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5000 Odense C

Det sker i 2014
OKTOBER
Tor. 2/10 Aftenkoncert med LG Musik-

korps i Slagelse
Man. 6/10 Kl. 19.30 – Koncert med LG 

Musikkorps i Lillerødhallerne, 
Allerød 

Fre. 10/10 Kulturnat i København. LG 
Musikkorps spiller 4 minikon-
certer i Christiansborg Slots 
riddersal

NOVEMBER
Søn. 2/11 Kl. 9.45 – Årgangsparade på 

Livgardens kaserne
Tor. 13/11 Kl. 19.30 – Koncert med LG 

Musikkorps i Stærekassen, 
Kgs. Nytorv, København
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Årgangsparade på Rosenborg Eksercerplads, 
søndag den 2. november 2014 kl. 9.45

Adgang gennem gitterporten, som åbner kl. 08.00. Samtlige årgange med 25 års jubilarerne 
på højre fløj skal være på plads til aflevering til Præsidenten kl. 10.00. 25 års og 50 års jubi-
larerne mødes ved busten af Frederik III for samlet indmarch til højre fløj kl. 9.55. 
Husk, at alle gamle Gardere, uanset mere eller mindre runde tal for første indkaldelse er 
velkomne og bør indtræde i paraden. 
Efter forbidefilering for Chefen for Livgarden marcherer kun 25 års og 50 års jubilarer frem 
til Garderstatuen for kranselægning. 
Øvrige årgange marcherer tilbage foran udgangspositionen. Livgardens Historiske Samling er 
åben fra paradens afslutning til kl. 15.00.

95 år 
482-NOV-39 

Ernst G. Harboe
Præsident for DGU 1980-1985
fylder 95 år 15. oktober 2014

De Danske Garderforeninger
ønsker hjerteligt tillykke.
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Foranderlige verden!
Verden er et forander-
ligt sted! En næsten 
stensikker opgave kan 
pludselig ændre sig og 
blive afløst af en helt 
anden opgave. Det er 
de forhold, vi arbejder 
under som soldater. 
Det er de forhold, vi 
kan lide at arbejde 
under! 

Vi er altid parate, altid klar til at løse den opgave, der har mest 
prioritet i en given situation. 

Vores fleksibilitet og evne til pludselig omstilling er det der kende-
tegner den moderne Livgarde. Ja, det har det vel altid gjort, men 
nu bare mere tydeligt end før, ikke mindst i relation til de interna-
tionale begivenheder, der udspiller sig rundt om os. 

I skrivende stund ved vi ikke, hvor vinden bærer os hen, i specifikke 
opgaver. Men mon ikke der kommer opgaver relateret til det, der 
udspiller sig i vores europæiske nærområde? Jeg ved det ikke, men 
Livgarden er i hvert fald klar.

Vi har i september haft en god flagdag, samt deltaget massivt i 
Hærens 400 års fejring på Kastellet. Tusinde tak for opbakning og 
støtte, samt det store arbejde, der er ydet rundt omkring.

Vi har også i september gennemført Gardens Dag. Gardens Dag er 
åbent hus på Garderkasernen i Høvelte. Det blev et tilløbsstykke. 
Og vi fik vist Livgarden fra den bedste side. 

Pro Rege et Grege     

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

Forretningsfører: MAJ-70 Carsten Rasmussen

Sekretær: JAN-70 Ole Andkjær Christensen

Præsidiets skydeudvalg: OKT-77 Jan Stoltenborg, 
Tlf. 44 44 24 73 · e-mail: stoltenborg@mail.dk

Præsidiets Bowlingudvalg: SEP-85 Henrik Agerlin, 
Tlf. 22 41 22 88 · e-mail: hagerlin@dbmail.dk

“Fødselsdagsgaven”: 004-NOV-53 Josef Jezewski, 
tlf. 43 52 02 03, e-mail: jos@mail.tele.dk 
800-JAN-65 Henning Lajer, tlf. 23 92 76 00, 
e-mail: hlajer@loophole.dk

Revision: Michael Wienberg, Deloitte

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

Garderforeningernes Forbindelsesofficer
Adjudanten, kaptajn Martin Lihme,  
Garderkasernen i Høvelte. Hertil skal alle 
henvendelser om arrangementer o.l. rettes. 
e-mail: lg-gse03@mil.dk

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

Klavs Lawes, Oberst, Kammerherre
Chef for Den Kongelige Livgarde.
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- Af SG Mathias Panitzsch Eriksen

I løbet af foråret planlagde OS Wismann fra 2/III/LG vha. sine 
mange kontakter en guidet tur til Tyskland for kompagniets 
kadre, og da hold APR’14 påbegyndte vagt- og eksercitsud-
dannelsen i rammen af 1/III/LG, var det endelig tid til at vende 
næsen sydpå. Tirsdag d. 1. juli kl. 0700 mødtes kadren i kom-
pagnigården, hvor der blev gennemført en grundig kontrol af 
pakning – det er jo almindeligt kendt, at behovet for kontrol 
stiger i takt med andelen af befalingsmænd og officerer på et 
arrangement . 

Første stop på turen var Oerbke Military Camp, hvor vi skulle 
indkvarteres. Hele området omkring Oerbke, Bad Fallingbostel 
og Bergen er indrettet med et skyde- og øvelsesområde, der er 
ca. fire gange større end Borris Skydeterræn, i midten, og en lang 
række mindre bysamfund med tilhørende militærbaser rundt 
langs ringvejen. Disse baser bebos dels af engelske enheder, bl.a. 
7 Panserdivision (Desert Rats), og dels af tyske enheder i form af 
bl.a. artilleri, kampvogne og panserinfanteri. Der er også et antal 
lejre udelukkende til indkvartering af gæsteenheder, og vi blev 
indkvarteret i en af disse lejre. 
Da vi var blevet indkvarteret, sad vi op igen og vendte næsen mod 
Münster og Deutsches Panzer Museum – et større museum med 
et rigt udvalg af alt fra de tungeste, pansrede køretøjer til små 
motorcykler med affuteret LMG. Ikke mindst den enorme Königs 
Tiger og den israelske Mercava kampvogn fik mange af de ældre 
befalingsmænd og officerer til at blive som små børn, der kravlede 
rundt på kampvognene og tog det ene selfie efter det andet.  
Efter et par timer med tysk panser gik turen tilbage til Bad Fal-
lingbostel, hvor et argentinsk steak-house lagde matrikel til store 
saftige bøffer serveret på brandvarme lavasten med dertilhørende 
tysk øl. Efterfølgende gik vi i højt humør og med udspilede maver 
videre til en engelsk pub, der viste ottendedels-finalen i VM mel-
lem Belgien og USA – og det var jo en ganske glimrende anledning 
til at fortsætte prøvesmagningen af de lokale specialiteter. 
Onsdag morgen forsøgte vi virkelig at blende in i cafeteriet, men 
vi blev grundigt afsløret, da vi gennemførte et samlet angreb på 
kaffemaskinen i stedet for teen – det var bestemt ikke sædvanligt. 

2/III/LG kadretur til Tyskland

Efter en traditionel engelsk morgenmad med æg, bacon, ufatteligt 
lyst brød og baked beans, forskød vi til dagens første aktivitet: 
besøg i en engelsk artillerisimulator. I forbindelse med indførelsen 
af AS90 har den engelske hær fået udviklet to simulatorer, hvor 
besætninger kan træne alle aspekter af kanonvirket, lige fra oplæg-
ning af ammunition og ladning af kanon til valg af drivladning, 
indtastning af skydedata, selve skudafgangen og genladning. Alt 
foregår fuldstændig som i en rigtig pjece, og systemet kontrollerer 
alt undervejs, ligesom besætningen er moniteret af fire kameraer 
inde i tårnet. Der kan således gennemføres særdeles grundige til-
bagemeldinger med et dertil større uddannelsesudbytte til følge. 
Det var et meget imponerende system, der efter engelsk udsagn 
havde resulteret i en billigere men bedre uddannelse og træning 
af kanonbesætningerne. 
Herefter gik turen til en tysk kampvognseskadron og skarpskyd-
ning med Leopard 2A6. Det var tydeligt at se, at de tyske kampen-
heder har en noget anden adgang til ressourcer, end vi har – der 
var kampvogne overalt, og ammunitionstildeling var tydeligvis 
ikke en bekymring. Der blev både afgivet ild med kanonen og 
tårngeværet fra såvel stationære stillinger som under bevægelse. 
Da nethinderne og øregangene var mættede af Leopardernes apo-
kalyptiske skudafgang, fortrak vi til køretøjerne og fortsatte videre 
til næste aftale – en tysk premierløjtnant, der var halvbatterifører 
for tre Panserhaubits 2000. De havde desværre fået en ”hold 
inde” fra skydekontoret, så vi måtte ”nøjes” med et static dis-
play. Der blev kommunikeret på tværs af sprogbarrierer efter alle 
kunstens regler med fagter, gestikuleren og ansigtsudtryk, og der 
er ingen tvivl om, at det er et imponerende stykke krigsmateriel: 
Hele genladningsproceduren er fuldautomatisk, og kanonen kan i 
kortere perioder affyre ti skud i minuttet, ligesom den avancerede 
skydecomputer kan beregne projektilernes baner forskelligt, så op 
til fem projektiler lander samtidig i målområdet. 
Hele området med øvelses- og skydeterræn samt kaserner blev 
oprettet af tyskerne op til og under 2. Verdenskrig, og hvor de 
fleste af kasernerne blev brugt til tyske enheder, blev en enkelt af 

Leopard 2 A6 gennemfører skarpskydning.

Tidligere sekondløjtnant Anker (nu løjtnant) og sergent Christian 
Fredborg instrueres i betjening af ladeaggregatet.
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dem omdannet til en kombineret krigsfange- og koncentrationslejr 
– nemlig Bergen-Belsen, der var dagens sidste stop. Da den britiske 
11. Panserdivision befriede området i april 1945, konstaterede de 
60.000 fanger og i omegnen af 13.000 ikke-begravede døde, og 

det er makabre tal, det er svært at forstå og sætte sig ind i. Lejren 
rummede ikke gaskamre, men folk døde af tvangsarbejde, sult og 
sygdomme. Det var et meget specielt sted. Den følelse man fik i 
kroppen, var ikke helt til at beskrive. Der var gravhøje, hvor der lå 
op til 5.000 jøder, og man kunne læse og se alt fra lejren gennem 
tiden, bl.a. at fangerne til sidst forfaldt til kannibalisme.
Det gav en stilhed, refleksion og eftertænksomhed i hele gruppen, 
der stod i skærende kontrast til stemningen tidligere på dagen. Vi 
må aldrig glemme dét, der foregik den gang. 
Efter nogle timer i Bergen-Belsen vendte vi tilbage vores ind-
kvartering, og efter bad og omklædning forskød vi til Hamborg, 
hvor vi fandt et hyggeligt og passende sted at spise. Alle dagens 
begivenheder blev vendt og drejet, og flere af dem udviklede sig 
hurtigt til deciderede røverhistorier. Blandt andet blev den tyske 
halvbatterifører citeret en hel del gange i form af skudkomman-
doer på grund af sin meget særegne accent. 
Efter maden udforskede vi lidt af byens natteliv, der bestemt kan 
anbefales – selv på en onsdag – og da solen så småt var ved at stå 
op igen, vendte vi næsen hjemad. 
Torsdag stod udelukkende på udkvartering og hjemtransport, og 
mange af røverhistorierne fra aftenen før blev undervejs fortalt 
igen og igen – ligesom der blev grint og for nogens vedkommende 
grædt. 
Det var en spændende og lærerig tur, og jeg vil gerne på vegne af 
2. kompagnis kadre, sige en stor tak til OS M. Wismann for plan-
lægningen, KTO for støtte til entré, CS for støtte til forplejning og 
III/LG for støtte til transport. 

Oversigtskort over Bergen-Belsen koncentrationslejren. Den mun-
tre stemning hos enkelte på billedet skyldes basal menneskelig 
forsvarsmekanisme som følge af den alt-omfattende og ubegribe-
lige modbydelighed, der har fundet sted i lejren og som prægede 
stemningen i hele området.

”Her hviler 5.000 døde. April 1945”. Én af de utallige massegrave, de 
allierede måtte etablere i kølvandet på befrielsen af Bergen-Belsen 
koncentrationslejren. 

Den tyske artilleripjece Panzerhaubitze 2000 med en kampvægt på 
over 55 tons. Den kan afgive 10 skud på under ét minut, hvoraf op 
til 5 kan affyres i forskellige projektilbaner, så de lander samtidigt 
i målet. 
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Så oprandt dagen endelig. Dagen, vi som rekrutter ved Den Kon-
gelige Livgarde alle havde ventet på – nogen med spænding, andre 
med frygt: REX-turen. Som alle ved, og som KC mindede os om 
aftenen før afgang, så er eksamen jo den velforberedte elevs fest. 
Rygsækkene blev pakket, og alle hoppede i seng med spænding 
i kroppen. Her fik vi dog ikke lov at ligge længe, idet befalings-
mændene bankede os op omkring kl. 00.30 og forlangte alle i 
gården inden for 3 min. Her blev alle 
beordret til at tømme rygsækken 
og krybe i soveposen med hovedet 
forrest. Minutiøst gennemgik grup-
peførerne udrustningen for at kon-
trollere, at INGEN havde ”glemt” at 
aflægge snacks, vabelplastre eller 
andet, der kunne forsøde tilværelsen 
de næste 4 dage. Efter kontrollen 
blev der råbt ”Fremad, fremad!”, og 
alle mand vandrede ud i natten og 
gik i gang. Den første dag gik med 
uddannelseskontrolmarch. Her fik 
de respektive grupper testet om de 
sidste måneders uddannelse sad fast 
bagerst i kraniet. En dag med faglighed i højsædet og som bar 
præg af, at benene endnu var friske. Med hensyn til friske ben, 
så var REX-turen den ultimative test for os rekrutter. Masser af 
kilometer med og uden rygsæk. Natten mellem mandag og tirs-
dag fik vores deling tilbagelagt en hel del og kun sovet 40 min. 
Opgaver skulle løses, og alle gik til den med godt mod. REX-turen 
testede vores evne til at præstere på trods af manglende søvn 
og mad, fastholde moralen og bevare fokus på opgaven selvom 
kroppen sagde fra. Undervejs på turen deltog kompagniet i felt-
gudstjeneste, og prøvede på egen krop hvad salmer og altergang, 
kan betyde for soldater. Ydermere fik kompagniets rekrutter testet 
deres kulinariske kreativitet da en rå fisk og enkelte grøntsager 
blev udleveret. Bål blev tændt og alle fik noget at spise, nogle dog 
med større succes end andre. Med fyldte maver og frisk sløring i 
ansigterne fortsatte turen. Nu med angreb og rydning af en byg-
ning. Flere kilometer afsted og bygningen nærmede sig. Befalingen 

Rex-tur, Hold APR-14

blev afgivet fra delingsføreren og vi iværksatte. Grupperne krøb i 
stilling og angrebet blev planmæssigt iværksat, fjender blev ned-
kæmpet og bygningen med ryddet og sikret. REX-turen arbejdede 
med et overordnet taktisk billede, der virkeliggjorde de forskel-
lige opgaver for os rekrutter, og angrebet på bygningen var ingen 
undtagelse. Indenfor blev der fundet informationer, som delingen 
videre benyttede sig af på turen. En uundgåelig ting var naturlig-

vis også vandpassage. Vejret artede 
sig særdeles godt til dette, da der 
var høj sol og derfor trods alt smil 
på læberne. Vandet havde dog ikke 
helt fuldt med luftens temperaturer, 
og da fjenden dukkede op under 
omklædning umiddelbart efter pas-
sagen, måtte dele af delingen enga-
gere fjenden kun iført underbukser, 
t-shirt, samt hjelm, basis og gevær. 
En fed oplevelse som testede rekrut-
ternes kampiver. Som dagene gik, 
kunne den kvikke rekrut se enden 
på turen nærme sig, dog ventede et 
sidste angreb og om muligt befrielse 

af gidsel. Delingen iværksatte og blev hurtigt engageret i høj 
grad, hundepatruljer, artilleri og air strike var dele af det endelige 
angreb. Efter et kort stop blev befaling på endnu et angreb givet 
og de trætte ben fortsatte. Dog stoppede delingsføreren pludselig 
foran porten på kasernen som vi kender så godt. REX-turen havde 
nået sit endeligt og med tambourer forrest, og under klapsalver 
vandrede en flok trætte rekrutter de sidste meter ind i kompag-
nigården. Her tog Bataljonschefen imod og sendte os til vedlige-
holdelse. Senere på dagen stod alle iført deres M/69 uniform med 
REX’er i lommen. KC gav kommando til påsætning og alle påsatte 
deres REX’er. Vi var nu Gardere. Målet var nået. Alle var kommet 
igennem og havde gennemført turen. På trods af trætte ben, 
ondt i skuldrene, rygsække på bårer, skadede rekrutter på bårer 
og andet ”træls” hjalp alle hinanden og ydede den ekstra indsats, 
der skulle til for at vi sammen kunne blive udnævnt til Gardere. En 
holdindsats vi kan være stolte af. 
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Two-Day Military 
Performance Trials
Af Kaptajn Richard Engelholm, Kompagnichef 2/III/LG

“Husk at få noget energi indenbords”, brøler Nikolai til mig. 
Det blæser kraftigt, regnen falder på syvende time, og vi skal 
nærmest råbe til hinanden. Vi sidder på hver vores medbragte 
mountain-bike et godt stykke inde i én af de ti discipliner, vi i 
løbet af to dage skal igennem. Nikolaj er kaptajn ved Gardehu-
sarregimentet og eskadronchef ved Opklaringsbataljonen på 
Bornholm. 

TMPT er en hollandsk infanterikonkurrence, der gennemføres hvert 
år i ugen op til Kristi Himmelfartsdag, og som planlægges og gen-
nemføres af den hollandske reserveofficersforening. Konkurrencen 
gennemføres i makkerpar, hvor nogen ser det som et udvidet 
motionsløb med militære aktiviteter, mens andre betragter det 
som et egentligt adventure race, hvor der dystes på tiden. Uanset 
ambitionsniveau er det en bestået/ikke-bestået konkurrence, hvor 
ca. 1/3 af deltagerne i år ikke gennemførte inden for tidskravet. 
Gennemføres samtlige discipliner indenfor tidskravet, præmieres 
man med en medalje, der er bæringsberettiget i Danmark. 

”Det må være derovre”, råber jeg lidt senere tilbage til Nikolaj. Vi 
er på cykelorienteringsløb, hvor vi på baggrund af 16 otte-cifrede 
koordinater skal indsamle en række oplysninger som fx ”Hvad 
er faxnummeret på skiltet?”. Den næste post er imidlertid en 
levende post, hvor vi får udpeget en terrængenstand, som vi skal 
bedømme afstanden til. Vi når frem til, at der må være 160 meter 
til den udpegede genstand, og da instruktøren læser ”158 meter” 
op fra sin facitliste, breder smilene sig på vores ansigter. Man skal 
svælge i alle de små sejre, der kommer undervejs, og denne gang 
udløste det ikke straftid. 
De ti discipliner pakkes i to standarddage, hvor halvdelen af delta-
gerne starter på Dag 1, mens den anden halvdel starter på Dag 2. 
Dag 1 består af almindelig forhindringsbane med ti kg dødvægt, 
ti km mellemsvært orienteringsløb, tov-forhindringsbane, ori-
enteringssejlads i toer-kajak samt tre km støvleløb. Transporten 

mellem disciplinerne er i alt godt 60 km, der gennemføres på egne 
medbragte cykler. Dag 2 består af 25 km march, skydning på tid 
med gevær eller pistol, ca. 80 km cykelorienteringsløb, håndgra-
natkast og tre km støvleløb. Hele forløbet gennemføres i uniform 
og støvler, og tidskravet pr. dag er 10 timer inklusiv straftid. Vi 
gennemførte Dag 1 på 7 timer og 16 minutter, mens Dag 2 blev 
gennemført på 9 timer og 35 minutter inklusiv 20 min straftid for 
en fejl på cykelorienteringsløbet og fire km ekstra støvleløb efter 
en miserabel præstation på skydebanen. Der er generel enighed 
om, at Dag 2 er noget mere krævende end Dag 1. 
Deltagerne er et meget bredt udsnit af hele det hollandske forsvar. 
Der er en ganske stor repræsentation fra marineinfanteriet, men 
også en del ældre befalingsmænd og officerer deltager år efter år. 
Omkring 20 % af deltagerne var udenlandske med størst delta-
gelse fra Tyskland og Frankrig, og ca. 25 % af deltagerne fik ikke 
lov at starte på andendagen, da de ikke klarede tidskravet på den 
første konkurrencedag. 
Det tager 9-10 timer at køre til løbsområdet, der er det samme 
hvert år, og indkvartering stilles til rådighed af den hollandske 
reserveofficersforening. 
TMPT kan varmt anbefales til soldater, der ønsker at få testet 
deres generelle infanterimæssige færdigheder. Konkurrencen kræ-
ver ikke, at man er mesterskytte eller Danmarksmester i støvleløb, 
men det kræver en generelt god fysisk form samt overordnet 
tilfredsstillende infanterimæssige færdigheder. 

Livgarden
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Livgardens idrætsdag
Så kom dagen hvor ung og gammel, værnepligtig og professio-
nel, fik lejlighed til at prøve kræfter med hinanden.
Fra klassiske discipliner som løb og håndgranatkast, over mere 
moderne elementer som beach-volley, hockey og Viking (stærk 
mand) konkurrencer fik kompagnier afgjort hvem der havde det 
der skulle til for at vinde.
Det flotte vejr og den gode gennemførelse af aktiviteterne 
gjorde at dagen fik et flot forløb, og at alle følte det havde været 
en god dag.
Dagens store vinder blev Vagtkompagniet, som løb med de fle-
ste sejre, og en overbevisende samlet sejr.
Det var en glad næstkommanderende KN Jacob Borges Michael-
sen, der på vegne af kompagniet modtog vandrepokalen.

5 km hold vinder 1 KMP III BTN Håndgranat vinder 2 KMP II BTN

8 km terrænløb vinder 2 KMP III BTN LØB og Håndgranat vinder VTKMP

Beach volley vinder VTKMP Beach volley vinder VTKMP

Fodbold vinder VTKMP Fodbold vinder VTKMP

Hockey vinder VTKMP Hockey vinder VTKMP

Samlet vinder af IDR dag er VTKMP v. KN VTKMP.
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Følgende sergenter er tilgået 
Den Kongelige Livgarde
Grad kort Fornavn Efternavn
SG Victor Neergaard Andersen
SG Hasse Bach Hansen
SG Jonas Hansen
SG Tobias Heiberg Hansen
SG Philip Hartvig Hinge
SG Frederik Siø Kragelund Jensen
SG Mads Haislund Johansen
SG Johan Poulsen
SG Sebastian Friis Søndergaard
SG Sebastian Trudsø
SG Simon Vesterholm
SG Christian Vimpel

Vagtkompagniet på Vandski!
Af garder Grau, Vagtkompagniet/Den Kongelige Livgarde

Lørdag d. 23. august 2014 kl. 04.40 stod en gruppe udvalgte gar-
dere klar foran inspektionshavendes kontor, klar til at modtage 
instruks angående den forestående tur mod Jylland for at deltage 
i et arrangement, der var lavet af De Danske Garderforeninger. Vi 
skulle til vores store fornøjelse stå på vandski i Hvide Sande.
Alle var lidt morgentrætte, men spændte. Vi sad op i bussen og 
begyndte vor rejse mod det mørke Jylland. Som de soldater vi nu 
en gang er, øjnede vi hurtigt muligheden for at få indhentet noget 
af den manglende søvn fra vagttjenesten. Efter nogen tid ankom 
vi til en rasteplads på Fyn, hvor vi fik lov at købe morgenmad. Bus-
sen blev fyldt op med diverse rundstykker, sandwiches, colaer og 

slikposer. Efter det 
var kørt i hovedet, 
var vi klar til at 
fortsætte med at 
sove.
Ca. kl. 10.30 
ankom vi til Hvide 
Sande, hvor vi blev 
mødt af nogle af 
de andre gardere, 
der selv havde 
fundet til Jylland. 
Lidt efter kom der 
en fra Garderfor-

Flot hæder til offi cer fra 
Den Kongelige Livgarde
I august måned uddelte Anders Lassen Fonden deres legater/
hædersbevisninger. Her fik major Eskil Berger tildelt et legat for 
sin indsats som kompagnichef på ISAF hold 10.

Livgarden er utrolig stolt af, at endnu en livgarder bliver hædret for 
en uselvisk og flot indsats, udført under svære forhold.
Brigadegeneral Lennie Fredskov begrundede legatet således:
”Major Eskil Berger ved Den Kongelige Livgarde tildeles et legat for 
med utrolig viljestyrke og ledelsesmæssig styrke at have skabt en 
meget markant og synlig styrkelse af sikkerheden omkring Patrol 
Baseline nordøst for Gereshk i Afghanistan.
Den 23. oktober 2010 udviste majoren enestående mod, da en 
mand fra enheden (KC COY/ISAF 10) under en voldsom ildkamp 
blev ramt af fjenden.  Uden at tænke på egen sikkerhed ydede 
majoren førstehjælp og i kraft af sin overlegne fysiske styrke fik han 
bragt soldaten i sikkerhed. 
Eskil Berger er, som major Anders Lasen var, en kontroversiel og til 
tider kompromisløs person. Men han har med sin indsats i Afgha-
nistan levet op til de allerhøjeste standarder for en officer i kamp.  
Major Eskil Berger er derfor i helt særlig grad forgudet af sine folk.”

Fra Forsvarskommandoens hjemmeside. Journalist Lars Bøgh 
Vinther.
Fotograf: Leif Ernst, Anders Lassen Fonden.

eningen i den omegn og gav en instruks. Vi blev delt ind i 3 grup-
per, på tværs af vagtholdende. Nogle skulle stå på vandski, andre 
skulle sejle i kajakker og nogle var rigtig heldige og skulle begynde 
med et måltid mad. 
Vi kom i våddragterne og fik redningsveste og hjelme på og blev 
derefter instrueret om, hvordan det ville komme til at foregå. Da 
den var givet, fik vi udleveret ski eller waveboard og var således 
klar til at blive trukket rundt af kablerne i kabelparken (En rektan-
gulær kabeldrevet bane i vandet) . 
Det kom hurtigt til udtryk at nogle havde prøvet det før, andre var 
naturtalenter og resten af os, ja vi måtte på hovedet i vandet et 
par gange. Men efter lidt tid lærte vi det skam også. Det var meget 
sjovt at prøve, men efter et par omgange blev det også en anelse 
hårdt i armene, fordi man skulle holde fast hele tiden. 
Efter en time skulle vi alle bytte, så det hold jeg var på kom til 
at spise. Menuen stod på alle garderes yndlingsret: gratis buffet, 
bestående af pommes frites og spareribs. Det smagte fantastisk 
og vi fik talt med nogle af de gardere fra de andre vagthold, som vi 
normalt ikke ser grundet forskellige vagtdage. Der blev udvekslet 
diverse historier fra vagter, byture og den grønne tjeneste. Der 
blev grinet, hygget, talt og spist. 
Efter det var det bare i våddragterne igen, og så ud i kajakkerne 
(inddelt i to hold). Der var opstillet to mål og så padlede man ellers 
bare rundt efter bolden og væltede folk ud af kajakerne. 
Omkring kl. 14 var vi færdige og fik afslutningsvis en tilbagemel-
ding fra Garderforeningen.
Alt i alt var det en fantastisk dag, fuld af fællesskab, motion, latter, 
regn, solskin og morskab. Et klart tegn på hvorfor det er en god 
idé, at blive medlem af en Garderforening. 

Livgarden



Tivoli Garden havde indbudt sin storebror, Liv-
gardens Musikkorps og Tambourkorps til at spille 
med ved sin 170års fødselsdagskoncert i Tivoli 
den 29. august. Det var en god og festlig ople-
velse for store og små gardere at spille sammen.

Der er sagt mange rosende ord om de unge drenge fra de profes-
sionelle musikere i Livgarden. Oboist i Livgarden, Marianne Filten-
borg fortæller: ”Vi havde en glad koncert i aftes. Det betød rigtig 
meget for drengene at have os ældre rundt omkring i orkesteret. Vi 
var 88 musikere i alt, og festligt var det.”

Hornist i Livgarden, David M.A.P. Palmquist kom-
ponerede en march og et signal til lejligheden, og 
han fortæller: ”Det var en fornøjelse at musicere 
med de dygtige, unge musikere i Tivoli Garden, og 
for mange af os ved både Musikkorpset og Tam-
bourkorpset var det en meget nostalgisk oplevel-
se. Der er nemlig mange af os, der har trådt vore 
børnesko (eller rettere støvler) i Tivoli Garden, og 
jeg har selv gået mange parader derinde. Vi har 
fået marchmusikken i blodet i en tidlig alder, og 
det forklarer jo i virkeligheden mange ting…
Tivoli Garden blev startet i 1844, kun et år efter 
at Tivoli blev grundlagt, som en miniature kopi af 
Den Kongelige Livgarde. I begyndelsen var der in-
tet musikkorps, det kom først til i 1909, men siden 
da har Tivoli Garden udklækket mange musikere, 
der senere har fået en karriere ved et af de pro-
fessionelle orkestre i Danmark. Mange af lærerne 
ved Tivoli Garden gennem årene har været ansat 
ved Livgarden, og der har altid været en tæt for-
bindelse. 
Sidste efterår blev jeg kontaktet af Tivoli Garden. 
Det var Klaus Tönshoff (den daglige leder af Tivoli 
Gardens musikkorps) og Sven Hansen Heidelberg 
(nu fhv. leder af Tivoli Garden), der havde en op-
gave, som de mente at jeg skulle løse! 
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Store og små gardere

Livgarden har jo sit eget signal, som vi bruger fl ittigt hver dag, når 
paraden afmarcherer fra kasernen. Men Tivoli Garden har aldrig haft 
sit eget signal, og det, mente de, var på tide. Desuden kunne de godt 
tænke sig en ny jubilæumsmarch, og jeg skrev straks løs! Nu har Tivoli 
Garden fået sit eget signal, som de bruger hver gang de afmarche-
rer fra H.C. Andersen Slottet, og de har fået deres Jubilæumsmarch, 
hvor jeg skrev det nye signal ind. Vi var med til at uropføre den nye 
Jubilæumsmarch ved koncerten i Tivoli. Og da de nu fyldte 170 år, 
synes jeg, at det var på sin plads, at marchen var på 170 takter! 
Det var både en stor oplevelse og til stor inspiration for de unge 
drenge at få besøg fra Den Kongelige Livgarde, og det var også en 
helt særlig oplevelse for os at arbejde med de unge talenter. Og 
hvem ved, om 20 år er der sikkert nogen af dem, der er endt i Den 
Kongelige Livgardes Musikkorps!”
Fra næste år vil også piger kunne optages i Tivoli Garden. Begrun-
delsen er, at der har 
været piger i Livgar-
den i små 30 år, og 
at man ønsker at 
øge søgningen til 
Tivoli Garden for at 
hæve niveauet end-
nu mere. Man kan 
høre hele koncerten 
på nettet, søg på P2 
Koncerten. 
Tekst: Katrine 
Kielland-Brandt, 
fløjtenist.

Mød os næste gang:
2/10 kl. 19: Slagelse Teater, koncert. Dirigent Bjørn Sagstad, 
solist Trine Gadeberg. 
Billetbestilling (gratis): Interforce 5855 7608.
6/10 kl. 19.30: Lillerødhallerne i Allerød, koncert, som 
ovenfor. Fri adgang. 
10/10 kl. ca. 19-22: Kulturnatten, Christiansborg Slot.
Se mere på www.dklm.dkHornist David M.A.P. Palmquist i lære som fløjte-

dreng i Tivoli hos stabstambour Jan Jerichau, 1989.

Prøve på koncerten med 2 orkestre og 2 tambourkorps. 
Musikere i alle aldre. Fotos: Daniel Drage.

Slagtøjsspillere fra den livlige Tivoli Garde og 
Den Kongelige Livgarde. Foto fra Tom Højlund.
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Præsidiets Skydeudvalg

Fødselsdag
Jubilæum

Messingblæsere fra 
Musikkorpset gør dagen festlig.

Ring til Claus Mærsk. 
Trompetist ved 

Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194

LEDIGE LEGATER 
Den af Hærens faste Officerer og ligestillede oprettede Understøttelsesforening
har til formål at yde økonomisk støtte til pensionerede officerer af hæren og hærhjemmeværnet 
samt til enker/enkemænd til disse og til deres efterladte børn.
Legater uddeles af bestyrelsen efter motiveret ansøgning og efter trang.
Økonomisk støtte kan ydes f.eks. til sygdom herunder posttraumatiske lidelser, sociale forhold og 
uddannelse samt til delvis dækning af omkostninger ved begravelser m.m.
Ansøgningsskema samt oplysninger om foreningen kan indhentes pr. brev eller mail ved henven-
delse til foreningens sekretær:

Major Jørgen Larsen Bestyrelsesformand:
Digterparken 76 2750 Ballerup Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson
Emailadr.: jalars@larsen.mail.dk

Ansøgninger behandles FORTROLIGT. Der kan påregnes hurtig ekspeditionstid.
Læsere af nærværende budskab bedes venligst informere mulige ansøgere i egen omgangskreds.
Ved samtidig modtagelse af flere ansøgninger vil medlemmer af foreningen have fortrinsret.
Bestyrelsesmedlemmer: Oberstløjtnant Erik Petersen (HJV),  oberstløjtnant Keld Meier Olsen (RES). 

Sommerens Garderskydninger er nu overstået. I månederne august og 
september var det landsskydningen på 200 m, og den 20. september 
var det skydningen i Vingsted, som blev afviklet.

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

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

jo også. Alle resultater er i skydeudvalgets hænder, og resultatlisten 
er udarbejdet og sendt til de deltagende foreninger. Herudover kan 
resultatlisten læses på De Danske Garderforeningers hjemmeside 
under menupunktet ”Skydning”.

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

Næste skydning i regi af De Danske Garderforeninger bliver lands-
skydningen på 15 m i 2015, og da mange af vore garderforeninger 
allerede har begyndt træning og har haft de første skydeaftener, så 
kan det kun blive en spændende landsskydning vi har i vente. Skyde-
udvalget ønsker alle en god 15 m sæson. 

Præsidiets skydeudvalg
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Grund på Samsø
 til salg

Øens bedst beliggende grund 
i Mårup, mellem østerstranden 

og Mårup havn, 1087 m2, 
der er ikke bopælspligt på øen.

Kr. 275.000,00
 

Kontakt Geert C. E. Bille Kirkemand (MAJ-66) 
tlf. 8693 3416 eller

mail: stationspladsen@mail.tele.dk

Efterlysning!

Jeg er en 20 årig garder, som efterlyser et job!
Jeg er positiv og næsten altid glad, god til at 

samarbejde, fleksibel og mødestabil.
Alt har interesse – dog helst område Allerød/
Hillerød eller København, da jeg bor i Lynge.

M.B.Ostenfeldt/AUG13
mathiasostenfeldt@hotmail.com / tlf. 2758 3541

Bordflagstang 
i 24 karat 
guldbelagt messing

Se mere på sitet dan-flanger.dk

Dan-Flanger A/S 
Tingvej 4, Hal 11 
4652 Hårlev 
telefon 47172804 • 40532345

Ud over at disse 
unikke, dansk-
producerede 
bordflagstænger 
aldrig skal pudses, 
er der mulighed 
for indgravering 
i bundpladen.

 
 
MAJ-74 Bent Nielsen

HOLD DEC-84
Da det nu er vores tur til at holde 30 års jubilæum, håber vi at mange vil 
ha lyst at mødes i løbet af weekenden 1-2/11. Der er allerede mange der 
har tilmeldt sig, men skulle der være nogle som vi ikke har fået kontaktet 
og som ønsker at deltage så ret henvendelse til 
Hans-Jørgen Knudsen hj.bk@os.dk el 23 68 20 52
Program sendes ud ca. 1. okt. 
 Mvh Niels Bruun, Flemming Vejlgaard, Hans-Jørgen Knudsen 

HOLD JUL-64
Så er det nu vi skal mødes til årgangsparade første søndag i november 
02-11-14 på Rosenborg. Vi var 4 stk. der mødtes til parade i maj, og 
efterfølgende brunch. Det var 540 Arne Lauritz Petersen, 475 Kjeld Steen 
Petersen, 480 Hans Nøhr og undertegnede. Reserver allerede nu dagen 
og kom en tur til København til REUNION. Skriv eller ring til mig på Tlf.
nr. 81615004 Eller e-mail: erikkrogh43@gmail.com
 Venlig hilsen 545 Erik Krogh

De Danske Garderforeninger har en sponsoraftale med        , hvor vi får 
et pænt beløb afhængigt af det salg, der sker via benzinkort tilhørende 
vore medlemmer.
 
Vi er overbeviste om, at vi vil kunne forøge disse sponsorindtægter ved 
at endnu flere medlemmer benytter benzinkortene til        .
 
Derfor skal der lyde en opfordring til, at de, der har et benzinkort i forve-
jen, lader dette registrere med tilknytning til De Danske Garderforenin-
gers sponsoraftale.
 
Har man ikke et benzinkort i selskabet, 
kan det meget let oprettes.  
 
DG’s sekretariatet vil være behjælpelig 
med at foretage de nødvendige registre-
ringer både for eksisterende kort som 
for nye aftaler. 
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Den Nye Verden
Kun for gamle gardere

14 dages rundrejse til USA og Canada. New York - Boston - Montreal - Quebec City - Niagara 
Falls - Lancaster - Washington DC. Pris pr. person ca. kr. 19.990 afhængig af antal deltagere. 
Max antal er 35. Afrejse den 16. maj 2015. 

USA og Canada er et sandt overflødighedshorn af naturoplevelser og tilnavnet 'Den Nye Verden' bærer efter-
klang af eventyr og store vidder. Befolkningen er som et broget kludetæppe, hvor hver lille stofdel har sin 
egen unikke plads i det store fællesskab, heriblandt vore gamle gardere der har fået sit andet liv "over there". Vi oplever den pulserende storby New 
York, og arnestedet for den amerikanske revolution i Boston. Canada lokker med hvalsafari, storslåede naturoplevelser ved Niagara Falls og hyggelige 
franske byer, inden vi runder hele herligheden af med Amish-folket i Lancaster, slagmarken i Gettysburg og USAs hovedstad Washington DC med de 
mange smukke mindesmærker, Capitol og Det Hvide Hus. Vi hilser desuden undervejs på vore Garderforeninger og får et indblik i livet derovre. Vi 
flyver med SAS fra København.

Tilmeldinger til Gert Bruhn, Tlf. 2880 2230, Mail gertbruhn51@gmail.com 

Sidste frist for tilmelding er ændret til 1. december 2014 og det går efter først til mølle princippet. I første omgang er tilmelding ikke bindende, det 
bliver det først efter vi har talt antal deltagere mv.
Tekn. Arr. Dagama travel

Den Nye Verden USA og Canada med dansk rejseleder 

Washington DC

Boston

Montréal
Ottawa

Philadelphia

Québeq

Tadoussac

Niagara

Lancaster

Toronto

New York

A t l a n t e r -
h a v e t

USA

CANADA

By

Bus

Fly

Båd

Den Nye Verden
14 dages rundrejse til USA og Canada 

New York - Boston - Montréal - Québec City - Niagara 
Falls - Lancaster - Washington D.C. 

USA og Canada er et sandt overflødighedshorn af naturoplevelser og 
tilnavnet Den Nye Verden bærer efterklang af eventyr og store vidder. 
Befolkningen er som et broget kludetæppe, hvor hver lille stofdel har 
sin egen unikke plads i det store fællesskab. Vi oplever den pulserende 
storby New York og arnestedet for den Amerikanske Revolution i 
Boston.Canada lokker med hvalsafari, storslåede naturoplevelser ved 
Niagara Falls og hyggelige franske byer, inden vi runder hele herligheden 
af med amish-folket i Lancaster, slagmarken ved Gettysburg og USA’s 
hovedstad Washington D.C. med de mange smukke mindesmærker, 
Kapitolen og Det Hvide Hus. Den Nye Verden er en oplevelse for livet.

Udflugt

Helikoptertur ved Niagara Falls ........................................................ kr. 990,-
(Skal bestilles senest 4 uger før afrejse)

DAG BY OVERNATNING KLASSE NÆTTER TRANSpORT
1 - 1 København - - -

1 - 3 New York La Quinta Suites (NJ) *** 2

3 - 4 Boston Radisson Inn *** 1

4 - 5 Montréal Comfort Inn *** 1

5 - 7 Québec Chateau Ripotel *** 2

7 - 8 Gananoque Quality Inn *** 1

8 - 10 Niagara Falls Days Inn Fallsview *** 2

10 - 11 Lancaster Days Inn *** 1

11 - 13 Washington Sleep Inn *** 2

13 - 14 København - - -

TILMELDING
DaGama Travel:
 Tlf. 36 38 00 00

Web: www.dagama.travel
Email: info@dagama-travel.dk

Der er mulighed for at tilkøbe en unik tur over Niagara Falls i helikopter.

Uden stop 
med SAS fra København
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Rejse til USA og Canada med

Den Nye Verden
14 dages klassisk rundrejse til det østlige Amerika

Den Nye Verden USA og Canada med dansk rejseleder 

DAG 1 | KØBENHAVN – 
NEW YORK |
Udrejse fra København – An-
komst New York
Rejsen begynder, når vi sætter os til 
rette i flyet i Danmark. Samme efter-
middag ankommer vi til Newark luft-
havn i New York. Efter indrejsefor-
maliteterne, mødes vi med vores 
buschauffør, der skal være med os 
på hele turen, og kører til vores hotel 
i New Jersey vest for Manhattan. Er 
flyet landet til tiden, er der, efter ind-
logering tid til et bad og mulighed for 
at tage med bussen ind på en aften-
tur til Manhattan og Times Square. 
Vores rejseleder tager selvfølgelig 
med, og aftenturen er inkluderet i 
prisen.
Der er denne dag inkluderet frokost 
på flyet.

DAG 2 | NEW YORK | 
Byrundtur med bus
New York – storbyen over dem alle – 
ligger i dag for vore fødder med sit 
mylder af gule taxier, hektiske tempo 
og det nærmest grænseløse udbud 
af kultur og seværdigheder. Byen er 
stor, vores tid knap, og derfor har vi 

valgt at koncentrere os om selve det 
bankende hjerte i denne ”Verdens 
Hovedstad”, Manhattan.
Fra morgenstunden bliver vi hentet 
på hotellet og første stop på ruten er 
newyorkernes rekreative paradis, 
Central Park. Vi kører langs parkens 
vestlige side, hvor vi passerer Dakota 
Building, hvor John Lennon boede, 
da han blev skudt i 1980. Det om-
råde af Central Park, der ligger over 
for denne bygning hedder nu Straw-
berry Fields til minde om det store 
musikalske geni. Nord for parken fin-
der man den sorte bydel Harlem, 
som havde sin absolutte storhedstid 
i 1920’erne og 30’erne, da bydelen 
blev betragtet som USA’s vigtigste 
kunst- og musikscene takket være 
bl.a. jazzklubber som Cotton Club og 
Apollo Teatret, der med store navne 
som Duke Ellington og Ella Fitzgerald 
på plakaten var med til at trække det 
bedre borgerskab til. I dag lever 
denne ånd stadig i bydelen, og den 
kunstscenen er på ny stærk og le-
vende. Harlem har desuden altid væ-
ret en religiøs bydel, og der er i dag 
over 400 kirker, som bejler til bebo-
ernes troskab. 

Alle kristne trosretninger, fra bapti-
ster, metodister og episkopale til ro-
mersk-katolske og mormoner, er re-
præsenteret her.  Herefter er det den 
fashionable 5th Avenue på østsiden 
af Central Park, vi kigger nærmere 
på. En del af strækningen kaldes Mu-
seum Mile og lægger adresse til 
flere museer som f.eks. Guggen-
heim-museet, tegnet af den ameri-
kanske arkitekt Frank Lloyd Wright 
og intet mindre end et arkitektonisk 
mesterværk. Museet rummer bety-
delige værker af det 20. århundredes 
store kunstnere som Chagall, Kandin-
sky, Picasso og Van Gogh. En anden 
af perlerne på Museum Mile er Mu-
seum of Art, der rummer en af ver-
dens største og mest betydnings-
fulde kunstsamlinger. Vi kommer 
ikke ind på museerne på denne by-
rundtur, men der vil være tid til det 
på egen hånd om eftermiddagen. 
Vi fortsætter ad 5th Avenue, hvor vi 
nu er nået til St. Patrick’s Cathedral 
og St. Thomas Church. De mere 
verdslige templer for Prada, Louis 
Vuitton, Tiffany’s og andre berømte 
mærkevarer passerer vi også. 
Vi kommer forbi den legendariske 

Guggenheim Museet er mindst lige så kendt for sin smukke arkitektur som for sine kunstudstillinger.

Den Nye Verden USA og Canada med dansk rejseleder 

Empire State Building, der stadig er 
et vartegn for byen og newyorkernes 
foretrukne skyskraber. 
Vi begiver os videre til ”Downtown 
Manhattan”, der på et forholdsvist 
lille areal rummer meget forskelligar-
tede bydele. Ved Madison Square, 
hvor Broadway krydser 5th Avenue, 
vil vi nyde synet af New Yorks måske 
mest markante bygningsværk, 
Flatiron Building, der ved opførelsen i 
1902 var verdens højeste. Det var 
Flatiron Building, der med sin nye 
byggeteknik med en bærende stål-
konstruktion gav startskuddet til det 
kapløb mod himmelen, som Manhat-
tan siden hen blev vidne til. 
Turen fortsætter ned ad Broadway til 
Union Square. Vi kører gennem 
kunstnernes bydel Greenwich Vil-
lage, hvor der altid er et leben af 
spændende aktiviteter. Herefter Hou-
ston Street, som udgør grænsen 
mellem Greenwich Village og det 
trendy SoHo (South of Houston). 
Bydelen er præget af gallerier, butik-

ker med designervarer og dyre re-
stauranter. Her kan vi beundre de 
gamle murstenshuse med de karak-
teristiske, udvendige brandtrapper 
og de store lagerbygninger, som er 
blevet omdannet til super-luksuriøse 
penthouselejligheder. 
Fra SoHo krydser vi Broadway og be-
væger os ind i Little Italy kvarteret, 
hvor de italienske immigranter gen-
skabte livet og stemningen fra deres 
gamle hjemland. De fleste italienske 
familier er efterhånden flyttet til 
Brooklyn og Queens, og Little Italy 
er i dag ved at blive overtaget sydfra 
af Chinatown. 
Vi vil således uden tvivl kunne 
mærke den bratte overgang fra Little 
Italy til Chinatown, som går ved Ca-
nal Street. Her kører vi direkte ind i 
østen, med alt hvad dette indebærer 
af gadeliv, templer, fiskemarked og 
alverdens tingeltangel til salg i de 
mange, tætpakkede butikker. China-
town er på trods af navnet en meget 
multietnisk bydel, hvor der bor efter-

kommere af snart sagt alle asiatiske 
folkeslag. Nye immigranter fra østen 
kommer stadig til, og det er derfor 
ikke ualmindeligt at opleve mange lo-
kale i området, som kun taler lidt el-
ler slet intet engelsk. Stemningen i 
Chinatown bidrager i høj grad til New 
Yorks unikke charme og viser, at 
drømmen om at finde lykken i ”de 
fries land” stadig lever.
I den sydlige del af Manhattan finder 
vi Financial District og Wall Street, 
hvor verdens største banker og mul-
tinationale selskaber har placeret de-
res hovedsæder, og hvorfra de øver 
deres indflydelse på den globale øko-
nomi. Vi ser den berømte New York 
Stock Exchange (NYSE), en af ver-
dens vigtigste børser, og Federal 
Hall, der har fungeret som både råd-
hus og kongres. I dag er den et min-
desmærke for nationens første præ-
sident og for tilblivelsen af Amerikas 
Forenede Stater. 
På Manhattans sydspids finder vi 
Battery Park, og en fænomenal ud-

Times Square i New York er kendt for sit lyshav af reklameskilte og mange af de kendte Broadway-teatre ligger i nærheden.

Jens Ole Christensen og Rune Holmeå Iversen

Hæren
400 års danmarkshistorie
 
For 400 år siden oprettede Christian 4. som noget helt nyt en permanent 
statslig hær, hvor man før havde benyttet sig af lejetropper, når der skulle 
føres krig. Dermed indledtes et helt nyt kapitel i danmarkshistorien. Det 
er den historie, som fortælles i denne pragtudgivelse om den danske 
hærs historie.
 
Bogen fortæller historien fra begyndelsen i 1614, om hærens voksende 
betydning og afgørende rolle i den dramatiske eksistenskamp mod sven-
skerne i 1600- og 1700-tallet og mod briterne i 1800-tallet. Og den 
beretter om de bitre og skæbnesvangre dansk-tyske krige i 1848-1851 
og 1864 og de tunge år i Tysklands skygge. Og endelig omhandler en 
væsentlig del af bogen de dramatiske koldkrigsår som NATO-allieret 
og den nyeste historie med internationale opgaver og moderne krigs-
førelse.
 
Bogen henvender sig til alle med interesse for militærhistorie og dan-
markshistorie, ikke mindst den nyere og nyeste. Bogen er rigt udstyret 
med kort og billeder, hvoraf mange aldrig har været vist før.
 
Bogen udgives i samarbejde med Tøjhusmuseet.

 
Jens Ole Christensen, f. 1962, 
er museumsinspektør, senior-
forsker, ph.d. ved Tøjhusmuseet. 
Rune Holmeå Iversen, f. 1979, er 
projektansat museumsinspektør, 
mag. art. ved Tøjhusmuseet.
 
Jens Ole Christensen og Rune 
Holmeå Iversen
Hæren – 400 års danmarkshi-
storie
338 sider
Forlagets pris: 349,95 kr.
 
Udkommer 5. september 2014
 
For yderligere information eller materiale er du velkommen til at 
kontakte mig.
Bente Erikstrup, Presse og marketing
G.E.C. Gads Forlag A/S, Fiolstræde 31-33, 1171 København K
Tlf. 7766 6000, Direkte 7766 6021, www.gad.dk
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Den gamle garders kors 
og bånd og stjerner 
I dette efterår afholdes den sidste efterårs-årgangsparade i Gothersgade, 
og ved sådan en lejlighed lufter man sine hæderstegn. Og hæderstegne-
ne bør bæres korrekt. I DG ’s Håndbog, som kan ses på DG’s hjemmeside, 
handler afsnit 14 om hæderstegn, foreningsemblemer og andre tegn, og 
sidst i afsnittet er der en vejledning i korrekt bæring. Her kan man se, 
hvordan man bærer en dekoration korrekt på blazeren, og hvis man har 
flere, så i hvilken rækkefølge de skal bæres.

Når man som gammel garder anlægger og bærer sine tegn og medaljer, 
skal man være sig bevidst, at man hermed samtidig bliver set af andre, 
og at andre ikke blot vil se på tegnene, men også vil danne sig et indtryk 
af, hvordan disse bliver båret.

Anlagte dekorationer skal derfor bæres på en sådan måde, at indtrykket 
af den pågældende, der bærer dekorationerne, opfattes værdigt. Dette 
kræver derfor, at den enkelte alene bærer de ”rigtige” dekorationer, og at 
disse er placeret pænt og korrekt på påklædningen.

Såfremt man bærer to eller flere dekorationer skal disse placeres i kor-
rekt rækkefølge og ved siden af hinanden således, at de er placeret så alle 
bånds overkant flugter. Skæv påsætning eller påsætning hvor dekoratio-
nerne sidder spredt er med til, at det værdige ved bæring af dekorationen 
går tabt. 

De Danske Garderforeninger har fastsat at foreningens dekorationer 
bæres øverst på jakkens brystlomme, dog hvis man har blazer med skjold 
eller sol påsyet brystlommen, så bæres dekorationer lige over, så dekora-
tionens underkant ikke dækker over blazermærket. 

Bærer man mange dekorationer kan de anbringes således at de dækker 
noget over hinanden, idet båndet til tegnet inderst til højre (set fra bære-
ren) skal ligge lidt over det nærmest til venstre værende bånd.

25 års hæderstegnet blev indstiftet i 1916 og 50 års hæderstegnet blev 
indstiftet i 1935, begge mens kong Chr. X var regent og de bærer kon-
gens kronede monogram. 10 års hæderstegnet blev indstiftet i 1994 og 
bærer derfor Dronningens kronede monogram. For alle disse hæderstegn 

gælder, at for eksempel 10 års tegnet bæres indtil man får 25 års hæder-
stegnet tildelt, hvorefter det kun er det nyerhvervede hæderstegn, man 
bærer fremover. Det er således ikke hensigten, at man bærer samtlige 
hæderstegn, man har erhvervet gennem et langt medlemskab af en gar-
derforening. Der er nogle der hævder, at 10 års tegnet er specielt og må 
bæres sammen med 25 årstegnet. Det er ikke korrekt og ikke i overens-
stemmelse med indstiftelsen.

I anledning af De Danske Garderforeningers 100 års jubilæum i 2011, blev 
der indstiftet en erindringsmedalje, og der er stående bæretilladelse til 
denne. Det vil sige, at den må bæres sammen med andre hæderstegn, og 
placeret i korrekt rækkefølge på venstre bryst. 

I forbindelse med Livgardens jubilæer, 250 år i 1908, 300 år i 1958, 
325 år i 1983 og 350 år i 2008 samt 200 året for Amalienborgvagten i 
1994, er der indstiftet festtegn til anvendelse på selve jubilæumsdagen. 
Festtegnene er alene beregnet til bæring i forbindelse med fejring af 
det pågældende jubilæum og i snæver tilknytning hertil.  Efterfølgende 
bæres festtegnet ikke, men gemmes som erindring om en god dag.  

Med venlig hilsen
Henrik Gattrup, medlem af Håndbogsudvalget
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Til civil – træd af!
Alle gardere husker denne kommando – hovedparten som den sidste 
man modtog efter en evighed af udmattende bestræbelser. Torsdag d. 
31. juli var det hold DEC 13’s tur til at tage afsked med Livgarden.
Af Andreas D. Andersen
Klokken 07.30 – en solskinsrig juli morgen – stod ca. 250 gardere antrådt 
i kompagnigården. Hovedparten var stadig påvirket af nattens udfoldel-
ser. Det var blot få timer efter, at de første gardere kom hjem til Høvelte 
kaserne, efter en nat i selskab med en masse piger der var repræsenteret 
i forholdet 2:1 – ”gode odds” som det blev påpeget af flere trætte gar-
dere.

”Hvad fanden skal vi op for nu – folk de 
ligger jo bare og koger snot”

Med en snert af overbærende tone, forsøgte befalingsmanden fra 1. 
vagthold at råbe sine gardere op, der stadig kom dumpende ind i gården 
– direkte fra byen. Efter møje og besvær kom befalingsmanden igennem 
listen, og kunne konstatere, at ti gardere stadig lå på stuerne. En væk-
kepatrulje blev efterfølgende udsendt, og de manglende gardere stillede 
herefter i gården. På dette tidspunkt havde hovedparten lagt sig godt til 
rette på dyner og sengelinned i kompagnigården, og som en af de mang-
lende gardere så kvikt bemærkede: ”Hvad fanden skal vi op for nu – folk de 
ligger jo bare og koger snot”.
Det meste af formiddagen gik med aflevering af diverse stumper og et 
sidste stueeftersyn. Alting tog lidt ekstra tid denne formiddag, for som 
det blev påpeget af befalingsmanden, var de kun i stand til at modtage 
én besked af gangen. Efter stueeftersynet modtog garderne deres hjem-
sendelsespapirer, og havde nu tid til at summe lidt over de seneste 8 
måneder, inden aftrædelsesceremonien gik i gang.
Garder M. Aaen, der modtog dronningens ur, kunne se tilbage på en tid 
med mange fantastiske minder. Han valgte Livgarden, da både faren, 
farbroren og morfaren har gjort tjeneste ved regimentet. ”Mit bedste 
minde fra Livgarden er helt klart de fantastiske venskaber, vi har knyttet til 
hinanden” fortæller Garder Aaen, der samtidig mindes sin mest pressede 
situation på Felt 2, hvor han måtte bære 2 tasker i snevejr med en skadet 
akillessene.
Ligeledes mindedes Garder M. Skipper samme kammeratskab som noget 
af det bedste fra Livgarden. Foruden de mange kammerater påpegede 
Garder Skipper også en anden særlig ting ved Livgarden, han vil savne: 

”Jeg vil helt sikkert 
savne opretningerne, 
der kunne få turi-
sterne til at hoppe 
af skræk, når de kom 
for tæt på”. Denne 
opretning kan de 
fleste gamle gardere 
nok nikke genken-
dende til – som en 
lille opmuntring på 
en ellers triviel vagt.

Den sidste kommando
Klokken 11.30 var det tid til gardernes sidste parade. Alle var antrådt på 
Frederiks d. 3.’s plads, hvor De Danske Garderforeninger var repræsente-
ret med faner. Traditionen tro var Livgardens chef – Oberst Klavs Lawes 
– til stede for at holde tale for garderne, samt overrække en erkendtlig-
hed til de gardere, der havde udmærket sig særligt under tjenesten. Efter 
dette indslag gik et detachement fra vagtkompagniet æreskommando, 
og defilerede efterfølgende forbi de aftrædende gardere. Nu manglede 
kun en sidste kommando, som chef vagtkompagniet – Major Søren P. 
Østergaard – skulle give. Alle vidste, hvad der manglede, og holdt vejret 
i spænding – ventende på den forløsende kommando.
”Til civil – træd af”. Kommandoen var givet – geledderne opløstes, og blev 
til et stort cirkus af hujende civile, gamle gardere.

Hvad så nu?
Otte måneder forinden mødte ca. 300 civile mænd og kvinder på 
Høvelte kaserne. Alle kom med hver sin baggrund, hver sit erhverv, hver 
sin uddannelse – 300 mennesker uden sønderligt meget tilfælles, ud over 
de frivilligt havde meldt sig til Livgarden. På samme måde splittes de 
mange soldaterkammerater nu ad, og vender hjem til sit eget liv – langt 
væk fra hverdagen på kasernen. Ligegyldigt hvilket liv garderne vender 
hjem til, vil de altid være bundet sammen af én ting – tjenestetiden ved 
Livgarden.
Tak til hold DEC-13 for tro tjeneste ved Livgarden.

Pro Rege Et Grege!

Særligt for gl. gardere
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Galleri klithagen  

GARDERKORTET 
En fordel i hele landet... 

Heidis Bier Bar  

Guldsmed Norup 

Beach Bowl - Fitness 

Den Gamle Kro 

Tøjeksperten Buch 

Sct. Mathias Ure-Guld 

Fitness DK 

The Australian Bar  

Heidis Bier Bar  

Låsepartner  

SMH biler   

Café Hoe  

Nielsen og Co.   

Bering Møbler   

Frisøer RosenCut   

Find mange flere fordele på www.GARDERKORTET.dk  | Ikke indehaver af Garderkoret? - Kontakt Knud Glavind på Tlf. + 45 30 54 38 91 

Gardernes vandskiløb i 
Hvide Sande 23. august

Særligt for gl. gardere 10-14
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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

Da vi endnu ikke har programmet klar, vil der 
tilgå medlemmerne mail, samt brev, til de 
vi ikke har mail adresse på, med oplysninger 

100 års Jubilæums bowlingaften på Europa 
Tour Centeret for alle gardere der bowler:
Mandag den 3. november 2014 hos Himmerlands 
Bowling, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø
Vi mødes kl. 17.45. Efter en times bowling fra kl. 
18.00-19.00 (der bliver isat rød kegle) samles vi 
i bowlingcafeen, hvor vi skal have Himmerlands 
stegt flæsk og persillesovs samt kaffe for en pris 
på ca. kr. 170.00 inkl. leje af sko.
Der bowles i to præmiegrupper: en dame- og en 
herrerække med præmie for hver 5 deltager, samt 
for strike med isat rød kegle forrest. Under kaffen 
vi de udsatte præmier blive uddelt.
Desuden stiller vi hold af 4 gardere til deltagelse i 
DG landsturnering i c-rækken i 2014-2015.
Endvidere overrækkes præmierne til vinderne af 
c-rækken 2014. 
Vi håber, som sædvanlig på et stort fremmøde til 
denne bowlingaften. Du er velkommen til at tage 
ledsagere med.
Vil du med? Bindende tilmelding senest søndag 
den 2. november 2014 kl. 18.00 til bowlingleder 
Kjeld Sørensen på 2174 7775 eller på mail: gar-
der@himmerlandsgf.dk

Sammenskudsgilde -  Fællesspisning  Himmer-
lands stegt  flæsk og persille sovs.
Mandag den 3. november 2014 kl. 19.00 hos 
Himmerlands Bowlingcafe, Centervej 1, Gatten, 
9640 Farsø

Fællesspisning sammen med bowlere i bowling-
cafeen for en pris på ca. kr. 120,00 inkl. kaffe, 
hvor du kan møde gode Garderkammerater og 
garderpiger. 
Vi håber på et stort fremmøde til denne aften. Du 
er velkommen til at tage ledsagere med.
Vil du med? Bindende tilmelding senest søndag 
den 2. november 2014 kl. 18.00 til bestyrelsen 
eller på mail: garder@himmerlandsgf.dk

MÆRKEDAGE
Følgende har på sin runde fødselsdag haft 
besøg af 2 fra bestyrelsen: JAN-64 Niels Jørgen 
Knudsen.  

KONTINGENTBETALING
Himmerlands Garderforenings kontingent for 
2014 er alene 300 kr.
Beløbet kan overføres til Himmerlands GF 
konto 9217 - 0000528242 Jutlander Bank.
Husk at oplyse soldater nr. og navn.

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

om tid og datoer, for foreningens kommende 
aktiviteter.
Så snart vi har et program klar, vil det kunne 
læses på vores hjemmeside.

267-JUL-59 Bent Mikkelsen

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 7. OKT. BOWLING MED LED-
SAGER. 
GF Nordjylland inviterer til en hyggelig bowling-
aften - meget gerne med ledsager. Igen i år bliver 
der mulighed for at tilmelde sig med spisning, 
inden vi skal bowle. Vi mødes kl. 18.30. Hvis man 
blot vil deltage i selve bowlingdysten, starter det 
først kl. 20.00. Vi mødes på Seaport Funcenter 

Nordjylland (I)
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Nordjylland (I) 10-14

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

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

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

Tir. d. 28 okt. kl. 19.00 vil oberstløjtnant Jan 
Stoltenberg fortælle om “Livgarden i dag og 
fremtidens udfordringer”. Mødet finder sted i 
Garderstuen på Restaurant Tronborg, Grenåvej 
2 i Randers 8960 Randers SØ. Alle er velkomne 
også fra andre foreninger. I pausen serveres 1 
stjerneskud og 1 øl/vand for 100 kr. Tilmelding 
senest 24. okt. på tlf. 8647 3009 eller 8646 6234. 
Vel mødt!

505-SEP-65 Anders Bach Andersen

Onsdag d. 8 og 22 oktober kl 19.30
Skydning på 15 meter
Vi skyder i Sjørring Hallen, bagefter er der kam-
meratlig samvær. Du møder blot op, vi har gevær 
mv.
 
Torsdag den 9. oktober kl. 19.30.
Virksomhedsbesøg på SUNAIR OF SCANDINAVIA 
A/S, Thisted Lufthavn.
Rundviser bliver flymekaniker Mogens Gissel-
bæk.
Tilmelding senest d. 7. okt. til Niels Godiksen 
9798 1767 el n.godiksen@mail.dk
Vel mødt.

Bestyrelsen

Onsdag d. 1. oktober kl. 19.00 Kammerat-
skabsaften på Grønlandsvej 16 9900 Frede-
rikshavn.
Vi mødes til kammeratligt samvær med skydning, 
kortspil, bowling, en bid brød og lidt til ganen.
 
Onsdag d. 15. oktober kl. 19.00 – tid for den 
årlige Skagen tur på Buttervej 25, 9990 Ska-
gen.

Igen i år mødes vi hos Skaw Bowling. Menuen er 
selvfølgelig gule ærter med tilbehør, Jette har 
sat kryds i kalenderen. Der vil være mulighed for 
bowling og der arrangeres fælleskørsel.
Tilmelding til Peter på tlf. 3124 3733 eller info@
vendsyssel.dk SENEST D. 10. OKTOBER.
 
Onsdag d. 13. august mødtes vi på gården 
Dybro hos Ingrid og Vagn Skovsgård, til vores 
årlige grillaften i det fine sensommervejr. Der 
herskede lidt tvivl om mødetidspunktet, men 
kl. 19.00 var alle dog mødt op.
I disse dejlige omgivelser havde alle en god og 
hyggelig aften, hvor snakken gik lystigt hos 
damerne, mens mændene stegte kødet på gril-
len. Efter spisningen tog vi flaget ned i haven og 
nød efterfølgende kaffen og kagerne indenfor.
Vi vil gerne endnu en gang sige en stor tak til 
Ingrid og Vagn for deres store gæstfrihed.
Til at sørge for flaget kom sikkert ned, havde 
formanden sat tidl. sergent, æresmedlem MAJ-
63 Leif Bang Henriksen og foreningens alders-
præsident NOV-45 Johan Jensen (90 år) på 
opgaven. DEC-97 Martin Jensen

Onsdag d. 19. november 2014.
Ordinær generalforsamling.
Der indkaldes hermed til foreningens ordinære 
generalforsamling i hjemmeværnsgården, Karet-
magervej, Dronninglund kl. 18.30.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Vi mødes kl. 18.30 til spisning med efterfølgende 
generalforsamling samt kammeratlig samvær.
Tilmelding senest d. 12. november til formand 
Poul Sonne Jensen på tlf. 2240 1478 / 9828 1478 
eller mail lyngdrup@mail.tele.dk eller sekretær 
Jacob Dam Rasmussen på tlf. 2448 0186 eller 
mail jdr@stofanet.dk
Vel Mødt.

Til Orientering
For nemmere, hurtigere samt billigere at kunne 
give besked til vores medlemmer, vil vi gerne 
have tilsendt jeres e-mail adresser til jdr@
stofanet.dk. husk navn.

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

ved Højhuset. Af hensyn til bestilling af baner og 
eventuel spisning er tilmelding nødvendig. Ring 
til Kjeld Christensen 2330 9286.

SØNDAG DEN 12. OKT. KL. 09.00: GARDER-
JAGT i DRONNINGLUND.
Jagtlaugets Oldermand Kjeld Christensen indby-
der til Garderjagt i nærheden af Dronninglund. 
Indbydelse med nærmere adresse udsendes til 
alle jagtinteresserede medlemmer af GF Nord-
jylland. Er du interesseret så ring til Oldermand 
Kjeld Christensen. Tlf. 2330 9286.

TIRSDAG DEN 14. OKTOBER KL. 19.30 SKYDE- 
OG KAMMERATSKABSAFTEN
Skyttelauget afholder skydeaften (15 m). Det 
rigtige sted at vedligeholde dine skydefærdighe-
der. Gl. Lindholm Skole, Nørresundby. Tilmelding 
ikke nødvendig. 

SØNDAG DEN 19. OKT. KL. 09.00: GARDER-
JAGT PÅ JULIANEHOLM OG LYNGHØJ.
Jagtlauget afholder jagt hos vore medlemmer 
Anders Stenild og Jens Martin Dietz.  Indbydelse 
udsendes til alle jagtinteresserede medlemmer. 
Er du interesseret så ring til Oldermand Kjeld 
Christensen. Tlf. 2330 9286.

TIRSDAG DEN 28. OKTOBER KL. 19.30 SKYDE-
AFTEN MED DAMER.
Igen i år gentager vi succesen og afvikler en sky-
deaften, hvor vore damer kan deltage og prøve 
skydning med riffel på 15 m. banen på Gl. Lind-
holm Skole. Der vil være et mindre traktement, 
hvorfor tilmelding er nødvendig. Tilmelding til 
Oldermand Flemming Hassing tlf. 9838 3122. 

GRILLAFTEN PÅ „SPRINGEREN“ MARINEMU-
SEET 13/8.
En dejlig tradition er vor Grillaften. I år gik 
turen til ”Springeren” marinemuseet, hvor der 
var lejlighed til at besigtige hele det flotte 
og interessante museum. Naturligvis kom vi 
også ombord i Springeren. Selve grillstegningen 

foregik på stedet og den meget velsmagende 
gris var sponseret af vort medlem Søren Faur-
holt. Efter spisningen fortalte viceborgmester 
Mads Sølver om museet, som drives også med 
frivillig arbejdskraft. Efter orienteringen viste 
Mads Sølver en film om hvorledes Springeren 
blev bugseret til sin nuværende placering. Afte-
nen sluttede med kaffe og hjemmebagt kage 
fra Mette Faurholt.

JUL-71 Niels Chr. Thygesen
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Midtjylland (II)

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

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

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

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

10. oktober 2014 Bankospil i Skyttehuset i 
Stenvad kl. 19.00. (fredag)
Vi starter efteråret med et bankospil. Der vil være 
mulighed for at købe drikkevarer, slik og kaffe 
med kage.
Tag evt. et par venner med til denne aften.

NOV-99 Peter Maj 

Efterårsprogrammet.
Vi starter med vinterskydning og kortspil tirs-
dag den 2. oktober kl. 19.00. Vi mødes som 
sædvanligt ved skydebanerne på Lundgårdskolen 
i Tjørring. Derefter er der skydning og mulighed 
for et par hyggelige timer, samt naturligvis lidt 
kortspil, hver anden tirsdag.

Fugleskydning
Sæt kryds i kalenderen søndag den 23. november 
kl. 09.30. Det foregår også på Lundgårdskolen i 
Tjørring.
Tilmelding og eventuelle spørgsmål, så tøv ikke 
med at tage kontakt til Ole Andersen, mosega-
arden@hotmail.dk eller tlf. 9716 1959, mobil 
2323 2059.

Sommerudflugt i solskin!
Den traditionelle sommerudflugt gik i år til 
Sønderjylland med sejltur og frokost på Flens-
borg Fjord. Søndag den 10. august blev en 

rigtig god dag, med solskin og godt humør fra 
morgen til aften.
Turarrangør Arne Johansen formåede igen i år 
at arrangere en tur til stor tilfredshed for alle.
32 deltagere fik en rigtig god oplevelse i det 
Sønderjyske. Frokosten blev indtaget under 
sejlturen på Flensborg fjord, efter landgang i 
Glücksborg. Derefter gik turen til Frøslevlejren, 
hvor der var mulighed for besøg på FN-museet 
og en tur rundt i lejren. 
Eftermiddagskaffen blev indtaget på Sølyst Kro, 
inden kursen igen blev sat mod det midtjyske. 
En rigtig god tur. Nu glæder vi os bare til at 
høre om programmet for næste års sommer-
udflugt, for naturligvis var der genvalg til Arne 
som turarrangør.

JUL-78 S. M. Dieckmann

Foreningens ordinære generalforsamling 
afholdes 
Torsdag den 2. oktober 2014 i Sergentmessen 
på JDR 
Kl. 18.30 spisning 
Kl. 19.30 starter generalforsamling
Følg med på vores hjemmeside

APR-69 Hans Tinggård

Husk! Husk! Familiebowling M/K: 
Fredag den 17. oktober 2014 kl. 18:45 prc. 
mødes vi til årets sidste omgang familiebow-
ling ved Beach-Bowl, Lodbergsvej 36, Søndervig 
6950, Ringkøbing. Efter lodtrækning til banerne, 
bowler vi en time, hvorefter der er spisning og 
præmieuddeling. Der er holdpræmier og præ-
mier til de to bowlere m/k, der har præsteret den 
største fremgang siden sidste omgang familie-
bowling. Der er også plads til børn.
Husk tilmelding, det er meget vigtig på grund 
af reservering af baner, senest søndag den 12. 
oktober til Karl Aage Christensen tlf. 97381085, 
e-mail: amoka73@gmail.com 

Pokalskydning M/K på 15 m.:
Torsdag den 6. november 2014 kl. 19:00 i Høj-
mark Hallens Skydekælder. Årets sidste pokal-
skydning mod Skjern GF., her skal det afgøres 
hvem der skal opbevare pokalerne det næste års 
tid, som bevis på at være årets bedste pokalskyt-
ter M/K. Det er resultatet fra årets to skydninger 
der er afgørende og for at blive pokalskytter 
skal man have deltaget i begge skydninger. Efter 
skydningen mødes vi i ”Garderstuen” til hyggeligt 
samvær og præmieoverrækkelse, samt Jans gode 
kaffebord.

Lørdag den 23. august havde Ringkøbing og 
Omegns Garderforening i samarbejde med De 
Danske Garderforeninger for 6. gang inviteret 
alle nuværende og gamle gardere fra hele Dan-
mark til Hvide Sande for at deltage i Gardernes 
vandskiløb. Igen i år blev det en stor succes, 
da omkring 60 gardere m/k havde taget imod 
invitationen og mødte op i Hvide Sande til en 
spændende lørdag. 
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10-14Midtjylland (II)

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

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. garderforening.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

Generalforsamling
Husk generalforsamling med middag for forenin-
gens medlemmer torsdag den 9. oktober 2014 kl. 

Grill aften/virksomhedsbesøg
Fredag d. 29. august afholdt Garderforeningen 
virksomhedsbesøg/grill aften hos NOV-78 Kri-
stian Nørskov i Bjerregrav. (Bjerregrav Maskin-
station). Der var fremmødt 28 gamle gardere 
og ledsagere.
Aftenen startede med et stort traktement, 
hvor der bestemt ikke manglede noget. Spis-
ningen foregik i en af slægtsgårdens længer, der 
er ny opført efter en brand.
Kristian Nørskovs bedstefar, Laust Nørskov 
aftjente sin værnepligt ved Livgarden og han 

De lokale spillemænd blev standsmæssigt bragt 
til gården

Fredag den 10. oktober kl. 18.30 
Keglespil 
Aarhus Skøjtehal, Gøteborg Allé 9, 8200 Aarhus 
N.
Først nyder vi kokkens lækre mad.
Herefter går vi på keglebanen og kæmper om at 
blive årets keglekonge.
Der sluttes af med kaffe og konditorens lækre 
lagkage.
Pris kr. 150,-/pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding:
Jørgen Ø. Johnsen    tlf. 4075 1724.

MAR-67 Leif Johannes Hovvej

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

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

Onsdag den 22.oktober kl. 18.00
Så er der mulighed for at prøve en fly simulator. 
Du kan bl.a. prøve følgende:   
•	 F-16	simulatorer	–	verdensnyhed	nu	i	full-

dome
•	 R22-	og	Boeing	737	NG-simulatorer
•	 BattleStation
Du kan læse meget mere om oplevelsescentret 
på www.rezultat.dk eller  www.f-16simulator.
com.
Arrangementet løber af stablen den 22.10.2014 
fra kl. 18.00 til 20.00 hos Rezultat, Glamhøjvej 
30, 8220 Brabrand. Der er mulighed for at købe 
sandwich og drikkevarer.
Deltagerantal 20-30 
Speciel pris pr. deltager er kr. 350,00.
Tilmelding skal ske senest den 7.10. 2014 til Gar-
derforeningen for Silkeborg og Omegn:
Poul Lauridsen tlf. 2012 7596 eller Keld Blokager 
tlf. 2972 7199.

Den 27. august deltog 25 i arrangementet ”En 
sejltur med Hejren”, hvor vi havde lejet båden 
Falken. Vi havde en hyggelig tur, og nød det 
gode vejr og stemningen om bord. Et arrange-
ment der er værd at gentage næste år.

AUG-04  Martin Østergaard

Søndag formiddag den 24. august skulle der 
skydes landsskydning på 200 m. Seks gamle 
gardere mødte op ved Ulfborg Skyttecenter, 
efter indtagelse af kaffe og rundstykker tilsat 
lidt styrkende, gik man på skydebanen. Resul-
taterne vil indgå i den samlede resultatliste, der 
vil fremkomme når samtlige gardere, der har 
lyst, har skudt deres landsskydning på 200 m. 
Til den tid bliver det så offentliggjort hvilken 
placering vore resultater kunne række til.

JAN 72 Anders Bjerg

var desuden medlem af folketinget fra 1914 
til 1947. Efter spisningen var det muligt at se 
Laust Nørskovs gamle kontor, der står næsten 
som da Laust Nørskov brugte det.
Herefter var der mulighed for ”mændene/dren-
gene” at komme ud og sparke dæk på maskin-
stationens maskiner.
Under hele arrangementet underholdt lokale 
spillemænd.
Vi havde en rigtig god aften og stor tak til 
Kristian Nørskov og frue for at de åbnede deres 
hjem for foreningen.

AUG-82 Jørn Bech

18.30 i Borgernes Hus, Søballevej 6A, Veng, 8660 
Skanderborg.
Vær opmærksom på, at generalforsamlingen er 
rykket én uge, så det er anden torsdag i oktober.

Bankospil
Husk, at vi spiller bankospil den 23. oktober og 
den 20. november 2014 på Restaurant Sølyst, 
Sølystvej 32, 8660 Skanderborg. Tag gerne fami-
lie og venner med.
Der er gode præmier: ænder, ribbenstege, kyl-
linger, rødvin og chokolade.
Vi hygger os i pausen med kaffe og oste-/rul-
lepølsemadder.
Kom i god tid, så du kan vælge dine vinderplader. 
Skanderborg Marineforening og Garderforenin-
gens medlemmer opfordres til at møde op i stort 
tal. Læs mere på vores hjemmeside.

Repræsentantskabsmøde 2016
Det er nu endeligt besluttet og godkendt, at 
Repræsentantskabsmødet i 2016, som afholdes 
i Skanderborg af Garderforeningen for Skander-
borg og Omegn, afholdes lørdag den 28. maj 
2016.

Foreningen fylder 100 år den 4. februar 2016.

200 meter skydning i Honum
Den 4. og 11. august afholdtes 200 meter 
skydning i Honum, hvor der deltog skytter fra 
Garderforeningerne i Skanderborg og Horsens.

AUG-72 Asger Thykjær
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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

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

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

Kommende arrangementer:
 
Onsdag den 1. oktober kl. 10.00
Kammeratskabsformiddag m/ledsager. 
 
Onsdag den 8. oktober kl. 19.30
Skyde-og kammeratskabsaften (OJ)
 
Tirsdag den 14. oktober kl. 19.30 – Bowling-
aften.
Bowling for hele familien. Kom med til en hyg-
gelig familieaften, hvor Erich som kyndig vejleder 
arrangerer en mini turnering med præmier samt 
lidt godt til alle børn.
Tilmelding til Erich senest søndag den 12. okto-
ber 2014.
Mødested: Haderslev Bowl and Fun, Vinkelvej 17, 
6100 Haderslev.
 

Onsdag den 22. oktober kl. 19.30
Skyde- og kammeratskabsaften (BN)

Siden sidst
På grund af sommerferie har der ikke været 
aktivitet i august måned, men i september er vi 
så småt ved at lægge fra land med udsendelse 
af vores nye årsprogram, som alle medlemmer 
i skrivende stund gerne skulle have modtaget 
– hvis ikke, så kontakt enten formand eller et 
bestyrelsesmedlem, så vi kan få rettet evt. 
adressefejl eller lignende.
 
Vi har også deltaget i Flagdagen lokalt i Hader-
slev og i samarbejde med Haderslev Kaserne, 
ligesom vi den 20. september 2014 faktisk 
havde 2 spændende arrangementer at tage 
stilling til, nemlig Vingsted skydningen og 
lokalt ”Åbent Hus” arrangement på Haderslev 
Kaserne, hvor vi traditionen tro har deltaget 
med en mindre hverve udstilling.
  JUL-90 Mikael Ridstrøm Lauritzen

Kommende arrangementer:
Generalforsamling:
Der indkaldes til generalforsamling tirsdag d. 21. 
oktober 2014 kl. 18.00 på Den Gamle Kro i Grå-
sten. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Grønlangkålsspisning på Ballum Slusekro 
mandag d. 8. december 2014 kl.18.30. Tilmel-
ding til Jørn Otto Dahlmann 6175 6913.

Bestyrelsen

Ålespisning
Varde og omegns Garderforening, holder onsdag 
d. 22. oktober 2014 Ålespisning på Lyne kro kl. 
19.00.
Senest tilmelding er torsdag d. 16. oktober 2014. 
Prisen er 249 kr. + drikkevarer.
Tilmelding kan ske til vores formand Carsten 
Christensen på tlf. 4011 3002 eller via vores 
hjemmeside Varde-omegns-garderforening.dk 

Bestyrelsen

KLUBAFTEN
Første klubaften efter sommerferien er som sæd-
vanlig på Hotel Hedegården i Vejle torsdag den 2. 
oktober kl. 20.00.
Husk at du dér altid har mulighed for at møde 
nogle af dine gamle garderkammerater.
Der er altid fine favorable priser på evt. efterføl-
gende smørrebrød, eller hvad nu Hotellet stiller 
med af overraskelser, til samme lave priser, og så 
er der foredrag,

Vil du med til Fremmedlegionen?
Den franske Fremmedlegion (Légion Étrangère) 
har været indsat i et utal af brændpunkter rundt 
om i verden, og enheden har en helt særlig anse-
else og respekt blandt ligesindede. Nu får DU 
mulighed for at komme bag den ellers notorisk 
lukkede facade, når Garderforeningen får besøg 
af foredragsholder Lars Larsen der vil fortælle om 
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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)

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

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

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

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

enhedens oprettelse, historie, myter, krigsdelta-
gelse og ikke mindst danskere i Fremmedlegionen 
– herunder Prins Aage der af Fremmedlegionen 
stadig hyldes som en helt særlig personlighed 
(han var jo også garder!). Vel mødt!
Tidspunkt: 2. Oktober 2014 kl. 20:00
Sted: Hotel Hedegården i Vejle
Tilmelding: Kai Hansen på mail k.internet@pc.dk 
eller mobil 24 84 48 25 senest 25. september 
2014
Pris: Gratis for medlemmer af foreningen + fami-
lie

Indkaldelse til Garderforeningens julefrokost 
2014!
Kald det bare ”rettidig omhu” når vi siger at 
julen nærmer sig, men vi ved af erfaring at der 
skal planlægges i god tid hvad angår den herlige 
højtid.
Derfor håber vi meget på at du allerede nu vil 
reservere tid i kalenderen til julefrokosten 2014 i 
DIN Garderforening – vel mødt! 
Tidspunkt: 14. november 2014 kl. 18.00
Sted: Hjemmeværnsgården, Niels Finsensvej 4,
7100 Vejle
Pris: 50 kr. Mad og drikke af det gode mærke ”ad 
libitum” og hyggeligt samvær med gamle gardere 
til den beskedne pris (næsten gratis ) -- kr. 
50.00 all inklusive. 
Tilmelding /Afregning til konto: reg.nr. 1682 - 
3224031482.
S.U.: Senest 9. november 2014.

Flugtskydning/grill – Hedensted flugtskyd-
ningscenter d. 14. aug. 2014
Vi var samlet 14 medlemmer/familie til en hyg-
gelig aften i Hedensted Flugtskydningscenter.
Under vejledning fra kyndige instruktører fra 
flugtskydningscentret fik vi en spændende og 
udfordrende skydning med ”duer” fra alle ret-
ninger. Alle fik mulighed for at gå banen igen-
nem 2 gange, så der blev løsnet mange skud.
Samlet vinder Jens Palmelund som fik overrakt 
sin velfortjente pokal og præmie.
Som afslutning blev der grillet og den gode 
mad og drikke blev nydt med højt humør i 
klubhuset.
En rigtig hyggelig aften sluttede ved 22 tiden.

SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
ttps://www.facebook.com/groups/Garderfor-
eningen/
Kai Hansen, k.internet@pc.dk
Mobil 24 84 48 25

                          

Kommende arrangementer:
Skydning:
Tirsdag den 7. og den 14. okt. kl. 19 er der 15 
meter skydning og pistolskydning på banerne i 
FKS hallen. Mød op og vedligehold dine skyde-
færdigheder og hav i øvrigt en hyggelig aften.

Bowling
Torsdag den 27/11. kl. 19.00. Tilmelding til Poul 
Agertoft på 2081 4272 eller poul.agertoft@post.
tele.dk

Gule Ærter
Torsdag den 16. okt. kl. 18.30 er det tid til Gule 
Ærter. Derfor vil vi gerne have tilmelding til for-
manden Henrik Gattrup på enten telefon 2073 
4089 eller på mail: hgprivat2@gmail.com
 
Gennemførte arrangementer:
Vi har afholdt to 200 meter skydninger i august 
på Skallebølle Skydecenter.
Status Gardergolf Fyn 2014
Sct. Knuds Golfklub i Nyborg 29/8. Vi mødtes i 
småregn; men da vi startede klarede det op - et 
kvarters tid - og så tog regnen fat for alvor. Det 
blev en våd historie (igen).

Dagens vinder blev Herluf Hansen fra Nord-
fyn, nummer to Benny Ohlsen også Nordfyn, 
nummer tre og fire Frede Bang Olsen og Niels 
Skovgaard begge Den Fynske.
I den samlede stilling fører Frede Bang Olsen 
med 13 matchpoint foran Herluf Hansen med 
12. På tredjepladsen er Niels Skovgaard den 
sidste kandidat til at vinde sammenlagt.
Vi mødes næste gang 19/9 i Blommenslyst, 
hvor alle andre kan kaste nerverne fra sig. Vi 
kan ikke vinde pokalen, men vi kommer for at 
gøre vort bedste på banen og nyde det kam-
meratlige samvær.
Husk at den Fyenskes Golf Match er åben for 
alle fynske gardergolfere. 

JUL-86 Christian Tvede

Kammeratskabsaften med skydning afholdes 
på Telemarken fredag d. 10 .oktober kl. 18.30 
med spisning af medbragt mad. Vi fortsætter den 
anden fredag i måneden, således den 14. novem-
ber, 9. januar, 14. februar, 20. marts. (NB. Denne 
dato er rykket på grund af anden brug af lokalet.) 
Den sidste gang er 11. april. Igen i år håber vi, at 
vi  en af aftenerne vil kunne præsentere en god og 
interessant foredragsholder.

Juleafslutning med skydning for damerne bli-
ver den 5.december. 

Generalforsamlingen bliver fredag den 30. 
januar.
På glædeligt gensyn og vel mødt.

016-NOV-63 Erik Debois

10-14Fyn (IV)
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Fyn (IV)

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. 65 93 81 27 / 40 36 87 62
e-mail: nalle10@dbmail.dk

Hej gamle gardere og fruer, sommeren er gået og 
den var god og varm, nu trækker vi indenfor. 

Vi mødes atter til en ny bowlingsæson i Otterup 
Hallen den 13.10.14 lidt før kl. 19.00. 
Efter spillet drikker vi kaffe, jeg informerer kort 
om sæsonen og håber at både de gamle kendinge 
og nye spillere vil tilmelde sig senest 3 dage før, 
jeg sender SMS ud til spillere fra sidste sæson. 
Med håbet om en god vinter, glæder jeg mig til 
at gense jer.
 APR-79 Niels Thor Rasmussen, tlf. 5132 8086

90-års jubilæumsfesten den 9/8-2014
Bestyrelsen for Nordfyns Garderforening vil 
hermed gerne sige tak for det store fremmøde 
af gamle gardere med fruer. Det blev en hyg-
gelig eftermiddag og aften med skydning, kaffe 
og buffet. Næsten alle var nede og skyde, især 
damerne var vilde med at få lov til at skyde og 
vil gerne være med til vores skydeaftner.
Efter skydningen drak vi kaffe og fik brunsviger-
mand lavet som en garder, snakken gik lystigt 
og pludselig var det tid til vores buffet som var 
en lækkerbisken, alle nød den. Traditionen tro 
udbragte vi et nifoldigt hurra for vores konge-
hus inden vi begyndte samt et hurra for vores 
Garderforening.
Tak til Særslev Skytteforening for lån af lokaler 
og deres hjælp hele dagen samt en stor tak til 
Anni for hendes store hjælp i køkkenet.
På bestyrelsens vegne.

OKT- 80 Renè Rasmussen

Vi fra  bestyrelsen i NGF. har som tidligere år 
forsøgt igen i år at lave nogle arrangementer, 
som burde kunne tiltrække nogle flere med-
lemmer, men ak nej det er Tordenskjolds Sol-
dater om igen.
Den første tur vi havde var torsdag den 12. juli, 
der mødtes vi på Humlemagasinet. Vi startede 
med at gå en tur i parken, og nogle gik ind for 
at se hvad de bød på. Dem der havde været 
inde var meget betaget. Herefter gik vi ud i 
den varme sommer, her fik vi vores medbragte 
kaffe og kage. Vi sluttede af med en kold øl 
og vand.

Vi kørte hver til sit, en tak til jer, en dejlig dag.
Vi sluttede sommeren af med en grilldag tirs-
dag den 5. august hvor vi igen var inviteret ned 
til Anna og Gunner M. i Revsøre camping, vi 
startede med kaffe og kage og en øl og vand, 
herefter gik vi ud på græsset. Vi var 10 perso-
ner hvor vi delte os i to hold, det ene spillede 
petanque og hold to gik i gang med Kongespil, 
herefter blev der byttet, men nu var det på tide 
at komme ned i bølgen blå og blive svalet af på 
grund af den hårde varme.
Vi gik op og fik startet grillen, fik den med-
bragte mad sat frem, så kunne vi godt sætte 
os til bords, der var kolde øller vin og vand, vi 
sluttede aftenen af med Annas hjemmelavede 
lagkage og en lille én til kaffen. Vi takker Anna 
og Gunner for en dejlig dag.
Der er indkaldt til Generalforsamling i Aunslev 
hallen tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 18.00 
med gule Ærter Flæsk, hvad generalforsamlin-
gen byder på står i det lille blad.
Vi fra bestyrelsen ønsker alle gardere, familier 
og venner fortsat godt år 2014.

490-MAJ-62 Donald Petterson

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

Så er vi næsten kommet ind i efteråret når 
dette læses, men alligevel er de indendørs akti-
viteter ved at være i gang, bowling er startet 
om torsdagen, det gjorde det i uge 35, og nu 
er tiden kommet til indendørs 15 m. i Ollerup. 
Som sædvanlig skydes der den 2. og 4. tirsdag 
i måneden fra kl. 19.00 Skolebakken i Ollerup, 
efter skydning er der kaffe og brød.
Af hensyn til arrangementet er der bindende 
tilmelding til familiebowling i SVB. Bowling 
center så hvis I vil med så tilmelding til Ole 
6224 1250.
Husk at i november kan I godt sætte kryds i 
kalenderen til den årlige generalforsamling som 
foregår i Marineforeningens lokaler ved Ærø 
færgen i Svendborg, det er den 28/11.
Så er 200 m. overstået for i år og det har været 
en god sæson hvor der har været 7- 9 skytter 
fra foreningen, som også har kunnet finde den 
lille sorte plet derude sådan nogenlunde. 
Der har også været afholdt Idrætsskydning i 
Chr. Minde den 31/8, og der tog Garderfor-
eningen som næsten sædvanlig godt for sig 
af præmierne. Der var 9 præmier til 5 Skytter, 
resultaterne kan fås ved henvendelse til Ole 
eller Finn M.

Bankospil
Husk at sætte kryds i kalenderen tirsdag den 4. 
november. Der afholder vi vores årlige bankospil. 
Det foregår i Lillebæltshallens Cafeteria. Der 
bliver masser af gevinster. Husk at medbringe en 
gave til lotteriet til en værdi af ca. 25 kr. Med-
lemmer af andre foreninger, naboer samt familie 
er meget velkomne, så mød op til en hyggelig 
aften.
  
Skydning
Husk skydning på 15 m i Lillebæltshallen hver 
onsdag fra kl. 18.30. Kontakt evt. Knud på tlf. 
4021 6548.

Grillaften 
Igen i år skal lyde en tak for en meget fin grill- 
aften hos Sinne og Knud. Ca. 20 fremmødte 
gardere med påhæng var mødt frem og kunne 
under spisningen nyde underholdningen med 
Børge & Flemming på trompet. Det var ikke 
den varmeste aften i sommeren, men der var 
sat varmeovne op, så ingen frøs. Tak for en 
hyggelig aften til Sinne og Knud.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

For hold blev vi en flot nr. 2 af 5 foreninger og 
der var kun 4 point forskel mellem nr. 1 og 3 
og så blev det også en fra foreningen som blev 
årets Mesterskytte; Finn Madsen med 67 p. et 
godt og hyggeligt arrangement.
Med håb om en god efterårs sæson.

JUN-85 Finn Madsen
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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 · Giro 6 40 28 28 
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk 

www.garderforeningen.dk

www.eriksen-co.dk

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

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

Seniorfrokost
Mandag 13. oktober 2014 kl. 13.00 afholdes den 
årlige Seniorfrokost i Kantinen på Hærens Offi-
cersskole på Frederiksberg Slot. Denne frokost 
er for de medlemmer der enten fylder 80 år i år 
eller er ældre på denne dato. De medlemmer 
det drejer sig om vil modtage en invitation fra 
bestyrelsen.
Mandag den 20. oktober 2014 kl. 19.00 vil kap-
tajn Jacob Borges-Michaelsen fortælle om sin 
udsendelse til Mali og andre historier fra sine i alt 
8 udsendelser. Det sker i Kantinen på Station 1 

(Politistationen på Halmtorvet). Efter indlægget 
vil vi få serveret lidt mad fra politistationens kine-
siske køkken. Prisen er 150 kr. pro persona.
NB! Bemærk dato og sted.
Bindende tilmelding mellem den 1. og 12. okto-
ber enten via hjemmesiden (hjemmesiden er 
ændret, så man ikke længere skal logge sig ind) 
www.garderforeningen,dk eller på tilmeldingste-
lefon 4081 0040 (mellem kl. 18.00 og 20.00). 
Ledsagere er velkomne. 

Fødselsdagsreception
Den 22. august 2014 var en snes medlemmer 
samlet i Sergentmessen på Livgardens Kaserne 
til reception i anledning af foreningens 129 års 
fødselsdag. Vejret var ikke med os, men allige-
vel blev det et par hyggelige timer indendørs 
med historier om, hvordan det var i gamle 
dage krydret med de nyeste oplevelser fra et 
medlem, der som garder var blevet hjemsendt 
den 31. juli 2014.

29. august 1943 mindet
Dagen for tyskernes angreb på de danske kaser-
ner den 29. august 1943 blev mindet ved min-
detavlen for de to fra Den Kongelige Livgarde, 
kaptajnløjtnant S. Snerding og oversergent K. 
O. Norvin, der faldt ved angrebet på Kasernen. 
Efter en kort tale af chefen for Vagtkompag-
niet, major Søren P. Østergaard, lagde denne 
en krans fra Hæren, og formanden for Garder-
foreningen i København, JAN-70 Jørn Knudsen, 
lagde en krans fra foreningen. En Tambour 
blæste ’Danmarks sidste honnør’, hvorefter der 
holdtes et minuts stilhed. Efterfølgende blev 
deltagerne beværtet i Officersmessen. 

JAN-70 Jørn Knudsen
 

SKYTTELAUGET Kortdistance
Vi er nu godt i gang med den nye kortdistance-
sæson, hvor der er blevet skudt i en måned. Vi 
har afholdt Fugleskydning og vi har kåret den nye 
Fuglekonge. Nu gælder det så vore trænings-
aftener, hvor vi hver onsdag skyder på banerne 

på Carlsberg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68 
fra kl. 18.30. Geværer og skydebaner er klar til 
træning henholdsvis onsdag d. 1., 8., 15., 22. og 
29. oktober.

Bowling
Sidste skud for Skyttelaugets aktiviteter er bow-
ling. Der er reserveret baner til Skyttelauget i 
World Cup Hallen i Rødovre torsdag d. 23. okto-
ber kl 19.00. Tilmelding senest 15. marts enten 
på skydebanen eller til formanden.  

Langdistance
På langdistancen mødes vi søndag den 12. og 
søndag den 26. oktober kl. 08.00 til morgenkaffe 
på Københavns Skyttecenter i SKAK-huset ved 
den store parkeringsplads lige indenfor lågen. 
Når kaffen er drukket går vi på banerne og sky-
der.
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 oplysnin-
ger om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås 
ved henvendelse til formanden på telefon 4444 
2473.

Internet
Husker du at læse Skyttelaugets medlemsblad 
”Sigtekornet” på internettet, - gå ind på www.
garderforening.dk/GSLsigtekornet.html

OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Ordinært Mumiemøde er: Tirsdag den 7. okto-
ber 2014 kl. 11.30 på Livgardens Kaserne.
Formand SEP-59 Ove Rygaard tlf.: 4914 1845, 
e-mail: over@post.tele.dk

10-14Sjælland og Øerne (V)

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.
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Sjælland og Øerne (V)

Tirsdag den 5. juni deltog chefen for Livgarden i GarderMumiernes månedlige sang- og frokostmøde. 
Som det ses på billedet var Obersten også med til at hylde månedens runde fødselarer – 2x75 år og 
2x85 år, i alt 320 år. 

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. 28 70 61 45
e-mail: peter@pedersen.mail.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

I oktober – formentlig i uge 43 -  åbner Svaneke 
Bryghus dørene for Bornholms Garderforening. 
Da det nøjagtige tidspunkt ikke er faldet endeligt 
på plads, vil en indbydelse tilgå medlemmerne 
snarest muligt pr. mail

Kommende arrangementer:
Mandag, d. 6. oktober, kl. 18.30 Klubaften i 
Sergentmessen på Garderkasernen. OL Bodo 
Crenzien, tidligere chef for Jægerkorpset, beret-
ter under overskriften „Hvorfor Jægerkorpset?” 
om Jægerkorpset og dets arbejde for Danmark.

Mandag, d. 3. november, kl. 18.30 Kammerat-
skabsaften i Sergentmessen på Garderkasernen. 
Denne aften uddeler vi årstegn for medlemskab 
af en Garderforening. Medio oktober udsendes 
invitationer til de medlemmer, som i.flg. forenin-
gens fortegnelser skal have tegn i år.
Derfor: Mener du, at du I år er berettiget til 
årstegn, men ikke har modtaget invitationen 

ultimo oktober, bedes du kontakte foreningens 
sekretær.
Denne aften har vi den store glæde, at De Dan-
ske Garderforeningers præsident, kammerherre, 
oberst Flemming Rytter deltager. Præsidenten vil 
forestå overrækkelsen af årstegn.
Tilmelding til spisning senest hhv. onsdag, d. 1. 
oktober og 29. oktober til næstformand 473-
NOV-59 Ole Meinung, tlf.: 4817 2097.
Husk at tilmeldingen er bindende: D.v.s. at møder 
man ikke op og ikke senest ved tilmeldingsfristens 
udløb har meldt sig fra igen, SKAL der betales for 
den bestilte mad – ellers skal dine garderkam-
merater betale for dig!

Arrangementsomtale:
Ved efterårets første klubaften, d. 1. septem-
ber, havde vi den store glæde, at vicedirektør 
ved Zoologisk Have i København, Bengt Holst, 
besøgte os.
Bengt Holst er selv gammel garder og sluttede 
sin aktive karriere i Forsvaret hos Livgarden 
som MJ-R.

Vi fik en meget interessant beretning om, hvor-
ledes fremtrædende zoologiske haver rundt om 
i verden samarbejder om avlsarbejde blandt 
dyrearterne. Dette arbejde sker i forening med 
de enkelte zoologiske havers bestræbelser på at 
give dyrene en indholdsrig tilværelse. En sådan 
medfører også, at dyrene må have lov til at 
formere sig! Yngelpleje er meget væsentligt for 
dyrenes velfærd.
Selvfølgelig fik vi også en grundig gennemgang 
af forløbet omkring giraffen Marius!
Med forståelsen for avlsarbejdet og havernes 
ønske om at give dyrene et godt liv, hvor de 
også formerer sig, sker det, at et dyr ”bliver 
tilovers”, hvis der ikke et andet sted i verden er 
en zoologisk have, som står og har brug for et 
dyr af denne art og med en genetisk arv, der 
ikke for meget ligner den, de dyr man allerede 
har, har. Der var ikke en zoologisk have, der 
manglede en giraf som Marius.
 DEC-83 Steen M. Munk

Frederiksborg Amts Garderforening: Vicedirektør Bengt Holst fra Zoologisk Have i København 
besøger efter foredraget Garderstuerne og næstformand 473-NOV-59 Ole Meinung viser rundt.

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

Efterårets arrangementer.
Bowling.
Roskilde Bowling Center, Ro’s Have 16, kl. 19.00 
på følgende datoer:
1/10 - 15/10 - 29/10 - 12/11 - 26/11 & 10/12.
Tilmelding til Hans Bøge på e-mail: jonnaog-
hans@privat.dk eller tlf. 4656 1399.

Kegle.
Roskilde Kegle Center. Th. Nielsensvej 8 B, kl. 
1900 på følgende datoer:
7/10 - 21/10 - 4/11 - 18/11 - 2/12 & 16/12.

Andespil.
Vor Frue Sognegård, Vor Frue, torsdag den 20. 
november. Nærmere tilgår i næste garderblad.
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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. 
e-mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

Bowling: turneringen starter tirsdag, den 7. 
oktober 2014 kl. 19.00 i Haslev Bowlingcenter. 
Der bowles 1 time pr. aften à 40 kr. pr. person. 
Der bowles på følgende dage: 7. oktober, 4. 
november og 2. december. Efter nytår bowles der 
den 6. januar, 3. februar og 3. marts. 
Se foreningens hjemmeside eller kontakt bow-
lingleder Henrik Stenager Hansen på tlf. 5556 
4093.

JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen

Kære Garderkammerater.
Hermed lidt nyt fra din Garderforening.
Kommende arrangementer:
Bowling og skydning starter i oktober såle-
des.
Skydning: 28. okt og 25. nov. Yderligere datoer 
følger. 

Bowling: 8. okt. 12. nov. 10. dec. I 2015 bliver 
det 14. jan. 4. febr. 11. marts.
Mht. til bowling er tilmelding nødvendig til tom-
myaaboe@hotmail.com

30. okt. afholder vi en kammeratskabsaften, 
med visning af film fra Blå Fest, filmet af Tages 
hold fra VTV. Det foregår på Produktionsskolen 

på Fabriksvej 20. Skipperlabskovs, øl og vand til 
rimelige priser. Mht. maden er tilmelding nød-
vendig til tommyaaboe@hotmail.com senest 24 
okt.

7. nov. afholder vi vores traditionsrige andespil 
i Skydeselskabets lokaler i Stengade, hvor familie 
og venner er meget velkomne, fine præmier og 
godt selskab, det bliver ikke større!
Du får en særlig invitation, med et girokort til 
kontingentbetaling for 2015, tilmelding til beta-
lingsservice opfordres.
Som du ser, er der gang i den, mød op og mød 
gamle kammerater eller få nogle nye.
Følg foreningens liv, se billeder fra arrangemen-
ter og øvrige oplysninger på vores hjemmeside.

Som lovet sidst, får du beretning fra fugleskyd-
ningen.
22 morgenfriske tidligere gardere mødte op 
til dejligt hjemmebagt brød (tak til Ebba) og 
pålæg.
Afgående fuglekonge afgav første skud, og 
så var vi i gang. Næbbet blev skudt ned af 
Mogens Gundersen, højre vinge af vores nye 
medlem Jesper Christiansen, venstre vinge af 
Hans Jørgen Flyggaard, halen af Jørgen Skov. 
Brystpladen, og herved ny fuglekonge, blev 
skudt ned af Jesper Christiansen, Stort tillykke 
til vort nye medlem.
Pistolskydning blev vundet af Lars Svane og 
pilespil af Gunnar Birnum.
Alle deltog i nedtagning af skydebane, telte og 
oprydning.
Vejret var med os og alle var glade.
Kl. 18.00, mødtes vi til en dejlig middag, med 
præmieoverækkelse og hyggeligt samvær.

NOV-74 Tommy Aaboe

Vores årlige fugleskydning blev igen afholdt i 
Marineforeningens dejlige lokaler. For første 
gang deltog medlemmer fra Gardehusarfor-
eningen. Vejrguderne var ikke helt på vores 
side. Efter 28 skytter havde afgivet 406 skud 
måtte fuglene til sidst overgive sig.
Resultatet af nedskydningen blev således: Kro-
nen nedskudt af Kim Wass for Leif Fokking, 
Næb nedskudt af Kim Wass for Lisbeth Ort-
mann, Halsen af Gurli Rye Andersen for Leif 
Fokking, Højre Vinge af Gurli Rye Andersen 
for Ingrid Geertsen, Venstre Vinge af Martin 
Lindegaard for Dorte Krohn, Højre Klo af Bent 
Ortmann for vores faneløjtnant Per Helbæk, 
Brystpladen af sidste års fuglekonge Jens Ras-
mussen for Sv. Aa. Rasmussen, der således blev 
den nye fuglekonge. ”Damebrystpladen” blev 
nedskudt af Gurli Rye Andersen for Vivi Hørup, 
der således i det kommende år kan bryste som 
fugledronning.
På grund af skytternes manglende formåen, 
eller måske fuglen blot var usædvanlig sejlivet, 
undlod vi at nedskyde venstre klo og halen. Det 
skyldes nok mest, at sulten efter den dejlige 
buffet meldte sig efter 3½ timers skydning. De 
indkøbte præmier til disse to dele af fuglen, 
blev under spisningen bortloddet !
Efter skydningen fik vi serveret en dejlig buffet 
og herunder fik vore vindere overrakt præmier.
Vi havde alle en rigtig dejlige og hyggelig dag.

SEP-68 Erik Rye Andersen

Formanden Leif Fokking flankeret af de nye og 
meget værdige, fugledronning Vivi Hørup og fug-
lekonge Sv.Aa. Rasmussen.
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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

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.holbekamtsgarderforening.dk

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

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

Formand: 789-SEP-63 Palle Cornelius Castbak
Bredekildevej 50, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 67 89
e-mail: castbak@ka-net.dk

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 

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

Køge og omegn (15/10 1919 – GF 45)

Formand: SEP-85 Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. p. 22 41 22 88
e-mail: hagerlin@dbmail.dk
www.koogf.dk

BOWLING afholdes onsdag den 8. oktober i 
Mega Bowl, mellemvang 5 i Holbæk.
Se mere om arrangementet i GARDERSABLEN.
Tilmelding til Bent Pedersen på tlf. 5932 8219 
eller på e-mail; karenbent@c.dk.

KAMMERATSKABSAFTEN afholdes onsdag den 
22. oktober klokken 18.30 i GARDERSTUEN.
Der serveres Gule Ærter med flæsk og pølse, 
pandekager med syltetøj, samt kaffe og kage. 
Pris kr. 120,00. Som gæst deltager vicepræsident 
Jens Crone, der under kaffen vil komme med et 
indlæg om Veteranhjemmene.
Tilmelding ikke senere end 15. oktober til for-
mand Kaj Kristensen på telefon 5943 2730.

JUL-99 Brian Ravn Printz

Aktivitetsoversigt:
Vinterskydning: Første skydeaften er mandag 
den 6. oktober kl. 18.30. Indbydelse er udsendt.

Bowling: Der bowles tirsdag den 7. og den 21. 
oktober. Se den udsendte indbydelse om bow-
lingsæsonen for de nærmere oplysninger om 
til- og framelding.

National Flagdag: I Høje-Taastrup Kommune 
har man i samarbejde med bl.a. Garderforenin-
gen besluttet at rejse en æressten til minde om 
de danskere, der har været udsendt i mission fra 
Danmark siden 1948. Der har været arbejdet med 
projektet siden sidste års markering. Afsløringen 
af æresstenen sker ved et samlet arrangement, 
der indledes med en andagt i Taastrup Nykirke 
efterfulgt af en fælles march ad Hovedgaden til 
Magdas Park, hvor stenen bliver afsløret. 

Bowling: Når dette skrives er bowlingsæsonen 
ikke begyndt endnu, men der er kommet tilmel-
dinger fra stort set alle, der deltog i sidste sæson 
så vi kan se frem til en række gode træningafte-
ner. 729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Bowling
Bowlingsæsonen startede den 3. september. Vi 
bowler hver onsdag kl. 16.00 i Star Bowl, Elme-
gade 16. Alle er velkomne. Også vore damer, 
som vi gerne ser den første onsdag i måneden. 

Bowling
Vi er nu startet op og har en bane mere til rådig-
hed i denne sæson, så kom og vær med, fra klok-
ken 18.00-19.00 i Køge Bowling Center.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 5614 
1710.

Skydning
Første skydedag i den ny sæson er tirsdag den 7. 
oktober 2014. Vi glæder os til at se rigtig mange 
skytter.
Afslutning for skydning er fastlagt til den 27. 
marts 2015.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.

Garderstuen
Starter igen op sammen med skydning, hver 
tirsdag fra klokken 19.00 -21.00 og Ole er klar 
bag baren.

Stafet for livet
Arrangementet fandt sted 23.-24. august 
2014.
Vor forening var repræsenteret ved ovennævnte 
arrangement på Køge Marina, som satte fokus 
på kræften. Alle fremmødte ydede en stor ind-
sats ved både opstilling af vores stand og som 
stafethold på den 500m lange bane, hvor der i 
alle 20 timer, skulle være en repræsentant for 
foreningen på banen, med vores depeche, som 
var den lille ”garderstatue” fra Garderstuen. Vor 
fane var med og hilste for såvel ”fightere” som 
stafetdeltagere på den første runde. Vejret var 
ikke med os hele tiden, men lysfesten lørdag 

aften var meget stemningsfuld. Vi takker alle 
for den store indsats.

Skovtur 2014
Arrangementet fandt sted 31. august 2014.
Vejrguderne havde bestemt, denne dag, at 
det skulle regne. Det havde dog ingen ind-
flydelse på deltagernes humør, da vi i tørvejr 
startede  med rundvisning på Roskilde Kloster. 
Klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen guidede 
os rundt på sin arbejdsplads og øste ud af sin 
viden og store engagement. Vi sluttede med 
forfriskning i Riddersalen, hvor han levende 
fortalte om sin tid ved Dronningens Adjudant-
stab og sin korte tid ved Livgarden. Derefter gik 
turen til Sagafjord og det store kaffebord. Vi fik 
ikke den udsigt vi havde ”regnet” med på turen, 
men hvad gør det når man er sammen i godt 
selskab. Tak til alle for indlevelse, støtte ved 
vort lotteri og godt humør.

Hjemmesiden
Vor nye hjemmeside er nu fuld funktionsdyg-
tig. Husk at besøge den og se det nye outlook. 
www.koogf.dk, hvor der er opdaterede nyheder 
fra foreningen, samt billeder fra afholdte arran-
gementer, nye som gamle og især fra besøg hos 
vore fødselarer.

Steen Rasmussen

Vi bowler og spiser sammen til rimelige priser. 
Har du spørgsmål, så ring til Hans Knudsen, tlf. 
5950 8607.

Virksomhedsbesøg
Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 18.30 besøger 
vi Combipack Danmark A/S, Stejlhøj 23, Kalund-
borg. Combipack foretager pakning, opbevaring 
og distribution til medicinalindustrien – bl.a. 
Novo Nordisk – og hører til blandt Kalundborgs 
betydningsfulde virksomheder. I forbindelse med 
besøget bydes der på sandwich, øl og vand.
Tilmelding til Finn Nielsen, tlf. 5950 8738, Kar-
sten Jensen, tlf. 5950 1203, eller undertegnede, 
tlf. 5951 6789 eller mail: castbak@ka-net.dk 
– senest torsdag den 2. oktober. Så du bedes 
tilmelde dig hurtigst muligt.

789-SEP-63 Palle Castbak

Nordre Birk (19/11 1941 – GF 62)

Formand: 115-AUG-67 John Lange
Kielshøj 204, 3520 Farum 
Tlf. 44 99 15 39 · Mobil 27 57 15 39
e-mail: john.lange@mail.dk

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

Kommende arrangementer
Efterår 2014
25.10.14. Stiftelsesfest bliver i år holdt på Café 
Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte. Vi 
mødes kl. 18.00  med eller uden ledsager til 
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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

en velkomstdrink, inden vi går ind til de festligt 
pyntede borde. Her vil vi få serveret en 3 retters 
festmenu. Efter middagen serveres kaffe, små-
kager m.v. 
Prisen for hele arrangementet er med tilskud fra 
foreningen kr. 275,00. Der vil kunne købes vin til 
maden samt div. drikkevarer til rimelige priser. Så 
mød op i feststemning og højt humør, så vi kan få 
alle mand af huse, så vi kan gentage de tidligere 
hyggelige stiftelsesfester. Tilmelding Jørgen Skov 
Andersen senest d. 18.10.14.

Skydningen på 15 meter fortsætter i oktober og 
november måned. Der vil være skydning manda-
ge i lige uger og den første skydedag i måneden 
er vores damer også velkommen.
Sidste skydning inden jul er mandag den 24. 
november, med damer, hvor vi har turnering og 
skægskydning.
Vi mødes kl 17.00 på skydebanerne under Rund-
forbi hallen, der er vores midlertidige sted at sky-
de. Rundforbi hallen (svømmehallen) ligger på 
hjørnet af Rundforbivej og Egebækvej i Nærum. 
Der er parkering på P pladsen på Egebækvej. 

02.12.14 Julestue
MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Hjemmeside
Følg med i aktiviteterne på vor hjemmeside. 
Adressen er: www.nordrebirksgarderforening.
dk. 

E-mail adresser
Foreningen henstiller til alle medlemmer at de 
sender os deres e-mail adresse. Husk ligeledes 
at melde, hvis I skifter e-mail adresse. NB! Husk 
at tømme jeres postkasser da en del mails 
bliver returneret med besked om postkassen 
er fuld.

BS
Vi vil også opfordre alle til at tilmelde kontin-
gentindbetalingen til BS.
Det sparer kassereren for arbejde og foreningen 
penge.

515-AUG-67 John Lange

Tirsdag d. 19. sept. Var Nordsjællands seniorer 
på tur. Turen gik i år til Antvorskov kaserne.
Vi startede med at samle seniorerne op, dog 
kørte nogle selv. Første stop var Roskilde 
Brandstation hvor Niels Rasmussen havde fået 
morgenbord på plads. Med kaffe og boller og 
en lille opstrammer til næsen. 
Derefter kørte vi til Antvorskov kaserne, hvor 
vi blev modtaget ved indgangen. Vi fik først 

Skyttelauget informerer
Vi har pokalskydning med Marineforeningen i 
Fladsåhallen på 15 m, torsdag d. 16. oktober 
kl. 18.00, med efterfølgende spisning, bindende 
tilmelding til Gert Roerholt tlf. 5570 0646, 2193 
0956.

Bestyrelsen informerer
Sydsjællands Garderforening fylder 107 år. 
I den anledning afholdes lørdag, den 25. okto-
ber 2014, kl 11.00, en Brunch i Kalbyris-Salen 
v/ Garderstuen på Næstved Hjemmeværnsgård, 
Skyttemarksvej 200, Næstved. Vores garderpiger 
er som sædvanlig altid velkommen til at del-
tage. Pris pr. deltager kr. 150,-, som betales ved 
ankomst.
PS. I anledning af dagen får Garderforeningen 
besøg af tidligere præsident for De Danske Gar-
derforeninger direktør & oberstløjtnant Ivan 

oplysninger om kasernens historie. Derefter 
startede rundvisningen med et besøg i smedjen 
som passer hestene med friske sko løbende, 
derefter gik vi over i staldene, hvor der var livlig 
aktivitet med pasning af hestene.
Efter endt rundvisning gik vi over i messen hvor 
der var masser af mad, så det var bare at gå i 
gang. Det var det som soldaterne også fik at 
spise, og det var ikke så ringe.
Efter endt frokost startede vi igen bilerne for 
at køre hjem, undervejs lavede vi et ophold på 
en rasteplads og fik øl eller kaffe alt efter lyst. 
Derefter gik turen hjemad. Og vi var hjemme kl. 
ca. 16.00 for de fleste.
Billedet viser de kvindelige husarers aftrædelse 
til frokost.

305-MAJ-63 Bjørn Hansen

Hermansen. Vi håber at rigtig mange af vores 
medlemmer vil møde op denne dag og være med 
til at fejre Foreningens fødselsdag. Der udde-
les årstegn i forbindelse med fødselsdagsfesten. 
Ordner / tegn anlægges. 
Tilmelding til formanden pr. tlf. 5550 1824 eller 
4015 1824. E-mail: HM.rev@mail.dk, senest den 
20. oktober af hensyn til maden. På gensyn.

Vi holder udvidet bestyrelsesmøde for besty-
relse, udvalgsmedllemmer og besøgsvennerne, 
mandag d. 3. november kl. 20.00, i Garderstuen 
stor sal.
Se også på vores hjemmeside. www.sydsjael-
landsgarderforening.dk

JUL-74 Kristian Rasmussen

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

Kommende arrangementer:
Nu er skyde- og bowlingsæsonen kommet i 
gang og der er plads til endnu flere deltagere i 
den nye sæson. Bowling foregår i Want2bowl, 
Tåstrupgårdsvej i Taastrup og skytterne holder til 
i skydekælderen i Glostruphallen. Kontakt Jakob 
Hjort på 2166 5633 eller Niels Langstrup på 4033 
4172, hvis du har lyst til at være med. Se venligst 
program på vor hjemmeside.

Mandag den 6.10.2014 indbydes der til kam-
meratskabsaften i Glostrup Gl. Præstegård. Vi 
begynder spisningen kl. 18.30. Der bydes på gule 
ærter. For de der ikke ønsker gule ærter, kan vi 
arrangere smørrebrød, og dertil serveres dessert 
og diverse underholdning af os selv. Efter spisnin-
gen kan der spilles kort, medens andre kan hygge 
sig i gemytligt lag. Sidste tilmeldingsdato er tors-
dag den 2.10. så du kan sagtens nå at melde dig 
til hos Jakob Hjort på 2166 5633 eller Niels Lang-
strup på 4033 4172. Vi glæder os til at se dig.

Fredag den 7.11.2013 er der banko i Glostrup-
hallens Restaurant. Reserver dagen nu, og tag 
gerne familie og venner med til en hyggelig aften 
med flotte præmier. Nærmere i næste nummer 
af garderbladet.
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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

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

Afholdte arrangementer:
Lørdag, den 30. august havde 17 trofaste 
medlemmer trodset udsigten til dårligt vejr, 
og var mødt op ved Vestvolden i Brøndby for 
at deltage i vores årlige fugleskydning. Det 
var der ingen af dem der fortrød – vi havde 
en rigtig dejlig dag. Efter afdækning af fanen 
blev paraden overdraget til afgående fugle-
konge, vort æresmedlem Knud Basballe. Knud 
talte om fugleskydningens høje standard og 
var ærgerlig over, at ikke flere medlemmer 
havde fundet herud. Under Knuds kommando 
besigtigede skytterne fuglen, så de ved selvsyn 
kunne se, hvor de skulle placere deres skud. 
Den havde Carl Aage Lausten luret, for han 
skød ”halspladen” ned i første skud. Det er vist 
nok første gang i vor fugleskydningstradition, 
at det er hændt.  
Knud Basballe affyrede selv første skud mod 
fuglens brystplade, og herefter kom turen 
til hver enkelt skytte i indskrivningsorden. 
Vinderne i fugleskydningen blev: Kronen ved 
Jacob Hjorth for Carl Aage Lausten, Halen ved 

Reserverer allerede nu lørdag den 22. november 
2014, til årets store Bankospil.

Vi afholdt vores sommerskydning søndag den 
17. august 2014 på skydebanerne i Skovsø.
Dagen stod i regnvejrets tegn, regnen sørgede 
for at banerne i år ikke støvede, Trods det dårlige 
vejr havde 25 fundet frem til skydningen og vi 
havde en dejlig dag, hvor vi fik skudt med både 
bue og pil, pistol, luftbøsse og salon riffel.
Kl. 13.30 gik vi i gang med at spise vores med-
bragte mad og havde her i tørvejr nogle gode 
timer sammen. 779-SEP-63 Knud Glavind

Fuglekongen 2014 Jakob Hjorth flankeret tv. af formanden og th. af afgående fuglekonge Knud Basballe.

Tom Wiese for Finn Østergaard, Halsen ved 
Carl Aage Lausten for Poul Erik Nielsen, Højre 
Vinge ved Knud Basballe for Jørn Magnussen, 
Venstre Vinge ved Jakob Hjorth for Bent Niel-
sen, Højre Klo ved Dennis Østerholt for Klaus 
Kammer, Venstre Klo ved Carl Aage Lausten 
for Jens Crone, Brystet ved Klaus Kammer for 
Jakob Hjorth. Dermed blev Klaus Kammer årets 
Kronprins medens Jakob Hjorth blev kåret som 
årets fuglekonge.
Efter indtagelse af den medbragte/leverede 
mad med tilhørende drikkevarer, og afsyngelse 
af et par snapseviser, blev skytter og vindere 
hyldet af deltagerne. Vi havde igen i år en dejlig 
dag på Horsedammen.
Vi håber på, at fugleskydningen næste år vil 
trække flere deltagere til.

Opfordringen gentages. Foreningen søger sta-
dig e-mail adresser fra så mange medlemmer 
som muligt. Du ved bedst selv, om du allerede 
har sendt en hilsen til formanden. Det tager dig 
mindre end 2 minutter.  MAJ-70 Jens Crone

DGU (6)

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
170 N Princeton Street, Hoffman Estates, Illinois 60169, USA
Tlf. 1 (847) 490-0422 · Mob. 224-805-6221
Fax. 1(847) 490-0306
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@shipco.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
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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.

Jernbryllup
01-10 265-JUL-45 GF 01
 Gunnar Laursen og fru Inger
 Pælestykket 4. st. th.
 2630 Taastrup
Diamantbryllup
30-10 817-MAJ-49 GF 10
 Jørgen Nielsen og fru Birthe
 Thyboevej 6
 9000 Aalborg
Guldbryllup
10-10 490-MAJ-47 GF 04
 Kristian Jensen og fru Else
 Mallevej 10, Sennels
 7700 Thisted
31-10 MAR-59 GF 46
 Nis Erik Fallesen og hustru Nina
 Værftsvej 7
 6270 Tønder

Fødselsdage
95 år
15-10  482-NOV-39  GF 93 
 Ernst G. Harboe 
 342 Graemere Lane, Northfield 
 Illinois 60093-3135, USA
17-10  233-NOV-42  GF 01 
 Jørgen Amundsen 
 Troels-Lunds Vej 27, A1, 0125 
 2000 Frederiksberg
90 år
26-10  54-MAJ-46  GF 46 
 Karl Kristoffer Juhl 
 Skravevej 28, Langetved 
 6630 Rødding
03-11  34-MAJ-46  GF 10 
 Thomas Østergaard Poulsen 
 Lufthavnsvej 6
 9400 Nørresundby

85 år
24-10  379-MAJ-50  GF 03 
 Johannes Damgaard Hansen 
 Midterfolden 6 D, 7150 Barrit
01-11  117-NOV-50  GF 35 
 Poul Jensen 
 Kirketorvet 12, 2.
 9500 Hobro
03-11  316-MAJ-50  GF 23 
 Karsten Andreas Månsson 
 Overgårdsvej 27, 7430 Ikast
09-11  324-NOV-50  GF 05 
 Jørgen Bækmark 
 Bellisvej 18, 8450 Hammel
80 år
13-10  124-NOV-54  GF 72 
 Egon Thomsen 
 Mejlsvej 84, Frisvad, 6800 Varde
17-10  674-NOV-55  GF 22 
 Henning Bastrup 
 Peter Hansensvej 2 A 
 5600 Faaborg
21-10  098-NOV-57  GF 51 
 Jens Herluf Hansen 
 Skolegade 35, Otterup 
 5450 Otterup
22-10  137-MAJ-56  GF 23 
 Egon Stephansen 
 Fredensgade 10, 10. 0003 
 7400 Herning
24-10  826-NOV-54  GF 14 
 Jørn Pærregaard 
 Lokesvej 22, 4873 Væggerløse
31-10  889-NOV-53  GF 25 
 Arne Staxsen Lagerbon 
 Benløse By 17, 4100 Ringsted
01-11  164-NOV-54  GF 30 
 Jørgen Kaspersen 
 Silkeborgvej 2, 8641 Sorring
07-11  044-NOV-54  GF 66 
 Niels Olesen 
 Helnæsvej 15, 5631 Ebberup
08-11  194-NOV-54  GF 29 
 Poul E. Schou 
 Carl Blochsvej 7, 7000 Fredericia
75 år
11-10  627-SEP-60  GF 01 
 Bo Ronne-Lotz 
 13274 Hunters Lark 
 San Antonio, Texas 78230 
 USA
14-10  969-MAR-59  GF 57 
 Hans Ivar Ravn 
 Godthåbsvej 10, 6100 Haderslev
16-10  900-MAR-59  GF 15 
 Kaj Gunnar Pedersen 
 Læsøvej 7, 8800 Viborg
17-10  957-MAR-59  GF 04 
 Niels Mogens Nielsen 
 Sønder Alle 36, 7760 Hurup Thy
18-10  531-JAN-61  GF 50 
 Henrik Visti Stoll Rasmussen 
 Østre Alle 4, 4900 Nakskov

DG Personalia 10-14

20-10  818-JAN-59  GF 13 
 Erik Petersen 
 Strandvejen 123, Hejninge 
 4200 Slagelse
21-10  709-JAN-59  GF 25 
 Hans Fl. Hegelund Larsen 
 Søleddet 5, 4180 Sorø
21-10  299-SEP-59  GF 01 
 Ove Rygaard 
 Poppelhøj 13, 2990 Nivå
23-10  979-MAR-59  GF 45 
 Jørgen Peder Jasper 
 Langelandsvej 18, st. th., 4600 Køge
28-10  766-MAR-61  GF 36 
 John Preben Møller 
 Toftevej 29, 8362 Hørning
28-10  960-MAR-59  GF 55 
 Thorkild Kudahl 
 Herman Bangsvej 24
 8500 Grenaa
01-11  702-JAN-59  GF 13 
 Ole Grane Pedersen 
 Frederiksgade 6, 2., 4200 Slagelse
02-11  268-MAR-60  GF 56 
 Preben Pilgaard 
 Nejstlunden 28, 9850 Hirtshals
03-11  089-NOV-58  GF 31 
 Christian Højer Christensen 
 Skansevej 10
 4673 Rødvig Stevns
05-11  432-JUL-65  GF 01 
 Niels Peter Georg Helskov 
 Stockholmsgade 25, 2. tv. 
 2100 København Ø
70 år
10-10  237-MAR-64  GF 12 
 Preben Thuesen 
 Rude Havvej 109, 8300 Odder
12-10  039-NOV-63  GF 45 
 Bjarne Villy Lassesen 
 Kirstinedalsvej 13, 4600 Køge
18-10  738-JAN-66  GF 05 
 Peter Hermansen 
 Bævervej 1, 8270 Højbjerg
21-10  200-MAR-64  GF 32 
 Jørgen Gronemann Mols 
 Rosenvold 25, 7300 Jelling
23-10  324-MAJ-64  GF 01 
 Karsten Lund Kristensen 
 Ternevej 15, 4130 Viby Sj.
23-10  010-NOV-62  GF 01 
 Per Saugmann Larsen 
 Tietgensvej 41, 3400 Hillerød
25-10   GF 01 
 Kjeld Andreasen 
 Grønnevang 8, 3450 Allerød
27-10  079-JAN-64  GF 06 
 Erik Eriksen 
 Kongeåvej 18, 6771 Gredstedbro
29-10  103-JAN-64  GF 04 
 Esben Oddershede 
 Søgård Mark 6, Nors 
 7700 Thisted
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DG Personalia

30-10  900-JUN-67  GF 01 
 Klaus Peter Christensen 
 Joakim Larsens Vej 15, 2. th. 
 2000 Frederiksberg
31-10  409-MAJ-64  GF 01 
 Jørgen Lindeskov 
 Via Fratelli Bandiera 27 
 I-50065 Le Sieci, Italien
02-11  014-MAJ-66  GF 62 
 Bent Normann 
 Båstrupvej 527
 3480 Fredensborg
08-11  085-NOV-63  GF 50 
 Lars Peter Buhl 
 Bøgevej 37, 4970 Rødby
09-11  838-MAR-66  GF 41 
 Karsten Frese 
 Stubbedamsvej 57 B
 3000 Helsingør
60 år
12-10   GF 41 
 Lars Kruse Thomsen 
 Humlebækvej 36 B
 3050 Humlebæk
15-10  FEB-75  GF 75 
 Jan Vestergaard Andreasen 
 Stenvangen 8, 8850 Bjerringbro
15-10  OKT-74  GF 08 
 Knud Bonde Kristensen 
 Næsset 46, 8660 Skanderborg
16-10  FEB-75  GF 15 
 Torsten Verner Andersen 
 Lupinmarken 72, 8800 Viborg
16-10  FEB-75  GF 46 
 Anders Wollsen 
 Ladegårdskov 2, 6300 Gråsten
17-10  AUG-72  GF 05 
 Alex Bo Pedersen 
 Pilegårdsvej 79, 8361 Hasselager
25-10  JUL-74  GF 41 
 Bent Andersen 
 Sprydet 51, 3070 Snekkersten
28-10  JUL-74  GF 02 
 Bjarne Holmer Christensen 
 Grønningen 29, 5330 Munkebo
30-10  FEB-74  GF 01 
 Conrad Pedersen 
 Skovbrynet 33
 2800 Kongens Lyngby
01-11  OKT-74  GF 04 
 Svend Foget Østergaard 
 Stenbjergvej 42, Nørhå 
 7752 Snedsted
04-11  NOV-74  GF 41 
 Tommy Aaboe 
 Lerbakkevej 138, st., 3000 Helsingør
06-11  NOV-74  GF 15 
 Henrik Bønlykke 
 Torupvej 86, Guldager 
 9620 Aalestrup
07-11  FEB-75  GF 01 
 Allan Juul Jensen 
 Søvej 104, 2791 Dragør

50 år
10-10  OKT-86  GF 64 
 Henrik Laidlow-Petersen 
 Ragedal 12, Borris 
 6900 Skjern
12-10  MAR-85  GF 13 
 Torben Gudmundsen 
 Jyllandsvej 18, 4200 Slagelse
14-10  JUN-85  GF 16 
 Niels Anker Rasmussen 
 Solbærvænget 10
 3630 Jægerspris
14-10  OKT-86  GF 21 
 Niels Bjørn Larsen 
 Mosevang 3, 4300 Holbæk
17-10  JUN-84  GF 30 
 Flemming Haahr Hansen 
 Solbakkevej 51, 8600 Silkeborg
18-10  MAR-85  GF 04 
 Vagn Skaarup Nielsen 
 Norsvej 12, 7700 Thisted
21-10  MAJ-90  GF 13 
 Lars Pøhl 
 Dyrets Kvarter 37,  4250 Fuglebjerg
22-10  DEC-85  GF 17 
 Ole H. Sørensen 
 Skolestræde 2, Gundsølille 
 4000 Roskilde
23-10  JUN-85  GF 21 
 Jens Olaf Andersen 
 Rebslagervej 7, 4300 Holbæk
24-10  DEC-84  GF 26 
 Bjarne Brusen Nielsen 
 Draget 25, 7500 Holstebro
25-10  DEC-84  GF 26 
 Birger Primdahl 
 Kalsgårdsvej 5, 7500 Holstebro
25-10  JUN-85  GF 72 
 Brian Krarup Gammelvind 
 Rosenvej 8, Krogager 
 7200 Grindsted
02-11  DEC-83  GF 01 
 Lars Thorup Nygaard 
 Rytterager 96, 2791 Dragør
02-11  DEC-84  GF 28 
 Tommy Eduard Olsen 
 Vardevej 36, 3. th., 7100 Vejle
07-11  APR-86  GF 01 
 Jimm Gjøe Kvist 
 Godthåbsvej 57, 4. th. 
 2000 Frederiksberg  

Dødsfald
744-NOV-39 GF 01
 Orla Grue
 Nybodergården, bolig 225
 Kronprinsessegade 61
 1306 København K
250-MAJ-42 GF 58
 Jakob Overgaard Madsen
 Herningvej 33
 7330 Brande

296-NOV-46 GF 40
 Kaj Nellemann Nielsen
 Stationsvej 13
 9574 Bælum
207-MAJ-50 GF 50
 Søren Karl Kristian Sørensen
 Højrebygade 25 C
 4920 Søllested
784-MAR-61 GF 21
 Kurt Wedel Vilhelmsen
 Bjergmarken 44, 1. tv.
 4300 Holbæk

 
 TAK

Hjertelig tak til Vejle og omegns Garderfor-
ening for Portvin og besøg af formand Jens 
Palmelund til min 80 års fødselsdag.
 912-NOV-53 Leif Cato

Hjertelig tak til Kolding og Omegns Garderfor-
ening for opmærksomheden ved min 80 års 
fødselsdag – et lækkert ekstra Garderblad at 
modtage. Med venlig hilsen 
 837-NOV-53 Erik Raymond Petersen

Hjertelig tak til Køge og Omegns Garderfor-
ening for fremmøde og Garderportvin til min 
70 års fødselsdag, samt tak for fødselsdagskor-
tet fra 089 Holger Petersen.
 107-NOV-63 Arne Hansen

Hjertelig tak til Svendborg Garderforening for 
hilsenen til min 85-års fødselsdag. Tak for den 
gode flaske portvin, og tak til formanden Kri-
stian Hansen for hans besøg samt for den gode 
snak, vi fik. Med Garderhilsen fra
 68-NOV-50 Holger Larsen

Hjertelig tak til Himmerlands Garderforening 
og bestyrelse for opmærksomheden ved vort 
Guldbryllup 
 Karen og 615-JAN-61 Jens K Dalsgaard

Hjertelig tak til Kongeå-egnens Garderforening 
for gave og hilsen til min 70 års fødselsdag d. 
16. august. Jeg havde en god dag.
 169-MAR-64 Holger Laugesen 

Hjertelig tak til Vendsyssels Garderforening for 
fremmøde og gave i anledning af min 90 års 
fødselsdag.
 618-NOV-45 Johan Jensen
En stor tak til Fakse og Omegns Garderforening 
for opmærksomheden i anledning af vores 
bryllup 24. maj 2014. Tak for den flotte Kay 
Bojesen Garderstatuette - Menig med Gevær. 
Vi havde en fantastisk dag.
 JUN-97 Martin Nøddebo Poulsen



Fester i særklasse

Borupgaard

Kellers Park

Rebild Bakker

Aarhus
Åbner juli 2014

Kongebrogaarden
Middelfart

Roskilde

Sorø Storkro

Grand Park 

Sønderborg

Kolding

Holte

Bella Sky

Klarskovgaard

Køge Strand
 Åbner marts 2014

Ålborg

Comwells hoteller tilbyder 
de helt perfekte rammer 
for dig og dine gæster

Læs mere på comwell.dk
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