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Gardere i gumibåd 
på Rextur.
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SMAGEN AF 
ØVELSESTERRÆNET 
De fleste gardere har under felt-
tjenesten smagt en sjat Ellebæk 
mudder og måske tygget et 
bøgeblad for at stille sulten. Nu 
kan øvelsesterrænet smages i 
Livgardens nye jubilæums øl. 15
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11

SANDHOLMLEJREN 1945-1985 8

GARDEREN, 
MINDE-
STØTTEN OG 
PYRAMIDEN

LUDSERØD BLEV TIL 
HØVELTE
Ikke alle stednavne klinger lige storslået, og der skal ikke meget fantasi 
til at forestille sig, hvad Ludserød hurtigt bliver til i folkemunde. 

HVEM ”BOR” PÅ
Garderkasernen i Høvelte?
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Indholdet i bladet er ikke 
nødvendigvis sammenfaldende 
med redaktionens, De Danske 
Garderforeningers eller Den 
Kongelige Livgardes synspunk-
ter. Eftertryk og kopiering 
tilladt med kildeangivelse.

 Præsidiet

De Danske Garderforeninger
Protektor: Hendes Majestæt Dronningen
Præsident: Flemming Rytter

De Danske Garderforeninger i udlandet (DGU)
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsegemalen
Præsident: MAR-86 Peter KB Diessel

Kontor
Forretningsfører: Carsten Rasmussen
Sekretær: Ole Andkjær Christensen
Livgardens kaserne, Gothersgade 100, 1123 
København K · Tlf. 33 15 52 04
Mail. sekretariatet@garderforeningerne.dk 
Revision: Michael Wienberg, Deloitte

Af Præsident Flemming Rytter 

Præsidiet har på sit møde 24. august 2015 godkendt rammerne 
omkring ”Pilotprojekt Veteraner”. Følgende foreninger indgår:
Garderforeningen i København, Gl. Roskilde Garderforening, Den 
Fynske Garderforening, Fredericia og Omegns Garderforening, 
Aarhus og Omegns Garderforening (som reserve herfor Holste-
bro og Omegns Garderforening) og Nordjyllands Garderforening. 
De pågældende foreningsformænd har fået tilsendt grundlaget 
fra mig. Hver forening skal nu finde 3-5 bisiddere, der snarest 
muligt skal uddannes. Hvis nogen er interesseret, så kontakt je-
res formand hurtigst muligt.

Præsidiet godkendte tillige 24. august 2015 nye retningslinier 
for DG tilskud til værtsforeninger, der gennemfører ordinære re-
præsentantskabsmøder. De nye retningslinier vil blive optaget i 
vor Håndbog og omfatter dokumenterede udgifter til lokaleleje 
til selve mødet (2.500 kr.), kaffe mv. (7.500 kr.), 4 tambourer med 
hver 2 overnatninger (8.000 kr.), programhæfte, sangblad mv. 
(8.500 kr.), div. øvrige udgifter (5.000 kr.), i alt op til 31.500 kr. 

Dette skulle hjælpe på lysten til at arrangere repræsentantskabsmø-
der. Så må vi alle give hinanden håndslag på, at når værtsforeninger i 
fremtiden lægger sig i selen for at begrænse udgifterne for deltagerne, 
så møder medlemmerne op i større tal, end det har været tilfældet de 
seneste par år. Og så må jeg igen indtrængende anmode foreningerne 
om at lade sig repræsentere på repræsentantskabsmøderne. Dette er 
en forudsætning for vort interne demokrati. 

En ung garder, der blev meldt 
ind i DG under sin værnepligts-
tjeneste i 2014, kontaktede mig 
i forrige uge. Han fortalte, at han 
havde været på studieophold i 
Paris i 1 år og nu vendt tilbage 
til Danmark og, troede han, til 
sin egen garderforening. 

PRÆSIDENTEN HAR ORDET

DET SKER I OKTOBER

3. oktober 
Gardens Dag på Garderkasernen i 
Høvelte

4. oktober 
Gardermarch

8. oktober 
DSL Præsidie og Formandsmøde

9. oktober
Kulturnat på Livgardens Kaserne

11. oktober 
Årgangsformandsmøde i Fredericia

15. oktober 
HKH Prins Christian fødselsdag

REDAKTØRENS KLUMME

Kære Garderkammerater 
Som I nok har opdaget, tager Garderbladet sig markant anderledes ud denne gang. I 
forbindelse med udgivelsen af denne måneds temanummer, der stiller skarpt på Liv-
gardens tilknytning til Allerød kommune, har vi valgt at give det gamle blad en lille 
opfriskning. 
Det vil i fremtiden præge Garderbladet på flere facetter. Først og fremmest vil vi i frem-
tiden prioritere mere plads til artikler om Livgarden og De Danske Garderforeninger. 
Det betyder samtidig, at man i fremtiden kan finde generalforsamlingsreferater og de 
fleste arrangementsomtaler på hjemmesiden www.garderforeningerne.dk under den 
respektive lokalforening. Vi gør naturligvis altid opmærksom på, når indsendte indlæg 
lægges på hjemmesiden. Har du ikke adgang til vores hjemmeside, sender vi selvfølge-
lig indlægget med posten ved henvendelse. 

Jeg håber, at I vil tage godt imod det nye Garderblad. 

God fornøjelse og god læselyst.

APR-12 Andreas Dalsgaard, Redaktør

→  fortsættes side 4

HVEM ”BOR” PÅ
Garderkasernen i Høvelte?
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→  fortsat fra side 3.    
Det viste sig, at da han var rejst til Frankrig og på det tidspunkt, 
hverken havde hørt fra sin garderforening eller modtaget nogen 
opkrævning, havde han glemt alt om garderforening. Jeg har efter-
følgende opsporet, at pågældende forening havde sendt én rykker 
med posten med en svarfrist på 1 uge uden at anvende den oply-
ste mail-adresse og/el. det oplyste mobilnummer, hvormed man 
kunne have sendt en SMS. Derefter havde den pågældende forening 
straks udmeldt garderen gennem en meddelelse til Sekretariatet.  
Garderen havde meldt flytning til postvæsenet, men omadresse-
ringen havde ikke fungeret, fordi adressen var i udlandet. Arbejds-
gruppe Fastholdelse arbejder intenst med de 3 hold, der indkaldes 
i 2015, og er ved at afslutte sit arbejde, således at ovenstående  
skrækeksempel undgås, samtidig med garderforeningens opgave 
lettes.

Præsidiet har 24. august godkendt nedsættelsen af Arbejdsgruppe 
IT. Lad mig blot give jer et eksempel på, hvorfor Præsidiet har gjort 

Præsidiet

det. En indmeldelse tastes typisk ind i DG medlemsregister på Se-
kretariatet (Navision-systemet), hvorefter der går en meddelelse 
manuelt (mail og/el. post) fra Sekretariatet til den pågældende 
forening. Formanden viderefordeler meddelelsen til foreningens 
kasserer/registrator, der derefter typisk går i gang med at indtaste 
det hele igen i foreningens eget medlemskartokek. Udmeldelser går 
typisk den anden vej. I dette dobbelte system kan det ikke undgås, 
at der sker fejl. Og ændringer til oplysninger om et medlem star-
ter typisk fra medlemmet til garderforeningen og når af og til ikke 
til Sekretariatet. Alt dette er ikke hensigtsmæssigt, og kunne så let 
som ingenting forsimples ved ganske simple IT-tiltag, hvorved gar-
derforeningen ville slippe for meget af dette arbejde og kvaliteten 
af medlemskartoteket ville forbedres.    

Dette nummer af Garderbladet er et temanummer, bygget op over 
Livgardens tilknytning til Nordsjælland med placering i Sandholm-
lejren fra 1945 til 1985 og forlægning til Garderkasernen i Høvelte 
fra 1985. Jeg håber, I vil finde dette emne relevant og spændende.                                                                                          

IN MEMORIAM
487-NOV-59 kammerherre, 
oberst Jens Greve.
Chef for Den Kongelige Livgarde 
(1996-2001)
Præsident for 
De Danske Garderforeninger 
(2001-2004)
Æret være hans minde 

De Danske Garderforeningers sekretariat og 
Garderbladets kontor:
Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, 1123 København K.
Tlf. 33 15 52 04
Mandag-fredag kl. 09.30-14.30. 
Postgiro: Reg-nr. 1551  Konto 648 8919 
Internet: www.garderforeningerne.dk
e-mail: sekretariatet@garderforeningerne.dk

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

HEJ GARDER!
Når du ser dette ikon betyder det, at du 
kan læse mere fra din lokalforeningen på 
www.garderforeningerne.dk. 
Klik ind på lokalforeninger og find 

din lokale garderforening. 

PILOTPROJEKT VETERAN 
Følgende lokalforeninger fremhæves med dette ikon, da de medvir-
ker i pilotprojekt veteran:
Garderforeningen i København
Gl. Roskilde Amts Garderforening
Den Fyenske Garderforening
Fredericia og Omegns Garderforening
Aarhus og Omegns Garderforening
Holstebro og Omegns Garderforening
Nordsjælland Garderforening
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85 år
28. oktober

Direktør, Oberstløjtnant

Ivan H. Hermansen 

Præsident for 
De Danske Garderforeninger

1991-1997
De Danske Garderforeninger 

ønsker hjerteligt tillykke.



 Livgarden

Klavs Lawes, oberst, kammerherre, chef for Den Kongelige Livgarde 

Dette nummer af Garderbladet har fokus på Den Kongelige 
Livgardes nære tilknytning til Allerød kommune, vores garni-
sonskommune. Årsagen er den, at vi i år har to lokale jubilæer. 
Indrykningen i Sandholmlejren i 1945 og overflytningen til Gar-
derkasernen i Høvelte i 1985. Begge lokaliteter ligger i dag i Al-
lerød kommune. 

Jeg er, som chef for Den Kongelige Livgarde, særdeles glad for den 
lokale opbakning, som mine gardere og jeg altid møder i Allerød 
kommune. Det være sig fra borgmester, byråd og rådhus, fra det 
lokale erhvervs- og foreningsliv samt ikke mindst fra de lokale 
borgere.

Og jeg er også glad og stolt over den store lokale opbakning, som 
vises, når Den Kongelige Livgarde afholder åbent hus på Garder-
kasernen, når Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller sin til-

bagevendende årlige Lillerød-koncert, eller når vi deltager ved andre 
lokale begivenheder, som f.eks. ved Allerød kommunes markering af 
Flagdagen den 5. september. 

Det tætte og gode samspil og samarbejde mellem Den Kongelige Liv-
garde og vores garnisonskommune, Allerød kommune, er særdeles 
værdifuldt for Livgarden. Herigennem bekræftes de gode historiske 
relationer, men der skabes 
også muligheder og rum for 
et endnu tættere samarbejde, 
som rækker ud i fremtiden. 
En fremtid, som forhåbentligt 
også vil byde på Allerød kom-
mune, som Den Kongelige Liv-
gardes Garnisonskommune.
Pro Rege et Grege

GARNISONSKOMMUNEN

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-gse11@mil.dk

Presse- og Informationsofficer
Kaptajn Bjarke Zoffmann Therkildsen
Tlf. 4599 4009, e-mail: lg-gse20@mil.dk

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

@nikolajstrunk
Står bare og fatter det i 
vildskab. Glad for at være 
tilbage på Fyn med 
#denkongeligelivgarde for 
at ære Frihedskæmperen 
Toldstrup #garderliv 

@vicfalconer 
Så renser vi lige 
dræbermaskinen efter vagt! 
#danisharmy #livgarden 
#garderliv #m16 #m96

@_martinnielsen 
#denkongeliglivgarde 
#altergodt #amalienborg 
#royalguards #garderliv 

@pederhansen
Alt pakket og klar til Gråsten! 
Ses om 3 uger #livgarden 
#denkongeligelivgarde 
#garderliv #garder #leger 
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Af Jørgen Johansen, borgmester i Allerød Kommune

Siden Høvelte-lejren blev etableret i begyndelsen af 1900-tallet 
og Den Kongelige Livgarde i 1945 rykkede til Sandholm og siden 
Høvelte, har militæret været en integreret del af livet i kommunen. 
Men særligt gennem de seneste år har vi opbygget et enestående 
samarbejde, som kommunens borgere har stor gavn af: Musikkorp-
sets meget populære årlige koncert i Lillerødhallerne, fejringen af 
den årlige flagdag for Danmarks udsendte, og mange andre lokale 
arrangementer er i dag en helt naturlig del af samspillet mellem 
kommune og garnison.  Derfor sætter Allerød Kommune stor pris 
på titlen som garnisonsby. 

Et forholdsvist nyt samarbejde handler om naturen omkring os, 
idet Den Kongelige Livgarde spiller en vigtig rolle som naturbeva-
rer. De store militære øvelsesarealer ved Høvelte og Sandholm er 
enestående naturområder, som har et rigt planteliv og fauna. 
De store områder er på grund af militærets tilstedeværelse blevet 
skånet for hovedstadens byvækst og danner nu et dejligt grønt ån-
dehul i kommunen. 

Jeg er derfor glad for, at vi i år kunne indlede et nyt samarbejde 
mellem Allerød Kommune og Den Kongelige Livgarde: Vi tilbød alle 

interesserede en guidet rundtur på forsvarets naturarealer i april. 
Det blev en stor succes, som vi allerede har besluttet at gentage næ-
ste år!

”Det er dejligt, at vi på denne 
måde kan vise borgerne 
flere af de naturperler, vi 
er så heldige at have her i 
kommunen.”

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke 
for den gode og samvittighedsfulde natur-
pleje, som Forsvaret forestår.

Det glæder mig derfor - på vegne at Allerød 
Kommune - at ønske Jer stort tillykke med 
dette dobbelt-jubilæum. Vi ser frem til et 
fortsat godt samarbejde mange år frem.

VÆRDIFULDT SAMARBEJDE 
– mellem Den Kongelige Livgarde og Allerød Kommune 

Høvelte og Allerød

           Foto: Mourit-
zen, Høvelte Ka-
serne, 1912, LAFAK
Øvelsesklare sol-
dater omringet af 
natur så langt øjet 
rækker.  Bagerst ses 
Høvelte-lejren, som 
senere blev til Hø-
velte Kaserne,  med 
det gamle spir, der 
blev nedlagt i 1932. 
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LUDSERØD BLEV TIL 
HØVELTE
Da rekrutterne fra 1. Regiment i 1910 flyttede ind i teltlejren ved 
Høveltegård, lå der i udkanten af det oprindelige øvelsesareal en 
lille landsby, der bar det prægtige navn Ludserød. De lokale udtalte 
navnet ’Lusserød’, og man kan let forestille sig alle de lidet flatteren-
de øge- og tilnavne, som dette navn skaffede byens børn i skolen.

Men i marts måned 1922 tog man til genmæle overfor drilleri-
erne, og samtlige ejere af ejendom i landsbyen sendte, med sog-
nerådets anbefaling, en ansøgning til Indenrigsministeriet om 
navneændring fra Ludserød til Høvelte.

Ønsket om en navneændring begrundes med, at navnet Ludserød 
var til stor gene for beboerne, for ”hver Gang, vi skal opgive vor 
Bopæl, vækker vi Latter, og selv om vi ved, at Navnets Oprindelse 
og Betydning (af Kvindenavnet Ludse, Lucie) er en hel anden end 
den, der passer med nugældende Sprogbrug, kan vi dog ikke godt 
i hvert enkelt Tilfælde afgive Forklaring om Ordets Oprindelse, 
og det er jo i alle Tilfælde ogsaa bagefter, idet vi jo allerede da har 
været, ja man kan godt sige, til Nar for de andre.”

Også i økonomisk henseende ville en navneændring være til gavn 
for beboerne, for flere havde haft besvær med at sælge deres 
ejendom, fordi eventuelle købere ikke ville flytte til ”en By med 
et saadant Navn”.

Endelig henvistes til, at bebyggelsen Usselhusene i 1872 fik lov til 
at ændre navn til Skovstrup, og det måtte være det samme med 
Ludserød.

Ansøgningen var en tur forbi Stednavneudvalget, der beklagede, at 
man afskaffede et navn af så høj alder, for Lusæruth nævnes allerede i 
kilderne i 1266. Til gengæld fandt udvalget, at det var en god løsning, at 
man ikke prøvede at finde et nyt navn, men tog nabobebyggelsens navn 
Høvelte, der også var et godt gammelt navn (nævnt 1346). Efter en be-
handlingstid på knap et år modtog sognerådet i januar 1923 ’Meddelel-
se fra Politikontoret om, at Ludserød By herefter fører Navnet Høvelte’.

Navneændringen blev opsnappet og næsten udødeliggjort af digteren 
P. Sørensen-Fugholm i digtet Oh Luserød. Sørensen-Fugholm var et 
alias for forfatteren Per Barfoed, der i sine meget sjællandske digte tit 
beskrev livet i Blovstrød og omegn: 

Oh Luserød
Hør, hvad er det med dig, oh Luserød!?
Hvad er den af – mit øje harmligt flammer!!
Oh, må da ej min kind vel blusse rød
ved det at du nu for dit navn dig skammer!?!

Skal jeg da aldrig mer den søde klang,
som at der sused lifligt i mit øre,
som mig et pust fra ungdomstiden brang,
kort sagt, dit navn, oh, Luserød, nu høre!?!

Jeg stønner ud – jeg råber i min nød:
bevar dit navn, som helligt blev for Trine;
for vos det hedder altid Luserød;
vi brør os ikke om at være fine.

Af Birthe Skovholm, arkivar, Lokalhistorisk Arkiv Og Forening 

for Allerød kommune

           Foto: Nielsine 
og Jens Olsen og 
Søren Jensen (th.) 
ved Høvelte Gade-
kær 1921. Husejer 
Søren Jensen er én af 
medunderskriverne 
på ansøgningen om 
navneændring fra 
Ludserød til Høvelte. 
Foto: Chr. Mouritzen, 
Birkerød.
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Sandholmlejren 1945-1985

Af Livgardens Historiske Samling

Sandholmlejeren var kaserne for Den Kongelige Livgarde i 40 år 
fra 1945 til 1985. Etablissementet bestod af den oprindelige, gul-
kalkede lejr opbygget omkring en alarmplads med senere tilføjede 
barakbygninger, en stor moderne belægningsbygning, idrætsan-
læg, garage- og værkstedsområde samt Sandholmgård med tidli-
gere avlsbygninger. Uden for det egentlige lejrområde lå ”Alléhuse”,  
”Svinehuset” samt KFUM’s soldaterhjem. Sandholmlejren ligger 
inden for det militære øvelsesområde Høvelte – Sandholm - Sjæls-
mark, ca. en kilometer vest for Sjælsø, umiddelbart syd for Sand-
holmgårdsvej og umiddelbart vest for Ellebækvej.

Sandholmlejren opføres 1910-1912
Sandholmlejren opførtes i henhold til ”Lov om ekstraordinær Bevil-
ling til Omdannelse og Supplering af Hærens Bygninger, Øvelses-
pladser og Beholdninger” af 1909, der dels var en følge af Hærloven 
af 1909, hvis hovedindhold var koncentration af det danske for-
svar på Sjælland, dels var Sandholmlejren og de samtidigt opførte  
Høveltelejren, Værløselejren og Avedørelejren en betydelig forbed-
ring af rekrutuddannelsen ved de københavnske fodfolksregimen-
ter.

Opførelsen af lejren fandt sted 1910-1912 
på jorde, der havde tilhørt Sandholmgård, 
efter hvilken lejren fik sit navn. Sandholm-
lejren indrettedes som sommerlejr for en 
rekrutbataljon i lighed med de øvrige lejre.

Gennemgangslejr for allierede krigsfan-
ger 1918-1919
1. Livgardebataljons rekrutskole rømmede i 
1918 Sandholmlejren for at skaffe plads til 
et stort antal allierede krigsfanger, der efter 
1. Verdenskrigs afslutning blev løsladt fra 
tyske fangelejre. Hovedparten af de passe-
rende allierede forhenværende krigsfanger 
var englændere, men der var også ameri-
kanere, indere (civile), italienere, russere, 
franskmænd og belgiere i lejren. I alt må fle-
re tusinde mand have passeret Sandholm-
lejren i de tre måneder, denne anvendtes 
som ”krigsfangelejr” første gang.

Den Kongelige Livgarde
i Sandholmlejren 1945-1985
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           Foto: Sand-
holmlejren set fra 
oven. Sandholm-
lejren er navngivet 
efter Sandholmgård, 
der blev anvendt 
som officersmesse 
for Livgarden. Sted-
navnet Sandholm 
nævnes første gang 
i et skøde af 22. juli 
1346 på Hørning-
holm (Hørsholm), 
hvor Sandholm 
nævnes sammen 
med andre lokale 
landsbyer og gårde.



 Sandholmlejren 1945-1985

Under den tyske besættelse
Den tyske besættelsesmagt satte sig 

kort efter 9. april 1940 på de nord-
sjællandske lejre, herunder Sand-

holmlejren. I perioden 1944 til juni 
1945 blev lejren anvendt til indkvarte-

ring af tyske flygtninge fra den østlige del 
af Tyskland. 

Den Kongelige Livgarde rykker ind
Kort efter befrielsen overgik Sandholm-
lejren til dansk administration, og den 25. 

juli 1945 rykkede 2. Livgardebataljon med 
kaptajn A.V. Arendrup som kommandør og 
lejrkommandant ind i lejren med rekrutter 

af årgang 1945-I, der var indkaldt til bataljo-
nen. Sandholmlejren afløste for Livgardens 

vedkommende Jægersborg Kaserne 
som rekrutskole. I perioden 1945-
1956 indkaldte Livgardens davæ-

rende tre bataljoner på skift værnepligtige til de to årlige rekrutsko-
ler, sommerrekrutskolen og vinterrekrutskolen. I de følgende mange 
år var Livgardens største troppeenheder i Sandholmlejren 1. Livgar-
debataljon, der også indgik i ”Dækningsstyrken” samt Rekrutskolen. 

Sandholmlejren renoveres og udbygges      
Sandholmlejren gennemgik en omfattende sanering og ombygning 
i 1952-55, der bl.a. omfattede opførelse af en varmecentral, et rens-
ningsanlæg, vandreservoir og en transformatorbygning. Der blev 
bygget forbindelsesbygninger mellem belægningsbygningerne i de 
fire kompagnigårde med chefskontor, kommandokontor, toiletter, 
tørrestue, samlingsstue og pudsestue. Sandholmgård blev indrettet til 
brug for Livgarden med depoter, officersmesse, beboelse og kvarte-
rer, håndværkerbygning og magasiner i de ”røde lader”. Mellem Sand-
holmgård og lejren indrettedes ”Motorgården”, der kom til at omfatte 
en høj og en lav garage, vaskeplads, vaskerampe, tankbygning samt 
vaske- og smørehal. Desuden opførtes et afdelingsværksted. En mar-
kant forbedring var etablering af badeanstalt og gymnastiksal med 
tilstødende idrætsanlæg. Desuden byggedes et ammunitionsmagasin 
og en pistolskydebane. 

1945

1958
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Sandholmlejren 1945-1985

Som følge af den almindelige udvikling inden for Den Kongelige 
Livgarde med et stort antal værnepligtige til uddannelse, konver-
tering til panserinfanteri efter ”Troppeplan 70”, m.m. opførtes i 
1960’erne og 1970’erne en hel del moderne bygninger i Sand-
holmlejren. I 1961 blev der således opført en ny undervisnings-
bygning med auditorium og et antal klasseværelser. Ikke langt fra 
kostforplejningen opførtes samme år et ”fritidsområde”, dvs. ser-
gentmesse, der i 1970’erne er ændret til konstabelmesse. Endelig 
forbedredes indkvarteringskapaciteten betydeligt ved opførelsen 
i årene 1964-1966 af ”Bygning 68”, en kvarterbygning i to eta-
ger med i alt 104 kvarterer for 2-4 mand med eget bad. Bygning 
68 blev populært kaldet ”Marina” efter et luksushotel af samme 
navn. Udover indkvartering af befalingsmænd og konstabler blev 
bygningen anvendt til Livgardens rekrutter. Rekrutterne af 4. Re-
krutkompagni fra Hold september 1966 blev således de første, der 
blev indkvarteret på fire-mandsstuerne i Bygning 68. 1969-1970 
blev der etableret et vartningsanlæg for bæltekøretøjer bestående 
af 2.700 m² parkplads med to ramper, vaske- og tankanlæg til I/
Livgardens pansrede køretøjer. Et par år efter blev der også anlagt 
en parkplads på 2.500 m² til brug for Stabskompagniet fra 1. Liv-
gardebataljon.

I 1977 oprettedes Uddannelsescenter for Den kongelige Livgarde 
i Sandholmlejren, hvilket betød, at Chefen for Livgarden med Liv-
gardens stab flyttede fra Livgardens Kaserne i København til Sand-
holmlejren. 

Den Kongelige Livgarde forlader Sandholmlejren
Ved en parade på Alarmpladsen i Sandholmlejren fredag den 29. 
november 1985 klokken 12.00 blev flaget halet ned i Sandholmlej-
ren for sidste gang af Den Kongelige Livgarde, der derefter rykkede 
ind på Garderkasernen i Høvelte. Sandholmgård med depoter og 
værkstedsområde forblev militært område. 

Sandholmlejren blev siden som Dansk Røde Kors Center Sandholm 
til Danmarks største asylcenter. Center Sandholm fungerer både 
som modtage- og udrejsecenter. 

1985

1966

www.livgarden.dk 10



Den Kongelige Livgarde har tradition 
for at markere vigtige jubilæer ved 
bl.a. at få fremstillet en særlig jubi-
læumsøl. Traditionen kendes helt 
tilbage til 1950’erne, hvor Faxe Bryg-
gerierne stod bag en særlig Garderøl 
i anledning af Livgardens 300-års 
jubilæum (1958). 

Markeringen af det dobbelte Liv-
garde-Allerød-jubilæum, med 70-

året for Livgardens indrykning 
i Sandholmlejren i 1945 og 

30-året for overflytningen til 
Garderkasernen i 1985, sker 
således også ved en særlig 
jubilæumsøl ”45/85” (”45” 
for 1945 og ”85” for 1985, to 
mærkeår i Livgardens Alle-
rød-historie).

Livgardens Historiske Sam-
ling (LGHS) har i samarbej-
de med brygmester Anders 
Kissmeyer og ølkollektivet 
i Gørløse brygget den dob-
belte jubilæumsøl ”45/85”. 
Traditionen tro – for jubilæ-
umsølprojekter ved Livgar-
den – så afspejler indholdet 

i flasken, det der ønskes markeret. I ”45/85” er smagen bl.a. tonet 
med vilde vækster fra Den Kongelige Livgardes øvelsesterræn om-
kring Garderkasernen i Høvelte. Der indgår bl.a. skovmærke, skov-
syre, bøgeknopper mm.. De vilde urter fra øvelsesterrænet er bl.a. 
sanket af Allerøds borgmester, Jørgen Johansen. 

Til ”45/85” er der kun anvendt de bedste råvarer, som i øvrigt er 
så lokale som mulige. Den økologiske malt er f.eks. fra Per Kølster 
i Humlebæk i Nordsjælland. Og øllen er brygget i Gørløse hos Øl-
snedkeren. Da der er tale om en jubilæumsøl er mængden begræn-
set og der bliver kun brygget dette ene bryg ”45/85” på 3000 liter 
i alt. 

”45/85” forhandles i Kvickly Allerød i Lillerød og på www.garders-
hop.dk, som fysisk har butik i Kgs. Lyngby. 

”45/85”
–  ny, dobbelt Livgarde-Allerød-jubilæums-øl

 Garder Ale
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Trods udvidelsen af Livgardens Kaserne i København i 1845 og 
etableringen af en næsten permanent teltlejr på eksercerplad-
sen var indkvarteringskapaciteten for ringe. Samtidigt bevirkede 
udviklingen inden for våben og taktik, at Livgarden måtte ud af 
København med bedre adgang til terræn og skydebaner. Efter 
at have anvendt Jægersborg Kaserne de fleste af årene fra 1909 
til 1943, overtog Livgarden Sandholmlejren i 1945. Lejren blev 
efterhånden for lille og nedslidt, og ved årsskiftet 1985/86 ryk-
kede Den Kongelige Livgarde over til den større og moderne Hø-
velte Kaserne, hvis infanterikaserne i røde mursten blev opført 
for 1. Regiment (Danske Livregiment) i 1940. Høvelte Kaserne 
blev under 2. Verdenskrig anvendt af den tyske besættelsesmagt 
og først taget i brug af 1. Regiment i 1945. 

Kasernen fik navnet Garderkasernen, da Livgarden rykkede ind 
i 1985. Desuden rummede etablissementet Høveltelejren, der 
ligesom Sandholmlejren blev opført i henhold til Hærloven af 
1909. Af Høveltelejren eksisterer fortsat hovedporten med de to 
gule pavilloner og den oprindelige hovedbygning. På kasernens 
område er i flere etaper bygget nye belægningsbygninger og se-
nest moderne kontorbygninger for underafdelingerne ved 1. Liv-

gardebataljon. Garderkasernen Høvelte, den resterende militære del 
af Sandholmlejren og den nedlagte Sjælsmark Kaserne for Kongens 
Artilleriregiment ligger sammen med skydebanerne ved Sjælsø inden 
for Garnisonsområdet Høvelte – Sandholm – Sjælsmark med Chefen 
for Livgarden som garnisonskommandant.

Monumenter på Garderkasernen
I sommeren 1978 blev monumentet 
over Garderen som feltsoldat i form 
af Eric Erlandsens bronzestatue 
afsløret foran Sandholmlejren. 
Det skete i forbindelse med en 
forældredag og i overværelse 
af Hendes Majestæt Dron-
ningen. Statuen flyttede 
med Livgarden til Garder-
kasernen og står foran 
bygning 60. På græsare-
alet, hvor der tidligere 
lå fire kompagnigårde 
i Høveltelejren findes 

På Garderkasernen

Garderkasernen i     HØVELTE
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pyramiden „Verdensmonumentet“, der kan ses i sammenhæng 
med FN’s internationale militære hovedkvarter „SHIRBRIG“ 
samt Livgardens internationale tjeneste. På Garderkasernen op-
stilles også en pansret mandskabsvogn M/113 – en type, der blev 
indført ved 1. Livgardebataljon i 1969.

Den 17. november 2009 afslørede Hendes Majestæt Dronningen 
kunstneren Bjørn Nørgaards monumentet over gardere, der er 
faldet i international tjeneste siden 1948. Monumentet står foran 
bygning 60 på Garderkasernen. I forbindelse med monumen-
tet er der siden opsat mindeplader for gardere, som er blevet 
dekoreret med Forsvarets medalje for sårede samt Forsvarets 
medalje for fremragende tjeneste. Monumentet over garderen 
som feltsoldat, monumentet over faldne i international tjeneste 
og mindepladerne på Garderkasernen danner således i dag en 
sammenhængende helhed og ramme for at mindes Den Kongelig 
Livgardes faldne og sårede samt ære de gardere, som særligt har 
udmærket sig i international tjeneste siden 1948.

KFUM Soldaterhjem
I en periode omkring Den Kongelige Livgardes overførsel til Hø-
velte etablerede KFUM’s Soldatermission dagligstue i et lille strå-

tækt hus uden for Høvelteport - “Mor 
Karens Hus”. Dette kunne i sagens 
natur ikke betjene det store antal af 
Livgardens værnepligtige fra alle 
dele af landet, hvorfor KFUM’s 
Soldatermission i 1989 erhver-
vede en 4.000 m2 stor grund, 
hvor der opførtes et nyt sol-
daterhjem.  Det nye KFUM 
Soldaterhjem kom ligele-
des til at ligge umiddel-
bart uden for kasernens 
hovedport og blev ind-
viet i 1990. I 2014 blev 
der i forbindelse med 
KFUM soldatermis-
sion indviet 9 ve-
teranboliger, som 
kan søges af tidli-
gere udsendte i 
internationale 
operationer. 

Garderkasernen i     HØVELTE
 På Garderkasernen
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Øvelsesterrænet

ØvelsesTERRÆNET
Den Kongelige Livgardes øvelsesterræn i Allerød kommune
Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads ligger i Nordsjælland, 
og er for størstedelens vedkommende beliggende i Allerød Kom-
mune. En mindre del af terrænets nordøstlige hjørne ligger i Hørs-
holm Kommune og nogle få, meget små arealer mod sydøst, ligger i 
Rudersdals Kommune (tidligere Birkerød Kommune).
Øvelsespladsen grænser mod nord op til Tokkekøb Hegn, Kettinge 
landsby og landbrugsarealer. Mod øst ligger Sjælsmark landsby, 
landbrugsområder, Gentofte vandforsyning, Sjælsø og Birkerød by. 
Sydpå afgrænses arealet af Nordbanen – dog er der et lille areal syd 
for banen, beliggende i landbrugsområde, med en del hestefolde 
og et dyrehospital. Mod vest ligger øvelsespladsen op til Allerød by 
samt til landbrugsområder mellem Birkerød Kongevej og jernba-
nen.
Arealet er ejet af forsvaret og dækker i alt 544,5 ha – heraf er 67,9 
ha skov.
Udover de nævnte bebyggelser findes der af militære øvelsesfacili-
teter på øvelsespladsen bl.a. Sjælsø skydebane.

Landskabet
Landskabsbilledet på øvelsespladsen domineres af en mosaik af 
overdrevsarealer, moser og enge. Herudover rummer øvelses-
pladsen 3 mindre, egentlige skove nemlig Høvelte Fredskov, El-
lebæklund og Frimærkeskoven. For Høvelte Fredskovs vedkom-
mende kan det dokumenteres, at der har været skov på dette sted i 
hvert fald siden 1500-tallet.
Der er igennem tiden foretaget en del mindre beplantninger spredt 
over hele terrænet. Store arealer er under tilgroning med krat, de 
tørre overdrev indtages af tjørn, slåen og eg, og på de fugtige lokali-
teter spreder især pil og birk sig hastigt.
Øvelsesterrænet gennemskæres af en række mindre vandløb bl.a. 
Degnebækken, Ellebækken, Drabækken, Marens Rende og Kajerød 
Å, der alle har tilløb til Sjælsø. Endvidere findes der et stort antal 
mindre søer og vandhuller på terrænet.
Øvelsespladsen som et samlet område udgør et varieret og værdi-
fuldt naturområde. Den ekstensive drift, der har fundet sted siden 
militæret overtog arealerne, har bevirket, at terrænet efterhånden 
rummer et meget rigt og varieret dyre- og planteliv. Området fun-
gerer som spredningsområde for dyr og planter til den omkringlig-
gende, mere intensivt benyttede natur. Arealerne giver et godt bille-
de af, hvordan Nordsjællands landskaber kan udvikle sig naturligt.
Den Kongelige Livgardes øvelsesterræn er lejlighedsvist åbent for 
offentligheden. Information om hvornår øvelsesterrænet er tilgæn-
geligt for offentligheden kan opnås via Livgardens hjemmeside. Det 
er ikke Livgarden, der bestemmer hvem der kan anvende terrænet 
til forskellige formål f.eks. til større sportsbegivenheder i weeken-
der. Det er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der efter ansøg-
ning, afgør om terrænet kan anvendes til afholdelse af større arran-
gementer eller af foreninger mv.
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Ingen adgang

Den 19. april 2015 deltog 150 borgere i en guidet rundtur i Høvelte 
øvelsesterræn med fokus på natur og historie. Turens guide var se-
niorsergent Henrik Munck fra Livgarden (som ses i centrum). Til ven-
stre ses Den Kongelige Livgardes chef, oberst Klavs Lawes, og borg-
mester Jørgen Johansen. Foto Allerød Nyt.

1. Sjælsmark Kaserne 

2. Frimærkeskoven

3. Sandholmlejren

4. Sandholmgård

5. Ellebæklund skov

6. Sjælsø skydebane

7. Høvelte Fredskov

8. Gl. Motorgård

9. Høveltegård

10. Høvelte Kaserne

11. Ny Motorgård

1

2

3

4
5

10

11

9

8

7 6



  15www.livgarden.dk

Garderkasernen i Høvelte er tjenestested for Den Kongelige Liv-
gardes chef, oberst Klavs Lawes og hans stab, de professionelle 
gardere i 1. og 2. Livgardebataljon og de værnepligtige under 
uddannelse i 3. Livgardebataljon. Derudover finder man også en 
række støttefunktioner fra Forsvarets øvrige myndigheder. Og så 
huser Garderkasernen også flere Hjemmeværnskompagnier.  Alt 
i alt bliver det til godt 1000 årsværk, hvilket gør Den Kongelige 
Livgarde til Allerød kommunes næststørste arbejdsplads efter 
Allerød kommune. De tre største enheder på Garderkasernen i 
Høvelte er de tre Livgardebataljoner.

1. Livgardebataljon
1. Livgardebataljon var stambataljon for Den Kongelige Livgarde 
til Fods og blev således – ligesom regimentet – oprettet den 30. 
juni 1658. Helt frem til 1932 var chefen for Den Kongelige Liv-
garde og chefen for Livgardens Liniebataljon en og samme per-
son. Bataljonens organisation, bevæbning og doktrin har ændret 
sig gennem tiden; fra kompagnier med musketerer, grenaderer 
mv. til motoriseret infanteri og panserinfanteri med infanteri-
kampkøretøjer og kampvogne. 1. Livgardebataljon er siden 2005 
blevet opbygget til en professionel enhed på godt 600 mand, der 

skal kunne løse alle internationale opgaver – fra ”bløde“ humanitære 
opgaver til egentlig krigsmæssig indsættelse. 

1. Livgardebataljon har været udsendt som bataljon eller bataljons-
kampgruppe til ISAF-missionen i Afghanistan tre gange. På Hold 4 i 
2007/2008, Hold 9 i 2010 og Hold 15 i 2013. ISAF Hold 15 blev det 
sidste danske Hold i Afghanistan med et infanterikompagni. Gardere 
fra Garderkasernen i Høvelte var således de første og de sidste kamp-
tropper i Helmandprovinsen.

På ISAF Hold 4 og 9 havde 1. Livgardebataljon sit eget ansvarsområde 
omkring Gereshk og Upper Gereshk Valley med flere britiske kompag-
nier underlagt sig. Begge hold havde mange operationer, patruljer og 
andre opgaver i området på begge sider af Helmandfloden. Særlige 
områder af betydning har været Zumbalay, Sandford/Rahim, Ara-
madillo/Budwan og Patrol Base Line. Disse missioner var præget af 
mange hårde, intense kampe med flere danske tab til følge. 

1. Livgardebataljon er varslet udsendt til Irak, for at træne irakiske 
sikkerhedsstyrker, fra begyndelsen af 2016 og 6 måneder frem. 

HVEM ”BOR” PÅ
Garderkasernen i Høvelte?

 På Garderkasernen

1. KOMPAGNIForsvarets nye multiterrænslørede 
uniform M/2011 med mærker fra I 
Livgardebataljons 1. kompagni, som 
var udsendt som det sidste danske 
kampkompagni til Afghanistan i pe-
rioden februar-august 2013.
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2. Livgardebataljon
2. Livgardebataljon blev oprettet som Livgardens Forstærknings-
bataljon i 1867. 

2. Livgardebataljon var til at begynde med en mobiliseringsba-
taljon, og var som sådan aktiveret under Sikringsstyrken (1914-
1918). Fra 1920 fungerede 2. Livgardebataljon som uddannelses-
enhed. Denne opgave blev løst helt frem til 2011, hvor bataljonen 
overgik til at være en professionel enhed med henblik på klargøring 
og udsendelse til Afghanistan med ISAF Hold 13. 

I 2015 består 2. Livgardebataljon af en stab, et stabskompagni med 
en række specialenheder og to mekaniserede infanterikompagnier. 
2. Livgardebataljon udsender en deling til Irak i begyndelsen af det 
kommende år, mens stort set hele 2. Livgardebataljon afløser 1. Liv-
gardebataljon i Irak over sommeren 2016. 

2. Livgardebataljon har inden for de seneste år desuden udsendt 
bevogtningsdelinger til Novo Selo i Kosovo som led i NATO’s ope-
ration på Balkan. 

3. Livgardebataljon 
3. Livgardebataljon blev oprettet som reservebataljon i Aalborg i 
1923. Baggrunden for oprettelsen af en Livgardebataljon med gar-
nison i Aalborg var, at man ved mobilisering anså det for usikkert, 
om Livgardens jyske og fynske værnepligtige kunne overføres ret-
tidigt til Sjælland. Bataljonen forlod Aalborg i 1932 for at uddanne 

rekrutter på Jægersborg Kaserne – i turnus med Livgardens to øv-
rige bataljoner.

I perioden fra 1923 og frem til nedlæggelsen af 3. Livgardebataljon 
i 2005 fungerede bataljonen som skiftevis mobiliseringsenhed og 
uddannelsesbataljon. I 2011 blev 3. Livgardebataljon genoprettet 
som uddannelsesbataljon med et kadrebemandet kompagni og to 
uddannelseskompagnier. Bataljonen fik ved denne lejlighed valgs-
proget ”Pro Regis Salute” – ”For Kongens Sikkerhed”. 3. Livgardeba-
taljon er ligesom Vagtkompagniet organisatorisk underlagt chefen 
for Den Kongelige Livgarde.

3. Livgardebataljons primære opgave er at forestå uddannelsen 
af værnepligtige ved Livgarden. Formålet med uddannelsen er at  
uddanne de værnepligtige, således at de i hold à ca. 15 mand kan 
overleve og fungere i et „uvant miljø“ samt gennemføre begrænse-
de kampopgaver som bevogtning, posttjeneste, patruljetjeneste og  
adgangskontrol. Uddannelsen skal endvidere skabe grundlag for, 
at den enkelte soldat kan indgå i løsningen af opgaver i relation til  
vagttjenesten for kongehuset. Endelig skal uddannelsen give den  
værnepligtige en introduktion til militære opgaver i fredsstøttende 
missioner. Basisuddannelsen (Hærens Basis Uddannelse, HBU), der 
tager fire måneder, foregår på Garderkasernen i Høvelte. Uddan-
nelsen indeholder fag som våbenuddannelse, idræt, kortlære, små-
styrkers kamp, fredsstøttende operationer, førstehjælp, eksercits 
m.v. Uddannelsen afsluttes med en kontroløvelse – „REX-turen“. Ef-
ter gennemførelse af denne øvelse får rekrutten udleveret Hendes  
Majestæt Dronningens navnetræk -”REX’erne“- som herefter bæres 

4 del Øvelse forud for udsendelse. 
I Livgardebataljon.

4. DELING
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på alle uniformer, som det synlige tegn på, at den værnepligtige nu 
er garder.

Vagt- og eksercitsuddannelsen, der gennemføres efter REX-turen, 
er et koncentreret modul af tre ugers varighed, som støttes af in-
struktører fra Vagtkompagniet. Uddannelsen fokuserer alene på 
vagteksercits og de særlige forhold vagten byder, hvilket blandt an-
det omfatter vagtskydninger med kolbeforlænger, bajonet, bjørne-
skindshue, bandoler og blå uniform. Uddannelsen afsluttes med en 
vagtinspektion der foretages af chefen for Den Kongelige Livgarde 
og chefen for Vagtkompagniet med støtte af personel fra Vagtkom-
pagniet.

Der kan, for de værnepligtige gardere der tegner kontrakt og fort-
sætter i reaktionsstyrken, være en venteperiode efter afgang fra 
Vagtkompagniet. Venteperioden 

anvendes til videre uddannelse på Forsvarets køreskoler og omsko-
ling til relevante militære køretøjer og våben. Hærens Reaktions-
styrke Uddannelse (HRU) varer omkring otte måneder. Første del af 
HRU indeholder funktionsuddannelse på enkeltmandsniveau samt 
uddannelse i gruppe og i deling. I anden del af HRU gennemføres 
en række øvelser på kompagni- og bataljonsniveau, som har til for-
mål at øve de færdigheder, der er lært i den første HRU del. Endelig 
gennemføres en missionsspecifik uddannelse, der forbereder de 
enkelte soldater samt deres kompagni til den opgave, som styrken 
evt. skal udsendes til. Efter endt uddannelse kan soldaterne blive 
tilbudt udsendelse i international mission af sædvanligvis et halvt 
års varighed.

For at blive optaget på HRU skal den værnepligtige have gennem-
ført HBU, være mellem 18 og 31 år, samt have en ren straffeattest og 

i øvrigt være blevet bedømt egnet. Soldater, 
der ikke har dansk statsborgerskab, skal 
søge dispensation hos Forsvarsministeriet. 

De gardere, der har potentialet, kan søge om 
optagelse på Hærens Sergentskole. De nyud-

nævnte sergenter anvendes indledningsvis i et 
HBU kompagni med efterfølgende mulighed for 
tjeneste i Vagtkompagniet inden virke som grup-
pefører i et HRU kompagni som udsendes. Heref-
ter kan man ansøge om ansættelse som sergent 
ved en af Den Kongelige Livgardes to bataljoner 
eller om optagelse på Hærens Officersskole på 
Frederiksberg Slot. 

 På Garderkasernen

ÅBENT HUS

Høvelte kaserne.



Musikkorpset

PRESTIGEKONCERTER
og asylbørn
Af Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

Når Den Kongelige Livgarde har hovedsæde i Høvelte, er det 
naturligt, at også Musikkorpset huserer i omegnen. Lillerød 
Hallerne danner årligt rammen om prestigekoncerter, og 
Sandholmlejrens børn har fået ekstra opmærksomhed fra Mu-
sikkorpset.

Sandholmlejren
På en af de sidste, smukke efterårsdage i 2012 spillede MUK i Sand-
holm Lejren. Ideen var at bestyrke det gode naboskab med kaser-
nen i Høvelte samt at gøre en glædesdag i lejren endnu gladere 
med noget kongelig musik. Sandholmlejren led under farlige tra-
fikforhold ud til den befærdede Kongevej, og kedelige trafikepiso-
der førte endelig til nyt fodgængerfelt og ny cykelsti, som er meget 
betydningsfulde for beboere og medarbejdere. Musikkorpset kom 
og spillede til indvielsen af cykelstien. Naboskabet med kasernen 
og dens larmende og voldsomme øvelser i terrænet giver mange  
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 Musikkorpset

fortælling om orkestrets spændende virke. 
Børnene lod sig rive med, og det var en suc-
ces! 
Julekoncerten det år foregik i Holmens Kir-
ke. Røde Kors og en flok asylbørn fra Center 
Sandholm var også mødt op. Overskuddet af 
koncerten gik til kulturoplevelser til disse 
børn gennem Røde Kors. Forhåbentlig vil 
børnene huske Livgarden som noget positivt. 

Store koncerter
I den anden side af Allerød Kommune ligger 
Lillerød Hallerne. Her har Allerøds borgme-
ster og Musikkorpsets orkesterchef, Eric 
Enstrøm, sammen afviklet flere store kon-
certer som prestigeprojekter med kendte 
solister, oveni købet med gratis adgang for 
kommunens beboere. Lillerød Hallerne 

har været fyldt op til en årlig 
koncert siden 2011. Musik-
korpset synes, det er vigtigt 
at dyrke det gode naboskab 

med beboerne i Allerød 
Kommune og kom-
mer gerne og spiller. 
Også i år kan man 

komme til gratis 
prestigekoncert 

med en skøn 
sangsolist:
Tirsdag den 

27. oktober 
2015, kl. 19.30. 

Læs mere på 
www.dklm.dk

INFO
           Musikkorpset 
i Sandholmlejren.
Fotos med til-
ladelse fra Allerød 
Nyt.

           Børn fra 
center Sandholm 
til koncert. 

           Oberst Klavs 
Lawes med check-
en til Røde Kors, 
koncertoverskud-
det fra julekoncer-
ten 2013.

           

1
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beboere dårlige associationer til noget, de netop er flygtet fra. 
Oberst Harkjær gjorde meget ud af at fortælle beboerne, at Forsva-
ret er underlagt et folkevalgt demokrati, og at de intet har at frygte 
fra den side. Ledere fra Sandholmlejren og Røde Kors samt borg-
mesteren i Allerød takkede Livgarden og MUK varmt for at komme 
og spille. Musiker og komponist David M.A.P. Palmquist havde til 
dagen komponeret ”Sandholmlejr Fanfare”, som blev uropført til 
indledning. Den korte marchtur og en koncert på 6 numre blev tæt 
fulgt at hoppeglade børn og nysgerrige voksne.

Asylbørn fik koncert 
Synet af de hoppeglade asylbørn gik lige til Musikkorpsets hjerter, 
og som et efterspil til Musikkorpsets medvirken ved en begivenhe-
den i Sandholmlejren, fik 137 søde asylbørn deres egen koncert i 
Viften i Rødovre den 28. august 2013. Oberstinde Jette Lawes gik 
aktivt ind i arbejdet med arrangementet. Finere billede på integra-
tionsvilje og kultursamarbejde, end det mellem Røde Kors, asyl-
børnene og deres lærere, kommunernes borgmestre og 
det danske for- svar, findes næppe, mente asylchef 
Anne La Cour Vågen. Tom Højlund Olsen fra 
Musikkorpset havde sammensat en forrygende 
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KFUMs VETERANBO 

Invitation  

KFUMs VETERANBO 

Invitation  

KFUMs VETERANBO 

Invitation  

I anledning af indvielse af KFUMs Veteranbo i Høvelte 
vil det glæde os at se dig med ledsager til indvielse på 
Lindholmgårdsvej 1 - 8, Høvelte, 3460 Birkerød.

Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.45

Med hjertelig hilsen

Bjarne Kjær Andersen
soldaterhjemsleder

Jesper Hornstrup 
Sognepræst, landsformand 
KFUMs Soldatermission 

Klavs Lawes
Oberst, formand for lokalkomitéen
Garnisonskommandant i Høvelte

SU senest 19. oktober til 
jette@kfums-soldatermission.dk 
eller 3312 4042

PROGRAM 
15.45 Gæsterne bedes være på plads
Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary ankommer

16.00 Indvielse af KFUMs Veteran-boliger
Velkomst ved landsformand, sognepræst Jesper Hornstrup

Operasanger Merete Laursen synger soldatersalme

Korte hilsner ved Oberst Klavs Lawes, Allerøds Borgmester 
Jørgen Johansen, Forsvars-minister Carl Holst og viceforsvars-
chef generalløjtnant Per Ludvigsen

H.K.H. Kronprinsessen klipper det røde bånd, og afslører 
messingtavle

Mulighed for at besigtige KFUMs Veteranbo

Efterfølgende reception på KFUMs Soldaterhjem
Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller og Merete Laursen 
synger

Traktement

Korte hilsner ved viceforsvarschef general-løjtnant 
Per Ludvigsen, Allerøds Borgmester Jørgen Johansen 
og Biskop Lise-Lotte Rebel, Helsingør 

KFUMs VETERANBO 

Invitation  



 Særligt for medlemmer

Ny DSL repræsentant 

 

Præsidiets skydeudvalg
Sommerens Garderskydninger er nu overstået. I månederne 
august og september var det landsskydningen på 200 m, og den 
19. september var det skydningen i Vingsted, som blev afviklet.

For landsskydningen på 200 m vedkommende er alle resultater 
sendt ind, og er nu ved at blive gennemgået. Herefter vil resul-
tatlisten blive udarbejdet, og om alt går vel, vil resultatliste og 
individuelle præmier blive sendt til de vindende garderforenin-
ger inden jul. Resultatlisten vil naturligvis også blive lagt på De 
Danske Garderforeningers hjemmeside under menupunktet 
”Skydning”, hvor alle kan læse den.

Skydningen i Vingsted var også i år en rigtig god oplevelse. 
Gamle gardere og tjenestegørende gardere deltog flittigt på 
både 50 m banerne og 200 m banerne, og der blev skudt mange 
gode resultater, om end ikke alle var helt tilfredse med, hvad de 

skød, men sådan er skydning jo også. Alle resultater er i skyde-
udvalgets hænder, og resultatlisten er udarbejdet og sendt til 
de deltagende foreninger. Herudover kan resultatlisten læses 
på De Danske Garderforeningers hjemmeside under menu-
punktet ”Skydning”.

Skydeudvalget vil gerne takke alle foreninger og gamle gardere 
for deltagelse i de to skydninger.

Næste skydning i regi af De Danske Garderforeninger bliver 
landsskydningen på 15 m i 2016, og da mange af vore garder-
foreninger allerede har begyndt træning og har haft de første 
skydeaftener, så kan det kun blive en spændende landsskyd-
ning, vi har i vente. Skydeudvalget ønsker alle en god 15 m sæ-
son. 
 Præsidiets Skydeudvalg

I foråret 2015 bekendtgjorde DSL præsident Jan B. Andersen, at 
han agtede at trække sig som præsident i foråret 2016. Således var 
der udsigt til, at der ikke længere ville side en garder i DSL præsi-
die. En situation Henrik Gattrup ikke kunne acceptere, hvorfor han 
nu sidder som DG repræsentant i DSL præsidiet. 

Således tog Gattrup, i kølvandet på Jan B. Andersens udmelding, af-
fære, og bekendtgjorde at han stillede op til valg i forsvarsregion 
Fyn, Syd- og Sønderjylland.  

”Jeg stillede op og blev valgt ind i DSL’s præsidie, og det skal I selv-
følgelig vide. I skal også vide, at hvis I har noget, som bør tages op i 
DSL, så gå til jeres bestyrelse, som så kan drøfte sagen. Herefter kan 
bestyrelsen henvende sig til mig. Så vil jeg gøre mit bedste for at 
fremføre sagen i DSL-regi.”

Som udgangspunkt er Henrik valgt ind i DSL præsidie som repræ-
sentant for det, der svarer til vores region 3 og 4, og skal således va-
retage denne landsdels interesser i DSL. ”Men man kan selvfølgelig 
viske en ting eller to til mig, hvis man er fra en anden region, og så 
skal jeg nok tale gardernes sag”
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”Garderne repræsenterer ca.  
1/3 af medlemsskaren i DSL, 
så skal der efter min mening 
sidde mindst 1 garder i præsidiet”.



Region 1

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
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
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
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
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
Formand: APR-88 Claus Storgaard Nielsen
Buen 4, Gettrup, 9500 Hobro
Tlf. 40 46 03 33
e-mail: clausstorgaardnielsen@hotmail.com

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

Nordjylland GF 10
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

Tirsdag den 27 okotber 2015 kl. 19.00 viser 
Hans Flou en film optaget i Vildmosen. Det 
sker i MARINEFORENINGENS lokale i Båds-
stræde. Et arragement i samarbejde med 
Marineforeningen.
Der vil blive serveret et mindre traktement, 
pris ca. 60 kr. Tilmelding til undertegnede 
senest torsdag den 15. oktober 2015.
 530788 Niels

Garderudstilling i Farsø:
Tid: Søndag den 4. oktober 2015 kl. 10,00 - 
15,00.
Sted: Dronning Ingrid Hallerne i Farsø
Himmerlands garderforening deltager i 
Vesthimmerlands kommunes ”Frivilligmar-
ked” med garderudstilling vest. Besøg vor 
stand.

Bowlingaften  med damer i Aars
Mandag den 5. oktober 2015 Aars Bowling-
center, Hjortkjærsvej 1, 9600 Aars
Vi mødes kl. 17.45. Efter en times bowling 
fra kl. 18.00-19.00 (der bliver isat gul kegle) 
samles vi i selskabslokalet, hvor vi skal have 
lækre spareribs med hvide kartofler, sovs, 
salat og kaffe for en pris på kun kr. 160,00 
inkl. leje af sko.

Der bowles i to præmiegrupper en dame- og 
en herrerække med præmie for hver 5 delta-
ger, samt når gul kegle er i spids, og alle keg-
ler væltes, belønnes deltager med en præmie. 
Under kaffen vil de udsatte vinpræmier blive 
uddelt.
Desuden stiller vi hold af 4 gardere til del-
tagelse i DDG landsturnering i c-rækken i 
2015/16.
Vi håber, som sædvanlig, på et stort fremmø-
de til denne bowlingaften. Du er velkommen 
til at tage ledsagere med eller kun deltage i 
fællesspisningen kl. 19.00. 
Vil du/I med? Bindende tilmelding senest 
søndag den 4. oktober 2015 kl. 18.00 til bow-
lingleder Kjeld Sørensen på 2174 7775 eller 
på mail: garder@himmerlandsgf.dk.
 
MÆRKEDAGE
MAJ-51 Søren Nørgaard-Petersen havde på 
sin halvrunde fødselsdag besøg af 2 fra be-
styrelsen. 

Onsdag den 7. oktober kl. 19.00 starter vi 
vores vinterskydning. Igen i år har vi været 
så heldige, at få lov at benytte Sindal Skyt-
tekreds lokaler, Vestergade 7 Sindal, da 
Vendiahallen ikke er brugbar endnu. Vi har 
som oplyst i det udsendte program inviteret 
andre soldaterforeninger, og vi håber som 
tidligere, at vi får en hyggelig aften. Efter 
konkurrencerne på skydebanen slutter vi af 
med hyggeligt samvær. Husk tilmelding til 
Richard Svendsen tlf. 30 13 07 82 eller mail 
tuppi40@hotmail.com inden 5.oktober.
 267-JUL-59 Bent Mikkelsen

Læs om vores besøg 
på ”Modstand på Mors” 
udstillingen på 
www.garderforeningerne.dk 

TIRSDAG DEN 6. OKT. BOWLING MED LED-
SAGER. 
GF Nordjylland inviterer til en hyggelig 
bowlingaften - meget gerne med ledsager. 
Igen i år er arrangementet med spisning, 
inden vi skal bowle. Vi mødes kl. 18.00 på 
Seaport Funcenter ved Højhuset. Af hensyn 
til bestilling af baner og spisning er tilmel-
ding nødvendig. Ring til Kjeld Christensen 
2330 9286. Tilmelding også via e-mail:
kontakt@gfnordjylland.dk Prisen er 200 kr. 
inkl. spisning og bowling mv.
 
LØRDAG DEN 10. OKT. KL. 09.00: GAR-
DERJAGT i DRONNINGLUND.
Jagtlaugets Oldermand Kjeld Christen-
sen indbyder til Garderjagt i nærheden af 
Dronninglund. Indbydelse med nærmere 
adresse udsendes til alle jagtinteresserede 
medlemmer af GF Nordjylland. Er du inte-
resseret, så ring til Oldermand Kjeld Chri-
stensen
Tlf.: 2330 9286.

TIRSDAG DEN 13. OKT. KL. 19.30 SKYDE- 
OG KAMMERATSKABS-AFTEN.
Skyttelauget afholder skydeaften (15 m). 
Det rigtige sted at vedligeholde dine sky-
defærdigheder. Gl. Lindholm Skole, Nørre-
sundby. Tilmelding ikke nødvendig. 

LØRDAG DEN 24. OKT. KL. 09.00: GAR-
DERJAGT PÅ JULIANEHOLM OG LYNGHØJ.
Jagtlauget afholder jagt hos vore medlem-
mer Anders Stenild og Jens Martin Dietz.  
Indbydelse udsendes til alle jagtinteresse-
rede medlemmer. Er du interesseret så ring 
til Oldermand Kjeld Christensen
Tlf.: 2330 9286.

TIRSDAG DEN 27. OKT. KL. 19.30 SKYDE-
AFTEN MED DAMER.
Igen i år gentager vi succesen og afvikler en 
skydeaften, hvor vore damer kan deltage 
og prøve skydning med riffel på 15 m ba-
nen på Gl. Lindholm Skole. Der vil være et 
mindre traktement, hvorfor tilmelding er 
nødvendig. Tilmelding til Oldermand Flem-
ming Hassing tlf.: 9838 3122. 

GRILLAFTEN I PANDRUP 11/8.
En dejlig tradition er vor Grillaften. I år gik 
turen til vort medlem Henning Jensens fø-
dehjem, hvor der var lejlighed til at besig-
tige nogle skønne veteranbiler og en del af 
besætningen af hængebugsvin og får. Selve 
grillstegningen af grisen var i år ændret til 
2 færdige grillede ”benskinker” og grillpøl-
ser, som Søren og Thyge arrangerede. Efter 
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Randers By og Omegn GF 08
Formand: 505-SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09 
e-mail: aaledamgaard@mail.tele.dk

Vendsyssel GF 43
Formand: DEC-06 Peter Christensen
Byrdalvej 31, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
e-mail: peter@viland.dk
www.vendsysselgf.dk
www.facebook.dk/vendsysselgarderforening

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

Thisted Amt GF 04
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

 Region 1

spisningen var der fællessang og dejlig mu-
sik af Henning Jensens datter og svigersøn, 
samt et par musikervenner. Aftenen slut-
tede med kaffe brygget af formanden Olav 
Vibild. Stor tak til værterne.
 JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Onsdag d. 7. okt og d. 21. okt. kl. 19.30
Skydning 15 m og kammeratskabs aften i 
Sjørring Hallen.

Onsdag 7. oktober kl. 19.00 mødes vi til 
kammeratskabsaften på Grønlandsvej 16, 
9900 Frederikshavn.

Onsdag 21. oktober mødes vi i bowlinghal-
len i Skagen. Vi skal selvfølgelig have gule 
ærter med tilbehør.
Der vil være mulighed for bowling samt at 
prøve den fine skydesimulator. Der arran-
geres fælleskørsel.
Tilmelding til Peter senest 10. oktober på 
telefon 3124 3733.
 DEC-97 Martin Jensen

Onsdag d. 18. november 2015.
Ordinære Generalforsamling samt indvielse 
af Garderstue.
Der indkaldes hermed til foreningens ordi-
nære generalforsamling i garderstuen på 
Hotel Hjallerup Kro, Søndergade 1, Hjalle-
rup KL. 18.00.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Vi mødes Kl. 18.00 til spisning med efterføl-
gende Generalforsamling samt kammeratlig 
samvær.
Pris på menu samt drikkevarer bliver sendt 
ud på mail til medlemmer.
Tilmelding senest D. 11 november til 
Formand Poul Sonne Jensen på Tlf. 2240 
1478 / 9828 1478 eller mail lyngdrup@
mail.tele.dk eller
Sekretær Jacob Dam Rasmussen på Tlf. 2448 
0186 eller mail jdr@stofanet.dk
Vel Mødt.

Efteråret er over os, og vi skal snart til at 
genoptage skydningen igen. Datoer vil tilgå i 
de kommende udgaver af Garderbladet.

Ligeledes arbejdes der som vanligt på bow-
ling i det kommende år. Dette vil ligeledes 
blive udmeldt i kommende udgaver af Gar-
derbladet.

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

Storvildtjægeren. 
D. 6. okt. kl. 20.00 holder garder SEP-65 
Freddy Wulff foredrag på “Graceland“ i Ran-
ders om jagt på vandbøfler i Nordaustralien, 
om ekspedition med Fremmedlegionen og 
om i sit eventyrlige liv i øvrigt. Garderfor-
eningen for Randers By og Omegn er med-
indbyder til denne aften. Tilmelding inden 
3.okt. til Leif Bodilsen tlf. 8646 6234 eller 
Anders Bach Andersen tlf. 8647 3009. Pris 
100 kr. Begrænset antal pladser. Kaffe øl og 
vand kan købes.

Læs om grillfesten hos Ingrid 
og Vagn på garderforeningerne.dk 

Vi mødes på skydebanen i Sjørring hallens 
kælder.
Efter skydning er der kaffe mm.
Indgang fra bagsiden af hallen.
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.
 
Tirsdag d. 27.okt. kl.19.00 
Virksomhedsbesøg.
Vi skal se Maskinfabrikken Cimbria, på Får-
toftvej i Thisted, som startede i 1947 i Sund-
by Thy, og som i dag er en af Thys største 
arbejdspladser. 
Cimbria har i dag leveret korntørrings an-
læg mm over det meste af verden.
Tilmelding senest d. 22.okt til
Niels Godiksen på 2090 7901 el. n.godiksen@
mail.dk

GRILLAFTEN I PANDRUP
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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
Formand: 964-JUN-68 Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 19 88
e-mail: ole777964@gmail.com

Djursland GF 55
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

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

Holstebro og Omegn  GF 26
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

Bankospil fredag den 9. oktober i Skyttehu-
set , Stenvad Bygade 55, 8586 Ørum.
Vi starter med et bankospil om kaffe og 15 
ænder, vin og chokolade på amerikansk 
lotteri. Efter spillet er der kaffe og Kirstens 
kage. Kom og støt op om din garderforening 
og mød garderkammerater til kammeratligt 
samvær. Inviter familien med og spørg gerne 
en anden garder om samkørsel til Stenvad. 
Husk alle er velkommen.

Torsdag den 22. oktober er der garderskyd-
ning med kaffe og kage fra kl. 18.30.
 JAN-63 Chr. Brøgger

Fra modtagelsen af regentparrets  besøg i 
Syddjurs Kommune foran Fregatten Jylland. 

Vinterskydning
Opstart på Lundgårdskolen den. 13-10-2015 
Kl. 19.00. Efterfølgende den Anden tirsdag i 
hver mdr.
Man kan også få et spil kort og en hyggelig 
snak - vi mangler nogle der har lyst til en 
hyggeaften.
Vi slutter af med kaffe og ostemad, og der 
kan købes øl og vand.

Fugleskydning
Søndag den. 22-11-2015 kl. 09.30 på Lund-
gårdskolen til morgen kaffe.
Efter Dame og Herre fugle er nedlagt, er der 
frokost.
Morgenkaffe / Skydning / Frokost. Pris 
75,00 kr.
Drikkevarer 10,00 kr. pr. genstand
Sidste tilmelding den. 15-11-2015 
Ole Haunstrup Andersen mail mosegaar-
den@hotmail.dk
Eller 2323 2059 

Opfordring til foreningens medlemmer
Da den nemmeste og hurtigste måde at 
kontakte foreningens medlemmer er via 

mail, opfordres alle medlemmer til at op-
lyse deres mail-adresse og bopæl til for-
eningen.
For at være sikker på, at vores adresseliste 
er helt ajour, beder vi alle indsende deres 
mailadresse
på klinch@webspeed.dk hurtigst mulig – 
skifter du senere mailadresse/bopæl, hå-
ber vi, at du oplyser foreningen når den nye 
bliver aktuel.

FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen

Sæt X i kalenderen
Foreningens ordinære generalforsamling er 
den 8. oktober 2015. Kl. 19.00 i sergentmes-
sen på JDR.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Obs: Forslag der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal skriftlig være indsendt 
til formanden senest 8 dage før generalfor-
samlingen.
Indbydelse og dagsorden vil blive udsendt 
til medlemmer og være på hjemmesiden ca. 
uge 37.

APR-69 Hans Tinggård
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Ringkøbing og Omegn GF 39
Formand: JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20. · Mob. 51 76 98 91
e-mail: lindevej.20@mail.tele.dk
www.dg39.dk

Lemvig og Omegn GF 19
Formand: Ole Nicolaisen
Lundvej 44, 7650 Bøvlingbjerg
Tlf. 97 88 50 18 · Mob. 21 42 50 18
e-mail: uon@mail.tele.dk

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

Samsø GF 09
Formand: JAN-59 Carsten Buchardt
Landevejen 12, 8305 Samsø
Tlf. 86 59 62 42 
e-mail: carstenbuchardt@gmail.com

Husk! Husk! Familiebowling M/K: OBS! 
OBS! Ny bowlinguge.
Fredag den 2. oktober 2015 kl. 18:45 prc. 
mødes vi til årets sidste omgang familiebow-
ling ved Beach-Bowl, Lodbergsvej 36, Søn-
dervig 6950, Ringkøbing. Efter lodtrækning 
til banerne, bowler vi en time, hvorefter der 
er spisning og præmieuddeling. Der uddeles 
holdpræmier i forhold til antal deltagere og 
til de to bowlere m/k, der har præsteret den 
største fremgang i forhold til sidste omgang 
familiebowling. Der er også plads til børn.
Husk tilmelding, det er meget vigtig på 
grund af reservering af baner, senest søndag 
den 27. september til Karl Aage Christensen 
tlf. 9738 1085, e-mail: amoka73@gmail.com

Pokalskydning M/K på 15 m.:
Torsdag den 5. nov. 2015 kl. 19:00 i Højmark 
Hallens Skydekælder. Årets sidste pokalskyd-
ning mod Skjern GF. her skal det afgøres, 
hvem der skal opbevare pokalerne det næ-
ste års tid, som bevis på at være årets bed-
ste pokalskytter M/K. Det er resultatet fra 
årets to skydninger, der er afgørende. For at 
blive pokalskytter, skal man have deltaget i 
begge skydninger. Efter skydningen mødes vi 
i ”Garderstuen” til hyggeligt samvær og præ-
mieoverrækkelse, samt Jans gode kaffebord.

Gardernes Vandski
Lørdag den 22. august 2015 var det 7. gang 
Ringkøbing og Omegns Garderforening i 

samarbejde med De Danske Garderforenin-
ger inviterede nuværende og gamle Garde-
re til at deltage i ”Gardernes Vandskiløb” på 
Kabelbanen i Hvide Sande. I år deltog der 
knap 45 personer fordelt på 37 tjenestegø-
rende og 8 gamle Gardere.
Dagen startede kl. 10:30 hvor Garderne 
stillede op på parkeringspladsen, her bød 
Anders Bjerg, formand for Ringkøbing og 
Omegns Garderforening, velkommen til 
Hvide Sande og udleverede farvede arm-
bånd, der indikerede hvilket hold man til-
hørte. Det ene hold startede på vandskiene 
efter en kort instruktion i brug af banen, 
det andet hold kunne dyste mod hinanden i 
boldspil, medens de padlede rundt i en ka-
jak, og det tredje hold startede med at gå 
ombord i de lækre spareribs med pommes 
frites, efter en time roterede man rundt 
mellem aktiviteterne.
Det blev til en rigtig god dag på kabelbanen, 
og da vejret var perfekt til de udendørs ak-
tiviteter, var både humør og aktivitetsni-
veau rigtig høj. Der var rigtig mange af del-
tagerne, der kom vandskibanen rundt mere 
en gang, men vi blev også vidne til nogle 
fine stunts, hvor karakteren for den kunst-
neriske udførelse næsten nåede helt op på 
et 10 tal. På kajakbanen blev der udkæm-
pet nogle rigtig drabelige dyste mellem 
holdene. Reglerne der blev spillet efter, tror 
jeg ikke findes nedfældet på skrift, men de 
morede sig i hvert fald godt.
Omkring kl. 14:15 blev der igen taget op-
stilling på parkeringspladsen, hvor der blev 
taget samlet afsked med Garderne inden 
deres hjemtur til København. Garderne gav 
udtryk for, at de havde haft en god oplevel-
se og takkede De Danske Garderforeninger 
og Ringkøbing og Omegns Garderforening 
for arrangementet. Inden Garderne steg 
ombord i bussen, opfordrede formanden 
alle Gardere til at melde sig i en Garder-
forening, og fortalte dem, hvor vigtig deres 
opbakning om De Danske Garderforenin-
ger var. De Danske Garderforeninger vil 
gerne fremadrettet have mulighed for at 
give et tilskud til forskellige arrangementer, 
og ikke mindst give støtte og opbakning til 
vort regiment, Den Kongelige Livgarde.

JAN-72 Anders Bjerg
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Garderforeningerne i Sydjylland (3)

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

Regionsskydeleder (fg.):
MAR-93 Ulrik Brandt 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)
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
Formand: MAJ-64 Viggo Jensen
Umanakvej 159, 6715 Esbjerg N
Tlf. 20 82 75 01
e-mail: vej159@gmail.com

Virksomhedsbesøg
I årets program, er vi nu ved at nærme os 
det annoncerede virksomhedsbesøg, der i år 
bringer os på besøg hos Siemens A/S.
Kom og deltag i et interessant arrangement, 
hvor vi får set nybyggeriet ved Ragebøl med 
en rundvisning og samtidig bliver indviet i 
Siemens’ forretning.
Virksomhedsbesøget afholdes onsdag den 
7. oktober 2015 og starter kl. 18.30 hos Sie-
mens.
Idet der er begrænsning i antallet af delta-
gere på 25 i alt, går det efter ”først-til-mølle” 
princippet ved tilmeldingen. Pladserne går 
i første omgang til medlemmerne af Gar-
derforeningen, men skulle der være ledige 
pladser, vil disse også kunne tilbydes ikke-
medlemmer. 
Derfor – skynd dig at kontakte Erik Michel-
sen på mail erik_michelsen@mail.dk eller på 
mobil 4011 4827 og meld dig til dette ar-
rangement. Ønsker du at have yderligere en 
deltager med, kan dette meddeles ved tilmel-
dingen, og du modtager snarest efter besked, 
hvis der er plads til den ekstra deltager.

På glædeligt gensyn til vores virksomheds-
besøg.

Bestyrelsen

Viborg og Omegn GF 15
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.dg-viborg.dk

Skydning
De næste skydeaftener på 15 m salonbaner-
ne under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjerg-
vej, Højbjerg er onsdagene den 30. septem-
ber den 28. oktober samt den 25. november 
fra kl. 19.00.
Nærmere oplysninger om skydning hos Jan 
Creutzberg tlf. 3024 7109.

Fredag den 9. oktober kl. 18:30: Keglespil 
i Aarhus Skøjtehal, Gøteborg Allé 9, 8200 
Aarhus N. 
Først nyder vi kokkens lækre mad. Herefter 
går vi på keglebanen og kæmper om at blive 
årets keglekonge. Der sluttes af med kaffe og 
kage. 
Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer. 
Bindende tilmelding: Jørgen Ø. Johnsen tlf. 
4075 1724 E-mail: abc-telte@mail.dk senest 
d. 27. september. 

Fredag den 6. november kl. 18:30: Ande-
spil i det Store Selskabslokale, Skovvangsvej 
127, Aarhus N.
Spil med om de flotte præmier og de udsøgte 
sidegevinster. 
Dørene åbnes for salg af spilleplader kl. 
18:30. Opråb begynder kl. 19:00 prc. 
Hele familien er velkommen til at spille med.
Pris: 50 kr. pr. voksen og 25 kr. pr. barn un-
der 15 år for kaffebord med franskbrød og 
kringle.
Øl, vin og sodavand kan købes.
Bindende tilmelding: Jørgen Johnsen tlf. 
4075 1724 E-mail: abc-telte@mail.dk senest 
d. 30. oktober.

JUL-64 Helge Kuno Pedersen

Aarhus og Omegn GF 05
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

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

Skive og Omegn GF 27
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
Formand: FEB-69 Gunnar Jensen
Åvangen 5, 6900 Skjern
Tlf. 30 46 20 73
e-mail: gunnar.yette@hotmail.com
www.skjerngarderforening.dk

Generalforsamling
Husk generalforsamling med middag for 
foreningens medlemmer torsdag den 8. ok-
tober 2015 kl. 18.30 i Borgernes Hus, Søbal-
levej 6A, Veng, 8660 Skanderborg.
Præsident Flemming Rytter deltager i mid-
dag og generalforsamling, og vil uddele hæ-
derstegn og skydepræmier.
Indbydelse vil blive tilsendt foreningens 
medlemmer.

Bankospil
Husk at vi spiller bankospil den 29. oktober 
og den 26. november 2014 på Restaurant 
Sølyst, Sølystvej 32, 8660 Skanderborg. Tag 
gerne familie og venner med. Der er gode 
præmier: ænder, ribbenstege, kyllinger, rød-
vin og chokolade. Vi hygger os i pausen med 
kaffe og oste-/rullepølsemadder.
Kom i god tid, så du kan vælge dine vinder-
plader. Skanderborg Marineforening og 
Garderforeningens medlemmer opfordres til 
at møde op i stort tal.

Repræsentantskabsmøde 2016
Vi gør endnu engang opmærksom på, at 
Repræsentantskabsmødet i 2016 afholdes i 
Skanderborg af Garderforeningen for Skan-
derborg og Omegn lørdag den 28. maj 2016.
Glæd jer til Kammeratskabsaften, Andagt, 
March, Repræsentantskabsmøde, Aftenfest 
og Golf.

Garderforeningen for Skanderborg og Om-
egn fylder 100 år den 4. februar 2016.

AUG-72 Asger Thykjær

Pokalskydning i Højmark Hallen.
Torsdag den 5. november 2015, kl. 19.00 af-
holdes den halvårlige pokalskydning mellem 
Ringkøbing og Skjern Garderforeninger.

Det foregår som sædvanlig i Højmark Hal-
lens skydebaner på 15 meter.
De to foreningers medlemmer med damer 
indbydes til denne skydning, hvor alle kan 
være med - uanset skydefærdigheder.
Efter skydningen er der kaffe og hjemmebag 
samt husets fantastiske æblekage.
Kom og hjælp din forening og deltag i efter-
følgende socialt samvær.

FEB-69 Gunnar Jensen

Silkeborg og Omegn  GF 30
Formand: SEP-85 Poul Lauridsen
Skærskovvej 87, 8600 Silkeborg
Tlf. 20 12 75 96
e-mail: pgl@silkehs.dk
www.silkeborg-garderforening.dk
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Haderslev GF 57
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

Fredericia og Omegn GF 29
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

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

Midtjydsk GF 58
Formand: FEB-78 Bo Ringholm Andersen
Skovbrynet 155, 7330 Brande
Tlf. 20 89 20 84
e-mail: bo.ringholm@hotmail.com · garder@
nollund.dk

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

Sønderjydsk GF 46
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

Varde og Omegn GF 72
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

Vejle og Omegn GF 32
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

Kongeå-egnen GF 73
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
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

Aktiviteter i oktober
Tirsdag den 6. oktober kl. 19.30 Familie 
Bowlingaften. Denne gang har vi valgt at 
lægge arrangementet udenfor efterårsfe-
rien, da mange er på ferie i uge 42. Kom nu 
med til en hyggelig familieaften hvor der 
bowles sammen med børnene. Måske kan 
Erich sammensætte nogle spændende fami-
liehold, hvis der er tilstrækkelig tilslutning. 
Tilmelding til Erich senest søndag den 4. 
oktober på telefon 7452 7382 eller på mail  
erich.gerda@gmail.com 

Onsdag den 7. oktober kl. 10.00 Kamme-
ratskabsformiddag med ledsager oppe i 
Museums-og Garderstuen på Haderslev Ka-
serne. 
Så starter vi en ny sæson op og håber meget 
på, at vi igen i år må se mange af jer. Den 
fremtidige opbakning vil afgøre, om vi skal 
fortsætte disse kammeratskabsformiddage. 
Nå, men her på denne formiddag, kan vi igen 
glæde os til at skulle høre et indlæg af Lars 
N. Henningsen. Denne gang vil han fortælle 
om ”En sanitetssoldats dagbogs beskrivelser 
fra 1. verdenskrig”. Foredraget er et   fami-
lie drama om krigens gru,  vi her skal høre. 
Efter foredraget er der frokost i Haderslev 
Kasernens cafeteria. Vel mødt.

Onsdag den 21. oktober kl. 19.30. 
Skyde og kammeratskabsaften på skydelof-
tet på Haderslev Kaserne. Bestyrelsen håber 
og ser gerne, at nogle af vore yngre medlem-
mer kommer og blander sig med de gamle 
garderkammerater. Der er plads til alle på 
de flotte skydebaner.

Forhåbentligt har alle medlemmer på nu-
værende tidspunkt modtaget det nye års-
program, men skulle det være smuttet, så 
kontakt sekretæren eller formanden, så vi 
kan eftersende.

Mindeord for Tommy Ritz Nissen.
Æresmedlem af Kongeå-Egnens G.F. 552 
Tommy Ritz Nissen er afgået ved døden, 
d. 28-07-15. 95 år. Tommy blev medlem i 
1960, - herefter var han revisor i en lang 
årrække, og har modtaget en del fortjenst-
medaljer.  Han var et meget stabilt medlem 
– som vi vil savne meget. Vi skylder ham 
en stor tak for hans mangeårige indsats.  
Tommy efterlader sig hustruen samt børn 
med familie.
Æret være Tommy`s minde.

Foredrag torsdag den 1. oktober kl. 20.00 
på Hotel Hedegården
En øjenvidneberetning af oberst Flemming 
Kent Vesterby Agerskov, der fra sit arbejde i 
2012-2013 som leder af bekæmpelsen mod 
korruption havde problemstillingerne helt 
tæt ind på livet.
Afghanistan er ikke kun en krigszone men 
også et land, hvor befolkningen i stigende 
grad ligger under for korruption, som er en 
særlig udfordring at få bugt med.
Et spændende og informativt foredrag, hvor 
oberst Flemming Agerskov fortæller om sit 
arbejde i årene 2012-2013 som leder af ind-
satsen fra det internationale samfund mod 
bekæmpelse af korruption.
Et foredrag der også giver en betydelig ind-
sigt i - og forklaring af - mange af de dilem-
maer, han er stødt på i dette arbejde, der 
langt fra er afsluttet.

NB! Meget gerne tilmelding til undertegnene 
for reservation af Lokale.

Indkaldelse til Garderforeningens jule-
frokost 2015!
Kald det bare ”rettidig omhu” når vi siger 
at julen nærmer sig, men vi ved af erfaring, 
at der skal planlægges i god tid, hvad angår 
den herlige højtid.
Derfor håber vi meget på, at du allerede nu, 
vil reservere tid i kalenderen til julefroko-
sten 2015 i DIN Garderforening – vel mødt! 
Tidspunkt: 13. november 2015 kl. 18:00.
Sted: Hjemmeværnsgården, Niels Finsensvej 
4, 7100 Vejle.
Pris: 50 kr. Mad og drikke af det gode mærke 
”ad libitum” og hyggeligt samvær med gam-
le gardere til den beskedne pris (næsten gra-
tis J) - kr. 50.00 alt inklusive. 
Tilmelding /Afregning til konto: reg.nr. 1682 
– 3224031482.
S.U.: Senest 9. november 2015

Læs om sommerfesten/
flugtskydningen på 
garderforeningerne.dk

238 Kai, k.internet@aab-net.dk, Mobil 24 84 48 25              

De kommende arrangementer i 2015, be-
mærk ændringer af tidligere udmeldt:
Virksomhedsbesøg på rørvirksomheden Tra-
de-Line, Lourupvej 23, 6690 Holsted.
Torsdag den 29.oktober 2015 kl. 19.00.
Rundvisning og information om virksomhe-
den.
Tilmelding; ovenstående tlf. nr. senest 27. 
okt. af hensyn til kaffen.

Der arbejdes stadig med Besøg på Gram Slot.
563118 H.P.Jepsen

 Region 3
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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)

Lidt fra formanden 
I denne måned udsendes opkrævningen for 
kontingent 2016 til betaling senest d. 15. 
oktober. Jeg vil bede jer, der endnu ikke har 
tilmeldt jer betaling via PBS/NETS om at 
betale rettidigt, enten ved bankoverførsel 
eller kontant til kassereren, eller allerhelst 
ved at tilmelde jer Betalingsservice. Som I 
kan se, er der mange muligheder, men få 
det gjort i tide, så vi ikke skal bruge tid på at 
rykke nogen, og så I er sikre på at modtage 
Garderbladet fremover. Med venlig hilsen

JUL-71Henrik Gattrup

Aktiviteter
15 m skydning i FKS Hallen den 6. og 13. ok-
tober kl. 19.00
 
Garderstuen den 15. oktober byder på 
Gule Ærter kl. 18.30. Tilmelding til forman-
den på hgprivat2@gmail.com eller på 2073 
4089. 

Forsøgsordning med støtte til Veteraner:
Din garderforening har valgt at være med i 
et værdigt projekt udtænkt af DG Præsident 
Flemming Rytter, nemlig DG Pilotprojekt 
Veteraner. Projektet er omtalt andetsteds i 
dette blad, og vi håber, at medlemmer af Den 
Fyenske vil støtte op om dette. Vi vil gerne 
kunne stille med 3-5 mand, som kan være 
personlig bisidder for veteraner med behov 

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

Den Fyenske GF 02
Formand: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S
Tlf. 20 73 40 89
e-mail: hgprivat2@gmail.com
www.denfyenske.dk

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

Langeland GF 24
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
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

Nyborg og Omegn GF 42
Formand: 605-NOV-66 Kaj Nielsen
Teglvænget 2, 5540 Ullerslev
Tlf. 21 68 11 07
e-mail: knt2u@mail.tele.dk

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

herfor. Gardernes sammenhold og kam-
meratskab er et godt udgangspunkt for at 
kunne yde støtte til en veteran. Du kan høre 
mere om ordningen ved at henvende dig til 
en i bestyrelsen. Vi har yderligere materiale 
om ordningen.

JUL-86 Christian Tvede

Kammeratskabsaften med skydning af-
holdes på Telemarken fredag d. 9. oktober 
kl. 18.00 med spisning af medbragt mad. Vi 
fortsætter den anden fredag i måneden, så-
ledes den 13. november, 8. januar, 12. febru-
ar, hvor Anders Rhede vil fortælle om sin søn. 
Bemærk, at næste gang bliver d. 18. marts. 
Vi har måttet rykke en uge frem på grund af 
andet brug af lokalet. Den sidste gang bliver 
d. 8. april, hvor Henning Dam vil fortælle om 
en tur på motorcyckel til Columbia. 

Juleafslutning med skydning for damerne 
bliver den 11. december kl. 18.00. 

Generalforsamlingen bliver fredag den 29. 
januar kl. 18.00.

Regionsskydningen, dato og sted vil senere 
blive meldt.

Vestfyns Cup tirsdag d. 10. maj i Assens.

Sommerfesten hos Erik og Birthe, lørdag d. 
2. juli.
På glædeligt gensyn og vel mødt.

016-NOV-63 Erik Debois

Skydning: 
Husk vi starter skydning Torsdag den 12/11-
15 kl 18.30 i Særslev Skytteforenings lokaler.

Okt. 80 Renè Rasmussen

Skydning i oktober – det er muligt at købe 
kaffe og ostemad 06-10-2015.  20-10-2015. 
Kl 19-21 

Der indkaldes til ordinær Generalfor-
samling i Aunslev Hallen TIRSDAG DEN 27 
OKTOBER KL 18.00 med følgende dagsor-
den:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
4. Kassereren fremlægger revideret årsregn-
skab 
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller 
fra medlemmer.
6. Valg til Bestyrelsen, på valg / genvalg er:
a) konstitueret Formand Kaj Nielsen
b) konstitueret Kasserer Gunner Mortensen
c) Bestyrelsesmedlem Jørgen Jensen
d) 1 Bestyrelsesmedlem
e) 1 Bestyrelses suppleant
 f) 1 Revisor. Tidligere Revisor Karl Pilensga-
ard er afgået ved døden 
7. Fastsættelse af årskontingent 
8. Eventuelt.

Efter Generalforsamlingen serveres guleær-
ter m/ tilbehør og der uddeles Årstegn for 10 
- 25 - 50 års medlemskab af Garderforenin-
gen. Tilmelding nødvendig vedr. bespisning 
til formand Kaj Nielsen tlf, 2168 1107 eller 
mail: knt2u@mail.tele.dk håber vi ses.
Venlig hilsen.

605-NOV-66 Kaj Nielsen

Bowling:
Kære gardere og koner! Så er tiden inde til 
vores bowlingaftener i Otterup Bowlingcen-
ter.
Som de foregående år bowler vi anden man-
dag i okt. nov. og dec. måned.
Vi mødes lidt før kl 19.00, i bedes ringe og 
tilmelde jer til den første aften.
Efter bowlingen den 12/10-2015, vil der 
være kaffe med mere, hvor jeg vil orientere 
om sæsonen. Nye ansigter er selvfølgelig me-
get velkomne, jeg skal nok tage godt imod 
jer.
Tilmelding på tlf. 5132 8086 eller 6487 
1105. vi ses.

Læs om vores sommertur 
og sommerskydning på 
garderforeningerne.dk

APR-79 Niels Thor Rasmussen. 
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Svendborg og Omegn GF 37
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
Formand: 185-SEP-61 Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
e-mail: haaning@stribnet.dk

Ærø GF 47
Formand: 005-JAN-62 Therkel Terkelsen
Dunkærvej 10, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 88
e-mail: tterkelsen@c.dk
www.aeroegf.dk

Husk i oktober
2. og 4. tirsdage er der skydning på 15m. ba-
nerne i Ollerup skyttehus fra kl. 19.00. Igen 
i år vil der være kaffe og hjemmebagt kage 
efter skydningen. Ligeledes er der bowling 
for torsdags bowlere, torsdage i ulige uger 
fra kl. 19.30 i bowlnfun i Svb.

Fredag den 9. okt. er der afslutning for de 
skytter som har deltaget i 200 m. på Rødske-
bølle skydebane. Det foregår i Hesselageres 
klubhus fra kl. 18.00 eller 18.30. Tilmelding 
nødvendig af hensyn til arrangementet. Til 
Ole eller Finn.
KOM NU UD AF BUSKEN OG DELTAG I DE 
TING DER BLIVER TILBUDT I FORENINGEN 
VI LAVER DET FOR JERES SKYLD.

Til orientering så forløber det efter planen 
med hensyn til foreningens 100 år i 2016. 
Lokalerne, musik, menu og drikkevarer er 
på plads så husk nu den 9/7 – 2016. 

Sekretæren har været så uheldig at få sin 
PC ”lagt ned”. Alle de der ønsker at modtage 
info fra foreningen, og spare foreningen for 
en masse portoudgifter, bedes gensende je-
res mail adr. til mig på finnhm@post11.tele.
dk, og i emnefeltet skrive Svendborg Garder-
forening. Så vil jeg forsøge at sende info med 
arrangementer og lignende, så snart det er 
muligt.

Læs om idrætsskydningen 
i Chr. Minde på 
garderforeningerne.dk

JUN-85 Finn Madsen

Bankospil
Husk at sætte kryds i kalenderen tirsdag den 
3. november. Der afholder vi vores årlige 
bankospil. Det foregår i Lillebæltshallens Ca-
feteria. Der bliver masser af gevinster. Husk 
at medbringe en gave til lotteriet til en værdi 
af ca. 25 kr. Medlemmer af andre foreninger, 
naboer samt familie er meget velkomne, så 
mød op til en hyggelig aften.
  
Skydning
Husk skydning på 15 m i Lillebæltshallen 
hver onsdag fra kl. 18.30. Kontakt evt. Knud 
på tlf. 4021 6548.

Grillaften 
Vi havde igen i år en rigtig hyggelig gril-
laften, hvor vi spiste, snakkede og sang til 
levende musik.
Der blev holdt taler og fortalt om forskel-
lige oplevelser i forbindelse med garderti-
den. Traditionen tro var der kaffe og lagka-
ge til dessert. Vi var i alt 15 deltagere. Tak 
for en hyggelig aften til Sinne og Knud.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Stemningsbillede fra sommerens grillaften der blev afholdt i telt hos Knud Warming og frue.

GARDERNES HUNDREDEMANDS 
FORENING

Kunne du tænke dig at blive medlem? Kontakt Jørgen Suddergaard, formand 
E-mail: j.suddergaard@newmail.dk · Tlf: 44954740 ·  Mobil: 60634740
Se link under De Danske Garderforeninger
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Garderforeningen  GF 01

i København 

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

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

Bornholm GF 11
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

Falster og Østlolland GF 14
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
Formand: OKT-80 Michael Hansen
Rosenvænget 21, 4690 Haslev
Tlf. 41 78 50 59
e-mail: peter@pedersen.mail.dk

Frederiksborg Amt GF 18
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

Seniorfrokost
Mandag den 12. oktober 2015 kl. 13.00 af-
holdes den årlige Seniorfrokost i Kantinen 
på Hærens Officersskole på Frederiksberg 
Slot. Denne frokost er for de medlemmer, 
der enten fylder 80 år i år eller er ældre. De 
medlemmer, det drejer sig om, vil modtage 
en invitation fra bestyrelsen.

Caminoen
Tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.00 på 
Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot 

Sommeren er gået, og det er igen tid til, at 
vi tager hul på vores efterårs aktiviteter. Der 
vil komme et virksomhedsbesøg slut oktober, 
Bowling med vore Damer midt i november, 
og så vil der blive mulighed for at skyde et 
par gange hen over vinteren. Hold øje med 
vores hjemmeside, samt at kigge på mailen, 
der vil vi annoncere tidspunkt og sted. Håber 
Mange vil bakke op om vore aktiviteter.

I sommerens løb har vi modtaget 6 nye 
medlemmer. Så her en særlig velkomst 
til Jer og håber ligeledes at se Jer til vores 
samlinger. Vel mødt Bornholm !!!!

NOV-93 Peter Kofoed-Dam

Kommende arrangementer:
4. oktober: Gardermarch, som Frederiks-
borg Amts Garderforening er med til at ar-
rangere.
Bemærk: Grundet Gardermarchen: Ingen 
klubaften i oktober.

2. nov., kl. 18:30: Kammeratskabsaften i 
Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte.
Dette er årets begivenhed, hvor medlemmer 
hædres for 10, 25, 40, 50, eller 60 års med-
lemskab af en garderforening. I første halv-
del af oktober måned udsender foreningens 
sekretær med „gammeldaws“ brev invitation 
til at deltage i Kammeratskabsaftenen til de 
medlemmer, der i.flg. foreningens medlems-
database i år er berettiget til årstegn.
Mener du, at du i år er berettiget til årstegn, 
men ikke senest ultimo oktober har modta-
get brevet med invitation, bedes du kontakte 
foreningens sekretær.
Tilmeldingsfrist for årstegnsmodtagere 
fremgår af nævnte brev. Alle andre bedes til-
melde sig Kammeratskabsaftenen hos næst-
formand 473-NOV-59 Ole Meinung, tlf.: 4817 
2097 senest onsdag, d. 28. oktober.

vil foreningens næstformand, Ole Abildga-
ard, fortælle og vise billeder om sine oplevel-
ser på vandreturen ad Caminoen i Spanien. 
Ole har netop afsluttet den sidste etape af 
denne tur, og har således friske indtryk fra 
denne berømte vandrerute. Efter foredraget 
spiser vi et par stykker smørebrød en øl og 
en snaps. Prisen er 150,00 kr. pr. deltager.
Bindende tilmelding mellem den 1. og 12. 
oktober enten via hjemmesiden www.gar-
derforeningen.dk eller på tilmeldingstelefon 
4081 0040 (mellem kl. 18.00 og 20.00). Led-
sagere er velkomne.

Læs om vores fødselsdagsfest 
samt kranselægningen på 
garderforeningerne.dk

SKYTTELAUGET Kortdistance
Vi er nu godt i gang med den nye kortdistan-
cesæson, hvor der er blevet skudt i en måned. 
Vi har afholdt Fugleskydning, og vi har kåret 
den nye Fuglekonge. Nu gælder det så vore 
træningsaftener, hvor vi skyder hver onsdag 
på banerne på Carlsberg Fritidscenter, Ny 
Carlsberg Vej 68 fra kl. 18.30. Geværer og 
skydebaner er klar til træning henholdsvis 
onsdag d. 7., 14. og 21. oktober.

Trekantskydning. Onsdag den 28. oktober 
flyttes skydningen til Glostrup, hvor Sdr Birk 
har inviteret til Trekantskydning. Skyttelau-
get skal gerne stille med et stort hold hertil, 
og alle medlemmer er velkommen til at del-
tage. Sæt kryds i kalenderen.  

Langdistance. 
På langdistancen mødes vi søndag den 
11. og søndag den 25. oktober kl. 08.00 til 
morgenkaffe på Københavns Skyttecenter i 
SKAK-huset ved den store parkeringsplads 
lige inden for lågen. Når kaffen er drukket 
går vi på banerne og skyder.

Internet
Husker du at læse Skyttelaugets medlems-
blad ”Sigtekornet” på internettet, - gå ind 
på www.garderforening.dk/GSLsigtekor-
net.html

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 
formanden på tlf. 4444 2473.

OKT-77 Jan Stoltenborg

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

Ordinært Mumiemøde er: Tors. den 8. okto-
ber 2015 kl. 11.30 på Svanemøllen Kaserne.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
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Høje-Taastrup og Omegn GF 78
Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
Tlf. 29 93 16 68
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

Kalundborg og Omegn GF 53
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
Formand: 831-JAN-59 Benny Hansen
Skovparken 9, 4220 Korsør
Tlf. 42 75 30 23
e-mail: jyby@outlook.dk 

Køge og omegn GF 45
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

Helsingør og Omegn GF 41
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
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
Formand: 652-NOV-49 Kaj Kristensen
Stenhusvej 5 B, 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 27 30
e-mail: kajkris@hotmail.com
www.holbaekamtsgarderforening.dk

Gl. Roskilde GF 17
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

Herved lidt nyt fra din Garderforening.
Kommende arrangementer:
Bowling: 7 oktober, 11 november, 9 decem-

BOWLING afholdes onsdag den 14. okto-
ber i Mega Bowl, mellemvang 5 i Holbæk.
Se mere om arrangementet i GARDERSA-
BLEN eller på hjemmesiden.
Tilmelding til Bent Pedersen på tlf. 5932 
8219 eller på e-mail; karenbent@c.dk.

KAMMERATSKABSAFTEN er i år onsdag 
den 21. oktober kl. 18.30 i Garderstuen. Der 
serveres gule ærter med flæsk og pølse, pan-
dekager med syltetøj, samt kaffe med kage. 
Pris er kr. 125,00.
Som gæst deltager oberstløjtnant Jan Stol-
tenborg, der vil komme med et indlæg om 
”Livgarden i dag og i fremtiden”. Tilmelding 
skal foreta‹ges til formand Kaj Kristensen 
ikke senere end den 14. oktober på telefon 
5943 2730.

JUL-99 Brian R. Printz

Aktivitetsoversigt: Vinterskydning: Før-
ste skydeaften er mandag den 5. oktober kl. 
18.30. Indbydelse er udsendt.

Bowling: Der bowles tirsdag den 6. og den 
20. oktober. Se den udsendte indbydelse om 
bowlingsæsonen for de nærmere oplysnin-
ger om til- og framelding.

National Flagdag
Garderforeningen har i samarbejde med 
Høje-Taastrup Kommune markeret flagda-
gen ved et samlet arrangement, der blev 
indledt med en andagt i Taastrup Nykirke 
efterfulgt af en fælles march ad Hovedga-

Torskegilde 2015:  
Arrangementet finder sted den 27. oktober.
Igen i år afholder vi det traditionsrige Tor-
skegilde i restauranten på Køge Stadion. Den 
friskfangede torsk serveres ”med det hele”. 
Under kaffen bliver der et kort og interes-
sant foredrag, så glæd jer og slut op om ar-
rangementet.
Invitation bliver udsendt.

Bowling: Hver onsdag i Køge Bowlingcen-
ter, fra klokken 18.00 til 19.00.
Så er sæsonen igen startet. Dejligt at se jer 
alle, til en ny sæson, friske og vel udhvilede 
oven på sommeren.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 2619 1710.

Skydning: Opstart på ny sæson
Første skydedag er tirsdag den 6. oktober fra 
klokken 19.00. 
På første skydeaften, byder vi alle nye skyt-
ter velkommen med gratis ammunition, og 
du kan frit låne foreningens skydemateriel. 
Kom og afprøv dine evner som skytte.

Skydeformand Kaj Larsen, telefon 26 97 74 25.

Garderstuen
Starter op igen i forbindelse med skydning. 
Baren er åben med diverse drikkevarer til 
”garderpriser”.

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

Kommende arrangementer:
Vedr. kegle/bowling - se vores hjemmeside 
under aktiviteter

Oktober
20.10 - Foredrag - Vor Frue Sognegård.
Vores medlem Søren Lyder Jacobsen vil på 
utallige opfordringer fortælle om sin tid ved 
kongehuset over emnet ”Dronningens Vagt-
mester”.
Vi begynder kl. 18.00 med spisning, hvor me-
nuen består af Skibberlabskoves med tilbe-
hør, samt kaffe og kage.
Pris er kr. 130,00 pr deltager.
Tilmelding til formanden, senest den 15.10.

November
5/11 - Andespil i Vor Frue Sognegård.
Nærmere tilgår i næste Garderblad.

Husk: Har du fået ny email adresse eller tlf. 
nr.  giv vores forening underretning.

SEP-68 Erik Rye Andersen

Læs om vores fugleskydning 
på garderforeningerne.dk

ber. 2016: 13 januar, 10 februar og 9 marts, 
v spiller i Allerød Bowlingcenter mellem kl. 
18 og 19. Tilmelding til tommyaaboe@hot-
mail eller 2229 0003

Skydning: Endnu ikke fastlagt, men følg 
hjemmesiden. Skydeleder Lars Bondo Svane.
Husk også Andespil 6. november, hvor ven-
ner og familie er meget velkomne. Særskilt 
invitation hertil følger.

Husk at følge hjemmesiden, med sidste nyt..
NOV-74 Tommy Aaboe

Kære Garderkammerat
Som lovet har vi skrevet lidt 
om Fugleskydningen. Det kan 
læses på garderforeningerne.dk 

den til Magdas Park, hvor der i forbindel-
se med mindetaler blev lagt en krans ved 
æresstenen. 

Bowling
Når dette skrives, er det lige før bowlingsæ-
sonen begynder, der er kommet tilmeldin-
ger fra stort set alle, der deltog i sidste sæ-
son, så vi kan se frem til en række af gode 
træningsaftener.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Fra venstre: afgående fugledronning Vivi 
Hørup, årets fugledronning Jonna Nielsen, 
formanden JUL-69 Leif Fokking, årets fugle-
konge JAN-67 Per Helbæk og afgående fug-
lekonge 528-58 Sv. Aa. Rasmussen.
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Kalender:
11. november 2015 afholdes bankospil, nær-
mere udsendes. 

Læs om vores seniordag på 
garderforeningerne.dk 

Sydsjælland GF 07
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

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

Stevns GF 31
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

Nordre Birk (19/11 1941 – GF 62)

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

Skydningen på 15 meter fortsætter man-
dag den 12 oktober kl 17.00 og der skydes 
mandage i lige uger indtil den 23. november, 
hvor vi har juleskydning. Den første skyde-
dag i måneden er vores damer velkommen. 
Da vi endnu ikke ved, hvornår vores skyde-
baner i Lyngby er færdige, foregår skydnin-
gerne indtil videre under Rundforbihallen. 

Trekantskydning. Onsdag den 28. oktober 
fra kl 17.30 er vi af Søndre Birks Garderfor-
ening inviteret til Trekantskydning, som af-
holdes i skydekælderen under Glostruphal-
len. Tilmelding senest den 12.10 til Jørgen.

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

Skyttelauget informerer
Vi har Pokal skydning med Marineforenin-
gen i Fladså Hallen, torsdag d. 15. oktober, 
efterfølgende spisning i Garderstuen. Bin-
dende tilmelding til Gert Roerholt tlf. 5570 
0646.
Vi har indendørsskydning riffel/pistol 
i Fladsåhallen, torsdag d. 5. november, kl. 
19.00, der skydes på 15m. Kl 19-20 skydes 
med riffel og fra kl. 20-21 skydes med pistol.

Kommende arrangementer

Bowling ER startet op den 8. september i 
Want2Bowl i Taastrup. Hvis du gerne vil 
være med, så kontakt Jakob Hjort på 2166 
5633.

Skydningen ER startet 23. september i sky-
dekælderen under Glostrup Hallen. Det er 
(næsten) hver onsdag fra kl. 19.00. Af og til 
er vores damer også velkomne i skydekælde-
ren.

Mandag den 5.10.2015 er der kamme-
ratskabsaften i Glostrup Gl. Præstegård. 
Ved generalforsamlingen i marts gjorde 
formanden opmærksom på, at dette ar-
rangement blev lukket ned ved manglende 
tilslutning. Bestyrelsen er dog blevet opfor-
dret til at prøve endnu engang, og det gør 
vi så. Vi begynder spisningen kl. 18.30. Der 
bydes på gule ærter. For de der ikke ønsker 
gule ærter, kan vi arrangere smørrebrød, og 
dertil dessert samt diverse underholdning af 
os selv. Efter spisningen kan der spilles kort, 
medens andre kan hygge sig i gemytligt lag. 
Sidste tilmeldingsdato er torsdag den 1.10. 
så meld jer til nu med det samme hos Jakob 
Hjort på 2166 5633 eller Niels Langstrup på 
4033 4172. Reserver denne aften nu. Læser 
du først dette efter 01.10.15, så prøv at hør 
om der er ledige pladser.

Bestyrelsen informerer:
Vi holder vores 108 års jubilæum lørdag 
d. 24. okt. kl. 11.00, med brunch og tegn-
uddeling i Kalbyris-Salen ved Garderstuen, 
Næstved Hjemmeværnsgård.  Ledsagere er 
særdeles velkomne, pris kr. 150,- Tilmelding 
til formanden senest lørdag d.17. tlf. 4015 
1824.

Garderstuen informerer:
Torsdag d. 1. oktober er der åbent i garder-
stuen kl. 18.00, med spisning, såfremt der er 
nok tilmeldinger. Tilmelding til Claus 2082 
7545, senest tirsdag d.  29. september. Ellers 
er der åbent fra kl. 19.30.
Onsdag d. 7. oktober er der seniormøde med 
en let frokost, der startes kl. 11.00. Tilmel-
ding til Claus 2082 7545, senest  tirsdag d. 
6. oktober.

Husk vi har andespil tirsdag d. 17. novem-
ber, kl 19.30.

JUL-74 Kristian Rasmussen

Den 29 august afholdt Nordre Birks Garder-
forening en mindehøjtidelighed på Jægers-
borg Kasserne til ære for Garder Lars Johan-
nes Bødtcher Larsen, der faldt for de tyske 
kugler i 1943.

Gardermarchen den 4. oktober, det vil 
være sjovt med et hold fra Nordre Birk. 

Stiftelsesfesten vil i år blive afholdt lørdag 
den 21 november kl 18 på Schæffergården, 
Villa Helene, Jægersborg Alle 166. 2820 Gen-
tofte. Der serveres en lækker 3 retters menu 
med kaffe til kun 350 kr. ekskl. drikkevarer. I 
og jeres ledsager er meget velkommen. Jubi-
larer fra 2015 skal ved tilmeldingen meddele 
dette så vi kan have medaljerne klar. Tilmel-
ding til Jørgen Skov Andersen enten på 45 88 
66 73 eller mail: joergen@skovandersen.dk  
senest søndag den 1 november. Vi ser frem 
til at se rigtig mange af jer.
 MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Du kan læse om afholdte 
arrangementer på 
garderforeningerne.dk 
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Nordsjælland GF 16
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
www.nsgarder.dk
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Vestlolland GF 50
Formand: 671-NOV-65 Jens Høyer
Nøjsomhedsvej 16, 4900 Nakskov
Tlf. 54 93 20 20
e-mail: hoyer@dlgpost.dk

Vestsjælland GF 13
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

Mandag den 26. oktober Foredragsaften 
i Garderstuen kl. 19.00
Vi får denne aften besøg af Orlogskaptajn 
Ole B. Pedersen, som er Dronningens Adju-
dant, Orlogskaptajnen vil fortælle os om sit 
arbejde både på Amalienborg og om Dron-
ningens sommertogter på Kongeskibet, bl. a. 
om Dronningens Fødselsdags arrangement.
Tilmelding på tlf. 3054 3891 eller aften 5854 
8591 (Knud), senest den 22 oktober.

Se billeder fra vores 
sommerskydning på 
garderforeningerne.dk 

Læs om vores Picnic på 
garderforeningerne.dk 
under DGU

Dødsfald i ØKG.
Den 9. maj i år gik 29 - 2KMP MAJ-47 Gorm 
Larsen til Ryes Brigade efter flere år med 
svigtende helbred. 
Den 9. marts blev han 88.
Gorm var medlem #50 i Øst Kanadas Gar-
derforening, og indtil han blev syg, var han 
altid med til foreningens fester og skydnin-
ger, selvom der var mere end 150 kilome-
ters kørsel hver vej.
Sidste år fejrede Gerda og Gorm deres 65 
års bryllupsdag.
Han vil blive savnet af os alle.
Æret være hans minde.

226-NOV-53 J. Birk Andersen

Australien (23/10 1984 – GF 98)
Formand: 688-MAJ-58 Kurt Olesen
26 Renwick Str., Flagstaff Hill, 5159 South 
Australia
Tlf. +61 0883 706 829
e-mail: mojn68858@tpg.com.au

Kalifornien (15/3 1942 – GF 92)
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 (13/2 1943 – GF 93)
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 (31/5 1928 – GF 91)
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 (9/10 1968 – GF 97)
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 (22/4 1992 – GF 99)
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 (11/3 1958 – GF 96)
Formand: JAN-74 Poul Rasmussen
111 Rexway Dr. Georgetown, ON L7G 1R3, Ca-
nada
Tlf. 905 873 7929
e-mail: poulj.rasmussen@gmail.com
www.garderforening.dk/ecgf.html

Vest Kanada (18/10 1944 – GF 95)
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 (3/3 2003 – GF 100)
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)

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra 

Musikkorpset gør dagen festlig.

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

Og så er det at vi fredag den 6.11.2015 
byder op til den helt store bankoaften  i 
Glostruphallens Restaurant – ganske som 
vi plejer på den sidste fredag før Mortens 
aften. Reserver dagen nu, og tag gerne fami-
lie og venner med til en hyggelig aften. Som 
sædvanlig disker foreningen op med mange 
og meget flotte præmier. Nærmere i næste 
nummer af Garderbladet.

Fælles for alle arrangementer er, at de også 
fremgår af foreningens hjemmeside www.
sbg.dk

NOV-68 Fl. Martinussen
Læs om vores afholdte 
arrangementer på 
garderforeningerne.dk

Årets fugleskydning i Søndre Birk blev af-
holdt d. 2. august. Fuglekonge 2015 blev 
derved Jørn Magnussen og Jakob Hjort kron-
prins. Begge ses på billedet sammen med for-
eningens formand, Jens Crone.

  33www.gardershop.dk www.nordea.dk www.deloitte.com
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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
08-10 298-NOV-54 GF 04
 Kristian Kristensen og Frue
 Birkevej 30
 7700 Thisted
29-10 831-NOV-51 GF 23
 Kristian Nikolajsen og fru Grethe
 Gadegårdsvej 54 B. Lind
 7400 Herning

Guldbryllup
03-10 128-MAR-65 GF 04
 Mogens Munch og Frue
 Malurtvej 17 Vorupør
 7700 Thisted
06-10 MAR-61 GF 44
 Gunnar Larsen og Agda
 Kridtvej 24, Vejerslev
 7980 Vils
26-10 MAJ-62 Poul Arne Birch GF 21
 og frue
16-10 SEP-63 GF 07
 Aage Mathiasen og frue
 Kildegårdsvej 7,  Fensmark  
 4684  Holmegaard

Bryllup
16-10 396-JAN-58 GF 55
 Jørgen Casper Sørensen og frue
 Bjellegård, Enghaven 11, Attrup 
 8444 Balle 

Fødselsdage
90 år
12-10 441-MAJ-47 GF 39
 Peter Sørensen
 Holstebrovej 25, 6971 Spjald
13-10 539-JUL-45 GF 36
 Bent Dalgaard
 Lillesøvej 13 a, st.
 8660 Skanderborg
29-10 494-NOV-46 GF 02
 Bent Lademann
 Elmebakken 9, 5260 Odense S
30-10 485-NOV-46 GF 01
 Georg Egon Bent Jensen
 Ålekistevej 188 C, st.tv.
 2720 Vanløse
04-11 425-NOV-46 GF 05
 Vagn Knudsen
 Hedevej 55, 9990 Skagen

85 år
15-10 13-NOV-50 GF 97
 Jørgen E. Madsen
 11002 Moller Dr. NW
 Gig Harbour 98332, USA
16-10 853-NOV-51 GF 77
 Henning Møller
 Godthåbsvej 4, 9320 Hjallerup
22-10 924-NOV-51 GF 07
 Carl Aage Jørgensen
 Buen 25, 4160 Herlufmagle
23-10 865-NOV-51 GF 55
 Jens Bonde Sørensen
 Blåbærvej 4, 8410 Rønde
24-10 519-MAJ-51 GF 53
 Curt Jespersen
 Troldhøjen 3, 4400 Kalundborg
28-10 IFG GF 01
 Ivan Heine Hermansen
 Smidstrupgård
 Kong Georgsvej 23, 2950 Vedbæk
01-11 414-MAJ-51 GF 73
 Peter Gejl
 Østervang 2 A, 6630 Rødding
02-11 711-NOV-51 GF 04
 Frede Kristian Møller
 Thormodsvej 22, Ettrup
 7760 Hurup Thy
08-11 831-NOV-51 GF 23
 Kristian Nikolajsen
 Gadegårdsvej 54B, Lind
 7400 Herning
80 år
15-10 108-NOV-55 GF 29
 Torsten Robert Leonhard
 Nebbegårdsvej 135
 7000 Fredericia
19-10 418-MAR-57 GF 01
 Helge Ljørring
 Stavstensvägen289
 23 162 Trelleborg, Sverige
19-10 007-NOV-55 GF 28
 Johan Steensen Madsen
 Drosselvænget 1, 6760 Ribe
24-10 636-NOV-55 GF 21
 Benny Lange Jørgensen
 Stubberupgård
 Kalundborgvej 37
 4540 Fårevejle
24-10 104-NOV-55 GF 45
 Sven E. Høj
 Æblehaven 7, 4600 Køge
25-10 106-NOV-55 GF 15
 Niels Støttrup
 Kallestrupvej 101,
 9632 Møldrup
31-10 382-NOV-55 GF 45
 Arne Pedersen
 Ølsemaglevej 62 B, Ølsemagle
 4623 Lille Skensved
02-11 312-NOV-55 GF 16
 Frode Skjold
 Heimdalsvej 79, 3.th.
 3600 Frederikssund
08-11 NOV-55 GF 22
 Henning Jønsson
 Røde Kro 1, 5600 Faaborg
75 år
11-10 317-MAR-60 GF 01
 Henri Christoffer Hage
 Kjærsgaard
 Rugårdsvej 160
 5464 Brenderup
12-10 550-NOV-59 GF 48
 Jørgen Martinus Danielsen
 Præstegyden 3
 5300 Kerteminde

16-10 435-SEP-59 GF 01
 Klaus Waage
 Tuborg Boulevard 20, st.th.
 2900 Hellerup
18-10 193-MAR-60 GF 01
 Peter Ohm-Hieronymussen
 Dr. Olgasvej 9, st.
 2000 Frederiksberg
20-10 757-SEP-60 GF 01
 John Poulsen Bro
 Teglgårdsvej 437, 3.th.
 3050 Humlebæk
20-10 320-MAR-60 GF 06
 Henning Rasmussen
 Eliassensvej 66, 6000 Kolding
21-10 524-NOV-59 GF 72
 Laurits Bülow Hansen
 Ortenvej 9, 6800 Varde
22-10 108-JAN-60 GF 26
 Niels Primdal Nielsen
 Barslundvej 13, 7500 Holstebro
28-10 498-NOV-59 GF 14
 Jørgen Høegh-Andersen
 Fjordvej 8, 4990 Sakskøbing
02-11 288-MAR-60 GF 52
 Ove Peder Eriksen
 P.C. Davidsens Vej 1
 4690 Haslev
04-11 302-MAR-60 GF 21
 Freddy Petersen
 Kirkebjerg 7
 4572 Nørre Asmindrup
05-11 365-MAR-62 GF 16
 Bent Pedersen
 Koglestien 7, 3390 Hundested
05-11 526-JUL-60 GF 01
 Ebbe Jensen
 Ordrup Jagtvej 137, 1.th.
 2920 Charlottenlund
06-11 216-SEP-61 GF 62
 Peter Juul Eilersen
 Fabriksvej 2, 5485 Skamby
09-11 525-NOV-59 GF 39
 Frode Toft
 Solsøhedevej 5, 6920 Videbæk
70 år
15-10 090-MAR-65 GF 21
 Poul Skovgaard
 Anemonevej 4
 4500 Nykøbing Sj.
15-10 151-AUG-67 GF 48
 Kristian Sørensen
 Elmevej 2, 5300 Kerteminde
17-10 018-MAJ-66 GF 57
 Flemming Nybro
 Lyøvej 65, 6100 Haderslev
21-10 347-JUL-65 GF 19
 Jørgen Steen Olsen
 Thorupvej 52, 7451 Sunds
22-10 971-APR-68 GF 57
 Thorlai Ishøy
 Ved Postgården 3, 2.th.
 6100 Haderslev
22-10 687-NOV-65 GF 91
 Preben Wulff
 230 West Seaview Avenue
 Linwood, NJ 08221, USA
26-10 626-NOV-66 GF 13
 Johannes Rasmus Petersen
 Rosengade 15, 1., 4200 Slagelse
01-11 422-SEP-66 GF 03
 Poul-Henning Hansen
 Postvej 7,7160 Tørring
05-11 296-JUL-66 GF 01
 Jørgen Foget Østergaard
 Teglporten 18, 1.th.
 3460 Birkerød
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05-11 784-JAN-66 GF 13
 Mogens Christian Olsen
 Lundtoftegårdsvej 23, 2.th.
 2800 Kongens Lyngby
05-11 NOV-66 GF 45
 Per Busk Rasmussen
 Solvænget 25, 2680 Solrød Strand
06-11 529-SEP-65 GF 53
 Niels Taarning Graae
 Esbern Snares Vej 14
 4400 Kalundborg
60 år
17-10 OKT-77 GF 08
 John Lund
 Kildebakken 29
 8920 Randers NV
18-10 OKT-72 GF 93
 Bjarne Kotrup Sørensen
 22717 57th Ave. N
 Port Byron, IL. 61275, USA
19-10 APR-76 GF 34
 Ole Haarbo
 Mallevej 37, 9681 Ranum
20-10 JUL-75 GF 05
 Ole Riise Hansen
 Smedegade 24, 3500 Værløse
22-10 AUG-76 GF 55
 Jens Christian Nielsen
 Julsgård
 Græsbjergvej 5, 8420 Knebel
23-10 APR-76 GF 21
 Søren Andersen
 Kirkevej 13, 4295 Stenlille
27-10  JUL-75 GF 10
 Martin Dallgaard
 Dr. Alexandrines Vej 5
 9600 Aars
29-10 OKT-74 GF 99
 Per Troen 
 Hornweg 11, 8700 Kusnacht
 Schweiz
02-11 NOV-75 GF 01
 Bent Villadsen
 Strandvejen 143, 2.th.
 2900 Hellerup
04-11 AUG-76 GF 100
 Oluf Svendsen
 281 Ocean Drive #09-02
 Oceanfront, Singapore 098527
 Singapore
06-11 AUG-76 GF 50
 Jørgen Wexøe
 Fuglsevej 53, 4960 Holeby
50 år
11-10 SEP-85 GF 57
 Michael Jespersen
 Bäcktistelgatan 22
 230 40 Bara
 Sverige
13-10 MAR-86 GF 55
 Kim Juhl Andersen
 Hyrdedalen 10, 8400 Ebeltoft
17-10 DEC-84 GF 75
 Lars Hansson
 Grævlingehøjen 6
 8850 Bjerringbro
18-10 DEC-85 GF 21
 Lars Dyrby
 Kildevangen 49, 4440 Mørkøv
20-10 OKT-86 GF 29
 Niels H. Ølgaard Sørensen
 Lundingsvej 7, 1.tv.
 7000 Fredericia
21-10 JUN-85 GF 42
 Finn Nielsen Bæk
 Thorsløkken 13
 5800 Nyborg

26-10 DEC-85 GF 08
 Sten Magnus Petersen
 Rejstrupvej 60, 920 Randers NV
28-10 DEC-85 GF 13
 Hans Mortensen
 Vester Bøgebjergvej 11
 4220 Korsør
28-10 DEC-85 GF 13
 Niels Mortensen
 Atterupvej 25, 4242 Boeslunde
01-11 DEC-85 GF 04
 Morten Gramstrup
 Brydebjergvej 8
 7755 Bedsted Thy
02-11 DEC-85 GF 21
 Søren E.P. Philipsen
 Gl. Nykøbingvej 49, 4560 Vig
04-11 SEP-85 GF 57
 Freddy Damgaard
 Søndergade 53, 6040 Egtved
05-11 APR-86 GF 03
 Søren Larsen 
 Bjerrevej 449, 7130 Juelsminde
07-11 MAR.86 GF 43
 Preben Boisen
 Slustrupvej 7, Skærum Kirkeby
 9900 Frederikshavn
07-11 SEP-84 GF 93
 Henrik Hartvig-Laursen
 650 Lake Road
 Miami Fl. 33137, USA
09-11 APR-86 GF 21
 Per Gulli
 Gl. Ringstedvej 63 C, 4300 Holbæk
 

Dødsfald
552-NOV-40 GF 73
 Tommy Ritz Nissen
 Tøndervej 42
 6580 Vamdrup
708-MAJ-41 GF 55
 Poul Malthesen
 Bredgade 36 J
 8560 Kolind
IFG GF 01
 Tage Bang Pilgaard
 Rønne Allé 14, 1. C
 2800 Kongens Lyngby
040-MAJ-52 GF 13
 Bent Rosted Christensen
 Grønhøjvej 8, Øster Stillinge
 4200 Slagelse
387-MAJ- 52 GF 13
 Hans Arnth Mortensen
 Korsør Landevej 541
 4242 Boeslunde
103-NOV-54 GF 07
 Preben Elgaard Larsen
 Lydhøjvej 30
 4720 Præstø
759-NOV-56 GF 13
 Helge Nielsen
 Sørby Parkvej 63
 4200 Slagelse
487-NOV-59 GF 62
 Jens Greve
 Gotfred Rodes Vej 7
 2920 Charlottenlund
182-JAN-62 GF 13
 Helmer Kjærgaard Johansen
 Præstelodden 39
 4180 Sorø
460-MAJ-63 GF 78
 Leif Østergaard Jensen
 Humlehegnet 15, st.tv.
 2630 Taastrup

  TAK

Hjertelig tak til Haderslev Garderforening 
for vingaven samt besøget af den tidligere 
formand gennem mange år, Laurids Mink 
med hustru. 429-NOV-54 Kay Riis
Hjertelig tak til Køge og Omegns Gar-
derforening for hyggeligt besøg og dejlig 
portvinsgave på min 50 års fødselsdag d. 
16 august.
 MAR-85 Jens Poulsen
Hjertelig tak til Djurslands Garderfor-
ening for gave og fremmøde ved min 85 
års fødselsdag.
 622-NOV-51 Svend Gade
Mange tak til Falster og Østlollands Gar-
derforening for gave og besøg af skyde-
formand Karl Andersen til min 80 års 
dag samt hilsener fra gamle garderkam-
merater.
 768-MAJ-55 Helmer Hansen
Hjertelig tak til Garderforeningen i 
København for opmærksomheden i for-
bindelse med min 60-års fødselsdag.
 AUG-76 John Mørch
En hjertelig tak til Vestsjællands Garder-
forening for Livgardens Portvin ved min 
80 års fødselsdag og en stor tak til Arne 
Andersen for fremmøde og overbringelse 
af flasken.
 747-MAJ-55 Bent Østergaard Jensen
Hjertelig Tak til Haderslev Garderforening 
for opmærksomheden ved min 70 års fød-
selsdag. Tak for besøg af Magdalene og 
Laurids Mink der kom med portvin.
Med venlig hilsen
 403-JUL-65 Finn K. I. Lauesen
Tak til Herning Garderforening for blom-
sterhilsen til vores guldbryllup.
 Inger og 720-MAR-61 Henning Jensen
Hjertelig Tak til Stevns Garderforening 
for fremmøde og deltagelse ved min mand 
388-MAJ-52 Agner Larsens bisættelse d. 
16. juni 2015 fra Hellested Kirke.   
En hjertelig tak til Djurslands Garderfor-
ening for fremmøde med fane ved min 
mand 916-NOV-51 Poul L. Anthonsens 
begravelse den 31/7 2015 fra Thorsager 
Kirke. Else Marie Anthonsen
Hjertelig tak for opmærksomheden i 
anledning af vores guldbryllup 24. juli 
2015.
 754-SEP-60 Steen Eliasen
Hjertelig tak for personlig lykønskning 
fra Haderslev Garderforening i anledning 
af min 50 års fødselsdag.
Hjertelig tak for venlig deltagelse ved 
Arnth Mortensens bisættelse 1/8. Tak 
for fremmøde med fanen som smukt blev 
udført. Tak for kørsel af gammel garder 
Arne Andersen.
 Mange hilsenser fra børnene og Ester 
Mortensen
Hjerteligt tak til Nordre Birks Garderfor-
ening for den dejlige flaske Gardervin og 
besøg af formanden Lars Rønne, næst-
formanden Jørgen Skov Andersen. Tusind 
tak for de dejlige flaske rødvin fra Elly og 
Lars Nordby Larsen. Ligeledes en stor tak 
til 203 Finn Brabrand for fremmøde og de 
dejlige flasker. Tak for alle hilsnerne ved 
min 85 års fødselsdag d. 27/7 2015.
Med garderhilsen
 305-MAJ-51 Svend Aage Rasmussen
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