er noget 
der ligner 1998-2016, minus et par år i 
midten. - flot lang periode

Som ny formand vil jeg ønske jer alle en 
god sæson (det er sommer i Oz). Jeg håber 
at jeg og næstformand Peter Terkildsen kan 
bringe et fornyet pust til for-
eningen det næste års tid.
Se billeder fra dagen på www.
garderforeningerne.dk

Jacob Hoffmeyer

Olsen. Kontingent for år 2017 blev fastsat 
til kr. 350,00. Årets kammeratskabs pokal 
blev tildelt Per Pedersen.

Hæderstegn modtagerne

N.B. Billed nr. 002 Hæderstegn modtagerne
Nr. 006 og 009 billeder fra generalforsamlin-
gen.

Et uddybende referat kan læses på 
www.garderforeningerne.dk, hvor 
du også kan læse om vores lands-
skydning i Vemmelev Hallen. 



Personalia

Runde Fødselsdage (50-60-70-75-80-
85-90-95-100 år) udskrives månedligt 
fra DGs edb-anlæg og bringes auto-
matisk i Garderbladet. Fødselsdagene 
nævnes fra den 10. i måneden til den 
9. i følgende måned alternativt for to 
måneder af gangen. Normalt nævnes 
soldaternummer, indkaldelsesmåned, 
indkaldelsesår samt garderforenings-
nummer. Meddelelse til Garderbladets 
kontor er kun nødvendig, hvis dagen 
ikke ønskes nævnt. Guld-, Sølv- og 
alm. bryllupper m. m. skal anmeldes 
til Garderbladets kontor via den lokale 
garderforening. Husk soldaternum-
mer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale 
garderforening eller direkte til Gar-
derbladets kontor.

Diamantbryllup
07-04 354-MAJ-52 GF 20
 Svend Skov og fru Birgit
 Klostervej 8
 4780  Stege

Guldbryllup
30-04 345-MAJ-56 GF 55
 Jens Hougaard og fru Jytte
 Lyngbyvej 23
 8570 Trustrup

Fødselsdage
95 år
01-05 MAJ-41 GF 14
 Palle Bendix
 Gammel Landevej 122 A
 4873 Væggerløse
90 år
14-04 667-NOV-45 GF 46
 Asger Juul Jørgensen
 Østervænget 70
 6630 Rødding
24-04 96-MAJ-48 GF 44
 Jens M. Poulsen
 Asselsvej 120
 7990 Øster Assels
85 år
10-04 312-MAJ-52 GF 05
 Holger Elgaard
 Ellebjergvej 14, 1.th.
 8240 Risskov
14-04 378-MAJ-52 GF 13
 Knud Hansen
 Prinsessevænget 52, 1.tv.
 4100 Ringsted
26-04 427-MAJ-50 GF 39
 Peder Pedersen
 Gl. Kongevej 29 B, 6880 Tarm
80 år
10-04 804-NOV-56 GF 05
 Jørgen Erik Pedersen
 Skovvangsvej 178, 2.th.
 8200 Aarhus N
13-04 485-NOV-54 GF 58
 Peter Kristian Frandsen
 Stakrogevej 31, 7330 Brande
14-04 108-MAJ-56 GF 07
 Knud Jørgen Troldborg
 Ågesvej 19, Bårse
 4720 Præstø
15-04 213-MAJ-56 GF 04
 Kristian B. Kanstrup
 Poppelvej 16, 7700 Thisted

15-04 116-MAJ-56 GF 44
 Vagn Fredholm
 Vangvej 16, 7950 Erslev
18-04 472-MAR-58 GF 05
 Hroar Hornsved
 Torvet 12, 2.tv., 8800 Silkeborg
19-04 375-MAJ-56 GF 96
 Erling Nielsen
 7302 St. Barbara Blvd.
 Mississauga, ON L5W 0C1
 Canada
19-04 910-NOV-56 GF 57
 Vagn Hauge 
 Rågevej 7, 8410 Rønde
20-04 799-JAN-57 GF 07
 John Erik Søe-Jensen
 Havevej 33, 4700 Næstved
20-04 710-JUL-57 GF 24
 Preben V.G. Greve Ahlefeldt-
 Laurvig
 Korsebøllevej 6
 5953 Tranekjær
23-04 085-MAJ-56 GF 01
 Ove Erik Andersen
 Kløvervej 6, 2765 Smørum
24-04 900-NOV-56 GF 21
 Ib Larsen
 Boks 23, 2340 Tølløse
26-04 417-MAR-57 GF 61
 Bent Lars Christensen
 Sandbjerggårdsvej 8
 2605 Brøndby
28-04 131-MAJ-56 GF 21
 Johannes Amos Rafael Hjorth
 Landevejen 59, 4532 Gislinge
30-04 389-MAJ-56 GF 59
 Magnus Andr. Egeris Svendsen
 Grønnevangsvej 38 A
 6700 Esbjerg
03-05 105-MAJ-56 GF 01
 Hans Sneedorff-Krüger
 Stjerneborg Allé 5
 2870 Dyssegård
03-05 850-JUL-57 GF 02 & GF 18
 Torben Ellekjær
 Højmose Vænge 17, 8. 0017
 2970 Hørsholm
07-05 138-NOV-55 GF 02
 Jørgen P. Tornbjerg Pedersen
 Faunavænget 22, 5792 Årslev
07-05 090-MAJ-56 GF 10
 Bent Møller
 Færchs Torv 3, 9240 Nibe
08-05 128-MAJ-56 GF 78
 Henning Fomsgaard Nielsen
 Gårdager 25
 2640 Hedehusene
75 år
10-04 819-NOV-60 GF 01
 Steen V. Grubert
 Nivåhøj 78, 1, 0001, 2990 Nivå
14-04 165-JAN-61 GF 01
 Mogens Bøhn
 Kongshøjparken 43
 3550 Slangerup
14-04 JAN-62 GF 01
 Per Hagstrøm
 Olsbækmark 12, 2670 Greve
15-04 161-JAN-62 GF 03
 Hans Chr. Høeg Sørensen
 Byvangen 207, 8700 Horsens
16-04 686-SEP-60 GF 08
 Kurt Wadsager Jensen
 Hejlskovvej 3, 8544 Mørke
20-04 141-JAN-63 GF 59
 Hans Aage Hansen
 Hundegade 29, 6760 Ribe
21-04 602-JUL-60 GF 21
 Rud Flemming Chr. Hansen
 Ventedgårdsvej 38, Knabstrup
 4440 Mørkøv

23-04 521-JUL-80 GF 62
 Ole Bjørn Bentzen
 Tårbæk Strandvej 101 B
 2930 Klampenborg
25-04 170-SEP-61 GF 57
 Niels E. Schultz-Petersen
 Koldingvej 1, Tyrstrup
 6070 Christiansfeld
26-04 072-NOV-62 GF 24
 Frode Kinnberg
 Olymposvej 25, 4200 Slagelse
30-04 436-MAJ-60 GF 10
 Lindy Borup
 Brinken 1, 9220 Aalborg Øst
30-04 930-MAJ-61 GF 78
 Svend Bjerre Christensen
 Ringholm 4, 4500 Nykøbing Sj.
01-05 727-SEP-60 GF 10
 Jørgen Vittrup
 Vibevej 23, 9000 Aalborg
04-05 385-SEP-61 GF 18
 Gunnar Jensen
 Søager 19, 2820 Gentofte
05-05 712-SEP-60 GF 06
 Villy Madsen
 Idyl 9, 6000 Kolding
05-05 501-JUL-60 GF 10
 Alfred Søndergaard
 Aagade 31, 2.th.
 9000 Aalborg
06-05 463-MAJ-60 GF 03
 Vagn Rasmussen
 Ællingegade 6, 7140 Stouby
06-05 620-JUL-60 GF 39
 Peder Vad Jørgensen
 Teglparken 22, 7500 Holstebro
07-05 445-MAJ-60 GF 52
 Jens Peter Nielsen
 Nygårdsvej 2, 4100 Ringsted
70 år
10-04 257-MAJ-65 GF 64
 Egon Jensen
 Vestervænget 64, 6900 Skjern
14-04 975-MAJ-66 GF 44
 Bent Kvols Kristensen
 Gyring Nielsensvej 2
 7900 Nykøbing M
14-04 995-MAR-65 GF 46
 Peter Friis Møller 
 Møllevænget 30, 6200 Aabenraa
19-04 762-JAN-66 GF 33
 Carl Erik Lundgaard Jensen
 Ridderstien 25, 5463 Harndrup
19-04 096-AUG-67 GF 35
 Sigurd Sørensen
 Fyrkildevej 5, Lille Rørbæk
 9500 Hobro
20-04 849-MAR-66 GF 41
 Aage Andersen
 Rosenvænget 2 M
 3480 Fredensborg
22-04 746-JAN-66 GF 55
 Bjarne Stensgaard
 Enghegnet 18
 8500 Grenå
23-04 590-NOV-66 GF 10
 Niels Edvard Voss Hansen
 Fyrrebakken 40, 2., 9000 Aalborg
26-04 714-NOV-65 GF 28
 Jens Caspersen
 Ørnelundsvej 10, 6740 Bramming
27-04 JAN-66 GF 05
 Jens Martin Elsborg
 Ellekærparken 17, 8543 Hornslet
28-04 189-MAJ-66 GF 31
 Jørgen Raahauge Nielsen
 Garderhøjen 30, 4871 Strøby
30-04 144-MAJ-66 GF 58
 Niels Chr. Toksvig
 Gammel Vejlevej 31, st.
 7200 Grindsted
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01-05 952-MAJ-66 GF 77
 Poul Sonne Jensen
 Gammel Lyngdrupvej 15
 9310 Vodskov
01-05 882-JUN-67 GF 41
 John Reimund Andersen
 Valby Langgade 217, 1.th.
 2500 Valby
05-05 146-MAJ-66 GF 15
 Erik Freund
 Finlandsvej 26, 8800 Viborg
07-05 748-MAR-67 GF 61
 Leif Lund Pedersen
 Valdkær 8, 2840 Holte  
08-05 110-MAJ-66 GF 55
 Niels Jørgen Høgh Hinrichsen
 Dolmervej 24, 8500 Grenå
09-05 880-MAR-66 GF 17
 Preben Onsberg Pedersen
 Flådevej 37, 4040 Jyllinge 
60 år
13-04 JUL-75 GF 09
 Anders Lassen
 Brattingsborg 1 B, 8305 Samsø
14-04 AUG-79 GF 10
 Finn Larsen
 Rebildparken 103
 9220 Aalborg Øst
15-04 APR-76 GF 33
 Sten Æbelø Jensen 
 Tunøvænget 20, 5500 Middelfart
18-04 CH/LG GF 16
 Klavs Lawes
 Strandtoften 25, 3630 Jægerspris
20-04 AUG-76 GF 40
 Richard Duus
 Vesterbygade 29, Blenstrup
 9520 Skørping
23-04 MAJ-77 GF 01
 Jørn Niss Nielsen
 Mølledammen 5 B, 2980 Kokkedal
23-04 MAJ-77 GF 14
 Arne Hansen
 Flaarupvej 12, 4960 Holeby
25-04 JAN-77 GF 62
 Niels Justin Olander Larsen
 Køgevej 140, 1. 0001
 4000 Roskilde
26-04 JAN-77 GF 01
 Søren Wiborg
 Nørrebred 214, 2625 Vallensbæk
26-04 MAJ-77 GF 15
 Erik Nielsen
 Sandgårdsvej 10, 8620 Kjellerup
27-04 APR-76 GF 11
 Claus Nielsen
 Pistolstræde 6, 3700 Rønne
29-04 MAJ-77 GF 02
 Preben L. Schou
 Søbyvej 26, 5672 Broby
29-04 MAJ-77 GF 27
 Marinus Thordal-Christensen
 Søndervænget 60, Jebjerg
 7870 Roslev
04-05 MAJ-77 GF 26
 Iver Stokvad Andersen
 Færøvej 6, 7500 Holstebro
09-05 MAJ-77 GF 05
 Michael Nielsen
 Porsevænget 14, 8361 Hasselager
09-05 JAN-77 GF 08
 Verner Eriksen
 Harestien 3, 8990 Fårup
50 år
10-04 OKT-86 GF 18
 Thomas Meyer
 Digmestervej 2, 3400 Hillerød
15-04 JUL-86 GF 05
 Henrik Poulsen
 Hovedgaden 47, 3.th.
 8220 Brabrand

18-04 APR-86 GF 07
 Claus Haugaard
 Ankersvej 22, 4700 Næstved
19-04 OKT-87 GF 30
 Allan Dahl Jakobsen
 Frederiksgade 37,1.
 7800 Skive
20-04 JUL-88 GF 15
 Søren Nygård Christensen
 Vingstrupvej 6, 8800 Viborg
20-04 SEP-85 GF 15
 John Uhrenholt Madsen
 Åkanden 3, 5592 Ejby
20-04 OKT-86 GF 32
 Henrik Michael Kragh
 Petershøjvej 17, 7100 Vejle
25-04 OKT-86 GF 05
 Morten Børgesen
 De Mezas Vej 4, 2.tv.
 8000 Aarhus C
25-04 OKT-86 GF 59
 Jan Lauridsen
 Digevej 2, 6818 Arre
26-04 APR-88 GF 30
 Bo Enemark
 Ingerslevsvej 4, 8632 Lemming
30-04 OKT-86 GF 26
 Simon Thisgård Andersen
 Sandbækvej 53, 7570 Vemb
01-05 APR-86 GF 01
 Jack Frederiksen
 Capellas Allé 22, 2770 Kastrup
04-05 OKT-86 GF 05
 Michael Stampe
 Østergade 37, 8300 Odder
04-05 DEC-84 GF 17
 Niels Ingvor Larsen
 Egholmvej 15, 4370 Store Merløse
07-05 OKT-86 GF 02
 Steen Dietz Jeppesen
 Kristinebjergvej 17
 5792 Årslev

Dødsfald
403-NOV-45 GF 61
 Knud Aage Andersen
 Kløverbo 20
 7080 Børkop
IFG-NOV-45 GF 01
 C. F. Hagen
 Amager Boulevard 120, 3.th.
 2300 København S
728-MAJ-49 GF 14
 Hans Otto Jørgensen
 Søndre Boulevard 111 E
 4930 Maribo
293-NOV-49 GF 18
 Hugo Breinbjerg
 Stutterivænget 11, 1.th.
 3400 Hillerød
56-MAJ-50 GF 13
 Bent Engelsborg
 Kirkevej 26, Kværkeby
 4100 Ringsted
694-NOV-52 GF 66
 Jørgen Jeppesen
 Højtoften 14
 5631 Ebberup
935-NOV-52 GF 41
 Ove Verner Hansen
 Rostgårdsvej 5, 1.th.
 3000 Helsingør
755-MAJ-53 GF 27
 Christen Mark
 Anemonevej 2
 7800 Skive
690-NOV-55 GF 01
 Svend Aage Larsen
 Vedbæk Stationsvej 8, 1.tv.
 2950 Vedbæk

704-NOV-55 GF 03
 Kjeld Krogslund
 Flintebakken 64, st.tv.
 8700 Horsens
352-SEP-66 GF 08
 John Schønning
 Tebbestrupvej 21, Vorup
 8940 Randers SV

  TAK

Hjertelig tak til Høje Taastrups Garder-
forening for fremmøde og gave ved vort 
Guldbryllup den 12.2.2016
 Eva & 955-SEP-62 Jørn Ribergaard 
 Sørensen

Tak til Haderslev Garderforenings for-
mand og fru Anne Lisbeth for besøg med 
blomsterhilsen samt til de garderkam-
merater, ingen nævnt ingen glemt, der har 
besøgt, ringet og mailet til mig i anledning 
af den faldulykke der overgik mig den 
16.12.15. og som forårsagede, at lårmusk-
len på mit højre ben sprang , og som efter 
en operation forårsagede et langt sygeleje 
og genoptrænings forløb.
 468-MAR-57 Laurids G, Mink

Tak til Jon Nielsen fra Høje-Taastrup og 
Omegns Garderforening for fremmøde på 
min 75-års fødselsdag den 27. januar. Tak 
for hyggeligt samvær og den fremragende 
portvin.
 JAN-63 Benny Lennart Bay

Hjertelig tak til Nordsjællands Garderfor-
ening for gave og fremmøde ved min 80 
års fødselsdag!
 887-MAJ-54 Allan Skak Augsburg  

Hjertelig tak til Svendborg og Omegns 
Garderforening for gaven til min 75 års 
fødselsdag. Også tak til Terkel og Hans for 
besøget.
 150-JAN-60 Villy Blæsbjerg-Christiansen

Hjertelig tak til Nordre Birks Garderfor-
ening for den dejlige flaske portvin, og be-
søg af formanden Lars Rønne i anledning 
af min 75- års fødselsdag.
Med venlig hilsen
 745-SEP-60 Jørgen Larsen

Hjertelig tak til vicepræsident Jens Saabye 
Nielsen for gave og fremmøde ved min 60 
års fødselsdag den 9. februar.
 MAJ-77 Niels Erik Kjær

Tak til Høje Tåstrup Garderforening for 
besøg og portvin ved min 80 års fødsels-
dag
 621-NOV-55 Jens Ebbe Nielsen

Tak til Viborg Garderforening for frem-
møde af formanden og vin til min 80 års 
fødselsdag. 
 132-MAJ-56 Jan Mølgaard

Tak for opmærksomheden ved min 60 års 
fødselsdag den 24. februar 2016 til Gar-
derforeningen Falster og Østlolland.
Venlig hilsen 
 MAJ-77 Steen Flemming Lundh

Hjertelig tak for hilsener på min 95 års 
fødselsdag fra Præsident Flemming Ryt-
ter og fra formand for Garderforeningen i 
København Jørn Knudsen.
 295-MAJ-42 Aage Nielsen

  31www.gardershop.dk www.nordea.dk www.deloitte.com
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