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6 8I/LG Finskyttesektion til DM Tryghed

Gode nyheder kommer ofte i klumper
Indledningsvis vil 
jeg starte med den 
gode nyhed, at Liv-
gardens Musikkorps 
fra 01 marts 2014 
har fået øvelokale 
i Stærekassen, ved 
siden af det Konge-
lige Teater. Et sam-
arbejde med Slotte 

og Kulturejendomme og Forsvarets Bygnings- og Etablisse-
mentstjeneste har resulteret i en 5-årig lejeaftale. Vi glæder 
os til at nyde de musikalske frugter af dette fine øve sted.  
Det vil I kunne læse mere om her i bladet. Tillykke til Musik-
korpset.
En anden god nyhed er, at jeg kan oplyse om, at Lægestuen 
på Garderkasernen i Høvelte fortsætter, om end i noget 
mindre omfang, men den fortsætter. Det er jeg meget glad 
for. Der bliver endda fremover tilknyttet en træningsvejleder 
og en psykolog (1 gang om ugen). Dermed mindskes en del 
af den belastning, der ville være ved at skulle til Skalstrup for 
at komme til behandling og undersøgelse.
Tredje gode nyhed er inden for veteranområdet. I april 
måned er KFUM rekreationsboliger færdige og bliver indviet, 
det ser jeg meget frem. 
Nu er der mulighed for alle veteraner i det nordsjællandske 
område for at kunne få en periode i en rekreationsbolig. Vi 

håber på, at Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen kan 
indvie faciliteterne den 4 APR. 
Fjerde gode nyhed er, at Kosova hold 29B er vel hjemme 
efter meget tilfredsstillende indsats i Kosovo. 
I har jo tidligere læst om besøget ved enheden, foretaget af 
OL Overgaard, chef for II BTN. Dette hold har, som de forrige 
hold fra Livgarden, gjort et fantastisk stykke arbejde. Men vi 
er nu alligevel glade for at få dem hjem igen.
Hjemmeværnet fra Distrikt Nordsjælland er nu flyttet ind 
på Garderkasernen. Det er vi rigtig glade for. Vi ser frem til 
et frugtbart samarbejde i de kommende år. Det er ca. 400 
mand der vil have deres gang på kasernen fremover. 
Vi har i februar haft besøg af henholdsvis Forsvarschefen 
general Peter Bartram, og Chefen for Hærens Opera-
tive Kommando generalmajor Per Ludvigsen. Begge chefer 
benyttede lejligheden til at tale med mange af de ansatte 
ved regimentet, og til at fortælle os om det nye forsvarsfor-
lig vi allerede er midt i. 
Marts måned bliver en travl måned. Blandt andet så går 
December 2013 indkaldelsen i gang med deres vagtuddan-
nelse. De overtager vagten i slutningen af måneden. Hold 
august 2013 er færdige sidste på måneden og hjemsendes 
derefter. Vi håber at vi kan ansætte et antal af dem på kon-
trakt med henblik på at blive professionelle soldater.
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Kære dig
6. januar 2014 - rekrut M.A. Hansen 431677 - DKL/2KMP/3DEL 

Ligesom Forest Gump lå under sin teltdug i det regnvåde Viet-
nam og skrev hjem til sin elskede Jenny, ligger jeg ligeså under 
min teltflage i det regnvåde Jægerspris’ øvelsesterræn og skriver 
hjem til dig.
Min deling og jeg er på vores første felttur FELT I med formålet 
at lære at sove i bivuak, etablere et BSO (beredskabsområde) 
samt bruge og færdes i dette. Vi ligger i et lille stykke skov, der 
skal fungere som vores BSO. Et BSO er karakteriseret ved dets 
evne til at sikre sig selv 360° rundt om BSO’et, takket være 4 sik-
ringsposter, bestående af én AKP (afdelingskontrolpost) og tre 
NS’er (nærsikring), der hver især er placeret så posternes højre- 
venstrebegrænsninger overlapper hinanden hele vejen rundt. På 
den måde sikrer vi, at uvedkommende ikke trænger ind, da der 
hele tiden er to mand på vagt. Én gang i timen melder posterne 
deres tilstedeværelse til VB (vagthavende befalingsmand), som 
er placeret midt i BSO’et. Dette gøres over radioen.
Jeg har allerede stået vagt i to timer, og min kampuniform er 
kold, klam og våd. Det er irriterende, når man samtidig ikke kan 
se en pind i skovens mørke. Alt er vådt, og jeg fryser, men måske 
er det faktisk en god ting. Vores kaptajn siger altid: ”En god sol-
dat er en kold soldat – og en kold soldat er en vågen soldat!”
Klokken er næsten 0600 og to skikkelser er lige blevet set nær 
vores SIL (sidste ildåbningslinie). VB har meldt ”alarm lydløs”, 
så en af rekrutterne er igang med at vække resten, så vi hurtigst 
muligt kan krybe ud i vores NF (nærforsvar), som er en selvgravet 
fordybning, man kan ligge og skyde fra. Det betyder, at jeg nok 
hellere må runde af, så jeg selv kan lægge mig derud, selvom jeg 
kun er iført bukser, støvler, hjelm og basis + gevær. Jeg savner 
dig allerede og glæder mig til, vi ses om 12 dage. Skriver måske 
igen...
Mange kærlige hilsner den våde og kolde, men vågne soldat.
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Af rekrut Nicolai Nilsson, billeder af rekrut Jack Nielsen

Alle rekrutter er formentlig altid utrolig nervøse over for, hvad 
kompagniets felt øvelse 2 (felt 2) vil bringe. Inden man som rekrut 
bliver kastet ud på denne tur, er man dog blevet klædt godt på 
med en del skyt-dage og felt øvelse 1. Her bruges meget af tiden 
på, at man bliver undervist i at slå teltflage op, og udvikle sine 
feltkompetencer, herunder hvordan et beredskabsområde (BSO) 
opsættes osv. På felt 2 bliver niveauet skruet markant op, og her 
får man for alvor lov til at vise, hvad man duer til.
2. Delings felt 2 startede en kold februar dag, hvor sneen væltede 
ned. Om morgenen lavede vi klar til kamp, og herefter blev vi kørt 
ud i øvelsesterrænet, hvor vi opsatte BSO Eva. Dagen inden havde 
vi haft en skyt-dag, hvor vi blandt andet havde gået en patrulje for 
at rekognoscere vores mål SORT 2. Denne rekognoscering skulle 
lægge grundlaget for vores angreb dagen efter. Efter vi havde 
opsat BSO, gik 2. Deling i beredskab, og kl. 22.00 var vi klar til at 
iværksætte infiltration og patrulje. Fra BSO'et marcherede vi ca. 
8 km til KFO, og under vejs kunne man tydeligt mærke på folk, at 
de var meget spændte på, hvad aftenen ville bringe. Vi fortsatte 
herefter patruljen videre mod SORT 2, og ved midnat iværksatte 
vi angrebet, som var meget vellykket. Her fik man virkelig for-
nemmelsen af, hvordan det, man har lært på skyt-dagene, kan 
omsættes til praksis. Umiddelbart efter angrebet på SORT 2 og 
sprængningen af en lastvogn MAN 13, begyndte vi vores exfil-
tration tilbage mod BSO. Her havde fjenden udsendt en masse 
kørende patruljer, som vi skulle forsøge at slippe uset forbi. Efter 
en ca. 10 km march var vi hjemme igen, og vi aflagde rapport 
til gruppeføreren. Herefter fortsatte vi med at være på vagt på 
nærsikringerne i BSO'et.
Dagen efter angrebet på SORT 2 kom det, som alle nok vil huske 
tilbage på, - den berygtede "Semper Primus March". Lige netop 
denne march er grundlaget for, at man må bære 1. kompagnis 
feltmærke. Denne march er for de flestes vedkommende klart en 
test i udholdenhed, og det er også her, at man for alvor finder ud 
af, hvad man er lavet af. For de fleste lyder en march på 12 km 
i kuperet terræn ikke af meget, men når man oven i skal have 
fuld opbakning på, skal gennemføre i sne og med våd uniform og 

Vejen til 1. kompagnis feltmærke 
gik gennem sne og is

våde støvler, så begynder det straks at blive hårdere. Det er også 
her, at man finder ud af, hvor vigtig det er, at man indstiller sit 
basis ordentligt fra starten af, idet 12 km ellers kan blive er sandt 
helvede. 3 km fra kasernen blev vi bedt om at bære en fra vores 
gruppe hjem på båren, og nu kunne man tydeligt mærke, at folk 
blev presset. Efter lidt tids fumlen med båren, fandt vi gennem rig-
tig godt teamwork en måde, hvorpå vi hele tiden kunne holde os i 
bevægelse samtidig med, at vi skiftevis bar båren med den sårede. 
Da vi nåede Søbakken ca. 2 km fra kasernen, aflagde vi rygsækken 
og fortsatte med basis og sygebåre videre mod Garderkasernen. 
Man kunne nu stille og roligt mærke på folk, at anstrengelserne 
gennem hele øvelsen og Semper Primus Marchen nu begyndte at 
tære på kræfterne. Under den sidste del af marchen kom vi bl.a. 
under angreb med tåregas, og måtte derfor fortsætte med gasma-
sker på. Sidste udfordring på felt 2 var, at vi skulle klatre med reb 
over en frossen å og herefter var en vellykket felt 2 overstået.

Når man står i situationen handler det grundlæggende om at se 
udover smerter osv, og selvom man måske nogle gange mister 
modet, vil man nu kunne kigge på sin kampjakke, og se på felt-
mærket og vide, at man har gjort sig fortjent til at bære dette 
prestigefyldte symbol. 
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I uge 38 var tre mand fra I/LG finskyttesektion til finskytte-
konkurrence i Tranum, Nordvestjylland. Der deltog hold fra alle 
hærens kampregimenter – i alt 13 hold.
De fleste af holdene havde trænet intensivt op til turneringen. 
Nogle helt op imod 6 uger. Dette havde ikke været en mulighed 
for os grundet udsendelsen på ISAF 15 med efterfølgende A&R 
program. Det var på ingen måde en ideel forberedelse og vi måtte 
sætte vores lid til et godt grundniveau.
Alle skydningerne var blevet modificeret ud fra skydninger, som 
et hold fra JDR har prøvet under en stor finskyttekonkurrence i 
USA. 
Vi kørte fra HØK tirsdag morgen kl. 04:00. Tranum ligger nordvest 
for Aalborg, så det var lidt af en køretur. Da vi nåede derop, gik vi 
direkte i gang med skydningen. Vi fik at vide, at alle skydninger var 
med FRAG-vest og udstyr, med mindre andet blev sagt.
Dette var en stor fordel for os, da vi altid skyder sådan. Mange af 
de andre hold bruger sjældent FRAG-vest når de skyder.
Den første disciplin var et coldbore skud på et personelmål på 
700m.
Coldbore betyder at våbnet og krudtet er koldt, samt at piben er 
ren. Man får derfor et andet træf, end når man har skudt et par 
skud. Man havde ét minut til sine forberedelser og det var til-
ladt at bruge vindmåler til at bedømme vinden. Vi valgte dog at 
bedømme vinden uden. Ca. 2/3 af holdene ramte, inklusive os. 

I/LG fi nskyttesektion til DM

Næste disciplin var en skydning på 100 m, hvor man skulle ramme 
fem frimærker på tid. I denne øvelse var vi de eneste der fik fuldt 
hus. 
Derefter stod den på langdistanceskydning med mål fra 700-1200 
m. Det var vanskeligt, da vi kun havde fået ”nullet” vore rifler og 
ikke haft mulighed for at skyde DOPE. DOPE er de tal der bruges 
til at indstille kikkertsigter til bestemte afstande, også kaldet klik-
tal. I første runde skulle skytten nedkæmpe målene på tid, med 
max to skud per mål.
De beregnede tal passede ikke helt, men skytten endte alligevel 
i den bedste halvdel. I anden runde var det observatørens tur til 
at lave samme skydning. Her gik det lidt bedre, da vi havde haft 
mulighed for at korrigere, efter at have set skyttens skud. 
De næste par dage gik med forskellige skydninger, som f.eks. 
skydning på ukendte afstande, skydning med alternative våben-
systemer, matchskydning og skydninger til at teste dialog i mak-
kerparret.
Onsdag morgen var der morgenløb, som bestod af fem km ter-
rænløb i fuldt SKYT. Det var bemærkelsesværdigt at se hvad fuldt 
SKYT indeholder af stumper ved de forskellige regimenter. Det 
varierer meget. Senere på dagen var en skarp stalk. Stalking er 
når et finskytte hold sniger sig uset ind i en stilling, afgiver skud 
mod sit mål og sniger sig uset væk efter at målet er nedkæmpet. 
Normalt træner man det med løse skud mod en observatør der 
er udstyret med en kikkert med 30X forstørrelse. En skarp stalk 
er med skarp ammunition, og observatøren forlader målområdet 
umiddelbart før skudafgivelse.
Stalking delen af finskyttekurset er en af de sværeste dele at 
bestå, og det kræver stor terrænforståelse, tålmodighed og kamu-
flagekendskab.
Vi fandt en stilling ca. 75 m inde i en skov, med et lille hul, hvor vi 
kunne se og skyde gennem. Afstanden var ca. 430 m og målet var 
39 cm bredt og ca. 50 cm højt, og stod med en lille vinkel til os. 
Vi blev ikke spottet, havde træf i målet med første skud og slap 
uset væk. Ca. 1/3 af holdene klarede stalken. Stalkingen var den 
eneste skydning med en alternativ skydestilling. Dette synes vi var 
lidt ærgerligt, da 90% af alle skud, taget i skarpe situationer, er fra 
en alternativ skydestilling. 
Der var kun en enkelt skydning med pistol. For skytternes vedkom-
mende, var det en skydning med bevægelser i kulisser og for obser-
vatørernes vedkommende, var det en præcisionsskydning med 
flere magasinskift lagt ind. Begge skydninger var på tid og med høj 
puls. Skytten endte som nr. 4 og observatøren endte som nr. 2.  
Ved konkurrencens afslutning var der tæt løb mellem holdene. 
Maksimalt pointantal i konkurrencen var 1.000 og kun 27 point 
delte mellem 1. pladsen og 3. pladsen. 
Det var et hold fra Opklaringsbataljonen på Bornholm som vandt, 
hvorfor konkurrencen næste gang skal afholdes på klippeøen. Vi 
ser frem til at deltage og forhåbentlig skifte vores tredjeplads ud 
med guld. 
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Denne artikel er en opfølgning på den artikel jeg skrev i forbindelse 
(Garderbladet nr. 7 juli 2013) med min og PL Marc Sørensen delta-
gelse i det franske junglekursus. Titlen er en reference til de mange 
tanker man kan nå at tænke før, under og efter sådan et kursus, 
eller hvilken som helst anden udfordrende oplevelse.
Så jeg håber at alle I der nu bruger fem minutter på artiklen vil 
kunne bruge lidt af det jeg beskriver i det efterfølgende.

”Kan jeg overhovedet det der?”
Sådan har mange nok tænkt da de første gang besteg fem meter 
vippen eller før den første vagt på Amalienborg. Det samme 
spørgsmål stillede jeg mig selv hundrede gange under turen til 
Fransk Guyana. Og svaret har i 9 ud af 10 tilfælde været selv-
følgelig kan man det. Jeg vil prøve at beskrive det med nogle få 
eksempler.

Første eksempel: At melde sig til noget nyt og fremmed.
Jeg meldte mig til kurset for at prøve noget helt nyt, og det skal 
jeg love for jeg fik lov til. Blandt 30 franskmænd var jeg den eneste 
der ikke talte fransk. Hvorfor? Fordi man lærer intet om sig selv 
ved kun at blive i sin egen lille andedam og se på de store svaner 
der flyver forbi. Hvad gav det mig at traske rundt i mudderet? Det 
gav mig et billede at hvad jeg kunne og hvor jeg skulle være bedre 
både indad, men også hvordan jeg virker på og med andre.

Andet eksempel: At blive ved selv om det gør ondt.
I gennem to uger blev jeg sammen med de øvrige deltagere pres-
set fysisk i en grad jeg ikke havde oplevet før, og jeg har dog været 

soldat i næsten 20 år. Der blev brugt rigtig meget tid på at straffe 
os/træne os fysisk på alle mulige mærkelige måder. Men jeg blev 
ved. Det svære valg er at blive ved. Det er nemt at give op, og der 
er intet at vinde ved at give op!
Der var ikke meget sjov i det og hele tiden tænkte jeg: ”Hvad laver 
jeg her?”, ”Hvorfor gider du overhovedet det her?” 
Svaret er ikke altid lige for og slet ikke når man sidder i pladder til 
halsen. Men på den lange bane gør summen af ens oplevelser dig 
til et større menneske. 

Tredje eksempel: At adlyde uden tøven.
På en af forhindringsbanerne skulle vi springe ud fra et fire meter 
højt tårn og ned i et mudret vandløb. Når man ser på det ude fra 
giver det jo ingen mening. Endnu mindre mening giver det når 
man så står på toppen af forhindringen og kigger ned i noget der 
ligner tusinde års dårlig mave blandet med grene og rødder.
Men selvfølgelig sprang jeg ud og landede i mudder til langt over 
mit eget hoved. Jeg sprang ud fordi jeg havde tillid til den fører der 
havde vist mig man kunne. Jeg sprang ud for at vise de andre jeg 
kunne. Det giver for det første selve oplevelsen, selve springet. For 
det andet giver det noget man kan se tilbage på når man står i en 
lignende situation og tænker: ”kan jeg det her?”
Til sidst vil jeg slutte med at sige: Stol på det du gør, er rigtigt.
Der kan være mange grunde til at man er usikker på om man gør 
det rigtige. En af grundene er man ikke har erfaringen til at sætte 
tingene i det rette perspektiv. Erfaringer er summen af alle de 
fejl og gode ting man har begået. Så hvis man bestemmer sig for 
aldrig at prøve, hvordan skal man så kunne lære af sine fejl eller 
succeser.
Næste gang du står og rådner i et skyttehul, står på kanten af fem 
meter vippen, eller sidder i en flyver med faldskærm på, så tænk 
på at uanset hvor trist det er eller hvor bange du måtte være så er 
den oplevelse med til at forme dig som menneske og vil sætte dig 
i stand til at træffe bedre valg resten af dit liv. 
Jeg fik kun alle disse oplevelser fordi jeg besluttede mig for at 
turde.

NB! II/LG har en forhåbning om at blive tilbudt pladser på dette 
års junglekursus. Vælg at turde!

Om at turde
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Af C. M. Arlø, ISAF hold 10.
Morgen…. En fin morgen. Men en rigtig kold morgen. Termome-
tret viser minus 5.
Klokken bliver tid til solopgang.
Og den kolde morgen bliver også til den smukkeste morgen.
Morgensolens gullige og ferskenfarvede himmel fremhæver de 
tronende bjerge i baggrunden af landskabet, og er med til at skabe 
en nærmest magisk stemning!
En del af en helhed som på en eller anden forunderlig vis udtryk-
ker tryghed.
Giver mig tryghed. Måske på grund af den stilhed som, kun brudt 
af de første fugles sang, giver en uforklarlig ro. Ro og glæde.
En ro som vi alle kender hvis vi blot en enkelt gang har siddet oppe 
en tidlig morgen. Måske på jagt. Måske på øvelse. Måske en pinse. 
Men følelsen er den samme. Roen er den samme. Og glæden. Og 
trygheden!

Tryghed

Patruljen gik tidligt ud
Gad vide om de også har set den fortryllende morgenhimmel!
Alt virker roligt i arbejdet, og alle er fortrolige i deres gøremål, 
såvel i, som udenfor lejren. Uanset funktion!
Den lille kasse i baghovedet med ængstelse er lige nu lukket og 
glemt i iveren for, at yde endnu et stykke arbejde i kampen for 
frihed! Afghanistans frihed. En del af menneskehedens frihed. I 
virkeligheden vel vores egen frihed.
Et stykke arbejde som folk entusiastisk udfører i deres helt unikke 
egenskab af frie mennesker.
Frie mennesker, først eventyrlystne, men siden betænksomme og 
uselviske - naivt og vidunderligt barnlige og dog uendeligt voksne, 
som har meldt sig til at deltage i et stykke arbejde, som hades af 
nogen, men beundres af de fleste. Men som uanset fortjener den 
største respekt nogen kan tænke sig!
Der lyder et brag. En eksplosion. Men ikke en ‘rigtig’ eksplosion. 
En rigtig eksplosion er ‘vores egen’ eksplosion. En rigtig eksplosion 
lyder højt og frit. Denne her er en ‘forkert’ eksplosion. En eksplo-
sion med den ’forkerte’ lyd.
En hul og indelukket eksplosion. En af de gemte og feje!!
Trygheden forsvinder lige så pludseligt som eksplosionen flænger 
luften, og den modbydelige tomhed vi alle helst er fri for, får spil-
lerum for en tid, mens trygheden må vige for overmagten. Den 
tryghed som vi i virkeligheden er så afhængige af.
Den tryghed vi i så høj grad lever på.
For utryghed er farlig. Utryghed er grådig. Og den æder en op 
indefra. Kammeratskab. Broderskab. Fællesskab. Alt sammen byg-
ger på tryghed.
Den vidunderlige tryghed. Den tryghed som folk tør bruge. Den 
tryghed som folk kommer videre på - på alle måder.
Og den tryghed som gør at vi tør komme ovenpå igen!
Kan sammen igen. Og kan ting sammen igen!
For trygheden er en god kammerat. Trygheden er broderlig. Og 
trygheden er fælles.
Trygheden er tapper, og den møver sig ihærdigt tilbage hvor den 
hører til, og hvor den gør godt. Fordi vi vil det. Og vi nyder den.
Og gør sammen igen. Og gør ting sammen igen!
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genoprette Malis kontrol med de store byer Kidal, Timbuktu samt 
Gao som alle ligger i det nordlige Mali. Dette skete mens oprø-
rerne trak sig tilbage til bjergene samt Malis vidtstrakte ørken. På 
trods af at de islamiske oprørsbevægelser er overvundet i de stør-
re byer, finder sporadiske angreb i form af terroraktioner fortsat 
sted. Det må desuden formodes at mange militante har formået 
at forsvinde ud blandt lokalbefolkningen. Den maliske hær er ikke 
på nuværende tidspunkt i stand til at varetage kontrollen alene, da 
de politiske forhold i Bamako ikke er stabile samt er Malis forsvars 
kapabilitet endnu ikke på et tilfredsstillende niveau.
Der er kommet et nyt mandat*,  som gør at der skal opbygges en 
styrke på 12.000 mand. Missionen hedder ”MINUSMA” (United 
Nations Multidimensional  Integrated Stabilization Mission in 
Mali) og er med Holland som lead nation. Frankrig er nu i gang 
med en tilbage trækning af sine legionærer i takt med at den nye 
styrke i henhold til mandatet opbygges. Hovedkvarteret bliver 
primært hollandsk, norsk og dansk. Hovedkvarteret ligger hoved-
staden Bamako. For selve den godt 12.000 mand store styrke, 
som primært kommer fra den Afrikanske union, vil en general for 
Rwanda være chef for.
Primo januar 2014 er andre dele af HQ lejren stadig være i sin vor-
dende fremfærd, og man påregner at være klar i løbet af februar 
og marts med lejren. I denne lejr skal de resterende 9 danske stabs 
officerer arbejde i. Ældste danske officer i Mali bidraget var på ”Fact 
Finding” i december og her var stedet hvor lejren til denne del af 
hovedkvarteret stadig en bar mark tæt på lufthavnen. Arbejde og 
underbringelse forventes at foregå i telte med A/C som i ISAF.
Forfatteren til denne artikel deployerer allerede d. 14. Januar som 
den første dansker og skal arbejde i det store HQ i MINUSMA. 
Jeg forventer at kunne få det fornødne overblik forud for mine 
danske kollegers ankomst til februar/marts.  Det danske bidrag til 
Mali har uddannet sig siden juni måned 2013 og  alle ser nu frem 
til at komme til Mali mhp. at løse hver sin opgave i denne nye 
spændende mission.  
Hvad der venter forfatteren d. 14. Januar hvor det forventes at 
flyet lander i Bamako skal på nuværende tidspunkt være usagt.
Forfatteren vil undervejs i missionen skrive igen til Garderbla-
det mhp. at fortælle om situationen samt løsning af opgaven i 
MINUSMA.
* http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/mandate.shtml

Ildsjæle med god hukommelse søges!
FKO har fået digitaliseret ca. 30.000 billeder fra Hæren, der dæk-
ker tidsperioden 1959-92. Billederne ligger i et lukket arkiv elek-
tronisk, men de mangler at blive metadateret, før de kan lægges 
endeligt ud.
Præcis hvad meta-dateringen indebærer, ved jeg ikke, men der er 
tale om et rent elektronisk arbejde, hvor den enkelte tilsendes en 
portion billeder af gangen og blot udfylder en skabelon til hvert 
enkelt billede. Det er vist noget med at finde ud af hvad det er der 
er på billederne, hvornår de er fra etc.
Forsvarskommandoen og Hærens Operative Kommando, håber 
der kan skabes kontakt til nogle frivillige (f.eks. soldaterforeninger, 
pensionister e.lign) der på frivillig basis kan hjælpe med at meta-
datere det omtalte billedmateriale? 
Spørgsmål og tilmelding fra evt. frivillige kan rettes til FKO-
KOM04A Morten Hansen (FKO-KOM04A@mil.dk fra internettet).
Bjarke Z. Therkildsen
kaptajn, Presse og Informations Officer ved Livgarden.

Mali
Af Kaptajn Jacob Borges-Michaelsen

Mali er et land, som cirka er dobbelt så stort som Frankrig og 
ligger i det nordvestlige Afrika. 

Mali har 16.318.894 indbyggere og kan groft deles op i to dele. 
Den nordlige del som er det sydlige af Sahara. Dette landskab 
er goldt og varmt hele året rundt og består af 3 provinser. Den 
sydlige del er langt mere frugtbart med Niger-floden bugtende 
gennem landskabet. Den sydlige del består af 5 provinser.
BNP er ca. $1.200 pr. Indbygger pr. år mod Danmarks på ca. 
$38.000 pr. Indbygger pr. år. Mali er et af de fattigste lande i ver-
den, men trods fattigdom er Mali et stolt og smilende folkefærd. 
Gennemsnitsalderen er kun 16 år mod Danmarks 41.4 år og den 
forventede levetid er 54.55 år mod Danmarks 78.9 år.
Der findes mere end 22 forskellige etniske grupper. Der findes derfor 
14 anerkendte sprog i Mali, men administrationssproget er fransk. 
Mali var en fransk koloni fra år 1890 indtil 22. september 1960.
Da man i forbindelse med ophævelsen af kolonitiden skulle stadfæ-
ste de nye landegrænser trak man nogle lige linjer gennem landkor-
tet. Disse linjer fulgte ikke de forskellige befolkningsgrupper/stam-
mer. En af disse stammer er tuareg befolkningen som er et nomade 
folk som bevæger sig i det nordlige Mali, Algeriet samt Niger.
I løbet af 70’erne og 80’erne havde mange tuareg’ere søgt arbejde 
i Libyens olieindustri eller i Gadaffis militære enheder. Især i 
Gadaffis ”Islamiske Legion” var der mange tuareg’ere og legionen 
kæmpede både i Libanon og Afghanistan. I slut 80’erne kollapsede 
oliepriserne og sammenholdt med Gadaffis væbnede styrker efter 
Libyens kaotiske erobringskrig mod Chad samt flere tuareg’ere 
vendte hjem fra Afghanistan skabte dette en desillusioneret 
tuareg-befolkning. Fattigdommen var grundet stor arbejdsløs-
hed meget stor i det nordlige Mali fremprovokerede et væbnet 
oprør. Dette oprør resulterede i at tuareg’erne fik gennemtvunget 
en afslutning af militærstyret i det nordlige Mali, integration af 
tuareg’ere i militæret samt en garanti for at 47,3% af Malis inve-
steringer i infrastruktur gik til de nordlige provinser hvor tuareg-
befolkningen primært holdte til.
Disse aftaler gjorde desværre ikke at det nordlige Mali forblev 
roligt. Den lovede økonomiske støtte udeblev, og tuareg-befolk-
ningen følte sig igen forsømt og forbigået. Tuareg kæmper bl.a. 
derfor nu for en selvstændig nordlig provins i Mali. 
Al-Qaeda har der ud over tilbudt sin støtte til tuareg befolkningen.  
Denne støtte har tuareg befolkningen accepteret mod at dyrke 
islam i endnu mere fundamentalistisk form. Derfor har tuareg 
befolkningen nu fået en allieret med penge, både kamp- og ope-
rationserfaring fra krige i Afghanistan, østen, mellemøsten samt 
9/11 i USA.
Det lykkedes tuareg sammen med Al-Qaeda at erobre de 3 nord-
lige provinser i Mali.
Kampene fortsatte derfor stadig i det nordlige Mali og d. 20. 
december 2012 vedtog FN resolution 2085. Denne resolution til-
lod en international militærinvention i Mali. I januar 2013 begynd-
te oprørsgrupper at bevæge sig mod det sydlige Mali, herunder 
hovedstaden Bamako. Den internationale intervention blev en 
realitet d. 11. Januar 2013, da franske legionærer, igangsatte ope-
ration ”Serval”. Operationen omfattede cirka 4.500 mand, men 
voksede sidenhen med styrker fra en række vestafrikanske stater, 
under navnet MISMA. Den militære interventions første mål var at 
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”Så lykkedes det”, skrev orkesterchef Eric Enstrøm i en mail 
til Musikkorpset. Musikkorpsets omfl akkende tilværelse som 
trækfugle er slut. Dronningens musikanter har fået nyt, fast 
tilholdssted: Stærekassen på Kgs. Nytorv. 

Her kan Musikkorpset holde orkesterprøver og have instrumenter 
og udstyr stående permanent. Og der er mulighed for at holde 
både store og små koncerter i den smukke sal med 775 røde plys-
sæder og en gigantisk muslingeskal i loftet. Lejeaftalen på forelø-
bigt 5 år blev underskrevet onsdag d. 23/1-14, og overtagelsen sker 
offi cielt 1/3. 
Naturligvis har Livgardens Musikkorps stadig "rigtigt" hjemsted på 
Kasernen i Gothersgade, hvor Den Kongelige Livgarde har boet si-
den 1786. Men der er ikke længere mellem Kasernen og Stærekas-
sen, end at orkestret fx kan holde morgenprøve før vagtparaden.
Arkitekt Holger Jakobsens bygning med øgenavnet Stærekassen 
blev indviet i 1931 dels som koncertsal for Statsradiofonien, dels 
som ny scene til Det Kgl. Teaters mindre produktioner. Da byg-
geplanerne blev kendt i 1928, var der en voldsom, folkelig pro-
teststorm. Byggeplanerne blev kaldt vandalisme af Kgs. Nytorv. 
Byggeriet blev dog til virkelighed, men huset virkede meget provo-
kerende i samtiden p. gr. af sit aparte indre og ydre. I dag fremstår 
det som en arkitektonisk perle - en af Danmarks eneste art deco-
bygninger. Den indvendige udsmykning blev lavet af tidens bedste 
kunstnere: Jean Gauguin lavede det store relief i foyeren, og Jens 
Søndergaard, Oluf Høst, Sigurd Swane og Olaf Rude dekorerede 
lofterne over trapperne. Huset blev fredet i 1995. Siden Skuespil-
huset på Havnefronten blev indviet i 2008, har Stærekassen stort 
set stået ubenyttet. Stærekassen overgik herefter til Slots- og 
Ejendomsstyrelsen, nu Kulturarvsstyrelsen.
Planerne om at opføre et egnet hus til Musikkorpset på Kasernen 
i Gothersgade blev desværre nedstemt i 2013. Det delvis nedgra-
vede musikhus på Eksercerpladsen kunne have holdt Livgarden 

Trækfuglene hjem til Stærekassen

samlet, og byggeriet var tilmed fi nansieret. Men straks efter poli-
tikernes forkastning af planerne inviterede overborgmester Frank 
Jensen til brainstorming med Forsvarets ledelse for at afsøge nye 
muligheder for at skaffe det kongelige, hjemløse orkester et øve-
sted. Her kom Stærekassen på bordet. 
Efter 3½ år som nomader glæder Musikkorpset sig til at indtage 
de nye, smukke faciliteter med god akustik og plads nok. Annon-
cen om indvielseskoncerten engang i forsommeren bliver ikke til 
at overse.

Stærekassens indre med god plads til musikerne på scenen i den smukke sal. Foto: MUK.

Musikkorpset foran Stærekassen i forb. m. festforestilling for HM 
Dronningen 15/4- 2010 Foto: Olav Vibild.
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Prisvinderne fra venstre: Flemming Neergaard Petersen, David M.A.P. Palmquist og Jacob Juul Keller. 

Den Danske Hærs Honnørmarch
En stor konkurrence om at skrive en march i anledning af Hærens 
400 års jubilæum i 2014 er afgjort. Vinder-komponisterne blev fej-
ret ved en priskoncert på Flyvestation Karup 4. februar.
Konkurrencen blev udskrevet af Hærens Operative Kommando i 
2013. Der var udførlige regler for, hvilke kriterier marchen skulle op-
fylde, og utallige komponister i ind- og udland ønskede at rekvirere 
reglerne. Marcherne blev indsendt under mærke, og kun juryfor-
manden kendte til komponisternes identitet under bedømmelsen. 
25 komponister endte med at indsende et forslag til Den Danske 
Hærs Honnørmarch. Efter 1. udvælgelsesrunde indspillede Livgar-
dens Musikkorps 14 marcher på CD til brug for juryen, der så både 
havde noder og CD. I næste runde var 7 marcher tilbage, og juryen 
fi k disse marcher spillet ”live”. Juryen udvalgte herefter de tre vin-
dere. Komponisternes navne blev først oplyst efter afgørelsen.

1. prisvinder blev Flemming Neergaard Petersen, hvis march nu 
kaldes Den Danske Hærs Honnørmarch.
2. prisvinder blev David M.A.P. Palmquist, hvis march nu kaldes 
Hærens Efterretningscenters March.
3. prisvinder blev Jacob Juul Keller, hvis march nu kaldes Den Dan-
ske Soldats March. 

Juryen bestod af oberst Lasse Harkjær (formand uden stemmeret), 
dirigent Peter Ettrup Larsen fra SMUK, stabstambur Arne Jesper-
sen fra Prinsens Livregiment, musikdirigent Stig Jørgensen fra Liv-
gardens Musikkorps, stabstambour og janitshar Søren Rønløv fra 
Livgardens Musikkorps samt dirigent Andreas Hanson, Sverige.
Flemming Neergaard Petersen er oprindeligt trompetist, først i Sles-
vigske Musikkorps 1970-72, derefter i Sønderjyllands Symfoniorke-
ster. Han har før vundet konkurrencer om at skrive marcher, fx ”Dansk 
Tattoo March” (Varde 1995) og ”Hilsen til Danmarks Udsendte” 

(Haderslev 2013). Som følge heraf har han fået fl ere bestillingsopga-
ver, fx ”Grev Ingolfs March” i 1999 og en 100års fødselsdagsmarch 
til Danfoss-fruen, Bitten Clausen, i 2012. Flemming Neergaard Pe-
tersen siger selv, at det er konkurrence-elementet, der trækker, og at 
han ellers ikke komponerer. Når der er en opgave, starter han forfra 
hver gang og arbejder både ved klaveret og skrivebordet. Den Danske 
Hærs Honnørmarch blev til i løbet af nogle uger. 

Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist. 
Fotos: H. Hammer Niclasen/HOK. Musikkorset. Thomas Ronn.

Priskoncert på Flyvestation Karup. Stig Jørgensen dirigerede både 
Champagnegaloppen og vindermarcherne. 

Ved priskoncerten på Flyvestation Karup den 4. februar stod ju-
ryformand, oberst Lasse Harkjær for præsentationen, og Hæ-
rens Operative Kommando var personifi ceret af chefen, general-
major Per Ludvigsen. Han takkede både komponisterne, juryen 
og Livgardens Musikkorps samt de fonde, der havde sponsoreret 
præmiesummerne. På tilskuerrækkerne sad toppen af det dan-
ske forsvar, der var med til at skyde Hærens 400års jubilæum i 
gang på denne festlige måde.  
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Alle gamle gardere bør skyde landsskydning, så det skal du 
vel også….

Gardernes Landsskydning på 15 m er nu godt i gang. Mange 
gamle gardere har allerede været på skydebanen og gjort deres 
bedste, og yderligere mange har forhåbentlig sat sig for at ville 
skyde landsskydning15 m i år. 

Har du ikke skudt din Landsskydning endnu, så fortvivl ikke. 
Der er stadig tid hertil, idet Landsskydningen kan skydes i hele 
marts måned og frem til og med 10. april. 

Det er Skydeudvalgets håb, at vi i år får rigtig mange gamle 
gardere på skydebanen, og at vi får alle foreninger repræsente-
ret. Brug Landsskydningen til at samles og få en hyggelig aften 
sammen. Slut op om Landsskydningen – en fælles aktivitet på 
tværs af foreningerne.

 Præsidiets Skydeudvalg

Præsidiets Skydeudvalg

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

Thisted Amts Garderforening 
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2014
Repræsentantskabsmøde i Thisted

 
  

 
 

FREDAG
kl. 16.00  Registrering af deltagere på Hotel Limfjorden. Simons 

Bakke 39, 7700 Thisted og Beredskabsstyrelsen Nord-
jylland. Simons Bakke 25, 7700 Thisted  

kl. 18.30  Kammeratskabsaften med rundvisning på Thisted 
Bryghus, Bryggerivej 10, 7700 Thisted. 
Slut ca. 22.30. 

LØRDAG
Kl. 08.00  Bus med faner fra Hotel Limfjorden, opsamling ved 

Beredskabsstyrelsen 
Kl. 08.30  Bus fra Hotel Limfjorden, opsamling ved 

Beredskabsstyrelsen 
Kl. 08.30  Fane opstilling 
kl. 09.00 Morgenandagt i Thisted Kirke 
kl. 09.45  Paraden opstilles til march og velkomst af Borgmesteren 
kl. 10.00  March rundt i byen m. Prinsens Musikkorps og Tam-

bourer 
kl. 10.30  Bus til Videncenter Thy-Mors.  
kl. 11.00  Rep. Møde på Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 

2, 7700 Thisted. 
kl. 13.30  Frokost på videncenteret for Rep. møde deltagere 
 

LEDSAGERE (LØRDAG)
kl. 09.00  Morgen andagt i Thisted Kirke 
kl. 09.45  Overværer paradens opstilling til 

march og velkomst af Borgmesteren 
kl. 10.00  Ledsagere går på rådhuset og får 

kaffe mm.  
kl.11.00  Bus med ledsagere på tur i Natio-

nalparken  
kl. 13.30  Ledsagere spiser på Niels og 

Sinnes fiskerestaurant. 

AFTENFESTEN
Kl.17.45  Velkomst m. Tambourer 
kl. 18.00  Velkomstdrink 
kl. 18.20  Der bydes til bords 
Kl.18.30  Præsidentens velkomst 
Kl.01.30  Natmad 

SØNDAG
Kl.11.00  Gardergolf i Sydthy golfklub 

Afrejse 

 

DELTAGER PRISER  
 Per Person 
Fredag til søndag jvf. program alt inkl. i dobbelt værelse på Hotel Limfjorden kr.  1.800,00 
Fredag til søndag jvf. program alt inkl. på 4 mandsstue på kaserne kr.  1.550,00 

Lørdag til søndag jvf. program alt inkl. i dobbelt værelse på Hotel Limfjorden kr.  1.350,00 
Lørdag til søndag jvf. program alt inkl. på 4 mandsstue på kaserne kr.  1.200,00 

Tillæg for enkelt værelse pr. nat (på Hotel Limfjorden) kr.  200,00 

Lørdag (Bus, andagt, march, mødefrokost inkl. vand, øl og snaps) kr.  275,00 
Lørdag (Bus, andagt, kaffe/te mv., tur i Nationalpark m. Guide og frokost inkl. drikkevarer) kr.  275,00 
 
Lørdag Repræsentantskabsmøde (Betales af DG) kr.  0,00 
Lørdag (Bus, andagt og march) kr.  50,00 
   
Fredag (Kammeratskabsaften på Bryghuset, rundvisning, spisning inkl. drikkevarer) kr.  200,00 
   
Festmiddag (velkomstdrink, 3 retters menu inkl. drikkevarer hele aften, kaffe og natmad) kr.  725,00 
   
Gebyr ved tilmelding og betaling modtaget efter d.1. marts 2014 kr.  100,00 
Gebyr ved tilmelding og betaling modtaget efter d.10. april 2014 kr.  200,00 
   
Tilmelding foregår via Thisted Amts Garderforenings hjemmeside på:

www.thistedamtsgarderforening.dk

Har du ikke mulighed for at tilmelde dig via internettet, kan du kontakte formanden. 

 

2014 

Repræsentantskabsmøde i Thisted 

De Danske Garderforeninger afholder Repræsentantskabsmøde i Thisted 
Lørdag d. 24. maj 2014. (Alle garderforeningers medlemmer kan deltage)         

 
  

 
 

FREDAG 

kl. 16.00  Registrering af deltagere på Hotel Limfjorden. Simons 

Bakke 39 7700 Thisted og Beredskabsstyrelsen Nord-
jylland. Simons Bakke 25 7700 Thisted  

kl. 18.30  Kammeratskabsaften med rundvisning på Thisted 
Bryghus, Bryggerivej 10. 7700 Thisted. 

Slut ca. 22.30. 

LØRDAG 

Kl. 08.00  Bus med faner fra Hotel Limfjorden opsamling ved 
Beredskabsstyrelsen 

Kl. 08.30  Bus fra Hotel Limfjorden opsamling ved Be-

redskabsstyrelsen 

Kl. 08.30  Fane opstilling 

kl. 09.00 Morgen andakt i Thisted Kirke 

kl. 09.45  Paraden opstilles til march og velkomst af Borgmester 

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

bourer 

kl. 10.30  Bus til Videncenter Thy-Mors.  

kl. 11.00  Rep. Møde på Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 

2, 7700 Thisted. 

kl. 13.30  Frokost på videncenter for Rep. Møde deltagere 

 

LEDSAGERE (LØRDAG) 

kl. 09.00  Morgen andakt i  Thisted Kirke 

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

kl. 10.00  Ledsagere går på rådhuset får 

kaffe mm.  

kl.11.00  Bus med ledsagere på tur i Natio-
nalparken  

kl. 13.30  Ledsagere spiser på Niels og 

Sinnes fiskerestaurant. 

AFTENFESTEN 

Kl.17.45  Velkomst m. Tambourer 

kl. 18.00  Velkomstdrink 

kl. 18.20  Der bydes til bords 

Kl.18.30  Præsidents velkomst 

Kl.01.30  Natmad 

SØNDAG 

Kl.11.00  Gardergolf i Sydthy golf klub 

Afrejse 

 

DELTAGER PRISER  

 Per Person 
Fredag til søndag jvf. program alt inkl. I dobbelt værelse på Hotel Thisted kr.  2.000,00 
Fredag til søndag jvf. program alt inkl. På 4 mandsstue på kaserne kr.  1.550,00 

Lørdag til søndag jvf. program alt inkl. I dobbelt værelse på Hotel Thisted kr.  1.550,00 

Lørdag til søndag jvf. program alt inkl. På 4 mandsstue på kaserne kr.  1.200,00 

Tillæg for enkelt værelse pr. nat (på Hotel Limfjorden) kr.  200,00 

Lørdag (Bus, andagt, march, mødefrokost inkl. vand, øl og snaps) kr.  275,00 
Lørdag (Bus, andagt, kaffe/te mv., tur i Nationalpark m. Guide og frokost inkl. drikkevarer) kr.  275,00 

 
Lørdag Repræsentantskabsmøde (Betales af DG) kr.  0,00 
Lørdag (Bus, andagt og march) kr.  50,00 
   
Fredag (Kammeratskabsaften på Bryghuset rundvisning, spisning inkl. drikkevarer ) kr.  200,00 
   
Festmiddag (velkomstdrink, 3 retters menu inkl. drikkevarer hele aften, kaffe og natmad ) kr.  725,00 
   
Gebyr ved tilmelding og betaling modtaget efter d.1. marts 2014 kr.  100,00 

Gebyr ved tilmelding og betaling modtaget efter d.10. april 2014 kr.  200,00 
   
Tilmelding foregår via Thisted Amt’s Garderforenings hjemmeside på: 

www.thistedamtsgarderforening.dk  

Har du ikke mulighed for at tilmelde dig via internettet, kan du kontakte formanden. 

(bragt i februar-nummeret):
Vi skal bo på Hotel Limfjorden, Hotel Thisted og Beredskabscenter Nordjylland (årsagen er, at Hotel Limfjorden nu er optaget).
Derfor bringes herunder de nye priser på værelser på Hotel Thisted. Tilmeldingsfristerne er ikke ændret.

Rettelse til omtalen, 
2. afsnit af Repræsentantskabsmødet i Thisted



Julen varer længe, koster stadig mange…       

Knud Glavind: dgglavind@dbmail.dk  
Tonny Ager Søbrink: ager@denkongeligelivgarde.com  

Steen V. Grubert: steen.grubert@parkmail.dk  

Har julen været hård mod bankbeholdningen?  
Med Garderkortet kan du indhente lidt af julens udfoldelser. Som indehaver 

af Garderkortet sikrer du dig en lang række fordelagtige tilbud. Vi udvider 
konstant med nye samarbejdspartnere, hvilket sikrer dig endnu flere  

tilbud og rabatordninger. 

Garderkortet er allerede stærkt implementeret hos de værnepligtige  
rekrutter og gardere, men alle medlemmer af DG har ret til kortet.  

For blot 10 kroner + porto kan du erhverve et  garderkort.  
Kontakt Knud Glavind på tlf. 30 54 38 91 eller  

din lokale garderforening og hør nærmere. 

Kender du vores næste samarbejdspartner?  
Kontakt da en af nedenstående mail adresser.   

Se meget mere på www.garderkortet.dk 

 

GARDERKORTET 

   Har julen været hård ved bankbeholdningen?

Særligt for gl. gardere

Kom til jubilæum
Vort 65 års jubilæum festligholdes således:
Efter årgangsparaden samles vi med ledsa-
gere til fælles fotografering.
Herefter frokost i Restaurant PÅFUGLEN 
i Tivoli.
IKKE MEDLEMMER af årgangsforeningen er 
naturligvis velkomne. Mulighed for delta-
gelse og tilmelding –senest med udgangen 
af MARTS ved henvendelse til et best.
medlem:
930 Poul Perch-Nielsen, tlf. 5657 8007,
Mail pperchnielsen@gmail.com
(537)Kirsten Andersen, tlf. 4585 5726
Mail plejerup@gmail.com
461 Niels Søgaard, tlf. 4615 1273
Mail karlsoe@pc.dk

40 års jubilæum 
Til maj er det 40 år siden vi blev indkaldt 
til Skyttekompagniet d. 16. maj 1974.
Det skal markeres med en sammen-
komst lørdag aften, deltagelse i årgan-
gaparaden på Livgardens Kaserne om 
søndagen og afsluttes med en frokost 
søndag middag.
Hvis du ønsker at deltage i de arrange-
menter som årgangsforeningen plan-
lægger, så kontakt:
Jens Otto Madsen, hundtofte20@sten-
strupmail.dk, eller
Karsten G. Holm, kgh@bbsyd.dk.
På Årgangsforeningen MAJ-74 vegne
Jens Otto og Karsten

Så er det tid til Jubilæum igen
55 år 4/5 2014
Håber det stadig har interesse og vi kan 
mødes. Nærmere om dagen vil komme.
Med venlig hilsen 415058
Keld hansen, tlf. 5918 5909

50 års Garderjubilæum
Den 3. og 4. maj fejrer vi vores 50 års
Garderjubilæum. Er du ikke medlem af 
årgangsforeningen, så kontakt 318 Poul Brix 
Magnussen, og hør nærmere om jubilæet.
Medlemmer af årgangsforeningen vil mod-
tage nærmere information.
PS! Vores gamle befalingsmænd er også 
meget velkomne til at deltage.
Med Garderhilsen, 318  /  Poul
5814 1053  /  2094 1053
pbmagnussen@mail.dk

Hold 1949,1 Hold MAJ-74Hold MAJ-59

Hold MAJ-64

www.gardershop.dk  ·  www.nordea.dk  ·  www.deloitte.com 13

Thisted Amts Garderforening 

 Formand Niels Godiksen Lækjærvej 31. 7700 Thisted 20907901. n.godiksen@mail.dk  
www.thistedamtsgarderforening.dk  

 

2014
Repræsentantskabsmøde i Thisted

 
  

 
 

FREDAG
kl. 16.00  Registrering af deltagere på Hotel Limfjorden. Simons 

Bakke 39, 7700 Thisted og Beredskabsstyrelsen Nord-
jylland. Simons Bakke 25, 7700 Thisted  

kl. 18.30  Kammeratskabsaften med rundvisning på Thisted 
Bryghus, Bryggerivej 10, 7700 Thisted. 
Slut ca. 22.30. 

LØRDAG
Kl. 08.00  Bus med faner fra Hotel Limfjorden, opsamling ved 

Beredskabsstyrelsen 
Kl. 08.30  Bus fra Hotel Limfjorden, opsamling ved 

Beredskabsstyrelsen 
Kl. 08.30  Fane opstilling 
kl. 09.00 Morgenandagt i Thisted Kirke 
kl. 09.45  Paraden opstilles til march og velkomst af Borgmesteren 
kl. 10.00  March rundt i byen m. Prinsens Musikkorps og Tam-

bourer 
kl. 10.30  Bus til Videncenter Thy-Mors.  
kl. 11.00  Rep. Møde på Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 

2, 7700 Thisted. 
kl. 13.30  Frokost på videncenteret for Rep. møde deltagere 
 

LEDSAGERE (LØRDAG)
kl. 09.00  Morgen andagt i Thisted Kirke 
kl. 09.45  Overværer paradens opstilling til 

march og velkomst af Borgmesteren 
kl. 10.00  Ledsagere går på rådhuset og får 

kaffe mm.  
kl.11.00  Bus med ledsagere på tur i Natio-

nalparken  
kl. 13.30  Ledsagere spiser på Niels og 

Sinnes fiskerestaurant. 

AFTENFESTEN
Kl.17.45  Velkomst m. Tambourer 
kl. 18.00  Velkomstdrink 
kl. 18.20  Der bydes til bords 
Kl.18.30  Præsidentens velkomst 
Kl.01.30  Natmad 

SØNDAG
Kl.11.00  Gardergolf i Sydthy golfklub 

Afrejse 

 

DELTAGER PRISER  
 Per Person 
Fredag til søndag jvf. program alt inkl. i dobbelt værelse på Hotel Limfjorden kr.  1.800,00 
Fredag til søndag jvf. program alt inkl. på 4 mandsstue på kaserne kr.  1.550,00 

Lørdag til søndag jvf. program alt inkl. i dobbelt værelse på Hotel Limfjorden kr.  1.350,00 
Lørdag til søndag jvf. program alt inkl. på 4 mandsstue på kaserne kr.  1.200,00 

Tillæg for enkelt værelse pr. nat (på Hotel Limfjorden) kr.  200,00 

Lørdag (Bus, andagt, march, mødefrokost inkl. vand, øl og snaps) kr.  275,00 
Lørdag (Bus, andagt, kaffe/te mv., tur i Nationalpark m. Guide og frokost inkl. drikkevarer) kr.  275,00 
 
Lørdag Repræsentantskabsmøde (Betales af DG) kr.  0,00 
Lørdag (Bus, andagt og march) kr.  50,00 
   
Fredag (Kammeratskabsaften på Bryghuset, rundvisning, spisning inkl. drikkevarer) kr.  200,00 
   
Festmiddag (velkomstdrink, 3 retters menu inkl. drikkevarer hele aften, kaffe og natmad) kr.  725,00 
   
Gebyr ved tilmelding og betaling modtaget efter d.1. marts 2014 kr.  100,00 
Gebyr ved tilmelding og betaling modtaget efter d.10. april 2014 kr.  200,00 
   
Tilmelding foregår via Thisted Amts Garderforenings hjemmeside på:

www.thistedamtsgarderforening.dk

Har du ikke mulighed for at tilmelde dig via internettet, kan du kontakte formanden. 
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Fødselsdag
Jubilæum

Messingblæsere fra 
Musikkorpset gør dagen festlig.

Ring til Claus Mærsk. 
Trompetist ved 

Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194

Særligt for gl. gardere 3-14

Så er programmet for årets golfbegivenhed i 
De Danske Garderforeningers regi ved at være på plads. 

Der spilles på Sydthy Golfklubs bane
Ulstedvej 8,
7760 Hurup Thy
Søndag d. 25. maj 2014.

Følg med på:
www.gardergolf.dk

Gastons og Hjortshøjs 
drenge MAJ-54 II 

Årgangssammenslutningen Danske Gardere 1954 II.
Vi fejrer 60 året for vores indkaldelse til Den kongelige Livgarde 
næsten som vi har gjort de sidste 6 gange:
Vi mødes i Helsingør lørdag d. 3. maj til generalforsamling og 
hyggelig middag. Søndag d. 4. maj deltager vi i paraden på Liv-
gardens Kaserne, hvorefter vi spiser frokost i Tivoli. 
Udførligt program for jubilæumsarrangementet er udsendt. 
Hvis du ikke har modtaget ”indkaldelsen”, bedes du kontakte 
683 Georg Rossing, Kirstinedalsvej 18, 2000  Frederiksberg. Tlf. 
3630 3536. 

Der afholdes generalforsamling lørdag d. 3. maj kl.15.00 i 
Søspejderhuset på Helsingør Lystbådehavn med følgende dags-
orden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab for 2009-2013.
4. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår, JF. VEDTÆGTERNES § 14, at for-
eningen nedlægges efter jubilæet i 2019, hvorefter evt. 
formue overføres til KFUM’s soldaterhjem i Høvelte.
Der opkræves ikke kontingent for 2014-2018.

5. Valg af formand.
6. Valg af kasserer.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg af revisor.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Eventutelt.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, skal være formanden, 964 John Ove Hansen, Sporegangen 
16, 3000  Helsingør, i hænde senest 15. april 2014.
Vi ses enten 3. eller 4. maj, meget gerne begge dage, til en for-
nøjelig sammenkomst med gamle kammerater.
Med garderhilsen
Bestyrelsen

Vi mødes som sædvanlig til Årgangsparaden søndag d. 4. maj 
kl. 9.30 indenfor porten.
Vi overværer paraden og bagefter går vi i byen og spiser lidt 
frokost og hygger os sammen et par timer.
Har I en e-mailadresse så send den til 683 Georg Rossing på 
goggerosblom@mail.tele.dk, det vil spare os for unødige porto-
udgifter og lette arbejdet.
HUSK at sende evt. adresseændringer til ham, han bor Kirstine-
dalsvej 18,. 2000 Frederiksberg. Han har tlf. 3630 3536.
964 John Ove Hansen, Årgangsformand.
Tlf. 4922 1602. 

GARDERGOLF 2014
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Nordjylland (I)

Hjørring og Omegn (14/3 1930 – GF 56)

Formand: 267-JUL-59 Bent Mikkelsen
Blågranvej 22, 9800 Hjørring
Tlf. priv. 98 92 36 52· Mobil 50 54 96 88
e-mail: Postbent@vip.cybercity.dk
www.hjgarderforening.dk

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

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

Himmerland (4/12 1914 – GF 34)

Formand: 433-NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75
e-mail: garder@himmerlandsgf.dk
www.himmerlandsgf.dk

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

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

Regionsbowlingleder: 
702-SEP-64 Kjeld Christensen
Herluf Trolles Gade 23, 1.th.
9000 Aalborg
Tlf. 9812 8286

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

Himmerlands Stegt Flæsk & Bowl
Mandag den 10. marts 2014 kl. 18.00 Himmer-
land Bowling, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø.
Bowlingaften med damer. I er velkommen til at 
tage familien, gode venner eller naboen med. 
Vi mødes kl. 17.45. Efter en times bowling fra kl. 
18.00 - 19.00 (der bliver isat rød kegle) samles vi i 
et lokale, hvor vi skal have stegt flæsk og persille- 
sovs samt kaffe for en pris af ca. 170.00 inkl. leje 
af sko. Under kaffen vil de  udsatte præmier blive 
uddelt. Vi håber som sædvanlig på et stort frem-
møde til denne bowlingaften med garderpigerne. 
Tilmelding senest søndag den 9. marts 2014 kl. 

18.00 til Kjeld Sørensen tlf. 2174 7775 eller på 
mail: garder@himmerlandsgf.dk

Konstituering
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen på 
vort første møde den 13. januar 2014 konstitu-
eret sig således:
Formand NOV-61 Kjeld Sørensen, næstfor-
mand og fanebærer MAJ-77 Ole Kærgaard, 
kasserer MAJ-55 Henning Madsen, sekretær 
og fanebærer APR-76 Ole Haarbo, registrator 
SEP-89 Mikkel Elmlund, skydeleder JAN-90 
Mogens Dalsgaard, bestyrelsesmedlem NOV-
75 Ernst Klysner og æresmedlem JAN-61 Jens 
Kr. Dalsgaard som tovholder for jubilæumsud-
valg 2014. Se mere på www.himmerlandsgf.dk

MÆRKEDAGE
Følgende har på sin halvrunde fødselsdag haft 
besøg af to fra bestyrelsen: JAN-59 Ove Jen-
sen, Svenstrup.    

Angående vores aktiviteter i marts, så er der ret-
telser på datoerne således at vi 10. marts kl. 
19.00 afholder landsskydning i Vendiahallen 
og ikke den 3. marts. Det samme gør sig gæl-
dende for vores generalforsamling som afhol-
des 20. marts kl. 18.30 på Hjørring Kro, men 
der vil i starten af marts måned blive udsendt 
indkaldelse med dagsorden på mail til de med-
lemmer som vi kontakter den vej og resten vil få 
tilsendt brev. 
Vi får denne aften besøg af Vicepræsident Niels 
Godiksen, som sikkert har nyheder at fortælle 
os om hvad der rører sig rundt omkring os i De 
Danske Garderforeninger. Hvis ikke kontingentet 
er afsendt endnu er det ved at være sidste chance 
med at få betalt, så Garderbladet stadig kan blive 
tilsendt.

Bowling er ikke noget vi kan samles om i vores 
forening. Med tilmelding fra 4 deltagere blev 
det besluttet at aflyse, men vi prøver igen 
næste år og håber der vil blive mere interesse 
derfor.

267-JUL-59 Bent Mikkelsen 

OBS! OBS! OBS!
Husk tilmelding til generalforsamlingen den 13. 
marts kl. 19.00 på KFUM.
Tilmelding senest den 07. marts til formanden, 
tlf. 9772 2236 eller mail  sokr73@morsoe.dk.

686-SEP-64 Knud Rasmussen

Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.00
Foredragsholderen er en tidligere tørvegraver/
tipsvognslokomotivfører i Store Vildmose og et 
langt liv i politiet. Foredraget bærer overskriften 
"Hvordan man kommer gennem livet på trods 
af usportslig kropsbygning, manglende kvinde-
tække og stærkt begrænsede intellektuelle res-
sourcer". 
Foredrag og et par stykker mad koster 90,00 kr. 
tilmelding til undertegnede senest tirsdag den 4. 
marts 2014 pr. mail eller telefon, din hustru eller 
kæreste er også meget velkommen.

788-SEP-62 Niels Vestergaard

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 11. MARTS KL. 19.30 SKYT-
TELAUGETS SKYDEAFTEN.
På Gl. Lindholm Skole arrangerer Skyttelauget 
skydeaften med rafling og kortspil. En dejlig 
og hyggelig aften, hvor det specielle garder-
kammeratskab opleves på bedste vis. Alle Gar-
derforeningens medlemmer er meget velkomne 
til disse hyggelige skydeaftener. Tilmelding ikke 
nødvendig.

LØRDAG DEN 15. MARTS KL. 10.00 DSS FÆL-
LESSKYDNING
På Gl. Lindholm skole afvikles der gemytlig sky-
dekonkurrence mellem De samvirkende Solda-
terforeninger i Aalborg. Har du lyst bør du kon-
takte oldermand Flemming Hassing og tilmelde 
dig et af skydeholdene på telefon: 9838 3122. 

LØRDAG DEN 15. MARTS KL. 12.00
BLÅ FEST MODTAGELSE
GF Nordjylland har igen fornøjelsen at byde 
velkommen til et hold gardere, der ønsker at 
afholde deres Blå Fest på Hotel Comwell i Rebild. 
I den forbindelse er der march og modtagelse af 
Aalborg By på Rådhuset på Gammeltorv. Som 
sædvanlig går GF Nordjyllands medlemmer i 
front med fanen for at gøre modtagelsen festlig. 
Har du lyst at deltage i marchen eller blot være 
tilskuer på ruten, kan du  møde op i slotsgården 
til Aalborghus Slot lidt før kl. 12.00. Der vil være 
afmarch omkring kl. 12.10. Vel mødt!

TIRSDAG DEN 25. MARTS KL. 19.30 TRÆ-
NINGSSKYDNING.
Skyttelauget arrangerer i vinterens løb en række 
træningsaftener, hvor medlemmerne af GF Nord-
jylland kan forbedre deres skydefærdigheder. 
Aftenen er koncentreret omkring skydetræning. 
Der vil være instruktør til stede. Tilmelding ikke 
nødvendig, du skal blot møde op til skydetræ-
ning.

JUL-71 Niels Chr. Thygesen
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Vendsyssel (14/5 1918 – GF 43)

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

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

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

Fredag d. 14. marts Bowling.
Der Bowles Fredag D. 14 marts 2014. Denne 
gang bliver det i Hals Hotel & Bowlingcenter. 
Der bowles kl. 18.00 med efterfølgende spisning 
kl. 19.00
Tilmelding senest 2 dage før til:

Johnni Olesen på tlf. 2149 5187 eller mail johnni-
mette@stofanet.dk eller Jacob Dam Rasmussen 
på tlf. 2448 0186 eller mail jdr@stofanet.dk 

Onsdag d. 26 marts
Vendelboskydning.
Det er Østvendsyssel Garderforenings tur til at 
afholde Vendelboskydning. Det foregår onsdag 
d. 26. marts kl. 18.00 i Hjallerup Skytteforenings 
lokaler, som findes under Hjallerup skole. Der er 
sendt indbydelse ud til formanden af de respek-
tive involverede Garderforeninger.
Tilmelding ifølge deadline på indbydelse til: 
Skydeudvalgsformand Carsten Christensen på tlf. 
2252 3245.

Lørdag d. 10. maj
Rundvisning i Musikkens Hus
I år bliver sommerudflugten en guidet rundvisn-
ing i Musikkens Hus I Aalborg. Vær med til at 
opleve denne fantastiske bygning, og hvad den 
kan tilbyde Aalborg. Pris for deltagelse er 100 kr. 
pr. person. Tilmelding er efter først til mølle, da 
der kun er plads til 25 personer til rundvisningen. 
Tilmelding senest d. 2 maj til:
Jacob Dam Rasmussen på tlf. 2448 0186 eller 
mail jdr@stofanet.dk
Meget mere om dette i næste udgave af Garder-
bladet.

Siden sidst
Der er blevet skudt 3 gange. Henholdsvis i 
december, januar samt februar. Skydningerne 
er foregået i skydelokalerne under Vodskov 
Hallen. Alle gangene har der været 10 – 15 
gardere og skyde. Det syntes jeg er et flot frem-
møde. Skydefærdighederne er blevet bedre. 
Det er godt, da der snart er Vendelboskydning. 
Det er nogle rigtig hyggelige aftener, hvor der 
både skydes og snakkes over en kop kaffe eller 
øl.

Konstituering af bestyrelsen
På sidste bestyrelsesmøde har bestyrelsen kon-
stitueret sig som følgende:
Formand: Poul Sonne Jensen.
Næstformand samt Bowlingudvalgsformand: 
Johnni Olesen.
Fanebærer samt skydeudvalgsformand: Carsten 
Christensen.
Kasserer: Morten G Jessen
Sekretær: Jacob Dam Rasmussen

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

Onsdag 5. marts kl. 19.00
Kammeratskabsaften / Landsskydning
Kammeratligt samvær med landsskydning, kort-
spil og bowling.

Ons. 26. marts kl. 18.00 afholder Østvendsys-
sel Garderforening vendelbopokal skydning.
Det foregår denne gang i Hjallerup skyttefor-
ening. De holder til i kælderlokalerne under sko-
len, Idræts Alle 6, 9320 Hjallerup. Der vil blive 
mulighed for samkørsel. Ring for tilmelding og 
yderlig information til Peter Ulrik Sørensen på tlf. 
9846 7959 eller Peter Christensen på tlf. 3124 
3733. 

Onsdag d. 5. og d. 19. marts kl. 19.30 Skyd-
ning
Der er skydning på 15 m. i Sjørring Hallen. Vi 
holder skydeaften sammen med Dragonforenin-
gen, efter skydning får vi kaffe og kammeratlig 
samvær, du skal blot møde op og der vil være 
gevær til rådighed. 
Vi ses.
 
Onsdag d 12. marts 2014 kl. 19.00
Generalforsamling afholdes på Thisted Bryg-
hus, Bryggerivej 10, 7700 Thisted.
Mød op til en hyggelig aften og hør bl.a. om Gar-
derbladet, vedtægtsændringer, repræsentant-
skabsmøde i Thisted, og andre ting.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Hæderstegn bæres.
Menu: Sild og Skipperlabskovs
Tilmelding til Niels Godiksen på 2090 7901 el. 
n.godiksen@mail.dk senest d. 9. marts 2014.

NOV-78 Niels Godiksen

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

Mød den sidste mand fra Hvidstengruppen!
Programmet er allerede udsendt, men det er kun 
dejligt at kunne invitere til noget ekstraordinært 
onsdag den 5. marts kl.19.00. 
Her har De Blå Baretter sammen med foreningen 
arrangeret en aften på Hvidsten Kro, hvor vi skal 
møde den sidste tilbageværende fra Hvidsten-
gruppen, den  nu 93-årige Svend Egon Andersen 
fra Knebel. Da gruppen blev arresteret i marts 
1944 lykkedes det ham sammen med Andreas 
Stenz at undslippe til Sverige, hvor de sluttede sig 
til Den danske Brigade. 
Svend Egon Andersen fortsatte efter krigen med 
en karriere inden for forsvaret bl.a i efterret-
ningstjenesten. Han er en mand med meninger 
og han har igennem årene engageret sig stærkt 
i forsvarssagen. 
Der er lagt op til en spændende og tankevækken-
de aften med beretninger fra modstandskampen 
og årene under Den kolde Krig. Så mød op og tag 
konen eller kæresten med.
Tilmelding til formanden eller kasserer Leif Bodil-
sen (a.l.bodilsen@gmail.com eller 8646 6234) 
senest den 28 februar. 

Husk også vort besøg på Randers Realskole
Skolen som blev grundlagt i 1869 har udviklet sig 
fra at være realskole til at være en skole med ele-
ver fra børnehaveklasse til 10. klasse. Med sine ca 
1.000 elever er det Danmarks største privatskole. 
Jeppe Egelund Jakobsen, som er medlem af vor 
forening og lærer på Realskolen vil søndag den 
23. marts kl. 14.00 fortælle og vise rundt. Skolen 
ligger Fabers Alle 3, 8900 Randers C.
Tilmelding til formanden eller Leif Bodilsen før 
20. marts.

Savner du den gode Garder Portvin? Den kan 
købes hos Super Best på Mariagervej. Kalle har 
haft en snak med dem og prisen er nu sat ned 
til 100 kr – det er en standardpris, så du behø-
ver ikke længere at fortælle kassepersonalet, at 
du er medlem af vor forening.

Har du ikke sendt din mailadresse til sekretæ-
ren? Vi har brug for den - det sparer porto!  
Send til sdk@km.dk (Foreningens sekretær)

Huskede du kontingentet? Foreningen udsen-
der ikke længere girokort. Kontingentet, der nu 
er på 300 kr., bedes indbetalt på konto 9319 
-3255614923. Husk afsender. Der kan også 
sendes en check til kasserer, Leif Bodilsen, Nr. 
Aalumvej 11, Svinding, 8920 Randers NV.

AUG-79 Søren Dam Kjeldsen

Nordjylland (I) 3-14
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Midtjylland (II)

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

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

Generalforsamling
Onsdag, den 19. marts, kl. 19.00, mødes vi 
ved Bjerringbro Kraft-varmeværk, Jørgens Allé 
40, Bjerringbro. Hvor vi skal se motoranlæg-
gene samt den nye energicentral, der er opført i 
samarbejde med Grundfos. Herefter fortsættes til 
varmecentralen i midtbyen, hvor gas kedlerne og 
pumpesystemerne beses. 
Efter rundvisningen holdes generalforsamlingen 
i varmeværkets lokaler. Reserver datoen allerede 
nu. Indkaldelse med dagsorden vil blive udsendt 
ultimo februar.

Husk også skydning
Vi skyder hver onsdag aften, fra kl. 19 - 21, på 
Bjerringbrohallens skydebaner.

Tirsdag, den 14. januar afholdtes den årlige 
bowlingdyst mod Viborg garderforening på 
Bowl´ ń  Fun i Viborg. 18 bowlere fordelt på 4 
hold spillede en times tid og gik derefter i gang 
med den veldækkede buffet. Der var udsat 1 
flaske vin til bedste mand på hvert hold. På 
trods af at vi stillede med 7 mand, lykkedes 
det os desværre kun at bringe en enkelt flaske 
til Bjerringbro. Det var MAJ-89 Michael Hjort, 
som sikrede at vi ikke skulle drage tomhændet 
hjem.

Kontingentopkrævning er udsendt via PBS i 
februar måned. Husk at tilmelde jer Betalings-
service, hvis I ikke allerede har gjort det, da det 
vil lette betalingen fremover for begge parter.

Vi vil gerne spare porto, så send din mail-
adresse til perdalgaard@mail.tele.dk

FEB-74 Per Dalgaard

Djurslands Garderforening 85 år 2014
Stiftet 7. april 1929.

Kære garderkammerater.
Alle medlemmer med ledsager inviteres til jubi-
læumsmiddag. lørdag den 12. april kl. 18.00.
”Bag Søjlen” Hovedgaden 5. 8410 Rønde.
VELKOMSTDRIK.
Forret: FISKETAPAS.
Husets hvidvin ad libitum.
Hovedret: DUET AF KALVEFILET OG KRONDYR-
FILET M/KARTOFLER, RODFRUGTER OG TRØF-
FELSAUCE.
Husets rød/hvidvin ad libitum eller øl og vand.
Dessert: FRANSK CHOKOLADETÆRTE M/FRUGT 
OG IS
1 glas dessertvin.
Herefter: KAFFE/TE OG SMÅKAGER MED EN 
COGNAC.
Drikkevarer er herefter for egen regning.
Kammeratligt samvær.
Natmad: 23.45 serveres der svampesuppe.
 
Prisen for dette helaftens arrangement er kr. 
250,- per person, når jubilæumskontoen har 
givet bidrag til middagen.
Bestyrelsen glæder sig til, sammen med mange 
medlemmer at fejre Djurslands Garderforenings 
85 års jubilæum.
Du/I er tilmeldt når der er indbetalt 250 kr. per 
deltager på konto 7300-0001025979 husk et 
navn på indbetalingen.
SENEST DEN 15. MARTS 2014
JUBILÆUMSTEGN SKAL BÆRES.
Bestyrelsen Djurslands Garderforening.

Torsdag d. 6. marts:
Skydning til landsskydningen på 15. m. bane i 
Skyttehuset i Stenvad torsdag den 6. marts kl. 
19.00. Efter skydning er der kaffe med brød og 
kammeratligt samvær.

NOV-99 Peter Maj

Kammeratskabs aften med skydning
Skydelederen har aftalt at vi kan skyde mandag 
den 10. marts 2014 kl. 19.00 på banerne under 
Mejrup skole.
Husk tilmelding senest 5. marts til brosfan@
hotmail.com
Se mere på foreningens hjemmeside

APR-69 Hans Tinggård 

Torsdag den 5. december 2013 blev der 
afholdt generalforsamling.
Der var tilmeldt 22 gamle gardere – men p.g.a. 
den kraftige orkan kom kun 17 personer.
Efter spisningen havde vi vores generalforsam-
ling: Dagsorden :
1 valg af stemmetæller – Henrik Nicolaisen 

og Arne Nørremark
2 valg af dirigent – Carsten Anderskov
3 beretning ved formanden - Ole Nicolaisen
4 regnskab ved kassereren – Svend Erik Ros-

engaard
5 Valg af formand – Ole Nicolaisen blev gen-

valgt
6 Valg til bestyrelsen – Svend Erik Rosenga-

ard blev genvalgt
 Christian Bugge Nygaard ønskede ikke gen-

valg 
 Nyvalgt blev Frank Jacobsen
7 Valg af suppl. til bestyrelsen – Kjeld Nør-

remark blev genvalgt
8 Valg af revisor – Arne Nørremark og Vil-

helm Jensen – blev genvalgt
9 Valg af suppl. til revisor – Kjeld Nørremark 

blev genvalgt
10 Valg af fanebærer – Vilhelm Jensen blev 

genvalgt 
11 Valg af reservefanebærer – Kjeld Vang Jen-

sen blev genvalgt
12 Uddeling af årgangstegn – 25 års tegn – 

Ole Jensen og Svend Erik Rosengaard.
 Endvidere skal uddeles 50 års tegn til tid-

ligere formand Mads Bjerre og hans søn 
Niels Bjerre 25 års tegn.  De var desværre 
forhindret i at komme.

13 Evt.
Vicepræsident Jens Saabye Nielsen præsente-
rede sig og fortalte om præsidiet og sit arbejde, 
som han overtog efter Ole Louring.
Godt Nytår.                 

125-NOV 62 Christian Bugge Nygaard

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

Husk! Husk! Landsskydning på 15 m.:
Torsdag den 6. marts kl. 19.30 i Højmark Hallens 
skydekælder.
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Midtjylland (II) 3-14

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: JUL-73 Ole Louring
Ballevej 20, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 21 10
e-mail: ole.louring@fibermail.dk
www.silkeborg-garderforening.dk

Skanderborg og Omegn (4/2 1916 – GF 36)

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

Skive og Omegn (7/6 1912 – GF 27)

Formand: 802-SEP-62 Jørgen Smed Kjeldsen
Ahornvænget 41, 7800 Skive
Tlf. 41 57 31 42
e-mail: ahornvanget41@webspeed.dk
www.skivegarderforening.dk

Skjern og Omegn (12/3 1943 – GF 64)

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

Viborg og Omegn (25/7 1909 – GF 15)

Formand: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 · Mobil 40 37 34 32
e-mail: saabyetjele@hotmail.com
www.dg-viborg.dk

Aarhus og Omegn (26/9 1902 – GF 05)

Formand: MAJ-77 Niels Erik Kjær
Ristrup Hovedgaard, Ristrupvej 39, 8471 Sabro
Tlf. 86 24 10 15 - 40 27 02 38
e-mail: hydahl@gmail.com
www.AarhusGarderforening.dk

Husk 15 m. Landsskydning 
Du kan nå det endnu.
Vi skyder hver tirsdag mellem kl. 19.00 – 21.00 
på Samsø Skytteforeningens baner i Samsø Hal-
len.

Tilmelding til generalforsamling d. 20. marts.
Dagsorden er sendt ud.

733-JAN-59 Carsten Buchardt

Tirsdag d. 4. marts. 
Bowling kl. 18.30 i Bowl´n Fun, Tingvej 7, Viborg. 
Denne aften tager vi damerne med.
Senest tilmelding til Karsten Fruergaard d. 28. 
februar.

Torsdag d. 20. marts.
Kammeratskabsaften i ”Paradiset” Kasernevej 9, 
Bygning 7. Da der serveres gule ærter vil vi ger-
ne have tilmelding til formanden, Jens Saabye, 
senest 17. marts.

Tirsdag d. 14. januar havde vi den årlige bow-
ling dyst mod Bjerringbro. Vi var samlet 15 
gardere fra de to foreninger. Der er stadig plads 
til mange flere deltagere.

Torsdag den 20. marts kl. 18.30
Spisning på Restaurant Kohalen, Jægergårds-
gade 154, Aarhus C
Velkommen til en aften med stegt flæsk ad libi-
tum, skummende øl og højspændt kammeratligt 
samvær. Pris:  100 kr. / pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding:
Per Bundgård, tlf. 8698 8600 senest den 13.03.

Torsdag den 9. januar kl. 18.30
Årets første spisning og uddeling af hæderstegn 
på Restaurant ”Marselisborg” på Scandic Hotel, 
Østergade 10, 8000 Aarhus C.
Der var fælles spisning og hyggeligt gardersam-
menhold. Antal deltagere fra garderforeningen 
i alt 42 personer.
Uddeling af hæderstegn til følgende personer:
10. års jubilæum
André Max Lynard, Klaus Meier Bjerglund
25-års jubilæum
John Sørensen, Jesper Lundbek Hansen
40-års jubilæum
Henrik Friis Grue, Bent Christensen, Bent Ebert 
Nielsen, Jørgen Erik Vejbøl og Henning C. Kjær
50-års jubilæum
Harry Larsen

MAR-67 Leif Johannes Hovvej

Den tidligere formand for Aarhus Garderforening Søren Pontoppidan overrakte hæderstegnene til de 
fremmødte modtagere.

De Danske Garderforeninger afholder lands-
skydning på 15 meter bane i foråret 2014. 
Klasseinddeling:
Senior er for alle, der ikke er fyldt 55 år.
Veteran 1 er for skytter, der er fyldt 55 år. 
Veteran 2 er for skytter, der er fyldt 65 år.
For begge veteranklasser glæder, at der må sky-
des med anlæg.
Skjern og Omegns Garderforening afholder 
denne landsskydning sammen med Ringkøbing 
Garderforening torsdag den 13. marts 2014, kl. 
19.00, i Højmark Hallens skydeanlæg.
Kom og vis, om du stadig kan ramme plet.

FEB-69 Gunnar Jensen

Landsskydning på 15 m. sammen med Skjern GF., 
efter skydningen samles vi i ”Garderstuen” hvor 
vi får serveret et par stykke brød. Vi deltager i 
De Danske Garderforeningers Landsskydning på 
15 m., der skydes i en senior klasse, en veteran 
1 og en veteran 2 klasse, seniorer er skytter der 
ikke er fyldt 55 år i 2013, og de må som noget 
nyt skyde med albuestøtte med rem, veteran 
1 skal være fyldt 55 år i 2013 og veteran 2 skal 
være fyldt 65 år i 2013, veteranerne må skyde 
med enten geværstøtte eller albuestøtte med 
rem. De resultater vi opnår på skydebanen indgår 
i konkurrencen med de andre gardere der har 
deltaget i landsskydningen. Der er individuelle 
præmier til de bedste 20 procent i hver klasse 
samt holdpræmier.
Tilmelding senest mandag den 3. marts til 
Skydeleder Michael Nissen tlf. mobil 8161 3475, 
e-mail: ml.nissen@privat.dk

Pokalskydning M/K:
Torsdag den 10. april 2014 kl. 19.00 i Højmark 
Hallens skydekælder.
Pokalskydning på 15 m. mod Skjern GF.

JAN-72 Anders Bjerg

Vi havde en hyggelig aften med god mad og 
bowling efter bedste evne. Det blev en god dyst 
mod kollegerne fra Bjerringbro. I år blev det til 
3 sejre til Viborg og en enkelt til Bjerringbro.
Vi glæder os allerede til næst år hvor Bjerring-
bro står for arrangementet.

AUG-82 Jørn Bech
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Garderforeningerne i Sydjylland (3)
Vicepræsident: MAR-93 Ulrik Brandt Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

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

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

Als og Sundeved (12/12 1937 – GF 60)

Formand: APR-72 Erik Michelsen
Sarupvej 3, 6470 Sydals
Tlf. 74 40 46 53 / 40 11 48 27.
e-mail: erik_michelsen@mail.dk
www.gfalsogsundeved.dk

Generalforsamling torsdag den 20. marts 
2014 kl. 18.30
Årets generalforsamling afholdes igen i år på 
Vollerup Kro med dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag der ønskes behandlet, skal indgives skrift-
ligt til formanden senest 4 dage inden general-
forsamlingen.
Mød op til denne hyggelige aften, hvor der tra-
ditionen tro vil blive serveret Eisbein mit Sau-
erkraut. Der kan mod bestilling også serveres 
Wienerschnitzel.
Bindende tilmelding foretages til formanden 
senest onsdag den 12. marts 2014, helst på 
ovenstående mailadresse eller sms til mobil 
40114827. 

Husk også, at har du en mailadresse og et mobil-
nummer, som Garderforeningen må kontakte 
dig på, kan disse meddeles til Erik Michelsen på 
erik_michelsen@mail.dk. Har du skiftet mailad-
resse, modtager vi også gerne den nye, idet vi 
fortsat har nogle registreret, hvor posten kom-
mer retur – enten på grund af forkert mailadresse 
eller fyldt mailbox.

Bowling foregår den første tirsdag i hver måned 
kl. 18.45 i Sønderborg, hvor der stadig er plads til 
ekstra deltagere. Mød op og få nogle hyggelige 
timer og kammeratligt samvær.

Kontingentopkrævningen udsendes snart og de, 
som endnu ikke har fået tilmeldt betalingen til 
fremtidig automatisk betaling, opfordres til at 
tilmelde betalingen til BS. Dette vil lette kas-
sererens arbejde en del og du slipper for et FI-
indbetalingskort med posten.
På gensyn til generalforsamlingen.

JUL-88 Mogens Dankert

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

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

Haderslev (16/5 1933 – GF 57)

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

Generalforsamling
Afholdes torsdag d. 20 marts 2014 på Veteran-
hjemmet i Fredericia, Ansgarsvej 4, Fredericia
Nærmere følger i GarderNyt med mail/brev.

Skydning
Hver onsdag i Middelfart – Kontakt Bent – 7594 
3291 – Mobil 2849 8365 for nærmere informa-
tion.

Bowling
Første onsdag i hver måned kl. 19-21 hos Gunnar 
i City Bowling.
www.garder-fredericia.dk

OKT-77 Jørgen Jeppesen

Aktiviteter i marts
Onsdag den 5. marts kl. 10.00 Kammeratskabs 
formiddag m/ledsager i museums- og garder-
stuen på Haderslev Kaserne.
Foredragsholder denne formiddag er Haderslev 
Kasernes Garnisonskommandant, oberst Søren 
Bo Bojesen. Obersten vil bl.a. fortælle om sin 
tid som udsendt til opgaver i internationalt mili-
tærsamarbejde og meget mere. F.eks. hvad er en 
Garnisonskommandants opgaver på en kaserne.

Torsdag den 6. marts kl. 18.30 Generalfor-
samling (uden ledsager)
Indkaldelse med dagsorden vil tilgå hvert enkelt 

medlem pr. mail eller pr. post til de medlemmer 
vi endnu ikke har mailadresse på. 

Onsdag den 12. marts er skydningen aflyst, 
idet skydebanerne er optaget af Kasernen.

Onsdag den 26. marts kl. 19.30 
Skyde og kammeratskabsaften på skydeloftet på 
Haderslev Kaserne.

Aktiviteter siden sidst: 
Nytårs Parole 8. jan 2014
Skydningen ved den sædvanlige hyggelige Nyt-
års Parole med efterfølgende Kransekage samt 
champagne, måtte afgøres ved omskydning 
med Laurids Mink som vinder. Vi kunne hel-
digvis dele bane med HPRD Sønderjylland og 
kunne kvittere med ovennævnte traktement.

Onsdagsskydning den 15. jan 2014
Var udlagt som speciel skydeaften med særligt 
sigte på de yngre medlemmer af Garderfor-
eningen samt ditto potentielle medlemmer.
Desværre var fremmødet meget magert, så vi 
må prøve på anden vis at tiltrække de yngre 
medlemmer.
Vinder: Mikael Ridstrøm Lauritzen
Heldigste: Ole Jensen

Onsdagsskydning 29. jan 2014.
Vinder: Laurids Mink, Heldigste: John de Taeje

Trekant Bowling blev afviklet den 23. jan 2014, 
desværre som en 2-kant, idet Sønderjyske Gar-
derforening ikke dukkede op. 
Det blev som sædvanligt en hyggelig aften i 
gode venners lag og efter en intens kamp trak 
Haderslev sig sejrrigt ud af dysten og kunne 
hjemføre pokalen – og vores arrangør, Erich 
Sønnichsen, var endda så ubeskeden at snuppe 
den individuelle førsteplads med en runde 
pænt over 200 i første hug – jo, så kunne vi 
lære det!
Aftenen blev afsluttet med en glimrende buffet 
og hyggeligt samvær.

JUL-90 Mikael Ridstrøm Lauritzen

Sydjylland (III)
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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

Generalforsamling
Torsdag d. 20. marts 2014 kl. 19.00 afholdes der 
generalforsamling på restaurant Oasen på Sog-
negårdsvej i Horsens. Invitationer indeholdende 
dagsorden er udsendt til foreningens medlem-
mer. Deltagelse i generalforsamlingen forpligter 
ikke til, at man også skal deltage i den efter-
følgende spisning. Bestyrelsen håber, at der er 
mange som vil kunne finde plads i kalenderen, 
til at møde op og eventuelt deltage i en snak om 
foreningens fremtidige virke. 

Landsskydning
Foregår på skydebanen i Glud lørdag d. 8. marts 
fra kl. 9.00 og tirsdag d. 10. marts fra kl. 19.00. 
Der kan i øvrigt henvises til foreningens hjemme-
side: www.dghorsensogomegn.dk

Torsdag d. 23. januar 2014 blev Garderforenin-
gens årlige Kammeratskabsaften afholdt på 
restaurant Oasen i Horsens. Formand JAN-70 
Jørgen Bojsen Jensen bød velkommen til 46 
gamle gardere, herunder specielt foreningens 
æresmedlem 505-MAJ-48 Niels Møller Nico-
lajsen. 
Efter spisningen og en enkelt sang gav for-
manden ordet til aftenens særlige gæst – 
Den Kongelige Livgardes næstkommanderende 
oberstløjtnant Jan Stoltenborg. Indlednings-
vis fortalte Jan lidt fra De Danske Garder-
foreningers skydeudvalg, som han er formand 
for, og lidt generelt om det danske forsvar og 
værnepligten i dag. 
Herefter fortalte Jan om Livgarden og ikke 
mindst værnepligten i Livgarden i dag, som 
han mente var noget forskellig fra den, som 
gamle gardere oplevede, da de var ”inde”. Men 
Jan mente dog, at rekrutterne stadig bliver 
udfordret, og der stilles væsentlige krav til dem. 
Dette skal bl.a. ses i lyset af, at de kun er ”inde” 
i 8 måneder. Der blev lyttet intenst og stillet 
spørgsmål fra deltagerne. Aftenen sluttede 
med, at formanden takkede Jan for det meget 
interessante indlæg.

Kære medlem.
Har du en mail-adresse og endnu ikke fået den 
givet til Garderforeningen, kan du gøre det ved 
at sende den til Jacobhanquist@hotmail.com
Herefter får du informationer/invitationer til-
sendt pr. mail og herved sparer foreningen 
penge, da postvæsnet igen har hævet portoen.
På forhånd tak!

MAR-83 Frank Meyer 

Kongeå-Egnens G,F. har generalforsamling – 
onsdag d. 26. marts 2014 kl. 18.30 på Markeds-
restaurationen, Markedsvej 7 i Brørup.
P.S. Dagsorden sendes ud pr. e-mail.
Nærmere tilgår medlemmerne.

843-52-II J.E.Fonnesbæk

Der blev afholdt generalforsamling i Midtjydsk 
Garderforening den 21. januar 2014. 
12 medlemmer og DG præsident Jan Brun 
Andersen deltog.
I formandens fravær bød Ulrik Baunsgård vel-
kommen til de fremmødte, og som traditionen 
byder når gamle gardere mødes, blev første skål 
tilegnet HM dronningen.
Ivar Chr Thisgaard valgtes som dirigent, heref-
ter konstaterede han at generalforsamlingen 
var lovlig varslet og derfor beslutningsdygtig.
Ulrik Baunsgård aflagde formandens beretning, 
hvor han omtalte de arrangementer, foreningen 
havde deltaget i, bl.a. formandsmødet i marts, 

hvor Ulrik Baunsgård blev valgt som regionens 
vicepræsident.
Beretningen blev godkendt
Ulrik Baunsgård aflagde beretning for skydeud-
valget, en stensikker aktivitet i foreningen.
15 m skydning afholdes altid i Blåhøj Hallen, 
hvor banerne i 2012 var blevet renoveret, så 
der nu er elektronisk markering og hæve/sæn-
keborde på alle standpladser.
Johannes Due fremlagde det reviderede regn-
skab, der viste et overskud på 1450,- kr.
Jubilæumsfondens kapital er den 1/1 2014 
8800,- kr. og foreningens medlemstal er pt. 
43.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Bo Ringholm og Niels Erik Kromann blev gen-
valgt til bestyrelsen og i stedet for Ivar This- 
gaard, som efter 35 år i bestyrelsen ikke ønske-
de genvalg, blev Berthel Vestergård valgt.
Erling Christensen blev valgt som suppleant
Thomas Nielsen og Poul Frost blev genvalgt 
som revisor.
Johannes Due blev genvalgt som fanebærer.
Under evt. fik Ib Ringholm, Niels Erik Møller og 
Helmuth Hansen tildelt 50 års tegn og Jørgen 
Overgaard blev tildelt 40 års tegn.
Bestyrelsen havde indstillet Niels Erik Kromann 
til DG hæderstegn og Ivar Thisgaard til DSL 
hæderstegn i sølv, begge fik tegnet tildelt af 
Præsident Jan Brun Andersen.
Præsidenten fortalte lidt om hvordan det er at 
være præsident for DG og DSL.
Ivar Thisgaard takkede for bestyrelsens delta-
gelse ved hans hustrus begravelse.
Ulrik Baunsgård afsluttede generalforsamlin-
gen.
Herefter blev der serveret stegt flæsk med per-
sillesovs og til dessert jordbærgrød

MAR-93 Ulrik Baunsgård

Fra venstre: Vicepræsident Ulrik Baunsgård, JAN-67 Ivar Chr. Thisgaard, DSL hæderstegn i sølv, MAJ-77 
Niels Erik Kromann, DG Hæderstegn, Præsident Jan Brun Andersen.
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Ribe og Omegn (18/8 1912 – GF 28)

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

Sønderjydsk (26/9 1920 – GF 46)

Formand: Christian Lund
Industrivej 6 1, 6630 Rødding
Tlf. 70 22 17 71, 74 84 11 10 · Mobil 51 23 25 40
e-mail: christianlund@clglasalu.dk

Varde og Omegn (8/5 1957 – GF 72)

Formand: NOV-90 Carsten Christensen
Tranbjergvej 16, Helle, 6800 Varde 
Tlf. 40 11 30 02 
e-mail: ccskovgaarden@ofir.dk
www.varde-omegns-garderforening.dk

Vejle og Omegn (19/11 1913 – GF 32)

Formand: JUN-83 Jens Palmelund
Søkærvej 8, 8722 Hedensted
Tlf. priv. 40 58 06 12 · arb. 75 65 06 08
e-mail: k.internet@pc.dk
www.garderforeningenvejle.dk

Næste arrangementer:
Skydning på Vittenbergskolen: 13. og 27. marts.
Prisen er kr. 25,- Vi starter kl. ca. 19,30. Tilmel-
ding ikke nødvendig. 
Der kan købes øl, vand og kaffe. 
 
Landsskydning
Det er tiden for den årlige landsskydning på 15 m 
for alle gamle gardere, kom og vær med.   
Skydningen gennemføres i henholdsvis senior-
klasse og veteranklasse, hvor veteranerne igen er 
inddelt i en Veteran 1 og en Veteran 2 klasse.  
Senior. Alle der ikke er fyldt 55 år (endnu) skyder 
i denne klasse.
Veteran 1: Skytten skal være fyldt 55 år i foregå-
ende kalenderår (2012).
Veteran 2: Skytten skal være fyldt 65 år i foregå-
ende kalenderår (2012).
 
Foreløbig 2014 
Besøg på Varde kaserne d. 7. maj 2014 kl. 19.00.
Vi har tilbud på en endagstur i østersøen/ 

Klub/Filmaften
KLUBAFTEN TORSDAG DEN 6. MARTS 2014 
kl. 20.00
Afholdes som sædvanlig på Hotel Hedegården, 

men denne gang er der også film på program-
met.
Sven Aage Nielsen har bla. været på fugle jagt i 
Namibia, og vil derfra vise en film på ca. 30 min. 
samt en anden film fra fiskeri i British Columbia 
på ca. 36 min.
Med det, vil det være svært at finde en god und-
skyldning, for ikke at møde op.
Der er selvfølgelig også som sædvanlig mulig-
hed for at få div. kaffe, øl samt forskelligt brød,  
alt efter hvad Hedegården byder på, men til for-
delagtige priser.

15 m SKYDNING
Afholdes i år lørdag d. 29. marts kl. 13.00 i Hæld- 
agerhallen, Nørremarksvej 157 7120 Vejle Ø.
Hallen/Skydebanerne er åbne fra kl. 13.00 til 
16.00.
Da I har aftjent Jeres værnepligt ved Livgarden, 
må I også kunne skyde, derfor mød nu op.

OBS! OBS! OBS!
Hvis du ikke modtager e-mail fra mig med 
orientering om foreningens aktiviteter, er det 
sikkert fordi du ikke har sendt en mail til mig, 
så du kan komme ind I systemet

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

Kapplen. Kan evt. blive d. 23. august 2014, bus, 
sejlads og bespisning kr. 675,- 
Der er et par andre tiltag der arbejdes med, men 
herom senere.

118-NOV-63 H. P. Jepsen

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

Skydning
Landsskydningen på 15-m distancen afholdes i 
perioden fra nu og indtil 01.04.2014.
Skydningen kan foretages på egen skydebane. Vi 
afholder en skydeaften i marts måned, - mandag, 
d. 10.03.2014 og mandag, d. 17.03.2014, hvor 

Kim Lorentzen eller jeg selv vil være til stede. Det 
gælder om, at vi får flest skytter med i skydnin-
gen, så vores forening kan være repræsenteret 
i landsskydningen. Såfremt du skulle være for-
hindret i at møde en mandag aften, så foreslår 
vi, at du møder op i Arena Assens og besøger 
skydebanen onsdage fra kl. 19.00, hvor skyt-
teforeningens medlemmer vil hjælpe dig med 
banens elektronik. Du skal betale for patroner 
og så skal du betale et indskud på kr. 25,00 til De 
Danske Garderforeninger. 

Generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling, fre-
dag, d. 21. marts 2014 kl. 18.00 i Marinestuen, 
Sdr. Ringvej, 5610 Assens.
Dagsorden iflg. lovene. Forslag, som ønskes 
behandlet på generalforsamlingen skal være for-
manden i hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingen. 
Emblemer og hæderstegn bæres. Efter general-
forsamlingen serveres der kogt torsk eller wie-
nerschnitzel. 
Mød talrigt op og tag damerne med. Tilmelding 
senest den 15. marts 2014 på telefon 6471 2370 
– 2299 3712 eller til næstformanden på tele-
fon 6474 1494. Tilmeldingsfristen bedes venligst 
overholdt af hensyn til madbestillingen. 

Bowling - resumé
Vi var 5 håbefulde bowlere, der deltog i årets 
regionsbowling i Odense d. 11. januar.
Vi må erkende, at vi ikke ramte de gode takter, 
som vi tidligere har præsteret, så vores 1. plads 
i 2. division står for fald. Vi – Frits, Jørgen Hen-
ning, Leif, Poul og jeg selv må konstatere, at 
Nordfyn og Svendborg har bedre bowlinghold 
end os fra Assens. Men vi er klar til næste år 
igen.  JUL-78 Tom Kristensen

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

Lidt fra formanden
Nu er der mindre end et halvt år til at vi skal 
fejre Den Fyenske Garderforenings 125 års 
jubilæum. I vil hver især få tilsendt nærmere 
information, men det kan da afsløres at jubilæ-
umsfesten bliver holdt på Hotel H.C. Andersen 
i Odense. Siden 110 års jubilæet har vi lagt lidt 
til side, og det betyder at vores jubilæumskonto 
vil give et tilskud, så kuvertpriserne bliver holdt 
på et pænt niveau. Reserver den første lørdag i 
juli, det vil sige den 5. juli 2014. 

JUL-71 Henrik Gattrup

Fyn (IV)
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Regionsbowling
Lørdag den 11. januar var dagen hvor bowling slaget om Fyn skulle afvikles, der var tilmeldt 6 
herrehold og 1 damehold. Det var gråt og regnfuldt da alle var mødt i City bowling i Odense 
denne lørdag formiddag. Alle var dog glade, nogle mere end andre fordi de ikke havde deres 
grej med – det havde man lige glemt i skyndingen så det var i leje sko og fremmed kugle, men 
efter en kort velkomst og gennemgang af reglerne og fordeling af baner kom alle i gang. Der 
var mange som mente banerne ikke var lige og alt det der, men der blev dog væltet kegler i 
2 serier med et baneskift imellem. 
Så var man nået til afgørelsen og den var tæt men det blev:

Nordfyns GF 1. hold som vandt ved at vælte 1178 kegler
Kenneth Dalager, Herluf Hansen, Børge Østergård og Ejner Schmidt

Nr. 2 blev Svendborg GF 1. hold med 1151 væltede kegler
Ole Vagn Jensen, Poul Juul Jacobsen, Gert Bo Lauridsen og Finn Madsen

Nr. 3 blev Nordfyns GF 2. hold med 1080 væltede kegler
Helmer Sørensen, Leo Hardon, Lars Bendtsen og Helge Christensen

Nr. 4 Assens GF med 984 kegler

Nr. 5 Fynske GF med 894 kegler

Nr. 6 Svendborg GF 2. hold med 888, det var 3 fra SVB. og 1 fra Assens
Dame rækken: Nordfyn GF som var de eneste som stillede op
Individuelt blev det følgende:
Kenneth Dalager Nordfyn 1 378 kegler
Ole Vagn Jensen Svendborg1  334 kegler
Lars Bendtsen Nordfyn2 333 kegler
Gert Bo Lauridsen Svendborg1 331 kegler

Efter præmieuddeling var der bare at gå ombord i en omgang biksemad med det hele og spis 
hvad du kan af is til dessert. 
En stor tak til de deltagende foreninger fordi i bakker op om arrangementet. Den nye dato for 
næste års REG bowling er Lørdag den 10/1 2015 igen i city bowling i Odense.
Med garderhilsen
NOV-75 Ole Vagn Jensen, Regions bowling formand

Garderstuen
Jordskælv i New Zealand. Jens Hovendal kommer 
med sin øjenvidneberetning fra februar 2011, 
forvent masser af billeder og en spændende 
beretning i vores nye lokaler for Garderstuen. 
Det bliver torsdag den 20. marts kl. 19.30 på 
Højstrupvangen 1, lige overfor Odense Idræts-
hal. 

Skydning
Sidste chance for skydning på 15 meter baner i 
foråret foregår 4. og 11. marts i FKS hallen kl. 19. 
Den 11. marts er der vinterafslutning, så tilmel-
ding til spisning er nødvendigt. Hallen ligger Tra-
nehøjen 5, Odense SV. Kom og skyd, der er hjælp 
og venlige bemærkninger også til nye skytter. Der 
er også mulighed for at prøve pistolskydning. 
Og så er der regionsskydning i Faaborg fredag den 
14. marts, med indskrivning fra kl. 18. Tilmelding 
til Sendy Alstrøm, senest den 5. marts på mobil 
3070 1959 eller mail sehal@pc.dk.

Sæt x ved jubilæum d. 5. juli 2014
Vi planlægger 125 års jubilæumsfest og sender 
mere ud herom i marts 2014.
Men sæt venligst allerede kryds i kalenderen ved 
den første lørdag i juli. Det er d. 5/7.2014

Bowling
Torsdag den 23. januar mødtes vi for første 
gang i det nye år til en hyggelig omgang bow-
ling. Denne gang bød vi to nye gamle gardere 
velkommen på holdet. Nemlig Lasse Mølhede 
og Bent Johannsen. Lasse imponerede alle 
ved den første aften at vinde med 159 points. 
Tak til Poul Agertoft for at arrangere. Der er 
bowling igen den 27. marts. Tilmelding til Poul 
Agertoft.

Christian Tvede

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

Kammeratskabsaften og Regionsskydningen 
er denne gang i lokalerne på Telemarken og 
foregår fredag den 14. marts fra kl. 18.30, men 
kom i god tid.
Årets sidste skydeaften bliver fredag d. 11/4 kl. 
18.00. 

Bryggeriet Vestfyns Cup onsdag den 14. maj 
i Assens

Generalforsamlingen havde samlet 25 med-
lemmer. Efter at fanen var ført ind, blev Kong 
Kristian afsunget og der udråbtes et 9-foldigt 
leve for Dronning Margrethe. Til dirigent valg-
tes Erik Andersen, hvorefter formanden aflagde 
sin beretning og ridsede året op. 

Formanden nævnte bl.a., at sommerfesten 
atter havde været en succes og takkede Erik 
og Birthe Larsen for værtskabet. Formanden 
beklagede at han måtte aflyse det påtænkte 
møde med tidl. Forsvarsminister Søren Gade.
Formanden sluttede med at takke pigerne i 
køkkenet for god hjælp, bestyrelsen for godt 
arbejde og roste fanebærerne for deres trofast-
hed og kompetence. 
Sluttelig udråbtes et trefoldigt leve for Faaborg-
egnens Gamle Gardere. Beretningen godkend-
tes efterfølgende med akklamation. 
Vort gamle medlem, Ebbe Pedersen, tidligere 
formand og i mange år en meget ihærdig sky-
deudvalgsformand udnævntes til æresmedlem 
af foreningen med tak for hans store arbejde.
Herefter gennemgik kassereren regnskabet, der 
godkendtes. 
Skydeudvalgsformand Ebbe Pedersen aflagde 
for sidste gang sin beretning.

Samtlige valg til formand, bestyrelsen og udvalg 
var genvalg på nær valg til skydeudvalget, hvor 
Mogens Pedersen har overtaget sin fars plads 
som formand og Bjørn Ramming nyvalgtes. 
Under evt. overrakte formanden et 25 års-tegn 
til Henrik Jørgensen. 
Herefter gik generalforsamlingen over til den 
traditionelle spisning af flæskesteg og medister 
efterfulgt af kaffe og ost. Og endnu engang tak 
til vore hjælpsomme piger.

016-NOV-63 Erik Debois

Fyn (IV) 3-14
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Fyn (IV)

Langeland (21/10 1911 – GF 24)

Formand: JAN-74 Jens Pram Nielsen
Herslevvej 2, Lindelse, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 25 26
e-mail: janipram@sol.dk

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

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

Nordfyn (5/8 1924 – GF 51)

Formand: OKT-80 Renè Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 16 36 / 2168 9687
e-mail: dytbaat@mail.tele.dk
www.nordfyns-garderforening.dk

Nyborg og Omegn (6/3 1918 – GF 42)

Formand: 490-MAJ-62 Donald Petterson
Hyldehaven 10, 5320 Agedrup
Tlf. 65 93 81 27 / 40 36 87 62
e-mail: nalle10@dbmail.dk

Svendborg og Omegn (6/7 1916 – GF 37)

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

Vestfyn (23/5 1914 – GF 33)

Formand: 185-SEP-61 Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
e-mail: haaning@stribnet.dk

Ærø (26/9 1920 – GF 47)

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

Bowling
Så genvandt vi mesterskabet i Region IV flot flot, 
mere om det senere.
Vinteren lakker mod enden og det gør vores 
bowlingsæson også, sidste bowlingaften er den 
10/3-2014 kl. 19.00 i Otterup Bowlingcenter. 
Giv et kald hvis du ikke kommer senest 3 dage før 
på tlf. 6487 1105. Niels Thor Rasmussen.

APR-79 Niels Thor Rasmussen.

Skydning
Så er vintersæsonen ved at være forbi, sidste 
skydning i denne sæson er torsdag den 13/3-
2014 kl. 18.30 i Særslev Skytteforening. 
Husk der er gule ærter med tilbehør denne sidste 
aften, måske nogle små overraskelser ind imel-
lem, Tilmelding til Renè Rasmussen senest 3 dage 
før på tlf 2168 9687. 

OKT-80 Renè Rasmussen

Så er det tid at betale dit kontingent for året 
2014. Har du husket afsender på bankoverførslen 
da vi ikke bruger giro mere, husk også at opdatere 
din indbetalings profil.

Husk i marts 
Regionsskydning 14/3 Telemarken i Fåborg, 
mulighed for fælleskørsel. Er du ikke tilmeldt så 
kontakt omgående Ole Vagn 6224 1250, bemærk 
det er en fredag aften.

Skydning 15m Ollerup 2. og 4. tirsdag i måneden 
fra kl. 19.00 med efterfølgende kaffe og kage.

Bowling for hold torsdage i ulige uger i Svend-
borg bowling center fra kl. 18.30.
I begyndelsen af året var vi til regions bowling 
i city bowling i Odense og vi måtte afgive 1. 

pladsen til Nordfyn, men kunne så tage 2. 
pladsen og også sidstepladsen af de 6 delta-
gende hold.
Vores 1. hold væltede 1151 kegler på 2 serier 
og 2. holdet 888 men det var med 3 mand + 1 
fra Assens. Til næste år håber vi i foreningen at 
vi også kan stille et dame hold som kan give de 
Nordfynske damer lidt modstand. 
Ellers så læs indlægget fra Ole Vagn om dagen, 
det var en god og hyggelig dag og de individu-
elle resultater var meget tætte. 2.-4. plads var 
med kun 3 keglers forskel så der var kamp om 
pladserne.
Til næste år er datoen 10/1 2015 igen i city 
bowling i Odense.

JUN-85 Finn Madsen

100 års jubilæumsfest
I anledning af at Vestfyns Garderforening i 2014 
har 100 års jubilæum inviteres alle vore medlem-
mer med ledsagere til jubilæumsfest den 25. maj 
på ”Restaurant Fænøsund” i Middelfart. Fest-
lighederne starter kl. 12.00 og indledes med en 
kort generalforsamling. Herefter serveres en flot 
”Garderbuffet”. Vestfyns Garderforening giver, 

Ændring af dato på generalforsamling
Vi er blevet nødt til at ændre til den 28. marts.
Ærø Garderforening afholder generalforsamling 
på Vindeballe kro fredag d. 28. marts 2014 kl. 
19.00. Vi starter med stegt flæsk og persillesovs.
Tilmelding til Therkel senest d. 23. marts.
Tlf. 6252 1888 mob. 6175 7510.

005-JAN-62 Therkel Terkelsen

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

via den til lejligheden oprettede jubilæumsfond, 
et tilskud til hele traktementet. Ud over selve 
jubilæumsfesten er der i år hele 9 jubilarer, der 
tildeles jubilæumstegn. 2 stk. 60 år, 2 stk. 50 år, 
3 stk. 40 år og 2 stk. 25 år. Sæt derfor allerede nu 
kryds i kalenderen den 25. maj. Mere information 
om dagen følger.

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

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen
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Den 30.1 havde 3 naboforeninger atter 
indkaldt til et arrangement, hvor vi i 
fællesskab havde sat Oberst Klavs Lawes 
stævne i Cafe ”Pulsen ned” i Taastrup. 
Obersten skulle her berette om sine år 
som udstationeret i udenrigstjenesten. 
Hovedtemaet var koncentreret om hans 
tid som militærattache’ i Moskva, og 
hans første år som Chef for Livgarden.
82 forventningsfulde deltagere havde 
fundet vej til dette arrangement, som 
indledtes med en kort velkomst til 
Oberst Klavs Lawes, hvorefter vi gik 
over til spisning. Undervejs samlede vi 
ind til DG gavefond for vore hjemlige og 
udstationerede gardere. Aftenens over-
skud + et ualmindeligt flot indsamlet 
beløb + donation fra køkkenet blev til et 
samlet beløb på kr. 4.153 som tilgår DG 
gavefond.
Efter kaffen fik Oberst Klavs Lawes ordet. 
Vi fik det indtryk, at Obersten fandt sig 
godt til rette i vort selskab, og det var en 
afslappet og veloplagt taler, der gav et 
både inspirerende, informativt, til tider 
morsomt, men også et indlæg med mere 
alvorlige sider. Som Chefen sagde, så var 
4 år i Moskva tilpas, og han var glad for 
at vende hjem igen. Vi har det godt i 
Danmark.
Efterfølgende blev der stillet mange 
gode og kvalificerede spørgsmål, som 
Obersten beredvilligt svarede på. Vi tak-
kede Obersten, fordi han kunne afse tid i 

en travl periode til dette causeri, og det 
var en velfortjent applaus, der ledsagede 
Obersten ud af salen. Som Obersten 
rettelig sagde, så var han imponeret 
af, at tre foreninger kunne samles om 
et sådant arrangement. Og så var der 
endda også deltagere fra andre forenin-
ger, der havde fundet vej hertil.
Alle var enige om, at aftenen havde 
været en stor succes, og formændene 
blev af mange opfordret til at gentage et 
lignende fælles arrangement næste år. 
Det må vi jo så se på.

Formændene i Høje Taastrup GF – 

Gl. Roskilde GF og Søndre Birk’s GF. 

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: 863-NOV-64 Henning Lind Jans
Skodsborg Strandvej 117 B, 2942 Skodsborg
Tlf. 2065 3225 
e-mail: formand@garderforeningen.dk 

Kasserer og registrator: JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th., 2100 København Ø
Tlf. 2371 1543 · Giro 6 40 28 28 
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk 

www.garderforeningen.dk

Chefen for Livgarden Oberst Klavs Lawes berettede

Oberst Klavs Lawes på talerstolen.

Generalforsamling
Den 129. ordinære generalforsamling afholdes 
tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 i ridder-
salen på Hærens Officersskole på Frederiksberg 
Slot med dagsorden i henhold til lovene. Regn-
skab fremsendes på forlangende eller omdeles 
ved generalforsamlingen. Tilmelding til spisning 
i kantinen efter generalforsamlingen i tidsrum-
met 3. - 13. marts 2014 på 4081 0040 kl. 18.00 
- 20.00 eller på foreningens hjemmeside www.
garderforeningen.dk.  

863-NOV-64 Henning Lind Jans

SKYTTELAUGET Kortdistance
Skydeprogrammet for marts byder på træning og 
naturligvis på landsskydning hver onsdag i hele 
marts. Banerne er klar onsdag den 5., 19. og 2. 
Banerne på Carlsberg-Tuborg Fritidscenter, Ny 
Carlsberg Vej 68 er åbne fra kl. 18.30.

Landsskydning på 15 m er i fuld gang, og vi skal 
naturligvis have så mange deltagere med som 
muligt, så find en onsdag, hvor du kan komme en 
tur på skydebanen og være med.

Lørdag den 12. april 2014 er der mulighed 
for at spille Gardergolf på Golfklubben 
Storstrømmens bane i Nykøbing Falster. 
Mødetid er kl. 9, i klubhuset Kringelborg 
Allé 9. 4800 Nykøbing F. Efter registrering 
serveres lidt morgenmad og der er en kort 
instruktion for turneringen. Deltagere er 
nuværende og gamle gardere og ægte-
fæller. Tilmeldingsgebyr er kr. 300 incl. 
greenfee.
Tilmelding senest 1. april 2014 på mail 
54822250@mail.dk. hvor du bedes angive 
navn, klub, medlemsnummer og hcp.
NOV-68 Peter Müller, tlf. 5482 2250

Gardergolf i region V, d. 12. april 2014

Sjælland og Øerne (V) 3-14
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www.eriksen-co.dk

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

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

Trekantskydning 15 m
Onsdag den 12. marts er Skyttelauget vært ved 
den årlige Trekantskydning med Ndr og Sdr. Birks 
Garderforeninger. Alle gamle gardere er velkom-
men til at deltage i skydningen, og jo flere vi er, 
jo sjovere bliver det. Efter skydningen vil der være 
fælles spisning, hvortil tilmelding til formanden 
er nødvendig ikke senere end 9. marts

Langdistance
På langdistancen skyder vi søndag den 2., 16. og 
30. marts. Vi mødes i SKAK-huset ved den store 
parkeringsplads kl. 08.00 til morgenkaffe, og når 
den er drukket går vi på banerne.
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt 
udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der 
vil være mulighed for at få råd og vejledning fra 
gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger 
om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved 
henvendelse til formanden på telefon 4444 
2473.

OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Næste ordinære Mumiemøde er: Tirsdag den 4. 
marts 2014 kl. 11.30 på Livgardens Kaserne. 

Hermed indkaldes til GarderMumiernes ordi-
nære generalforsamling. 
Generalforsamlingen afholdes tirsdag, den 1. 
april 2014 på Svanemøllens Kaserne. Generalfor-
samlingen starter kl. 11:00 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Formand SEP-59 Ove Rygaard tlf.: 4914 1845, 
e-mail: over@post.tele.dk
Næstformand SEP-59 Jørn Mouritsen tlf.: 4465 
2860, e-mail: mouritsen@cso.dk
Tilmelding og framelding til næste måneds 
Mumiemøde kan ske via www.gardermumier.dk 
eller via 6062 3141.

SEP-59 Ove Rygaard

Bornholm (20/9 1908 – GF 11)

Formand: 059-JAN-62 Kaj A. Hansen
Kildesgårdsvejen 2, Nylars, 3700 Rønne
Tlf. 56 97 22 50
e-mail: kildesgaard@post.tele.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

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

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

Vores årlige generalforsamling finder sted 
mandag den 24. marts kl. 18.00 i Nylars Sam-
lingshus.
Aftenen indledes med at vi spiser et ”herremåltid” 
efterfulgt af kaffe.
Dagsorden modtager I på mail eller post et par 
uger i forvejen, sammen med opkrævning af 
årskontingent.
Efter generalforsamlingen vil Oberstløjtnant 
af reserven Carl Ilsøe fortælle om Danmarks 
dybeste hemmelighed. Som sidste operative chef 
for REGAN VEST – regeringens og Kongehusets 
atombunker – havde han i 7 år ansvaret for nær-
forsvaret af bunkeren, der er placeret 60 meter 

Kommende arrangementer
Mandag, d. 3. marts, kl. 18:30: Klubaften. 
„Afsked med Afghanistan”; chefkonsulent Hans 
Peitersen fortæller om arbejdet med at „lukke 
og slukke” efter de mange års tilstedeværelse i 
Afghanistan.

I skrivende stund er det uvist, om Hans Peitersen 
skal tilbage til Afghanistan i starten af marts 
måned. Sker dette, vil vi i stedet forsøge at gen-
nemføre foredraget ved klubaftenen i april.

Mandag, d. 7. april, kl. 18:30: Klubaften. Afte-
nens arrangement tilpasses efter, om det lykkes 
at gennemføre ovennævnte arrangement.
Tilmelding til spisning senest hhv. onsdag, d. 26. 
februar og onsdag, d. 2. april 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!

Landsskydning på 15 m: ALLE medlemmer af 
Frederiksborg Amts Garderforening bør deltage 
i Landsskydningerne. I vintersæsonen foregår 
Landsskydningen på 15 m-banen under Gørløse 
Skole tirsdage fra kl. 19 frem til april: Kontakt 
skyttelavets formand; Ole Olsen, for nærmere 
detaljer: Se hjemmesiden for kontaktoplysninger 
og øvrige oplysninger: www.frederiksborgamts-
garderforening.dk.

DEC-83 Steen M. Munk

Generalforsamling
Torsdag, den 20. marts 2014, kl. 18.00 på 
Restaurant Håndværkerforeningen, Hersegade 
9, Roskilde.
Foreningens medlemmer begynder general-
forsamlingen kl. 18.00, og samtidig vil vores 
medlem Flemming Jacobsen - der også er en 
spændende foredragsholder - underholde vore 
damer med indlægget, " Margrethe den I, hendes 
regeringstid og tiden op til".
Efter selve generalforsamlingen og indlægget for 
vore damer, er der fælles Buffet, som Hannibal 
fra restauranten har sammensat til os. Efterføl-
gende er der kaffe, m.v.
Med et pænt tilskud fra foreningen bliver prisen 
for denne spændende Buffet, kr. 200,- pr delta-
ger. Drikkevarer betales særskilt.
Tilmelding til Buffet sker til formanden, senest 
den 10. marts 2014.
Der kræves ikke tilmelding for de medlemmer, 
der blot ønsker at deltage i selve generalforsam-
lingen.
Under Buffet vil der blive uddelt hæderstegn, 
m.v.

Bowling
Roskilde Bowlingcenter, Ro.s Have 16, Roskilde 
på følgende tidspunkter:
5. & 19. marts
2. & 23. april
Vi har banerne fra kl. 19.00 - 20.00. Kom i god 
tid, så vi er klar.
Tilmelding til Hans på mail: hansboege@privat.
dk eller 4656 1399/mobil 2156 3199.

Vel mødt til ovennævnte arrangementer.

Vores fælles arrangement den 30.1 med Gar-
derforeningerne i Høje Taastrup og Sdr. Birk 
blev en meget stor succes. Der var ca. 80 del-
tagere fra de tre foreninger, hvoraf en stor del 
kom fra vores forening. Vi begyndte med en 

under jorden i Nordjylland. Først i den allersidste 
tid, efter at REGAN VEST er udtaget af bered-
skabet, har han fået lov til at fortælle om visse 
ting. Carl Ilsøe vil, udover faktuelle oplysninger, 
omtale sine egne faglige og ”dybe” menneskelige 
overvejelser i forbindelse med det designerede 
chefjob.
Tilmelding senest d. 17. 3. til Erik Jensen 5695 
3580 naer.jensens@gmail.com eller Kaj Hansen 
5697 2250 kildesgaard@post.tele.dk 

JAN-62 Kaj Hansen  
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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: JUN-96 Ulrik L. Nielsen
Teglovnsvej 22, 2. th., 4100 Ringsted
Tlf. 
e-mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.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

Formanden Jul-69 Leif Fokking i samtale med vicepræsidenten Jens Crones hustru, Karen Margrethe 
Crone og CH Livgarden, oberst, kammerherre Klavs Lawes

dejlig buffet, hvorefter CH Livgarden, oberst, 
kammerherre Klavs Lawes fortalte om sine 
udsendelser som forsvarsattache i New York, 
Warszawa og ikke mindst i Moskva. Livgar-
dens nuværende situation og status blev også 
berørt. Et meget spændende og særdeles tan-
kevækkende foredrag. 
Tak til foreningens medlemmer med damer, 
som havde mulighed for at bakke op om dette 
arrangement.

SEP-68 Erik Rye Andersen

90 års jubilæum
Da vor forening har eksisteret i 90 år den 18. juni 
2014, afholdes der jubilæumsfest lørdag, den 28. 
juni 2014. Reservér allerede nu dagen – nærmere 
om jubilæumsfesten vil tilgå medlemmerne.

Se øvrige aktiviteter på foreningens hjemmeside  
www.gf-haslev.dk

JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen 

Kære Garderkammerat.
Herved lidt nyt fra din Garderforening.
Kommende arrangementer:
Generalforsamling, 4 marts, du har fået indkal-
delse, så skynd dig at melde til!

Bowling, 12. marts kl 19.00 ved spisning, ellers 
kl 20:00. Bindende tilmelding til tommyaaboe@
hotmail.com Vi prøver at skifte spillested til Alle-
rød, da banerne i Hillerød ikke lever op til vores 
høje standard (ha-ha).

Skydning, 18. marts kl 19.00 på skydebanerne 
ved Sommariva, skydeleder Lars Bondo Svane.

Husk at gå ind på hjemmesiden, der er sidste nyt, 
billeder fra arrangementer osv.
Mød op til et gensyn med gamle soldaterkam-
merater, eller få nogle nye!!

NOV-74 Tommy Aaboe

SKYDNING afholdes torsdag den 6. marts fra 
klokken 19.00 til 21.00 på 15 meter banen i 
Vallekilde-Hørve Fritidscenter i Hørve. 
Tilmelding bedes foretaget til Svend Aage Thø-
gersen på tlf. 2944 5628 eller e-mail: svth@sol.
dk.

GENERALFORSAMLING afholdes onsdag den 
12. marts kl. 20.00 i hjemmeværnets lokaler på 
Microvej 2 i Holbæk. Forslag der ønskes behand-
let på generalforsamlingen, skal være skriftligt 
fremsendt til formanden senest 8 dage før gene-
ralforsamlingen.
På valg til bestyrelsen er; Kaj Kristensen, Jørgen 
Klingenborg, Svend Aage Thøgersen og Ove Fre-
deriksen. Suppleanter: Victor Grauballe Mogen-
sen og Brian Ravn Printz. Som revisor: Jørgen 
Nielsen.
Desuden på valg er fanebærer Svend Aage Thø-
gersen og reservefanebærer Jørgen Nielsen.
Før generalforsamlingen samles vi kl. 18.00 om 
”Stort lækkert koldt bord med lune retter”. Pris 
inkl. snaps ad libitum samt kaffe med kage er 
kr. 150,00. Tilmelding til spisning senest den 5. 
marts til formand Kaj Kristensen på tlf. nr. 5943 
2730.

BOWLING løber ad stablen igen onsdag den 
19. marts i Mega Bowl, Mellemvang 5 i Hol-
bæk. Vi mødes klokken 18.45 og såvel damer 
som herrer er velkomne. Prisen for bowling og 
kaffe er kr. 65,-. Tilmelding bedes foretaget til 
Bent Pedersen på tlf. 5932 8219 eller på e-mail: 
karenbent@c.dk.

JUL-99 Brian R. Printz.

Kommende aktiviteter
Skydning: Ordinær skydeaften mandag den 3. 
marts. Den 7. april er der skydeafslutning med 
spisning. Indbydelse udsendes senere i marts.
Bowling: Ordinær bowlingaften tirsdag den 4. 
marts og tirsdag den 18. marts. Den 1. april er 
der afslutning på bowlingsæsonen med spisning 
og præmieoverrækkelse.

Fællesmøde
De 3 naboforeninger (Høje Taastrup, Søndre 
Birk og Gl. Roskilde Amts garderforeninger) 

Byvandringer 
i det gamle 
København

 

Med og uden spisning

GD 651800 Henning Lajer
Tlf.: 3258 7600 - 

e-mail: hlajer@oncable.dk 
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havde inviteret til fællesmøde i Taastrup med 
chefen for Den kgl. Livgarde Oberst, Kam-
merherre Klavs Lawes. Obersten fortalte ind-
gående om sine oplevelser under arbejdet 
som forsvarsattache i såvel Warszawa som i 
Moskva. Det tydede på, at obersten havde haft 
adskillige interessante og spændende oplevel-
ser, især i Rusland. Obersten fortalte også om 
de udfordringer, som Livgarden står over for 
efter forsvarsforliget, herunder at det fortsat 
er muligt for Livgarden at være på Høvelte- og 
Livgardens kaserne. Endelig fik vi oplyst, at 
der efter at Københavns Borgerrepræsentation 
havde sagt nej til at opføre en mindre byg-
ning på Livgardens kaserne som øvelokale til 
Musikkorpset nu er blevet indgået en femårig 
lejeaftale med Slots- og Ejendomsstyrelsen om 
at benytte ”Stærekassen” (Det kgl. Teaters Nye 
Scene) som øvelokale og dermed også mulig-
hed for Musikkorpset at lave flere offentlige 
koncerter i løbet af året. Det var en helt igen-
nem informativ og interessant aften.
 
Skydning
Årets traditionelle nytårsskydning med efter-
følgende frokost blev afholdt søndag den 5. 
januar i skydekælderen, hvor de fremmødte 
gamle gardere skød “blindskydning” (skiven er 
i lukket kuvert) – her kan alle deltage – og det 
lykkedes for første gang et medlem at opnå 0 
point – der var selvfølgelig gave til ham og til 
den bedste skytte, disse blev overrakt af sky-
delederen under frokosten i Garderstuen. Ved 
frokosten blev den medbragte madpakke ind-
taget og hjulpet ned med en række nytårsskål 
efterfulgt af hyggeligt socialt samvær resten af 
eftermiddagen.

Bowling
Vore bowlingaftener fortsætter succesfuldt. 
Ved spillet i slutningen af januar mødte i alt 
29 m/k spillere op, så der blev kæmpet bravt 
på halvdelen af hallens baner, meget flot. Når 
dette læses, har vi overstået regionsmesterska-
berne, og vi vil i næste nummer informere om, 
hvordan vores hold klarede sig.

Generalforsamling
Referat fra årets generalforsamling følger i et 
senere nummer af Garderbladet og kan i øvrigt 
ses på vores hjemmeside.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

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

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

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@hansen.mail.dk 

Midtsjælland (27/10 1911 – GF 25)

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

Møn (22/1 1911 – GF 20)

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

Generalforsamling den 20. marts 2014.
Husk ! Husk ! Husk !
Der er indbudt til generalforsamling i restauran-
ten, det sædvanlige sted, på Køge Stadion. Der 
kommer en gæstetaler, som bestyrelsen tror, vil 
interesserer alle vore medlemmer at høre, så vi 
glæder os til at se rigtig mange. 
.
Bowling
Vi spiller hver onsdag i Køge Bowlingcenter, klok-
ken 18.00-19.00.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 5614 
1710.

Skydning
Vort regionshold var igen til kvalskydning man-
dag den 27. januar, denne gang i Solrød. Vi fik 
745 point med hjem imod 731 sidste gang og 
ligger lunt i svinget.
Husk at få skudt landskydning inden den 30 
marts, vi har skiver og materiel.
Vi skyder stadig på vor egen skydebane hver 
tirsdag fra 19.00-21.00.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.

Garderstuen
Er åben i forbindelse med skydning. Ole betje-
ner alle også dem, som ikke skyder. Alle vore 
medlemmer med eller uden ledsager er vel-
komne.

Hjemmesiden
Husk at besøge vor hjemmeside www.koogf.dk, 
hvor der er opdaterede nyheder fra foreningen, 
samt billeder fra afholdte arrangementer, nye 
som gamle og især fra besøg hos vore fødse-
larer.

Steen Rasmussen

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

Kasserer og Registrator: 204-AUG-67 Christian Moresco
Amagerbrogade 223, 3. tv., 2300 København S 
Tlf. 40 62 61 76
e-mail: christian@moresco.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:
Tirsdag 25.02.14 
Generalforsamling afholdes på Café Ny Holte 
Port, Øverødvej 19, 2840 Holte. 
Vi mødes kl. 18.00. Indkaldelse med dagsorden 
og regnskab udsendes pr. post el. e-mail i slut-
ningen af janu-ar. Hvis du ikke har modtaget 
e-mail el. dagsorden med post inden d. 10.01.14 
bedes du kon-takte John Lange e-mail: john.
lange@mail.dk

Tirsdag 25.03.14 kl. 19.00
Denne aften får vi besøg af oberst Lars R. Møller 
der vil fortælle om uddannelsen til finskytte i det 
danske forsvar. Der vil efter mødet være mulighed 
for at købe sandwiches, øl og vand til rimelige 
priser. Tilmelding nødvendig senest d. 20.03.14 
til John Lange e-mail: john.lange@mail.dk  

April
Møde for jubilarer og nye medlemmer. Særlig 
indbydelse vil blive udsendt til jubilarer og nye 
medlemmer vedr. arrangementet.   

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
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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: hm.rev@mail.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.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

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

Fredag d. 24. januar afholdt Nordsjællands Gar-
derforening sin årlige nytårskur. 53 festglade gl. 
gardere og hustruer var mødt op.
Da alle var mødt op bød formanden velkom-
men og hævede glasset og afgav Dronningens 
skål.
Inden vi gik til bords fik vi iklædt vores garder 
en Bjørneskindhue som Hugo Poulsen ihærdigt 
har arbejdet på at få til garderforeningen.

Derefter gik vi til bords som var festligt pyntet 
og gik i gang med sildene. På bordet stod en øl 
Amadillo som var købt ind til lejligheden.
Alle kunne godt lide den. Efter sildene blev der 
sunget en sang som blev Hjulpet godt på vej 
ved hjælp af Einer Nielsen på klaver. Derefter 
kom smørrebrødet på bordet, og det var lige så 
flot som det plejer at være.
Derefter var der pause mens der blev ryddet af. 
I pausen blev der holdt  taler ved Palle Steffen-
sen og formanden kom med den festlige tale 
som han plejer. Så kom Birthe Nielsen på banen 
og fortalte om sin mands årgangsforenings 
65 års jubilæum. Dette var ret festligt, hvilket 
også beviser at vores koner lever med i vores 
soldaterminder.
Derefter kom ost og kaffe på bordet og snakken 
gik indtil der var opbrud ved ellevetiden.
En tak til alle der hjalp til med at gøre dette til 
en festlig aften.

305-MAJ-63 Bjørn Hansen

Ordinær generalforsamling i Stevns Garder-
forening fredag den 21. marts 2014 kl. 1800 
på Restaurant Lanterna, Vemmetoftevej 2, 4673 
Rødvig-Stevns.

Skyttelauget
Husk vi har træningsskydning på 15m banen. 
Sammen med Haslev GF, på deres baner på 
Sofiedalsskolen i Haslev hver mandag kl. 19.00. 
Foreløbig indtil udgangen af april 2014.

Torsdag d. 20. marts kl. 1900. Har vi indendørs-
skydning i Fladså hallen.
Der skydes med riffel og pistol på 15m. Lands-
skydning kan afvikles.
Den første time skydes med riffel, og den næste 
time skydes med pistol.

Garderstuen
Garderstuen er åben torsdag d. 6. marts kl. 19.30, 
dog kun mod tilmelding til Claus tlf. 2082 7545. 
Der arrangeres også spisning, hvis der er stem-
ning for det.

Aktivitetsudvalget
Tirsdag den 18. marts kl. 19.00, skal vi bowle 
mod GHR. Vi afslutte r med spisning.
Vores holdkaptajn er Flemming Hadsbjerg, til-
melding på tlf. 55761402, senest ugen før.
Alle er velkomme øvede, lidt øvede, og nybe-
gyndere.

Onsdag d. 22. januar havde vi foredrag / frem-
visning med fotograf Jørgen Kølle, vi så mange 
meget flotte og interessante billeder, enkelte 
sjældent set før. Vi var 20 fremmødte der fik 
en meget interessant aften,. Synd der ikke 
mødte flere op, det giver os en lidt anstrengt 
økonomi. 
Kom venligst med gode ideer omkring hvad vi 
skal arbejde med i fremtiden. Vi tager imod på 
vores generalforsamling, som afholdes lørdag 
d. 12. april. kl. 12.30.

Se også på vores hjemmeside. www.sydsjael-
landsgarderforening.dk

JUL-74 Kristian Rasmussen

Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkaldelse 
udsendes til medlemmerne på mail og/eller pr. 
brev. 
Efter generalforsamlingen vises der billeder fra 
jubilæet den 13. juli 2013. Medlemmer, der end-
nu ikke har erhvervet jubilæumstegnet, kan købe 
dette ved generalforsamlingen.
Medlemmer, der har fået ny mailadresse eller 
oprettet en mailadresse, kan via Stevns Garder-
forenings hjemmeside meddele denne til besty-
relsen.

Lars Juel Clement

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:
Torsdag den 27. marts afholdes vor generalfor-
samling i Glostruphallens Restaurant. Vi begy-
nder generalforsamlingen kl. 18.30 med fælless-
pisning, hvorefter vi går over til dagsorden samt 
uddeling af hæderstegn m.m. kl. ca. 20.00. Alle 
medlemmer er velkomne, men de medlemmer 
der ønsker at deltage i fællesspisningen, skal af 
hensyn til kuvertbestilling tilmelde sig til Jakob 
Hjorth på 4373 1104/2166 5633 eller til Jens 
Crone på tlf. 3253 2140 / 2525 5002 og senest 
den 23. marts. Gule ærter + 1 øl og 1 snaps kr. 
110,- medens 3 stk. uspecificeret smørrebrød 
samt drikkevarer som ved gule ærter koster kr. 
75. Tilmeldingen er bindende, og der betales ved 
indgangen. 
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære 
ge neralfor samling, skal jf. vedtægternes § 18 stk. 
5 være formanden skriftligt i hænde senest 3 uger 
før generalforsamlingen.
Ved du allerede nu, at du er berettiget til at 
modtage et 25, 40, 50 eller 60 års tegn, så bør 
du reservere denne aften. Hæderstegnsmod-
tagere vil modtage et brev fra formanden. Yngre 
medlemmer med mindst 10 års anciennitet kan 
få udleveret et 10-års tegn på generalforsamlin-
gen. Husk, at hæderstegnene ikke tilsendes, men 
kun uddeles på denne aften. 
Torsdag den 30.1 havde tre naboforeninger 
besøg af Chefen for Livgarden Oberst Klavs 
Lawes. Fælles indlæg under Vicepræsidenten for 
Region V.

Afholdte arrangementer
Mandag d. 20. januar havde vi M/K pokals-
kydning mod Marineforeningen. 36 skytter 
havde fundet vej til skydekælderen. Efter endt 
skydning fortrak vi til Marinegården, hvor 

Skytterne samlet i den hyggelige marinestue.
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Skytterne samlet i den hyggelige marinestue.

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

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

vi blev trakteret med glaseret skinke, brune 
kartofler og grønlangkål fra kabyssen. Hjem-
melavet og rigtig lækkert. Efter middagen 
var der præmieuddeling. Igen i år tog vi her-
repokalen med 936 points mod marinernes 
920. Vi stillede i år med 7 piger og på grund af 
dette samt en fodfejl fra marinen, så snuppede 
vi endelig damepokalen. Pigerne fik 700 points 
mod marinens 526. Der var rødvinspræmier 
til de tre bedste herrer og damer. Hos her-
rerne blev Lars Andersson nummer 2 med 189 
points og nummer 3 blev Jørn Magnussen med 
187. Hos damerne blev Karen Margrethe Crone 
nummer 1 med 184 points og Linda Unna-
Lindhard nummer 3 med 174 points. Vi havde 
en rigtig hyggelig aften og siger tak til marinen 
for et flot arrangement. 
Vore aktiviteter skydning og bowling fortsæt-
ter her i foråret, så følg med på hjemmesiden 
www,sbg.dk.

MAJ-70 Jens Crone / NOV-74 Niels Langstrup

Mandag den 27 januar havde vi kammeratskabs 
aften med foredrag og spisning. 32 af vores 
medlemmer var mødt op.
Vores medlem Martin Bidstrup, som netop er 
kommet hjem fra Afghanistan med hold Isaf 
16, fortalte om hverdagen i Afghanistan fuldt 
op med en stribe billeder og videofilm optaget 
i Afghanistan, Det var både spændende og flot 
at høre og se Martin fortælle levende om sine 
opgaver i det fremmede, tak til dig Martin.

779-SEP-63 Knud Glavind

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: 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

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

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.garderforening.dk/msgf.html

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

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: JAN-58 Svend Aage Storm
G.D. James River Bridge, Alberta T0M 1C0, Canada
Tlf. (403) 638-4345
e-mail: sstorm.p@gmail.com
www.garderforening.dk/wcgf.html

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.

Diamantbryllup
20-03 439-MAJ-53 GF 07
 H.E. Delfort-Andersen og frue
 Manøvej 20, 2. th. 
 4700 Næstved

Fødselsdage
95 år
23-03  654-MAJ-41  GF 72 
 Hans Asmussen 
 Brogade 18, st.
 6800 Varde
90 år
18-03  743-NOV-45  GF 31 
 Hans Christian Thomsen 
 Elmevej 3 
 4672 Klippinge
24-03  825-NOV-45  GF 93 
 Preben Svensson  
 40 Nort Town Road
 Oakbrook 
 IL 60523-1120, USA
06-04  339-NOV-45  GF 01 
 Mogens Ingemann 
 Hollændervej 18
 2791 Dragør
85 år
19-03  328-MAJ-50  GF 16 
 Elo Kaj Mikkelsen 
 Nordvænget 19, 0052 
 4050 Skibby
24-03  897-NOV-49  GF 23 
 Jørgen Ladegaard 
 Herregårdsparken 7, 6. th. 
 7400 Herning
26-03  939-NOV-51  GF 07 
 Hans Henrik Rahbek 
 Nyborgvej 10
 4700 Næstved
29-03  820-NOV-49  GF 02 
 Bent Gilberg 
 Æbeløvænget 6
 5000 Odense C
31-03  690-NOV-52  GF 01 
 Arne Staw Sørensen 
 Duevej 124, st. tv.
 2000 Frederiksberg

DG Personalia
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05-04  287-NOV-50  GF 21 
 Johannes Pedersen 
 Torvestræde 2, 2. tv., 4300 Holbæk
80 år
13-03  MAJ-55  GF 42 
 Gunner Ulrik Mortensen 
 Vesterhavnen 18, st. tv. 
 5800 Nyborg
15-03  963-MAJ-54  GF 53 
 Ole Jørgen Hansen 
 Duemosevej 5, 4281 Gørlev Sjælland
17-03  671-MAJ-55  GF 05 
 Erik Iversen 
 Egebjergvej 95, 8220 Brabrand
18-03  607-JUL-60  GF 18 
 Sven Erik Mohr 
 Lindegårdsvej 9, 3520 Farum
21-03  714-NOV-54  GF 31 
 John Trap Andersen 
 Cypresvej 10, Strøby Egede 
 4600 Køge
22-03  246-NOV-54  GF 37 
 Simon Busk 
 Sct. Jørgensvej 70, 5700 Svendborg
28-03  299-NOV-54  GF 23 
 Peer Bak 
 Kingosvej 3, 7400 Herning
29-03  712-MAJ-54  GF 05 
 Ove Fuhr Sørensen 
 Munkemosevej 7, 8210 Aarhus V
01-04  700-MAJ-54  GF 41 
 Kjeld Fuglsbjerg 
 Gammel Bregnerødvej 4 
 3520 Farum
01-04  694-MAJ-54  GF 36 
 Jens A. Christensen 
 Mågevej 11, 8660 Skanderborg
08-04  005-MAJ-54  GF 21 
 Henning Larsen 
 Grønnehavestræde 16, st. tv. 
 4500 Nykøbing Sj.
09-04  997-MAJ-54  GF 05 
 Ehlert Nielsen 
 Holmensvej 23, 8400 Ebeltoft
75 år
12-03  187-JUL-59  GF 18 
 Steen Westphal 
 Skovduevej 26, 3400 Hillerød
12-03  806-JUL-58  GF 75 
 Chresten Jensen 
 Randersvej 20 A, V. Velling 
 8860 Ulstrup
20-03  732-JAN-59  GF 25 
 Mogens Andreas Jensen 
 Søblink 18, 4180 Sorø
21-03  820-JUL-58  GF 30 
 Børge Kristiansen 
 Sinding Hedevej 22, 8600 Silkeborg
22-03  198-NOV-58  GF 15 
 Bendt Pedersen 
 Arildsvej 32, 8800 Viborg
25-03  153-JUL-59  GF 24 
 Ulrik Greve Ahlefeldt-Laurvig 
 Örsviksvägen 92 
 S-42 750 Billdal, Sverige
28-03  838-JUL-58  GF 26 
 Svend Graagaard Lund 
 Hjermegårde, Øster Hovedgade 51 
 7560 Hjerm
29-03  657-MAJ-58  GF 15 
 Jørgen Bech 
 Ringparken 22, Kølvrå, 7470 Karup J

01-04  863-JUL-58  GF 28 
 Ole Nørgaard Pedersen 
 Storegade 11, 6800 Varde
01-04  861-JUL-58  GF 55 
 Hans Jørn Nielsen 
 Lyngbyvej 87, 8570 Trustrup
03-04  696-SEP-60  GF 72 
 Børge Burgaard 
 Lærkevænget 9, Hjerting 
 6710 Esbjerg V
03-04  033-MAJ-59  GF 32 
 Knud Myrthu-Nielsen 
 Ranunkelvej 25, 8722 Hedensted
04-04  818-JUL-58  GF 45 
 Jørn Flemming Thrane 
 Bellmannsvej 12, 4600 Køge
05-04  130-NOV-58  GF 36 
 Bjørn Nils Ebbesen  
 Kollens Møllevej 19-21, Adslev 
 8362 Hørning
06-04  365-SEP-59  GF 01 
 Jørn Villert Mouritsen 
 Tvillingevej 7, 2765 Smørum
09-04  195-NOV-58  GF 72 
 Leif Berwald 
 Rønne Alle 4, 6862 Tistrup
70 år
10-03  624-JUL-63  GF 10 
 Ejler Larsen 
 Rørvigsvej 21, 9270 Klarup
10-03  422-MAJ-63  GF 23 
 Bjarne Reinholdt Jensen 
 Åvænget 36, 7480 Vildbjerg
10-03  549-JUL-64  GF 62 
 Arne Lauritz Petersen 
 Ellebækvej 50, st. th.
 2820 Gentofte
12-03  449-MAJ-63  GF 23 
 Aage Christiansen 
 Laubsvej 3, 7400 Herning
13-03  089-NOV-63  GF 16 
 Holger Pedersen 
 Marbækvej 11 A
 3600 Frederikssund
13-03  032-MAJ-66  GF 62 
 Erik Dehn 
 Bolværket 163, 3400 Hillerød
13-03  269-MAJ-63  GF 18 
 Steen Lother Welsien 
 Solvej 3, 3330 Gørløse
15-03  780-SEP-63  GF 36 
 Finn Sørensen 
 Gl. Gramvej 68, Fruering 
 8660 Skanderborg
16-03  072-NOV-63  GF 50 
 Peter Ege Olsen 
 Kristianssædevej 2
 4930 Maribo
19-03  191-MAJ-65  GF 01 
 Christian Palle Withen 
 Møllevej 55 B, 2791 Dragør
20-03  414-MAR-62  GF 07 
 Richardt Bengt Pedersen 
 Egestræde 2, 4720 Præstø
22-03  153-JAN-63  GF 21 
 John Christian Poulsen 
 Rosenvænget 3, Soderup 
 4340 Tølløse
22-03  379-MAR-63  GF 50 
 Erik Birger Hansen 
 Brydebøllegård, Gammelbyvej 13 
 4900 Nakskov
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22-03  NOV-62  GF 75 
 Svend Aage Krohn 
 Faarupvej 32, 8840 Rødkærsbro
23-03  443-MAJ-63  GF 62 
 Preben Fuchs 
 Violvej 12, 2820 Gentofte
24-03  772-SEP-63  GF 61 
 John Plaugmann 
 Bogholder Alle 29 A
 2720 Vanløse
29-03  516-MAJ-63  GF 14 
 Kjeld Peter Pill Andersen 
 Kristinehøj, Solvang 10 
 4800 Nykøbing F
29-03  137-NOV-62  GF 15 
 Ib Jørgensen 
 Ladehøjvej 7, 8831 Løgstrup
30-03  SEP-63  GF 45 
 Ole Frie 
 F.C. Hansensvej 4, 4600 Køge
31-03  756-NOV-64  GF 13 
 Arne Rasmussen 
 Rosenvej 3, 4241 Vemmelev
31-03  084-JAN-63  GF 45 
 Preben Justesen 
 Roskildevej 7, 2680 Solrød Strand
07-04  381-MAJ-63  GF 51 
 Mogens Fugl Hansen 
 Langager 28, 5471 Søndersø
09-04  661-JUL-63  GF 24 
 Henning Pihl Hansen 
 Pederstrupvej 16 L, Spodsbjerg 
 5900 Rudkøbing
09-04  703-JUL-62  GF 13 
 Herluf Schmidt 
 Havretoften 3, 4200 Slagelse
60 år
15-03  JUL-75  GF 50 
 Bjarne Anker Møller 
 Aavej 3, 4953 Vesterborg
18-03  FEB-75  GF 10 
 Asger M. Kristensen 
 Tårnfalkevej 2, 9230 Svenstrup J
22-03  APR-76  GF 18 
 Alan Bo Richter 
 Hvedevænget 42, 2980 Kokkedal
25-03  MAJ-73  GF 02 
 Bendt Bendtsen 
 Fredskovvej 130, 5270 Odense N
25-03  JUL-73  GF 15 
 Poul Erik Trier Pedersen 
 Ahornvej 33, 9632 Møldrup
02-04  JUL-75  GF 61 
 Preben Thiesen 
 Teglholm Alle 9 H, 6. th. 
 2450 København SV
05-04  JAN-73  GF 61 
 John Marius Bennetzen 
 Dyringparken 136 
 2660 Brøndby Strand
06-04  JUL-73  GF 55 
 Jens Aage Bøjesen Poulsen 
 Skindbjergvej 23, Kastbjerg 
 8585 Glesborg
06-04  NOV-74  GF 61 
 Lars Andersson 
 Harald Hejns Alle 12, 2860 Søborg
50 år
10-03  MAR-84  GF 57 
 Ole Finn Jensen 
 Hafdrupvej 5, Ll. Andst 
 6600 Vejen
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11-03  JUN-84  GF 01 
 Jesper Sonne 
 Kærlodden 81, 2760 Måløv
13-03  MAR-85  GF 01 
 Mogens E. Nielsen 
 Orenæsvej 45, 4700 Næstved
13-03  DEC-83  GF 57 
 Hans-Ove Bennike 
 Danelykke 20 E, 7800 Skive
15-03  DEC-83  GF 15 
 Arne Gejl 
 Kildedalsvej 17, 8832 Skals
15-03  JUN-85  GF 53 
 Michael Vestergård Jensen 
 Raklev Høje 58, 4400 Kalundborg
18-03  DEC-83  GF 01 
 Søren Kamp Jessen 
 Rønnebærvej 14, 3. th., 2840 Holte
18-03  JUN-83  GF 03 
 Per Benny Jensen 
 Mølleparken 31, 8723 Løsning
20-03 MAR-84  GF 02 
 Frans Rasmus Tange 
 Kørupvej 18 B, 5450 Otterup
20-03  DEC-83  GF 15 
 John Keld Hedegaard 
 Rævehøjen 8, 8800 Viborg
21-03  MAR-85  GF 03 
 Jens Kristian Holm 
 Vestergade 45 B, 1., 8600 Silkeborg
23-03  SEP-84  GF 23 
 Lars Ole Schmidt 
 Ørnevej 25, 7430 Ikast
25-03  DEC-83  GF 04 
 Geert Rytter Nielsen 
 Gl. Refsvej 12, 7760 Hurup Thy
26-03  FEB-81  GF 01 
 Per Lundbæk Nielsen 
 Tunet 13, 3450 Allerød
29-03  SEP-85  GF 41 
 Frederik Lehmann 
 Sydvej 16, 1. mf., 3000 Helsingør
01-04  MAR-86  GF 39 
 Frank Pihlmann Lund 
 Irisalle 64, 6920 Videbæk
01-04  SEP-84  GF 56 
 Knud Rasmussen 
 Kærvænget 17, 9800 Hjørring
02-04  SEP-84  GF 72 
 Alex Duus 
 Spigerborgade 1, 6800 Varde
04-04  JUN-84  GF 16 
 Lasse Holmskov 
 Jordhøj Bakke 24, 3550 Slangerup
05-04  JUN-84  GF 44 
 Ole Dahlgaard Martinussen 
 Havestien 4, 7500 Holstebro
07-04  DEC-83  GF 01 
 Henrik Schütten Klitvad 
 Hattensens Alle 6, st. th. 
 2000 Frederiksberg
08-04  MAR-84  GF 05 
 Knud Boye-Nielsen 
 Sandbygård, Sandbyvej 10 
 8382 Hinnerup

Dødsfald
447-NOV-41 GF 01
 Elo Beck-Larsen
 Brydes Allé 32, 3., 0308
 2300 København S

848-NOV-42 GF 57
 Bent Skriver
 Søren Jessensvej 2
 6094 Hejls
1402-NOV-48 GF 97
 Wilmar Bach Madsen
 39-9168 Fleetwood Way
 Surrey B.C. V3R 0P1
 Canada
544-NOV-47 GF 43
 Eigil Rævdal
 Havnegade 10 A, 2.
 9900 Frederikshavn
235-NOV-49 GF 01
 Henning Guldberg Faber
 Tvedvangen 12
 2730 Herlev
830-NOV-49 GF 10
 Regnar Andersen
 Skt. Nicolaisvej 1
 9240 Nibe
263-MAJ-51 GF 51
 Poul Sørensen
 Toftevej 29, Tofte
 5400 Bogense
589-MAJ-53 GF 46
 Vagner Møller Thomsen
 Sct. Hans Vej 11
 6261 Bredebro
123-NOV-53 GF 18
 Preben Verner Jørgensen
 Ny Harløsevej 24, 0308
 3320 Skævinge
721-MAJ-55 GF 04
 Preben Kjær Christensen
 Rønnebærvænget 9, Koldby
 7752 Snedsted
864-MAJ-55 GF 30
 Poul R. Christensen
 Falkenkær 24
 8883 Gjern
258-NOV-55 GF 03
 Søren Peter Nygaard Pedersen
 Dagnæs Strandvej 3
 8700 Horsens
497-NOV-55 GF 07
 Frederik Geiler Hansen
 Overdrevsgården
 Enø Kystvej 229, Enø
 4736 Karrebæksminde
780-NOV-60 GF 10
 Kjeld Madsen
 Holmsøvej 22
 9690 Fjerritslev
428-MAJ-62 GF 61
 Karl Ferdinand Uekermann
 Cypressen 13
 4000 Roskilde
412-JUL-65 GF 02
 Erik Helmer Hansen
 Sømarksvej 238
 5471 Søndersø
541-JAN-68 GF 51
 Jens Christian Holm Harder
 Kornvænget 9
 5471 Søndersø
JUN-87 GF 58
 Niels Hyldgaard Jespersen
 Ørbækvej 66
 7330 Brande

 
 TAK

Hjertelig tak til Nordsjællands Garderforening 
for hyggeligt besøg på min 75 års fødselsdag.
Med venlig hilsen
 809-JAN-59 Haakon Sunesen

Tak til Garderforeningen i København for den 
flotte slipsenål med Gardernål, som jeg mod-
tog til min 85 års fødselsdag.
Med Garderhilsen 
 461-MAJ-49 Niels Søgaard -Christiansen

Hjertelig tak til Nordsjællands Garderforening,
københavns garderforening skyttelauget, 
soldaterkammerater, skyttevenner takker jeg 
for opmærksomhed og fremmøde på min 70 
års fødselsdag. Ligeså hilsener fra udlandet.
 305-MAJ-63 Bjørn Hansen

Hjertelig tak til Himmerlands Garderforening 
for vingaven i anledning af min 75-års fød-
selsdag.
Ligeledes tak til Ernst Klysner og Jens Kr. Dals-
gaard for fremmøde på dagen - det glædede 
mig meget!
Venlig hilsen
 110-NOV-57 Mogens Juul Hansen

Hjertelig tak til Kongeå-egnens Garderforening 
for opmærksomhed til min 75 års fødselsdag.
 825-JAN-59 Ib Ibsen

TAK til Garderforeningen for Kolding og Omegn 
for opringning og brev – af formand Niels 
Weber Pedersen – i anledning af min 60 års 
fødselsdag.
 JAN-73 Palle Hahne

Tak til Nordjyllands Garderforening for fane-
vagt og buket ved min mand 830-NOV-59 
Regnar Kristian Andersens begravelse ved Seb-
ber og Nibe kirker. Med venlig hilsen
 Kama Andersen

En stor tak til Thisted Amts Garderforening for 
sammenplantningen og Den Kongelige Livgar-
des portvin til vores Diamantbryllup.
 Ellen og 305-NOV-47 Frede Lund Sørensen

Hjertelig tak til Køge og Omegns Garderfor-
ening for stort fremmøde på min 75 års fød-
selsdag og for de gode fl, vin jeg modtog. 
 660-MAJ-58 Kaj Larsen 

Hjertelig tak til Årgangsforeningen og Kongeå-
egnens Garderforening for opmærksomhed 
ved min 80-års fødselsdag.
 919-MAJ-54 Ernst Sørensen

Hjertelig tak til Horsens Garderforening for 
gave og fremmøde ved min 80 års fødselsdag.
 148-NOV-54 Johannes Skibsted

Hjertelig tak til Nordfyns Garderforening for 
fremmøde og fanevagt ved min mand 541-
JAN-68 Jens Harders begravelse i Søndersø 
Kirke den 29. januar 2014.
På familiens vegne
 Helga Harder
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