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Præsidenten har ordet
I have a Dream. Ikke alene 
Marthin Luther King udtryk-
te sine drømme ved Lincoln 
Memorial i Washington DC 
28. august 1963. Også jeres 
Præsident drømmer. Uden 
i øvrigt at drage yderligere 
paralleller.
I have a Dream. På De Danske 
Garderforeningers (DG) Præ-
sidiemøde i september 2018 
forelægger Præsidenten sine 

forslag til den overordnede DG-foredragsrække for 2019. På pro-
grammet står markante foredrag: generalløjtnant Kjeld Hillingsø 
orienterer om den militære trussel mod Danmark under Den Kolde 
Krig. Christian Stadil (firmaet Hummel) holder foredrag om at dri-
ve virksomhed i Danmark med værdier fra LG i bagagen. General-
major Jørgen Høll, chef for Specialoperationskommandoen, holder 
foredrag om Forsvarets muligheder for at deltage i terrorbekæm-
pelse. Forsvarsministeren holder et indlæg om tanker og oplæg 
til nyt forsvarsforlig fra 2022. Den traditionelle landsdækkende 
transportplan iværksættes i forbindelse hermed. På den baggrund 
fremkommer vicepræsidenterne på Præsidiemødet i november 
2018 med deres supplerende ”key events”/”nøgleforedrag” inden 
for eget område. Her skal blot nævnes et besøg på Stevnsfortet 
med et dyk ned i ”Den Kolde Krig” i Region V, i region I et foredrag 

i Thisted af Miljø-
ministeren om det 
nye danske kyst-
sikr ingskoncept 
og i Region III et 
foredrag i Vejen af 
Rigspolitichefen 
om den nye dan-
ske genetablerede 
grænsekontrol. 
Den traditionelle 
i n t e r r e g i o n a l e 
t r a n s p o r t p l a n 
iværksættes, evt. 
med supplerende 
direkte busser fra 
de 6 større byer. 
I have a Dream. 
På og via DGs hjemmeside formidles nu mere end 800 jobs årligt 
til netop hjemsendte gardere. Beskæftigelsesministeriet hædrer 
DG som ”Årets iværksætter 2018”. 
I have a Dream. DGs ungdomsafdeling, der fokuserer på medlem-
mer mellem 20 og 45 år, slår ny rekord med gennemførelse af 110 
arrangementer i 2018, spredt over hele landet, gennemført for og 
i snævert samarbejde med de lokale Garderforeninger og uden 
udgift for disse.
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Sommeren er på vej
Hold December 2014 
gennemførte i slutnin-
gen af februar deres 
Rex-tur. 

Det endte med at bli-
ve en kold fornøjelse, 
hvor vejret gav et eks-
tra krydderi til øvelsen. 
Men indmarchen var 
i flot solskin, som om 

guderne ville kaste deres velsignelse over de nye gardere.

Holdet er nu Gardere, og de er hver især én af os. En af Garder-
fællesskabet.  Velkommen til dem!

Vagttjenesten venter dem, og dermed også en masse ansvar. Sky-
deriet i København i februar viser med al tydelighed, at det uven-
tede kan ske. Vi skal derfor aldrig slække i vores opgaveløsning, og 
i det ansvar vi har påtaget os med at bevogte vores Kongehus. 

Mange er interesserede i, hvad Livgarden gør i sådanne situationer, 
når terroren rammer. Jeg kan berolige jer med, at vi i samarbejde 
med øvrige myndigheder, træffer de dispositioner, som vurderes 
at gøre bedst fyldest. De er ikke altid synlige. Men de er der.

Vi hjemsender her i marts hold August 2014. Holdet har gjort 
det rigtig godt. Tag vel imod dem, når og hvis I møder dem ifm. 
jobansøgninger, eller i andre situationer.

I år er så første år, hvor vi kun afholder Årgangsparade én gang. 
Det bliver 03. Maj. Jeg håber der vil møde mange op til denne 
dag.

Desuden er der vanen tro Gardens Dag og Åbent Hus på Garder-
kasernen i Høvelte 06. juni. Det plejer at være godt vejr, og også 
her håber jeg, at I vil møde op og få en oplevelse af soldater-livet 
anno 2015. 
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Fra Livgarden
Marts 2015
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Operation Inherent Resolve 
– Tilbage til IRAK!

M.C. TOFT, KN, fg. STCH/II/LG.

DANCON – hold 1 
I januar måned havde jeg fornøjelsen af at være en del af det, 
DANCON II/LG var udpeget til at føre i OPERATION INHERENT 
RESOLVE i Irak. Opgaven bestod i at træne irakiske soldater mhp. 
at styrke deres evne til at tage kampen op mod Daésh (også kendt 
som IS eller ISIL). For de fleste en udsendelse, der kom med relativt 
kort varsel, og som for et mindre ”Forkommando-1” vedkommen-
de betød et farvel til jul og nytår i Danmark. Altså et eksempel på 
de ”nye” vilkår vi ser hæren arbejde under efter de store missioner 
i hhv. Irak og Afghanistan. Derfor må det også være naturligt 
at berette om oplevelsen, hvor jeg vil beskrive DANCON sam-
mensætningen, den lejr man opholder sig i, samarbejdet med US 
Marine Coprs (USMC) og ”kunderne”, nemlig den irakiske hæren-
hed der skulle trænes, og som det hele handlede om.

DANCON består af ca. 120 personer fra alle regimenter i landet. 
Hovedparten af instruktørerne, staben og sikringsstyrken er dog 
fra II/LG, og holdet blev samlet på GDK i begyndelsen af december 
2014 under ledelse af CH/II/LG, Oberstløjtnant Bo Overgaard. Her 
påbegyndte man en kort, intensiv missionsrelateret uddannelse, 
der bar præg af stort engagementet og en vilje til at gøre sit 
bedste for at nå de opstillede mål, og finde løsninger på erkendte 
problemer. I begyndelse af januar drog ”Forkommando-2” af sted, 
for mit vedkommende som fg. NK/DANCON, og ankom efter en 
længere rejse til ”CAMP HAVOC” på AL ASAD AIR BASE i Anbar 
provinsen i Irak. Provinsen kontrolleres stort set af Daésh, og man 
kommer derfor kun til/fra basen med fly.
 
CAMP HAVOC
Camp Havoc er ikke stor, og fylder ikke meget mere end plænen 
bag CHLG bygning på GDK. Til gengæld er den godt sikret og 

velfungerende. De konkrete foranstaltninger af lejren vil jeg ikke 
komme ind på her, men de er omfattende, og man føler sig helt 
tryg, når man bevæger sig rundt. At der ind i mellem lander en 
fjendtlig raket i nærheden, er en del af vilkårene, og også det imø-
degår man på flere måder.
DANCON er indkvarteret på lige fod med USMC i containere, hvor 
man bor to M/K. Sidst i januar fik man lagt el ind, hvorfor opholdet 
indtil da bedst kunne sammenlignes med at bo i et køleskab – 
mørkt og koldt! Temperaturen var om natten omkring frysepunk-
tet, mens vi om dagen var oppe omkring 20-25 graders varme.
At være på hold 1 har den fordel, at man hver dag kan se, at 
der sker forbedringer omkring en i sådan en lejr. Alligevel kan 
forholdene bedst beskrives som feltmæssige: Kosten bestod i vid 
udstrækning af feltrationer, der måtte bades en gang om ugen 
i højst 4 minutter, og sikkerhedsudrustning samt våben skulle 
bæres, når som helst man var udendørs, for at nævne de større 
forhold. Under disse vilkår startede vi samarbejdet med USMC op 
straks efter ankomst.

USMC og DANCON
Mødet med en større allieret partnernation er naturligvis altid 
spændende, men jeg må indrømme, at jeg oplevede utrolig stor 
velvilje og imødekommenhed fra samtlige USMC medlemmer 
efter vores ankomst. Det gælder fra chefen og ned til yngste 
konstabel (Marine/Sailor/Airman). Jeg kunne konstatere, at vores 
tilgang til både at være professionelle soldater og til at uddanne 
andre ligger meget tæt på hinanden – idet USMC må siges at være 
en anelse mere ”offensive” generelt; Der skal gerne ske noget hur-
tigt, og de har som bekendt også midlerne til at handle robust og 
hastigt. Alligevel viste det sig, at de danske instruktører og tolke 
havde meget at byde på i fht. uddannelse af irakere, hvorfor man 
tydeligt kunne mærke en stigning i motivation og indlæringsevne 
på deres side. Det hører dog med til historien, at USMC efter 

Tør træning af rumkamp.
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ankomsten i december 2014 havde lagt tyngde i at sikre basen 
frem for at uddanne irakere. Derfor var der ikke afsat specielt 
mange USMC instruktører til den opgave – og det betød naturlig-
vis endnu større effekt af det danske bidrag, da vi dermed i løbet 
af januar mere end fordoblede det samlede antal instruktører. På 
den måde blev DANCON hurtigt værdsat og ved at stikke den 
berømte finger i jorden, lykkedes det at komme godt ind på livet 
af USMC. Også i kraft af, at rigtig mange i DANCON har været 
udsendt før, og gennemført lignende træning i enten Irak eller 
Afghanistan. Den synlige effekt 
af dette aftvang respekt og førte 
til høj grad af integration i såvel 
planlægning som gennemførelse 
af træningen.

Irakerne og DANCON
At være irakisk soldat i Anbar 
provinsen er ikke det letteste 
job i verden! Der skal ikke blot 
arbejdes hen mod at tage kam-
pen mod Daésh op, der skal også 
arbejdes med ringe beboelses-
forhold, ringe forplejning, ringe 
påklædning, meget sparsom 
uddannelsesmaterielpakning 
o.s.v. Derfor var der ikke noget 
at sige til, at arbejdet med de 
irakere vi mødte, kun skred lang-
somt frem. Men behandlet med respekt og venlighed viste langt 
de fleste sig velvillige overfor vores tilstedeværelse og opgave – 
nemlig at hjælpe dem i kampen mod Daésh.
Den uddannelse DANCON står for, kan bedst sammenlignes med 
en intensiv blanding af HBU- og HRU emner på ca. 7 uger. Der 

Livgarden

blev lagt tyngde i emnerne ”Infanterigruppens standardfrem-
gangsmåder”, skydning, førstehjælp og C-IED. Det siger sig selv, at 
ikke alt kan nås til fx dansk niveau, men det lykkedes helt sikkert 
at højne niveauet og forbedre irakernes muligheder for at klare sig 
i kampen mod Daésh. 

Dem man ikke lige kan se…
Udover tolke og trænerne er der i DANCON en sikringsstyrke og 
en lang række personer, der tilsammen sørger for, at opgaven kan 

løses i det daglige, og dem skal 
man aldrig glemme: Uden den 
fornødne sikring af trænerne og 
lejren, uden håndtering af gods 
og personel, uden opretholdelse 
af signaltjenesten og uden den 
nødvendige administrative støt-
te, fungerer løsningen af hoved-
opgaven ikke. Samtidig er mange 
af disse mennesker gode til at 
skabe forhold i lejren, der gør, at 
man begynder at føle sig hjem-
me, og får lyst til at deltage i det 
sociale samvær. Sidstnævnte er 
ikke uvæsentligt, når man husker 
på, at store dele af DANCON 
primært opholder sig inden for 
Camp Havocs (lille) perimeter.

Fremtiden må vise, hvor længe uddannelsen på AL ASAD AIR 
BASE skal fortsætte, men det er min klare opfattelse, at DANCON 
udgør et positivt og effektivt bidrag til USMC træning af irakiske 
enheder. Med II/LG i spidsen er dette naturligvis ikke noget, der 
kommer bag på dette blads læsere! Vincere Volumus!

”Vise-Forklare-Øve” med danske og USMC instruktører, støttet af 
tolke.

Ild & bevægelse med USMC instruktør og dansk tolk.
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122 rekrutter tog afsted, - 
122 Gardere kom tilbage
Jeg havde brugt hele weekenden på at forberede mig mentalt til 
REX-turen, og var søndag aften på vej over i auditoriet, hvor kap-
tajnen vil give sin befaling til de 122 mand fra 2. kmp. Stemningen 
i det store lokale var intens, og blev ikke nedtonet af kaptajnens 
ord om, hvor hård REX-turen ville blive fysisk såvel som mentalt: 
”Man kan altid tage et skridt til!” var det klare budskab til kom-
pagniet.
Han overrakte ”rekrut-acceleratorer” til hele kompagniet, der 
er hans betegnelse for den lille gennemsigtige plasticpose med 
REX-mærker, som vi skulle bære i den venstre brystlomme på 
uniformsjakke gennem hele turen – velvidende om, at titlen som 
Garder ventede lige om hjørnet. 
Klokken var nu sådan cirka 20:00, og vi fik oprettet en lille vagt i 
belægningsområdet, der havde til opgave at melde, hvis der skete 
noget. Jeg forventede at få et par timers søvn, i forhåbningen om 
først at blive vækket omkring klokken 04:00 mandag morgen, som 
det var tilfældet ved tidligere hold. Men nej! Klokken 22:00 kom 
talsmanden brølende ned ad gangen: ”OP, OP, OP!” Rex-turen var 
nu officielt i gang!

REX-parade
af Garder M.B. Amdisen

Enhver, der har været garder, vil helt sikkert kunne nikke genken-
dende til, at Rex-turen er hård mod både krop og sind, og enhver, 
der har været garder, har sikkert også oplevet Rex-turens afslut-
tende pres-tur. Ikke at glemme er også det øjeblik, hvor man ved 
REX-turens afslutning træder inden for Garderkasernens porte 
igen, og bliver mødt af honoreringer og klapsalver. På dette tids-
punkt presser lettelsens og glædens tårer sig på, og pludselig 
føles den oppakning, man har båret på i utallige kilometer, som 
en meget lettere byrde.

Derefter blev vi kommanderet ned på Frederik III Plads: ”Tøm alle 
tasker og læg tingene ud på teltflagen, strip helt ned til underbuk-
serne, på hovedet i soveposen, og vær klar til at blive kontrolleret 
af SG Lemvig’s alt seende øje!” Efterfølgende blev sagerne pakket 
sammen i en fart, og vi drog afsted på rex-tur.
Alle rekrutternes én-æggede hjernecelle kørte på højtryk i håb 
om, at kunne regne ud, hvad der skal ske. ”Hvor skal vi hen? Hvor-
når stopper vi?” - og så videre. 200m fra kasernen slog vi os ned i 
et ODO, hvor vi tilbragte vores første overnatning.
Klokken 06:00 blev vi vækket, og kommanderet ud på en uddan-
nelses-kontrolmarch. Dagen forløb med at finde i alt 10 poster, 
fordelt på 10 forskellige koordinater. Ved hver post var der forskel-
lige opgaver, der hver i sær skulle vise, om vi rent faktisk havde lært 
noget i de første 3 måneder af rekruttiden. Opgaverne inkluderede 
alt fra afstandsmåling og viden om krigens love, til gasangreb og 
alle rekrutters favorit disciplin: En dejligt opkvikkende triple vand-
passage. ”Det er det rene tortur! Vi må og skal tilbage til kasernen 
for at få varmen” tænkte jeg. Men nej, vi hoppede op i en lastbil og 
blev kørt længere ind i den mørke Gribskov. Vi blev sat af midt i en 
granskov, der de kommende nætter skulle udgøre vores BSO. 
Om tirsdagen var 1. gruppe på patrulje, og var her så elskværdige at 
opspore nogle tønder med rå fisk og grøntsager. Det var første gang 
siden søndag aften, hvor vi kunne se frem til et måltid. Maden blev 
tilberedt på bedste lejrbålsmaner, og aldrig har mad smagt så godt!

Efter selve Rex-turens slutning følger den egentlige overgang fra 
rekrut til garder – og for 2 kompagni skete det den følgende dag, 
hvor Rex-paraden fandt sted. Rex-paraden er, som navnet også 
antyder, det tidspunkt, hvor man får sat Rex’erne på skuldrene, 
og man nu kan kalde sig for Garder.
At få REX’erne på foregår ikke i en hvilken som helst uniform, 
men i M69’eren – den pæne udgangsuniform, så inden paraden 
gør rekrutterne sig klar med de hvide skjorter, de nypudsede 
sorte sko, og den pæne uniform, hvorpå der meget omhyggeligt 
er blevet syet hhv. førstehjælpsmærke, skydemærke og feltsky-
demærke afhængigt af, hvad man har gjort sig fortjent til. Sidst 
men ikke mindst hjælper man hinanden med at binde en korrekt 
Double Windsor-knude på det sorte slips. Lige før kompagniet 
træder an i gården, bliver der lavet en påklædningskontrol, så 
eventuelle fejl og mangler kan rettes op på i sidste øjeblik.
Herefter træder hele kompagniet an i gården, og rekrutterne står 
klar med Rex’erne i venstre brystlomme, så de er lige til at tage 
frem og sætte på skuldrene. Der står man så med rank ryk og 
knejsende nakke, stolt over at man om få øjeblikke kan kalde sig 
garder. Geledderne åbnes, og hjertet banker hurtigere af glæde 
og spænding, lige indtil man får at vide, at Rex’erne nu må sættes 
på skuldrene. Parvis sætter man Rex’erne på hinandens skulder-
stropper på M69’eren, og nok tynges ens skuldre nu af Rex’erne, 
men man føler sig pludselig ti centimeter højere, og mens man 
stadig er i glædens rus, lykønskes man af sine befalingsmænd 
med et håndtryk og måske også med et lille smil.
Herefter bliver kompagniet aftrådt, og der er trods en lang Rex-
tur i bakspejlet, på dette tidspunkt ikke nogle umiddelbare spor 
af træthed og ømme fødder, for nu kan man vise verden, at man 
er blevet garder. En gang garder, - altid garder.
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Nye prøvelser på felttur
Af MG L.A. Kock og MG J. Bach 1/III/LG

Felt 1&2 blev noget helt særligt for 1. KMP Dec 14. I stedet for 
en todelt felttur, som alle de andre ”bovlamme” indkaldeseshold 
har været igennem, havde man denne gang besluttet at lægge 
disse to ture sammen, således at 1. KMP var afsted i en hel uge.
Vejrudsigten for ugen viste nedbør i uanede mængder, og tem-
peraturer der ville få Sibirien til at ligne en badeferie i sydspa-
nien. Derfor var vi så heldige, at opleve følelsen af først at blive 
våde helt ind til benet, for derefter at fryse fast i vores BSO. Den 
hærgende regn udfordrede vores opbygning af BSO. Sporplanen 
lignede hurtigt en pløjemark, man kunne ikke kende forskel på 
latrin eller almindeligt mudder, og nærsikringerne fungerede i 
pauserne som iskolde friluftsbade. 
Som det gode ordsprog siger, så findes der ikke noget der hedder 
dårligt vejr, kun dårlig påklædning. Derfor var vi tit i rygsækken 
for at finde vores gode humør frem, der var pakket øverst og var 
af uendelige mængder. Og det var især det gode humør der viste 
sig at være nødvendigt, for at klare sig igennem resten af ugen. 
Allerede fra første nat blev vi sendt på patrulje for at observere 
efter mulige fjender. De færdigheder vi lærte her tog vi med os, 
forud for en rekognisering af en fjendtlig stilling vi senere hen 
skulle angribe. Fra onsdag morgen ramte den sibiriske vinter 
kulde vores BSO, og de første par skader begyndte at vise sig i de 
respektive grupper. Selv om det gjorde ondt på de fleste, så kæm-
pede vi bravt videre med garderånden som motiverende kilde. 
Senere på dagen skulle vi forberede en kampstilling, hvor vi 
forventede, fjenden ville angribe. Der blev ikke sparet på sløring, 
og det var lige før, vores gruppefører faldt over os, da vi lå i 
kampstilling – vi var nærmest usynlige! Efter hårde kampe der 

indebar mortérangreb, røggranater, og signallys blev fjenden 
slået tilbage, og vi kunne bevæge os tilbage mod BSO med sma-
gen af sejr i mundvigen. 
Næste dag i BSO’et havde nattevagterne og den manglende søvn 
sat sig i rekrutternes øjne, og derfor blev vi også lykkelige, da DF 
meldte, at vi kunne sove til middag fordi vi skulle udføre et bag-
hold sent om natten. Vi kender alle sammen befalingsmændenes 
humør, så lige i det de fleste rekrutter havde lagt sig godt til rette 
i posen lød der geværskud og kanonslag midt i BSO’et. Nogen var 
så heldige at være stationeret i nærsikringerne, mens andre var 
så uheldige at sidde på latrin idet alarmen gik af. Trods mang-
lende påklædning var alle hurtigt ude i deres nærforsvarshuller. 
Prøven var bestået, og vi fik den egentlige tidsplan for dagen. Vi 
øvede vores bagholdsmanøvre, som vi skulle udføre om aftenen, 
og fik dernæst lov til at forpleje varmt, inden nattens strabadser 
skulle iværksættes. Efter nogle kilometers march ankom vi til 
KFO’et, hvorefter vi gennemførte bagholdet med knivskarp præ-
cision. Dernæst trak vi os tilbage til poserne, og genopbyggede 
vores kampkraft til næste dag.
Det viste sig lynhurtigt at have været en fremragende idé at 
hvile os, for fredag og sidste dag stod i ”pres-turens” tegn. Efter 
at have nedbrudt vores BSO, marcherede vi op på Søbakke, 
hvorfra vi gruppevis skulle udføre en presmarch, der indebar en 
båre der var tungere end bælterne fra en M113 og terræn der 
havde panserspor med huller dybere end 1. DEL’s højeste rekrut. 
Samarbejdet i grupperne kom hurtigt på prøve, men med blod, 
sved, kramper og marchsange fik vi alle kæmpet os igennem 
”pres-turen” og ankom ødelagte, men stolte og smilende på 
Garderkasernen, hvor vi efter en kort appel begyndte på enhver 
rekruts yndlingsbeskæftigelse: vedligeholdelse! 
Selvom vi alle på tidspunkter følte os pressede, føler vi os nu tæt-
tere på rexmærker end nogensinde før, og vi er fortrøstningsfulde 
over for, hvad fremtiden som rekrut vil bringe os. Fremad, fremad!

Det blev aften, hvor aktiviteterne startede. Opgaven lød på at lave 
områdeopklaring i forskellige sektorer i skoven, med henblik på at 
finde fjendtlige mål. Natten blev tilbragt ude i skoven på patrulje. 
Onsdag morgen lavede grupperne en patruljerapport, og igen 
havde 1. gruppe brilleret ved at finde et mål, der den kommende 
nat selvfølgelig skulle nedkæmpes.
Grundet voldsom fjendtlig aktivitet omkring BSO’et pakkede vi 
ned og gjorde klar til at rykke videre. Vi fik dog et lille spirituelt 
afbræk i form af en feltgudstjeneste, med nadver. Aldrig har en 
mariekiks smagt af så meget. Fødderne fik ved samme lejlighed 
også lidt kærlighed i form af et eftersyn og pleje.
Vi drog tilbage og forberedte os et baghold på tre vogne, der 
tilsyneladende indeholdte forsyninger til fjendens soldater. Vores 
BSO blev derfor nedbrudt, og imens mørket faldt på, bevægede 
vi os ud til området, hvor vi skulle lave samlet ildoverfald. Vores 
ildoverfald overrumplede fjenden totalt, og vi nedkæmpede ham. 
Under exfiltration fra bagholdet måtte delingen bære en såret 
fjende på en båre, og det fik virkeligt drænet det sidste overskud 
af energi ud af kroppen.

Grupperne gik i forskellige retninger, for igen at samles ved et 
hemmelighedsfuldt fællespunkt. Gevær 1’erne, der havde kort-
reccet, kunne afsløre, at punktet vi da var i, lå meget tæt på 
Garderkasernen. Det var lidt en ambivalent følelse, da det på den 
ene side betød, at vi var tæt på hjem, men også at der var rigtig 
lang vej igen.
Vi nåede frem til forhåbentlig sidste BSO, der kunne give os 2 
timers søvn, inden vi skulle op. Over al forventning var alle nået 
frem. Vi havde hidtil set blod, sved, tårer og grænser der var 
overskredet, men ”man kan altid tage et skridt til”, som kaptajnens 
sagde søndag aften. Disse ord lød for vores ører, mens vi marche-
rede op mod starten af REX-banen.
Det var nu torsdag, og kl. var 11:30. Den sidste soldat kæmpede 
sig ind i geleddet. Våde, beskidte, fuldstændigt smadrede, stod 
122 kommende gardere fra 2. kompagni klar til at marchere ind på 
Garderkasernen. 122 ud, 122 hjem. Selvom alle var helt færdige, 
havde alle dog et smil om munden ved tanken om, at man nu ikke 
længere var rekrut - men Garder ved Den Kongelige Livgarde. 
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på bålet, så grøntsagerne kunne koges. Makrellen blev pakket ind 
i stanniol, og hvis man ville gøre fisken lidt ekstra delikat, kunne 
man lægge lidt grøntsager ind i fisken, inden den ligeledes blev 
lagt i gløderne på bålet. Her skulle den have 10 minutter på hver 
side, men knurrende maver og pladsmangel på bålet pressede på, 
så flere rekrutter måtte spise kun delvist stegte fisk.
Tanken om, at de følgende 24 timer på Rex-turen ville blive meget 
hårde, gjorde dog, at både halvrå fisk og grøntsager blev klemt 
ned, da alle mand vidste, at de ville få brug for al den næring 
og energi, de kunne få. På grund af, at vi var en anelse pressede, 
nåede vi altså kun delvist at tilberede maden, så hvis vi havde 
været mindre pressede og mere tålmodige, kunne vi have haft et 
helt festmåltid, omstændighederne taget i betragtning.
Den primitive feltforplejning er nu også svær at glemme lige 
foreløbig, da lugten af fisk endnu følger os. Dermed kan det også 
siges, at det ikke ligefrem er fisk, der på nuværende tidspunkt står 
på menukortet.

Primitiv feltforplejning
af Garder M.B. Amdisen

Det er nok ingen overraskelse, at mængden af mad under en 
Rex-tur ikke er overvældende. Det vil i hvert fald være forkert 
at tro anderledes, hvis man sammenligner mængden af mad på 
Rex-turen med en gennemsnitlig rekruts fødeindtag i løbet af en 
normal uge. 
Det tør dog siges, at man på Rex-turen ikke er helt foruden mad. 
Onsdag, altså tredje dag på Rex-turen, mødtes første kompagni på 
en given placering i Gribskov. Her skulle vore evner til at tilberede 
et spiseligt måltid mad på primitiv vis sættes på prøve. Først skulle 
vi dog til feltgudstjeneste, hvilket i særdeleshed virkede som et 
godt afbræk på Rex-turen. Ikke alene var gudstjenesten en ople-
velse i sig selv, alle rekrutter tog også gladelig imod Jesu legeme i 
form af nogle ganske velsmagende mariekiks, og ikke mindst Jesu 
blod i form af et lille glas af Livgardens portvin.
Kiksen og portvinen var dog af mindre betydning for, hvad feltfor-
plejningen angår. Hver rekrut skulle nemlig nu tilberede sin egen 
makrel over bål. Hvordan dette skulle gøres, blev først forevist 
for hele kompagniet, hvorefter hver enkelt mand fik udleveret en 
makrel, en kartoffel, en gulerod og et løg.
Præcis hvordan fisk og grøntsager skulle tilberedes var op til en 
selv. Fisken skulle dog som minimum have fjernet indvolde, og så 
skulle den selvfølgelig renses, så den i sidste ende ville kunne spi-
ses. Den mest brugte metode til tilberedning af fisk og grøntsager 
blandt rekrutterne var at snitte grøntsagerne i et enkeltmands 
kogekar, hvorefter man hældte vand over, hvorpå kogekarret kom 

Feltgudstjeneste på 
en REX-tur
Af Feltpræst for III/LG, sognepræst i Udby-Ørslev pastorat, Jesper 
Blomgren 
 
Det er altid en glæde at holde gudstjeneste for livgardens rekrut-
ter. Som feltpræst møder jeg dem på REX-turen, hvor de er 
presset, ofte pga. mangel på søvn og mad. Rekrutterne er i en 
situation, hvor de aldrig har været før, og måske aldrig kommer 
igen. Både mentalt og fysisk er de presset.  
Jeg skal møde dem, hvor de er og tale ind i deres virkelighed. Jeg 
er selv garder, og kan sagtens huske min REX-tur for år siden. 
Feltgudstjenesten består af bønner, salmer, læsning af evange-
liet, samt en kort og præcis prædiken. Der er også gående alter-
gang med livgardens portvin. Dannebrog er centralt placeret og 
står i smuk kontrast til den danske skov. Når gudstjenesten er i 

gang, og alle synger med på salmerne ude i skoven, så er krigen 
sat på pause. Rekrutterne har lagt deres udrustning, og kan en 
stund slappe af, og det eneste de skal, er at lytte. Jeg forsøger 
at åbne en virkelighed for dem, hvor de inviterer noget, der er 
større ind i deres liv, hvor de måske kommer i kontakt med en 
virkelighed, der ligger udenfor dem selv. 
Måske sætter feltgudstjenesten tankerne i gang; hvor er jeg glad 
for at være her. Eller; hvor er jeg stolt af måske snart at få livgar-
dens REX ér. De bliver mindet om at holde sammen, at fokusere 
på deres opgaver samt at holde humøret højt. Det er sådan man 
kommer igennem sin REX-tur.
Når velsignelsen er lyst og sidste salme er sunget, så fortsættes 
REX-turen. Rekrutterne er stadig uvidende om, hvad der møder 
dem og hvad der venter dem – men sådan er livet jo også. 
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af Garder Knutzen, 3 DEL/2 KMP

Det er torsdag d. 26 marts tidligt om morgenen. Vagten vækker os 
i vores beredskabsområde i skoven. Frosten har lagt sig på rygsæk-
kene, og folk begynder langsomt at fedte sig på plads efter nat-
tens march, som har sat sine tydelige spor i folks kroppe. Ømme 
og trætte får vi befalingen at påtage rygsækkene. Folk udveksler 
trætte og spændte blikke – de ved godt, hvad klokken snart skal 
slå. REX turen er snart slut, men inden vi officielt kan kalde os 
gardere, venter den berygtede REX prestur/oplevelsesbane.
Med kasernen støt voksende i horisonten, bevæger vi os ind i 
øvelsesterrænet og ned til foden af Søbakken. I baggrunden høres 
brag, råb og prusten fra de delinger, som er begyndt sidste del af 
REX-turen. 1. deling i 2. kompagni sætter i hastigt løb, fulgt af 
brølen og iver op ad bakken, og forsvinder over toppen. Endnu et 
brag lyder. Hvad foregår der dog på den anden side? 
Så er det vores tur. Vi bliver befalet på 3 geledder af vores pre-
mierløjnant, og får lastet rygsække og våben op på en lastbil. 
Kampgejsten er næsten på et bundniveau, fuldstændig druknet 
i nervøsitet. Officererne og befalingsmændene får dog hurtigt 
ændret på tingene. ”Er i klar!?” ”JAVEL!” lyder brølet fra delingen, 
og skarpt forfulgt herefter lyder et ”FREMAAAAAAD”.
I et knap så hastigt løb op af bakken, ankommer vi til den første 
forhindring: En mindre forhindringsbane ved en FOB (delingslejr), 
hvor vi skal hoppe eller kravle over diverse heskobastian mure. 
Med folk der hiver og skubber hinanden, får vi hevet hinanden 
over.
Efter endnu et stykke med løb lander vi i Ellebæk, - en gammel 
kending fra FELT 1. Her mærkes REX-banens effekt på benene for 

REX-tur, - den sidste udfordring

alvor: Hurtigt syrer de så voldsomt til, at folk må gå drastisk ned 
i tempo. Men der bliver fortsat – igennem røg, brag og ”tyrens 
røvhul”. Da delingen samles efter Ellebæk, kommer meldingen 
”GAAAAS!!!”. Hjelmene bliver flået af, og gasmasken stadig fyldt 
med vand fra Ellebækken smækkes hurtigt på, og spændes. Det 
lyder i et dæmpet ”gaaas” fra folk, da de får kæmpet deres gas-
maske på. 
Hastigt går det fremad i løb. Folk kæmper med at få kontrol med 
vejrtrækningen, inden de når til næste post. Da vi ankommer til 
næste post, kommer den befriende melding ”aftag masker”, og 
hvorefter vi får set den næste forhindring; løb i terræn med tele-
fonpæle.
Efter at delingen får kæmpet sig op af en mudret bakke med pæle-
ne på nakken, er der endnu mere løb med lavt kravl/svømning i 
oversvømmede panserspor med pigtråd spændt over. Der bliver 
mindre og mindre plads imellem vandoverfladen og pigtråden, og 
i det kolde vand gisper svendene efter vejret med en mundfuld 
vand eller to i munden til følge.
Efter pansersporet går det langsomt og i våde, og meget beskidte 
uniformer løbende op til det endelige samlested, hvor REX-banen 
slutter, og vores rygsække bliver udleveret igen.
Nu er det så op på tre geledder med tambourer i spidsen. Trætte, 
våde og kolde kan vi gå ind på Garderkasernen. Følelsen af glæde 
og sejr spreder sig, og trods udmattelsen, sulten samt de følelses-
løse arme og ben, er der stadig smil at finde i geledderne. Tam-
bourerne begynder at spille, og indmarchen bliver sat i gang.
REX-turen for hold DEC14 er overstået. 



Fredag den 17. april 2015 kl. 14.45
Roskildehallerne
”Lav noget larm”
Dirigent, komponist, idé: Jakob Høgsbro
Børn fra skoler i Roskilde
Billetter à kr. 20,- i døren. Dørene åbnes kl. 14.
Jakob Høgsbro, Musikkorpset og mange børn, 
fra koncert 2014.

Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00
Stærekassen, Kgs. Nytorv
Børn fra skoler på Amager
Billetsalg kun online, se www.dklm.dk 

Musikkorpset har genoptaget samarbejdet fra 2014 med idémanden, 
komponist, dirigent og musiker Jakob Høgsbro. 250 børn fra skoler i 
Roskilde og 200 børn fra skoler på Amager optræder sammen med Liv-
gardens Musikkorps i et livsbekræftende, glad og energifyldt musikpro-
jekt under ledelse af Jakob Høgsbro. Høgsbros musik er genkomponeret 
specielt for børnene og Livgardens Musikkorps. Teksterne er skrevet af 
forfatter-makkerparret, Martin Gerup og Dorte Schou.
Projektet hedder ”Lav noget larm” og er en forlængelse af projektet fra 
2014, ”Ubetinget Skrigepligt”. Det er tænkt som en musikalsk befrielse 
for de energiske børn, der hele tiden får at vide, de skal være stille. 
Høgsbro har stor erfaring med børnekorstævner rundt om i Danmark, 
hvor koret typisk ledsages af et mindre band. For at løfte projektet og 
for at understrege vigtigheden af at vise børn musikkulturens mulighe-
der, har Jakob Høgsbro nu entreret med et stort, professionelt orkester, 
Livgardens Musikkorps. Det vigtige for Høgsbro er at fange børnenes 
opmærksomhed, og værdier som glæde og energi er i højsædet. Høgs-
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Koncerter med børn, glæde og energi

Ny kollega 
Den 25. februar blev der afholdt 
konkurrence i Stærekassen om en 
musikerstilling på basbasun. Kon-
kurrencen blev vundet af Daniel 
Ankjær Clemmensen. Det er før-
ste gang, 24 årige Daniel vinder 
en konkurrence om en fast stil-
ling, og selv om han endnu går på 
konservatoriet i København, har 
han allerede assisteret i de fleste 
symfoniorkestre, i DR Big Band 
og medvirket hos Royal Danish 
Brass. Han er født på Amager og 
har spillet i Tårnby Musikskole 
siden han var 7 år. Musikkorpset 
vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan 
for at hjælpe Daniel gennem vagt-
paradens spidsfindigheder, som er 
det eneste, han ikke kender til på 
forhånd. Velkommen til det unge 
talent.

”Livgarden og 
det lykkelige 
Arabien”
1. april kl. 19.30, Stærekassen. 
Koncertcollage med inspiration 
fra Orienten, featuring balkan-
gruppen Danska Zvezde . Hør bl.a. 
disco-jazz-funk af Herbie Hancock 
og Nikolaj Bentzon samt Aladdin 
Suite af Carl Nielsen. 
Billetter: se www.dklm.dk 

bro fortæller, at det typiske billede af børnekorstævner viser, at 296 
piger godt kan finde ud af at synge ”fint”, men at de 4 tilmeldte drenge 
ikke kan. De larmer og vil hellere synge mere råt. I sympati med og 
forståelse for især drengene har han lavet denne særlige musik, som på 
organiseret måde udfordrer alle børnene. Det kan sikkert også medvirke 
til at støve Den Kongelige Livgardes Musikkorps lidt af. Vi har godt af 
at ryste H.C. Lymbyes tryllestøv og marchmusikkens effektivitet lidt af 
os en gang i mellem. 
Koncerten i Roskilde foregår i Roskildehallerne med over 700 pladser. 
En fin udflugt for fx bedsteforældre med børnebørn. Billetsalg i døren, 
kun 20 kr. I Stærekassen er der kun godt 400 pladser, som forventes 
hurtigt udsolgt. Billetsalg kun online 65 kr.
Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist
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Særligt for gl. gardere

Det sker i 2015

APRIL

 Landsskydning 15 m

11. DSL Landsrådsmøde Antvorskov Kaserne

16. Dronning Margrethe II fødselsdag 75 år (bus 
med faner, overdragelse af DG gave mv. Endelig 
planlægning under afslutning mellem DG, DSL og 
CH/HMD ADST)

21. HKH Prinsesse Isabella fødselsdag 8 år

29. HKH Prinsesse Benedikte fødselsdag 71 år

MAJ

2. Præsidiemøde DG Livgardens Kaserne 

3. Årgangsparade Livgardens Kaserne

4. HH Prins Henrik fødselsdag 6 år

26. HKH Kronprins Frederik fødselsdag 47 år

28. Hobro og Omegn GF 100 år 

29.-31.  Repræsentantskabsmøde Viborg 

31. Gardergolf Viborg

xx Garderudvekskling Norge

JUNI

6. Gardens Dag, Garderkasernen, Høvelte

6.-7. DGU, generalforsamling i Chicago (USA)

7. HKH Prins Joachim fødselsdag 46 år

11. HKH Prinsgemalen fødselsdag 81 år

18.-21. DSL Nordisk Stævne Aalborg Kaserner

26. Livgardens årsdagsparade (incl. uddeling af 
 Dronningens ur)

30. Livgardens årsdag – 357 år 

xx Garderudveksling Danmark

Fortsat fra side 2
I have a Dream. På DGs hjemmeside må DGs kommunikations-
ansvarlige reorganisere kommunikationen fra og blandt med-
lemmerne p.g.a. overbelastning foranlediget af den blomstrende 
græsrods-idérigdom. 
I have a Dream. Chefen for Den Kongelige Livgarde bliver hædret 
og fremhævet af Forsvarsministeren for sin helt enestående per-
sonelpleje såvel i forbindelse med nationale operationer (vagten 
omkring Dronningen og den kongelige familie) som internationale 
(Hærens indsættelse i Afrika og Mellemøsten). En væsentlig årsag 
til hædring af Chefen for Den Kongelige Livgarde skyldes det tra-
ditionelle og substantielle afgørende back-up fra os i DG. 
I have a Dream. På et DG Repræsentantskabsmøde diskuteres, 
hvorledes den interne kommunikation i DG disciplineres, således 
at den tiltagende idérigdom, virkelyst og foretagsomhed koordine-
res bedre såvel på landsplan som regionalt og på foreningsniveau. 
En stærkt voksende tilslutning ikke mindst fra ”Årgangsforenings-
søjlen”, der nu fungerer med effektiv støtte fra DG ikke mindst 
på it-området, sikrer, at DG igen med stor hast passerer 12.000 
medlemmer. Effektive udvalg på skyde- og bowlingområdet er 
suppleret me,d hastigt voksende aktiviteter på golf-, vandski- og 
faldskærmsområdet. På Repræsentantskabsniveau drøftes, hvor 
den principielle grænse går for, hvad DG bør og skal tage sig af. 
Ikke styret af begrænsningsårsager, men p.g.a. overophedning af 
den eksisterende struktur, der fortsat i hovedsagen baserer sig på 
frivillig arbejdskraft. DG gennemsnitlige medlemsalder falder fra 
69 til 61 år. Flere foreninger arbejder intensivt med at få trukket 
yngre gardere ind i bestyrelsesarbejdet.    
I have a Dream. Pilotforsøg i 6 Garderforeninger siden 2015 
afsluttes, og et Repræsentantskabsmøde vedtager en veteranpo-
litik: 4-5 mentorer/bisiddere pr. forening uddannes på Forsvarets 
Veterancenter i Ringsted i snævert samarbejde med De Blå Baret-
ter, formidlingsvejen (De Blå Baretter – DG Præsidenten – for-
eningsformand – mentor/bisidder) fastlægges i detaljer, eksem-
pelvise opgaver beskrives i tæt samarbejde med De Blå Baretter 
og viden- og erfaringsbank opbygges på DG hjemmeside. 
Vi gør andet end at drømme i DG. Vi arbejder også i maskinrum-
met, og det kommer der noget godt ud af. 

Flemming Rytter

Hus til salg
Mit hus er til salg - ca. 10 km. syd for Aarhus, 

i landsbyidyl, nær Mosgård, Wilhelmsborg, 
golfbane, skov og strand og rige ridemuligheder.

Kontakt:  JUL-65 Ebbe Juul-Heider
ebbe.juulheider@gmail.com

Bolig søges
Nyankommen musiker ved Den kgl. Livgardes Musik-

korps (42 år) søger bolig i Københavns området.
Jeg er pr. 1/2-2015 overflyttet fra Prinsens Musik-

korps, Skive og står og mangler bolig hurtigst muligt 
for kortere eller længere periode.

Henvendelse til Henning Povl Hansen tlf 4059 8112

Fødselsdag
Jubilæum

Messingblæsere fra 
Musikkorpset gør dagen festlig.

Ring til Claus Mærsk. 
Trompetist ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps.

Tlf. 20 193 194
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Garderforeningen for Viborg og Omegn 

 

 

2015 

Repræsentantskabsmøde i Viborg 

De Danske Garderforeninger afholder Repræsentantskabsmøde i Viborg 
29. til 31. maj 2015.      

Ethvert medlem af en Garderforening kan deltage 
  

 
 
 

 Viborg kommer for 4.gang på  
Garderforeningernes landkort 

 
 
Vi glæder os til for 4. gang (1930 -1979 - 1993 og nu 2015) at byde velkommen til Repræsentantskabs-
mødet i Viborg. 
Vi har som sidste år i Thisted lavet arrangementet således, at når du tilmelder dig de forskellige ting, vil 
drikkevarer være inklusiv både til kammeratskabsaften, frokoster samt festmiddagen. 

Der er indgået hovedaftale om overnatning med Golf Hotel, Viborg. Der er endvidere mulighed for at bo på 
Palads Hotel, Viborg og Asmildkloster Landbrugsskole.  

Vi håber at rigtig mange kommer til Viborg. I skal være hjertelig velkomne. 

Vi starter fredag aften med kammeratskabsaften på Asmildkloster Landbrugsskole, hvor der vil blive ser-
veret god mad, og der vil være rig mulighed for at få en snak med Garderkammerater fra resten af landet. 

Lørdagen begynder vi med morgenandagt i Viborg Domkirke. Vi håber foreningerne medbringer for-
eningsfanerne. Derefter stiller paraden op ude på Gammeltorv (Domkirkepladsen). Med Prinsens Musik-
korps og 4 tambourer fra Den Kgl. Livgarde i spidsen marcheres der gennem byen, Marchen ender ved 
Borgvold. Herefter går man op til Asmildkloster Landbrugsskole, hvor Repræsentantskabsmødet afhol-
des. 

Ledsagerne vil efter morgenandagten og paradens afgang gå over i Sognegården ved Domkirken, hvor 
der vil blive serveret kaffe med brød. Herefter deles ledsagerne op i de tilmeldte arrangementer, der består 
af 1: rundvisning i Domkirken og besøg på Skovgårdsmuseet. 2: Historisk byvandring med lokale guider i 
Viborg, eller man kan gå på opdagelse i Viborg på egen hånd. Kl. 13.00 er der frokost for tilmeldte ledsa-
gere. 

Lørdag aften afholdes der festmiddag på Golf Salonen, hvor der serveres 3 retters menu, kaffe samt nat-
mad. Fri bar indtil kl. 01.00. 

Musikken er lagt i hænderne på Collage. (www.collageaps.dk) 

 
Bestyrelsen i Garderforeningen for Viborg og Omegn 
Jens Saabye, formand, Povl Christensen, næstformand, Orla Kastbjerg, kasserer, Jørn Bech, sekretær, 
Jørn Nielsen, fanebærer, Jørgen Albertsen, Karsten Fruergaard. 
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2015 

Repræsentantskabsmøde i Viborg 
 
  

 
 
 

 
 

FREDAG 

Kl. 16.00  Registrering af deltagere på de respektive indkvarte-
ringssteder.  

Kl. 18.30  Kammeratskabsaften afholdes på Asmildkloster Land-
brugsskole, Asmildklostervej 1, 8800 Viborg 
Slut ca. 22.30. 

LØRDAG 

Kl. 08.30  Fane opstilling 

Kl. 09.00 Morgenandagt i Viborg Domkirke 

Sct. Mogens Gade 4, 8800 Viborg 

Kl. 09.45  Paraden opstilles til march og velkomst af Borgmester 

Kl. 10.00  March rundt i byen m. Prinsens Musikkorps og Tam-
bourer.  

Kl. 11.00  Årsmøde på Asmildkloster Landbrugsskole. 

Kl. 13.30  Frokost for mødedeltagere. 

 

LEDSAGERE (LØRDAG) 

Kl. 09.00  Morgenandagt I Viborg Domkirke 

Kl. 09.45  Overværer paradens opstilling til 
march og velkomst af Borgmester 

Kl. 10.05  Ledsagere går i Sognegården ved 
Domkirken til kaffe med brød. 

Kl. 11.00  Ledsagere tilslutter sig det til-
meldte arrangement. 

Kl. 13.00  Ledsagere spiser frokost. 

AFTENFESTEN 

Kl. 17.45  Velkomst m. Tambourer 

Kl. 18.00  Velkomstdrink 

Kl. 18.20  Der bydes til bords 

Kl. 18.30  Præsidentens velkomst 

Kl. 01.00  Natmad 

SØNDAG 

Kl.09.30  Gardergolf. Hjarbæk Golfcenter 

DELTAGER PRISER 
Overnatning i forbindelse med Repræsentantskabsmødet skal deltagerne selv sørge for. 
Foreningen har indgået hovedaftale med Golf Hotel Viborg om reservation af værelser ”efter først til mølle” 
 
Best Western Golf Hotel, Randersvej 2, 8800 Viborg            dobbeltv. 895 kr. -  enkeltv.795 kr. pr. nat 
Booking via tlf. 8661 0222 – Bookingkode 170913 skal oplyses 
Reservation senest 12. april 2015 

Der er endvidere mulighed for overnatning følgende steder: 
 
Best Western Palads Hotel, Sct. Mathias Gade 5, 8800 Viborg           dobbeltv. 850 kr. – enkeltv. 750 kr. pr. nat 
Kontakt om Booking tlf. 8662 3700 
 
Asmildkloster Landbrugsskole, Asmildklostervej 1, 8800 Viborg      dobbeltv. 560 kr. – enkeltv. 340 kr. pr. nat 
Kontakt om booking tlf. 8667 3222 

Se www.viborggarderforening.dk for nærmere information om overnatningsmuligheder Pr. Person 
Fredag: (Kammeratskabsaften på Asmildkloster Landbrugsskole ) kr.  250,00 
 
Lørdag. Repræsentantskabsmøde (Betales af DG) kr.  0,00 
Lørdag. Ledsagertur inkl. formiddagskaffe og frokost kr. 275,00  
Lørdag. Mødefrokost  kr.  275,00 
Lørdag. Festmiddag (3 retters menu inkl. drikkevarer hele aftenen, kaffe og natmad ) kr.  785,00 
Tilmeldingen bliver ikke endelig før indbetalingen er registreret.  
    
Gebyr ved tilmelding og betaling modtaget efter d.15. april 2015 kr.  200,00 
   
Tilmelding foregår via Garderforeningen for Viborg og Omegns hjemmeside på: 

www.viborggarderforening.dk  

Har du ikke mulighed for at tilmelde dig via internettet, kan du kontakte kasserer Orla Kastbjerg, tlf. 86 65 24 18 
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Præsidiets 
Skydeudvalg

Siden begyndelsen af januar har gardere over hele landet været på 
skydebanen for at deltage i dette års landsskydning på 15 m. Alle har 
gjort deres bedste i forsøget på at opnå så mange point som muligt, 
og hvor nogle er meget tilfredse med resultatet, så undrer andre sig 
over, hvorfor lige præcis det eller de skud nu skulle ud og sidde i stre-
gen. Fælles for alle deltagere er dog, at de har haft en hyggelig aften 
på skydebanen sammen med andre garderkammerater.

De mange skydeskiver er nu på vej til at blive returneret til Skyde-
udvalget, som derefter går i gang med at tælle point. Udvalgets blik 
er ved pointtælling skarpt og retfærdigt, så alle deltagere får de kor-
rekte point. Når bedømmelse af skiver er overstået vil den endelige 
resultatliste bliver udarbejdet, og i forbindelse med Repræsentant-
skabsmødet den 30. maj 2015 vil præmier blive uddelt.

Næste skydninger i regi af De danske Garderforeninger er Lands-
skydningen på 200 m, som skydes i august og september, og så er 
der skydningen i Vingsted, der afholdes lørdag den 19. september. 
Skydeudvalget håber naturligvis på stor deltagelse til begge skyd-
ninger. Nærmere information om begge skydninger vil tilgå når tiden 
nærmer sig.

Skydeudvalget takker for opbakningen til Landsskydningen på 15 m, 
og siger på gensyn på skydebanerne.

Slut op om skydning i De Danske Garderforeninger – en fælles akti-
vitet for alle Gamle Gardere på tværs af foreningerne.

Præsidiets skydeudvalg

Forårskoncert 
med Livgardens 
Tambourkorps!
- Kom og genopfrisk din 
tur til Amalienborg som 
garder! 

Livgardens Tambourkorps 
afholder i år den mest 
omfattende koncert i 
korpsets historie – Og du er inviteret!
Der vil blive spillet alt fra marchmusik og 
klassiske værker af H.C. Lumbye og Jacques 
Offenbach til sprællevende nyfortolkninger 
af kendte hits. 
Som sædvanlig vil der være overraskelser i 
form af verdensstjerner bl.a. danseren Selene 
Muñoz, som gentager succesen fra operaen 
og optræder med Tambourkorpset.
Livgardens Tambourkorps har igennem de 
sidste 20 år udviklet sig til et af de dygtigste 
og mest anerkendte fløjte- og trommekorps 
i verden. 
Overalt modtager de store roser for deres 
kunnen – hvorend de optræder.

Arrangementet finder sted:
Torsdag d. 23. april kl. 19.30 i Stærekassen 
v/ Kgs. Nytorv.
Billetter kan købes på www.billetlugen.dk.
Pris pr. billet: 120 kr. 
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Årgang 1945 I
Vi runder 70 år for vor indkaldelse. Det skal fejres af os alle, der er 
tilbage. Gør alt hvad I kan. I kan få et familiemedlem til at hjælpe.
Efter paraden finder vi i fællesskab ud af hvad vi skal: en øl og en 
burger på et cafeteria, eller genopfriske Tivoli.
Med garderhilsen 545 N.S. Høm
Tlf. 4168 0937

Gastons og Hjortshøjs dren-
ge MAJ-54 II
Vi mødes som sædvanlig til Årgangsparaden søndag d. 3. maj kl. 9.30 
indenfor porten.
Vi overværer paraden. Bagefter går vi i byen og spiser lidt frokost, og 
hygger os sammen et par timer.
Har du en e-mailadresse, som vi ikke kender, så send den til 683 
Georg Rossing på goggerosblom@mail.tele.dk
Husk også at sende evt. adresseændringer til ham, han bor på 
Kirstinedalsvej 18, 2000 Frederiksberg, tlf. 3630 3536.
964 John Ove Hansen, årgangsformand, tlf. 4922 1602

TKMP NOV-55
Mine herrer garderkammerater, nu er dit årgangsudvalg klar med alle 
forberedelser til vores store 60 års dag.
Søndag den 3. maj 2015.
Deltag i parade og årgangsmøde.
Der rundsendes nærmere program.
Spørgsmål: kontakt@tkmpnov55.dk
Hilsen fra dit årgangsudvalg. 

HOLD JUL-SEP-NOV-57
Hold jul., sept. og nov. 1957 indkalder hermed til det skæve 571/2 års 
jubilæum.
Deltagere i frokosten efter paraden kan tilmeldes senest d. 15.4 til 
724 Knud Erik 4084 7077, 857 Torben 8648 8205 og 146 Jørgen 
6446 1581.

Hold MAJ-60
55 års jubilæum – Kom medens du kan!
Velkommen til Årgangsparaden på Livgardens Kaserne, søndag, den 
3. maj 2015 kl. 09.00.
Efter paraden bliver der festlig sammenkomst.
Kommer du så giv mig besked på mail:
johnudengaard@hotmail.com
Med garderhilsen
435-MAJ-60 John Udengaard Larsen
Tlf. 2639 3055.
Årgangsformand

HOLD JUL-65
Alle som er medlem af vores pragtfulde Garderforening, er allerede 
orienteret om den årlige årgangsparade.
D. 1. søndag i maj: Søndag d. 3. maj. 2015 
Sædv. sted Rosenborg, mødetid kl. 09.00. Klar til parade kl. 10.00 
afmarch med Livgardens Musikkorps, så kan vi vel igen gå i takt.
Der bliver arangeret kammeratligt møde derefter som sædv. 
Mail venligst hurtigt hvis I ikke allerede er blevet fundet.
Mere herom sender jeg direkte. På festligt gensyn.
652 442 John Frederiksen
Mail. john-f@frederiksen.mail.dk, mob. 2228 5011, fast. 5663 7979. 

SEP-65 – 50 års jubilæum
Som beskrevet i Garderbladets februarnummer, mødes vi d. 3. maj kl. 
9.00 på Livgardens Kaserne i Gothersgade til højre for gitterporten.
Efter paraden og vagtskiftet på Amalienborg er der fælles frokost på 
Hotel Phønix Bredgade 37. Den koster 300 kr. excl. drikkevarer. Belø-
bet bedes indbetalt på en dertil oprettet konto i Nordea, 2212- 4387 
984416 inden d. 10. april.
For yderligere oplysninger kontakt 517 Søren Vilsøe tlf. 4056 1553/ 
e-mail: soren@vilsoe.info eller kontakt 505 Anders Bach Andersen tlf. 
8647 3009/ e-mail: aaledamgaard@mail.tele.dk
Med garderhilsen og på hjerteligt gensyn. 505 og 517
P.s. Hvis I er i Kbh. d. 2. maj, er der mulighed for at træffe gamle 
garderkammerater i Tivoli. Vi er nogle stykker, der mødes ved 
Tønderne kl. 19.00 med damer. Frokosten søndag er uden damer.

HOLD JUL-75
Så nærmer vi os vores 40 års jubilæum. Det vil blive afholdt i forb-
indelse med årgangsparaden søndag den 3. maj på Gothersgade 
kasserne. Er der nogle som kender gamle gardere fra holdet, der ikke 
er i Garderforeningen, så kontakt dem endelig, så vi kan blive så 
mange som muligt. Efter paraden skulle det vel være muligt at finde 
et sted, hvor vi kan spise og fortælle om gamle minder. Vi mødes 
omkring kl. 9.00, og håber, at den første mødte finder et skilt så vi 
kan samles. Med Garderhilsen Per Lohse Hansen
Mail : smeen1955@gmail.com  Tlf: 2073 0175

Hold MAJ-80
Kom til 35 års jubilæum
Lørdag d. 2. maj vil vi samle alle, der blev indkaldt til Den Kongelige 
Livgarde i maj 1980.
Vi mødes lørdag d. 2. maj ved politigården i København, hvor der er 
booket en rundvisning, derefter holder vi generalforsamling, og slut-
ter af med god mad og hygge et sted i København.
Søndag d. 3. maj mødes vi igen til Årgangsparade på Livgarden 
Kasserne i Gothersgade.
Breve og mails er sendt ud, men hvis du ikke har modtaget noget, 
og hvis du vil med, så skriv til mig på peter@pedersen.mail.dk for 
yderligere information.
Der er også information at hente på www.holdmaj80.dk eller Face-
book/hold MAJ-80. Vel mødt. Med garderhilsen
Peter Pedersen Formand for Hold MAJ-80
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GIV AGT!
Hjemmeværnskompagni Rosenborg – Eksercitskompagniet, er Hjemme
værnets eksercitskompagni med tilhørende tambourkorps. Kompagniets 
medlemmer er særligt uddannet, så kompagniet med stort engagement, 
godt sammenhold og en professionel tilgang kan løse opgaver af både  
ceremoniel og beredskabsmæssig art for Hjemmeværnet og Totalforsvaret  
i ind og udland.  

For at blive en del af eksercitsdelingen skal du have interesse for og lyst 
til at dygtiggøre dig indenfor eksercits, så du kan indgå i en parade og 
tattoo og repræsentere Hjemmeværnet ved ceremonielle begivenheder. 

Kompagniets tambourkorps har ydermere brug for medlemmer, der kan 
spille et instrument og har kendskab til noder. Dette kan være fra en  
bygarde, musikskole, musikkorps eller tilsvarende. I tambourkorpset vil  
du have mulighed for at spille marchtromme, marchfløjte og signalhorn.

Hvis du vil være med til at sætte nye standarder for Hjemmeværnets militære 
fremtræden, så er det dig, vi søger til Hjemmeværnskompagni Rosenborg. 

HJEMMEVÆRNSKOMPAGNI ROSENBORG – EKSERCITSKOMPAGNIET
KASTELLET, 2100 KØBENHAVN Ø.
TLF: +45 31 68 56 00 HVKROBKC@HJV.DK

VISTILLEROP.DK HJV.DK/OE/HVKROB
FACEBOOK.COM/EKSERCITS

HJEMMEVÆRNSKOMPAGNI
ROSENBORG

157400_HJV_Ann_Rosenborg_190x260.indd   1 24/02/15   17.13
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Nordjylland (I)

Hjørring og Omegn (14/3 1930 – 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: Postbent@vip.cybercity.dk
www.hjgarderforening.dk

Brønderslev og Omegn (1/7 1947 – GF 70)

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

Himmerland (4/12 1914 – 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

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

Hadsund og Omegn (29/12 1917 – 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

Hobro og Omegn (28/5 1915 – GF 35)

Formand: 505-JAN-68 Poul Erik Bundgaard
Søndermarksvej 25, Stenild, 9500 Hobro
Tlf. 98 54 84 36
e-mail: kape@live.dk

Morsø (16/7 1918 – GF 44)

Formand: 686-SEP-64 Knud Rasmussen
Soelbergsvej 11, 7900 Nykøbing M
Tlf. a. 99 70 70 00 /p. 97 72 22 36
e-mail: sokr73@morsoe.dk

Generalforsamling tirsdag den 21. april 2015 kl. 
19.30 i Marineforeningens lokaler på Bådsstræde 
i Hadsund. Dagsordenen er udsendt pr. post eller 
mail til medlemmer.

788-SEP-62 Niels Vestergaard

Jagtaften
Tid: Mandag den 13. april kl. 19.00 
Sted: Gyvelgårdsvej 5, Hornum, 9600 Aars
Borgmester Knud Kristensen Vesthimmerlands 
kommune, har sagt ja til, at vi må komme og se 
han jagtstue med masser af trofæer, og han vil 
levende fortælle os om sine spændende storvilds 
jagter i Afrika. Det bliver med garanti en spæn-
dende aften. Der serveres kaffe med kringle og 
lagkage, for kr. 80,00.
Tilmelding senest d. 9. april til Ole Kærgård på 
2125 4488 el. garder@himmerlandsgf.dk

Generalforsamling nr. 100
Der var tale om lidt af et tilløbsstykke, da vi 
holdt generalforsamling på Farsø Hotel man-
dag den 9. februar 2015. 24 af foreningens 
medlemmer lod sig friste af kombinationen 
flæskesteg og fromage. 
Blandt højdepunkterne i året der gik, var mod-
tagelse af regentparret den 5. september på 
Aars Rådhus og 100 års stiftelsesfest den 4. 
december 2014.
Kasserer Henning Madsen fremlagde regnska-
bet, der viste et lille overskud. Kontingentet 
blev uændret for 2014 til kr. 300,00.

Skydningen kastede i år to Himmerlands-
pokaler af sig. Det var veteranerne, der igen 
glimrede ved at hjemføre pokalen til garder-
foreningen. Holdet bestod af NOV-49 Egon 
Svenstrup, NOV-48 Jørgen Beck Jørgensen og 
JUL-59 Kjeld Højslet Nielsen. Senior holdet 
bestod af NOV-75 Ernst Klyster, JUL-92 Peter 
Mortensen, MAJ-89 Mikkel Elmlund og JAN-90 
Mogens Dalsgaard.
Bowlingen kastede 1. pladsen i De Danske Gar-
derforeningers C-række af sig. Holdet bestod 
af MAJ-54 Poul Arne Nielsen, JAN-58 Bent 
Knudsen, SEP-62 John Nielsen og DEC-97 Car-
sten Kanne.
Medlemmerne havde tilsyneladende stor tillid 
til den siddende bestyrelse. I hvert fald blev 
3 af 4 bestyrelsesmedlemmer genvalgt. For-
mand Kjeld Sørensen, Løgstør genvalgtes uden 
modkandidat. Ole Haarbo, Ranum og Mogens 
Dalsgaard, Vindblæs blev begge genvalgt. 
Nyvalgt til bestyrelsen blev revisor suppleant 
Peter Mortensen i stedet for Henning Madsen, 
der ikke ønskede genvalg. Generalforsamlin-
gen genvalgtes suppleanterne Peter Jensen, 
Aggersund og Niels Peter Steffensen, Aars. Til 
skydeudvalget  genvalgets Ernst Klysner, Aars. 
Til bowlingudvalget genvalgtes Kjeld Søren-
sen. Som revisor genvalgtes Jesper Jespersen, 
Løgsted, og som revisor suppleant nyvalgtes 
Henning Madsen, Farsø.
Fire medlemmer fik overrakt hæderstegn. JAN-
55 Oluf Bach, Farsø 60 års jubilar, JAN-73 Bent 

Ved skydeaftenen i Sindal 3. februar var vi 17. 
Både Flyvevåbnets Soldaterforening og Mari-
neforeningen deltog, og vi havde en hyggelig 
aften, som sluttede af med et par stykker brød 
og præmieuddeling til følgende: hovedskydning 
324-NOV-55 Therkel Nørgaard 93. point og 
efter ugle med 37. point, 267-JUL-59 Bent Mik-
kelsen på trekant 26. point og efter kuvert 120. 
point samt MAJ-77 Erling Gludsted 80. point 
efter kuvert. 267-JUL-59 Bent Mikkelsen

Gardergolf i region I
den 8. maj 2015
Sted: Ørnehøj Golfklub, Lundegårde 70, 9260 
Gistrup.
Tid: Fredag den 8. maj 2015. Start kl. 14.00.
Matchleder Jørn V. Lange GF NJ.
Der dystes om Himmerlands GF jubilæumspokal. 
Efter matchen er der fællesspisning og derefter 
overrækkelse af præmier.  
Tilmelding på mail garder@himmerlandsgf.dk eller 
golfleder Kjeld Sørensen mobil 2174 7775 med 
oplysning  om DGU nr.  og handicap senest d. 4. 
maj 2015 kl. 18.00.

Haaning og JUL-75 Jens Munk-Christensen 
overrakt 40 års-tegnet og endelig 10 års tegnet 
til NOV-53 Jørgen Back Pedersen, Farsø.
4 af foreningens medlemmer er døde i årets 
løb. Det er NOV-52 Lars Poulsen, MAJ-55 Helge 
Leth Michaelsen, MAJ-58 Ebbe Klein og JAN-64 
Niels Jørgen Knudsen.
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Nordjylland (I) 4-15

Nordjylland (24/3 1908 – 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. 14. APRIL KL. 19.30 SKYT-
TELAUGET
Med fokus på det kammeratlige samvær afhol-
der Skyttelauget skydeaften, hvor der også er 
mulighed for kortspil og rafling. Stedet er som 
sædvanlig skydebanerne på Gl. Lindholm Skole. 
Tilmelding ikke nødvendig.

TIRSDAG DEN 28. APRIL KL. 19.30 TRÆNINGS-
SKYDNING
På Gl. Lindholm Skole er der trænings-skydning. 
Hvis du har lyst til at forbedre din skydning, kan 
det anbefales at komme til disse træningsskyd-
ninger. Man kommer og træner sin skydefær-
dighed. Der er også mulighed for at købe en øl 
eller sodavand - før eller efter skydetræningen. 
Tilmelding ikke nødvendig.

TIRSDAG DEN 5. MAJ KL. 19.30
JAGTLAUGETS GENERALFORSAMLING
Jagtlauget afholder den årlige generalforsam-
ling. Alle jagtinteresserede GF-medlemmer er 
meget velkomne. Der udsendes skriftlig indkal-
delse til alle medlemmer af jagtlauget. Husk at 
alle jagtinteresserede GF medlemmer har adgang 
til frit medlemskab af Jagtlauget.

KATTESKYDNING
Tirsdag den 10. februar afholdt Skyttelauget 
den årlige Fastelavnsskydning. Efter ihærdig 
skydning blev vor nye kattekonge 270-NOV-
67 Peter Riis hædret. En dejlig aften som kan 
anbefales til alle GF medlemmer.

FØRSTEHJÆLP PÅ AALBORG KASERNER
Onsdag den 11. februar havde GF Nordjylland 
sammen med sanitets-gruppen hos Trænregi-
mentet arrangeret et førstehjælps kursus med 
særlig henblik på hjertemassage og anvendelse 
af hjertestarter. En stor tak til de 2 sergenter 

Husk rundvisningen i Vestre Landsret, Asmild-
klostervej 21, Viborg den 16. april kl. 18.30 og 
den efterfølgende kaffe på LMO Landbo Midt Øst 
ved siden af Landsretten. Pris 100. 
Påklædning: Gerne civil garderuniform lyse buk-
ser og blå blazer i anledning af Hendes Majestæt 
Dronningens fødselsdag. 
N.B. tilmelding senest den 14. marts.   

4. maj aften kl. 19.00 ved Flemming Junckers 
mindesten nær Overgaard Gods. Der sluttes af i 
Tårnsalen med kaffe. Pris 80 kr. Tilmelding før 30. 
april.  Tilmelding til alle begivenheder til kasserer 
Leif Bodilsen tlf. 8646 6234 – mail: a.l.bodilsen@
gmail.com eller til formanden. Vel mødt.

AUG-79 Søren Dam Kjeldsen

GFN på førstehjælps kursus hos Trænregimentet 
i Aalborg. På billedet ses de 2 dygtige sergenter 
Jeanette og Lasse.

Randers By og Omegn (1/2 1908 – 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

Thisted Amt (8/4 1901 – 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

Referat fra generalforsamlingen 
Den 26. februar 2015 afholdt på Thisted bryg-
hus.
Under middagen uddelte formanden 50 års 
hæderstegn til MAJ-61. Anton Kirk Jensen.
Ligeledes blev APR-88 Glenn Andersen tildelt 
DSL fortjensttegn i sølv for sit mange årige vir-
ke i foreningen, som bla. fanebærer, skydeleder, 
hjemmeside mv og Skydeleder i region I.
Anders Kristensen og Mogens Jensen valgt som 
stemmetællere. Per Rask valgt som dirigent.
Formand NOV-78. Niels Godiksen aflagde 
beretning. 

Beretning 2015
Det har så været året med den største arbejds-
mængde for bestyrelsen i mange år.
Men tradition tro vil vi starte med at mindes 
623-MAJ-55 Erik Vendelbo og 119-NOV-45 
Jens Godiksen, som er døde siden sidste gene-
ralforsamling. Æret være deres minde.
Her nogle punkter som formanden kom ind på. 
Kok for en dag et arrangement, som fortjener 
en lidt større opbakning. Formandsmødet i 
marts blev Glenn Andersen valgt for en ny 2 
årig periode som regionsskydeleder.
Vendelboskydningen gik rigtig godt for de 
gamle dvs. skytter over 55 år.
Repræsentantskabsmødet 2014.
Der vil jeg gerne takke Tom Lindskog for assi-
stance vedr. sponsorer. Martin Jensen som viste 
rundt på bryghuset mv. Esben Oddershede som 
guide dameturen og Niels Mogens Nielsen tov-
holder på golfen i Sydthy. Også en tak til de af 
jer som hjalp til med opstilling af telt mv. tors-
dag og nedtagning mandag. Der var en længere 
omtale af selve repræsentantskabsmødet, hvor 
vi bla. fik ny Præsident i DG.
Næste oplevelse her i foreningen kom den 3/9 
på Hanstholm Havn. Vi var mødt 15 gardere op 
på havnen kl. 07.45 – klar til at modtage Maje-
stæten. Kl. 08.00 anløb Dannebrog Hanstholm. 
Derefter opstod der lidt ventetid til Majestæten 
og Prinsgemalen, ville gå fra borde, i ventetiden 
kom både kaptajnen, næstkommanderende og 
ceremonimester Kim Kristensen og hilste på, 
og takkede for modtagelsen, vi troede, det var 
det. Men kl. 09.00 gik Majestæten og Prinsge-
malen fra borde og Majestæten hilste på for-
manden og skridtede fronten af, Prinsgemalen 
scorede mange point da han hilste på alle med 
håndtryk. I oktober var vi ude at se Sunair i 
Tved, en meget spændende virksomhed hvor 
de reparerer fly. Julefrokostbanko hvor vi for 
første gang bestilte maden ude i byen.
I år arbejder vi på at sommerudflugten, bli-
ver en sejltur på Limfjorden og 5. september 
vil Thisted Kommune højtidligholde soldatens 
dag. I år bliver så første gang med en årgangs-
parade – nemlig søndag d. 3/5 2015.
Repræsentantskabsmødet i år er d. 30/5 i 
Viborg og jeg vil godt opfordre alle til at del-
tage. Gardermarch i Høvelte til efterår.
Ny redaktør af Garderbladet eller kommunika-
tionsansvarlig, som blev den nye titel, Andreas 
Dalsgaard som skal lave ny dynamisk Garder-
blad og hjemmeside og selvfølgelig det gamle 
kendte Garderblad. Andreas er fra APR-12. Så vi 
forventer meget af den unge mand. 
Formanden berørte også det faldende med-
lemstal  Vi er for ganske nylig kommet på Face-
book, den side af sagen står Glenn for.
Jeg vil godt takke for den fine modtagelse, 
vi næsten altid får, når vi møder op på jeres 

Kattekonge Peter Riis omgivet af skytter og vin-
dere fra venstre Anders B. Mortensen, Charles 
Christensen, Allan Krogh, Jan Krogh, Peter Færch 
og older-mand Flemming Hassing.

Jeanette og Lasse. En helt igennem udbytterig 
aften. 

Se de næste arrangementer på vor hjemmeside 
www.gfnordjylland.dk

JUL-71 Niels Chr. Thygesen
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Vendsyssel (14/5 1918 – 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 (16/11 1971 – 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

fødselsdage mv. men giv mig besked hvis I ikke 
er hjemme.
Tak til bestyrelsen for en stor indsats i 2014.
AUG-79. Jens Dahlgaard fremlagde regnskabet 
for 2014 med et lille underskud på kr. 498,86.
Formanden fremlagde regnskabet for repræ-
sentantskabsmødet, med et lille underskud 
på kr. 4136,07 ud af et budget på næsten kr. 
350.000.00.
Der var efterfølgende en livlig debat, hvor der 
blev drøftet menu, hvervning, fastholdelse af 
medlemmer, nedsat kontingent til studerene 
mv. Begge regnskaber godkendt af forsamlin-
gen. Forsamlingen vedtog ændringer til forenin-
gens vedtægter, således at bestyrelsen vælger 
en skydeleder. Genvalg i bestyrelsen til Jørgen 
Jensen, Per Sørensen og Niels Godiksen.
Genvalg til Niels Chr. Nielsen og Per Rask som 
Bilagskontrolanter. Glenn Andersen fremlagde 
resultater af årets skydninger. Formanden tak-
kede dirigenten for sit arbejde. 
Se mere: www.thistedamtsgarderforening.dk 

NOV-78 Jørgen Jensen

Onsdag 13. maj mødes vi med damer i Sæby 
Bowlingcenter Ålborgvej 81 b , 9300 Sæby.
Bemærk vi mødes kl. 17.45. Som vi plejer, afslut-
ter vi sæsonen med bowling, spisning og præ-
mieuddeling. Tilmelding til Peter på tlf. 3124 
3733 eller info@vendsyssel.dk senest 9. maj.

Onsdag d. 4. februar tog vi til Sæby fiskeindu-
stri for at mødes og høre nærmere om fabrik-
ken. Vi blev modtaget af adm. direktør Henrik 
Mikkelsen og FEB-75 Erik Kristensen i admini-
strationsbygningen. Her blev vi vist rundt i en 
meget stilfuld og gennemtænkt bygning. Efter 
rundvisningen satte vi os til rette i kantinen, 
og her fortalte Henrik Mikkelsen historien om 
Sæby Fiskeindustri, og ikke mindst om dens 
fremtid, som ser meget lys ud.
Herefter blev der sat smagsprøver på bordene, 
og der var nok at smage på. Efter kaffen var det 
blevet tid til lidt spørgsmål.

Der skal lyde en stor tak til FEB-75 Erik Kri-
stensen og Henrik Mikkelsen, for at vi måtte 
komme og høre om fabrikken, og ikke mindst 
smage på deres mange gode produkter.

DEC-97 Martin Jensen

Garderstue
Der er lavet aftale med Hjallerup Kro. De vil stille 
et lokale til rådighed til Østvendsyssel Garder-
forening. Dog med forbehold af, at kroen skal 
bruge lokalet 3 til 4 gange om året. Der er lavet 
en eksklusiv aftale med meget fordelagtige pri-
ser, på både mad samt drikkevarer. Vi må selv 
indrette lokalet efter eget ønske. Så er der nogle, 
der ligger inde med effekter fra soldatertiden? og 
gerne vil låne det ud, kan vi få indrettet en hygge-
lig garderstue. Henvendelse vedrørende effekter 
kan ske til næstformand Johnni Olesen på Tlf. 
21495187 eller mail johnni-mette@stofanet.dk 
Meningen er, at kommende møder bliver afholdt 
i overstående lokale. Hvis man bare vil mødes 
med gamle garderkammerater, er dette også et 
oplagt sted. Bestyrelsen håber på mange gode 
stunder i den kommende garderstue.

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

Lørdag d. 20 juni kl. 11.00
Guidet Rundvisning på Bangsbo Fort, Under-
stedvej 21, Frederikshavn
Så er næste arrangement i foreningen planlagt. 
Dette bliver en guidet rundtur ved Bangsbo Fort, 
hvor vi skal se det gamle befæstningsanlæg, 
som blev bygget af den tyske besættelsesmagt 
under 2 verdenskrig, samt udbygget af det dan-
ske søværn under den kolde krig. Noget unikt 
er kanonerne. Deriblandt 15 cm kanonerne fra 
det danske artilleriskib Niels Juel, som står i sine 
oprindelige bunkere. Artilleriskibet blev sænket 
3. maj 1945. Se meget mere på www.bangsbo.
com. Tilmelding senest d. 10. juni til: Jacob Dam 
Rasmussen på tlf. 2448 0186 eller mail jdamras-
mussen@gmail.com. Poul Sonne Jensen på Tlf. 
2240 1478 / 9828 1478 eller mail lyngdrup@
mail.tele.dk

Siden sidst
Så er bowling afsluttet for denne gang. Der blev 
bowlet 2 gange, henholdsvis i februar og marts. 
Begge gange med deltagelse af ca. 20 gardere. 
Efter endt bowling i Hals, blev der indtaget en 
dejlig middag på den tilhørende restaurant. 
Snakken gik, og det var nogle rigtig hyggelige 
timer sammen med gode garderkammerater. 
Bowling bliver selvfølgelig genoptaget til næste 
år. NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

Nordjylland (I)
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4-15Midtjylland (II)

Herning og Omegn (10/10 1911 – GF 23)

Formand: FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen
Henry Heerups Vej 36, 7430 Ikast
Tlf. 60 91 73 42
e-mail: klinch@webspeed.dk

Holstebro og Omegn (6/5 1912 – 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

Lemvig og Omegn (17/12 1910 – 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 (5/4 1909 – GF 12)

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

Ringkøbing og Omegn (27/12 1916 – 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

Se indbydelsen på hjemmesiden til et besøg på 
Flyverstation Karup den 24. april. Et arrange-
ment i samarbejde med De Blå Baretter.
Hjemmesiden er nu ved at være kendt af forenin-
gens medlemmer, da vi kan se, at der er flere og 
flere, der besøger siden, det er glædeligt.

Husk! Husk!
Pokalskydning M/K:
Torsdag den 9. april kl. 19.00 i Højmark Hallens 
skydekælder, Adelvej 4, Højmark, 6940 Lem St. 
Pokalskydning på 15 m. sammen med Skjern 
GF, mød talstærkt op til en hård kamp om Gar-
derglassene og få et godt udlæg til kampen om 
pokalerne til efteråret. Efter skydningen mødes vi 
til hyggeligt samvær, samt Jans gode kaffebord i 
”Garderstuen”. Alle kan deltage i skydningen, da 
der i henhold til de interne regler for skydningen, 
må skydes med fast anlæg.

Sommerudflugt for hele familien
Fredag den 24. april kl. 19.30 ved Anker Fjord 
Hospice, Fjordengen 25, 6960 Hvide Sande.
Årets sommerudflugt i Garderforeningen er et 
besøg på Danmarks måske flotteste Hospice. Det 
ligger endvidere smukt placeret i Hvide Sande, 
med et unikt udsyn over Ringkøbing Fjord.
Anker Fjord Hospice blev skabt på privat initiativ 
i 2004 af Bente og Ib Malgaard Lauridsen, der 
var entreprenør i Ringkøbing. Hospicet, der blev 
officielt indviet den 12. oktober 2006 af HKH 
Kronprinsesse Mary, har 12 smukke lejligheder. 
Anker Fjord Hospice har en Støtteforening med 
over 1200 medlemmer, de gør sammen med et 
stort korps af frivillige deres ypperste for at gøre 
opholdet så tåleligt for patienterne som overho-
vedet muligt.

Vi vil få en guidet rundvisning i de lokaler, hvor 
der ikke er patienter, efterfølgende bliver der 
serveret kaffe.
Igen i år er medlemmerne fra Garderforeningen 
for Skjern og Omegn inviteret til at deltage i 
udflugten.
Pris pr. deltager 100,00 kr. inkl. kaffe, der tilfal-
der Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice.
Tilmelding senest fredag den 17. april til Ryan 
Faurby tlf.: 9749 1226 mobil: 2142 2026.
mail: ryan@dennronn97.dk

Den 30. januar afholdtes første omgang af 
årets to familiebowlingaftner. Deltagerantal-
let var ikke så overvældende, som bestyrelsen 
måske havde håbet på, eftersom arrangemen-
tet var flyttet fra vinterferieugen til uge 5, men 
15 bowlere M/K var dog mødt op ved Beach 
Bowl i Søndervig. Efter lodtrækning til holdene 
bowlede man en time, hvorefter resultaterne 
kunne gøres op således: De individuelle præ-
mier blev vundet at Marlene Jensen og Aksel 
Petersen, der præsterede den største fremgang 
siden sidste familiebowlingaften, med hen-
holdsvis 24 og 40 point. I holdkonkurrencen 
vandt Nathasja Rahbek, Aksel Petersen, APR-76 
Hans B. Østergaard og MAR-65 Klaus Jensen 
med 429 p. foran MAJ-47 Peter Sørensen, 
APR-76 Ryan Faurby og JAN-72 Anders Bjerg 
med 348 p. Præmierne, der var en flaske vin 
til de individuelle vindere, og Garderglas til 
holdvinderne, blev uddelt af bowlingleder 325-
NOV-68 Karl Aage Christensen under den 
efterfølgende sammenkomst i centrets restau-
rant. Til efteråret bowler vi igen fredag aften i 
uge 40, her er der så en oplagt mulighed for at 
få revanche.

Mandag den 23. februar blev foreningens årli-
ge generalforsamling afholdt i ”Garderstuen”, 
der deltog 11 medlemmer. Efter fanen var 
ført ind og Formanden havde budt velkom-
men, og spisningen var vel overstået, startede 
generalforsamlingen med at MAR-61 Gunnar 
Eskildsen blev valgt som dirigent. Formanden 
indledte sin beretning med at udtale mindeord 
over foreningens afdøde medlem 546-MAJ-48 
Carl Korsgaard, som var bestyrelsesmedlem og 
formand i perioden 1969 til 1973. Formanden 
kunne endvidere berette om, at medlemstallet 
beklageligvis var faldet med 3 medlemmer i 
forhold til sidste år. Vandskiarrangementet i 
Hvide Sande blev omtalt, det blev igen en stor 
succes. Årets sommerudflugt var et besøg på 
Dlg Fabrik Spjald, her skulle vi se en supermo-
derne foderfabrik, medlemmerne fra Skjern 
GF. var inviteret med, og der var en rigtig god 
deltagelse til arrangementet. Endvidere blev de 
andre arrangementer, foreningens medlemmer 
og bestyrelsen havde deltaget i, omtalt. Kas-
sereren fremlagde et tilfredsstillende regnskab, 

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 (11/7 1961 – GF 75)

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

Djursland (7/4 1929 – 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

Foredrag med Tore Christensen den 31. marts 
fra kl. 18.00.
Fra kl. 18.00 kan udstillingen ses på Landbrugs-
museet Gl. Estrup.
”Uden mad og drikke, dur helten ikke”.
Kl. 19.00 vil vores medlem Tore Christensen, der 
er NK ved Livgardens stabskompagni ved II batal-
jon, fortælle om tiden i Livgarden, Afghanistan 
hold 4,10 og 17 og uddannelsen.
Pris 100 kr. inkl. entre og kaffe.
Tilmelding Niels Skov Pedersen 5150 1429 eller 
nielsskov27@hotmail.com

Sidste aften for at skyde og deltage i Landsskyd-
ningen på 15 m. bane i 2015 er torsdag den 9. 
april fra 18.30 i Nørre Djurs Skytteforening Skyt-
tehuset Stenvad Bygade 55.  Der er kaffe og kage 
til gardere, der møder denne aften. Kom og få en 
”GARDERSNAK” med medlemmer i Djurslands 
Garderforening. Velkommen til alle.

JAN-63 Chr. Brøgger

Skydning
Vinter sæsonens 4 skydninger er nu afsluttet.
Der har i alt været 37 deltagere i de 4 skyd-
ninger.
Skydelederen er tilfreds, men han kunne nok 
have ønsket sig flere deltagere.
Bestyrelsen håber der er større tilslutning 
næste vinter.
Især Juleskydningen for hele familien var en 
succes. Her var der skydning for fruerne og 
børnene. Aftenen blev afsluttet med æbleskiver 
og Glögg. 
Det er et arrangement, som vil indgå i skydnin-
gen den kommende vinter.

APR-69 Hans Tinggård
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Samsø (18/3 1908 – GF 09)

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

Skive og Omegn (7/6 1912 – 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 (12/3 1943 – 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

Silkeborg og Omegn (4/5 1913 – GF 30)

Formand: NOV-71 Keld Blokager
Sensommervej 69 A, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 24 26
e-mail: blokager@mail.tele.dk
www.silkeborg-garderforening.dk

Skanderborg og Omegn (4/2 1916 – 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

Viborg og Omegn (25/7 1909 – 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

Aarhus og Omegn (26/9 1902 – 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

Mandag den 4. maj kl. 16.30 er der kranselæg-
ning Vestre Kirkegård.
Tirsdag den 19. maj. Vandretur kl. 17.30. Vi 
mødes ved Bygma, Nørrevænget, Silkeborg .Der-
fra kører vi samlet i bilerne til startstedet for turen 
til Allinge. Tilmelding til Rikke Elsborg Jensen  tlf. 
2751 9021 senest 12 maj.

Ved generalforsamlingen 17. Februar 2015 
modtog flere hæderstegn.

Vores nye hjemmeside er kommet op og køre. 
Se den på samme adresse som hidtil - www.
silkeborg-garderforening.dk

AUG-04 Martin Østergaard

Virksomhedsbesøg: Egmont Højskolen i Hov.
Torsdag den 23. april 2015 kl. 19.00 inviterer 
Garderforeningen for Odder og Omegn til fælles 
virksomhedsbesøg hos Egmont Højskolen, Vil-
lavej 25, Hov, 8300 Odder.
Vi mødes ved Højskolen senest kl. 19.00.
Du kan læse om Egmont Højskolen på 
www.egmont-hs.dk Tilmelding på tlf. nr. 2166 
6559 eller mail brittaogasger@fibermail.dk 
senest søndag den 19. april.

Skydning
Vi har i februar afholdt 15 meter landsskyd-
ninger.
Der deltog 8 skytter. Det var nogle hyggelige 
aftener, og vi fik en rigtig god gardersnak.

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

AUG-72 Asger Thykjær

Kære „gl.“ gardere med eller uden damer.
Så dyster vi igen mod Ringkøbing Garderforening 
om pokalerne ved skydning på 15 meter.
Det foregår Torsdag den 9. april 2015, kl. 19.00, 
på skydebanerne i Højmark Hallen.
Damerne dyster om en vandrepokal fra Nordea, 
medens herrerne dyster om en vandrepokal fra 
Skjern Bank.
Herudover er der garderglas til de bedste skytter.
Jeg håber, at mange vil møde op til denne pokal-
skydning den 9. april 2015, kl. 19.00.
Efter skydningen er der kaffe, pålægsmadder og 
husets fantastiske æblekage.
Kom og hjælp din forening og deltag i efterføl-
gende socialt samvær.

Afholdt virksomhedsbesøg og generalforsam-
ling.
Den 23. februar 2015 var vi samlet 16 personer 
til virksomhedsbesøg hos Hydra Grene A/S i 
Skjern. Et yderst interessant besøg. 

Generalforsamling
Foreningen afholdt d. 5. februar generalforsam-
ling i ”Paradiset” på Kasernevej i Viborg.
Aftenen blev indledt med spisning af god bik-
semad leveret af ”Madam Sund”. I år fandt vi 
ud af, at Madam Sund kun kan levere mad, der 
er bestilt på mail. Der var visse fejl og mangler 
ved leveringen, men fejlene blev dog rettet, og 
alle blev mætte.
Generalforsamlingen startede med affyring af 
kanonen. Som dirigent til at styre slagets gang, 
foreslog formanden, JUL-73 Jens Saabye, JUL-
58 Axel Grønvaldt. Dette blev vedtaget med 
applaus.
Formanden gennemgik årets arrangementer 
i foreningen. Der var genvalg til bestyrelses- 
poster, udvalgsposter, fanebærere og reserve-
fanebærere.
Under eventuelt fortalte formanden, som også 
er vicepræsident for region 2, om arbejdet i De 
Danske Garderforeninger samt status på forbe-
redelserne til Repræsentantskabsmødet der til 
maj afholdes i Viborg
Herefter var der overrækkelse af jubilæums-
tegn.

AUG-82 Jørn Bech

AUG-04 Niels Kristian Albertsen og DEC-04 Søren 
Mandrup får tildelt 10 års tegn.

Skydning
Næste gang vi skyder i Garderforeningen for 
Aarhus og Omegn bliver konkurrencen mod vagt-
detachementet på Marselisborg.

der viste et overskud på knap 1.300,00 kr. 
Der var nyvalg til bestyrelsen af APR-86 Ole 
Buchreitz Jensen. Alle øvrige poster blev besat 
ved genvalg. NOV-99 Iver Mose Iversen var 
inviteret til at modtage sit 10 års hæderstegn 
,men var forhindret i at deltage. Inden fanen 
blev ført ud og mødet hævet, takkede forman-
den dirigenten for veludført arbejde.

JAN-72 Anders Bjerg

Samme aften og sted blev der afholdt gene-
ralforsamling, og referat er udsendt til forenin-
gens medlemmer.

FEB-69 Gunnar Jensen

Midtjylland (II)

Fra Venstre: Formanden NOV-71 Keld Blokager, 
25 år JAN-89 Jørgen Rasmussen, 25 år JAN-90 
Kristian G Pedersen, 25 år  MAJ-90 Niels H. 
Haugård, 10 år OKT-80 Helge Kromann,  25 år 
OKT-80 Arne Christophersen, 10 år 297 NOV-55 
Erik Johannes Derlev, MAJ-89 Jacob Nørgaard,  
10 år JUN-95 Jan Horskjær Petersen,  10 år 
DEC-04 Søren Buch-Larsen, 10 år APR-05 Ale-
xander Quist, 50 år 745-SEP-62 Verner Dalager-
Pedersen,  Udnævnt æresmedlem JUL-73 Ole 
Louring,  50 år 293-MAR-62 Jens J. Lauritsen, 
samt udnævnt æresmedlem.
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Garderforeningerne i Sydjylland (3)
Vicepræsident: MAR-93 Ulrik Brandt 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 (12/12 1937 – 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 (31/5 1935 – GF 59)

Formand: MAJ-64 Viggo Jensen
Umanakvej 159, 6715 Esbjerg N
Tlf. 20 82 75 01
e-mail: vej159@gmail.com

Fredericia og Omegn (28/10 1912 – 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

Haderslev (16/5 1933 – 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

Generalforsamling
Den 12. feb. holdt foreningen generalforsam-
ling. Formanden bød velkommen og fanen blev 
ført ind, derefter blev der udråbt et nifoldigt 
leve for H.M. Dronningen.
Formanden kunne berette, at 6 medlemmer 
deltog i holdkapskydning mod mod Andre sol-
daterforeninger i sydvestjylland, som vi vandt. 
Sammen med Ribe GF. besøgte vi Varde kaser-
ne, hvor OL. Carsten Jørgensen fortalte om, 
fra at være Artillerikaserne, til at huse Hærens 
Efterretnings Center og Sergentskolen.
Til bestyrelsen blev valgt: JAN-80 Bent Hygum, 
AUG-76 Erik Hansen, AUG-01 Allan L. Ander-
sen og JUL-78 Carsten Elleman. Genvalg til 
formanden 374 MAJ-64 Viggo Jensen. Til sup-
pleanter blev valgt: MAR-67 Jens Pedersen og 
AUG-10 Daniel Sørensen.
Revisorer og suppleant: AUG-76 Erik Hansen, 
JAN-73 Kurt Thyssen og JAN-80 Bent Hygum.
Jubilæumstegn: 50 år, NOV-63 Bent Ove Lar-
sen, 25 år DEC-83 Jan Hindborg, AUG-76 Kim 

Fra venstre NOV-63 Bent Ove Larsen, DEC-83 Jan 
Hindborg, 374-MAJ-64 Viggo Jensen, MAJ-89 
Michael D. Jørgensen og AUG-76 Kim Andersen.

Aktiviteter i april 2015
Kammeratskabs formiddag i april.
Der gennemføres ingen kammeratskabs formid-
dage i april måned på grund af påsken.

Onsdag den 8. april kl. 19.30. Er sidste sky-
de- og kammeratskabs aften på skydeloftet på 
Haderslev Kaserne i denne sæson. Traditionen tro 
er det denne aften, hvor blindskuds kuverterne 
åbnes og sæsonens vinder findes. Efter sæsonens 
mange timers nervepirrende skydeanstrengelser, 
afslutter vi jo altid den sidste aften med at servere 
smørrebrød.
Skydeleder Ole Jensen håber på stor opbakning 
fra medlemmerne denne aften.

Siden sidst
Onsdag den 4. februar 2015 afholdt Haders- 
lev Garderforening den årlige ”Kulturaften” i 

De vindende personer i bowling med præmier.

Arrangementet er foreløbig fastlagt til tirsdag 
den 7. juli kl. 13.30.
Information om denne skydning og tilmelding 
(begrænset antal deltagere) hos Jan Creutzberg, 
tlf. 3024 7109.

Onsdag den 22. april kl. 18.00
Museumsbesøg og spisning på det nye Moesgård 
Museum, Moesgård Alle 20, Højbjerg.
Vi besøger Moesgård Museums nye unikke muse-
umsbygning, og får en guidet rundvisning I de 
spændende udstillinger. Der er efterfølgende 
spisning. Tag gerne ægtefællen/kæreste med.
Bindende tilmelding til Per Bundgård tlf. 8698 
8600 senest den 8. april.

Bowling den 5. feb.
Bowlingturneringen var i år henlagt til Bowl ń 
´Fun på Skanderborgvej i Viby.
De ivrige bowlingentusiaster mødte op kl. 
17.45, så vi kunne være klar til at spille fra kl. 
18.00.
Vi indledte med en øl/sodavandspause, hvor 
pladserne på banerne blev fordelt mellem del-
tagerne, og herefter gik spillet i gang.
Der blev brugt rigtig mange kræfter på alle 
baner, og en del spillere overraskede endog sig 
selv med gode kast, så der var spænding om 
turneringens udfald til det sidste.
Under den efterfølgende middag bestående af 
en meget flot og velsmagende buffet, var der 
præmieuddeling.
Bedst i kampen om førstepladsen blandt piger-
ne var Kirsten Møller.
Hos mændene tilfaldt tredjepladsen Thorleif 
Provstgaard, mens det var Jørgen Vejbøl som 
kæmpede sig til andenpladsen.
Jørgen Johnsen blev tilkendt sejren og vandre-
trofæet, og han kan i det næste år kalde 
sig mester i Garderforeningen for Aarhus og 
Omegns bowlingturnering.
Præmierne bestod af våde varer og søde sager. 

MAR-67 Leif Johannes Hovvej

M. Andersen, MAJ-89 Michael D. Jørgensen, 
JAN-90 Ole S. Bundgaard og AUG-79 Torben 
B. Pedersen, sidste to ikke til stede.
Vicepræsident MAR-93 Ulrik B. Baunsgård, for-
talte om, hvad der rører sig ved præsidiet, der-
efter tildelte han De Danske Garderforeningers 
Hæderstegn til, MAJ-64 Viggo Jensen, MAJ-63 
Poul Brammer og JUL-78 Carsten Elleman. 
Aftenen blev sluttet af med smørebrød.

AUG-01 Allan Lysebjerg Andersen.

Foredrag i Haderslev.
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Horsens og Omegn (5/10 1889 – 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

Kolding og Omegn (7/8 1904 – GF 06)

Formand: 332-MAJ-63 Niels Weber Pedersen
Elvej 14, Seest, 6000 Kolding
Tlf. 75 52 66 83 / 29 41 66 95
e-mail: pluto@post10.tele.dk
www.dgkolding.dk

Book en Blå time på 44 55 59 00

Kongeå-egnen (24/7 1958 – GF 73)

Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 60 80 92 26
e-mail: vig@lyngsgaard.com
www.kongeåegnensgarderforening.dk

Midtjydsk (25/11 1934 – 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 (18/8 1912 – 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 (26/9 1920 – 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 (8/5 1957 – 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 (19/11 1913 – 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@pc.dk
www.garderforeningenvejle.dk

Kammeratskabsaften i Garderforeningen for 
Horsens og Omegn d. 22. januar 2015.
Endnu engang var vores kammeratskabsaften 
en stor succes. Der var udbredt råhygge blandt 
de gamle gardere, og snakken gik derudaf under 
indtagelsen af aftenens menu, bestående af 
gule ærter eller wienersnitzel.
Aftenens højdepunkt var Jørgen Leschly Tor-
steds foredrag om sit ultra ekstremløb rundt 
omkring i verden. Jørgen Leschly har flere 
gange deltaget – og gennemført Marathon Des 
Sable og har endvidere deltaget i det hårdeste 
ultraløb i verden, som foregår i Yukon. 

Kongeå-Egnens GF havde en bowlingaften d. 
19-02-15. Der blev som sædvanlig kæmpet en 
hård kamp, for at nå det bedste resultat.
1. præmie til Peter Vig med 167 point
2. præmie til Frank Hansen med 126 point
3. præmie til Gretha Fonnesbæk med 98 
point.
Der var flere gode resultater. Tillykke til jer, 
og tak til alle som var mødt, og gjorde afte-
nen så vellykket. Vi håber at Frank Hansen, 
Lunderskov, næste år igen vil stå for det store 
arbejde.

KLUBAFTEN afholdes i LIDO biografen
Filmen: ”9. APRIL”

 

Din Garderforening har fornøjelsen at invitere dig 
i biografen.
LIDO biografen torsdag d. 9. april 2015 med 
mødetid kl. 18.30 hvor vi skal se den meget 
omtalte og roste film “9. april”, der som de fle-
ste sikkert ved, tager udgangspunkt i kampene 
i forbindelse med besættelsen d. 9. april 1940. 
Filmen markerer således 75 årsdagen for denne 
skelsættende dag!
Garderforeningen “sponsorerer” din billet (+ led-
sager) således prisen bliver kr. 40.00 pr. billet.

Efter filmen har vi reserveret lokale, hvor der kan 
købes drikkevarer og andet med de sædvanlige 
“billetrabatter” – køb en og få to, øl/vand, kaffe, 
dog kan der gives brød til kaffen, derfor vil jeg 
gerne have en melding om, hvem der ønsker 
hvad, for at have mest mulig klar når vi kommer.
Tilmelding senest 1. april 2015 ved indbetaling af 
billetprisen til konto 1682 3224031482.

NB! Jeg får nogle enkelte mail retur med beske-
den” kunne ikke afleveres”.
Hvis I ikke modtager mail fra mig, så send ven-
ligst en mail til k.internet@pc.dk

Kai Hansen, 2484 4825, k.internet@pc.dk

Tag med Sønderjydsk GF til Årgangsparade 
2015 
Tilmeld dig til busturen som kører til  Årgangspa-
raden 3. maj i København. 
Din tilmelding skal ske via mail til Karsten G. 
Holm (kgh@bbsyd.dk). Tilmeldingen er først 
gældende, når betalingen er modtaget på for-
eningens konto, reg. 1551 konto 1042521. For 
medlemmer der ikke har mulighed for at maile 
eller foretage elektronisk indbetaling, er det også 
muligt at ringe til Karsten på tlf. nr. 3027 1827 og 
lave en særskilt aftale.

Parolesalen på Haderslev Kaserne, og aftenens 
emne var ”Haderslev Havn” ved Overinspektør 
Lennart Madsen fra Haderslev Museum. Len-
nart er en meget engageret og levende fore-
dragsholder. I et par timer blev vi ført igennem 
Haderslev by og Haderslev havns historie med 
tekst og billeder lige fra den tidlige middelalder 
til nutidens meget forandrede havnefront. Og 
ligesom med hønen og ægget er det svært 
at afgøre om havnen skabte grundlaget for 
Haderslev, eller om Haderslev var grundlaget 
for havnen.
Men alt andet blev de godt 25 deltagere meget 
klogere på, så tak for en spændende og interes-
sant aften, og vi har noteret, at Lennart har 
flere spændende fortællinger på lager.

Onsdag den 25. februar 2014 deltog 2 hold fra 
Haderslev i Regionsbowling i Fredericia. Vi tak-
ker Garderforeningen for Fredericia og Omegn 
for en hyggelig og veltilrettelagt aften.

JUL-71 John de Taeje

Selvom Jørgen Leschly aldrig selv har været 
garder, ville flere af de 39 fremmødte gamle 
gardere dog ikke afvise, at han måske godt ville 
kunne stå en rex-tur igennem.
Jørgen Leschly er i skrivende stund på vej til 
Yukon for at deltage i sit hidtil hårdeste løb på 
500 km i -40° grader.

Leif Petersen

Se i øvrigt omtalen af dette arrangement i sidste 
nummer af Garderbladet.

Kranselægning og mindehøjtidelighed i 
Søgård
Den 9. april er der kranselægning i Søgård, alle 
gamle gardere er velkomne. Bagefter er der kaffe 
på Søgård Kaserne.
Mødetid ved Obelisken er kl. 10.00.

Sydjylland (III)
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Den Fyenske (6/7 1889 – 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

Assenskredsen (2/9 1945 – GF 66)

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

Skydning
Bryggeriet Vestfyen Cup 2015 – 50 meter uden-
dørs skydning afholdes tirsdag, den 12. maj 2015. 
Sæt X i din kalender, og tilmeld dig til formanden 
på tlf. 6471 2370 eller til skydeudvalgsformand 
Kim Lorentzen på tlf. 4079 1238, så vi kan møde 

Lidt fra formanden 
Torsdag d. 26. februar afholdt Den Fyenske 
Garderforenings ordinære generalforsamling kl. 
21 på Restaurant Næsbyhoved Skov.
Forinden havde vi den traditionelle torskespis-
ning, som stammer helt tilbage fra 30’erne. 
Mødetid kl. 18.30 i verandaen, hvor der blev 
snakket og måske nydt en øl. Kl. ca. 18.50 
blev der budt til bords og Den Fyenskes fane 
blev ført ind. Jeg bød velkommen til vores 
æresmedlem Harald Jørgensen og velkommen 
til alle øvrige deltagere i alt 49. Torsken blev 
serveret med hele repertoiret af tilbehør og bøf 
til de ikke-torskespisende.
Den 1. snaps gav foreningen og der blev udråbt 
et 9-foldigt hurra for vores protektor Dron-

ningen. Efter torsken fik vi en kort beretning fra 
de gardere, der var med til generalforsamling 
for første gang, og derefter blev der overrakt 
hæderstegn. 10 årstegn til Martin Glintborg, 25 
årstegn til Torben Skotte Andreasen og Frederik 
Jensen, 40 årstegn til Bjarne Holmer Christen-
sen og Lars Lylov, samt 50 årstegn til Birger 
Aslerin, Hans Juel Jensen og Bent Mølhede. 
Desserten var pandekager med is. 
Til selve generalforsamlingen var der 50 garde-
re. Christian Tvede blev valgt til dirigent, og han 
konstaterede, at generalforsamlingen var lov-
ligt indvarslet og beslutningsdygtig. Forman-
den aflagde beretning, og den kan ses på vores 
hjemmeside. Der var ingen bemærkninger til 
beretningen, og derefter fremlagde kassereren 
regnskabet, som blev godkendt uden bemærk-
ninger. Kontingent for 2016 er uændret 300 kr. 
Bestyrelsens forslag om at indsætte et nyt § 16 
vedr. våbenpåtegning og at § 16 ændres til § 17 
blev vedtaget.
Sendy Alstrøm er pga. arbejdspres nødt til at 
stoppe i skydeudvalget og Garderstuen, og vi 
skal finde nye til de poster. Sendy Alstrøm, 
Nils Broe, Jørgen Larsen og Christian Tvede 
blev genvalgt til bestyrelsen. Torben Skotte 
Andreasen og Preben Schack blev genvalgt 
til bestyrelsessuppleanter. Som revisorer blev 
John Oris Larsen genvalgt og Bent Johannesen 
nyvalgt, og Algot Rasmussen blev nyvalgt til 
revisorsuppleant. Ryman Rasmussen og Poul 
Agertoft blev genvalgt til fanebærer og reser-
vefanebærer. Fastsættelse af diæter til fane-
bærer og repræsentanter blev som sædvane 
overladt til bestyrelsen. Herefter aflagde sky-
deudvalgsformanden, Bowlingudvalgsforman-
den og Golfudvalgsformanden beretning som 
kan ses på hjemmesiden.
Under eventuelt spurgte Poul Agertoft forsam-
lingen, om det var OK at man betaler f.eks. 100 
kr. for at få en særlig foredragsholder i Garder-
stuen. Det var der ret stor enighed om.
Jeg reklamerede for næste Garderstueforedrag 
torsdag d. 19. marts som får besøg af Anker 
Andersen der har været kammertjener ved 
kongehuset. Herefter sluttede generalforsam-
lingen. JUL-71 Henrik Gattrup

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)

Garderforeningerne på Fyn (4)

Lidt fra vicepræsidenten 
Nogle af vore garderkammerater, og 
for den sags skyld også soldaterkam-
merater fra andre enheder får det 
skidt efter at de har været udsendt 
i fremmed mission, og nogle af dem 
vil have gavn af at besøge et Veteran-
hjem, hvor det i Fredericia er det 
nærmeste. Men nu er der planer om 
et Veteranhjem i Odense. Folketin-
get har tildelt initiativgruppen bag 
Veteranhjemmet Dannevirke i Oden-
se 8 millioner kroner til et Veteran-
hjem, og dermed er finansieringen på 
plads, og næste fase i etableringen 
kan begynde.
Til de 3 eksisterende Veteranhjem og 
et kommende i Nordjylland har man 
købt et egnet hus, men i Odense er 
det tanken at bygge nyt. På bagsiden 
af Dannevirke Soldaterhjem på Sdr. 
Boulevard er der en meget stor have. 
Det er her, der vil være plads til at 
bygge et veteranhjem med plads til 
et antal veteraner, der kan få hjælp 
døgnet rundt.  God påske
 JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident

op og dyste imod de andre fynske garderforenin-
ger. Husk nu, at vi skal være mandskab nok fra 
Assenskredsens GF - så vi kan gennemføre arran-
gementet. Indbydelse og deltagerliste vil blive 
sendt direkte til Garderforeningerne i Region 4. 

Repræsentantskabsmøde i Viborg
Har du husket at tilmelde dig til årets repræsen-
tantskabsmøde i Viborg. Se dit Garderblad for 
februar 2015 for nærmere. Du kan stadig nå at 
tilmelde dig og din ægtefælle/samlever.

Generalforsamling. Referat fra årets general-
forsamling vil fremgå af næste garderblad. 

Kontingent
Husk nu at få betalt dit kontingent for 2015. 
På opkrævningen, som du modtog i forbindelse 
med indkaldelsen til generalforsamlingen var 
betalingsfristen anført til den 01. april. I hen-
hold til vores vedtægters §2, så skal kontingent 
være betalt senest 2 måneder efter modtagel-
se af opkrævningen. Hvis betaling ikke er sket, 
så vil man blive meldt ud og dermed slettet af 
vores foreningsregister. Optagelse igen kræver 
naturligvis, at restancen bliver betalt. 

JUL-78 Tom Kristensen
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Langeland (21/10 1911 – GF 24)

Formand: 098-JAN-63 Ove Elnegaard-Christensen
Bjergvej 6A Herslev, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 69
e-mail: iec@post11.tele.dk

Kerteminde og Omegn (15/2 1921 – GF 48)

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

Nordfyn (5/8 1924 – 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 (6/3 1918 – GF 42)

Formand: 490-MAJ-62 Donald Petterson
Hyldehaven 10, 5320 Agedrup
Tlf. 40 36 87 62
e-mail: nalle10@dbmail.dk

Svendborg og Omegn (6/7 1916 – GF 37)

Formand: 017-JAN-62 Kristian Hansen
Skolebakken 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 24 32 78
e-mail: af-kh@ollerupmail.dk

Vestfyn (23/5 1914 – 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 (26/9 1920 – 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

Faaborg-egnen (27/8 1911 – GF 22)

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

Kommende: Garderstue
I april måneds garderstue er det tid til den årlige 
omgang brunkål. Vi mødes torsdag den 16. april 
kl. 18.30. Tilmelding til formand Henrik Gat-
trup på hgprivat2@gmail.com eller 2073 4089, 
senest 12. april.

Foredrag på Dannevirke.
Tirsdag den 21. april. Afghanistan efter krigen, 
fremtidsudsigterne for det store land. KN Chri-
stina Larsen fortæller. 25 kr for ikke-HISAM-
medlemmer.

Afholdte. I februars garderstue så 15 garder-
kammerater en oplagt Puk Paarup fortælle om 
planerne og visionerne for Odenses kommende 
letbane. Puk var godt inde i sagerne og kunne 
svare godt på spørgsmålene fra forsamlingen. 

Husk at den Fyneskes mangeårige skydeleder 
og messemand til garderstuen Sendy Alstrøm 
ønsker at takke af fra disse poster. Din forening 
har brug for dig til at varetage en af disse 
opgaver. Vi håber en eller flere melder sig, så vi 
fortsat kan have garderstue og skydninger.

JUL-86 Christian Tvede

Kammeratskabsaften med skydning fredag d. 
10. april på Telemarken. Det er årets sidste sky-
deaften. Denne aften kommer Henning Dam og 
Frue og fortæller om deres tur sidste år, hvor 
de var rundt i Nepal, Himalaya på motorcykle. I 
bestyrelsen er vi blevet enige om at invitere vores 
”piger” med.  Vi begynder kl. 18.00, hvorefter der 
er spisning af medbragt mad.

Bryggeriet Vestfyns Cup tirsdag den 12. maj i 
Assens. Tilmelding til Lars Frost, der vil koordinere 
kørslen tlf. 4011 4529. 016-NOV-63 Erik Debois

Husk i april. Skydning 15m. 14/4 og afslutning 
28/4 hvor det er med medbragt mad og også 
skydning for fruerne, mange fine pokaler og præ-
mier så støt nu op.
28/4 Tilmelding til ”bryggeriet Vestfyn Cup” 
i Assens, der vil blive arrangeret fælleskørsel kon-
takt bestyrelsen. Skydningen er den 12/5.

Bowling 16/4 som også er afslutning på torsdags 
turnering det er med spisning og bowling. 

200 m. starter som regel første mandag i maj. 
Men med forbehold i år da det er 4. maj, hvor der 
er mange andre arrangementer denne aften. Det 
er på Rødskebølle skydecenter bag forbrændin-
gen i Svendborg. Det starter kl. 19.00 og efter 
skydning er der kaffe og kage.

Tak til alle dem som har hjulpet med at afvikle 
årets REG. Skydning på 15 m. den 13/3. Uden 
jeres hjælp var det ikke lykkedes. MANGE TAK.

Tak til De som har mailet deres mail adr. til 
finnhm@post11.tele.dk I er samlet i en gruppe 
og når der er relevant fra foreningen (tilmeldin-
ger etc.) vil vi kommunikere på denne måde. 
Der er stadig mange som mangler. I er ikke 
glemt, men indtil der er en del, er vi også nød 
til at skrive gennem bladet, og det vil vi stadig 
gøre. JUN-85 Finn Madsen

Generalforsamling
Dette års generalforsamling bliver afholdt tirsdag 
den 12. maj fra kl. 18.30 i Ejbyhallen, Halvej 5 i 
Ejby. På generalforsamlingen overrækkes jubilæ-
umstegn til følgende medlemmer:
10 år: Kurt S.B. Jensen / Jens Rotmann, 25 år: 
Henrik Skovgaard Larsen / Jørgen Brems / Frede 
Vesterlund, 40 år: Ole Carlsen / Peder Lundgaard 
og 50 år: Henning Pedersen. Efter generalforsam-
lingen serveres der en anretning. Jeres damer er 
meget velkomne til at deltage. Tilmelding til Jens 
Rothmann på tlf. 6446 1120 senest d. 4. maj. 

Skydning. Vi skyder hver onsdag fra kl. 18.30 i 
kælderen under Lillebæltshallerne. Der er rifler til 
rådighed, så mød bare op. Hvis Du har spørgsmål 
så ring til skydeudvalgsformand Knud Warming 
på tlf. 4021 6548. JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

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
ole.gerner.olsen@gmail.com

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

Garderforeningerne på 
Sjælland og Øerne (5)

Garderforeningen  (25/8 1885 – 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

Hæderstegnstildeling
Tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Rosen-salen 
på Frederiksberg Slot er der tildeling af hæders-
tegn i anledning af et bestemt antal medlems 
år af en Garderforening (dette er uafhængigt af 
indkaldelsesdatoen!). Efterfølgende spisning i 
kantinen samme sted. 
Skriftlig invitation med tilmeldingsdato er alle-
rede tilgået jubilarerne direkte. Jubilarerne har 
førsteret til at deltage. Øvrige deltagere kan 
afgive bindende tilmelding i perioden frem til 

Regionsbowling 
Resultatet af Reg. turneringen i reg. 
V, som blev afholdt i Want 2 Bowl i 
Taastrup blev:
Søndre Birk som nr. 3 med 1153 point
Kalundborg som nr. 2 med 1174 point
Taastrup som nr. 1 med 1204 point

Med garderhilsen
Gorm Rasmussen
Formand for region V

Fyn (IV)
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Bornholm (20/9 1908 – 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 (25/7 1909 – 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 (13/11 1916 – GF 38)

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

Gl. Roskilde (22/1 1910 – 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

Helsingør og Omegn (31/1 1918 – 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 (18/6 1924 – 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

Frederiksborg Amt (12/12 1910 – 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

Gardergolf i region V 
den 18. april 2015
Lørdag, den 18. april 2015 er der mulighed for 
at spille Gardergolf på Golfklubben Storstrøm-
mens bane i Nykøbing Falster. Mødetid er kl. 9, 
i klubhuset Kringelborg alle 9, 4800 Nykøbing 
F. Efter registrering serveres lidt morgenmad, og 
der er en kort instruktion for turneringen. Efter 
turneringen serveres en let anretning. Deltagere 
er nuværende og gamle gardere og ægtefæller. 
Tilmeldingsgebyr er kr. 300 incl. Greenfee (med-
lemmer af Storstrømmen betaler ikke greenfee). 
Tilmelding (senest 8. april 2015) på mail: 
54822250@mail.dk , hvor du bedes angive navn, 
klub, medlemsnummer og hcp. 
NOV-68 Peter Müller, tlf. 5482 2250 / 21473475

den 7. april 2015 mellem kl. 18.00 og 20.00 til 
formanden på telefon 2371 1543. Deltagelse i 
spisningen for de ikke-inviterede koster 150,00 
kr. pr. deltager. 

SKYTTELAUGET. Generalforsamling
Garderforeningens Skyttelaug indkalder herved 
til ordinær generalforsamling, der afholdes ons-
dag 29. april 2015 kl. 18.30 på Carlsberg-Tuborg 
Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68. Dagsorden 
ifølge Skyttelaugets vedtægter. Tilmelding til den 
efterfølgende spisning skal ske senest 26. april.

Kortdistance
Sæsonen nærmer sig nu kraftigt sin slutning, 
men der er stadig åbent på banerne i hele april 
måned med. Har Du endnu ikke skudt Landsskyd-
ning på 15 m, så kan det lige præcis nås endnu. 
Der skydes onsdag den 1., 8. april og 15. april. 
Skyttelaugets mesterskaber på 15 m afholdes 
onsdag 22. april. Alle skydeaftener åbnes dørene 
kl. 18.30 til banerne på Carlsberg-Tuborg Fritids-
center, Ny Carlsberg Vej 68.

Langdistance
På langdistancen skyder vi søndag d. 12. og 26. 
april. Vi mødes i SKAK-huset på parkeringsplad-
sen kl. 08.00 til morgenkaffe.
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt 
udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der 
vil være mulighed for at få råd og vejledning fra 
gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger 
om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved 
henvendelse til kassereren på telefon 5327 9274.
 OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Formand SEP-59 Ove Rygaard tlf.: 4914 1845, 
e-mail: over@post.tele.dk
Næstformand SEP-59 Jørn Mouritsen tlf.: 4465 
2860, e-mail: mouritsen@cso.dk
Tilmelding og framelding til næste måneds 
Mumiemøde kan ske via www.gardermumier.dk 
eller via 6062 3141.
Generalforsamling for GarderMumierne
Afholdes tirsdag den 7. April 2015 kl. 11:00 på 
Svanemøllens Kaserne. Dagsorden i henhold til 
lovene. Generalforsamlingen efterfølges af det 
ordinære GarderMumiemøde.  

Ove Rygaard

Referat fra Skydning d. 11. og 18. feb. 2015.
Vi var 10 gamle gardere, der over to onsdags 
aftener afprøvede vores færdigheder på sky-
debanen.
6 ud de 10 gamle gardere deltager ligeledes på 
landsplan, som slutter d. 10. april. 2015. Vi får 

Kommende arrangementer:
Mandag, d. 4. maj, kl. 17.15: Fugleskydning på 
Hanebjerg Skyttecenter: Tag godt imod fugle-
skydningskortsælgerne, når de kommer rundt. Se 
programmet på hjemmesiden.

Bemærk at der i april ikke er klubaften, idet vi d. 
12. april har udflugt til Egholm Slot som tidligere 
annonceret – se også hjemmesiden. Tilmeldings-
fristen til dette arrangement er ved udgivelsen af 
dette nummer af Garderbladet overskredet.

Kære Garderkammerat
Herved lidt nyt fra din Garderforening.
Kommende arrangementer:

senere at vide, hvilke placeringer, vi har fået på 
Bornholm.
Efter vi havde afgivet vores skud, sad vi og 
hyggede os over en kop kaffe og noget hjem-
mebagt kage.
Resultaterne fra skydningen var fra 163 – 195 
Point.
Regionsksydeformand Jan Stoltenborg havde 
sendt to Garder Glas, som blev uddelt til de to 
bedst skydende Gardere. 
Glassene blev overrakt til JUl-93 Jørgen Rot-
tensten med 186 point og Formand NOV-93 
Peter Kofoed-Dam med 195 point.

Arrangementsomtale
Mandag, d. 2. februar afholdtes foreningens 
ordinære generalforsamling. Kopi af referatet 
kan fremsendes ved henvendelse til forenin-
gens sekretær. Ved generalforsamlingen med-
delte formanden, at bestyrelsen havde vedta-
get at udnævne 323-NOV-54 Gerhard Rohwer 
til æresmedlem af foreningen. Hermed har 
foreningen fem æresmedlemmer: 1288-NOV-
48 Preben Eich, 825-NOV-49 Willy Abkjær, 
323-NOV-54 Gerhard Rohwer, 932-MAJ-61 
Hardy Ege, og 096-SEP-68 Ole G. Olsen.
Efter generalforsamlingen konstituerede besty-
relsen sig således: Formand MAR-92 Kim Olsen, 
næstformand 473-NOV-59 Ole Meinung, 
sekretær DEC-83 Steen M. Munk og kasserer 
762-SEP-63 Niels Bjørn Blichert Jørgensen. De 
øvrige medlemmer af bestyrelsen fremgår af 
oversigten på hjemmesiden: www.frederiksb-
orgamtsgarderforening.dk. DEC-83 Steen M. Munk
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Holbæk Amt (24/3 1911 – 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

Bowlingafslutning med spisning og præmie-
uddeling løber ad stablen onsdag den 8. april i 
Mega Bowl, Mellemvang 5 i Holbæk. I anledning 
af sæsonafslutningen mødes vi allerede kl. 17.45, 
hvor der vil være spisning før og præmieuddeling 
efter bowlingen. Tilmelding bedes foretaget til 
Bent Pedersen på tlf. 5932 8219 eller på e-mail: 
karenbent@c.dk.

Gårdbesøget som er varslet i Gardersablen 
flyttes fra april til juni måned for at sikre, at dette 
forhåbentlig kan gennemføres i godt vejr og 
varme. Flere detaljer vil fremgå her i bladet og på 
hjemmesiden.

Besøg på Ledreborg Slot søndag den 10. maj. Vi 
mødes klokken 14.00 ved slottet. I følger pilene 

frem til Amalienborgporten. Her vil driftskoor-
dinator og gammel garder Anders Knapp byde 
velkommen og fortælle lidt om dagens program.
Efter rundvisningen i Slotsparken og Slotspladsen 
kommer vi til Slotsladen, for til sidst at ende i 
Restauranten Fasaneriet, hvor der serveres kaffe 
og kage til en pris af kr. 75,00.
Rundvisningen varer ca. 1 1/2 til 2 timer.
Tilmelding bedes foretaget senest den 30. april til 
formand Kaj Kristensen på tlf. 5943 2730.

Generalforsamling blev gennemført onsdag 
den 25. februar i Garderstuen i Holbæk.
På trods af flere afbud i 11. time grundet 
sygdom mv. var vi samlet 20 gamle gardere 
omkring et velanrettet middagsbord og efter-
følgende god generalforsamling. 
Før middagen blev en tanke sendt til konge-
huset med Majestætens skål. Ligeledes blev 
der med 1 minuts stilhed sendt tanker til de 
af vore garderkammerater, der siden sidste 
års generalforsamling er gået til Ryes Brigade. 
Under middagen blev der uddelt 40 års tegn 
til SEP-66 Ove Frederiksen og 25 års tegn til 
JUL-62 Preben Senniksen. Med SEP-66 Ove 
Frederiksen som kyndig dirigent blev gene-
ralforsamlingen gennemført under god ro og 
orden. Formand NOV-49 Kaj Kristensen gen-
nemgik i sin beretning årets mange arrange-
menter og ikke uvæsentligt istandsætningen 
af foreningens nye Garderstue, hvor særligt 
APR-11 Victor G. Mogensen og APR-11 Palle V. 
Arildsen blev takket for det store arbejde de har 
lagt i istandsætningen. Formanden gennemgik 
også medlemstallets udvikling det seneste års 
tid, hvilket viste et lille fald i medlemstal siden 
sidste års generalforsamling.
Derefter gennemgik kasserer MAJ-74 Jens J.V. 
Kristensen foreningens reviderede regnskab, 
som viste et underskud i 2014 på 6.562 kr. 
De største grunde hertil kunne tilskrives en 
udgift på 7.731 kr. til istandsætning af den 
nye Garderstue, samt transportudgifter under 
foreningens besøg på Gardens Dag i Høvelte i 
efteråret. De ekstra transportudgifter blev ikke 
dækket ind, da foreningen modtog flere afbud 
meget sent før arrangementsdagen. Med en 
pæn beholdning på foreningens konti fra tid-
ligere års overskud, kan årets negative resultat 
inddækkes uden behov for kontingentstignin-
ger eller lignende tiltag.
 Fortsættes i næste nr. af Garderbladet

Høje-Taastrup og Omegn (29/11 1976 – 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

Arrangementer: 
Skydning:13. april, afslutning med spisning.

Bowling: 14. april, afslutning med spisning.

Lørdag d. 9. maj er der rundvisning på Frede-
riksberg Slot med efterfølgende frokost i en af 
”De små haver” det endelige arrangement med 
tider o.lign. følger i maj / juni nummeret, men du 
kan allerede nu tilmelde dig, evt med ledsager, til 
kassereren: mogensgundersen@stofanet.dk

Søndag d. 21. juni er der Forsvarets Dag.

Søndag d. 16. august er der Fugleskydning på 
banen i Hellebæk.

Fredag d. 6 november er der Andespil i Skyde-
selskabet.

Bowling og skydning genoptages fra oktober, 
nærmere fremkommer.

Foreningen var repræsenteret ved formands-
mødet i Solrød d. 28 feb. 20 af 21 foreninger 
var mødt frem, så det var rigtig godt. Vi fik 
orientering om mange ting, bl.a. er Garderka-
sernen blevet opdateret i forbindelse med de 
seneste terrorhandlinger, bedre overvågning, 
kodelåse, dobbeltvagt ved indgang o.s.v. Det 
kræver adgangskort med foto ved indgang 
til kasernen, så undersøg sagen, hvis du har 
ærinde på kasernen. DGs hjemmeside får et 
nyt og mere overskueligt layout, med bl.a. 
flere undersider, også fra din lokale forening. En 
fin orientering om arbejdet med veteranerne, 
f.eks. mentor ordninger. Medlemstallet er i til-
bagegang og flere ting blev drøftet, både med 
hensyn til at få flere yngre medlemmer, men 
også de ca. 48.000 tidligere Gardere i landet, 
der ikke er meldt ind i en Garderforening. Har 
du i din omgangskreds, kendskab til tidligere 
Gardere så fortæl lidt om foreningens arrange-
menter, inviter evt. til et af dem.
Husk vores hjemmeside !!

NOV-74 Tommy Aaboe

Generalforsamling 2015
Garderforeningen afholdt ordinær generalfor-
samling den 25. februar 2015. Generalforsam-
lingen blev i år afholdt i Restaurant Pulsen 
Ned. Der var 46 deltagere og som gæst, Vice-
præsident Jens Crone. Formanden Jon Nielsen 
indledte sin beretning med, at han bad forsam-
lingen rejse sig og mindes to af medlemmerne, 
der var afgået ved døden i det forgangne år. 
Herefter takkede han for det store fremmøde, 
som næsten var halvdelen af foreningen med-
lemmer. Endeligt udtrykte han sin tak for den 
store opbakning, der er fra bestyrelsen og sup-
pleanterne, som er meget aktive i arbejdet med 
ledelsen af foreningen og til medlemmerne, der 
altid bakker op om de aktiviteter, som besty-
relsen sætter i værk. Foreningen havde 103 
medlemmer ved udgangen af 2014. Formanden 
nævnte, at vores første hold i bowling igen i 
2014 vandt regionsmesterskabet og opnåede 
også 1. plads på landsplan. Kassereren frem-
lagde regnskabet for 2014, der viste et positivt 
resultat på godt 8.000 kr. Driftsregnskabet 
løber reelt rundt, så det er aktiviteterne til-
sammen, der har givet overskudet. Kassereren 
fremlagde budgettet og forslag til kontingent. 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 
350,- kr. for 2016, hvilket blev godkendt. Til 
bestyrelsen var der genvalg til formanden Jon 
Nielsen. Også de to bestyrelsesmedlemmer, 
der var på valg: Morten Hoffmann-Timmol og 
Henning Kraiberg Knudsen blev begge gen-
valgt. Ved de øvrige valg var der også genvalg: 
suppleanter Niels Christian Brandt og Tom 
Rasmussen, revisorer og suppleant; Ole Lun-
dum, Hans Mortensen og Peter Hansen. Som 
fanebærer og suppleant blev Steffen Skarby 
som fanebærer og Ole Lundum som suppleant 
valgt. Under eventuelt blev der uddelt hæders-
tegn til 7 personer. Hæderstegnene blev over-
rakt af vicepræsidenten: 50 års jubilæumstegn: 
553 Egon Kristiansen Brun, 261 Søren Amstrup 
Møller, 285 Hans V. Steensgaard Larsen og 25 
års jubilæumstegn: 519 Ejner Bering-Bryld, 
MAJ-74 Mogens Hartvig Piil samt JAN-90 Car-
sten Hauge Nielsen. Endvidere fik foreningens 
skydeleder gennem 15 år 759 Sven Chr, Nielsen 
tildelt Garderforeningernes Hæderstegn. Efter 
en vel overstået generalforsamling kunne alle 
sætte sig til et veldækket bord til gule ærter 
og pandekager. Hele referatet kan læses på 
foreningens hjemmeside.

Bowling. Den 1. februar var dagen, hvor vi 
skulle afvikle vores regionsmesterskab, og det 
endte med, at vi forsvarede vort mesterskab, 
og vandt for 10. år i træk. Spillet var ikke 
prangende fra nogle af spillerne, men det gik 
alligevel. Slutresultatet blev af A- holdet blev 
regionsmestre, B-holdet endte på en samlet 
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4-15Sjælland og Øerne (V)

Kalundborg og Omegn (18/4 1926 – GF 53)

Formand: 950-MAJ-66 Finn Thormod Nielsen
Lynggårdsstien 9, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 87 38 / 60 49 92 58
e-mail: lyngsti@gmail.com

Korsør og omegn (14/10 1922 – GF 49)

Formand: 831-JAN-59 Benny Hansen
Skovparken 9, 4220 Korsør
Tlf. 42 75 30 23
e-mail: jyby@hotmail.com 

Køge og omegn (15/10 1919 – 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

Midtsjælland (27/10 1911 – GF 25)

Formand: DEC-83 Henrik Kjølby Pedersen
Marienlunden 28, 4296 Nyrup 
Tlf. 28 71 70 58 
e-mail: hvidegaarden@hotmail.com

Møn (22/1 1911 – GF 20)

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

Nordsjælland (3/12 1909 – GF 16)

Formand: 305-MAJ-63 Bjørn E. Rosenkrantz Hansen
Baunehøjen 31, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 44 42 · 24 63 32 27
e-mail: subj@live.dk
www.nsgarder.dk

Stevns (20/7 1913 – 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

Sydsjælland (27/10 1907 – GF 07))

Formand: 416-NOV-67 Erik Otto Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 55 50 18 24
e-mail: noha@post.tele.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Generalforsamling
Foreningen har afholdt ordinær generalfor-
samling den 16. februar 2015 på Kalundborg 
Vandrerhjem med deltagelse af 35 medlem-
mer. Som foreningens gæst deltog De Danske 
Garderforeningers præsident, tidligere chef for 
Livgarden, Oberst Flemming Rytter, som for-
talte levende om sine oplevelser gennem tiden 
inden for forsvaret og senere som udsendt af 
Udenrigsministeriet.
Foreningens formand gennem 10 år, 789-SEP-
63 Palle Castbak, ønskede trods opfordringer 
om at fortsætte at overlade bestyrelsesarbej-
det til yngre kræfter. 
SEP-83 Niels Søndergaard Larsen blev nyvalgt 
til bestyrelsen, og DEC-03 Anders Høghi Han-
sen blev nyvalgt som bestyrelsessuppleant. Der 
var genvalg af følgende: JAN-80 Niels Møller 
til bestyrelsen, 868-MAR-61 Jan Glad som 
revisor, 950-MAJ-66 Finn Thormod Nielsen og 
JAN-80 Niels Møller til skydeudvalget og APR-
86 Søren Jensen som fanebærer.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig 
med 950-MAJ-66 Finn Thormod Nielsen som 
formand, JAN-80 Niels Møller som næstfor-
mand, JUN-85 Karsten Lilja Jensen som kas-
serer og Jan Kim Nielsen som sekretær.
DG-præsident Flemming Rytter tildelte 
hæderstegn for medlemskab af Garderfor-
eningerne til følgende: 60 år: 519-MAJ-51 Curt 
Jespersen; 50 år: 763-NOV-54 Aage Kargaard; 
789-SEP-63 Palle Castbak; 015-MAR-65 Per 
Hugo Nielsen. Flemming Rytter tildelte endvi-
dere De Danske Garderforeningers hæderstegn 
til Palle Castbak med tak for stor og god indsats 
for Garderforeningerne.

950-MAJ-66 Finn Thormod Nielsen

Skydning. Husk at landsskydningen 15m. skal 
være afsluttet, senest den 10. april.

Skydningen fortsætter mandag den 13. og 27. 
april. I maj måned skyder vi den 11., og da vi 
ikke kan skyde den 25., skyder vi i stedet den 18. 
Mandag den 1. juni er der skydeafslutning med 
efterfølgende mad og hygge i Garderstuen på 

Garderstuen
Garderstuen er åben den første torsdag i måne-
den, dog kun mod tilmelding til Claus tlf. 2082 
7545.

Husk der er skydeafslutning den 21. april.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.

Garderstuen. Har åbent sammen med skydning, 
hver tirsdag fra klokken 19.00 -21.00.

Formandsmøde Region V. 2015.
Arrangementet fandt sted lørdag den 28. 
februar. Vor forening var vært for formands-
mødet i Region V.
Mødet blev afholdt i Solrød Aktivitetscenter og 
ud fra tilbagemeldinger, var alle tilfredse med 
hele arrangements afvikling. 
Se billeder på vor hjemmeside www.koogf.dk

Bowling. Arrangementet fandt sted 1. feb 
2015. Vores bowlingpiger gjorde det igen, blev 
nummer 1 i Region V-mesterskaberne, der blev 
afholdt i Taastrup, tillykke igen. Vore herrehold 
blev henholdsvis nummer 4 og 8. Det gør vi 
bedre til næste år. Efter bowlingen var der spis-
ning i restauranten, hvor vi fik god mad, og der 
blev uddelt præmier. Alt i alt en god dag. Bow-
lingformand Gorm Rasmussen, tlf. 5614 1710.

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

Sorgenfri Slot. Vores damer er velkommen den 
første skydedag i måneden og til skydeafslut-
ningen.

Medlemsmøde tirsdag den 21. april kl. 19. 
Hoffet har besluttet at åbne store dele af Slots-
haven omkring Sorgenfri Slot. Det betyder, at 
man har revet det gamle hegn omkring slottet 
ned, opført et nyt, der er placeret tættere på 
slottet, og anlagt en sti langs det nye hegn. Tid-
ligere har det været svært for parkens gæster at 
se slottet fra Mølleåsiden, men det er der lavet 
om på nu. Også slottets gamle køkkenhave med 
de store kastanjetræer og den røde mur, der er 
beliggende ud mod Kongevejen, er blevet åbnet 
for offentligheden. 
Med denne information vil vi invitere medlemmer 
med ledsager til en gåtur om Slottet efterfulgt af 
et lille traktement for en deltagerpris på 125 kr. 
incl. èn øl og èn snaps. Turen starter med en skarp 
til halsen. Tilmelding til formanden Lars Rønne 
mail: roenne@c.dk eller næstformanden Jørgen 
Skov Andersen mail: joergen@skovandersen.dk

Afholdte arrangementer
Generalforsamlingen den 24. februar blev holdt 
på Cafè Ny Holte Port. Formanden John Lange 
aflagde en fyldestgørende beretning for akti-
viteterne i 2014, og da John ikke ønskede gen-
valg, nævnte han nogle højdepunkter fra de 12 
år, han havde haft som formand. Ny formand 
blev NOV-61 Lars Rønne. Forsamlingen valgte 
Jørgen Brandhøj Christensen til registrator og 
kasserer, MAJ-63 Freddy Wilson og Keld Flitt-
ner til bestyrelsen. OKT-87 Jesper Kamp Niel-
sen blev valgt til revisor. Jørgen Skov Andersen 
takkede John Lange for hans mange år som 
formand og for alt det arbejde, jobbet havde 
medført. John fik to specielle Garderølglas og 
fire gode flasker rødvin.

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

5. plads og vort damehold fik en 2. plads, så 
alt i alt en dag, vi kunne være bekendt. Også 
individuelt forsvarede vi titlen, idet den i år gik 
til Claus Gade. Vi går nu ind i vores sidste træ-
ningsmåned i denne sæson, idet vi slutter den 
14. april. 729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen
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Søndre Birk (14/6 1938 – 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

Vestlolland (20/1 1924 – GF 50)

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

Kommende arrangementer
Nu er forårssæsonen 2015 ved at være forbi, og 
vi kan se tilbage på mange gode arrangemen-
ter. I vort eget regi resterer der nu kun skydeaf-
slutningen, der for de aktive skytter finder sted 
i Gl. præstegård den 15. april.
Den 29. maj afholder De Danske Garderfor-
eninger repræsentantskabsmøde i Viborg. Her 
kan alle gamle gardere og medlemmer i en 
forening deltage. Konditionerne herfor står i 
GB februar nr. 

Afholdte arrangementer
Onsdag den 11. februar afholdt vi vores M/K 
pokal og morskabsskydning. Resultaterne er 
hemmeligholdte indtil vor festaften, hvor 

Vestsjælland (23/5 1909 – 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

Vestsjællands Garderforening har afholdt sin 
ordinære generalforsamling med ikke mindre 
end 83 deltagere, tilslutningen var så stor at 
man måtte flytte fra sine egne lokaler, Gar-
derstuen Nygade 5, til Antvorskov Kaserne, 
hvor man startede med at spise Gule Ærter og 
derefter startede man på selve generalforsam-
lingen, som forløb stille og roligt.
På valg var Formand Knud Glavind, der blev 
genvalgt og bestyrelsesmedlemmerne Torben 
Gudmundsen, Henrik Dahl Sørensen og Hen-
ning Hansen var ligeledes på valg og opnåede 
også genvalg,  bestyrelsen skulle udvides fra 1 
formand og 6 bestyrelsesmedlemmer til 1 for-
mand og 8 bestyrelsesmedlemmer så nyvalgt 
blev Henrik Kjølby Pedersen og Per Bunde 
Christensen.
Som suppleanter blev valgt Jesper Tuelsen, 
Mads Lorentzen. Arne Rasmussen og Peter 
Johannesen blev valgt til revisorer.
Årets Kammeratskabs pokal gik til Jesper Tuel-
sen.
Der blev uddelt Hæderstegn til medlemmer 
som gennem en årrække har været medlem af 
Vestsjællands Garderforening. 
Midtsjællands Garderforening er blevet fusio-
neret med Vestsjællands Garderforening, og 
det var første gang, der blev holdt generalfor-
samling i den nye sammenslutning, som frem-
over stadig hedder Vestsjællands Garderfor-
ening. Mødet forløb godt, og det var hyggeligt 
at hilse på nye ”ansigter”.
Efter mødet var der hyggeligt kammeratligt 
samvær i Antvorskovstuen på Antvorskov 
Kaserne. 
Foreningen tæller nu næsten 300 medlemmer.

779-SEP-63 Knud Glavind

Som noget nyt, er vi ved at arrangere en senior-
klub 60+ (eller et andet årstal). De som synes det 
er en god ide, så afholder vi et stiftende møde i 
Garderstuen på Hjemmeværnsgården i Kalbyris.
Onsdag d. 1. april 2015 kl. 11.30-13.00.
Hvor vi også får en lille let frokost, inkl. 1 snaps og 
1 øl, samt kaffe. Frokost m.m. kr. 50,00.
Tilmelding senest d. 20. marts 2015, men I kan 
også tilmelde jer nu med det samme til:
Claus Cortz Jørgensen tlf. 2082 7545, Normann 
Hansson tlf. 5574 8606.

Bestyrelsen
Vi afholder vores generalforsamling lørdag den 
18. april, kl. 11.00. i Kalbyrissalen ved Garder-
stuen, Skyttemarkvej 200. Næstved – drej fra i 
ny rundkørsel.
Hæderstegn kan bæres, alle er velkomme til 
generalforsamlingen som starter ca. kl. 13.00, 
uden tilmelding, prøv at komme ud og se hvordan 
det foregår.
Alle er også meget velkomme til den indledende 
spisning, der starter kl. 11.00, her er tilmelding 
dog nødvendig til formanden Erik Harder Mik-
kelsen tlf. 4015 1824.

I anledning af årsdagen for Danmarks besæt-
telse afholdes et arrangement på Hotel Vinhuset 
i Næstved, den 9. april, kl. 18.00 og 20.00, se 
nærmere i dagspressen.

I anledning af Danmarks befrielse afholdes et 
arrangement på Munkebakken i Næstved man-
dag d. 4. maj start kl. 18.00. Se nærmere i dags-
pressen. Der afholdes ligeledes et arrangement 
ved mindesmærkerne på Svinø Kirkegård, se nær-
mere i dagspressen.
Se også på vores hjemmeside. www.sydsjael-
landsgarderforening.dk

JUL-74 Kristian Rasmussen

pokaler m.m. deles ud. Aftenen sluttede med 
kaffe og indtagelse af de traditionsrige faste-
lavnsboller. De skal opleves.   
Onsdag d. 11. marts skulle Søndre Birks Gar-
derforening have afholdt trekantsskydning 
mellem Garderforeningen Kbh. og Nordre Birks 
GF. Skydningen vil blive afholdt senere på året, 
da vi ikke kunne stille hold, da nogle af vore 
skytter er sygemeldte og andre er undervejs på 
ferie. Sådan kan det gå.

MAJ-70 Jens Crone

Præsident: JUL-80 Anders M. Hansen
Peterson House
25 Gilbert Street, Flat D, Mayfair
London W1K 5HX
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 207 409 5050
Mobil: +45 28 11 07 45
e-mail: anders.hansen@dandersmore.com
www.garderforening.dk/dgu.htm

Garderforeningerne i Udlandet (6)

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

Pacific Northwest (9/10 1968 – GF 97)

Formand: FEB-81 Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street, Redmond, WA 98052, USA
Tlf/arb. 1 425 881 3320 · Priv/mob. 1 206 963 3334
e-mail: vko61@hotmail.com
www.garderforening.dk/pacificnorthwestgf.html

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: pdk@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 

Stor britannien (22/4 1992 – GF 99)

Formand: JUL-80 Anders M. Hansen
Peterson House, 25 Gilbert Street, Flat D, Mayfair, 
London W1K 5HX, United Kingdom
Tlf. +44 (0) 207 409 5050
e-mail anders.hansen@dandersmore.com
www.garder-uk.com

Singapore (3/3 2003 – GF 100)

Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore 438791
Mob. +65 9622 9227
Skype/Yahoo/Hotmail: sduvier
e-mail: sduvier@hotmail.com
www.garderforening.dk/singaporegf.htm

Øst Kanada (11/3 1958 – GF 96)

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

Vest Kanada (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

DGU (6)
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12-04 759-NOV-56 GF 13
 Helge Nielsen
 Sørby Parkvej 63, 4200 Slagelse
17-04 818-JAN-57 GF 07
 Poul Erik Meisner
 Bygaden 6, 4736 Karrebæksminde
18-04 912-MAJ-55 GF 10
 Frank Ingemann Nielsen
 Nøddevænget 13, 9230 Svenstrup J.
18-04 731-MAJ-54 GF 34
 Poul Arne Nielsen
 Gatten Møllevej 86, 9640 Farsø
18-04 938-MAJ-54 GF 46
 Henry Jensen
 Sct. Nicolai Gade 17, 3. 0012
 6200 Aabenraa
21-04 IFG GF 62
 Kjeld Georg Hillingsø
 Parkvænget 20
 2920 Charlottenlund
22-04 458-NOV-54 GF 37
 Aksel Hvillum
 Kirkevej 29, 5771 Stenstrup
25-04 455-NOV-55 GF 50
 Bent Tonny Clausen
 Vestre Landevej 253
 4952 Stokkemarke
25-04 859-MAJ-55 GF 72
 Søren Kristian Hansen
 Blåbærvej 4, 6870 Ølgod
26-04 166-NOV-55 GF 36
 Villy Larsen Kjær
 Birkevænget 13, 8362 Hørning
26-04 638-NOV-55 GF 10
 Ebbe Nielsen
 Erantisvej 8, 393 Kongerslev
30-04 460-NOV-55 GF 45
 Mogens Pedersen
 Grønnevej 16 B, 4600 Køge
75 år
12-04 467-NOV-59 GF 14
 Knud Højgaard
 Egeparken 1, 4800 Nykøbing F
12-04 272-JUL-59 GF 14
 Ole Erik Olsen
 Odinsvej 5, 4873 Væggerløse
12-04 237-JUL-59 GF 53
 Erling Nielsen
 Arne Petersensvej 19, Havnsø
 4591 Føllenslev
12-04 812-JAN-59 GF 16
 Mogens Martin Sørensen
 Kildebakken 46, 3600 Frederikssund
13-04 023-MAJ-59 GF 19
 Arne Nørremark
 Hygum Præstegård
 Klostervej 22, 7620 Lemvig
13-04 809-NOV-60 GF 61
 Sten Birger Hansen
 Søndersøvej 51
 3500 Værløse
13-04 198-JUL-59 GF 40
 Knud Henriksen
 Jernbanegade 100, 9560 Hadsund
15-04 566-NOV-59 GF 16
 Hans Henrik Andersen
 Lavendelvej 5, 3650 Ølstykke
15-04 504-JUL-60 GF 66
 Paul Dyrup Hansen
 Rørmosevej 17, 5610 Asssens
19-04 249-JUL-59 GF 33
 Børge Andersen
 Olafsvej 14, 7000 Fredericia
19-04 144-JUL-59 GF 32
 Ole Damgaard Kyed
 Hestehaven 1, 7323 Give
20-04 632-JAN-61 GF 51
 Per Friis Jensen
 Bellisvænget 39, 5450 Otterup
22-04 390-MAJ-60 GF 61
 Jørn Abildskov Magnussen
 Junovej 12, 2610 Rødovre

DG Personalia 4-15

25-04 055-JAN-60 GF 05
 Kurt Henning Grouleff
 Birkebakken 35, 8520 Lystrup
25-04 325-SEP-59 GF 08
 Henning Lausten
 Dalsvinget 20, 8983 Gjerlev J.
26-04 567-NOV-59 GF 16
 Jørgen Christensen
 Bakkehøjen 20, 3600 Frederikssund
29-04 267-JUL-59 GF 56
 Bent Mikkelsen
 Blågranvej 22, 9800 Hjørring
01-05 113-JAN-60 GF 17
 Knud Erik Sørensen
 Nygårdsvej 54 A, st. 0009
 4500 Nykøbing Sj.
03-05 239-MAR-60 GF 45
 Arne Bjørnskov Tolstrup Madsen
 Duehusvej 69, 4632 Bjæverskov
04-05 519-NOV-59 GF 21
 Erik H Rasmussen
 Brorfeldevej 9, 4350 Ugerløse
06-05 940-SEP-58 GF 05
 Peter Henrik Horsten
 Kastelsvej 4, 3.tv.
 2100 København Ø
06-05 287-JUL-59 GF 13
 Jens Rasmussen
 Hallenslevvej 24, 4281 Gørlev Sj.
08-05 571-SEP-65 GF 66
 Jørgen Edlevsen
 Stadionvej 1, 5610 Assens
09-05 718-SEP-60 GF 60
 Svend Anders Olesen
 Trekanten 13, 6300 Gråsten
70 år
10-04 992-MAR-65 GF 03
 Alf Juul-Nielsen
 Strandvejen 16, 7130 Juelsminde
13-04 552-JUL-63 GF 05
 Søren Ove Pontoppidan
 Marselis Boulevard 23
 8000 Aarhus C
14-04 104-MAR-65 GF 17
 Bent Christian Nielsen
 Hyllebjerget 1, 4070 Kirke Hyllinge
15-04 011-APR-64 GF 01
 Kurt Randløv
 Stenhøj Have 16, 3460 Birkerød
16-04 271-SEP-68 GF 01
 Poul Flemming Jensen
 Helleruplund Allé 6, 2900 Hellerup
17-04 314-JUL-66 GF 21
 Svend Stenhøj Jørgensen
 Digterparken 25, 4500 Nykøbing Sj.
19-04 775-JAN-66 GF 10
 Poul Overgaard Jensen
 Grønspættevej 4, 9270 Klarup
19-04 020-MAR-65 GF 13
 Mogens Hilarus Kalkau
 Alstedvej 4, 4173 Fjenneslev
20-04 687-SEP-64 GF 30
 Bjarne Bregenfeldt Schøler
 Banealle 9, 8450 Hammel
20-04 921-MAR-66 GF 18
 Søren Thalund
 Bybækterrasserne 167 A
 3520 Farum
21-04 663-SEP-64 GF 10
 Thorkild Hjelm
 Snedronningens Vej 23
 9230 Svenstrup J.
22-04 754-NOV-64 GF 38
 Erling Kragh
 Vordingborgvej 392, 4690 Haslev
23-04 346-MAJ-64 GF 17
 Bjarne Weinrich
 Hegnedevej 4, 4140 Borup
23-04 MAR-65 GF 18
 Jakob Pihl
 Hillerødholms Allé 51, 1. tv.
 3400 Hillerød

Runde Fødselsdage (50-60-70-75-80-85-
90-95-100 år) udskrives månedligt fra DGs 
edb-anlæg og bringes automatisk i Garder-
bladet. Fødselsdagene nævnes fra den 10. i 
måneden til den 9. i følgende måned alter-
nativt for to måneder af gangen. Normalt 
nævnes soldaternummer, indkaldelsesmå-
ned, indkaldelsesår samt garderforenings-
nummer. Meddelelse til Garderbladets 
kontor er kun nødvendig, hvis dagen ikke 
ønskes nævnt. Guld-, Sølv- og alm. bryl-
lupper m. m. skal anmeldes til Garderbla-
dets kontor via den lokale garderforening. 
Husk soldaternummer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale gar-
derforening eller direkte til Garderbladets 
kontor.

Krondiamantbryllup
02-04 265-MAJ-43 GF 04
 Mogens Vestergaard og Fru Kristiane
 Frydebovej 33, 7700 Thisted

Diamantbryllup
17-04 760-NOV-51 GF 56
 Verner Kildedal Pedersen
 og Margit Pedersen
 Brogården 72, 9850 Hirtshals
08-05 390-MAJ-52 GF 07
 Jens Poul Juul-Olsen og frue
 Granvej 10,  Fensmark
 4684  Holmegaard
11-05 982-NOV-52 GF 07
 Erling Johansen og frue
 Vasebrovej 6, Rislev
 4700 Næstved

Guldbryllup
17-04 001-JAN-62 GF 10
 Gregers Gregersen
 og fru Lis Gregersen
 “Sigsgaard” Nibevej 142
 Øster Hornum, 9530 Støvring
18-04 588-JUL-63 GF 17
 Kurt Feltsen og hustru Jonna
 Neergårdsparken 7, st. tv.
 4000 Roskilde
23-04 273-JUL-59 GF 07
 Bent Lavard Thorsen og frue 
 Toften 1,  Mogenstrup
 4700  Næstved

Fødselsdage
90 år
17-04  283-NOV-46  GF 35 
 Søren Bødker Nielsen 
 Enghavevej 15, st. 0006
 9500 Hobro
04-05 211-MAJ-47 GF 04
 Thomas Haumark Christensen
 Thormodsvej 30, 7760 Hurup Thy
85 år
16-04 317-MAJ-51 GF 45
 Anders Søgaard-Jørgensen
 Gærdet 12, 4600 Køge
28-04 62-MAJ-49 GF 01
 C.E.G. von Freiesleben
 Ved Højmosen 11, 2970 Hørsholm
80 år
10-04 JAN-56 GF 08
 Villy Bigum
 Clausholmvej 195, 8960 Randers SØ
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24-04 182-SEP-68 GF 41
 Flemming Schmidt
 Fuglemosevænge 5, 2970 Hørsholm
26-04 454-SEP-66 GF01
 Erik Schlüter
 Carolinevej 14, 2900 Hellerup
26-04 389-MAJ-64 GF 03
 Arne Røjkjær
 Bakkesvinget 6, 7150 Barrit
27-04 285-MAJ-64 GF 78
 Hans V. Steensgaard Larsen
 Bogfinkevej 49, 2630 Taastrup
29-04 195-MAJ-65 GF 01
 Brian René Dahlberg
 Strandvangsvej 9 B, 2650 Hvidovre
01-05 312-JUL-68 GF 59
 Jes Sodtmann Bundgaard
 Rylevænget 2, 6710 Esbjerg V
03-05 275-MAJ-64 GF 21
 Henning Hansen
 Smedelundsgade 34, 3.tv.
 4300 Holbæk
03-05 316-MAJ-63 GF 62
 Erik Frede Nørgaard Struck
 Lyngborghave 8, st. th.
 3460 Birkerød
05-05 156-MAR-65 GF 03
 Bent Kaare Djursland
 Rømøvej 6, 8700 Horsens
08-05 072-MAR-65 GF 39
 Klaus Jensen
 Holstebrovej 20, 6971 Spjald
09-05 NOV-64 GF 12
 Søren Anton Hansen
 Gosmervej 41, 8300 Odder 
60 år
10-04 NOV-75 GF 07
 Jørn Erik Hansen
 Flintemosevej 36, 4700 Næstved
11-04 JUL-74 GF 10
 Peer Nielsen
 Barken 12 B, 9260 Gistrup
14-04 NOV-75 GF 01
 N.G.R. Bock
 Sortedam Dossering 81, 3. tv.
 2100 København Ø
20-04 IFG GF 57
 Søren Bo Bojesen
 Aastrup Kloster
 Aastrupvej 63, 4340 Tølløse
22-04 FEB-75 GF 26
 Keld Bech
 Sønderager 38, 7490 Aulum
24-04 MAJ-74 GF 43
 Henning Dahl Jensen
 Fladbjergvej 9, 9900 Frederikshavn
02-05 NOV-75 GF 03
 Andreas Kragh
 Bøgevangsgade 22, 8700 Horsens
04-05 NOV-75 GF 37
 Ole Vagn Jensen
 Kohavevej 21, 5874 Hesselager
05-05 AUG-76 GF 05
 Jes Laustsen
 Bodøvej 122, 8200 Aarhus N
06-05 OKT-74 GF 01
 Henrik J. Vedel Olsen
 Zicavej 14, 2930 Klampenborg
06-05 OKT-77 GF 97 & GF 99
 Jan Erik Dambæk
 c/o OMV Trading Services Ltd.
 5th Floor, 14 Ryder Street
 London SW1Y 6QB, UK
08-05 OKT-77 GF 26
 Jens Chr. Højbjerg Pedersen
 Grønningen 15, 7490 Aulum 
50 år
14-04 MAR-86 GF 11
 Steffen Mauritsen
 Smedegårdsvej 40 A, 3700 Rønne
15-04 OKT-86 GF 26
 John Østergaard Pedersen
 Wagnersvej 67, 7500 Holstebro

15-04 DEC-85 GF 45
 Martin Landt Sjøtlow
 Hulvejen 36, 2680 Solrød Strand
16-04 SEP-85 GF 70
 Morten Nørgaard
 Blokhusvej 57, 9490 Pandrup
18-04 SEP-85 GF 35
 Flemming Krabbe Thomsen
 4 A, Block 8, La Vista
 Vista Avenue, Discovery Bay
 Hong Kong
19-04 APR-88 GF 01
 Morten Stelzig
 Karl Gjellerups Allé 17, 2860 Søborg
23-04 JUN-85 GF 10
 Søren Fauerholt Jensen
 Flintegården
 Gammel Vråvej 32, 9382 Tylstrup
23-04 JUN-85 GF 30
 Jan Kousgaard
 Funder Bakke 32, 1., 8600 Silkeborg
26-04 DEC-85 GF 19
 Allan Overby Dahl
 Dalgårdsvej 21, Resen, 7600 Struer
28-04 APR-86 GF 62
 Michael Peter Nielsen
 Jyttevej 42, 2740 Skovlunde
01-05 JUN-85 GF 75
 Jacob Bøje Pedersen
 Broballevej 2, 8850 Bjerringbro
03-05 SEP-84 GF 05
 Karsten Kjeld Isager
 Sophus Bauditz Vej 21, 8230 Åbyhøj
04-05 JUN-85 GF 07
 René Johannessen
 Parkvej 46, 4773 Stensved
04-05 DEC-85 GF 51
 Claus Brøndstrup Nielsen
 Bredegade 35, 5485 Skamby
05-05 JUL-88 GF 01
 Niels Bjørn Christensen
 Två Beckers Väg 1
 18 594 Vaxholm, Sverige
07-05 MAR-86 GF 10
 Claus Balleby Andersen
 Tinesvej 76, 9380 Vestbjerg
07-05 SEP-85 GF 01
 Bent Poulsen
 Tåsingegade 32 ,3.th.
 2100 København Ø
08-05 JUN-87 GF 03
 Michael Skov Andersen
 Præstemarken 26, 8752 Østbirk

Dødsfald
MAJ-47  GF 66
 Carl Dreier
 Skolevej 69, 5690 Tommerup
716-MAJ-48 GF 11
 Svend Aage Rasmussen
 Søndre Landevej 5, 3730 Neksø
618-NOV-48 GF 01
 Niels Leif Søborg
 Løvetandsvej 64, 2700 Brønshøj
820-MAJ-49 GF 01
 Axel Petersson
 Skottegården 14, 2. mf.
 2770 Kastrup
659-NOV-50 GF 56
 Henning Mathiasen
 Baunen 22, Ingstrup, 9480 Løkken
869-NOV-51 GF 31
 Hans Oettinger
 Stevnshøjvej 34
 4660 Store Heddinge
142-NOV-53 GF 23
 Ole Lysgaard
 Sølyst Allé 7, 7451 Sunds
251-NOV-54 GF 24
 Jens Rasmussen
 Toldstien 5 B, 5900 Rudkøbing

520-NOV-55 GF 11
 Tage Sonne
 Oluf Høstgade 10, 3740 Svaneke
605-MAR-58 GF 16
 Poul Erforth Larsen
 Jættehøjgård, Kroghøj 7
 3550 Slangerup
521-MAR-58 GF 72
 Jacob Villadsen
 Briksbølvej 2, 6705 Esbjerg Ø
638-MAJ-58 GF 05
 Bjørn Hjorth
 Egebæksvej 31, 8270 Højbjerg
174-NOV-58 GF 11
 Arne Henning Jørgensen
 Karolinevej 5, 3700 Rønne
027-JAN-64 GF 34
 Niels Jørgen Knudsen
 Alléen 16, 9670 Løgstør
275-MAJ-65 GF 27
 Henry Emil Dahlgaard
 Ettrupvej 16, 7760 Hurup Thy
909-JUN-68 GF 01
 Helge Jansen
 Møllevej 73 A, 2791 Dragør
IFG  GF 01
 Jørgen Christian Hansen
 Adilsvej 12, 2.th.
 2000 Frederiksberg 

  TAK

Rigtig mange tak til Jørgen E. Nielsen og Car-
sten Rasmussen fra Køge og Omegns Garder-
forening for flasken som jeg fik i anledning af 
min 75 års fødselsdag. Det var en ualmindelig 
hyggelig aften. Der blev grinet meget.
Mange hilsner
 NOV-61 Peter Melgaard

Hjertelig tak til Varde og Omegns Garderfor-
ening for hyggeligt besøg og portvinsgave i 
anledning af min 70 års fødselsdag. 
 152-MAR-65 Bent Schønning

Tak til Sønderjydsk Garderforening for hilsenen 
i anledningen af min 90 års fødselsdag, også en 
tak til Præsidenten for De Danske Garderfor-
eninger Kammerherre Oberst Flemming Rytter 
for den personlige og varme hilsen.
 57-MAJ-47 Ejgil Haarby 

Til årgangsforeningen, bordfæller, GarderMu-
mierne samt Axels gamle følgesvend Kai. 
Tusind tak for stort fremmøde og deltagelse 
ved min mand og vores far Axel Peterssons 
bisættelse. (820-MAJ-49). Med venlig hilsen
 Evy Petersson samt døtre

Hjertelig tak til formand og bestyrelsesmed-
lemmer for Garderforeningen i København for 
fremmøde og gave:  En prægtig flaske Cuvèe 
Prins Aage rødvin  i anledning af min 70 års 
fødselsdag,
 430-SEP-66 Niels Chr. K. Petersen

Hjertelig tak til bestyrelsen for Garderfor-
eningen Nordjylland for besøget hos mig i 
anledning af overrækkelse af 60 års jubilæums 
medalje. Selve overrækkelsen blev overværet af 
tidligere bestyrelsesmedlem og æresmedlem 
283-MAJ-38 Erik Lottrup. I taknemmelighed til 
deltagerne.
 199-MAJ-52 Kjeld Riise Nielsen

Hjertelig tak til Himmerlands Garderforening 
for deltagelse, fanevagt og dekoration med 
bånd ved min mand   027-JAN-64  Niels J. 
Knudsens bisættelse  d. 3. feb. 2015 i Skarp 
Salling Kirke.
 Bodil Knudsen
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