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Det sker i 2014

FEBRUAR
Lørdag 8/2 – Forældredag, Garderka-
sernen, Høvelte

JANUAR-MARTS
DG landsskydning på 15 m afvikles i 
egen garderforening
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Nytårskur 2014
Vicepræsident JUL-71 Henrik Gattrup, ønskede Hendes Majestæt Dronningen, 
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, Hans Kongelige Højhed Kronprinsen samt 
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen, Godt Nytår.
Ved samme lejlighed overbragte han på vegne af De Danske Garderforeninger i 
udlandet Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen ønsket om et godt nytår.
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen bad vicepræsidenten om at videregive ønsket 
om godt nytår til De Danske Garderforeninger i udlandet.

Hædersbevisninger i 
De Danske Garderforeninger

De Danske Garderforeningers Hæderstegn

MAJ-77 Niels Erik Kromann
Østerhovedvej 1

Give Mark
7323 Give

De Danske Garderforeninger 
ønsker tillykke

Garderbladet 
i ”Med Rundt”
Garderbladet vil - som et forsøg - fremover 
blive omdelt af Postdanmark i omslaget 
”Med Rundt” som adresseløs forsendelse. 
Adresseløse forsendelselser der omdeles 
til modtagere der er tilmeldt ordningen 
”Reklamer - Nej tak” vil blive omdelt i et 
omslag uden reklamer.
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7 8Nyt fra KFOR 29B Stemning

God start på året
Et år er snart gået. 
Det første år som 
chef for Den Konge-
lige Livgarde. Med 
de mange aktivi-
teter i forbindelse 
med nytårskurene 
har jeg og min 
hustru snart været 
gennem et normalt 

årshjul af opgaver. 

Livgarden har et højt aktivitetsniveau, og der er faktisk ikke 
nogen dage, der er tomme i kalenderen. Den er også en 
meget kompleks ”butik”, med det berømte blandingsforhold 
mellem den grønne og den blå tjeneste, mellem det værne-
pligtige og det professionelle. 

Det strækker sig fra almindelige, banale rutine opgaver, til 
dybt komplicerede og helt specielle aktiviteter. Som chef har 
jeg min andel fra begge ender af spektret. 

Skal jeg sætte ord på den samlede pakke af indtryk, af mit 
første år, så er det blandt andet: Spændende, varieret, pro-
fessionelt, korpsånd, glæde og humør, gode kolleger fra alle 
niveauer og fællesskab. 

2014 bliver lidt et ukendt år. Vi kender selvfølgelig en række 
af opgaverne. Indkaldelserne og uddannelsen af de værne-
pligtige fortsætter. Vagten ved de kongelige slotte, og de 
opgaver det ellers bringer med sig, fortsætter vanligt. 

Desuden skal dele af II/Bataljon til England og uddanne 
libyske soldater. Det bliver sandsynligvis som en udsendelse 
i ½ år, om end under lidt roligere vilkår end vi er vant til. 
Ligeledes skal bataljonen samtidig også være på 30 dages 
beredskab, og støttes heri af I/Bataljon. Men vi ved af gode 
grunde ikke, om de bliver aktiveret og skal udsendes under 
beredskabsperioden. 

Et blik på verden kunne godt give forventninger i den ret-
ning, men vi ved det ikke. Men indtil det sker, så trænes der, 
især de gamle metodikker for angreb, forsvar og udvigende 
kamp, som har været i dvale under perioden med Irak og 
Afghanistan.

Året er startet rigtig godt, idet LG har fået nye øve faciliteter 
til Musikkorpset. Der er i januar måned indgået en lejeaftale 
med Stærekassen på Kongens Nytorv. Bedre start på året 
kan man chef for Livgarden ikke få.

Pro Rege et Grege     

 Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt
De Danske Garderforeningers sekretariat
og Garderbladets kontor:
Livgardens Kaserne, Gothersgade 100,
1123 København K.
Tlf. 33 15 52 04 · Fax 33 15 51 06.
Mandag-fredag kl. 09.30-14.30. (se DG hjemmeside 
for evt. ændringer)
Postgiro nr. 6 48 89 19. 
Internet: www.garderforeningerne.dk
e-mail: sekretariatet@garderforeningerne.dk

Forretningsfører: MAJ-70 Carsten Rasmussen

Sekretær: JAN-70 Ole Andkjær Christensen

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

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

“Fødselsdagsgaven”: 004-NOV-53 Josef Jezewski, 
tlf. 43 52 02 03, e-mail: jos@mail.tele.dk 
800-JAN-65 Henning Lajer, tlf. 32 58 76 00, 
e-mail: hlajer@oncable.dk

Revision: Michael Wienberg, Deloitte

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

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

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

Klavs Lawes, Oberst, Kammerherre
Chef for Den Kongelige Livgarde.
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Ørnejagt i 1/II/LG (Stående styrke)

Af KN H. Uhrbrand, KC1/II/LG

Den 5. december gennemførte 1. panserinfanterikompagni fra II 
bataljon den traditionsrige ”Ørnejagt”. Ørnejagten har sit 
navn fra kompagniets logo og er en gruppekonkur-
rence, hvor vindergruppen bliver udråbt til kom-
pagniets ”ørnejægere” og de får tildelt vandre-
pokalen, som bliver opbevaret på delingens 
kontor. Hver ørnejagt har sit eget tema og er 
som reglen en række opgaver, der skal løses 
af gruppen. Opgaverne er ikke nødvendig-
vis i militære færdigheder, men noget der 
kan omsættes og anvendes i gruppernes 
dagligdag. Tidligere temaer har bl.a. været 
kommunikation, fysisk udholdenhed og vil-
je. Denne gang var temaet samarbejde.

Ud fra en betragtning om, at det er nemt at 
samarbejde, når opgaven er kendt og måske endda 
udført før, vejret er godt, man har fysisk og mentalt 
overskud og tiden er rigelig, valgte vi at skrue på nogle af de 
parametre til denne ørnejagt.

Opgaverne på denne ørnejagt var: Transport af rafter igennem 
en feltbane, boat-drill og konstruktion at et bærende tårn. 

Opgaverne var forud for dagen ukendte for grup-
perne.

Transport af rafter bød på udfordringer i 
forhold til, terrænet rafterne skulle trans-
porteres igennem og størrelsen af rafterne. 
De skulle bl.a. føres lavt igennem å løb 
og rørunderføringer, panserspor og trange 
passager. Ved afslutningen af banen skulle 
rafterne så hurtigst muligt tilbage til start. 

Alt i alt en tur på 700-800 m, hvor grup-
pernes samarbejde i høj grad afgjorde tids-

forbruget. 

Boat-drill er en eksercits, der består i at flotbringe 
en gummibåd, der er kæntret, så den ligger med 

bunden i vejret. I dette tilfælde bestod opgaven i, at grup-
pen skulle sejle en gummibåd ud på en dyb sø og melde klar til 

rence, hvor vindergruppen bliver udråbt til kom-

samarbejde, når opgaven er kendt og måske endda 
udført før, vejret er godt, man har fysisk og mentalt 

perne.

Transport af rafter bød på udfordringer i 

forbruget. 

Boat-drill er en eksercits, der består i at flotbringe 
en gummibåd, der er kæntret, så den ligger med 
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øvelseslederen ved at holde pagajerne over hovedet. På øvelsesle-
derens kommando skulle gruppen kæntre båden, flotbringe båden 
og have alle mand op i båden igen. Tiden blev stoppet, når mini-
mum 4 mand var i båden og holdt en pagaj over hovedet. Her lå 
den store faktor i den tid, gruppen kom til at tilbringe i det decem-
berkolde vand, og enkelte grupper mærkede på egen krop, at det 
er en dårlig idé at ændre i planen, når man ligger i vandet. Igen var 
samarbejdet i højsæde og afgjorde i høj grad tidsforbruget.

Konstruktion af et bærende tårn lage et stort pres på gruppeføre-
ren og gruppens evne til at bidrage konstruktivt til opgaveløsnin-
gen. Gruppeføreren fik forevist et antal knob, der skulle huskes og 
anvendes til konstruktionen af et raftetårn, der skulle kunne bære 
en person. Denne opgave stillede store krav til gruppeførerens 
hukommelse og gruppens evne til at byde sig til, selvom de ikke 
kendte alle detaljer.

Hele dagen havde vi vejret med os, da det var den dag ”Bodil” 
ramte os, så der blev ikke givet ved dørene i den henseende. Som 
gardere ved vi også, at opgaven skal løses uanset vejr. 

Efter sidste post havde grupperne tid til at sætte sig sammen og 
vurdere på, hvordan deres samarbejde var forløbet, og hvordan de 
kunne forbedre deres samarbejde i gruppen.

Til appel blev vindergruppen udråbt. Det blev 3. gruppe fra 2. 
deling med bedste tid på både transport af rafter og boat-drill. 

øvelseslederen ved at holde pagajerne over hovedet. På øvelsesle-

De fik overdraget pokalen, hyldet af kompagniet og efterfølgende 
blev gruppemedlemmerne også præmieret med en løbe T-shirt 
sponseret af gardershop.dk.

Alt i alt en god dag, hvor jeg som chef kun kan være tilfreds med 
gruppernes indsats og fightervilje. De levede alle op til kom-
pagniets motto om at være ”Primus Inter Pares”, ”Først blandt 
ligemænd!”
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Af Rekrut Ahmed Assad Zamzam/1 KMP/3 DEL

Den 2. december 2013 skulle jeg møde ved Den Kongelige Livgar-
de til aftjening af min værnepligtstjeneste. Jeg havde rent faktisk 
ingen forventninger til den, så jeg måtte tage tingene som de kom. 
Den eneste tanke jeg havde, var at fremstå som en ”alfa-han” på 
grund af min militær-relaterede træning, som var Crossfit i min 
hjemby Århus.
Jeg er en 20 år gammel ung mand, som indtil mødet ved Livgarden 
ikke var bevidst om, hvor vigtigt det er at holde sammen. Forsva-
ret fangede min opmærksomhed gennem en række forskellige 
reklamekampagner, og da jeg syntes, at det lød meget interessant, 
valgte jeg at undersøge de forskellige muligheder og uddannelser, 
som man kan tage i forsvaret. Jeg besluttede mig derfor at starte 
ved Livgarden.
Noget af det første der skete, da vi startede værnepligten var, at vi 
blev delt op i vores nye delinger. Jeg så her mange nye ansigter og 
mødte mange nye, der lige som jeg skulle være værnepligtige. Da 
ingen af dem var bekendte, troede jeg, at jeg skulle få svært ved 
at få kontakt til mine nye rekrutkammerater, nok mest på grund 
af de forskellige personligheder. Men da vores premierløjtnant 
begyndte at fortælle os om, hvor vigtigt det er at holde sammen, 
begyndte jeg at indse, at jeg måske skulle ændre min opfattelse. 
Og hvor havde jeg ret!
Stress og overraskelser var en stor del af mine første dage ved 
Livgarden. Og det at være der for hinanden var en kæmpe hjælp. 
Vi hjalp hinanden, næsten som var vi brødre, og ja, det skal ikke 
være en hemmelighed, at vi begyndte at se og behandle hinanden 
som en slags familie. Ingen er anderledes, og de ordrer, som vi ikke 
rigtigt troede på eller forstod, begyndte at give mening.
Allerede fra første dag begyndte vi at indse, at det ikke "bare" var 
vores værnepligtstjeneste, vi var startet på. Men det var en anden 
del af vores liv og vores personligheder, der begyndte og sikkert 
kom til at ændres. Jeg må også indrømme, at jeg ikke altid forstod 
alt hvad sergenterne og officererne sagde, men efterhånden kunne 
jeg se mening ved deres opførsel og deres ordrer.
Jeg har som person ikke fortrudt et sekund, at jeg valgte Den 
Kongelige Livgarde. Det er en tjeneste, der helt sikkert kommer 
til at følge mig resten af mit liv. Jeg er også utrolig glad for 1. 
kompagni, 3. deling, og jeg kan stærkt anbefale, at man tager den 
beslutning at være med i den kæmpe familie, der hedder Den 
Kongelige Livgarde. 



sig marchen, som foregår 
den 14. december som 
det fremgår af den flotte 
plakat der er blevet lavet 
til lejligheden.

Medaljeparade.
Inden turen igen gik hjem mod Danmark, havde Bo Overgaard 
lejligheden til at udlevere medaljen for international tjeneste.
Ceremonien foregik ved hovedvagten, hvor det er muligt at samle 
stort set hele delingen. Bo Overgaard læste motivationen op for 
tildeling af medaljen, og overrakte medaljen til samtlige soldater, 
som et tydeligt bevis for at de er udsendt.

Tak for et godt besøg, pas på jer selv og hinanden, og så ses vi til 
februar.

PRO REGE ET GREGE
For Konge og Folk
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Nyt fra KFOR 29B
Fint besøg hjemme fra Livgarden

Bevogtningdelingen 
består af 29 mand, og 
udgør det danske bidrag 
i Novo Selo, hvor de har 
ansvaret for Hovedvag-
ten. Udsendelsen er af 3 
måneders varighed.

Bevogtningsdelingen som er udsendt fra Livgarden kunne glæde 
sig over fint besøg hjemme fra Livgarden.
Det var soldaternes tidligere bataljonschef, oberstløjtnant Bo 
Overgaard, som havde lagt vejen forbi på regimentes vegne.
Formålet med besøget var enkelt, tale med soldaterne, og tilsikre 
sig at alle havde det godt.
Dette kunne bataljonschefen ved selvsyn konstatere, og til trods 
for at soldaterne er flere tusind kilometer væk hjemmefra, så er 
det alligevel lykkes at skabe noget julestemning i det område hvor 
delingen bor.
Med lidt hjælp fra vores tyske allierede er det lykkes at få et rigtigt 
juletræ, som står pænt, og minder soldaterne om at julen står for 
døren.
De sidste mange hold har også haft pynt liggende, som er blevet 
hængt op for at gøre det lidt hyggeligt. For selv om man ikke er 
hjemme i Danmark, så må det jo stadig godt se lidt julet ud.
Om julemanden kigger forbi delingen i Kosovo må tiden vise, 
men en nisse har fortalt at der traditionen tro er sendt gaver fra 
Den Kongelige Livgarden i 
samarbejde med De Danske 
Garderforeninger.

DANCON MARCH.
Traditionen tro når danske 
enheder er udsendt, bli-
ver der afholdt DANCON 
MARCH, og i øjeblikket er 
forberedelserne i fuld gang 
til den kommende MARCH. 
Alle sejl er sat for at få så 
mange af vores allierede til 
at gå, og dette er lykkedes. 
700 har indtil videre tilmeldt FSV medalje for international tjeneste
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Af C. M. Arlø, ISAF hold 10.

Stemning… Mmh.. Et begreb man normalt tænker på i forbindelse 
med jul og sådan.

Jeg har lige sat mig på min vagt, 
og det første mine ører bemærker 
er børnestemmer. Let ophidsede 
som børnestemmer nu en gang er 
i leg, og som her - leg kombineret 
med arbejde.

De er godt hundrede meter væk, 
men jeg vil skyde på at de er fra 
6 til 9 år gamle. Men den lave 
alder er alligevel ingen hindring 
for - ligesom de ældre børn og de 
voksne -  at smide store bundter 
majs og brænde, viklet ind i et 
stort tørklæde, op på ryggen.

Og børnene går, uden brok, og 
uden at stille spørgsmål, sammen-
krøbede som gamle koner, med de markante tyngder på nakken.
Samtidig gør et par af dem hvad de kan for at holde styr på fårene. 
Jeg kan se at der er børn fra 2 familier, for jeg har set flere af dem 
før, og der er 2 hold får af 4 styks, som på forbløffende vis bliver 

sammen, selv når de lidt forvirrede, og dog vante, bliver gennet 
rundt af en lille pige, som virker utrættelig i sin iver for at holde 
styr på ‘sine’ dyr.

Hele dette spontane og ganske 
hyggelige sceneri, kombineret med 
de lerklinede kompounds, minder 
mest af alt om et klip fra en film 
som udspiller sig i middelalderen.
Et stykke ude kommer den lokale 
‘vognmandsforretning’.
6 kameler tungt læsset med noget 
som ligner majs, men som er foder 
til de mange får som ejes af en 
mand nogle hundrede meter væk.
Det er en fryd at betragte kame-
lerne og nyde den ro, som karak-
teriseres af deres bølgende gang. 
Kamelerne virker dybt uimponere-
de, selv da deres kæmpe læs falder 
til jorden lige ved siden af dem, da 
de har nået deres bestemmelses-
sted, og de læsses af.

Fuglene synger i træerne og på murene omkring mig, og man må 
næsten misunde og helt klart påvirkes af den fred som, i hvert fald 
tilsyneladende, præger lokalsamfundet.

Stemning

”Man vænner sig til helikoptere.

Man vænner sig til skudsalver.

Men kan man lukke det ude et øje-

blik, og nyde den ro, og den accept 

af livet som sammen med fuglesan-

gen er tilbage -

Så oplever man en opløftende og 

befriende - stemning…”
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Helheden giver lyst til at trække på smilebåndet af denne harmo-
niske men også nærmest uvirkelige dagligdag.
Og så vågner man alligevel op til virkeligheden, når en Ferguson 
240, med skramlende vogn, som lyder som om den kunne falde 
fra hinanden når som helst, kommer kørende af de små knoldede 
jordveje med de mange huller som er med til, at vognen banker 
og larmer endnu mere.

En støj som tit bliver hjulpet på vej af skudsalver i det fjerne, gra-
natnedslag og ikke mindst af de mange helikoptere, som cirkler 
rundt i luften som backup for de soldater som er ude et sted.

De mange lokale biler og motorcykler er med til at markere den 
forbløffende kontrast mellem vanens magt og nutidens mulighe-
der og behov.
Man vænner sig til helikoptere.
Man vænner sig til skudsalver.
Men kan man lukke det ude et øjeblik og nyde den ro og den 
accept af livet, som sammen med fuglesangen er tilbage -

Så oplever man en opløftende og befriende - stemning…

Livgardens Historiske Samling modtager ingen offentlige 
tilskud. Samlingen er derfor helt afhængig af donationer 
og hjælp udefra for at kunne forny og udvikle formidlingen 
af Den Kongelige Livgardes historie. 
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Hvis man ikke er en doven krop, står man nytårsmor-
gen tidligt op. 
Nej nej nej, ingen er da dovne i Musikkorpset eller i Livgarden! 
Musikkorpset drikker nemlig champagne med obersten og frue, or-
kesterchefen og dirigenten nytårsmorgen i Midterpavillonen. Der 
ønskes godt nytår og holdes tale. Derefter spilles Kong Kristian 
(som den skal og bør være, og ikke som i TVs båndversion) og Vær 
Velkommen, inden paraden afgår til Amalienborg, fulgt af hund-
redvis af mennesker, der venter på os uden for porten og går med 
gennem byen. På slotspladsen er der et sandt mylder, og det hele 
er temmelig festligt. 

1. januar om aftenen spilles der til nytårstaffel hos Regentparret på 
Amalienborg. Musikkorpset sidder i den grønne salon umiddelbart 
ved siden af riddersalen, hvor gæsterne spiser. Der er et vældigt 
leben af tjenere og livrister, der går frem og tilbage med tallerke-

ner og fade. Duften fra de fyldte fade kan næsten få en til at løbe 
efter dem… Musikken var hovedsagligt af H.C. Lumbye, Danmarks 
fremragende svar på wienernes Strauss.
  

Nytår i rød galla

De fl otte nytårsdage fortsætter 6. januar på Christiansborg Slot 
ved kuren for diplomatiet. Musikkorpset spiller i et lokale højt hæ-
vet over riddersalen, som vi har et fi nt kig ned i. Den 7. januar 
spilles der til nytårsparole på Garderkasernen i Høvelte. Til disse 
musikprogrammer har der været holdt orkesterprøve i Stærekas-
sen (bill.), Det Kgl. Teaters tidl. Nye Scene på Kgs. Nytorv, der for-
håbentlig bliver nyt, fast øvested for det hjemløse orkester. Der 
arbejdes p.t. på en aftale om et langtidslejemål af Stærekassen, og 
vi er mange, der håber, det går i orden. 

Tekst: Katrine Kielland-Brandt.
Fotos: KKB, Daniel Drage og Stig Jørgensen.
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15 M LANDSSKYDNING 2014
”Gamle Gardere giv agt - Der må skydes”.

De første skud i Landsskydningen på 15 m 2014 er allerede 
skudt i flere foreninger. Alle Garderforeninger har modtaget 
invitation til deltagelse, og flere foreninger er allerede godt i 
gang med at skyde. Har du endnu ikke skudt din Landsskydning, 
så fortvivl ikke, for der kan skydes Landsskydning helt frem til 
april 2014.  

Sidste år blev skydestillingen ændret for seniorskytterne, og 
som noget nyt må de unge nu også skyde med albuestøtte og 
rem. Det betyder, at alle deltagere i landsskydning 15 m, såvel 
seniorer som veteraner, også i år må skyde med albuestøtte og 
rem. For veteraner gælder endvidere, at de kan vælge mellem 
2 skydestillinger, - enten albuestøtte og rem, eller geværstøtte 
og uden rem.

Erfaringsmæssigt er Skydeudvalget klar over, at nogle forenin-
ger i det daglige tillader veteraner at anvende både albuestøtte 
og geværstøtte, MEN denne kombination af skydestillingerne 
er ikke tilladt ved Gardernes Landsskydning. Tilladte skydestil-
linger kan ses på De Danske Garderforeningers hjemmeside 
under menupunktet skydning/landsskydning 15 m/skydestillin-
ger eller ved direkte at taste www.garderforeningerne.dk/pdf/
ls15_skydestilling.pdf

Deltagelse i Landsskydningen på 15 m kræver ikke, at man skal 
kunne skyde høje resultater. Landsskydningen er en skydning 
for alle gamle gardere og for alle garderforeninger, så kontakt 
din skydeudvalgsformand, og hør hvornår din forening skyder 
Landsskydning på 15 m. Skydeudvalget vil naturligvis gerne 
se alle gamle gardere som deltagere i Landsskydningen på 15 
m, men det er nok ret så optimistisk. Vi håber dog på en bred 
tilslutning fra alle garderforeninger, og at Du kommer en tur på 
skydebanen og deltager.  

Skydeudvalget skal opfordre til, at Landsskydningen ses som 
et foreningsarrangement, hvor medlemmerne får lejlighed til 
at dyste mod hinanden med skydning som aktivitet. Lands-
skydningen kan også være en sjov lejlighed til at udfordre en 
gammel garderkammerat, og så se hvem der stadig har mest 
fat i ”det med at skyde med gevær”. Foreninger der ikke har 
skydning som et fast programpunkt opfordres til at lave et 
foreningsarrangement i løbet af februar eller marts, hvor man 
mødes til en hyggelig aften på skydebanen. 

Slut op om skydning i De Danske Garderforeninger – en fælles 
aktivitet på tværs af foreningerne.
 Præsidiets Skydeudvalg

Præsidiets Skydeudvalg
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Thisted Amts Garderforening 

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

 

2014
Repræsentantskabsmøde i Thisted

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

 
  

 
Kære Garderkammerater og ledsagere 

 

Vi glæder os til at vise Thisted og Thy frem i dagene 23-24-25. maj 2014. Repræsentantskabsmødet 
har ikke været henlagt til Thy siden 1951, så skulle der være deltagere som var med sidst vil meget 
være forandret. Vi har lavet arrangementet på den måde, at når du tilmelder dig de forskellige ting, vil 
arrangementer være inkl. drikkevarer, både til kammeratskabsaften, frokoster samt aftenfesten.  

Vi skal bo på Hotel Limfjorden og på Beredskabscenter Nordjylland (4 mandsværelser), og værelser vil 
blive fordelt efter først til mølle. Du vil modtage en mail fra os når vi har modtaget indbetalingen. Tilmel-
dingen skal ske via vores hjemmeside www.thistedamtsgarderforening.dk.  
Vi håber at rigtig mange kommer til den nordvestligste del af Danmark. I skal være hjertelig velkomne. 

Vi starter fredag med kammeratskabsaften på Thisted Bryghus, hvor der vil være rundvisning. Thi-
sted Bryghus er ikke et af de største bryggerier, men de brygger noget af det bedste øl her på egnen. 
Efter rundvisningen spiser vi ovnstegt gris med div. tilbehør og drikkevarer ad libitum fra Thisted Bryg-
hus. 

Lørdagen begynder vi med morgenandagt i Thisted Kirke, hvor vi håber, at I vil medbringe jeres for-
eningsfaner. Derefter stiller paraden op foran kirken. Med Prinsens Musikkorps og fire tambourer foran 
marcheres der til det gamle rådhus på Storetorv. Gamle Gardere køres herefter i bus til Videncenter 
Thy Mors hvor repræsentantskabsmødet afholdes. Der vil være kaffe og boller ved ankomst, og efter 
mødet afsluttes med en frokost, hvor der vil være øl, vand og snaps ad libitum.  

Ledsagerne vil efter morgenandagt bevæge sig mod rådhuset, hvor der vil blive budt på kaffe mv. Ef-
terfølgende køres der til rundvisning i Nationalpark Thy med lokale guider. Kl.13.30 indtages froko-
sten på Niels og Sinnes Fiskerestaurant i Nr. Vorupør, og der afsluttes med kørsel til overnatningsste-
der.   

Lørdag aften holdes festmiddag på Hotel Limfjorden, hvor der serveres 3 retters menu, kaffe samt 
natmad. Ligeledes vil der her være inkluderet øl, vand og vin hele aftenen. Musikken er lagt i hænderne 
på Tonight. 

Søndag afvikles DM i Gardergolf arrangeret af det Nordjyske golf laug i Sydthy. 
 

Med Garder hilsen og på gensyn 
Thisted Amts Garderforening 

 
Tilmeldingen skal ske via vores hjemmeside www.thistedamtsgarderforening.dk   

Eventuelle spørgsmål kan rettes til formanden 
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har ikke været henlagt til Thy siden 1951, så skulle der være deltagere som var med sidst vil meget 
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Vi skal bo på Hotel Limfjorden og på Beredskabscenter Nordjylland (4 mandsværelser), og værelser vil 
blive fordelt efter først til mølle. Du vil modtage en mail fra os når vi har modtaget indbetalingen. Tilmel-
dingen skal ske via vores hjemmeside www.thistedamtsgarderforening.dk.  
Vi håber at rigtig mange kommer til den nordvestligste del af Danmark. I skal være hjertelig velkomne. 

Vi starter fredag med kammeratskabsaften på Thisted Bryghus, hvor der vil være rundvisning. Thi-
sted Bryghus er ikke et af de største bryggerier, men de brygger noget af det bedste øl her på egnen. 
Efter rundvisningen spiser vi ovnstegt gris med div. tilbehør og drikkevarer ad libitum fra Thisted Bryg-
hus. 

Lørdagen begynder vi med morgenandagt i Thisted Kirke, hvor vi håber, at I vil medbringe jeres for-
eningsfaner. Derefter stiller paraden op foran kirken. Med Prinsens Musikkorps og fire tambourer foran 
marcheres der til det gamle rådhus på Storetorv. Gamle Gardere køres herefter i bus til Videncenter 
Thy Mors hvor repræsentantskabsmødet afholdes. Der vil være kaffe og boller ved ankomst, og efter 
mødet afsluttes med en frokost, hvor der vil være øl, vand og snaps ad libitum.  

Ledsagerne vil efter morgenandagt bevæge sig mod rådhuset, hvor der vil blive budt på kaffe mv. Ef-
terfølgende køres der til rundvisning i Nationalpark Thy med lokale guider. Kl.13.30 indtages froko-
sten på Niels og Sinnes Fiskerestaurant i Nr. Vorupør, og der afsluttes med kørsel til overnatningsste-
der.   

Lørdag aften holdes festmiddag på Hotel Limfjorden, hvor der serveres 3 retters menu, kaffe samt 
natmad. Ligeledes vil der her være inkluderet øl, vand og vin hele aftenen. Musikken er lagt i hænderne 
på Tonight. 

Søndag afvikles DM i Gardergolf arrangeret af det Nordjyske golf laug i Sydthy. 
 

Med Garder hilsen og på gensyn 
Thisted Amts Garderforening 

 
Tilmeldingen skal ske via vores hjemmeside www.thistedamtsgarderforening.dk   

Eventuelle spørgsmål kan rettes til formanden 
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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. 



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 
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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 2-14

Køb garderartikler online på www.jef.dk

Pakken til  
Garderen der  
har næsten alt !

Samlet normalpris kr. 437,50

TILBUDSPRIS... kun kr. 325,-
Excl. fragt & eksp. kr. 70,-  ∙  Ved bestilling: Oplys kode dg-vinter.

JEF 532.
DK-pin forgyldt.

DG 8006.
Slipsenål, forgyldt med DG-emblem.

DG 8014.
Manchetknapper, blå emalje. 

Leveres i flot læderetui.

Kr. 225,-

DG 10.
Husk at bestille De Danske 
Garderforeningers 10 års  
Jubilæumstegn.

Kr. 107,50

Leverandør til De Danske Garderforeninger gennem 40 år!

Jydsk Emblem  Fabrik A/S
Sofienlystvej 6-8 · DK-8340 Malling · +45 7027 4111 · www.jef.dk

Vi specialfremstiller efter ønske: Emblemer/pins & Jubilæumsnåle

Husk at bestille De Danske 
Garderforeningers 10 års 

JEF 532.
Samlet normalpris kr. 437,50 325

Slipsenål, forgyldt med DG-emblem.

DG 8022.
Sort læderbælte m. stålspænde  
og forgyldt DG-emblem.

   Har julen været hård ved bankbeholdningen?
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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: bestyrelsen@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

Indbydelse til Familie- og Landsskydning 2014 
på 15 m. mandag den 10. februar kl. 19.00
Alle gardere i Himmerlands GF med familie og 
børn, store som små, indbydes hermed til fami-
lie- og landsskydning. Det sker som sædvanlig 
på Aars Skytteforenings skydebaner, Østermark-
skolen Ø. Boulevard 41, 9600 Aars. Indgang ved 
SFOen. Der skydes 20 gældende skud til både 
familieskydning og landsskydning samt 5 prøve-
skud. Bagefter er det muligt at skyde på festski-
ver. Aftenen afsluttes med kaffebord og madder 
samt præmieuddeling.

Himmerlands Stegt Flæsk & Bowling
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.
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 persillesovs samt kaffe 
for en pris af ca. 170,00 kr. inkl. leje af sko. Under 
kaffen vil de  udsatte præmier blive uddelt. Vi 
håber som sædvanlig på et stort fremmøde til 
denne bowlingaften med garderpigerne. Tilmel-
ding senest søndag den 10. marts 2014 kl. 18.00 
til Kjeld Sørensen tlf. 2174 7775 eller på mail: 
garder@himmerlandsgf.dk

GF 34 Generalforsamling nr. 99
30 af foreningens medlemmer lod sig friste af 
kombinationen med julefrokost og julehygge. 
Kasserer Henning Madsen fremlagde regnska-
bet, der viste et lille overskud. Medlemmerne 
havde tilsyneladende stor tillid til den siddende 
bestyrelse. I hvert fald blev 3 af 4 bestyrelses-
medlemmer genvalgt. Formand Kjeld Sørensen, 
Løgstør genvalgtes uden modkandidat. Ole 
Kærgaard, Farsø og Ernst Klysner Jensen, Aars 
blev begge genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen 
blev suppleant Mikkel Elmlund, Overlade i ste-
det for Jens Lassen der ikke ønskede genvalg. 
Generalforsamlingen genvalgte suppleant Peter 
Jensen, Aggersund og nyvalgte Niels Peter Stef-
fensen, Aars. Til skydeudvalget nyvalgtes Kjeld 
Højslet, Farsø. Til bowlingudvalget genvalgtes 
Kjeld Sørensen. Som revisor genvalgtes Jesper 
Jespersen, Løgsted og nyvalgtes Peter Jensen, 
Aggersund for Mikkel Elmlund, og som revisor-
suppleant genvalgtes Peter Mortensen, Farsø. 
Fem medlemmer fik overrakt hæderstegn. 
NOV-51 Svenning Jensen, Aars 60 års jubilar, 
NOV-48 Jørgen Beck Jørgensen, Aars fik over-
rakt 50 års-tegnet, MAJ-48 Ejvind Frederiksen, 
Vilsted og APR-72 Jens Aarup Dalsgaard, Aaby-
bro fik begge overrakt 40 års-tegnet og endelig 
25 års-tegnet til OKT-87 Claus Schnedler Nis-
sen, Aars. Se mere om generalforsamlingen på 
www.himmerlandsgf.dk

Følgende har på sin halvrunde fødselsdag haft 
besøg af to fra bestyrelsen: NOV-57 Mogens 
Juul Hansen.    

Mandag den 3. februar kl. 19.00 har vi fælles-
skydning i Vendiahallen, hvor vi har inviteret 
Forsvarsbrødrene, Marineforeningen samt Flyve-
våbnets soldaterforening til hyggeligt samvær for 
at dyste på skydebanen hvor der vil være hoved-
skydning samt festskydning. Vi slutter af med 
hyggeligt samvær og præmieuddeling over et par 
stykker brød. Husk tilmelding til Jens Jørgen Holt 
tlf. 9892 9435, mail hedebonden@mail.dk mobil 
2945 5612 senest 1. februar.

Sidste punkt på vores program for 2013 var 
julesammenkomst, hvor vi havde en hyggelig 
aften. Vi fik et par aflysninger på grund af, at 
det var den aften Bodil rasede hen over det 
ganske land. Efter velkomst og en julesang nød 
vi alle aftenens menu for så at slutte af med 
banko til de medbragte gevinster fra deltagere 
og foreningen.

Har du husket at betale kontingentet for 2014, 
ellers er det ved at være tid for at du stadig kan 
modtage Garderbladet, vores konto er: reg.nr. 
7541 konto nr. 1005699.

267-JUL-59 Bent Mikkelsen

Modtagere af hæderstegn fra Himmerlands Gar-
derforening.



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

Nordjylland (I) 2-14

KONSTITUERING
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen 
på vort første bestyrelsesmøde, afholdt 16. 
december, konstitueret sig således:
Formand: Olav Vibild
Næstformand: Jens Rye-Andersen
Kasserer og registrator:
Søren Thomassen
Sekretær: Niels Chr. Thygesen

JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Randers By og Omegn (1/2 1908 – GF 08)

Formand: 505-SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09 
e-mail: aaledamgaard@mail.tele.dk

Vendsyssel (14/5 1918 – GF 43)

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

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

25. februar kl. 19.30. 
Historier om Randers i 500 år, som en gammel 
bonde fortæller dem. Jens Jacob Øster, “Oust 
Mølle” er aftenens gæst i Garderstuen på Restau-
rant Tronborg. Kaffe 60 kr. Tilmelding senest 20. 
febr.

505-SEP-65 Anders Bach Andersen

Lørdag 1. februar 2014, kl. 14.00
Kok for en dag.
For gamle Gardere og deres ledsagere.
Vi starter med fælles kaffe, hvorefter mændene 
går i køkkenet, og for pigerne vil der være et sær-
skilt arrangement.
Madaften for foreningens medlemmer med sam-
lever, hvor mændene forkæler deres kvinder med 
finere madlavning, som de selv tilbereder under 
kyndig vejledning af en professionel kok. 
Arrangementet afholdes på Restaurant Pynten i 
Hanstholm. Pris ca. 250,- kr. pr. person.
Tilmelding til Niels Godiksen på 2090 7901 el. 
n.godiksen@mail.dk senest d. 26. januar 2014.
 
Onsdag d. 5 og d. 19. februar kl. 19.30 Skyd-
ning.
Der er skydning på 15 m. i Sjørring Hallen. Vi hol-
der skydeaften sammen med Dragonforeningen, 
efter skydning får vi kaffe og kammeratlig sam-
vær, 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
Dagsorden ifølge vedtægter. 
Hæderstegn bæres.
Tilmelding til Niels Godiksen på 2090 7901 el. 
n.godiksen@mail.dk senest d. 9. marts, 2014.

NOV-78 Niels Godiksen

Onsdag 5. februar sker der virkelig noget til 
kammeratskabsaftenen. Her er der landsskyd-
ning, kortspil og ikke mindst vores årlige makrel-
aften. Her vil FEB-75 Erik Kristensen fortælle om 
evt. nyheder fra Sæby fiskeindustri. Erik har lovet 
at tage makrel med til smagsprøver.
Mød op og lad os se om ikke vi kan skyde os til 
et godt resultat og derefter smage noget rigtigt 
godt makrel.
Meget gerne tilmelding af hensyn til indkøb til 
Peter på tlf. 3124 3733.
 
Onsdag 5. marts kammeratskabsaften samt 
mulighed for landsskydning.
Medio marts vendelbopokal skydning. Læs nær-
mere i Garderbladet, på hjemmesiden eller på 
facebook.
 
Der var desværre smuttet en linje ved præsen-
tation af vores sponsorer ved vores julefrokost, 
der skal også lyde en stor tak til Lisbeth Jensen 
– Beebob Østervrå – Matas centrum Frederiks-
havn , for de fine gaver.

DEC-97 Martin Jensen

Onsdag d. 12. februar 2014 skydning
Skydningen starter kl. 19.00, og finder sted under 
hallen i Vodskov. Tilmelding senest 2 dage før til: 
Carsten Christensen på tlf. 2252 3245 eller Jacob 
Dam Rasmussen på tlf. 2448 0186 eller mail jdr@
stofanet.dk

Fredag d. 14. februar samt fredag d. 14. marts 
bowling.
Der bowles fredag d. 14. februar, samt fredag 
d. 14. marts 2014. Denne gang bliver det i Hals 
Hotel & Bowlingcenter. Begge dage bowles der 
kl. 18.00 med efterfølgende spisning kl. 19.00.
Tilmelding senest 2 dage før til: Johnni Olesen 
på tlf. 2149 5187 / 9828 2196 eller mail johnni-
mette@stofanet.dk eller Jacob Dam Rasmussen 
på tlf. 2448 0186 eller mail jdr@stofanet.dk 

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

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. FEBRUAR KL. 19.30 KAT-
TESKYDNING
På Gl. Lindholm Skole arrangerer Skyttelauget 
den årlige katteskydning, der altid er en hyg-
gelig og munter skydeaften sammen med andre 
gardere. I aftenens løb bliver den nye Kattekonge 
udnævnt. Tilmelding ikke nødvendig.

TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR KL. 19.30 TRÆ-
NINGSSKYDNING
På Gl. Lindholm Skole er der træningsskydning. 
Hvis du har lyst til at forbedre din skydning, 
kan det anbefales at komme til disse trænings-
skydninger. Man kommer og træner sin skyde-
færdighed. Der er også mulighed for at købe en 
øl eller sodavand - før eller efter skydetræningen. 
Tilmelding ikke nødvendig.

MANDAG DEN 3. MARTS KL. 19.00 RUNDVIS-
NING I DET NYE MUSIKKENS HUS
GFN arrangerer rundvisning i Musikkens Hus. 
Adressen er Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg. 
Garderforeningen har reserveret rundvisning til 
75 deltagere til en grundig rundvisning i 3 gui-
dede hold, hvor vi skal se såvel koncertsalen som 
alle de andre faciliteter Musikkens Hus består af. 
Vi kommer også bag scenen og ser omklædnings- 
og øvefaciliteterne.
Husk at tilmelde dig hurtigt, idet vi kun kan 
disponere over 75 pladser denne aften, og kun 
medlemmer med ledsagere der står på deltager-
listen vil få adgang. Prisen for rundvisningen er 
100 kr. pr. person. Beløbet vil blive opkrævet ved 
rundvisningen. Tilmelding til Olav Vibild tlf. 2814 
3501 eller send e-mail til: kontakt@gfnordjyl-
land.dk. Tilmelding er bindende med mindre man 
afbestiller senest 5 dage før rundvisningen. 

JULESAMMENKOMST
Tirsdag den 3. december 2013 havde vi vor tra-
ditionelle julesammenkomst i Papegøjehaven, 
hvor vi spillede gavespil om ikke blot 12 dejlige 
ænder men også om 4 store købmandspak-
ker, med alt hvad der hører til en hyggelig jul. 
Derudover kunne vi også i år spille om alle de 
dejlige gaver, som firmaer og medlemmer gav-
mildt havde begavet Garderforeningen med. 
En stor tak til alle de gavmilde medlemmer og 
firmaer. I aftenens løb blev der også gaver nok 
til et amerikansk lotteri, og ikke mange af de 
ca. 115 deltagere gik hjem uden en eller anden 
gevinst. En dejlig og hyggelig aften hvor der 
også var tænkt på børnene, idet der blev uddelt 
flødeboller til alle deltagende børn.
En aften som varmt kan anbefales til os gardere 
og vore familier.
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Midtjylland (II)

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

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

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

Bjerringbro og Omegn (11/7 1961 – GF 75)

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

Garderforeningerne i Midtjylland (2)
Vicepræsident: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
e-mail saabyetjele@hotmail.com

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

Regionsbowlingleder: 
Vacant

Djursland (7/4 1929 – GF 55)

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

Herning og Omegn (10/10 1911 – GF 23)

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

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

Vort nye æresmedlem 594-NOV-34 Jørgen 
Larsen-Ledet modtager her æresmedlemsbe-
viset og 75 års tegnet for sin indmeldelse i 
Djursland Garderforening.
Det blev besluttet af en enig bestyrelse og der-
efter på generalforsamlingen den 22. november 
at NOV-34 Jørgen Larsen-Ledet skulle være 
æresmedlem og have det overrakt sammen 
med 75 års tegnet.

NOV-99 Peter Maj

Hjemmeside
Følg med på foreningens hjemmeside 
www.garderholstebro.dk
Der vil løbende ske opdateringer på siden ang. 
aktiviteter, indbydelser mv.

APR-69 Hans Tinggård

Formanden Ole Nicolaisen overækker jubilæ-
umstegn.

Husk! Husk!
Familiebowling M/K samt børn: 
Fredag den 14. februar 2014 kl. 18.45 prc. mødes 
vi til årets første omgang familiebowling ved 
Beach-Bowl, Lodbergsvej 36, Søndervig 6950, 
Ringkøbing. Efter lodtrækning til banerne bow-
ler vi en time, efterfølgende er der spisning og 
præmieuddeling. Der er holdpræmier i form af 
garderglas, samt en præmie i form af en flaske 

rødvin til de to bowlere m/k, der har præsteret 
den største fremgang i forhold til sidste omgang 
familiebowling. Husk tilmelding, det er meget 
vigtigt på grund af reservering af baner, senest 
søndag den 9. februar til Karl Aage Christensen 
tlf. 9738 1085, e-mail: amoka73@gmail.com 

Generalforsamling
Mandag den 24. februar 2014 kl. 19.00 afholdes 
foreningens årlige generalforsamling i ”Garder-
stuen” Højmark Forsamlingshus. Vi vil traditionen 
tro indlede aftenen med spisning, menuen vil 
være gule ærter med tilbehør og pandekager 
med is, efter spisningen afvikles generalforsam-
lingen, hvor dagsordenen vil være i henhold til 
vedtægterne.

Områdemesterskab - Regionsskydning 15 m.
Lørdag den 1. marts 2014 kl. 10.00 til ca. 13.00 
skydes der områdemesterskab på 15 m. i Region 
II. Skydningen foregår på skydebanen i Skyttehu-
set, Ansvej 108, 8600 Silkeborg.
Foreningens medlemmer inviteres til at deltage 
i ovennævnte skydning. Læs nærmere om skyd-
ningen andetsteds i bladet. Tilmelding skal ske 
til Skydeleder Michael Nissen tlf. 8161 3475, 
e-mail: ml.nissen@privat.dk

Landsskydning på 15 m.
Torsdag den 6. marts 2014 kl. 19.30 i Højmark 
Hallens skydekælder.

JAN-72 Anders Bjerg

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

Husk bowlingaften ved Bowl’n’Fun, Brokbjerg-
vej, Silkeborg onsdag den 5. februar 2014 kl. 
19.00 med efterfølgende spisning og hyggeligt 
samvær.
Tilmelding senest den 1. februar 2014 til Ole 
Louring, tlf. 8680 2110 / 6165 1347.

Den 11. februar kl. 18.00 er der generalfor-
samling i Lunden, Silkeborg. Efter generalfor-
samlingen er  der fælles spisning med damer i 
Lunden.
Tilmelding senest den 6. februar 2014 til Ole 
Louring, tlf. 8680 2110 / 6165 1347.
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Midtjylland (II) 2-14

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

Godt nytår og velkommen til 2014
De to bankospil, vi har haft i oktober og novem-
ber, har været godt besøgt, og stemningen har 
været rigtig hyggelig.
Vi tager nu fat på det nye og ubrugte år 2014, 
hvor vi ønsker, at vores medlemmer støtter op om 
vores arrangementer.
Følg med på vores hjemmeside, der er opdateret 
med arrangementer.
Har du noget på hjerte, er du altid velkommen 
til at kontakte vores forening. Kontaktoplysnin-
gerne på bestyrelsesmedlemmerne finder du på 
vores hjemmeside.

15-meter skydning 
Mandagene den 3. og 17. februar kl. 19.00: 
15-meter skydninger i Morten Børup Hallen, 
Møllegade 45, 8660 Skanderborg.
Ud over skydning er der også god mulighed for 
at møde andre gardere. Derfor opfordres du til at 
komme og skyde. Tag gerne en anden garder med 
til skydning. Pris for skydning er 25,00 kr. pr. serie 
á 25 skud. Der serveres gratis kaffe.

Katteskydning
Mandag den 17. februar kl. 19.00. 15-meter 
katteskydning – kombineret med 15-meter skyd-
ningen. Sammen med andre gardere og med 
Skanderborg Marineforening kan du deltage i 
katteskydningen på 15-meter banen i Morten 
Børup hallen. Der er fine præmier at vinde. Alle er 
automatisk tilmeldt, så vi glæder os til at se dig.

Pris for skydning er 50 kr. incl. krudt og præmier. 
Der serveres gratis kaffe.

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

AUG-72 Asger Thykjær

Skive og Omegns Garderforening afholder  
15 m skydning på Skive kaserne onsdag den 26. 
februar. kl. 19.00 i Skydekælderen under UMAK. 
Spørg i hovedvagten.
Efter skydningen er der kammeratlig samvær i 
Køreskole Midtjyllands lokaler, der serveres kaffe 
m.m.

OKT-77 Leif Jakobsen

Familiebowling og julefrokost
Årets sidste arrangement i Skjern og Omegns 
Garderforening var søndag den 8. december 
2013, kl. 11.00. 
Efter familiebowling i december er der tradition 
for at slutte året med en julefrokost. Vi var 
samlet i alt 13 voksne og 3 børn. Det var som 
sædvanlig en rigtig hyggelig dag.
Den bedste bowler på det vindende hold var 
Egon Jensen med ialt 448 point i 2 serier. Søren 
Willsen fik 212 point og Bernt Bugge Nielsen 
fik 199 point. Bernt fik overrakt et cognacglas, 
Søren et ølglas og Egon et snapseglas. 

FEB-69 Gunnar Jensen

Torsdag d. 6. februar.
kl. 17.45 afholdes generalforsamling. 
I år afholdes generalforsamlingen i ”Paradiset” 
Kasernevej 9, Bygning 7, 8800 Viborg. Kl. 18.00 
er der spisning. Selve generalforsamlingen starter 
kl. 19.00.
Husk tilmelding til formand Jens Saabye tlf. 8667 
3432 / 4037 3432 senest d. 3. februar.

Torsdag den 6. februar kl. 17.45
Bowling i Aarhus Bowlinghal, Eckersbergsgade 
13-15, Aarhus.
Vi konkurrerer om flotte præmier, som uddeles 
under den efterfølgende spisning.
Tag gerne ægtefælde/kæresten med. Pris kr. 
150/pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til: Knud Boye Nielsen
Tlf. 6176 7170.
E-mail: knudboye@gmail.com, senest den 30. 
jan.

Torsdag den 5. dec. kl. 19.00
Juleglögg i villaen ved selskabslokalet på Skov-
vangsvej 127, Aarhus N.
18 medlemmer deltog i arrangementet.
Indledningsvis blev der serveret øl.
Efterfølgende var der glögg og æbleskiver samt 
kaffe og kager.
Kammeratligt samvær, kortspil, sang og gar-
derhygge hele aftenen.

Tirsdag den 24. dec. kl. 10.45
Glædelig jul på Gardergården ved Marselisborg 
slot.
Der deltog ca. 30 medlemmer af Garderfor-
eningen, nogle havde familiemedlemmer med 
til arrangementet.
Også familiemedlemmer til de tjenstgørende 
gardere var mødt op.
Garderstuen var fyldt til bristepunktet.
Søren O. Pontoppidan holdt en lille tale og 
overrakte bogen -Rexer i Aarhus.
Preben Basse, gl. garder og museumsleder fra 
Livgardens Historiske samling, afd. Vest, ønske-
de garderne en glædelig jul og godt nytår.
Mange deltagere til arrangementet fulgte efter 
vagtafløsningen.

MAR-67 Leif Johannes Hovvej

Den 20. februar fælles skydning med de andre 
soldaterforeninger i Skyttecentret,  Ansvej, Sil-
keborg.
Tilmelding senest 17. februar til skydeleder Niels 
Leth, tlf. 2030 4211.

Den 1. mar. Skyttecentret Landsskydning 15 m 
Kl. 10.00. Regionsskydning 15 m.
Kom og deltag i disse skydninger på 15 m.
Tilmelding senest den 24. februar til skydeleder 
Niels Leth, tlf. 2030 4211.

Husk bowlingaften ved Bowl’n’Fun, Brokbjerg-
vej, Silkeborg onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 
med efterfølgende spisning og hyggeligt sam-
vær.
Tilmelding senest den 2. marts 2014 til Ole Lou-
ring, tlf. 8680 2110 / 6165 1347.

NOV-71 Keld Blokager

Julebanko
Fredag d. 29. november afholdt foreningen det 
traditionsrige julebanko på Rindsholm Kro med 
ca. 60 deltagere. Der var mange gode gevinster 
i form af købmandskurve, ænder og chokolade 
til sidegevinster. 
Erik Johnsen gjorde et godt stykke ”talarbejde” 
så gevinsterne blev rimeligt fordelt over hele 
salen.
Desværre kunne Søren Nielsen ikke deltage, så 
vi måtte undvære traditionen med oplæsning 
af en god julehistorie.

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

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: vej@esenet.dk

Haderslev (16/5 1933 – GF 57)

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

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
Husk at møde op til generalforsamling torsdag 
den 13. februar kl. 19.30 i Garderstuen i Velbæk. 
Indkaldelse samt indbetalingskort er udsendt, så 
betal venligst til tiden, så sparer du kassereren for 
at sende en rykker ud og foreningen for penge til 
forsendelse.

374-MAJ-64 Viggo Jensen.

Aktiviteter februar:
Kontingent opkrævning for 2014.
Vedrørende årets kontingent, har du husket at 
få det lagt til betaling? Kassereren kunne ønske 
sig, at du fremadrettet vil tilmelde din betalingen 
til BetalingsService igennem din bank eller pr. 
netbank, så slipper du også for at huske på beta-
lingstermin mv. Tak

Onsdag den 5. februar er kammeratskabsfor-
middagen aflyst, da vi samme dags aften kl. 
19.30 afholder ”Kulturaften” i ”Parole salen” med 
følgende program:
”En flyver står til søs”
Pensioneret Oberst i Flyvevåbnet, Flemming Jør-
gensen, blev tidligt i sin karriere i Flyvevåbnet 

uddannet som navigatør i de sagnomspundne 
Catalina’er, der fløj meget i Grønland, og hvor 
det at navigere var et højt specialiseret job. Siden 
blev det til raketforsvar, HAWK, taktik, økonomi 
osv. – Men efter pensionering fik hans søn ideen 
til en verdensomsejling i båden ”Bliss”, og så 
manglede han lige en navigatør. Hør den spæn-
dende beretning om flyveren, der stod til søs.

Onsdag den 12. februar kl. 19.30. 
Skyde- og kammeratskabsaften på skydeloftet 
på Haderslev Kaserne. 

Onsdag den 26. februar må vi aflyse skydeak-
tiviteterne på skydeloftet. 
Banerne er denne aften optaget til anden side.

Aktiviteter siden sidst:
Juleskydningen var som sædvanligt en hyggelig 
og også spændende affære, hvor Skydeleder 
Ole Jensen med sikker hånd styrede løjerne og 
præsenterede deltagerne for et imponerende 
præmiebord – og meddelte, at naturligvis 
forventede han da at gå hjem med hovedpræ-
mien.
Om det var denne melding, der fik vækket de 
16 deltagere, herunder også nogle af vore kære 
damer, skal være usagt, men det blev en usæd-
vanlig tæt dyst, hvor valg af gevær, lyssætning 
og baner indgik i beregningerne – til slut føg 

ekstraskiverne gennem luften, idet 4 måtte i 
omskydning. Afgørelsen faldt ud til Dans fordel, 
men tæt fulgt af Andreas. En flot skydning, og 
flot gået af de dygtige skytter. 

JUL-90 Mikael Ridstrøm Lauritzen

Sydjylland (III)
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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. februar, 
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. 
Ekstra skydning d. 5. februar 2014 kl. 19,00 
i Vejruphallen, Skolevænget 5, Vejrup, 6740 
Bramming.  

Det er også ved at være tiden for den årlige 
landsskydning på 15 m for alle gamle gardere, så 
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.
Veteranklassen. Veteranklassen er opdelt i vete-
ran 1 og veteran 2.
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/Kap-
plen. 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 i bladet.

I sidste nummer af bladet havde der indsneget 
sig et par fejl, underteksten til billedet mang-
lede navnet Claus Nissen og revisoren hedder 
stadig Johan Madsen, beklager fejlene.  

118-NOV-63 H.P. Jepsen

Søndag d. 9. februar 2014 er der rundvisning, 
på pansermuseet i Oksbøl.
Vi starter med morgenbrunch på Oksbøl turist-
hotel kl 9.30. Ca. kl. 10.30 kører vi til museet, 
hvor tidligere bestyrelsesmedlem NOV-75 Per 
Breuner vil give en spændende rundvisning.

Hele arrangement koster 100 kr. pr. person. Tag 
gerne hele familien med. 
Seneste tilmelding d. 2. februar 2014 til forman-
den Carsten Christensen på 4011 3002.
Eller via vores hjemmeside www.Varde-omegns-
garderforening.dk 

NB: Husk genneralforsamling på Henne Stati-
onskro torsdag d. 27. marts 2014 kl. 18.30.

Bowling den 20. feb. 2014 
”Bowl’n’Fun Vejle”, Enghavevej 9, 7100 Vejle.
Mødetidspunkt: kl. 17.30 
Pris incl. mad & sko: kr. 199,00
Børn u/12 – halv pris
Dessert og kaffe kan bestilles
Kun sko kr. 15.00
Ved bestilling skal der indbetales til Middelfart 
Sparekasse på 
Reg. nr. 1682 Konto nr.: 3224031482, husk at 
opgive navn og antal voksne / børn.
Sidste frist for tilmelding: den 14. februar kl. 
16.00.

Klubaften
Nu hvor det er blevet hverdag igen, starter vi så 
med Klubaften på Hotel Hedegården torsdag den 
6. februar 2014 kl. 20.00, hvor vi forhåbentlig 
kan se en hel del nye / gamle gardere.
Der er som altid på Hotel Hedegården stor mulig-
hed for at møde gamle garderkammerater og er 
der nogen der har nogle forslag til nye tiltag i 
Foreningen, så tag dem med.
Traktementerne er selvfølgelig til vores favorable 
priser.

JULE-BANKO
Det årlige JULE-BANKO spil blev torsdag aften 
afviklet med et meget fint fremmøde, men 
selvfølgelig møder man stærkt op, når der til 
Banko spillet er 12 fine ænder og fra Hedensted 
VVS dertil hørende sponseret Rødvin.
Efter Banko var der kaffe med 5 slags friskbagt 
brød, som kunne nydes imens der blev solgt 
lodder til amerikansk lotteri til i alt 100 meget 
fine Præmier, mange helt oppe i kr. 500,00, 
rødvin, el parkometre, snekæder, kyllinger og 
meget meget mere.
Der skal lyde en rigtig stor tak til alle spon-
sorerne, som dermed giver et fint skub til 
økonomien i forbindelse med vores 100 års 
Jubilæum: 
Hedensted VVS, Steen Højgaard ”Ørumgaard”, 
Anders Buhl Maskinfabrikken Bredal A/S, samt 
mange private sponsorer.

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

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

Lidt fra vicepræsidenten 

Det sker af og til at nogle af jer flyt-
ter, og hvis I ikke har oplyst den nye 
adresse til jeres Garderforening, så 
får I ikke Garderbladet. Men med 
noget der kaldes ”adressevask” kan 
distributionsselskaberne i nogle til-
fælde finde jeres nye adresse og så 
får I fortsat Garderbladet. Det kan 
få jer til at tro, at så kender alle jeres 
nye adresse, men det er ikke tilfæl-
det. Det er vigtigt at I giver jeres 
Garderforening besked om flytning 
til ny adresse, eller hvis I får ny e-mail 
eller nyt telefonnummer. 
Og til jer der inden for det seneste 
har fået e-mail. Husk at sende den 
til jeres forening. Det sparer jeres 
forening for en del porto.
 JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident 

Skydning
Regionsskydning på 15m distancen afholdes den 
14. marts 2014 i Faaborg. Faaborg Garderfor-
ening har værtsrollen i år. Husk tilmelding til 
formanden eller til skydeudvalgsformanden Kim 
Lorentzen på tlf. 4079 1238.

Landsskydningen på 15m distancen afholdes i 
perioden fra nu og indtil 01.04.2014
Skydningen kan foretages på egen skydebane. 
Vi foreslår, at du møder op i Arena Assens og 
besøger skydebanen en mandag eller onsdag fra 
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Den Fyenske (6/7 1889 – GF 02)

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

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

kl. 19.00, hvor skytteforeningens medlemmer vil 
hjælpe dig med banens elektronik. 
Vi vil afholde en skydeaften i marts måned, 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. 

Generalforsamling
Årets generalforsamling vil finde sted fredag, d. 
21. marts 2014 (datoen vil endeligt fremgå af 
næste garderblad sammen med indkaldelsen). 

Bowling
Referat fra regionsbowlingen i Odense vil fremgå 
af næste garderblad. 

Godt Nytår 2014
Alle medlemmer i Assenskredsens Garderfor-
ening ønskes et Godt Nytår 2014. Det kommer 
lidt forsinket – men bedre sent end slet ikke. 
Indlæg til januar udgaven af garderbladet kom 
desværre ikke med. 
 JUL-78 Tom Kristensen

Lidt fra formanden
Kære garderkammerater. Det glæder bestyrelse 
meget at vi den 3. torsdag i februar kan invitere 
jer alle til garderstue i nye lokaler. Det er Skt. 
Georg Gildernes nye hus på Højstrupvangen nr. 
1, 5200 Odense V, lige over for Idrætshallen.
I tilknytning til huset er der 12 parkeringsplad-
ser. Huset er i ét plan, dvs. ingen trapper ned til 
garderobe og toiletter og ingen trapper op til 
lokalerne, men lige ind af døren til garderobe 
og et velkomstrum. Der er herre-, dame- og 
handicaptoilet. Køkkenet er genkendeligt, for 
køkkenelementerne, opvaskemaskinen m.v. er 
taget med fra Allégade, og så er der et stort 
lokale til vores møde, foredrag og kortspil m.v.
Vel mødt d. 20. februar i Garderstuen. 

JUL-71 Henrik Gattrup

Generalforsamling
Vi glæder os til generalforsamling den 27. febru-
ar, det er jo højeste myndighed og som regel en 
aften, der afholdes i en munter tone. Indbydelse 
modtager du med post, såfremt vi har din opda-
terede adresse og du er gyldigt medlem. Læs: 
uden restance. I indbydelsen finder du bl.a. infor-
mation om tilmelding til spisning inden general-
forsamlingen.

Nye lokaler til Garderstuen
Så er der nye lokaler for Garderstuen. Det bliver 
torsdag den 20. februar kl. 19.30 på Højstrup-
vangen 1, lige overfor Odense Idrætshal. Det er 
Sct. Georgsgilderne, Odense, som har fået nye 

lokaler og vi har lejet os ind. Formand Henrik Gat-
trup holder et indlæg om sin rejse til Vestindien 
og den danske historie fra området.

Skydning
Skydning på 15 meter baner foregår 4. og 11. 
februar i FKS hallen kl. 19. Hallen ligger Trane-
højen 5, Odense SV. Hvis det er længe siden du 
har skudt, så hjælper den flinke skydeudvalgs-
formand dig tilrette. Der er også mulighed for at 
prøve pistolskydning. Næste skydning er den 4. 
marts samme tid og sted. Husk at du bør skyde 
landsskydning, den skal skydes senest den 4. 
marts. Husk også at tilmelde dig vores vinteraf-
slutning, der foregår den 11. marts.
Endelig opfordres du til at tilmelde dig regions-
skydningen, som i år afholdes fredag den 14. 
marts i Fåborg.

Julefrokost
30 gamle gardere havde en hyggelig aften med 
traditionel julemad samt vand/øl og snaps. 
Efter spisning og det amerikanske lotteri blev 
det kun til en enkelt fræk historie, masser af 
fortællinger om soldatertiden ved bordene, 
samt et spil mausel for de udholdende.
Tak til Jesper Hansen for at sørge for, at GITS 
A/S lagde hus til arrangementet. Se fotos og 
yderligere omtale på hjemmesiden. 

Christian Tvede

Kammeratskabsaften med skydning fredag d. 
14. februar. Vi starter skydningen kl. 18.00, her-
efter spisning af medbragt mad.

Datoen for regionsskydning er fastsat til fredag 
d. 14. marts i Skydecentret – og Bryggeriet Vest-
fyns Cup bliver onsdag d. 14. maj 2014 i Assens. 
På glædeligt gensyn.

Vort julearrangement, der fulgte traditionerne 
var en meget fin aften med bankospil og lidt 
sang. Der var mødt 28 frem.
Vinderne af damernes skydning blev vundet af 
Nina Pedersen. Gerda Møller og Birthe Larsen 
delte 3. pladsen, og Vibeke Frost blev nr 2. – Se 
billedet nederst. Stort tillykke

016-NOV-63 Erik Debois

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 80 15 87
e-mail: dytbaat@mail.tele.dk
www.nordfyns-garderforening.dk

Bowling
Husk der bowles i Otterup Bowlingcenter man-
dag den 10/2-14, mød op og vær med til en hyg-
gelig aften. Tilmelding til Niels Thor Rasmussen 
tlf. 6487 1105 senest 3 dage før.

APR-79 Niels Thor Rasmussen 

Skydning
Husk der skydes i Særslev Skytteforening torsdag 
den 13/2-14, mød op og vær med til en hyggelig 
aften. Tilmelding til Renè Rasmussen tlf. 2168 
9687 senest 3 dage før.

OKT-80 Renè Rasmussen.

Hjælp kassereren med ny betalingsmåde! 
I stedet for at få tilsendt et indbetalingkort til 
betaling af kontingent, vil jeg anmode om, at så 
mange medlemmer som muligt vil betale deres 

Fyn (IV)
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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

Så skulle aktivitetsplanen for 2014 være sendt ud 
har du endnu ikke modtaget den, så kontakt for-
mand Kristian Hansen 6224 3278 for en afklaring 
og samtidig er der også sendt medlems opkræv-
ninger ud som har betalingsfrist til 1. marts.
Arrangementer vil blive annonceret her i bladet 
hvis de er inde rettidigt.

Husk i feb.
Skydning 15 m. i Ollerup 2. og 4. tirsdag fra kl. 
19.00. Efter skydning er der kaffe og hjemme-
bagt, og gode historier.

Bowling er torsdag i ulige uger for tilmeldte, det 
foregår i bowl and fun SVB.

JUN-85 Finn Madsen

Skydning
Vi skyder hver onsdag fra kl. 18.30 i Lillebæltshal-
len i Middelfart. Husk årets landsskydning på 15 
m. Kontakt evt. Knud på 6440 6548.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fasanvænget 94, 2791 Dragør. 
Tlf. 2525 5002 · e-mail: jens.crone@gmail.com

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

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

Garderforeningerne på 
Sjælland og Øerne (5)

Garderforeningen  (25/8 1885 – GF 01)

i København 

Formand: 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

Davids Samling – en introduktion
Onsdag den 19. februar 2014 med start kl. 
19.00 (præcis), Davids Samling, Kronprinsesse-
gade 30-32, 1306 København K. Her vil der være 
omvisning i museets tre samlinger (Islamisk Sam-
ling, Ældre Europæisk Samling og Nyere dansk 
samling), samt berettet om museets stifter, C.L. 
David. Af hensyn til rummenes størrelse bliver 
vi delt op i tre grupper med hver sin omviser. 
Bagefter spiser vi aftensmad i en restaurant i nær-
heden. Ledsagere er velkomne. Pris pr. person kr. 
200, inkl. middag. Bindende tilmelding mellem 
3. og 14. februar 2014 på 4081 0040 mellem kl. 
18.00 og 20.00 eller www.garderforeningen.dk.
 
Generalforsamling
Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 afholdes 
den 129. årlige generalforsamling på Frederiks-
berg Slot. I henhold til foreningens love § 26 skal 
forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, indgives skriftligt til for-
manden senest den 15. februar 2014.

NOV-64 Henning Lind Jans

Julebanko på Frederiksberg Slot
Tirsdag den 10. december 2013 var ca. 100 
personer samlet til Garderforeningens årlige 

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

kontingent på kr. 300,- ved en overførsel til 
Nordfyns Bank, konto nr. 6863 1009583. Husk 
at skrive dit navn i modtagerfeltet.
De medlemmer, der ikke har overført betalin-
gen på denne måde, vil efter den 15/3 2014 få 
tilsendt et indbetalingskort.
Læs om lignende på vores hjemmeside.

MAJ-70 Benny Ohlsen
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bankospil i kantinen på Frederiksberg Slot. Der 
var en rigtig god stemning, og de mange flotte 
præmier blev godt fordelt blandt de frem-
mødte. Fremmødet var så stort, at det var lige 
før der ikke var plads til alle. Bestyrelsen var 
rigtig glade for det store fremmøde.

Julegaver til de tjenestgørende Gardere
Den 24. december 2013 var 3 personer fra 
bestyrelsen for Garderforeningen i København 
rundt med julegaver til de tjenestgørende 
Gardere. Der blev delt gaver ud på Livgardens 
Kaserne i Gothersgade, Kastellet, Amalienborg 
Slot, Frederiksberg Slot, samt på Garderkaser-
nen i Høvelte.
Alle de unge Gardere var rigtig glade for besø-
get og for gaven, som de modtog.

FEB- 69 Chr. Roland Christiansen

SKYTTELAUGET
BANKO
Skyttelaugets Banko-aften afholdes onsdag d. 
05. februar på Frederiksberg Slot. Dørene til 
bankosalen åbnes allerede fra kl. 18.10, således 
at alle kan nå at få købt plader og finde en god 
bankoplads inden første nummer råbes op præcis 
kl. 18.35. Præmiebordet vil naturligvis igen i år 
bugne af dejlige gevinster, der blot venter på at 
blive afsat til ihærdige bankospillere.

KORTDISTANCE
Årets Landsskydning på 15 m er nu godt i gang. 
Skydeskiverne er modtaget og ligger klar til at 
blive fyldt med huller. Det eneste der mangler 
nu, er at Du lægger vejen forbi skydebanen og 
skyder Din Landsskydning. Vi skyder onsdag d. 
12, 19. og 26. februar fra kl. 18.30 på banerne på 
Carlsberg-Tuborg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 
68. Kom og vær med, og se om du ikke stadig kan 
ramme med et gevær. Råd og vejledning gives på 
banerne, såfremt du er en smule rusten, det vig-
tigste er, at du deltager i landsskydningen.

LANGDISTANCE
Der skydes på Kalvebod henholdsvis søndag d. 
2. og søndag d. 16. februar. Begge dage mødes 
vi kl. 08.00 i ”SKAK-huset” ved den store par-
keringsplads og begynder dagen med en kop 
morgenkaffe. Efter kaffen går vi på banerne, hvor 
vi prøver lykken. 

Skyttelauget råder over geværer og andet 
udstyr, ligesom vi har gamle og erfarne skyt-
ter, der altid er klar med råd og vejledning. Du 
skal altså bare møde frem på enten kort- eller 
langdistancen, og så kan du komme til at skyde. 
Yderligere information om Skyttelauget kan 
fås ved henvendelse til formanden på telefon 
4444 2473.

OKT-77 Jan Stoltenborg

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

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

Vinterens Bowlingaften for gamle gardere er 
reserveret i Rønne Bowlingcenter for torsdag den 
13. februar kl. 18.00.
Vi starter med at spise dagens ret, hvorefter der er 
bowling fra kl. 19 - 20.00.

Sjælland og Øerne (V)

Derefter får vi kaffe med is ad libitum, og præ-
mieuddeling.
Tilmelding senest d. 10. 2. til Peter Kofoed-Dam  
tlf. 2325 9004 eller Erik Jensen tlf. 5695 3580.
Det kan blive en hyggelig aften!

NOV-93 Peter Kofoed-Dam 

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

Generalforsamling 21. november 2013
52 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 
Den nye flotte fane blev indviet efter alle kun-
stens regler med nifoldigt leve og der blevet 
slået på stangen af æresmedlem, formand og 
fanebærer.  
De døde medlemmer blev mindet og nye med-
lemmer blev budt velkommen. Der blev sunget 
Kong Christian stod ved højen mast, samt udråbt 
et nifoldigt længe leve for HM Dronningen.
Dirigent denne aften var igen i år Anders Knud-
sen. Der blev uddelt årgangstegn til foreningens 
trofaste medlemmer for 50, 40 og 25 år. 
Formand Kent Andersen afholdt sin beretning. 
Han kunne fortælle, at bestyrelsen har været 
ude at besøge 11 medlemmer i forbindelse 
med runde fødselsdage. Faneindsamlingen 
havde været en stor succes med 85 betalende 
og med et samlet beløb på ca. 30.000 kr. Kent 
kunne ligeledes berette, at bestyrelsen har 
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Gl. Roskilde (22/1 1910 – GF 17)

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

Helsingør og Omegn (31/1 1918 – GF 41)

Formand: FEB-75 Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. p. 49 13 51 26 · 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

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

Kommende arrangementer
Mandag, d. 3. februar, kl. 20.00: Generalfor-
samling i.flg. vedtægterne. Forud for generalfor-
samlingen samles vi kl. 18.30 ved monumentet 
for Livgardens faldne, hvor vi i respekt for vore 
afdøde garderkammerater lægger en krans.
Hvis du ønsker at deltage i højtideligheden ved 
monumentet, bedes du ankomme til kasernen i 
god tid forinden.
Herefter er der inden generalforsamlingen spis-
ning.

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.
Tilmelding til spisning senest hhv. onsdag, d. 29. 
januar og onsdag, d. 26. februar 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!

DEC-83 Steen M. Munk

deltaget i julegudstjeneste i Maribo Domkirke, 
Chefskiftet og repræsentantskabsmødet. Der-
udover har der været forsøgt afholdt aktiviteter 
i foreningen, som desværre ikke blev til noget 
grundet for få tilmeldte. Endelig kunne Kent 
fortælle, at der pt. er 20 medlemmer, der føl-
ger foreningens facebookside og der oprettes 
en mailliste. Der er pt. ca. 190 medlemmer i 
foreningen. 
Regnskabet blev gennemgået af Torben Laur-
sen og der var ingen bemærkninger til dette.
Kent Andersen, Anders Lejre og Jan Sørensen 
blev genvalgt til bestyrelsen. Per Rasmussen og 
Jonas Lind ønskede ikke genvalg. Anders Chri-
stensen og Karl Andersen blev i stedet valgt 
ind i bestyrelsen. Revisor Torben Laursen blev 
genvalgt. Bestyrelsen siger tak for samarbejdet 
til dem der udtræder.
Kent foreslog at der blev oprettet et aktivitets-
udvalg, så det ikke kun er bestyrelsen der skal 
finde på aktiviteter, men også klubbens menige 
medlemmer. Der blev nedsat et udvalg på 3-4 
personer blandt de fremmødte.
Klubbens kontingent er også i 2014 på 350 kr.
Skyttelaugets leder, Karl Andersen, fortalte om 
året der gik på skydebanen. Karl kunne med 
stor gejst berette om arrangementerne og 
hvem der havde vundet skydekonkurrencerne.

Til generalforsamlingen var følgende gardere til 
stede til modtagelse af årgangstegn:
Henrik Kepp 50 år.
Erik Børge Larsen 50 år.
Flemming Bjørn Vraasø 50 år.
Arne Høegh 40 år.
Anders Berner Christensen 25 år.
Anders Lejre 25 år. 
Anders Ploug 25 år. 
Ikke til stede:
Oluf Østergaard-Pedersen 50 år.
Michael Andersen 25 år.
Johnny Filbert 25 år. 
Hans Svenning Larsen 25 år.

Kommende aktiviteter:
Bowling i Roskilde Bowlingcenter, Ro's Have 16, 
på følgende dage:

Herved lidt nyt fra din Garderforening.
Vi har taget hul på et nyt år, alle er forhåbentlig 
kommet godt i gang, vi starter således:

Kommende arrangementer:
Bowling. 12 febr. Kl 19.00 ved spisning eller kl 
20.00 ved spil, bindende tilmelding til: tommya-
aboe@hotmail.com eller 2229 0003. Vi spiller 
hos ”Slotsbowl” i Hillerød.

Skydning. 18 febr. Kl 19.00 på skydebanerne ved 
Sommariva, skydeleder Lars Bondo Svane
Bemærk også vores Generalforsamling d. 4 marts, 
nærmere vil fremkomme.
Ved hjemsendelsesparaden i Høvelte 29 nov var 
foreningen repræsenteret af fanebærer 022-SEP-
58 Mogens Gundersen og faneløjtnant 927-MAJ-
54 Tage Christensen.

Vi mistede desværre to Garderkammerater i 
december, 893-NOV-56 Hans C. Mortensen 
(HC) og SEP-65 Flemming Pedersen. Garderfor-
eningen stillede med fane ved begge begravel-
ser. Æret være deres minde.
Tilsidst en lille bøn, bestyrelsen bliver meget 
glade ved et massivt fremmøde til vores arran-
gementer i 2014, så kom ud af busken!
På gensyn.

NOV-74 Tommy Aaboe

SKYDNING afholdes torsdag den 6. februar fra 
klokken 19.00 til 21.00 på 15 meter banen i 
Vallekilde-Hørve Fritidscenter i Hørve. 

Februar: 5 & 19
Marts: 5 & 19
April: 2 & 23
Vi har fortsat banerne fra kl. 19.00-20.00.
Husk tilmelding til Hans på mail: hansboege@
privat.dk eller på telefon
4656 1399 og mobil 2156 3199.

Ordinær Generalforsamling
Torsdag, den 20. marts 2014, kl. 1800 i Restau-
rant "Håndværkerforeningen", Hersegade 9, 
Roskilde. Nærmere tilgår.

SEP-68 Erik Rye Andersen
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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

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

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 

Aktiviteter
Bowling hver anden tirsdag i Want2Bowl i 
Taastrup. I februar den 4. og 18.

Vinterskydning hver den første mandag i måne-
den, dvs. den 3. februar.

Generalforsamling afholdes onsdag den 26. 
februar.  Indkaldelse udsendes.

Juleafslutningen ved bowling foregik i en hyg-
gelig atmosfære, og vi endte med 4 glade 
vindere af hver en flaske garderportvin. Når 
dette læses, er forårssæsonen begyndt, og vi 
ser frem mod regionsmesterskabet i Roskilde, 
hvor vi håber, at vi igen kan blande os i top-
pen. Vi forventer at stille med 2 garderhold og 
1 damehold. I næste nummer af Garderbladet 
kan vi informere om, hvordan vi klarede os.

Garderforeningen afholdt sit traditionsrige 
julebanko søndag den 1. december 2013 i 
Hjemmeværnets lokaler i Taastrup. Der deltog 
ca. 40 medlemmer med pårørende og venner 
til dette traditionelle ”julearrangement” med 
bankospil, lotteri og servering af gløgg og 
æbleskiver, og hvor der også var tid til at synge 
et par julesalmer. Igen i år kunne de aktive og 

engagerede deltagere bringe mange fine præ-
mier i form af ænder, flæskestege og en enkelt 
gås med hjem som en god afslutning på hele 
vores aktivitetsprogram for 2013.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Generalforsamling
Garderforeningen afholder ordinær generalfor-
samling tirsdag den 18. februar 2014 kl. 18.30 på 
Kalundborg Vandrerhjem, Stadion Allé 5, Kalund-
borg. Du bedes tilmelde dig til Finn Nielsen, tlf. 
5950 8738, Hans Knudsen, tlf. 5950 8607, eller 
undertegnede, tlf. 5951 6789 eller e-mail: cast-
bak@ka-net.dk – senest tirsdag den 11. februar 
2014.

789-SEP-63 Palle Castbak

Foreningens generalforsamling afholdes den 
20. marts 2014 kl. 18.30 på Køge Stadions res-
taurant.
Nærmere information udsendes, men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen.

Regionsbowling 2014
Husk!! Regionsbowling 2014, foregår i Roskilde 
Bowlingcenter den 2. februar.
Vi har trænet hele januar, så vi skal på 
præmiepodiet.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 5614 
1710.

Skydning
Vi skyder på vor egen skydebane hver tirsdag fra 
19.00-21.00.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.

Juleafslutning Bowling/Skydning 2013.
Arrangementet fandt sted den 12. december.
Der var igen dømt julehygge i Garderstuen, 
da blev holdt juleafslutning. Gran på bordene 
og vat i ørene. Der blev skudt M/K handicap. 
Skiverne er små når der skydes stående uden 
anlæg, så det var pigerne der med ”støtte” hev 
sejrene hjem til Else/Kaj-Lillian/Sven-Erik og 
Hanne/Flemming, tillykke. Tak for dejlig jule-
mad og en god hyggeaften.  

Se billeder på hjemmesiden, www.koogf.dk.

Kassereren har ordet:
På nuværende tidspunkt har vore medlemmer 
modtaget opkrævning fra Betalingsservice på 
medlemskontingentet for 2014. Enten er kon-
tingentet blevet trukket på medlemmernes 
bankkonti den 31. januar, fordi der er sket 
tilmelding til automatisk betaling, eller også er 
der modtaget et giroindbetalingskort fra Betal-
ingsservice. Dette er sket for knapt halvdelen af 
vore medlemmer.
For så vidt angår de, der har modtaget 
opkrævning til giro, vil jeg kraftigt opfordre til, 
at disse medlemmer tilmelder sig Betalingsser-
vice, således at indbetalinger fremover kan ske 
automatisk. Dels modtager vi kontingentet 
på forfaldsdagen og dels sparer foreningen en 
betydelig ekstra-udgift til giroopkrævningerne. 
Tilmelding kan ske på Netbank, eller man kan 
få sin bank til at oprette aftalen. Oplysningerne, 
der skal bruges til oprettelse af betalingsaftalen 
står på giroindbetalingskortet.

Carsten Rasmussen

Bowling
Der var røde kegler isat og præmier til banerne, 
når de blev nedlagt i en strike, da vi julede den 
sidste spilledag før jul. Efterfølgende fik vi en 
hyggesnak i cafeteriet.
Vi spiller hver onsdag i Køge Bowlingcenter, 
klokken 18.00-19.00.

Garderstuen
Er åben i forbindelse med skydning. Ole 
betjener alle også dem, som ikke skyder. Alle 
vore medlemmer med eller uden ledsager er 
velkomne.

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

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

Tilmelding bedes foretaget til Svend Aage Thø-
gersen på tlf. 2944 5628 eller e-mail: svth@sol.
dk.

BOWLING løber ad stablen igen onsdag den 
12. februar 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.

FILMAFTEN OM FORENINGENS 100 ÅRS JUBI-
LÆUM, som NOV-47 Frede Kløvgaard optog 
på dagen vises på storskærm i Hjemmeværnets 
lokaler på Microvej 2 i Holbæk onsdag den 26. 
februar klokken 19.00 til 21.00.
Her er alle tiders mulighed for at genopleve den 
festlige dag og aften i marts 2011, hvor vi fejrede 
foreningens jubilæum. Derfor er også både herrer 
og damer velkomne til arrangementet.
Der er plads til 40 gæster i lokalet, så deltagelse 
bliver efter princippet om først til mølle.
Tilmelding bedes foretaget senest fredag den 
20. februar til formand Kaj Kristensen på tlf. nr. 
5943 2730.

JUL-99 Brian R. Printz
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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

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

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

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 slutningen af janu-
ar. Hvis du ikke har modtaget e-mail el. dagsor-
den med post inden d. 10.01.14 bedes du kon-
takte John Lange e-mail: john.lange@mail.dk

Skydningen fortsætter i februar måned med 
skydning mandag den 4, hvor vores piger/damer 
er velkommen. Derefter fortsætter vi med skyd-
ningerne mandage i lige uger fra kl 17.00 til 
19.00 på skydebanerne under Rundforbi Svøm-
mehal på Egebækvej i Nærum. Der er fri parke-
ring på P pladsen overfor på Egebækvej. Vores 
piger/damer er velkommen til at deltage på den 
første skydedag i hver måned.
I februar og marts måned kan vi på vores egen 
skydebane og inden for vores normale tid skyde 
Landsskydning på 15 meter, kom og vær med.
Mandag den 27. maj er der afslutning på vinte-
rens skydninger, og her skyder vi om pokalerne. 
Efterfølgende er der spisning i Garderstuen på 
Sorgenfri Slot.

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

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

Datoer til kalenderen i 2014
24. januar Nytårskur
1. marts Foreningen afholder formands-
 møde – hjælpere søges
19. marts Generalforsamling d. 19. marts
 2014 i ”El-værket”, Frederiks-
 sund.
19. august Seniorudflugt
17. september Åleaften
20. november Bankospil
29. november 105 års stiftelsesfest

Bankospillet
Vort bankospil i år blev afholdt onsdag d. 21. 
nov. i ”El-værket” i Frederikssund. Der var 
mødt 80 friske spillere, der kæmpede bravt 
om store ænder og lækre flæskestege, der 
var hovedpræmierne, og kaffe og vin på 1 og 
2 rækker i de ordinære spil. I de 3 ekstraspil 
var der traditionen tro kæmpe oksestege, en 
flot købmandskurv, lækker kransekage konfekt, 
vin. I et ekstra-ekstraspil var hovedpræmien et 
gavekort. Mange af disse lækre sager var skæn-
ket af foreningens medlemmer og venner – en 
stor TAK til giverne.
De kinesiske lotterier blev hurtigt udsolgt og 
gav et rigtig pænt overskud til aktivitetsfonden, 
der bl.a. er med til at gøre det muligt at afholde 
vores årlige seniordag. 

Kontingentbetaling 
Kontingentbetaling foregår via NETS og 161 
medlemmer har fulgt bestyrelsens opfordring 
om, at tilmelde kontingentbetalingen til Beta-
lingsservice. Det er billigere for foreningen og 

så letter det kassererens arbejde betydeligt. Så 
tak for det. 
Samtidig vil vi stærkt opfordre de sidste med-
lemmer til at tilmelde kontingentbetalingen 
til Betalingsservice nu. Det kan gøres på vores 
hjemmeside www.nsgarder.dk eller på Netban-
ken. Du skal bruge dit CPR-nr., din banks reg.nr. 
og dit kontonr., dit medlemsnr. (det står bag på 
Garderbladet). BS-nr. 04498747, Debitorgrup-
pen er nr. 001. Har du problemer, så ring til 
medlemsregistratoren Georg Rossing på tlf. 
3630 3536, han vil meget gerne hjælpe.

Stiftelsesfest med bankospil i Nordsjællands 
Garderforening
Onsdag d. 20. november markerede Nordsjæl-
lands Garderforening foreningens stiftelsesdag, 
der er d. 3. december.  
Stiftelsesfesten blev holdt i Elværket i Fre-
derikssund, og igen i år var fremmødet godt 
med ca. 105 gamle gardere og pårørende til 
bankospillet.
Som tidligere år gav aftenen mulighed for 
at skaffe de første varer til den tilstundende 
jul. Ud over de forskellige præmier, som blev 
leveret af vores medlem Bo Clausen, havde 
flere sponseret præmier til såvel serie- som 
ekstraspil.
På foreningens vegne skal der lyde en stor 
tak for præmierne til æresmedlemmerne Poul 
Breitenstein og Poul Jeppesen, fanebærer Wil-
las Olsen samt Mona Østergaard og Rie Kiels-
gaard.
Det blev en god aften præget af stor koncen-
tration og spillelyst.
Nordsjællands Garderforening ønsker godt 
nytår til alle medlemmer.

683 MAJ 54 Georg Rossing

Skyttelauget
Husk vi har træningsskydning på 15 m banen 
sammen med Haslev GF, på deres baner på Sofie-
dalsskolen i Haslev hver mandag kl. 19.00. Fore-
løbig indtil udgangen af april 2014.

Torsdag d. 6. februar kl. 18.00 har vi pokal-
skydning i Fladsåhallen.
Det er en konkurrenceskydning mellem Fakse, 
Haslev, Stevns og Sydsjællands Garderforenin-
ger.
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Sjælland og Øerne (V)

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

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

Der skydes på 15 m. Med efterfølgende spisning. 
Bindende tilmelding til Gert Roerholt tlf. 5570 
0646, 2193 0956.

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

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

JUL-74 Kristian Rasmussen

Kommende arrangementer
Den 3.2 indkaldes til kammeratskabsaften i 
Glostrup Gl. Præstegård kl. 18.30. Vi begynder 
med fælles spisning. Der kan spilles præmiewhist 
og genoplives mange fælles minder fra en god 
soldatertid og i kammeratligt samvær. Tilmelding 
kan muligvis nås endnu. Ring hurtigt til Niels 
Langstrup på Mo. 4033 4172.

Onsdag den 26.2 har vi M/K Pokalskydning og 
fastelavnsboller.

Torsdag den 27.3 kan vi allerede nu indkalde 
til årets generalforsamling i Glostruphallens 
Restaurant. Vi begynder aftenen med fælles spis-
ning kl. 18.30. Reserver dagen nu og se nærmere 
i næste marts nr. af GB. 

Skydning og bowling
Læs om aktiviteterne på vor hjemmeside www.
sbg.dk.

Afholdte arrangementer:
Onsdag den 4.12 afholdt vort skyttelaug atter 
en fremragende juleskydning i vor skydekælder. 
Det er fup og fiduser og stiller egentligt ikke 
de store krav til skydefærdigheder, men krav 
om at være til stede med et godt humør, og 
så afvente skydeformandens luner til resultat-
fordeling efter hans eget opfundne og sindrige 
system. Alle kan deltage, hvis de altså har et 
godt humør. Lis og Jakob Hjorth havde igen i 
år sørget for glögg og æbleskiver, som blev for-
tæret med stor fornøjelse. Der blev uddelt fine 
præmier i form af rødvine og flæskestege. Præ-
miefordelingen blev som følger: Førstepladsen 
damer gik til Aase Magnussen og for mændene 
løb Jakob Hjorth med førstepræmien. Præ-
mierne blev overrakt af skydeformand Niels 
Langstrup.

MAJ-70 Jens Crone

Stemning i skydekælderen.

Efter et veloverstået 2013 tager vi nu hul på 
2014, som er godt begyndt med vores jubilæ-
umsfest her i januar.

Generalforsamlingen er fastlagt til den 27. 
februar. 
Dagsorden udsendes. Efter generalforsamling er 
der foredrag med tidligere Chef for Livgarden 
Oberst Flemming Rytter.
Emnet er: ”Den Kolde Krig” set med danske øjne.
 
Bestyrelsen kunne godt ønske nogle forslag 
til aktiviteter, som vi kan arbejde videre med 
i 2014.

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

Husk – Mandag den 17. februar 2014 holder 
foreningen sin årlige generalforsamling, nær-
mere vil tilgå Jer pr. post, men reserver allerede 
nu datoen.
Tilmelding Knud tlf. 3054 3891 – aften 5854 
8591.

Lørdag den 23. november 2013, afholdt vi 
vores bankospil med 55 deltagere og et væld af 
præmier, alle indsamlet af vores bestyrelse, fra 
byens erhversliv.
Vi startede med at spise vores medbragte 
madkurv, og efter et par hyggelige spisestunder 
startede vi på selve bankospillet.

Tirsdag den 31-12-2013 havde vi status, med 
optælling af vores beholdning af drikkevarer 
i Garderstuen, der var mødt en del af vores 
medlemmer frem for at hjælpe bestyrelsen 
med en lettere optælling, så efter at de små 
”sjatter” var udryddet ønskede vi alle hinanden 
et rigtig godt nytår.

779-SEP-63 Knud Glavind

Knud og Klaus betragter alle gaverne inden spillet 
går i gang, i alt spillede vi om 121 præmier alle 
skænket af vores hjælpsomme sponsorer. Tak til 
alle disse glade givere.

Jubilarer fra Sydsjællands Garderforening.
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Udlandet (VI) 2-14

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

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

Julefrokost i New York Garderforening, lørdag 
den 7. december 2013.
Traditionen tro blev der afholdt festlig julefro-
kost i New York Garderforening. Vi samledes 
igen i de hyggelige lokaler på øverste etage 
hos Shipco i Hoboken. Mange tak til Shipco 
for endnu engang udlån af de fine lokaler med 

Deltagerne var (fra venstre) JAN-70 Peter Hinge, AUG-01 Rasmus Elsborg Jensen, DEC-65 Preben Wulff, AUG-08 Johan Lasthein Andersen, formand JUL-78 
Claus Aarestrup Friis, AUG-00 Søren Jensen, fanebærer NOV-92 Jens Juul Jørgensen, næstformand og kasserer AUG-00 Kristian Larsen, JUL-73 Palle Chri-
stensen, MAR-92 Jesper Justesen.

Lørdag d. 21. december var gl. gardere og 
familien inviteret til 90 års fødselsdag for 234-
MAJ-45 Karl Monk, som tidligere på sommeren 
solgte huset i Victoria, BC igennem næsten 

udsigt til sydspidsen af Manhattan. Vi nød en 
ægte dansk julefrokost med fadøl og dansk 
snaps. Tak til Kristian Larsen og specielt fruen 
Maria for forberedelsen af maden. Tak til Ras-
mus Elsborg Jensen som var rejst herover for 
at deltage og havde medbragt Den Kongelige 
Livgardes Portvin. Se flasken med vores udsigt 
i baggrunden på vedlagte billede. Tak til Jesper 
Justesen for arbejdet med billederne.
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Stor britannien (22/4 1992 – GF 99)

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

Singapore (3/3 2003 – GF 100)

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

Øst Kanada (11/3 1958 – GF 96)

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

Vest Kanada (18/10 1944 – GF 95)

Kontaktperson: 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

DGU (6)

Medlemmer fra Victoria, Nanaimo, Vancouver og Seattle er samlet på billedet omkring en rank og 
ungdommelig 90-årig Karl Monk foran fanen.

Da den sidste danske restaurant i London 
lukkede i efteråret, holdt vi årets julefrokost i 
formandens lejlighed, og fik fløjet en dansk kok 
og hans hustru ind til at lave en helt igennem 
uovertruffen julefrokost for de 25 fremmødte.
Godt nytår! JUL-80 Anders M. Hansen

Den 30. november fejrede Den Danske Klub i 
London sit 150-års jubilæum som den ældste 
udenlandske klub i London. 
H.M. Dronningen deltog i festligholdelsen, og 
Garderforeningen i London deltog med sin fane i 
arrangementet, ligesom foreningen – med Regi-
mentets velvillighed – økonomisk sikrede at to 
tambourer gjorde aftenen festligere for de 350 
festklædte gæster.

fem årtier og sammen med fru Charlotte flyt-
tede på alderdomshjem i idylliske Sidney, BC. 
Karl spiller fortsat badminton et par gange om 
ugen, og havde indtil for et par år siden også 
egen avis-rute, da friske nyheder ikke fandt 
frem tidligt nok på dagen.
Karl var i flere år medlem af Vestcanadas GF 
i Calgary, AB inden mulighederne for at bruge 
sin tømrer- og snedker-uddannelse var noget 
bedre ude vestpå i Victoria, hvor Charlotte 
i første omgang skulle hjælpe med engelsk-
undervisning for den unge mand fra Maribo. 
Karl lærte hurtigt at sige ’YES’ til omtrent alt, 
hvad Charlotte spurgte om, og efter mere end 

60 års ægteskab kan de nu glæde sig over deres 
tre børn og flere børnebørn.
Foruden deres søn, Peter, talte flere gl. gardere 
med stor respekt og beundring om Karls store 
flid, og da Karl altid har holdt resten af os ’i 
ørene’, når fanen skulle præsenteres ordent-
ligt ved sammenkomster, og han har haft 
sin indflydelse på bestyrelsen i et par årtier 
som ansvarlig for nominering og indstilling af 
kvalificerede kandidater til nyvalg – eller når 
han med velvalgte ord har opfordret siddende 
medlemmer til at genopstille for endnu et år  - 
så kunne vi ikke takke Karl nok for hans store 
indsats på foreningens vegne.

FEB-81 V. Kenneth Olsen
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17-02  751-MAJ-54  GF 98 
 Kristian Lund-Jensen 
 Rødkildegård, Grydebjergvej 24 
 4440 Mørkøv
20-02  074-NOV-54  GF 33 
 Ejgild Jacobsen 
 Ahornvænget 6, 5690 Tommerup
23-02  043-NOV-54  GF 05 
 Per Villsen 
 Stavnsvej 43, 8381 Tilst
26-02  101-NOV-54  GF 05 
 Erik Toft 
 Kollens Møllevej 49, 8464 Galten
26-02  506-MAJ-52  GF 23 
 Jørn Dalby 
 Susåvej 48, 7400 Herning
03-03  084-NOV-54  GF 36 
 Ejner Arne Bundgaard 
 Oustedvej 11, Riis 
 8660 Skanderborg
03-03  769-NOV-53  GF 46 
 Hans J. Lindgreen 
 Barsøvænget 38, 6200 Aabenraa
05-03  756-MAJ-55  GF 60 
 Sven Blad 
 Mintebjergvej 4, 6470 Sydals
06-03  767-NOV-53  GF 62 
 Poul Aage Jensen 
 Flintingevej 5, 2730 Herlev
06-03  673-NOV-54  GF 78 
 Jørgen Helge Sørensen 
 Sletteager 56, 2640 Hedehusene
07-03  300-NOV-54  GF 46 
 Peter Rossen Haugaard 
 Sivkrovej 33 B, 6240 Løgumkloster
07-03  873-NOV-52  GF 62 
 Poul Rørsgaard 
 Vedbæk Strandvej 342 
 2950 Vedbæk
07-03  894-MAJ-54  GF 10 
 Egon Lyngby 
 Oldenborrevej 15, 9000 Aalborg
75 år
12-02  961-SEP-58  GF 13 
 Arne Eriksen 
 Koldhøjvej 6, 4200 Slagelse
15-02  049-SEP-58  GF 27 
 Knud Erik Møller 
 Vanddalen 4, Glyngøre 
 7870 Roslev
16-02  933-SEP-58  GF 57 
 Anton Hundevadt 
 Holger Drachmannsvej 4 
 6100 Haderslev
18-02  739-MAJ-58  GF 43 
 Cort Faldt 
 Vestergade 31 C, 1. tv. 
 9900 Frederikshavn
18-02  028-SEP-58  GF 46 
 Kjeld Petersen 
 Spangholm 13, 6270 Tønder
21-02  401-SEP-59  GF 10 
 Preben Lang Jørgensen 
 Julius Posseltsvej 11, 3. 0004 
 9400 Nørresundby
01-03  174-NOV-58  GF 11 
 Arne Henning Jørgensen 
 Karolinevej 5, 3700 Rønne
07-03  988-SEP-58  GF 72 
 Knud Rose 
 Pilevej 7, 6862 Tistrup
08-03  637-MAJ-58  GF 37 
 Christian N. Brock Ulrich 
 Skjoldemose Rødmevej 45 
 5771 Stenstrup
08-03  311-SEP-59  GF 62 
 Flemming Jens Jakobsen 
 Brudevænget 31, 3520 Farum

09-03  912-JUL-58  GF 14 
 Bent Mannerup Jensen 
 Hvedevænget 17, 4880 Nysted
09-03  573-MAR-58  GF 45 
 Bent Darmer 
 Karlstrup Strandvej 47 
 2680 Solrød Strand
70 år
13-02  583-JUL-62  GF 01 
 Svend Mørup 
 Gyvelholm 44, 1., 2830 Virum
14-02  074-NOV-63  GF 75 
 Erling Knudsen 
 Vestervangsvej 15, 8860 Ulstrup
15-02  930-SEP-63  GF 11 
 Knud Aage Rasmussen 
 Hegnedevejen 4, 3720 Aakirkeby
15-02  117-NOV-62  GF 33 
 Knud Warming 
 Strib Landevej 62, 5500 Middelfart
16-02  775-SEP-63  GF 32 
 Hans Højgaard 
 Gretbjergvej 129, 8722 Hedensted
19-02  376-MAJ-63  GF 41 
 Steen Leif Gustafsson 
 Markskellet 8, 3060 Espergærde
19-02  MAJ-64  GF 31 
 Max Laursen 
 Bakkehældet 35, Valløby 
 4600 Køge
19-02  SEP-63  GF 30 
 Morten Christensen 
 Julsøvej 99, 8600 Silkeborg
21-02  776-SEP-63  GF 18 
 Kurt Erling Rasmussen 
 Højager 56, 3400 Hillerød
21-02  970-MAJ-66  GF 61 
 Stig Haugaard Taxbøll 
 Klosteråsen 42, 4100 Ringsted
23-02  750-SEP-63  GF 01 
 Kasper Vedel 
 De Bisweide 24 
 5971AZ NL-Grubbenvorst, Holland
24-02  389-MAJ-63  GF 72 
 Holger Hvelplund Overgaard 
 Gunderupvej 65, Horne 
 6800 Varde
25-02  421-MAJ-63  GF 64 
 Niels Toft Poulsen 
 Sandgårdsvej 14, 6880 Tarm
26-02  803-SEP-63  GF 23 
 Guttorm Hansen 
 Haunstrup Hovedgade 56 
 7400 Herning
26-02  971-SEP-63  GF 43 
 Egon Andersen 
 Middelbanke 30, 9990 Skagen
27-02  313-MAJ-63  GF 20 
 Hans Christian Larsen 
 Frenderupgade 23, Nr. Frenderup 
 4780 Stege
28-02  802-SEP-63  GF 15 
 Bruno Hedemann Andersen 
 Bruunhåbvej 14, 8800 Viborg
28-02  683-JAN-66  GF 36 
 Jørn Bech Nielsen 
 Krakesvej 82, Gram 
 8660 Skanderborg
28-02  418-MAJ-63  GF 22 
 Gunnar Møller 
 Østergyden 40, 5600 Faaborg
05-03  779-SEP-63  GF 13 
 Knud Glavind 
 Møllevænget 20, Kirke Stillinge 
 4200 Slagelse
05-03  383-MAJ-64  GF 33 
 Henning Pedersen 
 Hovkrogvej 8, 5500 Middelfart

DG Personalia 2-14

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

Krondiamantbryllup
26-02 247-MAJ-50 GF 01
 Flemming Møller og fru Swaantje
 Furesø Parkvej 49
 2830 Virum
Guldbryllup
01-02 854-NOV-54 GF 98
 Bernhard Clemmensen og fru Kay
 37 Andrews Road 
 Elizabeth Downs 5113 SA 
 Australia

Fødselsdage
90 år
10-02  349-NOV-45  GF 46 
 Ejvind J. Kock 
 Ramsherred 28, 6200 Aabenraa
07-03  86-MAJ-46  GF 29 
 Egon Christensen 
 Rygårdsvej 2, 6. 0005 
 7000 Fredericia
07-03  363-JUL-45  GF 62 
 Vagn Gravgaard Eriksen 
 Vesterbyvej 16, 2820 Gentofte
85 år
23-02  149-NOV-49  GF 18 
 Jens Aksel Mortensen 
 Ørholmvej 1, 3310 Ølsted
04-03  693-NOV-49  GF 10 
 Ole Kai Nielsen 
 Sønderbakken 2, 9240 Nibe
80 år
12-02  727-NOV-54  GF 14 
 Jørgen Nielsen-Ourø 
 Kreibergsgade 34, 
 4800 Nykøbing F
14-02  030-NOV-054  GF 26 
 Kristian Borup Jacobsen 
 Holmgårdvej 109, Møborg 
 7660 Bækmarksbro
15-02  614-NOV-54  GF 16 
 Anders Sommer Eskildsen 
 Frydensbergvej 23
 3660 Stenløse
15-02  349-NOV-54  GF 53 
 Gunnar Albert Olsen 
 Skovvej 11, 4400 Kalundborg
17-02  907-MAJ-54  GF 15 
 Bent Jørgensen 
 Bruunshåb Avlsgård, Vinkelvej 120 
 8800 Viborg
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DG Personalia

07-03  705-SEP-64  GF 61 
 Per Irgens 
 Hirseager 10, 2690 Karlslunde
08-03  JUL-63  GF 56 
 Jens Olesen 
 Møllebakkevej 180, Lønstrup 
 9800 Hjørring
60 år
10-02  JUL-74  GF 10 
 Jens Peter Overlade Pedersen 
 Tornhøjparken 147 
 9220 Aalborg Øst
10-02  NOV-75  GF 57 
 Arne Jacobsen 
 Vestervang 15, 7190 Billund
13-02  JUL-74  GF 05 
 Einar Jørgensen 
 Hindbærhaven 35, 8520 Lystrup
13-02  JUL-73  GF 04 
 Jens Peter Damsgaard 
 Møgelvej 101, Sundby 
 7752 Snedsted
15-02  JUL-73  GF 50 
 John Verner Larsen 
 Ørsløkkevej 10, 4913 Horslunde
17-02  NOV-75  GF 24 
 Jesper Møller Hansen 
 Torpevej 23, Torpe 
 5900 Rudkøbing
18-02  MAJ-74  GF 20 
 Bjarne E. Jensen  
 Krølbjerggård   
 Fanefjord Kirkevej 41, Damme  
 4792 Askeby
21-02  JUL-73  GF 01 
 Arne Tornvig Christensen  
 Grønnevang 34, 2970 Hørsholm
24-02  JAN-73  GF 50 
 Niels Frederik Lassesen 
 Johannesminde 
 Hobyvej 33, Gloslunde
 4983 Dannemare
25-02  NOV-74  GF 31 
 Niels Larsen 
 Vinkelvej 8, 4673 Rødvig Stevns
25-02  FEB-75  GF 45 
 Henning P. Frederiksen 
 Aspevej 14, 2680 Solrød Strand
26-02  FEB-74  GF 56 
 Jens Christian Carstens 
 Voldshøjvej 2, 9480 Løkken
27-02  MAJ-74  GF 32 
 Hans Christen Rye 
 Østre Kirkevej 6, Hjarnø 
 7130 Juelsminde
04-03  JAN-73  GF 23 
 Jan Aggerholm Nielsen 
 Solsortevej 42, Fasterholt 
 7330 Brande
06-03  NOV-75  GF 34 
 Ernst Klysner 
 Dronningholmvej 62, 9600 Aars
07-03  FEB-75  GF 19 
 Poul J. Harpøth 
 Venøgade 3, 7600 Struer
07-03  MAJ-74  GF 37 
 Jørgen Richardt Jørgensen 
 Smedegyden 7, 5750 Ringe
08-03  NOV-74  GF 53 
 John Hansen 
 Tjørnebakken 8, 4291 Ruds Vedby
50 år
10-02  DEC-84  GF 01 
 Ole Holst 
 Lilebjergvej 33 A, 3390 Hundested
15-02  JUN-84  GF 35 
 Jan Kr. Vestergård Pedersen 
 Sdr. Truevej 8, 9500 Hobro

18-02  DEC-83  GF 15 
 Claus Hansen 
 Engvej 20 A, 8832 Skals
23-02  SEP-84  GF 19 
 Torben Lisby Kjær 
 Enevej 2, 8643 Ans By
24-02  MAR-83  GF 100 
 Jannik Ernst Von Freisleben 
 73 Jalan Tua Kong 
 #11-07 Park East, S 457266
 Singapore
25-02  DEC-84  GF 01 
 Michael Wienberg 
 Lærkehaven 7, 3500 Værløse
27-02  SEP-83  GF 07 
 Anders Bo Frandsen 
 Ny Holstedvej 37
 4700 Næstved
27-02  MAR-85  GF 62 
 Claus Friis-Hansen 
 Kaj Munks Vej 14, st. th. 
 2300 København S
29-02  MAR-85  GF 10 
 Anders Jensen 
 Åkandevej 7
 9400 Nørresundby
29-02   GF 77 
 Anders Bo Petersen 
 Houvej 244 A, Ø. Hassing 
 9362 Gandrup
01-03  SEP-83  GF 05 
 Martin Nordmand 
 Hyldehaven 1, 8520 Lystrup
03-03  SEP-84  GF 01 
 Kaare Dalitz Larsen 
 Dragstrupvej 56, 3250 Gilleleje
08-03  DEC-83  GF 43 
 Asger Steen Thomsen 
 Tåregårdsvej 32, 2750 Ballerup

Dødsfald
530-NOV-45 GF 43
 Erik Friis
 Gasværksvej 29
 9300 Sæby
542-NOV-47 GF 07
 Henry Blicher
 Nørregade 10, Hyllinge
 4700 Næstved
886-MAJ-49 GF 15
 Knud Schou
 H.C.Andersens Vej 40, st. th.
 8800 Viborg
805-NOV-49 GF 45
 Ernst Hansen
 Fændediget 9, st. th.
 4600 Køge
27-NOV-50 GF 35
 Søren Iversen
 Egebakken 4
 9610 Nørager
310-NOV-50 GF 28
 Svend Aage Marius Pedersen
 Folevej 40, Fole
 6510 Gram
798-NOV-51 GF 23
 Jens Brandhøj Kristensen
 Gadegårdsvej 73, Lind
 7400 Herning
772-NOV-52 GF 17
 Mogens Larsen
 Valorevej 79
 4130 Viby Sj.
520-MAJ-53 GF 59
 Bent Vagner Thomsen
 Hjertingparken 156
 6710 Esbjerg V

300-NOV-54 GF 46
 Peter Rossen Haugaard
 Sivkrovej 33 B, Bedsted
 6240 Løgumkloster
744-MAJ-55 GF 14
 Erik Normann Abel Pedersen
 Erikstrupvej 17
 4930 Maribo
224-NOV-55 GF 05
 Johan Peder Højbjerg Rasmussen
 Vibevej 7
 8382 Hinnerup
893-NOV-56 GF 41
 Hans Christian Oskar Mortensen
 Frederikkevej 35
 3050 Humlebæk
263-MAR-60 GF 46
 Hans Erik Hansen Tarp
 Stampemøllevej 11, Emmerlev
 6280 Højer
705-SEP-60 GF 08
 Bent Melby Jensen
 Vestergade 26 A
 8900 Randers
SEP-65 GF 41
 Flemming Petersen
 Toftevej 55
 3250 Gilleleje

 
 TAK

Hjerteligt tak til Falster og ØstLollands Garder-
forening for den dejlige rødvin og de smukke 
garderglas, som jeg modtog i anledning af min 
60 års fødselsdag.
 APR-75 Jørgen W. Olsen

Hjertelig tak til Esbjerg og Omegns Garderfor-
ening for opmærksomheden i forbindelse med 
min ægtefælle Bent Vagner Thomsens bisæt-
telse i Hjerting kirke den 04-12-2013.
 Venlig hilsen Helga Thomsen

Hermed en stor tak til Vendsyssel Garder-
forening for fremmøde og for Portvinsgave i 
forbindelse med min 70-års fødselsdag, den 
10.12.2013. Med venlig hilsen
 637-SEP-64 Jakob Jensen

Hjertelig tak til Køge og Omegns Garderfor-
ening for den flotte kurv, som vi modtog til vort 
sølvbryllup den 26. november. Tak for det store 
fremmøde til morgenkaffen. Det var med til at 
gøre dagen festlig og uforglemmelig for os. 
Mange hilsener fra 
 Kirsten og 165-MAJ-50 Børge Møller

Tak til Sdr. Birks Garderforening for en dejlig 
julehilsen til min 80 års dag.
 905-MAJ-54 Poul-Erik Nielsen

Hjertelig tak til Stevns Garderforening for 
fremmøde og vin til vores krondiamantbryllup.
 Aase og 743-NOV-45 Hans Thomsen

Hjertelig tak til Den Fynske Garderforening for 
vingave og hyggeligt fremmøde af formanden 
Henrik Gattrup i anledning af min 85 års fød-
selsdag d. 12/12 2013.
 634-NOV-49 Hans Folkersen

Tak til Vendsyssel Garderforening for opmærk-
somhed og flot fanevagt, Ved min mand 530-
NOV-45 Erik Friis’ begravelse i Sæby kirke. 
På familiens vegne.
 Maja Friis, Gasværksvej 29, 9300 Sæby
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