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De Danske Garderforeningers Hæderstegn

MAJ-70 Erik Bøjstrup Pedersen
Stationsvej 1, 9970 Strandby

De Danske Garderforeninger 
ønsker tillykke

Stevns
Garderforening

fylder 100 år 
den 20. juli 2013

De Danske Garderforeninger
ønsker hjerteligt tillykke.

Det sker i 2013

JULI
Fredag 26/7 kl. 11.30 – Parade fra 
Ahlmannsparken, Gråsten

AUGUST
Torsdag 1/8 – Koncert i Ahlmannshal-
len, Gråsten – se MUK’s hjemmeside

Fredag 2/8 kl. 11.30 – Parade fra Ahl-
mannsparken, Gråsten

Til næste år kan vi fejre 40 års jubilæum og i 
den forbindelse kunne det være sjovt, hvis vi 
kunne samles til årgangsparaden den 4. maj 
2014. Synes du også at det kunne være hygge-
ligt at møde dine kammerater fra den gang der 
var rigtige soldater til og udveksle gamle minder 
og røverhistorier, så send en mail eller sms med 
navn, mobilnr. og adresse til: 1917 O.L. Jeppesen 
tlf. 5192 4924, mail: lykke.j@gmail.com

PS: Har du kontakt med andre fra holdet der 
ikke er medlem af en Garderforening, giv ven-
ligst beskeden videre. Jo flere vi kan samle, jo 
sjovere.
Facebook: Den Kongelige Livgarde - Vagtkom-
pagniet SKKMP JAN 74

Med venlig hilsen 
Orla Lykke Jeppesen

Efterlysning SKKMP JAN 74
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6 8Den første feltøvelse En vandpassage er nært forestående

Hvordan går det i Afghanistan?
Jeg har i perioden fra 
den 24. april – 2. maj 
været i Afghanistan 
med henblik på at be-
søge det danske kon-
tingent, der nu er hold 
15, og hvor grundstam-
men udgøres af solda-
ter, befalingsmænd og 
officerer fra I/Den Kon-
gelige Livgarde. I hold 
15 indgår der yderligere 

enheder samt enkeltpersoner fra alle hærens regimenter samt fra 
de to øvrige værn.

Det var første gang jeg besøgte Afghanistan, så det var med stor 
spænding at ankomme til Camp Bastion, hvor bl.a. den danske 
stab befinder sig. Utroligt, at man kan lande i lejren med civilt 
chartret fly, der anvendes til at flyve vores soldater til og fra mis-
sionsområdet.

Med på besøget var endvidere de øvrige regimentschefer, der 
alle havde været indtil flere gange på besøg i Afghanistan. Under 
besøget havde jeg mulighed for at tale med vores udsendte sol-
dater samt at aflægge et besøg på det imponerende og effektive 
felthospital, hvor der p.t. er enkelte danske læger og sygeplejersker. 
Den danske bataljonschef og hans stab virkede som en velsmurt 
og effektiv maskine. Ligesom det var positivt at besøge sikrings- 

og eskorteenheden, hvor jeg var med på en handlebane, hvor der 
skulle identificeres vejsidebomber.

Jeg ankom til Camp Price netop som Odin kompagniet var retur-
neret efter en tre uger lang indsættelse. Odin kompagniet udgøres 
af 1/I/Den Kongelige Livgarde. Det jeg mødte var top motiverede 
professionelle soldater, befalingsmænd og officerer, der alle havde 
stor overhøjde i forhold til missionen, og samtidigt udviste godt 
kammeratskab overfor hinanden. 

Det er nu de afghanske sikkerhedsstyrker, der selv planlægger og 
gennemfører operationerne, hvor det danske bidrags opgave er at 
gennemføre støttende operationer til deres afghanske kollegaer. 
En tydelig indikation af, at vi snart kan trække vores kampsoldater 
hjem og overlade opgaven til de afghanske enheder, der tydeligvis 
er klar til dette. 

Vi kan som gardere være stolte over vores udsendte soldater. De 
er med til at gøre en forskel.

Pro Rege et Grege.

 Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt
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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: garderforeningerne@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. 45 99 40 00
Internet:   www.forsvaret.dk/lg

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

Presse- og Informationsofficer, Kaptajn Martin Lihme
Tlf. 4599 4009, Mobil 5087 7277, e-mail: lg-gse20@mil.dk

Klavs Lawes, Oberst,
Chef for Den Kongelige Livgarde.
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To officerer fra II/LG blev i foråret inviteret til at deltage i 
den franske officersskoles junglekrigskursus i Fransk Guyana. 
Invitationen kom på baggrund af II/LG støtte til fire franske 
kadetters(KT) besøg i Danmark i januar. Her følger en kort 
beskrivelse af deres oplevelser:
Kurset foregik i rammen af den franske officersskole Ecole Militaire 
Inter Armes (EMIA) der bedst kan sammenlignes med Hærens 
Officersskole og det blev gennemført i Fransk Guyana(FG), som 
ligger i den nordligste kant af Sydamerika.
Junglekurset foregik ved Centre d’entraînement d’forêt 
équatorial (CEFE) som er underlagt Fremmedlegionens 3. 
infanteriregiment(3eme REI).  Alle instruktører på kurset er frem-
medlegionærer og der undervises kun på fransk. I fremmedlegio-
nen indgår der soldater fra mange forskellige lande. Vi havde for 
eksempel instruktører fra både Columbia, Tjekkiet, Frankrig og 
Holland.
På grund af FG placering nær ækvator er der ikke de store udsving 
i temperatur eller dag/nat varighed. Temperaturen lå mellem 28 
og 35 grader i dagtimerne og mellem 22 og 26 grader om natten. 
Luftfugtigheden som oftest oppe i 90’erne.
Temperaturen og luftfugtigheden gør sit til at presse en på fysik-
ken. Når man konstant løber, kravler eller marcherer gennem 
jungle så tærer varmen og fugtigheden ekstremt meget på både 
fysik og psyke. Regnen i junglen kommer pludseligt og er meget 
kraftig. Regnen i junglen var ikke kold og irriterende som i Dan-
mark, men som oftest var den en kærkommen afkøling midt i alle 
anstrengelserne. 
Under kurset underbringes i junglen i fredsmæssigt BSO i fast 
tildelte zoner til DEL. Overlevelsesdelen dog undtaget. Her under-
bringes i junglen udenfor de sikrede zoner i de faciliteter DEL selv 
etablerer.
Kursusdagene starter klokken 0600 og afsluttes som regel mellem 
1600 og 1700. Den primære årsag til den lange hvileperiode er 
sikkerhedsmæssig. Risikoen for enten at fare vild eller komme til 
skade mangedobles under bevægelse i mørke. Man kan sagtens 
bevæge sig i junglen om natten, men det undervisningsmæssige 
udbytte er for lavt, når det vejes mod de mange risici.
Overlevelsesmodulet varer 3 dage, og bygger på de ting der er 
undervist i under grundmodulet. DEL sættes i land i junglen med 

et minimum af udrustning og overlades derefter til sig selv. DEL 
skal derefter producere en række ting, der efterfølgende skal 
anvendes til overlevelse: Ildsteder, shelters, fælder, ruser og tøm-
merflåder. Produkterne kontrolleres dagligt af instruktørerne og 
der afregnes efterfølgende i tilfælde af fejl og mangler.
Eksamensmodulet varede 3 dage. Normalt varer denne del 4 dage 
og efterfølges af en kort taktisk modul, men modulet blev reduce-
ret på grund af nogle logistiske forhold. Under eksamensmodulet 
skal kursisterne gennem forhindringsbanerne på tid, og der skal 
gennemgås en række prøver i teoretisk viden. Eksamen slutter 
med evakuering af såret (i grupperamme) på tid. Først ved afslut-
ningsparaden får kursisterne at vide om de har bestået eller ej.
Kurset var meget fysisk krævende, og det kræver en del mere 
forberedelse end optagelseskravene afspejler. Vi oplevede dog ikke 
nævneværdige mangler i forhold til de franske kadetter. 
Indlæringspædagogikken ligger meget tæt op ad det man som 
kadet oplever på patruljekursus ved Jægerkorpset, og afregning for 
fejl eller langsommelighed er den samme. Nemlig armstræknin-
ger eller anden ”belønningsidræt”. Dette var dog forventet af os 
begge og kom derfor ikke bag på os. Mængden af ekstra øvelser 
overraskede dog en smule. En legionær er ikke bleg for at afvikle 
200 sprællemænd efterfulgt af 50 – 100 armstrækninger. Og 
naturligvis fører han selv an hele tiden! Men hvis bare man hang 
på og kæmpede så godt man kunne så blev det accepteret. Men 
hvis man holdt pauser eller stoppede, blev det straks bemærket og 
belønnet yderligere.
Undervisningen foregik som nævnt på fransk og det krævede 
derfor en del at fange detaljerne. Vi blev dog udstyret med en 
engelsktalende kadet som kunne støtte, så det gik uden de store 
problemer. Alligevel følte man sig altid 5-10 sekunder bagud når 
tingene skulle gå stærkt.
Instruktørerne fulgte ”VISE-FORKLARE-ØVE” så selv om sproget 
voldte lidt kvaler så kunne man sagtens gennemføre alle de fysiske 
prøver og forhindringsbanerne. Det var lidt mere vanskeligt i de 
lange teorilektioner om planter og dyr. Men der blev vi som nævnt 
assisteret af en fransk kadet, og vores militære færdigheder kunne 
sagtens måle sig med de franske kadetters.
Vi oplevede ikke forskelsbehandling i forhold til de franske kadet-
ter.

Junglekrigskursus i Fransk Guyana
Kaptajn Strunge
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Kurset endte desværre efter 7 dage for KN Strunge, i det han 
under overlevelsesmodulet blev stukket af et insekt eller stak sig 
på en plante, og måtte udgå med en stærk betændelse i højre 
knæ. Betændelsen spredte sig i benet og medførte feber der efter 
12 timer toppede på 40,5 på trods af intravenøst penicillin og 
paracetamol. Efter 24 timer på infirmeriet blev KN ”dømt ude”.
Efter 4 dage blev KN sluppet fra infirmeriet, men forblev på peni-
cillin i yderligere 14 dage før betændelsen var slået helt ned.
PL Sørensen bestod på fornem vis og endte i den bedste 1/3 af 
kurset.

Samlet vurdering og anbefaling
Kurset som helhed er ekstremt lærerigt og utroligt spændende. 
Det er også meget udfordrende på mange måder. Bare tanken om 
at hvis man farer vild, så er der i værste fald 4000 km at gå før 
man er ude af junglen er lidt skræmmende.
3eme REI var meget glade for at se danskere på kurset, og gav 
udtryk for ønske om et udvidet samarbejde med det danske for-
svar. I forbindelse med den afsluttende middag fik vi mulighed for 
at overdrage det, fra 2 BDE, medbragte skjold til chefen for 3eme 
REI, hvilket han øjensynligt blev meget glad for. 
Kurset får en helt klar anbefaling fra os begge. Undervisningsni-
veauet er højt, og udbyttet ligeså. 
Vi anbefaler også at man, evt. ved 2 BDE foranstaltning, forsøger 
at udvide samarbejdet med det franske forsvar og 3eme REI i sær-
deleshed og udnytter CEFEs faciliteter, da man med få midler kan 
opnå ekstremt spændende træning.

Kurset var delt i tre hoveddele:
1 Grundmodul
2 Overlevelsesmodul
3 Eksamensmodul
Grundmodulet varer 5 dage og indeholder blandt andet:

Idrætstests/optagelseskrav
 Muskelstyrke
 Svømning

Sikkerhedsbestemmelser

Navigation
 Kompasgang

Feltkundskab
 Etablering af lejr og overlevelsesforanstaltninger
 Spiselige planter og dyr
 Junglens farer, herunder besøg ved CEFE ”mini-zoo”
 Evakuering af sårede på primitiv båre
 Knob og stik

Forhindringsbaner
Generelt lignede alle forhindringsbanerne noget man som dansk soldat kun 
ser på film. De bestod alle af menneskeskabte forhindringer krydret med et 
væltet træ her eller en oversvømmet løbegang der, samt pigtråd og giftigige 
planter.
 ”Piste Pecari”: En forhindringsbane ikke ulig den internationale, men ned-

sænket i vand når det var højvande og mudder når det var lavvande i den 
flod der løb gennem junglen. Den sjoveste forhindring var ”den Kinesiske 
trappe” der var fire meter høj, hvormed at man skal springe ud fra toppen 
hvorefter man lander i enten vandet eller mudder alt efter vandstanden.

 ”Piste Liane”: En forhindringsbane i træerne. hvor blandt andet komman-
dokravl, armgang og selvtillid afprøves. Her drejede det sig om at holde 
styr på arme og ben. Særligt de forhindringer hvor man skulle komman-
dokravle nedad eller opad trak tænder ud.

 ”Piste Jaguar”: Gruppeforhindringsbane. Her blev vi for alvor testet på 
vores sprog. Når 10-12 trætte og mudrede franske KT råber i munden på 
hinanden, så kræver det en del tålmodighed at passere de mange forhin-
dringer.  Tanken om de 4000 km til civilisationen var lidt skræmmende, 

man ville nødig fare vild eller blive væk.

 Premierløjtnant Sørensen
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Af Rekrut A.R. Ditlevsen og D. Rovsing, 2 DEL/1/III/LG

Klokken var lige omkring 7:00 om morgenen, da vi bliver væk-
ket. Natten bragte 0 grader med sig, men de tiltagende stråler 
fra solen varmer allerede godt til, mens mosekonens bryg 
fordamper og lystigt reflekterer strålerne. Jeg lå trygt i min 
bivuak, nattens patrulje havde været udmattende og søvnen 
var tiltrængt. Vi var på feltøvelse 1, og vores rolige nattesøvn 
blev nu groft afbrudt af den meget velkendte lyd af kanonslag 
og geværskud.

”ALARM, UD I HULLERNE.” 
De første linjer samt fornem-
melsen af våde støvler, er det 
første mit hoved fremkalder 
ved tanken om feltøvelse I. 
Jeg sad på vej ”hjem” i toget 
efter weekend orlov, hvor jeg 
frem for alt bare har sovet. 
Igennem vinduet passerer det 
Danske Kongerige og katego-
risk gennemgår jeg landsbil-
ledet efter FSDOT (frit skud, 
sløring, dækning, observation, 
til og afgangsveje i forbindelse 
med ildstilling).
Klokken var 05:00, normal vækningstid for stuen, der skulle ren-
gøres, soigneres og kontrolleres, om alt til dagens øvelse nu var 
pakket. Alligevel var klokken omkring 10:00 før befaling er udstedt 
og klar til kamp er udført, inden vi kunne begive os ud af Ellebæk 
porten med retning 2,5 kilometer mod foden af Søbakke. Befaling: 
At oprette BSO og fortsætte HBU uddannelsen.
Marchen var ikke udmattende, men dog skal man lige tilvænnes 
rygsækken, når man kun har været vant til basisbæltet. Ankom-
sten foran Søbakke blev indledt med oprettelse af 360 graders 
sikring på højen foran en lund, hvor BSO blev placeret. Timerne 
gik med at oprette nærsikring, påmindelser om at udrustning 
og våben skulle være inden for rækkevidde og med, at jeg skulle 
oprette latrinet. 

Tiden fløj dog af sted, og snart var det tid til at introduktionen til 
den længe ventede feltration. Alle i delingen fik vand i munden 
ved tanken om aftensmad, om kaffe og kakao og om snacks! 
Men ak, lige så heldige som oversergenten var vi ikke, for da han 
introducerede os til hans egen feltrationen, indeholdt den både, 
slikposer, chokolade, Red Bull, et M-blad, og SMØGER. Enigheden 
i gruppen var, at han to fusen på os.

Nu skulle vi omskoles til brug af kemiske poser på latrinet, brug af 
signal pistol og brugen af Night Vision Googles. Ved undervisnin-

gens ende var klokken 23:00, 
og vagten i nærsikringerne 
begyndte. Man kunne dog 
lige snuppe sige en hurtig lur 
før natpatruljen.
Efter en vellykket ”overnat-
ning” i felten og en god 
patruljering i nattens løb, 
modtog vi befaling, som bød 
på, at vi skulle tilbage mod 
Garderkasernen igen, dog 
med en ”mindre omvej”. Vi 
skulle først gå hen til kon-
taktpunkt, hvor vi var så 
heldige at få smidt vores 
rygsække, efterfølgende fik 

vi en kort briefing af Kompagnichefen, hvorpå vi fortsatte turen 
mod kasernen, en march, som blev kaldt ”Semper Primus – Mar-
chen”. 
Vi gik i delingsførerens fodspor, først væk kontaktpunkt, så ned 
i en å og gennem nogle rør, hvor vi blev svinet godt til. Vi med-
bragte bårer til de enkelte sårede, som måtte bæres det meste af 
vejen. Efter åen, fortsatte vi i de 4 grupper, vi nu engang var sat 
sammen i. Vi motiverede hinanden og holdt hovedet oppe, og 
ikke mindst hjalp vi hinanden, også på tværs af grupperne. Endelig 
blev det aften, og vi blev efter endt vedligeholdelse trådt an, for 
at få udleveret vores kompagni- og bataljonsmærker, i de grønne 
feltfarver til vores kampuniform. 
Semper Primus! – Altid Først, Altid Bedst!

Den første feltøvelse
30. april – 2. maj

gens ende var klokken 23:00, 
og vagten i nærsikringerne 
begyndte. Man kunne dog 
lige snuppe sige en hurtig lur 
før natpatruljen.
Efter en vellykket ”overnat-
ning” i felten og en god 
patruljering i nattens løb, 
modtog vi befaling, som bød 
på, at vi skulle tilbage mod 

Feltmæssig morgensoignering

Da vi kun var vant til basis, så var 
rygsækken en tilvænningssag

Delingens feltlatrin fik forfatteren æren af at oprette.
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Af operationssektionen/II LIvgardebatlajon

II LIvgardebataljon/Den Kongelige livgarde havde fornøjelsen af, 
at være vært for tre britiske officerer i perioden fra 11. – 12. april 
2013.
De tre kaptajner kom alle fra PWRR, hvor Hendes Majestæt Dron-
ning Margrethe II har været æresoberst siden 1997.
Dagordenen for besøget var at se på uddannelse af vores enheder 
samt at diskutere muligheden for et tættere samarbejde frem-
adrettet. Officererne blev hentet i lufthavnen, hvor også besøgs-
programmet udgik fra. Flyet landede med militær præcision og 
bagagebåndet kørte kontinuerligt, som bælterne på en pansret 
mandskabsvogn under forskydning. 
Efter en kort velkomst med gennemgang af praktiske oplysninger 
sad vi op i køretøjet, med øvelsesterrænet Kulsbjerg ved Vording-
borg, som næste destination. 
Da vi ankom til Kulsbjerg, blev vi modtaget af chefen for 1 kom-
pagni, kaptajn Uhrbrand, hvis enhed gennemførte underafdelings-
ledet uddannelse. Indholdet var kamp fra stilling, frigørelse og 
tilbagegang. Der var rig mulighed for at diskutere principper, dok-
triner m.v., men diskussionen blev som oftest afløst af en gensidig 
forståelse og oplevelse af samhørighed.
Mange elementer af den gennemførte uddannelse kunne ligeså 
godt være taget fra en øvelse i England og idet der var bestilt kul-
de, regn og tåge, så var de britiske officerer i vanlige omgivelser.
Besøget hos 1 kompagni gav ligeledes mulighed for at se de 
respektive våbensystemer, der var placeret i kampstillingerne 
og diskutere fordele og ulemper mellem de to landes forskellige 
udrustning.
Efter et par timers ”walk and talk” besluttede vi os for at køre 
hjemad mod Garderkasernen i Høvelte, hvor resten af aftenen 
indbefattede bespisning og indkvartering.
Næste morgens første aktivitet var fremvisning af infanterikamp-
køretøjet. En forevisning, der affødte mange spændende diskus-

sioner og historier fra Afghanistan. 
Herefter var det igen tid til at få mudder på støvlerne i terrænet 
omkring Søbakke, hvor finskytterne gennemførte stalking, hvilket 
betød at de skulle bevæge sig uindset ind på skudhold af et udpe-
get objekt, gennem korrekt anvendelse af terrænet. Til trods for, 
at vi alle forsøgte, at give tågen og den deraf afledet dårlige sigt-
barhed skylden, så må det indrømmes, at helt basale principper fra 
rekruttiden omkring korrekt anvendelse af terrænet blev mestret 
på fineste vis hos deltagerne. Når tiden ikke blev anvendt på, at 
blive skuffet over ikke at opdage finskytterne, blev der livligt dis-
kuteret uddannelse og kursusvirksomhed, herunder muligheden 
for at kunne gennemføre udveksling på tværs af nationerne. 
Vi kørte efterfølgende til Fredensborg Slot for at se vagtskiftet. 
De tre officerer er ligeledes indsat i vagttjeneste omkring de kon-
gelige slotte og palæer i England, hvilket igen illustrerer de store 
ligheder.
Den sidste del af programmet var et besøg på den britiske ambas-
sade, hvor vi skulle tale med den britiske forsvarsattaché oberst-
løjtnant Gordon Fotheringham.
En samtale, der i høj grad understøttede de diskussioner omkring 
fremtidigt samarbejde, vi havde haft det sidste døgns tid. Englands 
og Danmarks samarbejde ser også på højere niveauer ud til at 
blive styrket fremadrettet. To dage med overraskende få kopper te 
og tilsvarende mange oplevelser samt gode meningsudvekslinger 
var ovre. To dage der har bygget menneskelige og arbejdsmæssige 
relationer samt nedbrudt fordomme.
Fundamentet for et øget samarbejde fremadrettet er støbt og 
efterfølgende resterer der et opfølgende arbejde med at bygge 
yderligere bro mellem de to enheder. Et konkret tiltag til at tilsikre 
dette var udpegning af en forbindelsesofficer/befalingsmand, der 
skulle være bindeled mellem Princess of Waleś s Royal Regiment 
og Den kongelige Livgarde.

Princess of Wales´s Royal Regiment (PWRR) 
venskabsbesøg hos Den kongelige Livgarde.

Kompagnichef H. Uhrbrand fremviser et af sine infanterikampkøretøjer.

Gardergårdens renæssance
Af Garder N.M. Christensen, Landstalsmand

Da Marselisborg Slot blev bygget i slutningen af det 20. århund-
rede, blev det kaldt Prinseboligen, da slottet dengang var en gave 
til Kronprins Christian og hans Alexandrine. Da kronprinsen blev 
konge, skulle der naturligvis også være plads til garderne under 
kongens ophold, hvorfor der i 1913 blev opført rød barakbygning 
sydvest for slotsparkens område i udkanten af Forstbotanisk 
Have. Bygningen blev kaldt gardergården, og den er blevet brugt 
til indlogering af gardere på detachement lige siden. Ugeneret af 
naboer, liggende i idylliske bøgetræsrammer ud til Skovridervej 
står den her stadig den dag i dag, men grundet de mange år, den 
trods alt har lagt bag sig, skulle der ske noget, hvis gardergården 

igen skulle være et attraktivt sted at opholde sig under regentpar-
rets jule-, påske- og sommerophold i Aarhus. Derfor blev Forsva-
rets Bygnings- & Etablissementstjeneste ved Byggedivisionens 
Vedligeholdelses-team Vest og livgarden enige om, at en storstilet 
renovering skulle sættes i gang. I efteråret 2012 blev det første 
spadestik taget, og godt et halvt år efter er projektet ved at nå 
sin ende.
Udover ydervæggene er det eneste tilbageværende efter renove-
ringen den ene endevæg af spisestuen, hvorpå Karl Bovins ”Garder 
fra 1927” er malet. Også en flot kamin er bevaret, omend dette 
gav en anelse problemer for gravemaskinerne under nedrivningen 
af resten af bygningen. I stedet for ”blot” at renovere den forhen-
værende bygning, har man også udvidet, således at gardergården 
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nu har fået en ekstra længe. Det var i første omgang kommunens 
ønske, at tilbygningen skulle opføres i en mere moderne stil, men 
der forelå dog en fredning om, at gardergårdens samlede udtryk 
skulle bevares. Der blev derfor lagt vægt på, at gardergårdens 
gamle stil skulle videreføres, hvilket bl.a. ses, når man studerer 
bygningens døre, hvor både dørkarm, hængsler og naturligvis 
døren i sig selv bærer elegante detaljer. En anden nævneværdig 
forandring er bygningens varmeforsyning, hvor en luft-til-vand-
varmepumpe har erstattet det gamle oliefyr. Det er en billig og 
miljøvenlig løsning, som også byder på en smart teknisk finesse, 
idet styresystemet kan aktiveres via mobilen. Inden man ankom-
mer til gardergården, kan man således sende en SMS til systemet, 
som derefter begynder opvarmningen af bygningen. Den nye 
gardergård er med andre ord et gennemført projekt: Et nyt ven-
tilationssystem er installeret i hele bygningen, så lugtgenerne fra 
gardernes svedige vagttøj effektivt forsvinder. De tre rummelige 
belægningsstuer er gearet til en eventuel forøgelse af vagtstyrken 
i fremtiden. Der er installeret en branddør, som automatisk lukker, 
hvis uheldet skulle være ude. Pudsefaciliteter er placeret et afsides 
sted, så der kan gejles på de sene aftentimer, og med de flere kva-
dratmeter kan kvindelige gardere nu også få deres eget værelse 
- ligesom tamburerne heller ikke længere skal indlogeres på hotel. 

Af rekrut P. Kirkegaard, 2 Kompagni/II Livgardebataljon

3. Deling finder sig selv skælvende i øvelsesterrænet nord for 
Garderkasernen - En kold og regnvåd aften i maj under feltøvelse 
2. Vi er kun iført regntøj, en gestus udeforstående måske vil finde 
næsten hånende, når man vidste, hvad man var på vej ud i. Og 
selvom vi fryser og er udmattede røber hvert af rekrutternes blik, 
at det ikke bliver bedre foreløbig. En vandpassage er nært forestå-
ende. På den anden side af volden ligger søen, som skal krydses. 
Derfor er det for os uvist, hvor lang eller hvor kort vandpassagen 
er, og mange skræscenarier skabes i hovedet på os. 
Indtil videre har det i store træk regnet uafbrudt siden vi forlod 
Garderkasernen i går, og det har haft en midlest talt dæmpende 
effekt på humøret. Vores udrustning bliver pakket i teltflagen ind 
som en stor julegave – også kaldt ’karamellen’. Den vil forhåbentlig 
holde sig flydende, mens vi kæmper os gennem det våde element 
med karamellen skubbet foran os. Vi har ikke just glædet os til at 
bruge denne militære færdighed i praksis, men her stå vi altså - 
foran søen, der fra denne side af bredden hverken forekommer lille 
eller synderligt indbyddende. 
Da første mand træder tættere på bredden og langsomt synker 
ned i mudder til knæet, får vi et forvarsel om vandets temperatur, 
og midt i alt dette takker hver mand i stilhed sig selv for at have 
søgt ind på forårsholdet.

Endvidere er der naturligvis også værelser til befalingsmændene, 
som tidligere har set bort fra deres overenskomstmæssige rettig-
heder, der ellers gav dem ret til bedre forhold.
Fremtidige detachementer kommer med andre ord til at få et 
mere ønskværdigt ophold i Aarhus, så sandsynligvis bliver beboel-
sescontainer-løsningen ikke brugt igen, ligesom det var tilfældet i 
påsken i forbindelse med ombygningen. Og når det nu alligevel var 
i år, at gardergården fyldte 100 år, så må man sige, at timingen for 
dens renæssance umiddelbart ikke kunne være bedre. Tilbage er 
der blot at håbe, at det fremtidige regentpar også vil finde glæde 
ved Marselisborg Slot, men mon ikke det også bliver tilfældet. For 
som H.M. Dronningen har udtalt: ”Jeg vil ikke blande mig i, hvordan 
han (H.K.H. Kronprins Frederik, red.) vil bære sig ad, men jeg håber 
meget, at han vil fortsætte med at bruge det. Og nu har han jo også 
studeret i Aarhus og er meget glad for byen, så det tror jeg egentlig 
også, han gerne vil".  
Kilder
Dennis B. Engmann, Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste ved Byggedi-

visionens Vedligeholdelsesteam Vest
Bogen ”Den Kongelige Livgarde 350 år – 1658-2008, bind 4”, Greens Forlag, 

2008
Bogen ”Århus i hjertet”, TURBINE forlaget, 2011
www.tanker-i-gang.dk/turforslag/marselisborgslot

Ved rejsegildet i påsken var opførelsen af tilbygningen godt undervejs.

En vandpassage er nært forestående…..
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Semper Primus!
Af premierløjtnant D. Jacobsen, Næstkommanderende 

1 KMP/II LIvgardebataljon

Semper Primus Marchen kræver blod, sved 
og tårer, men giver samtidig rekrutterne i 
1 kompagni, tilladelse til at bære kompag-
niets eftertragtede feltmærke.

At være rekrut i 1 kompagni handler om mere end eksercits og 
feltmæssige færdigheder, det handler i lige så høj grad om selv-
udvikling og samarbejde. Semper Primus Marchen gennemføres i 
forlængelse af kompagniets første feltøvelse, på et tidspunkt hvor 
rekrutterne blot har været inde i en måned, men allerede har til-
egnet sig mange gode holdninger og færdigheder.
Med et flot resultat ved første eksercitskontrol fik rekrut-
terne tilladelse til at bære kompagniets røde ærmemærke. 
Det er dog det grønne feltærmemærke, som er det mest 
eftertragtede. Det feltærmemærke fortæller, at rekruttere er 
i stand til at kæmpe og overleve i felten. I forlængelse af 
feltøvelse 1, som indeholdt indretning og ophold i et bered-
skabsområde, natpatrulje og stillingsindtagelse, skulle delin-
gerne nu møde kompagnichef, kaptajn J.G. Rhode, og næstkom-
manderende ved et kontaktpunkt i Høvelte øvelsesterrænet.  
Kompagnichefen fortalte her om vigtigheden ved samarbejde og 
præsenterede en tung forseglet ammunitionskasse, som delin-
gerne skulle medbringe på deres march. Marchen var ca.5 km lang 
og forløb tværs gennem øvelsesterrænet, og omkring 1 km var 
igennem vand. Undervejs var der et antal forhindringer og opga-
ver, som rekrutterne skulle igennem, - bla. vandløb, underføringer, 
fjendtlig beskydning, delingens ildoverfald, håndtering af flere 
sårede og ikke mindst CS-gas.
Et par mindre men væsentlige detaljer var, at alle syge/sårede 
skulle medbringes fra start til slut, og at kompagniets befalings-
mænd ligeledes skulle deltage, idet også de skulle gøre sig fuldt 

fortjent til feltmærket. Med op til tre mand på hver sin båre, blev 
det lange 5 km. 
Delingerne gik igennem vand, krat, bakker og luften fyld med 
CS-gas. Skadede eller kollapsede rekrutter røg op på en af 
delingernes bårer, for ”Alle skal med hjem” havde kompagni-
chefen jo sagt. Befalingsmændene viste vejen, og delingerne 
kæmpede sig igennem terrænet. Delingerne støttede, slæbte 
og hjalp hinanden igennem marchen, og byttede hurtigt ud 
på båreholdene, når armene ikke bestod af andet end syre. 
Da delingerne endelig kom i mål, blev det taget en ekstra vejrtræ-
ning, denne gang med rent luft, i takt med at mange hjerter slog 
dobbelt. Herefter var det tid for delingerne til at vedligeholde deres 
materiel og spise lidt, inden der skulle være udleveringsparade.
Kl. 2100 var alle trådt an ved kompagniets aftenappel, hvor blev 
geledderne åbnet, og  ammunitionskasserne, hvori feltmærkerne 
lå, blev åbnet. De stolte rekrutter fik herefter udleveret feltmærket 
af de måske endnu mere stolte befalingsmænd. Ærmemærket kan 
nu bæres værdigt i felten.
Tilbagemeldingen fra en af befalingsmændene var, at marchen 
havde været hårdere end nogle af de forrige rex-ture befalings-
manden havde oplevet. Kompagniet kan dog garantere at både 
næste feltøvelse og rex-tur ikke bliver mindre hårde……… tværti-
mod!  Der er ingen tvivl om at alle lærte nogen om sig selv og om 
samarbejde, og at alle i kompagniet, rekrutter såvel som befalings-
mænd levede fuldt ud op til kompagniet motto: 
”Semper Primus…….Altid først…..Altid bedst”  

Nu er der ingen vej tilbage! Karamellen er i vandet, og den viser sig 
heldigvis at flyde, så nu gælder det kun os selv – rekrutten! Hvert 
enkelt skridt ud i det grumsede vand giver et lille sæt i kroppen, 
mens vi én efter én træder længere og længere ud i søen. Mens 
vi står der, i vand til navlen, er følelsen af kulde dog kortvarig, for 
ved næste skridt har vandlinjen rykket sig ti cm. længere op og 
gennemblødt endnu mere af hver enkelt af os. Omkring halvvejs 
synes der at være lys for enden af tunnelen. Vi er ikke sikre på 
om vi har vænnet os til kulden, eller blot er følelsesløs fra brystet 
og nedefter, men nu vi er nået så langt, er tankerne begyndt at 
centrere sig om at få tørt tøj på efter vandpassagen.
Mere når vi dog ikke at tænke over det, før søen for alvor bliver 
dyb, og vi må svømme resten af vejen, stadig med den indpakkede 

’karamel’ foran os. Nogle holder hovedet over det mudrede vand, 
andre kun med nød og næppe, men alle kæmper bravt og kun med 
et for øje - At komme over på den anden side. De sidste få skridt 
op på "det tørre" hjælper vi hinanden. Med et ambivalent ansigst-
udtryk bliver mand efter mand hjulpet op fra søens bredder, alle 
sammen er vi en smule tættere på at have gennemført infiltratio-
nen bag ”fjendens linjer” samt ikke mindst feltøvelse 2.
På bredden på den anden side skyller lettelsen ind over delingen, 
da langt de fleste kan konstatere, at vores rygsæk, og dermed 
også vores skiftetøj, stadig er tørt. Triumferende trækker vi i tøjet, 
og føler os for første gang i et døgn tørre. Nu gælder det nat-
tens ildoverfald og angreb - delingen fortsætter lydløst og taktisk 
afsted ud i det regnvåde og mørke terræn. 

Semper Primus!
Af premierløjtnant D. Jacobsen, Næstkommanderende 

1 kompagni, tilladelse til at bære kompag- Undervejs var der et antal forhindringer 
og opgaver, som rekrutterne skulle igennem.
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NY CD 
”Den danske sommer”

75-års fødselaren Povl Dissing og Livgardens Musikkorps har i de 
seneste år haft et samarbejde, som har ledt frem til den cd, der 
netop er kommet på gaden. Livgardens Musikkorps har sammen 
med Poul Dissing og dirigenten Martin Nagashima Toft indspillet 
dansk sommermusik af Benny Andersen, H.C. Lumbye og Jakob 
Gade. 
Cd’en med titlen ”Den Danske Sommer” emmer af dansk sommer, 
ikke mindst med Povl Dissings stemningsmættede fortolkning af 
”Midsommervisen”. Helt naturligt er cd’en kommet til at indeholde 
nogle af Benny Andersens sange, men i helt nye versioner. Det sto-
re, velklingende blæseorkester bringer blandt andet nyt svingende 
liv til ”Sangen om Rosalina”, og varme og gnistrende temperament 
til ”Den Spanske Sol”. Selvfølgelig er der også blevet plads til en ny 
fortolkning af sangen om ”Svantes Lykkelige Dag”.
En anden komponist, der præger udgivelsen, er H.C. Lumbye, som 
musikkorpset har en gammel og stærk tradition for at spille. Povl 
Dissing synger her Benny Andersens tekst til Lumbyes ”Drømme-
billeder”, der er kommet til at hedde ”Tivoliminder”, og som no-
get nyt synger han også ”Columbine Polka Mazurka”. For dem, der 
bare elsker Livgardens Musikkorps, når de spiller marchmusik, er 
der også et par af Lumbyes bedste marcher: Huldigungsmarch og 
Kong Georg d. 1’s Honnørmarch.
Musikkorpset byder også ind med en nyindspilning af Jacob Ga-
des charmerende suite, ”Bryllup på Himmelpind” i Stig Sønderriis’ 
glimrende arrangement, og Povl Dissing svarer igen med at lægge 

ord og stemme til Gades ”Tango Jalousie”, der her kommer til at 
hedde ”Sorte Sol”. 
Cd’en blev præsenteret ved to releasekoncerter: en på Rosenborg 
for et indbudt publikum 23. maj og en stor, offentlig koncert i Ga-
laksen i Værløse 27. maj. 

Her fås Cd’en:
• i handlen 
• skriv en besked til ”Butik” på Musikkorpsets hjemmeside: www.

dklm.dk 
• send et postbrev til: Den Kongelige Livgardes Musikkorps’ kon-

certfond, Gothersgade 100, 1123 Kbh. V.
Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

Kommende koncerter
Torsdag den 1. august 2013
Alhmannshallen, Gråsten
Aftenkoncert. 

Onsdag den 14. august 2013
Schubertiade, Roskilde Kloster
Udendørs aftenkoncert.
Nærmere oplysninger www.dklm.dk 
og dagspressen.

Musikhus på Kasernen nedstemt
Byggeplanerne om et delvis nedgravet øvehus til Musik-
korpset på Kasernens grund i hjørnet ved Gothersgade/ 
Kgs. Have var i høring indtil 2. april. En stor, varm tak til 
de mange, der har støttet op om planerne ved at skrive 
ind på Københavns Kommunes høringsportal! På et møde i 
maj i kommunens Miljø- og Teknikudvalg blev lokalplanfor-
slaget desværre stemt ned, inden det overhovedet nåede 
frem til afgørelse i Borgerrepræsentationen. Dermed faldt 
planerne til jorden. Musikkorpset er altså igen uden udsigt 
til et eget, permanent øvested. Det eneste lyspunkt i be-
drøveligheden er, at forsvarets repræsentant i byggesagen, 
adjudantstabschef, oberst Lasse Harkjær, ikke har mistet 
kampgejsten endnu.

Klarinetist Thomas Lund Jensen spillede 
ømt på sav i pausen foran Venneforenin-
gens bod: Rigtige Venner kan ej købes for 

penge. Meld jer ind i foreningen Livgardens 
Musikkorps’ Venner ved næste koncert.

Dissing med Martin Nagashima Toft og Musikkorpset ved 
releasekoncerten i Galaksen. Foto: Jørgen Roe-Poulsen.



 

www.gardershop.dk  ·  www.nordea.dk  ·  www.deloitte.com 11www.gardershop.dk  ·  www.nordea.dk  ·  www.deloitte.com

Særligt for gl. gardere

 

Sommerferien står for døren, og den skal naturligvis nydes. Den 
bør dog også bruges til at samle energi til de kommende skydnin-
ger for gamle gardere i august og september.

Landsskydning 200 m
Første udfordring på skydebanerne bliver Gardernes Landsskydning 
på 200 m. Denne skydes i august og september, og kan afvikles 
på foreningens hjemmebane. Den kan dog også skydes i Vingsted, 
samtidig med at man deltager i dette arrangement. 

Skydeudvalget vil i løbet af juli måned udsende skydekort og infor-
mation om Gardernes Landsskydning på 200 m til alle garderfor-
eninger, og håber selvfølgelig på stor deltagelse.

Landsskydningen er for alle gamle gardere, og derfor bør du og din 
forening naturligvis også deltage.

Vingsted
Lørdag den 21. september bliver der igen kaldt til samling på 
skydebanerne i Vingsted, og Præsidiets Skydeudvalg vil derfor 
gerne invitere alle gamle gardere og familier til en hyggelig og 
spændende dag.

Dagen vil byde på lige dele hyggeligt samvær mellem gamle gar-
dere, og spændende skydning for både gamle gardere, garderpiger 
og børn på både 200 m banerne og på 50 m banerne.

Sidste år blev der budt på gratis ammunition til alle deltagere, og 
da dette blev positivt modtaget, vil der derfor også i år være gratis 
ammunitionen til alle deltagere. Brug dette tilbud, og kom en tur 
til Vingsted for at deltage i et hyggeligt arrangement. Det eneste 
du skal gøre for at blive en del af det, er at sætte kryds i kalenderen 
ved lørdag den 21. september, og så lægge vejen forbi Vingsted.

Gamle Gardere og spisning hører sammen, og også i Vingsted. Efter 
stævnets afslutning vil der blive serveret en dejlig skyttebuffet, 
således at vi kan afslutte med maner. Deltagelse i buffet vil koste 
140,-kr pr deltager, og tilmelding forud herfor er nødvendig.

Næste nummer af Garderbladet vil rumme alle nødvendige oplys-
ninger vedrørende årets Vingstedstævne, men reserver allerede 
nu dagen i din kalender. Kan du ikke vente med at vide mere, så 
gå ind og læs på De Danske Garderforeningers hjemmeside www.
garderforeningerne.dk. 

Kom til Vingsted og vær med, og benyt dig af muligheden for at 
mødes med garderkammerater fra hele landet og måske samtidig 
skyde din landsskydning på 200 m. 

På gensyn på skydebanerne. Slut op om skydning i De Danske Gar-
derforeninger – en fælles aktivitet på tværs af foreningerne.

 Præsidiets Skydeudvalg

Præsidiets Skydeudvalg

- Et nyt tiltag i De Danske Garderforeninger
Garderkortet

Fakta om Garderkortet

• GARDERKORTET er for værnepligtige og 
medlemmer af en garderforening.

• GARDERKORTET skal være lokalt forank-
ret men samtidig landsdækkende.

• GARDERKORTET kan bruges hos omkring 
100 samarbejdspartnere i dag.

• GARDERKORTET er også for dig.
• Læs mere på: www.garderkortet.dk

Knud Glavind Tonny Ager Søbrink  Steen V. Grubert
3054 3891 3020 2418 3082 2867



Gardernes vandskiløb 2013
”Et landsdækkende ungdomsarrangement!” 

Lørdag den 24. august 2013

Ringkøbing og Omegns Garderforening og De Danske Garderforeninger inviterer hermed alle nuværende Gardere 
samt alle unge og ældre Gardere fra hele landet til at deltage i Gardernes vandskiløb, der løber af stabelen ved 
kabelparken i Hvide Sande.

Igen i år vil der, inkluderet i prisen, blive serveret en menu fra grillen. 
Kom og deltag i sommerens helt store oplevelse sammen med dine Garderkammerater. 

HVORNÅR: Lørdag den 24. august 2013

TIDSPUNKT: Fra kl. 11:00 til kl. ca. 15:00

HVOR: Kabelpark Aqua Sports Zone, Gytjevej 15, 6960 Hvide Sande

DELTAGERE: Alle nuværende samt unge og ældre Gardere fra hele landet

PRIS: 100, 00 kr. inkl. menu samt leje af våddragt og ski

MENU: Barbecue spareribs, med pommes frites

MEDBRINGES: Badetøj og håndklæde

TILMELDING: Senest søndag den 11. august 2013

TIL: JAN-72 Anders Bjerg, tlf. 5176 9891

mail: lindevej.20@mail.tele.dk

Der er mulighed for at købe drikkevarer i Estruṕ z cafeteria.

P.s. Der må ikke nydes medbragt mad og drikke på Kabelparkens område.
Yderligere info om Kabel Park Sports Zone kan hentes på:  www.kabelpark.dk  Vi ses!
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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

En gang Garder altid Garder - en livsstil - uanset årgang og alderEn gang Garder altid Garder - en livsstil - en livsstil - uanset årgang og alderEn gang Garder altid GarderEn gang Garder altid Garder

Garderforeningen
En gang Garder altid Garder - en livsstil - en livsstilEn gang Garder altid Garder

GarderforeningenGarderforeningenGarderforeningenGarderforeningenGarderforeningenGarderforeningenGarderforeningenGarderforeningenGarderforeningenGarderforeningenGarderforeningen
for Fredericia & Omegn

Oplev eller genoplev
    stemningen fra
Repræsentantskabsmødet
       2012 i Fredericia

6 timers video og 376 billeder

3 DVD’er med 6 timers video
   kr. 375,-
1 DVD med 376 billeder

kr. 125,-

Alle 4 DVD’ere kr. 400,-
Forsendelse kr. 50,-

B E S T I L L I N G :

 • hedegaard_fa@hotmail.com
 • Tlf. 75 92 89 73

R
ek

la
m

eB
ur

ea
ue

t -
 7

62
0 

12
12

 /
 m

aj
13

Sommerhus udlejes på Læsø
6 personer

3.000 kr. pr. uge
JAN- 90 Carsten Wolff

cawo@mail.dk
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Særligt for gl. gardere

Gaven til de udsendte 
– Livgardens Årsdag 2013

Indholdet af gaver til årsdagen bestod denne gang af 2 poser lækkerier, 1 
dåse småkager, 1 usb-nøgle udformet som kampvogn, 1 spil kort, 1 termo-
krus samt kort med hilsen fra CH/LG samt DG’s Præsident.

Gammel garder bag ny bog
Vestvolden og Nordfronten
Der var engang, hvor Danmark beskyttede sin hovedstad imod fjendens 
kugler med en særlig forsvarsring, som snoede sig rundt om regeringsbyen. 
Københavns Befæstning er et af danmarkshistoriens største anlægsarbejder 
og var i en menneskealder en hjørnesten i dansk forsvar. Befæstningen 
omfavnes af et stykke enestående natur, der tilmed rummer mange spæn-
dende historier.

Man anlagde Københavns Befæstning, som består af søforter, landforter, 
Nordfronten med et oversvømmelsesanlæg, voldgrave samt den 14 ½ 
kilometer lange Vestvold. Anlægget strækker sig fra Avedøre til Utterslev 
Mose og videre via Gladsaxe til Dyrehaven og fungerede frem til 1920, 
hvor det mistede sin militære betydning som følge af politiske beslut-
ninger samt den artilleristiske og teknologiske udvikling under første 
verdenskrig.
Den Kongelige Livgarde havde under den første verdenskrig bl.a. til 
opgave at bevogte og forsvare udkanten af Nordfronten med en bataljon 
mand fordelt på fire kompagnier.
Garderne og befalingsmænd lå i kantonnement i den østlige del af Kon-
gens Lyngby og måtte ikke færdes uden for kompagniområderne uden 
særlig tilladelse.

Indtil 1960’erne var der ikke offentlig adgang til mange af anlæggene, 
som langsomt groede til; men i disse år lægges mange kræfter og kroner 
i at vække befæstningen til live igen, så publikum kan opleve det kultur-
historiske monument og områdets natur.

Livgarden og bogen
Forfatter Jesper Asmussens bog er en guide til både historien og naturen, 
rigt illustreret med kort, fotos og tegninger. Stykke for stykke beskrives 
anlægget, og det man kan opleve undervejs er fx Ejbybunkeren, kanoner, 
forter, batterier osv. Forfatteren beretter til Garderbladet, at han ofte har 
været på studiebesøg hos Livgardens Historiske Samling i Gothersgade 
for at finde egenartede oplysninger om Livgarden i tilknytning til, hvor 
regimentet var opstillet under første verdenskrig, og har fundet flere 
interessante historier, som er kommet med i hans nye bog.

 
 
Tre gamle gardere som »fødsels-
hjælpere«
Major Jesper Gram-Andersen (JUL-
66), som er kendt fra Livgardens 
Historiske Samling, har været histo-
risk konsulent på bogen, militær-
historisk referent er inspektør på 
Statens Militærhistoriske Museum 
(Tøjhuset) Jens Ole Christensen 
(JUL-81), og dansk- og historielærer 
Thomas Bugge (OKT-77) står for 
korrekturen – alle er de gamle gar-
dere, så det bliver da lidt i familien, 
fortæller forfatteren stolt til Garder-
bladet. Jesper Asmussen er uddan-
net lærer, har arbejdet som guide og 
været konstabel i Livgardens Tam-
bourkorps (FEB-75). Han har skrevet 
en hel stribe bøger bl.a. rejseførere, 
IT, fotobøger, bøger om Danmarks 
historie samt to soldatersangbøger. 
Bogen er støttet af Dronning Mar-
grethe og Prins Henriks Fond.

Garderbladets redaktion har været 
præsenteret for et eksemplar af den 
nye bog, som er meget flot og rigt 
illustreret med mange imponerende 
fotos. Der er ingen tvivl om, at vær-
ket er en værdifuld dokumentation 
af stor militærhistorisk værdi.  

Sekondløjtnant af Den Kongelige Liv-
garde i uniform M/1903 med spidsbuk-
ser [frølårsridebukser] og langskaftede 
støvler. Den grågrønne uniform bragte 
Danmark i førerfeltet med hensyn til 
moderne feltuniformer, skønt der var 
»konservativ« modstand imod den. 
Gradstegnene ses på den brede, ned-
faldende krave, og på skulderklapper-
ne bærer gardeofficeren sine Rex’er, 
kong Christian 10.s navnetræk.

Som sædvanligt er DG med til at markere Livgardens Årsdag overfor de 
udsendte gardere. Vi har i 2013 dels styrker i Afghanistan, dels ”enkelt-
udsendte” andre steder i Europa, Asien og Afrika. 
I alt er der denne gang pakket 377 enkeltpakker, og heraf er der sendt hele 
330 til Afghanistan. Det er formodentligt sidste gang i et stykke tid at der 
pakkes SÅ mange pakker til samtidig udsendelse, henset til at styrkerne i 
Afghanistan hjemtages når det nuværende hold vender hjem i august.
Pakkerne er pakket over et par dage i uge 20 af DG’s ”sædvanlige pakkeme-
ster” – 320-NOV-68 – Fl. Martinussen.
Selvom antal udsendte ikke er så stort i den kommende tid, så er der fort-
sat brug for enhver krone vi kan skaffe til dette formål. Vi opfordrer derfor 
alle foreninger / enkelte medlemmer til at støtte formålet. Henvendelse 
herom kan rettes til Forretningsføreren.
Næste pakkeopgave for pakkemesteren bliver julegaverne til LG’s ”enkelt-
udsendte” samt julevagterne de steder hvor LG bestrider vagten.
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DG BowlingDG Bowling
Bowlingudvalget under De Danske Garderforeninger 
har afholdt Regions- samt Landsturnering 2012-2013

Kære Garderkammerater
Det er glædeligt at så mange mødes til en bowlingaften i DG regi. Der har 
i denne sæson været mange ude og bowle og det var også sæsonen hvor 
vi indførte noget nyt - C-rækken – hvor der spilles lokalt.

Det er fantastisk dejligt at læse om de mange kammeratskabsaftner ude 
i lokalforeningerne hvor der efterhånden mange steder er flere foreninger 
som er begyndt at mødes og dyste sammen for at styrke fællesskabet 
i DG.

Det er også rigtig positivt at se at der mange steder deltager garderpiger 
og familier, og så er det jo engang lidt nemmere at komme op af sofaen 
og af sted….

Med deltagelse af 23 hold i årets turnering blev resultatet følgende:

Landsmester og vinder af A-rækken
1. Høje Taastrup GF Hold I med 1259 kegler
2. Sønder Birk GF  Hold I med 1247 kegler
3. Haderslev GF  Hold I med 1139 kegler

De 3 bedst placerede og Vinder af B-rækken
1. Assens GF I  Hold I  med 1053 kegler
2. Sønder Birk GF  Hold II med 1041 kegler
3. Viborg GF  Hold I  med 1038 kegler

Deltagere i C-rækken
1. Den Fynske GF Hold I med 1009 kegler
2. Himmerlands GF Hold I med   946 kegler

Bedste individuelle bowler blev fra Høje Taastrup GF, Claus Gade med 
393 væltede kegler af 600 mulige på 2 serier.

Stort tillykke til alle.
Den komplette resultatliste er vedlagt, men kan også ses på DG hjem-
mesiden.

Næste år
Invitationer udsendes af Regionsbowlinglederne i 4. Kvartal 2013, samt 
annonceres i garderbladet, så meld Jer til og få nogle sjove timer sammen 
med andre gardere.

På Bowlingudvalgets vegne, Landsformand, Henrik Agerlin

Landsresultat 2013 
Region II
Herning GF Hold I 1232
Viborg Gf Hold I 1038
Herning GF Hold II 935

Region III  
Haderslev GF Hold I 1239
Fredericia GF Hold I 1028

Region IV  
Svendborg GF Hold I 1238
Nordfyn GF Hold I 1215
Assens GF Hold I 1053
Nordfyn GF Hold II 1034
Svendborg GF Hold II 1014
Nordfyn GF Hold III 846

Region V
Høje Taastrup GF Hold I 1259
Sønder Birk GF Hold I 1247
Gl. Roskilde GF Hold I 1150
Køge og Omegns GF Hold II 1139
Helsingør GF Hold I 1064
Køge og Omegns GF Hold I 1063
Sønder Birk GF Hold II 1041
Kalundborg GF Hold I 963
Høje Taastrup GF Hold II 944
Gl. Roskilde GF Hold II 907

Bedste Individuelle bowler
1 Claus Gade Høje Taastrup GF 393
2 Frits Jacobsen Assens GF 383
3 Torben Breinbjerg Haderslev GF 350

Tab ikke dit gevær!
Under eksersits på Garderkasernen tabte garder C. Tejnø sit gevær og blev 
belønnet med at skulle skrive et digt til sit elskede M95 som bevis på hvor 
meget han holdt af dette.

Tejnøs og Stue 143's digt
Undskyld undskyld, Mille Du ved, det ej var med vilje. 
Nu skriver jeg dette digt, for jeg har ikke gjort min pligt. 
Skat, du må ikke være sur, fordi jeg kom til at ridse din smukke figur.
For jeg mener det vil være godyl at mærke dit hårde rekyl. 

Dit aftrækkerhus med kolbe, giver mig en jernhård stolpe. 
Din låsebolt ej at forglemme, så du ud en 5.56 kan klemme. 
Skat, jeg elsker din lange pibe, du ligger Talibaner ned på stribe. 
Det er bare den rene lykke, at dig indsætte mit bundstykke. 
Nogen vil kalde det et tilfældigt bol, men kun med dig, vil jeg lave funk-
tions kontrol. 
Jeg vil aldrig på dig en funktions fejl lade ske, for jeg vil altid huske dig 
at efterse. 
Og du skal vide at jeg altid vil dig ku lide, og aldrig mere lade dig i sneen 
bide. 
ALDRIG ALDRIG vil jeg lade dig falde, så vi til evig tid kan knalde :)

Garder S.R. Sørensen og Stue 143, 3. VH april 2011

Særligt for gl. gardereSærligt for gl. gardere 7-13
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Hjørring og Omegn (14/3 1930 – GF 56)

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

Nordjylland (I)

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

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: olav@olavvibild.dk
www.gfnordjylland.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

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. 98 67 17 75 / 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

Skaf et nyt medlem
Hvis du som medlem af vor forening, skaffer et 
nyt medlem, vil du få halvt kontingent et år. 
Skaffer du to medlemmer får du et helt års kon-
tingent.

MÆRKEDAGE
Følgende har på sin runde fødselsdag haft 
besøg af to fra bestyrelsen: SEP-62 John Niel-
sen, Aars.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen afholdt 
sit første møde og der blev ingen ændring i sam-
mensætningen, da der var genvalg til samtlige 
medlemmer. Ved mødet fik vi lavet et program 
frem til udgangen af året og følgende dage vil 
det være godt at krydse af i kalenderen: 5. og 
21. september, 7. oktober, 4. november samt 5. 
december. Der vil i Garderbladet blive beskrevet 
om aktiviteterne når vi kommer nærmere dato-
erne. Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god 
sommer.

267-JUL-59 Bent Mikkelsen

Ved generalforsamlingen blev følgende tildelt hæderstegn fra venstre 217-MAJ-52 Bent Frank Madsen 
60 års hæderstegn, 781-JAN-57 Torben Holt og 324-NOV-55 Terkel Kidde Nørgaard begge 50 års 
tegn. 760-NOV-51 Verner Kildedal Pedersen 10 års tegn samt formanden.

Æresmedlem Aage Martinussen, MAJ-42 70 års 
hæderstegn.

686-SEP-64 Knud Rasmussen

TIRSDAG DEN 13. AUG. KL 18.00 GRILLAFTEN 
Vi starter traditionen tro med vor traditionelle 
Grillaften. I år skal vi besøge Vildmoseporten, 

Biersted Mosevej 277, 9440 Aabybro.
Vi starter spisningen lidt tidligt, da vi efter spis-
ningen får en rundvisning på Vildmoseporten og 
omgivelser.
Følg med i vor næste Budstikken, hvor efterårets 
arrangementer vil blive omtalt. Også Garderbla-
det, der udkommer august 2013, vil naturligvis 
omtale denne hyggelige sommerudflugt. Det er 
nødvendigt med tilmelding til arrangementet. 
Ring til Olav Vibild på tlf. 2814 3501. 

GENERALFORSAMLING I JAGTLAUGET
Tirsdag den 7/5 afholdt Jagtlauget generalfor-
samling på Jens Rye-Andersens advokatkontor.
Et enkelt bestyrelsesmedlem ønskede ikke gen-
valg og derfor blev 354-MAR-60 Henning 
Mathisen nyvalgt til bestyrelsen. Den nye 
bestyrelse er derfor:
Oldermand Kjeld Christensen
Kasserer Kurt Martin Pedersen
Sekretær Niels Wendelboe Toft
Best.medlem Rasmus von Arenstorff
Best.medlem Henning Mathisen.
Husk alle medlemmer af GF Nordjylland, der 
har jagttegn har adgang til frit medlemskab 
af Jagtlauget, og kan deltage i diverse jagtar-
rangementer.

GENERALFORSAMLING I SKYTTELAUGET
Fredag den 17/5 afholdt Skyttelauget  den tra-
ditionelle generalforsamling i Papegøjehaven. 
Bestyrelsen blev alle genvalgt og er fortsat 
bestående af:
Oldermand Flemming Hassing
Kasserer Allan Krogh Pedersen
Sekretær Jan Krogh Pedersen
Skydeleder Per Michael Peen
Best.medlem Henning Kristiansen
Best.medlem Peter Riis.
Efter generalforsamlingen var der uddeling 
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Nordjylland (I) 7-13

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
Byrdalsvej 31, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
e-mail: peter@viland.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

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

Gardergolfdag 24/5 Sebber Kloster Golfklub.af præmier, hvorefter der var den store årlige 
generalforsamlingsfrokost.

GARDERGOLF
Fredag den 24/5 kunne GF Nordjylland sam-
men med andre nordjyske GF afholde en hyg-
gelig Gardergolfdag på Sebber Kloster Golfbane 
ved Nibe. Vinder af dysten blev: Medlem af GF 
Nordjylland JUL-74 Jens Ferløv.
Næste Gardergolfdag bliver formentlig 15/9.

Fra bestyrelsen ønsker vi alle Gardere en rigtig 
god sommer. Vi glæder os til at se jer igen alle-
rede til august. JUL-71 Niels Thygesen

Onsdag 24 april blev der afholdt generalfor-
samling i Marinestuen Fr-havn.
30 Medlemmer fik serveret Gule ærter med 
godt tilbehør samt kaffe og æbleskiver.
1. Formanden bød velkommen, en særlig vel-
komst til æresmedlem MAJ-63 Leif Bang Hen-
riksen og vicepræsident Niels Godiksen. 

2. MAJ-60 Ole Vesterskov blev valgt som 
dirigent.
3. Formandens beretning blev godkendt. 
4. Kassereren fremlagde regnskabet, som viste 
et overskud på 2838,74 kr. Regnskabet blev 
godkendt. 
5. Der var et forslag om det var muligt at for-
eningen ville betale for en 40 års bjælke til dem 
som havde nået den alder. Det blev vedtaget at 
fremover kan medlemmerne få tegnet udleve-
ret på lige fod med de andre tegn. 
6. Vicepræsident Niels Godiksen fik ordet – 
han overrakte formand MAJ-70 Erik Pedersen 
De Danske Garderforeningers Hæderstegn for 
lang og tro tjeneste. 
7. Kontingentet blev hævet med 20 kr. til sam-
let 350 kr. om året 
8. Der var genvalg til OKT-80 Torben Janum – 
JUL-81 Peter Ulrik Sørensen – MAJ-70 Erik B. 
Pedersen 
9. MAJ-60 Ole Vesterskov og SEP-62 Peter Loft 
samt JAN-75 Erik Kristensen blev genvalgt til 
revisorer samt suppleant for samme. 
10. JAN-73 Frants Frandsen blev valgt til fane-
bærer samt MAj-63 Arne Mortensen til sup-
pleant for denne. 
11. MAJ-56 Jens Jørgen Mikkelsen fik 50 års 
tegn. NOV-60 Knud Nielsen fik pokalen for 
flittigste skytte. Bowlingpokalen blev sat på 
højkant til sæsonafslutningen i Sæby Bowling-
center.
Bestyrelsen har siden konstitueret sig således:
Formand : DEC-06 Peter Christensen
Registrator samt kasserer: OKT-80 Torben 
Janum
Næstformand: DEC-01 Christian Fuglsang
Husudvalg: MAJ-70 Erik Bøjstrup Pedersen
Sekretær: DEC-97 Martin Jensen
Skydeudvalg: JUL-81 Peter Ulrik Sørensen
Bowlingudvalg: MAR-83 Jimmy Rom Nielsen

Onsdag 15. maj blev der holdt sæsonafslutning 
i Sæby bowlingcenter. Her gik den vilde jagt på 
bowlingpokalen. Efter et par spil blev det tid til 
at gå ind i restauranten, hvor der var en meget 
fin buffet med 28 forskellige retter. Efter vi hav-
de fået mad og is nok blev resultaterne afsløret.
Ved damerne var det Birthe Svenstrup der løb 
med sejren og hos herrerne blev det MAJ-63 
Leif Bang Henriksen der fik pokalen med sig 
hjem foran MAJ-63 Arne Mortensen og MAj-63 
Ole Høgh. Husk at man kan se billeder fra både 
bowlingaftenen og de andre arrangementer på 
hjemmesiden www.vendsysselgf.dk.

DEC-97 Martin Peter Jensen

GARDERNES HUNDREDEMANDS 
FORENING

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

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

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

Garderforeningerne i Midtjylland (2)
Vicepræsident: JUL-73 Ole Louring
Ballevej 20, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 21 10 / 61 65 13 47
e-mail ole.louring@fibermail.dk

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

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

Herning og Omegn (10/10 1911 – GF 23)

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

Holstebro og Omegn (6/5 1912 – GF 26)

Formand: SEP-89 Søren Graagaard Tokkesdal Lund
Lindeborgvej 12, 7560 Hjerm
Tlf. p. 97 46 54 55/a. 40 37 26 26
e-mail: soerengtl@hotmail.com

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

5. Juli 2013 Sletterhage Fyr kl. 15.00
"Skovtur" Vi kan komme op i fyret, se den flotte 
natur på Helgenæs sydspids. 
Madpakken spises i naturen eller i "madpakkehu-
set", hvis det er dårligt vejr.
Tilmelding senest 1. juli til JAN-63 Christian Brøg-
ger 8633 6027 eller 5174 9121.
eller på mail broeggerskovly@mail.dk

NOV-99 Peter Maj

Sommerudflugt til Fur søndag d. 11. august
Dette års sommerudflugt går til Limfjordsøen 
Fur – 22 kvadratkilometer af Danmark når det 
er bedst!
Vi tager med færgen til Fur, og her træder Poul 
Olesen til, og vil guide os rundt til alle øens her-
ligheder, herunder naturligvis museet, der har en 
helt fantastisk samling af forsteninger og andet 
interessant fundet i moleret i årenes løb.
Der bliver naturligvis også mulighed for at nyde 
udsigten over Limfjorden.
Kort sagt: En hyggelig dag i godt selskab, og vi har 
bestilt godt vejr!
Praktiske oplysninger
•	 Afgang	fra	Ikast	Torv	kl.	07.45	–	Hammerum,	

v. Idé Møbler 07.55 – Herning, Markedsplad-
sen 08.10 og Sunds Kirke kl. 08.20.

•	 Man	 medbringer	 selv	 formiddagskaffe	 som	
nydes på vejen til Fur.

•	 Herefter	 tager	 vi	 med	 færgen	 ”Slejpner”	 til	
Fur, og fortsætter herfra på rundturen til øens 
seværdigheder. 

•	 I	prisen	er	 inkluderet:	bustransport	 (komfor-
tabel langtursbus), færge, frokost, eftermid-
dagskaffe, entre til seværdigheder, guide og 
”lidt til halsen” i bussen.

•	 Pris	for	alt	dette:	Kun	Kr.	490,-	p.	p.
•	 Indtil	 bussen	 er	 fyldt	 op,	 er	 man	 meget	

velkommen til at tage naboer, venner og 
bekendte med på denne tur.

Tilmelding: Ring til Arne tlf. 9715 3465, eller mail 
arne-jytte@mail.dk
Gerne inden 20. juli af hensyn til reservationer 
m.v. på Fur.

SKYTTELAUGET
Sommerskydning: Vi skyder på 200 meter banen 
i Ruskjær ved Munklinde. Tirsdag den 11. juni og 
tirsdag den 6. august. Yderligere oplysninger får 
du ved at ringe til Ole Andersen, tlf. 9716 1959, 
eller på e-mail mosegaarden@hotmail.com

To 70 års hæderstegn uddelt på Generalfor-
samlingen i Garderforeningen for Herning og 
Omegn 
Der var ikke blot én, men to, der fik overrakt 
hæderstegn for 70 års virke i foreningen. Der-
udover var der også to der skulle have hæders-
tegn for 60 års tro tjeneste på generalforsam-
lingen, der blev afholdt i Sportscenter Holing.
Richardt Pedersen fra Hammerum, blev ind-
kaldt til Den Kongelige Livgarde, den 1. maj 
1942, og har været medlem af foreningen 
siden 1. januar 1943. Robert Lundsgaard fra 
Snejbjerg, blev indkaldt den 1. maj 1943, og har 
været medlem af foreningen siden 1. oktober 
1943. Robert Lundsgaard har gennem årene 
været et meget aktivt medlem af foreningen, 
ikke mindst i bestyrelsen, hvorfor han også er 
udnævnt til æresmedlem.
Udover 70 års jubilarerne var der også 60 års 
hæderstegn til Kristian Nikolajsen, Lind, ind-
kaldt i 1951, og Emil Kristian Jespersen, Sim-
melkjær, indkaldt i 1948.

Formand Carsten Pedersen sammen med de to 
70-års jubilarer Richardt Pedersen og Robert 
Lundsgaard

Garderforeningen var inviteret til Peace Keep-
ers Dag, arrangeret af De Blå Baretter, Holste-
bro med deltagelse af Blå Baretter fra store 
dele af Midtjylland.
På Peace Keepers Dag minder faldne soldater 
i udenrigstjeneste med lægning af krans, min-
detale ved De Blå Baretters formand samt et 
minuts stilhed.
Der var repræsentanter fra Forsvarsbrødrene, 
Gamle Drenge, 
Officersgruppen 
og andre soldat-
erforeninger med 
tilknytning til JDR 
Holstebro.
Garderforeningen 
var repræsen-
teret af fanebær-
er formand Søren 
Gr. Lund og som 
fanevagt Jørgen Christensen.

Sommer hilsen
Alle medlemmer samt deres familie ønskes en 
god sommer.
Bestyrelsen er i gang med planlægning og pro-
gram for efteråret.
Bestyrelsen håber at se jer til efterårets arran-
gementer.

APR-69 Hans Tinggård

Husk jagtdag ved Svend Erik Rosengaard søn-
dag, den 20. oktober 2013 kl. 10.00 med efter-
følgende frokost hos Uffe Sværke.

Lemvig og Omegns Garderforening havde 
arrangeret udflugt onsdag, den 22. maj 2013 
til Danmarks Flymuseum i Stauning – hvor 20 
prs. deltog. 
En meget interessant tur hvor vi med guide 
blev vist rundt på hele Danmarks ”flyvende” 
museum og Flyvevåbenmuseet. Her er bl.a. 
svævefly, veteranfly, jagerfly og helikoptere. 
Efter rundvisning nød vi medbragt brød og 
kaffe.

125-NOV 62 Christian Bugge Nygaard
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Midtjylland (II) 7-13

Samsø (18/3 1908 – GF 09)

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

Silkeborg og Omegn (4/5 1913 – GF 30)

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

Ringkøbing og Omegn (27/12 1916 – GF 39)

Formand: JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20. · Mob. 51 76 98 91
e-mail: lindevej.20@mail.tele.dk
www.dg39.dk

Husk! Husk! - Gardernes Vandskiløb
Lørdag den 24. august 2013, kl. 11:00 til 14:00 
ved Kabelpark Aqua Sports Zone, Vandskibanen, 
Gytjevej 15, 6960 Hvide Sande.
I samarbejde med De Danske Garderforeninger 
gentager foreningen de senere års succes med 
at invitere alle nuværende og tidligere Gardere 
til ”Gardernes Vandskiløb” – det er et landsdæk-
kende ungdomsarrangement på Vandskibanen i 
Hvide Sande, men alle aldersklasser må meget 
gerne deltage. Da De Danske Garderforeninger 
giver et økonomisk tilskud til arrangementet er 
prisen for deltagelse 100,00 kr. pr. deltager, heri 
er inkluderet brug af banen i 3 timer, leje af våd-
dragt og ski, samt en menu fra grillen. 
Der vil være mulighed for at købe drikkevarer i 
Estrup´z cafeteria.
P.s. Der må ikke medbringes mad og drikkevarer 
på Aqua Sports Zones område.
Man kan også bare komme og overvære de man-
ge stunts fra ringside, det koster ingenting. Læs 
om arrangementet på side 12 i bladet.
Tilmelding senest søndag den 11. august 2013 
til Formand Anders Bjerg tlf. 9738 1820, mobil 
5176 9891, e-mail: lindevej.20@mail.tele.dk

Ved den første afdeling af pokalskydningen 
mod Skjern GF i 2013, deltog der torsdag d. 11. 
april 21 skytter m/k ved skydningen i Højmark-
Hallens skydekælder. Efter at alle havde afgivet 
de obligatoriske 10 gældende skud og skiverne 
var kontrolleret samt gennemsnittet regnet ud 
for både damer og herrer, kunne resultaterne 
gøres op således: I dame kl. A vandt Mette 
Eskildsen R. med 98/3 p. foran Yette Jensen S. 
med 96/4 p., i kl. B fik Bente Bach R. en 1. pl. 
med 89 p. og nummer 2 blev Margit Jensen S. 
med 87 p. Hos herrerne i kl. A vandt MAR-65 
Klaus Jensen R. med 97/3 p. foran Lars Kold 
S. med 96/5 p. og i kl. B blev JAN-62 Svend 
Klausen R. vinder med 92/2 p. foran Gunnar 
Jensen S. med 92/1 p. Præmierne var garderøl-
glas til vinderne og ditto snapsglas til toerne. I 
kampen om vandrepokalerne, der bliver uddelt 
ved skydningen i november, fik Ringkøbing GF 
et rigtigt godt udlæg i begge klasser inden 
skydningen til efteråret. 

JAN-72 Anders Bjerg

Onsdag d. 7. august kl. 18.00-20.30 fra Silke-
borg Havn.
Sejltur på Silkeborg Søerne med den 104 år 
gamle Hejren. Skibets personale sørger for en 
hyggelig sejltur ud i den danske sommeraften, og 
en spillemand vil sætte stemningen ombord med 
danske viser, som vi alle kender.
Pris: Kr. 269,- for 2½ times sejlads og dagens ret 
med en øl eller vand til.
Bindende tilmelding senest den 14.7.2013 til 
Keld på 8681 2426 / 2972 7199 eller Ole på 
tlf. 8680 2110 / 6165 1347. Der er forhånds-
reserveret pladser, så det er efter først til mølle 
princippet.

Foreningens 100 års jubilæum blev fejret den 
27 april. Der deltog  ca. 80 gardere samt 4 tam-
bourer, der sørgede for en flot march gennem 
byen. Efterfølgende afholdt Silkeborg Kommu-
ne reception på rådhuset. Et flot traktement. 
Aftenfesten blev afholdt på Hotel Scandic, hvor 
aftenens toastmaster Jens Lauridsen ledede 
aftenen på flot og morsom vis, så det blev en 
hyggelig og fornøjelig aften. En speciel tak til 

Azagew Negash, der på fortrinlig vis læste en 
beretning (oprindelig en rap) fra sin hjemtur fra 
livgarden. Tak for alle talerne og gaverne vi fik, 
der blev ved samme lejlighed indsamlet 7.400 
kr til de udsendte soldater, efterfølgende gav 
vi 3.500 kr, så det samlede beløb blev 10.900 
kr. I øvrigt dejligt, at så mange unge gardere 
deltog i festen.

Resultaterne fra fugleskydningen den 13. april 
2013, blev som følger:
Fuglekonge: Arne Malmkvist skud Peter Juste-
sen, Halen: Allan Jakobsen skud Preben Mor-
tensen, højre vinge: Rasmus Sørensen skud Kaj 
Christensen, venstre vinge: Eigil Rasmussen 
skud Erik Tjener, hals: Erik Bøgild skud Jacob 
Christensen.
Hos damerne løb Lisbeth Lauritsen suverænt 
med det hele, da hun både knækkede halsen 
på fuglen, skød brystet ned og blev fugledron-
ning.
Vandreturen den 15.5. med den gamle flyve-
plads ved Salten Langsø som udgangspunkt var 
desværre en våd omgang. Rigtig ærgerligt, fordi 
så mange var mødt op. Vi nåede dog at spise 
sandwichene, inden det begyndte at regne. 
Trods det regnfulde vejr fortalte Lejf Madsen  
mange interessante ting og anekdoter om sko-
ven og naturen.

NOV-71 Keld Blokager
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Midtjylland (II)

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

Formand: AUG-72 Asger Thykjær
Hadrupvej 65, Vedslet, 8732 Hovedgård
Tlf. 21 66 65 59
e-mail: brittaogasger@fi bermail.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. 97 35 20 73
e-mail: gunnar.yette@hotmail.com

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: 552-JUL-63 S. O. Pontoppidan
Banegårdspladsen 10, 8000 Aarhus C
Tlf. 86 19 94 44 - 86 14 41 55
e-mail: hydahl@gmail.com
www.AarhusGarderforening.dk

200 meter skydning i Honum - august 2013
Mandagene den 5. og 12. august kl. 18.00: 
200-meter landsskydninger. Landsskydninger 
med 6,5 mm gevær på 200-meter skydebanen 
ved Honum, Nørre Snedevej 118, 8763 Rask 
Mølle mellem Horsens og Nørre Snede. Garder-
foreningen for Horsens og Omegn kommer også 
og skyder, så disse to aftener er værd at reservere. 
Pris for skydning er 50,00 kr. pr. serie á 20 skud. 
Der er gode præmier at gå efter.

Marselisborg Slot i Aarhus - besøg
Onsdag den 14. august kl. 19.00 besøger vi Mar-
selisborg Slot i Aarhus. 
Tag gerne din ledsager med.
Medbring kaffe, kage, kop og tallerken, så kan vi 
hygge os i parken, når vi har vandret rundt og set 
på parken, dens skulpturer m.v.
Vi ønsker godt vejr denne aften.

Veilskovgaard i Odder
Tirsdag den 16. april kl. 19.00 var vi på gård-
besøg på Veilskovgaard v. Hans Jakob og Claus 
Fenger, Favrgaardsvej 265, 8300 Odder.
Hans Jakob Fenger tog imod os og viste os 

Skydning 
Næste gang vi skyder i Garderforeningen for Aar-
hus og Omegn bliver konkurrencen mod vagtde-
tachementet på Marselisborg. Arrangementet er 
fastlagt til tirsdag den 2. juli kl. 13.30.
Information om denne skydning og tilmelding 
(begrænset antal deltagere) hos Helge Kuno 
Pedersen.
Vintersæsonens skydninger i Lyseng starter ons-
dag den 4. september.
Nærmere oplysninger om skydning hos Helge 
Kuno Pedersen på tlf. 8695 0440.

Torsdag den 5. september kl. 16.00 gentager 
vi succesen med Garder Golf på Markusminde 
Golf Club, Nordrevej 43, Sabro.
Golfeftermiddag/aften med ledsager for både 
øvede og uøvede golfspillere på de herlige baner 
i Markusminde.
De øvede deles ind i hold og går en runde.
De uøvede, der gerne vil prøve, får stillet træner 
til rådighed og øver på udslagsbanen og øveba-
nen. Bagefter taler vi om oplevelserne over en øl/
vand og lidt mad.
Pris 150 kr./pers. for øvede på den store bane og 
100 kr./pers. for uøvede på den lille bane.  
Bindende tilmelding til Knud Boye Nielsen tlf. 
6176 7170, e-mail: knudboye@gmail.com senest 
den 22. august.

Foreningens arrangement i april måned med 
besøg i ”Den Gamle By” samlede 67 deltagere. 
Der var guidet rundvisning i den nye afdeling 
”Den Moderne By”.
Vi blev delt i tre hold og havde tre meget 
underholdende og kompetente rundvisere, som 
levende og med stor lyst fortalte historien om 
ideen og begyndelsen til ”Den Gamle By”, og 
om de ”nye” bygninger.
Vi var inde i flere af dem, og det kaldte på min-
derne, at se den gamle telefoncentral, radiofor-
retningen, brodeributikken, Schou ś Sæbehus 
og meget mere. 
Efter Rundvisningen samledes vi i det dej-
ligt opvarmede ”Hobrohuset”, hvor vi blev 
flot trakteret med velsmagende mad fra de 
glade halvfjerdsere. Vi havde en rigtig hyggelig 
aften. 

JUL-64 Helge Kuno Pedersen

rundt i den nybyggede kostald, mens han 
meget spændende fortalte om tilblivelsen af 
stalden, og hvordan hverdagen foregår på en 
så stor bedrift. Han lagde ikke skjul på, at det 
ikke ville kunne lade sig gøre uden styring med 
hjælp fra IT.
Læs mere på hjemmesiden www.fremtidsga-
arde.dk – Vejlskovgård.
Der deltog ca. 45 personer fra Garderforenin-
gerne fra Skanderbog og Omegn og Odder 
og Omegn, og der blev givet udtryk for, at 
de deltagende syntes, det var en meget god 
oplevelse.

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
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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

Garderforeningerne i Sydjylland (3)
Vicepræsident: MAR-93 Ulrik Brandt Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 5134 7406
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

Sydjylland (III) 7-13

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

Blå Fest i Horsens
I weekenden d. 12-13. juli fejrer 1. kompagni 
ved III/LG hold april 2013 Blå Fest i Horsens. 
Det markeres på behørig vis i byen med fest. 
Udgangspunktet er som tidligere hotellet på 
den gamle herregård, Bygholm, omgivet af den 
skønne gamle park. 
Om lørdagen vil der være blå march gennem 
Horsens, med afgang fra Horsens Banegård. Her 
vil der være rig mulighed for at parkere bilen for 
besøgende. Der vil være afmarch derfra mellem 
kl. 11.00-11.30, til en tur gennem byens gåga-
der, heriblandt Danmarks bredeste gågade – 
Søndergade. Turen ender på Rådhuset, hvor byen 
afholder en reception for alle gardere – unge som 
gamle – som også er åben for de unge garderes 

Sæson 2012/13s programsatte aktiviteter er 
afviklet og vi holder nu sommerferie i juli og 
august. Bestyrelsen ønsker alle vore medlem-
mer en god sommer.

Aktiviteter siden sidst: 
Tirsdag den 9. april deltog foreningen ved for-
mand og fanebærere i mindehøjtideligheden 
for Danmarks besættelse, der som traditionen 
er, startede med kranselægning på Haderslev 
Kaserne, derefter march med deltagere og 
faner til Hertug Hans Kirken og her kranselæg-
ning ved obelisken for de faldne ved kampene 
samme sted den 9. april 1945.

Onsdag den 17. april var sidste skydedag, og 
her blev årets vinder i kuvertskydningen afslø-
ret. Pokalen for årets kuvertskytte 2012 tilfaldt 
vores fanebærer Bjarne Nielsen. Hjertelig til 
lykke.
Aftenens vinder blev Laurids Mink (97) og hel-
digste skytte Bent Skøtt.

Som sædvanligt afsluttede vi årets skydninger 
med et hyggeligt traktement og hyggeligt 
samvær.

Lysfesten 4. maj 2013, Haderslev Kaserne 
Som 9. april er Lysfesten, hvor man fejrer 
befrielsen efter 2. Verdenskrig, en af de faste 
traditioner i Sønderjylland, og i år kunne man 
også fejre Haderslev kasernes beståen, hvorfor 
ekstra mange havde valgt at vise deres støtte 
til den lokale garnison ved at møde op.
Skamlingsbanken 5. maj 2013.
Det fortsatte dagen efter, hvor dagen startede 
i Haderslev Domkirke med en speciel solda-
ter gudstjeneste og fortsatte om eftermid-
dagen, hvor befrielsesdagen blev fejret med 
kranselægning og fanevagt af bl.a. Haderslev 
Garderforening på det gamle kultursted, Skam-
lingsbanken.

Fugleskydning 11. maj 2013.
Den traditionelle fugleskydning fandt sted lør-
dag den 11. maj, og efter nogle hyggelige timer 
samt kompetent skydning var fuglen skudt ned 
og resultatet klart:
Fuglekonge 2013: NOV-58 Christian Thomsen, 
der i det kommende år kan pryde sig med 
Kæde, Pokal samt Brystnål – tillykke.
Kongeskytte blev MAR-57 Laurids Mink, der 
også blev behørigt dekoreret for indsatsen.

Bispevielse – søndag den 12. maj i Haderslev 
domkirke
HM Dronning Margrethe den II overværede 
indsættelse af ny biskop i Haderslev Domkirke 
og i den anledning deltog Haderslev Garderfor-
ening i Faneborgen ved kirkens indgang.

JUL-90 Mikael Ridstrøm Lauritzen

pårørende. Alle der måtte finde tid til at komme 
og være med til at fejre de unge gardere gennem 
deres tur i Horsens, kan finde flere oplysninger 
på www.dg-hs.dk eller ved at kontakte følgende 
hos Garderforeningen for Horsens og Omegn: 
Jørgen Bojsen (formand), Roger Pedersen (næst-
formand) eller Jacob Hanquist Petersen (web-
master) tlf. 2095 8144. På gensyn i Horsens d. 
13. juli. 

Referat fra generalforsamling 2013 i Garder-
foreningen for Horsens og Omegn.
Torsdag d. 21. marts blev der holdt generalfor-
samling på restaurant Oasen i Horsens. 
Indledningsvis bød formanden JAN-70 Jørgen 
Bojsen Jensen de fremmødte velkommen, og 
specielt til medlemmer som deltog for første 
gang samt foreningens æresmedlem 505-MAJ-
48 Niels Møller Nicolajsen.
Formanden oplyste at 412-53 Søren Bjerre, 
JUN-68 Poul Brinch Møller, 702-NOV-49 Egon 
Christensen, FEB-71 Peter Jensen, MAR-65 Bent 
Langkjær Iversen, MAJ-54 Harry Hansen, NOV-
54 Viggo Madsen var afgået ved døden i det 
forgangne år, hvorefter de blev mindet  med et 
minuts stilhed. 
Som 1. punkt på dagsordnen blev AUG-72 Kim 
Jørgensen valgt som dirigent. Kim konstaterede 
at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, 
hvorefter man gik over til punkt 2 – forman-
dens beretning, som kan læses på foreningens 
hjemmeside.
Regnskabet – punkt 3 blev gennemgået og 
godkendt.
Med hensyn til valgene iflg. dagsordnen, blev 
resultatet som følgende:
Valg af Formand.: JAN-70 Jørgen Bojsen Jen-
sen.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.: NOV-71 
Knud Salling, NOV-81 Leif Bruun Gade, MAR-
83 Frank Meyer.
Valg af suppleanter.: DEC-01 Jacob Hanquist 
Petersen og JUL-75 Eskild Grabow-Olesen.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.: 
APR-86 Anders Lage Jørgensen, AUG-72 Kim 
Jørgensen og som suppleant JAN-77 Jørgen 
Rye Petersen.
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Sydjylland (III)

Kolding og Omegn (7/8 1904 – GF 06)

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

Book en Blå time på 44 55 59 00

Kongeå-egnen (24/7 1958 – GF 73)

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

Midtjydsk (25/11 1934 – GF 58)

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

Ribe og Omegn (18/8 1912 – GF 28)

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

Sønderjydsk (26/9 1920 – GF 46)

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

Varde og Omegn (8/5 1957 – GF 72)

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

Vejle og Omegn (19/11 1913 – GF 32)

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

Bemærk formanden har fået nyt mobil nr. 

Der har været afholdt 2 virksomhedsbesøg i 
maj: 
1. Besøg hos Gørding Fjernvarme/varmeværk, 
Gørding.

Værket var vært ved en øl/vand, Johns kone 
havde bagt boller og taget kaffe med.  

2. Besøg hos LM Windpower, Lunderskov.
Begge steder var det en inspirerende oplevelse 
at få indblik i de forskelliges dagligdag og almen 
orientering om firmaerne. 

Har I en mailadresse, send den til hpjribe@
hpjribe.dk  

118-NOV-63 H.P. Jepsen

KLUBAFTEN
Første klubaften efter sommerferien er som sæd-
vanlig på Hotel Hedegården i Vejle torsdag den 1. 
august kl. 20.00.
Husk at du der altid har mulighed for at møde 
nogle af dine gamle garderkammerater.
Der er altid fine favorable priser på evt. efterføl-
gende smørrebrød, eller hvad nu Hotellet stiller 
med af overraskelser, til samme lave priser.

FUGLESKYDNING
Vejret var i starten med en lille smule støvregn, 
men da Presenningerne blev rullet op i så godt 
som helt stille vejr og temperatur op til 18 til 

20 gr. var det jo meget fint at komme i gang 
med Fugleskydningen.
Skydningen blev afviklet planmæssigt, og slut-
tede ved tolvtiden, med at OKT-70 Preben 
Christoffersen blev Fuglekonge.
Straks efter skydningen blev der gjort klar til 
overrækkelse af Skydepræmier for Fugleskyd-
ningen, samtidig med at der blev gjort klar til 
den medbragte Frokost.
Så godt som alle fremmødte deltog i Frokosten, 
som år for år har flere deltagere, det er rigtig 
fint.

MAIL ADRESSER
Jeg er helt sikker på at en del af jer enten har 
fået en anden mail adr. eller måske en hel ny 
men glemt at give mig besked.
Send venligst en mail til mig på k.internet@
pc.dk
Hvis I har mail adr. men ikke modtager mail 
med Nyheder fra mig, er det tegn på, at jeg 
ikke har din mail adresse

BS TILMELDING
Kære garderkammerat, nu mangler vi kun lige 
at få de sidste par stykker med i BS Betalings-
systemet.
Det har den store betydning, at du dermed 
kan hjælpe Foreningen med at reducere vore 
udgifter.
Der er flere muligheder.
Du kan selv gå hen i dit Pengeinstitut og til-
melde til betaling på Reg. Nr. 1682 Konto Nr.: 
32 24 03 14 82.
Hvis du har adgang til Mail, kan du kontakte 
mig, og få et Link, så kan du selv tilmelde dig, 
dog skal du have dit Medlems Nr. ved mig.
Du kan også kontakte mig med CPR. Reg & 
Konto Nr. så kan jeg klare det, og du vil mod-
tage en kopi af tilmeldingen.

238 Kai Hansen, Mobil.: 2484 4825

Valg af fanebærer og reservefanebærer.: APR-
86 Anders Lage Jørgensen og JAN-77 Jørgen 
Rye Petersen.
Valg af skydeudvalg.: JAN-70 Jørgen Bojsen 
Jensen, JAN-63 Ragner Aagaard, OKT-74 Roger 
Pedersen og DEC-01 Jacob Hanquist Petersen.
Indkomne forslag: Der var ingen forslag at 
behandle.
Fastsættelse af kontingent: Kontingent på kr. 
325,- fortsætter som hidtil.
Eventuelt: Under dette punkt blev der orien-
teret om Garderbladets overgang til et digitalt 
medie og en afstemning blandt foreningens 
medlemmer viste at der var en 50-50% stem-
ning for digitalt/trykt blad.

DEC-83 Leif Petersen 
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Vicepræsident: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S. 
Tlf. p. 2073 4089
e-mail: hgprivat2@gmail.com     

Regionsskydeleder:
FEB-81 Sendy Alstrøm,
Bækkevej 9, Heden,
5750 Ringe
Tlf. 6266 1989
e-mail: sehal@pc.dk

Regionsbowlingleder:
NOV-75 Ole Vagn Jensen,
Galdbjerg Kohavevej 21
5874 Hesselager
Tlf. 6224 1250

Regionsudvalg:
OKT-80 René Rasmussen, dytbaat@mail.tele.dk 
(Nordfyns Garderforening)
FEB-81 Sendy Alstrøm, sehal@pc.dk
(Den Fyenske Garderforening)

Garderforeningerne på Fyn (4)

Assenskredsen (2/9 1945 – GF 66)

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

Lidt fra vicepræsidenten 
Vinteren var lang. Foråret lod vente på 
sig. Men nu må sommeren da komme. 
Mange garderaktiviteter ligger stille, 
bortset fra jer gardere i Kerteminde og 
Nordfyn som har haft kongeligt besøg. 
Jeg vil ønske jer alle og jeres familier en 
rigtig god sommer.

  JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident

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

Kommende arrangementer
Mindesten for Jens Tolstrup afsløres i Assens, 
den 30. juni 2013.

Den Nationale Flagdag for Danmarks Udsendte, 
den 5. september 2013.

Landsskydning i Vingsted, den 21. september 
2013
Sæt X i din kalender, såfremt du ønsker at del-
tage.  

Skydning – Resultater fra Bryggeriet Vestfy-
ens Cup 2013
Bryggeriet Vestfyen Cup 2013 – 50 meter 
udendørs skydning blev afholdt tirsdag, den 14. 
maj 2013. Der var deltagelse af 43 skytter fra 
7 garderforeninger på Fyn. Præcis som sidste år 
og forrige år. Resultatet blev således:

Seniorklassen: 
Nr. 1: Pokal, Kerteminde GF, 370 point 
Nr. 2: Assenskredsens GF, 365 point 

Veteran 1: 
Nr. 1: Pokal, Nordfyns GF, 426 point 
Nr. 2: Svendborg GF 2, 413 point

Veteran 2: 
Nr. 1: pokal, Fåborg GF 1, 419 point 
Nr. 2: Vestfyns GF, 405 point 
Nr. 3: Fåborg GF 2, 387 point 

Individuelt – uden for hold: 
Senior: 
Nr. 1: Sendy Alstrøm, Den Fynske GF, 130 
point 
Nr. 2: Kenneth Dalager, Nordfyns GF, 129 
point 
Nr. 3: Gert Bo Lauritsen, Svendborg GF, 100 
point 

Veteran 1: 
Nr. 1: Jens Fisker, Svendborg GF, 104 point 

Veteran 2: 
Nr. 1: Hans Otto Rasmussen, Nordfyns GF, 
144 point 
Nr. 2: Kristian Hansen, Svendborg GF, 134 
point 
Nr. 3: Erling F. Andersen, Kerteminde GF, 129 
point

Festskydning: 
Nr. 1: Leif Jessen, Assenskredsens GF, 48 point 
Nr. 2: Torben Steen Nielsen, Nordfyns GF, 37 
point 
Nr. 2: Kristian Hansen, Svendborg GF, 37 point 

Konvolutskydning/Blindskydning
Nr. 1: Jens Fisker, Svendborg GF, 47 point
Nr. 1: Ole Vagn Jensen, Svendborg GF, 47 
point

Assenskredsens Garderforening vil gerne sige 
tak til alle skytter, der mødte frem og dystede. 
Vi glæder os til at se jer alle og gerne flere igen 
til næste års skydning, som finder sted tirsdag, 
den 13. maj 2014.  

Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen i 
marts måned konstitueret sig således: 
Formand: JUL-78 Tom Kristensen 
Næstformand: NOV-60 Arne Jull Madsen
Sekretær: JUL-82 Claus Bang
Kasserer: AUG-79 Leif Jessen
Skydeudvalgsformand: APR-88 Kim Lorentzen 

God sommer
Bestyrelsen for Assenskredsens Garderforening 
ønsker alle vores medlemmer og deres familier 
en god og varm sommer. 

JUL-78 Tom Kristensen

Torsdag den 18. april afholdtes den sidste Gar-
derstue i ”GILDEHUSET” på Allégade, hvor vi 
fik serverret BRUNKÅL til alles begejstring. Der 
var som altid en enorm god og livlig stemning. 
Under spisningen tildelte formanden Hæders-
tegn til 6 gl. gardere, der var forhindret i at 
deltage ved generalforsamlingen i februar. Ja, 
det er jo lidt trist, at det er sidste gang, vi er 
i ”GILDEHUSET”, men det er solgt, og vi leder 
videre efter nye lokaler til efteråret. Tak for 
mange gode timer til Jer garderkammerater, 
som støtter Garderstuen.

Torsdag den 23. maj besøgte foreningen TENAX 
SILD i Nyborg, der fremstiller TENAX SILD, 
FISKEMANDENS SILD og FISKEFRIKADELLER. 
Et meget interessant besøg med rundvisning i 
næsten 3 timer af virksomhedens ejer Michael 
Pedersen. Efterfølgende var der smagsprøver 
i overflod i deres kantine med diverse drik-
kevarer samt kaffe. Tak for jeres store delta-
gelse samt tak til Dorthe og Michael Pedersen, 
TENAX SILD.

332-JUL-66 Aage Duch

Jubilarer i Næbyhoved Skov:
Siddende fra venstre: 915-NOV-49 Carl Børge 
Jørgensen 60 år, 532-JUL-60 Rymann Rasmussen 
50 år, 404-MAR-62 Preben Schack 50 år og 142-
SEP-61 Svend-Aage Nielsen 40 år.
Stående fra venstre: Formand JUL-71 Henrik Gat-
trup, 500-SEP-65 Finn Erik Madsen 40 år, JUL-88 
Lars Kragelund Christensen 25 år, FEB-03 Jesper 
Lundaa 10 år og DEC-02 Dennis Asserbo 10 år.
Bagerst med fanen JUL-86 Christian Tvede.

Fyn (IV) 7-13
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Faaborg-egnen (27/8 1911 – GF 22)

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

Langeland (21/10 1911 – GF 24)

Formand: 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: MAJ-70 Torben Steen Nielsen
Margård Gods, Avlsgården, Margårdsvej 9 C , 5471 Søndersø
Tlf. 22 91 24 34
e-mail: ts-broni-serup@webspeed.dk
www.nordfyns-garderforening.dk

Nyborg og Omegn (6/3 1918 – GF 42)

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

Svendborg og Omegn (6/7 1916 – GF 37)

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

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

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: olesfie@gmail.com

Årets jubilarer i Garderstuen:
Siddende fra venstre: 457-MAJ-62 Bent Yde 50 
år, 066-NOV-63 Jørgen Faltum 40 år og 122-
NOV-62 Stig Henning Palmvig 50 år.
Stående fra venstre: Formand JUL-71 Henrik Gat-
trup, 463-MAJ-62 Poul Martin Bossow 25 år og 
DEC-02 Anders Bisgaard Madsen 10 år.

Sommerfest
Foreningen afholder igen i år sommerfest hos Erik 
Larsen, Trunderupvej 65, 5683 Hårby, der stiller 
sit hus og have til rådighed for et sædvanligvis 
meget hyggeligt arrangement med medbragt 
mad lørdag d. 7. juli kl. 17.30.
Tilmelding til Lars Frost tlf. 6261 1109 senest  
tirsdag d. 2 juli.
På glædeligt gensyn- og god ferie.

016-NOV-63 Erik Debois

Fra foreningens sommertur.

Alle gardere samt deres familie ønskes en rigtig 
god sommer. pbv.

Renè Rasmussen

Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fansanvænget 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. 2488 9155 · Giro 6 40 28 28 
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk 

www.garderforeningen.dk

Garderforeningen i København afholder ikke 
noget arrangement i juli måned. Næste arran-
gement vil være foreningens 128 års fødselsdag. 
Nærmere herom i august nummeret af Garder-
bladet. Bestyrelsen ønsker alle medlemmerne og 
deres familier en rigtig god sommer.

Der må da være nogle… gamle 
gardere, der kan afse tid til frivil-
ligt at være vært på Veteranhjem 
KBH. Har du lyst til at høre mere 
herom kan du kontakte mig på 
Mobil 2525 5002.
 MAJ-70 Jens Crone

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

Sjælland og Øerne (V)
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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

Formand Henning Jans med årets hæderstegns modtagere.

SKYTTELAUGET
Sommeren er nu over os, og Skyttelauget holder 
ferielukket for skydning i juli måned. 
Sommerferien skal vi så bruge til at lade op, inden 
vi fra august sætter turboen på i forbindelse med 
skydningen på langdistancen. August byder på 
skydning på både 50 m, 200 m og 300 m. Herud-
over skal vi tage hul på Gardernes landsskydning 
på 200 m, ligesom vi nu skal finpudse formen 
inden skydningen i Vingsted.

Programmet for august tilbyder:
Søndag 04 Træning kl. 0800
Tirsdag 13 200 m sommerturnering kl. 1700
Torsdag 15 50 m sommerturnering kl. 1700
Søndag 18 Træning kl. 0800

Alle dage mødes vi i ”SKAK-huset” på den sto-
re parkeringsplads. Søndag morgen begynder 
vi naturligvis dagen med en kop morgenkaffe, 
inden vi går på banerne, og ser hvad vi kan præ-
stere. Alle gamle gardere er velkommen til at 
være med.
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt 
udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der 
vil være mulighed for at få råd og vejledning fra 
gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger 
om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved 
henvendelse til Jan Stoltenborg på mail stolten-
borg@mail.dk eller telefon 4444 2473.

OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Formand SEP 59 Ove Rygaard, tlf.: 4914 1845
Næstformand SEP 59 Jørn Mouritsen, tlf.: 4465 
2860. 
Tilmelding og afmelding til næste måneds Gar-
dermumiemøde kan ske via 
www.gardermumier.dk eller tlf.: 6062 3141

Hæderstegnstildeling:
Tirsdag den 24. april 2013 afholdt Garderfor-
eningen i København sin årlige Hæderstegnstil-
deling på Frederiksberg Slot. Der var i alt mødt 
52 personer frem til denne hyggelige aften.
Efter at formanden havde budt velkommen 
til de fremmødte, blev de forskellige hæder-
stegnsmodtagere kaldt frem for at modtage 
deres Hæderstegn.
Der blev i alt delt følgende hæderstegn ud: 4 
stk. 10 års – 10 stk. 25 års – 7 stk. 40 års – 2 
stk. 50 års samt 4 stk. 60 års Hæderstegn.
Efter Hæderstegnstildelingen blev alle fotogra-
feret på trappen til Frederiksberg Slot.
Aftenen sluttede med spisning og hyggeligt 
samvær i Cafeteriet. En rigtig dejlig aften.

FEB-69 Chr. Roland Christiansen

Foredrag om det ”Onde Netværk”
Tirsdag den 21. maj 2013 var ca. 30 personer 
samlet på Station City, Halmtorvet, hvor tid-
ligere kriminalassistent Erik Hauervig holdt 
foredrag om sit arbejde i politiet gennem 
mange år. 
Foredraget kom bl.a. ind på kvindehandel – 
prostitution samt organiseret kriminalitet.
Der var mange historier, som de fremmødte 
synes var ubehagelige, og at man kunne have 
svært  ved at forstå, at sådanne ting kan fore-
gå i vores ellers velfungerende samfund. Erik 
Hauervig har udgivet første bog af en planlagt 
trilogi. Den hedder Det onde netværk. Den 
anden bog er lige på trapperne.

Aftenen startede med spisning af kinesisk buf-
fet. Alle var enige om, at det var en rigtig dejlig 
aften hvor alle fik noget med hjem.

FEB-69 Chr. Roland Christiansen

Ved vores generalforsamling i foråret uddeltes 
hæderstegn til 6 gamle gardere:

På billedet ses fra venstre:
SEP-83 Philip Nielsen, 10 år, MAJ-61 Jens Ole 
Munch og JAN-62 Kaj Hansen, 50 år, MAJ-49 
Preben Holm Jensen og MAJ-47 Hans Engell,  
60 år. (Fraværende DEC-01 Richard West-
Jensen, 10 år)

059-JAN-62 Kaj Hansen

Sjælland og Øerne (V) 7-13
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Faxe og Omegn (13/11 1916 – GF 38)

Formand: 928-NOV-60 Finn Bjarne Larsen
Kastanievej 1, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 31 37
e-mail: peter@pedersen.mail.dk

Falster og Østlolland (25/7 1909 – GF 14)

Formand: APR-82 Kent H. Andersen
Orebyvej 71, 4990 Sxakskøbing
Tlf. 40 21 70 65
e-mail: kha@privat.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. 2. september, kl. 18.30: Klubaften 
i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte. 
Denne aften genoptager vi en tidligere succes: I 
2007 holdt vi Fortælleaften to gange. Nu tager vi 
succesen op igen: Så kom velforberedt og fortæl 
din(e) historie(r) fra din tid ved Den Kongelige 
Livgarde.

Arrangementsomtaler
Ved klubaftenen d. 8. april havde vi den store 
glæde, at CH/LG OB Klavs Lawes besøgte os 
og talte om sine forventninger til arbejdet i 
spidsen for Den Kongelige Livgarde.
Obersten gjorde rede for de udfordringer, der 
ligger i, at Livgarden forbliver og ikke mindst 
på længere sigt skal forblive i Høvelte: Næste 
gang der skal findes besparelser i Forsvaret og 
lukkes kaserner, skal Garderkasernen ikke være 
en af dem, der overvejes lukket!

Vi ser frem til at oberstens planer/ideer føres 
ud i livet, og vi håber, at obersten under pro-
cessen har FAG i tankerne: Vi er altid parate 
til at træde til og hjælpe vores regiment, hvor 
vi kan!
Ved klubaftenen d. 6. maj, som blev holdt som 
årets fugleskydning på Hanebjerg Skyttecenter, 
mødte godt 50 medlemmer og pårørende frem. 
Så også i år kan vi med glæde konstatere, at vi 
vist har fundet en god måde at gennemføre 
den traditionsrige fugleskydning på!
Fuglekongen blev AUG-11 Morten Mørkø-
re Olsen ved kronprins 299-MAR-60 John 
J. Andersen. De øvrige resultater fremgår af 
hjemmesiden (http://frederiksborgamtsgarder-
forening.dk/).

DEC-83 Steen M. Munk

CH/LG OB Klavs Lawes besøgte Frederiksborg Amts Garderforening i Sergentmessen på Garderkasernen 
ved klubaftenen d. 8. april.

Ved Frederiksborg Amts Garderforenings fugleskydning d. 6. maj: Fra venstre: Formand MAR-92 Kim 
Olsen, tiltrædende fuglekonge AUG-11 Morten Mørkøre Olsen, aftrædende fuglekonge APR-76 Bent 
O. Nielsen og næstformand 473-NOV-59 Ole Meinung.

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

Kommende aktiviteter
Skumringskoncert
Onsdag den 14. august 2013, kl. 19.00 vil Den 
Kgl. Livgardes Musikkorps igen gæste Roskilde 
Kloster.
I et samarbejde med klosterforvalter Søren Lyder 
Jacobsen er det lykkedes at få vores musikkorps 
til byen. I skrivende stund kender vi ikke til, om 
musikkorpset også har solistoptræden.
Husk selv at medbringe stole. I tilfælde af regn-
vejr bliver koncerten aflyst.

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

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

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

Generalforsamling
I forbindelse med ordinær generalforsamling 
2013, har bestyrelsen efterfølgende konstitu-
eret sig således:
Formand: JUL-69 Leif Fokking
Næstformand: 822-66 Hans Bøge Nielsen
Kasserer: JUL-69 Heino Larsen
Sekretær: SEP-68 Erik Rye Andersen
Bestyrelsesmedlem: JAN-70 Bjarne C. Jensen
Bestyrelsessuppleant: OKT-86 Flemming S. 
Helbæk Haar Ehlers

Bestyrelsesmedlemmerne 816-63 Jørgen Ypken-
danz og SEP-68 Erik Rye Andersen, har i for-
bindelse med generalforsamlingen fået over-
rakt De Danske Garderforeningers hæderstegn 
af vicepræsident Jens Crone og formanden Leif 
Fokking. 

Skumringskoncert, den 16. maj
I samarbejde med Roskilde Kloster, blev der 
afholdt skumringskoncert med Den Kgl. Livgar-
des Musikkorps, samt Louise Fribo. Det blev en 
fantastisk oplevelse, hvor musikkorpset og ikke 
mindst Louise Fribo gav os alle - ca. 500 frem-
mødte - en stor musikalsk oplevelse.
Vi glæder os allerede til næste koncert i 
august. 

Kommende arrangementer
18. aug. Fugleskydning på skydebanerne i Hel-
lebæk, nærmere herom i næste nummer, så indtil 
da håber vi på en dejlig sommer.

NOV-74 Tommy Aaboe

Dronningens besøg i Helsingør den 3. maj 
2013
Dronning Margrethe ankom den 3. maj og 
aflagde Helsingør besøg og blev modtaget af 
Helsingørs borgmester samt en delegation fra 
byens soldaterforeninger, for Helsingør Garder-
forening deltog tidligere formand Jørgen Skov 
og kasserer Mogens Gundersen.

Heraldik på slottet
Foreningen havde d. 5. maj, et arrangement 
på Frederiksborg Slot, hvor formanden for Fre-
deriksborg Amts Gardehusarforening Jan Van 
Deurs, på meget levende og spændende måde 
fortalte om heraldikken, læren om våben-
skjolde.
Våbenskjoldene som vi så og blev belært om, 
hvordan de er opbygget med farver og motiver, 

Information
Bestyrelsen er godt i gang med planlægningen af 
næste sæson.

Stemningsbillede af Louise Fribo og Den Kgl. Liv-
gardes Musikkorps.(foto: J. Hakon Meinertz)

Veterancentret, den 30. april
Sammen med Køge Garderforening besøgte 
vi Veterancentret i Ringsted. I den nedlagte 
kaserne er der nu blevet indrettet dejlige faci-
liteter, hvor Veterancentret har sit virke. Her 
har dansk militært personel, der skal, er, eller 
har været udsendt til militære opgaver i udlan-
det, muligheder for at hente hjælp og støtte. 
Major Lars O. Højbak og fuldmægtig Thomas 
A. Renard gav et meget interessant indlæg om 
centrets virke. Dejligt, at Danmark endelig har 
fået oprettet disse centre rundt i landet, som 
kan støtte de udsendte, der har behov.

Fugleskydning - aflyst!
Vores planlagte fugleskydning, lørdag den 29. 
juni i Marineforeningens Lokaler, er desværre 
aflyst. Bestyrelsen forsøger at finde en ny dato 
i løbet af sommeren. Har du mulighed, kan du 
følge med på foreningens hjemmeside, hvornår 
en eventuel ny dato er fastlagt.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og familie 
en rigtig god sommer!

SEP-68 Erik Rye Andersen så der er harmoni i skjoldet, hænger i Slotskir-
ken på 2. etage, og der er rigtig mange.
Efter besøget på slottet, indtog de 10 gardere 
og garderpiger en dejlig frokost på en nærlig-
gende restaurant.

FEB-75 Lars Larsson
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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

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 

Bowling. Første bowlingaften er planlagt til tirs-
dag den 10. september 2013 i Want2Bowl. De 
nærmere detaljer følger senere.
Fugleskydningen afholdes søndag den 15. sep-
tember 2013.
Vinterskydningen begynder mandag den 7. 
oktober 2013

Skydeafslutning
Vinterskydningen sluttede mandag den 8. april 
2013 - hvor resultaterne blev, at Ebbe Lilleør fik 
førstepladsen og Sven Nielsen besatte anden-
pladsen i Gevær. Hos veteranerne var resulta-
tet: nr. 1 Peter Mikkelsen, nr. 2 Ebbe Lilleør og 
nr. 3 Niels Chr. Brandt. Skydningen med pistol 
gav til resultat, at Niels Chr. Brandt blev nr. 1, 
Ebbe Lilleør nr. 2 og Peter Mikkelsen nr. 3. Afte-
nens skydning – en flaske rødvin – blev vundet 
af skydelederen. Efter skydningen afsluttede 
skytterne sæsonen 2012/2013 i Garderstuen, 
hvor der var spisning og hyggeligt samvær.

Der skal også lyde en hilsen fra bestyrelsen til 
alle medlemmerne i Høje-Taastrup og Omegns 
Garderforening med ønsket om en god som-
merferie og vel mødt til nye arrangementer fra 
september.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Indsamling til ny fane
Bestyrelsen har efter opfordring på general-
forsamlingen den 19. februar 2013 startet 

Mandeaften, Veterancenter Ringsted
Arrangementet fandt sted den 30. april 2013. 
For få gamle gardere var mødt op på P-pladsen 
i Lellinge, hvorfra vi samlet kørte til Ringsted.
Her blev vi og gl. gardere fra Gl. Roskilde- Srd. 
Birk og Høje Taastrup, som også var indbudt 
til arrangement, budt velkommen af Thomas 
Renard.
Vi fik et godt indblik i Centrets arbejde for vore 
veteraner, mens vi nød kaffe og brød.
Under arrangementet samlede vi ind til SSOP 
og det blev til imponerende kr. 950,00.
Tak for en god aften og indsatsen.

Bowling
Det var sidste bowlingaften i denne sæson 
onsdag den 24. april.
Den 4. maj var der så afsluttende M/K bowling 
med efterfølgende frokost.
Der var hygge på alle baner, hvor der blev 
opnået ”glimrende” resultater.
Antonette gik i år til Helle og Anton gik til 
Vagn. Tillykke.
Tak for en god sæson.
Vi ses onsdag den 4. september
Billeder fra arrangementet på hjemmesiden 
www.koogf.dk

Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 5614 1710.

Skydning
Der var sæsonafslutning i Garderstuen tirsdag 
den 23. april.
Der blev skudt handicap-skydning M/K.
Efter dysten på skydebanerne var der spisning 
og hygge. Under kaffen blev der uddelt præ-
mier til dem med bedste resultat.

indsamling til en ny fane. Der er udsendt breve 
og indbetalingskort til alle medlemmer, og 
med udgangen af maj måned var der modtaget 
bidrag på Garderforeningens Fanekonto på i alt 
10.200 kr. 
Bestyrelsen glæder sig over den flotte opbak-
ning til indsamlingen. Men der er stadig et 
stykke vej op til de cirka 40.000 kr., som en gar-
derforeningsfane af silke med broderier koster. 
Bidrag modtages derfor fortsat med stor tak. 
Direkte indbetaling på Fanekontoen kan fore-
tages på Reg. 0544 Konto 0001850251. Husk 
at mærke indbetalingen ”Fanekonto”.

789-SEP-63 Palle Castbak

Hos damerne vandt: Jette.
Hos herrerne vandt: Svend.
Tak for en god aften. Vi ses til den nye sæson 
den 1. oktober 2013.  
Skydeafslutning i 2014 er fastsat til den 22 
april.
Billeder fra arrangementet på hjemmesiden 
www.koogf.dk

Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023

Garderstuen holder sommerlukket.

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

Midtsjælland (27/10 1911 – GF 25)

Formand: DEC-83 Henrik Kjølby Pedersen
Tornemarksvej 8, 4173 Fjenneslev 
Tlf. 28 71 70 58 
e-mail: hvidegaarden@hotmail.com

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

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

Kommende arrangementer
14.09.13 Fugleskydning. Nærmere herom i 
august nr. Reserver allerede nu dagen, så vi bliver 
mange til denne hyggelige dag for hele familien.

09.11.13 Stiftelsesfest

03.12.13 Julestue

Afholdte arrangementer
18.04.13 Denne aften afholdt vi vort årlige 
møde for jubilarer og nye medlemmer. Alle 
medlemmer der havde haft jubilæum i 2012 
var indbudt til mødet.
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Nordsjælland (3/12 1909 – GF 16)

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

Sydsjælland (27/10 1907 – GF 07))

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

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

Der var mødt 8 jubilarer op 10 år: Per Stabrand 
og Per Funk, 25 år: Christian Jensen, Morten 
Lindgaard og Ole Rasmussen 40 år: Gorm Wall 
Andersen og Carsten Saxild Hjorth
50 år: Christian Eugen-Olsen.
Foreningen ønsker alle jubilarer tillykke med 
jubilæet.

Hjemmeside Følg med i aktiviteterne på vor 
hjemmeside. Adressen er: www.nordrebirksgar-
derforening.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 post-
kasser da en del mails bliver returneret med 
besked om postkassen er fuld.

BS Vi vil også opfordre alle til at tilmelde kon-
tingentindbetalingen til BS. Det sparer kassere-
ren for arbejde og foreningen penge.

515-AUG-67 John Lange

Skydeafslutningen den 27 maj blev en rigtig 
god og spændende skydeaften med hele 18 
deltagere.
Aftenens bedste skytte blev Christen Duus 
Andersen som også blev modtager af Pokalen 
for veteraner, den næstbedste veteranskytte 
blev Lars Rønne. Hans Larsen modtog Poka-
len for seniorer. Ræveskydningen blev meget 
spændende og det blev Paul Robert Christof-
fersen der skød sig til rødvinen. Damernes 
ræveskydning blev vundet af Grethe Rønne 
medens den bedste skytte blev Kirsten Skov 
Andersen.
Skydningen fortsætter den 2 september, hvor 
vores piger/damer er velkommen. Derefter 
fortsætter vi med skydningerne mandage i lige 
uger fra kl. 17.00 til 19.00 på skydebanerne 
under Rundforbi Svømmehal på Egebækvej i 
Nærum. Der er fri parkering på P pladsen over-
for på Egebækvej. Vores piger/damer er vel-
kommen til at deltage på den første skydedag i 
hver måned. Vi skyder indtil den 25. november, 
hvor vi afholder juleskydning.

Kalender
20. juni kl. 19.00 Aastrup Kloster, koncert af 
Livgarden Musikkorps,

20. aug. Seniordag for medlemmer, der er fyldt 
75 år.

11. sept. Åleaften, Elværket,

20. nov. Andespil, Elværket, NSG 104 års fød-
selsdag.

Danske Garderforeningers Hæderstegn
Fanebærer MAJ-66 Willas Guldberg Olsen, fik 
af aftenens gæst, vicepræsident Jens Crone, 
tildelt De Danske Garderforeningers Hæders-
tegn. Willas har gennem de sidste 16 år repræ-
senteret Nordsjællands Garderforening i sorg 
og glæde på bedste måde og er en trofast 
fanebærer ved alle Livgardens parader for såvel 
hjemvendte fra mission som årsdags- og hjem-
sendelsesparader. Tillykke Willas

Aktivitetsudvalget har følgende arrangement
Vores sommertur i år, en køretur ud i det blå 
i egen bil, lørdag den 3. august. Vi starter kl. 
12.30, og har selv kaffen med. Turen slutter ca. 
kl. 17.30. Afgang fra Garderstuen i Næstved, hvor 
der også kan arrangeres samkørsel så vi samler os 
i færre biler, arrangementet er gratis. For interes-
serede fortsættes med fælles grillaften, Garder-
foreningen sørger for varm grill, man har selv 
resten med, denne del er også gratis, men kræver 
tilmelding til nedenstående, senest d. 28. juli.
Der behøves ingen tilmelding til køretur, spørgs-
mål kan rettes til Flemming Hadsbjerg tlf 5576 
1402.
Eller Kristian Rasmussen tlf. 5573 4179. Eller pr 
mail: krip@stofanet.dk (bemærk nyt telefon-
nummer og mail adr)
Se også på vores hjemmeside. www.sydsjael-
landsgarderforening.dk

JUL-74 Kristian Rasmussen

Kommende arrangementer
Næste skydesæson begynder i skydekælderen 
onsdag den 25/9, hvor skydningen denne aften 
som sædvanlig vil være gratis. Vi ses.

I skrivende stund er første del i fejringen af vor 
75 års stiftelsesdag nu afviklet. Nærmere i GB 
august nr.
2. del i fejringen af foreningens 75 års fødselsdag 
er lørdag den 14. september. Dette arrangement 
bliver både specielt, men også spændende. Du vil 
i begyndelse af august få en separat invitation.
Reserver derfor lørdag den 14. september nu. 

Afholdte arrangementer:
Mandag d. 11/3 afholdt Nordre Birk Trekant-
skydningen i Lyngby. Garderforeningen Køben-
havn var skarpe som sædvanlig og ryddede 
endnu engang pokalbordet. Hos Søndre Birk var 
der rødvin til Jakob Hjort og Jens Crone. Efter 
skydningen havde vi kammeratligt samvær på 
Sorgenfri Slot med sild og smørrebrød i store 
mængder. Det var et rigtig godt arrangement 
så stor tak til Nordre Birk for en hyggelig gar-
deraften. 
  
Onsdag d. 20/3 blev årets sidste skydning, 
morskabsskydningen afviklet med deltagelse af 
12 skytter. Knud Basballe løb med 1. præmien, 
Carl Aage Lausten snuppede 2. præmien og 
Karen Margrethe Crone, som vi dårlig kunne 

T.h. hæderstegnsmodtager Willas Guldberg 
Olsen med vicepræsident Jens Crone.

Alle gardere er velkommen til alle skydnin-
gerne.

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen
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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: kolesen@chariot.net.au

Pacific Northwest (9/10 1968 – GF 97)

Formand: 531-JAN-67 Knud Nielsen
131-232 Street, Langley, BC V2Z 2W1, Canada
Tlf. 604 534 3707 · Fax 604 377 2428
e-mail: knudnielsen@shaw.ca
www.garderforening.dk/pacificnorthwestgf.html

Kalifornien (15/3 1942 – GF 92)

Formand: 520-MAJ-47 Wilmar Lindgreen
15760-5 Midwood Drive, Granada Hills, California 91344, USA
Tlf. 1 (818) 366 0677
www.garderforening.dk/califgf.htm

Stor britannien (22/4 1992 – GF 99)

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

Mellem staterne (13/2 1943 – GF 93)

Formand: MAR-86 Peter KB Diessel
170 N Princeton Street, Hoffman Estates, Illinois 60169, USA
Tlf. 1 (847) 490-0422 · Mob. 224-805-6221
Fax. 1(847) 490-0306
e-mail: pdk@thediessels.com
www.garderforening.dk/msgf.html

New York (31/5 1928 – GF 91)

Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
1241 Hulls Highway, Southport, CT 06890, USA
Tlf. USA 203 259-0767
e-mail: new_york_garderforening@hotmail.com

Singapore (3/3 2003 – GF 100)

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

Øst Kanada (11/3 1958 – GF 96)

Formand: 116-MAR-65 Henrik Bangild
12 Portal Dr. Port Colborne, ON L3K 6G2, Canada
Tlf./cell 905 714 6090 · tlf./house 289 836 8745
e-mail: l3k6g2652116@ymail.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

Vestlolland (20/1 1924 – GF 50)

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

Vestsjælland (23/5 1909 – GF 13)

Formand: 779-SEP-63 Knud Glavind
Møllevænget 20, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. p. 58 54 85 91 · mobil 30 54 38 91
e-mail: dgglavind@dbmail.dk
www.garderforening.dk/vsgf.html

trække ned på skydebanen løb med 3. præmi-
en. Karen Margrethe havde yderligere indstillet 
sigtet rigtigt, så med 10,9 i første skud vandt 
hun hovedpræmien (vin+chokolade). Hun kan 
det der!  Renate havde været på indkøb så 
vores piger diskede op med et lækkert pølse- 
og ostebord med rødvin, så det blev igen en 
rigtig hyggelig skydeaften. Skydeudvalget siger 
mange tak for indsatsen.

Søndag, den 2. juni blev Grundlovsdagen fej-
ret på behørig vis på Sunset Villa med den 
traditionelle faneindbæring - denne gang flot 
gjort af Poul Rasmussen og Christian With-
Seidelin (årgang Oktober 1977 og vores nyeste 
medlem).
Poul havde ekstra travlt, da han også deltog 
i folkedans opvisningen. Som man kan se, ser 
han - også - godt ud i den uniform
Syv Gardere deltog i festlighederne.
Som sædvanligt var vejret ikke det bedste med 
regn af og til - men æbleskiverne var fremra-
gende

116-MAR-65 Hank Bangild

Dronningens fødselsdag ("Birthday Lunch") 
blev fejret lørdag den 20. april 2013.
Igen i år blev Hendes Majestæts fødselsdag 
fejret i det Danske Kultur Center, Yorba Linda 
i Syd Kalifornien, sammen med Den Danske 
National Kommite.
En meget vellykket fest, som begyndte på 
patioen med en Carlsberg eller et glas vin, 
hvorefter 88 gæster blev kaldt til bords. Deref-
ter indmarch, der, traditionen tro, blev anført af 

484 NOV-54 Kristian Poulsen med Dannebrog
602 NOV-54 Paul Larsen med ”Stars and Stri-
pes”.

Onsdag d. 17/4 fik vi lukket sæsonen 2012/2013 
i Præstegården og hvor årets pokaler blev 
uddelt.  Næste arrangement for skytterne bli-
ver turen til Vingsted den 21/9. Vi regner med 
at sende 2 biler afsted, så grib telefonen og 
tilmeld dig til undertegnede på 40 33 41 72. 
Skydeudvalget siger tak for en god sæson. 
Slutteligt vil vi ønske vore medlemmer en rigtig 
god sommer.

NOV-74 Niels Langstrup / MAJ-70 Jens Crone 

Chris Castenskiold. Den amerikanske national-
sang blev spillet, hvorefter "Stars and Stripes" 
blev bragt på plads af Paul Larsen. Derefter 
"Kong Christian" og Kristian Poulsen bragte 
Dannebrog på plads.
Wilmar Lindgreen bød velkommen, og efter en 
dejlig frokost blev en hilsen til og fra Hendes 
Majestaet læst op efterfulgt af et "Længe 
Leve".
Et "Til Lykke" samt anerkendelse blev givet 
til vores formand for lang og tro tjeneste 
gennem 40 år. Også en anerkendelse fra De 
Danske Garderforeningers præsident Jan Brun 
Andersen.
Derefter vistes en film af vores elskede kon-
gefamilie, officielt, men også privat med børn 
og børnebørn. Filmen blev nydt af alle efter at 
kaffe og lagkage var serveret.
En dejlig frokost, som fortsatte til hen på 
dagen.  Peter Horsten
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20-07  318-NOV-54  GF 04 
 Knud E. Madsen Nielsen 
 Strangesensvej 18, 7770 Vestervig
23-07  652-NOV-54  GF 01 
 Hans Aage Nielsen 
 Teglværksparken 15
 4291 Ruds Vedby
27-07  166-NOV-54  GF 34 
 Arne Thorsøe Pedersen 
 Grundtvigsvej 8, 9600 Aars
27-07  231-NOV-53  GF 35 
 Kristian Nielsen 
 Søndermarksvej 35, 9500 Hobro
29-07  259-NOV-54  GF 04 
 Tage Brogaard 
 Røgildvej 8, 7700 Thisted
30-07  996-MAJ-54  GF 10 
 Erik Nielsen 
 Søparken 12, 4. th.
 9400 Nørresundby
30-07  293-NOV-53  GF 16 
 Hans Ahrenkilde 
 Birkevej 28, 3660 Stenløse
31-07  298-NOV-54  GF 04 
 Kristian Martinus Kristensen 
 Birkevej 30, 7700 Thisted

04-08  804-MAJ-54  GF 57 
 Tor Valdemar Fahrendorff 
 Kelstrup Skovvej 21, 6100 Haderslev
05-08  632-MAJ-55  GF 01 
 Ib Brogaard Petersson 
 Brøndsted 137, 3670 Veksø
06-08  848-NOV-53  GF 08 
 Johannes Marius Mohr 
 Hingevej 8, 8370 Hadsten
09-08  069-NOV-55  GF 72 
 Poul Erling Christensen 
 Skoleparken 4, 6800 Varde
75 år
11-07  023-SEP-58  GF 17 
 Hans Helge Henriksen 
 Byager 19, Gevninge, 4000 Roskilde
14-07  036-MAJ-59  GF 10 
 Hardon Bach 
 Hestebakken 17, 9240 Nibe
18-07  580-MAR-58  GF 57 
 Jens Madsen Knudsen 
 Kalmargaardparken 1
 6100 Haderslev
25-07  681-MAJ-58  GF 13 
 Hugo Mortensen 
 Ved Fjorden 25, 4230 Skælskør
26-07  757-MAJ-58  GF 25 
 Carsten Rasmussen 
 Åstrædet 8, Næsby, 4171 Glumsø
04-08  328-JAN-58  GF 16 
 Keld Riishøj 
 Dyvelåsen 62, 2765 Smørum
05-08  408-JAN-58  GF 26 
 Hans Møller 
 K. Rasmussensvej 13
 7500 Holstebro
09-08  679-MAJ-58  GF 16 
 Villie Vagn Larsen 
 Gammel Roskildevej 17 
 3650 Ølstykke
70 år
10-07  098-JAN-63  GF 24 
 Ove Elnegaard-Christensen 
 Bjergvej 6 A, 5900 Rudkøbing
11-07  133-NOV-62  GF 27 
 Kristian Andersen 
 Vindevej 59, 7800 Skive
11-07  239-JAN-63  GF 53 
 Carsten Allan Pedersen 
 Peder Paars Vej 14, 4293 Dianalund

14-07  115-MAR-63  GF 41 
 John Ivor Wildner 
 Enebærhaven 112, 2980 Kokkedal
16-07  941-SEP-63  GF 07 
 Aage Mathiasen 
 Kildegårdsvej 7, 4684 Holmegaard
17-07  244-MAJ-65  GF 45 
 Egon Petersen 
 Saltumvej 3, 4600 Køge
17-07  114-MAR-65  GF 01 
 Verner Finn Christensen 
 Betty Nansens Alle 51, 4. 0005 
 2000 Frederiksberg
18-07  497-MAJ-62  GF 51 
 Henning Hansen 
 Rømøvænget 7, 5500 Middelfart
18-07  240-JAN-63  GF 55 
 Christian Brøgger 
 Bakkevangen 3, 8400 Ebeltoft
18-07  132-JAN-63  GF 72 
 Frede Evald Sørensen 
 Drosselvej 1, Havneby, 6792 Rømø
18-07  638-SEP-64  GF 30 
 Jørn Poulsen 
 Malmøvej 32, 8600 Silkeborg
21-07  184-JAN-63  GF 05 
 Ib Kalsmose 
 Grumstolvej 55, 8270 Højbjerg
22-07  168-JAN-63  GF 05 
 Harry Larsen 
 Nyvangsvej 12 B, 8462 Harlev J
22-07  095-NOV-62  GF 50 
 Kurt Laursen 
 Vestre Landevej 131
 4951 Nørreballe
22-07  116-NOV-62  GF 61 
 Erik Visbech Madsen 
 Poul Hansens Vænge 27 
 2640 Hedehusene
25-07  JAN-63  GF 03 
 Ragner Aagaard 
 Teglgårdsvej 13, 8700 Horsens
29-07  599-SEP-64  GF 10 
 Jørgen Astrup Bertelsen 
 Strandfogdensvej 64, Rødhus 
 9490 Pandrup
30-07  031-NOV-62  GF 32 
 Erik Hougaard 
 Thulevej 41, 7100 Vejle
30-07  277-MAJ-63  GF 97 
 Eggert Boie Rasmussen 
 2905 Marine Drive  
 West Vancouver V7V 1M3, Canada
01-08  579-JUL-63  GF 62 
 Mogens Friis 
 Jahnsensvej 2 B, 2820 Gentofte
05-08  866-JAN-65  GF 60 
 Henning Paul Petersen 
 Spurvevej 2, 6310 Broager
09-08  020-JAN-63  GF 01 
 Jens Nielsen 
 Nyhavn 42 B, st. th. 
 1051 København K
09-08  240-MAR-64  GF 45 
 Niels Peter Christensen 
 Egeøjevej 134, 4600 Køge
60 år
11-07  JUL-73  GF 46 
 Christian Lund 
 Industrivej 6, 6630 Rødding
11-07  MAJ-74  GF 57 
 Kjeld Thomsen 
 Gåskærgade 17 C, 1. tv. 
 6100 Haderslev
14-07  OKT-74  GF 04 
 Jens Christian Uhrbrandt 
 Stakkedal 3, 7700 Thisted
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Runde Fødselsdage (50-60-70-75-80-85-
90-95-100 år) udskrives månedligt fra DGs 
edb-anlæg og bringes automatisk i Garder-
bladet. Fødselsdagene nævnes fra den 10. i 
måneden til den 9. i følgende måned alter-
nativt for to måneder af gangen. Normalt 
nævnes soldaternummer, indkaldelsesmå-
ned, indkaldelsesår samt garderforenings-
nummer. Meddelelse til Garderbladets 
kontor er kun nødvendig, hvis dagen ikke 
ønskes nævnt. Guld-, Sølv- og alm. bryl-
lupper m. m. skal anmeldes til Garderbla-
dets kontor via den lokale garderforening. 
Husk soldaternummer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale gar-
derforening eller direkte til Garderbladets 
kontor.

Guldbryllup
08-06 740-JUL-57 GF 01
 Ernst Ingurt og hustru
 Ejgårds Tværvej 7A, 2. th.
 2920 Charlottenlund.
20-07 482-MAR-57 GF 30
 Jens Dahl-Nielsen og hustru
 Kildebakken 14
 8600 Silkeborg

Sølvbryllup
23-07 NOV-75 GF 61
 Carsten og Annett Parelius
 Tornekrogen 61
 3500 Værløse

Fødselsdage
95 år
08-08  334-NOV-38  GF 50 
 Erik Petersen 
 Højreby Husevej 1, 4920 Søllested
90 år
07-08  27-NOV-45  GF 24 
 Henrik Rasmussen 
 Haugbøllevej 19, 5900 Rudkøbing
85 år
13-07  1213-NOV-48  GF 18 
 Niels Christian Jensen 
 Åkandevej 5, 3500 Værløse
23-07  333-MAJ-49  GF 01 
 Jørgen Bøge Jørgensen 
 Tjørneengen 8, 2791 Dragør
29-07  622-MAJ-49  GF 23 
 Bent Jacob Justesen 
 Kromarkvej 7 A, 7400 Herning
03-08  814-MAJ-49  GF 11 
 Preben Holm Jensen 
 Åsen 29, 3730 Neksø
08-08  470-MAJ-49  GF 72 
 Viggo Schmidt 
 Thorsens Plads 32 B 
 6740 Bramming
09-08  315-MAJ-49  GF 22 
 Peter Bent Maansson 
 Odensevej 242, 5600 Fåborg
80 år
15-07  010-NOV-53  GF 07 
 Aage Halling 
 Aronsvej 314, Karrebæk 
 4736 Karrebæksminde
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14-07  NOV-74  GF 61 
 Henrik Kaare Sørensen 
 Kissendrupvej 34, St. Favrby 
 4654 Fakse Ladeplads
16-07  JUL-75  GF 16 
 Ole Kai Christensen 
 Rådhusvænget 23, 1. tv. 
 3600 Frederikssund
18-07  JAN-74  GF 57 
 Ole Abildgaard Eskildsen 
 Bevtoftvej 25, 6541 Bevtoft
19-07  FEB-74  GF 61 
 Knud-Erik Madsen 
 Haspeholm, Sundbylillevej 30 
 3600 Frederikssund
20-07  JUL-74  GF 01 
 Erik Venningdorf 
 Dr. Lemisch-Strasse 8 
 A-8054 Graz, Østrig
22-07  JUL-75  GF 01 
 Niels Erik Møller 
 Borrebyvej 27, 1., 2700 Brønshøj
24-07  MAJ-73  GF 19 
 Simon Kristian Lundgaard 
 Gjellerodevej 26, 7620 Lemvig
24-07  NOV-75  GF 34 
 Kristian Klitgaard Christensen 
 Katbyvej 7, 9600 Aars
27-07  MAJ-73  GF 23 
 Jens Kølbæk Christensen 
 Kongehøjen 7, 7500 Holstebro
28-07  JUL-73  GF 06 
 Karl Hede Petersen 
 Kløvervænget 10, 6040 Egtved
29-07  JAN-77  GF 05 
 Jørgen Øllegaard Johnsen 
 Ølstedvej 106, Ølsted, 8380 Trige
29-07  APR-72  GF 29 
 Steen Bo Hansen 
 Trelde Næsvej 69, 7000 Fredericia
31-07  JUL-75  GF 52 
 Per Råe Hansen 
 Båndhøjvej 1, 4791 Borre
05-08  JAN-74  GF 43 
 Henrik Jensen 
 Stærevej 4, st., 9900 Frederikshavn
50 år
20-07  JUN-83  GF 62 
 Bjarne Dalsgaard 
 Agnetevej 9, 2740 Skovlunde
22-07  DEC-83  GF 01 
 Steen Michael Rylander 
 Pilesvinget 25, 2700 Brønshøj
22-07  JUL-81  GF 04 
 Erling Gaardsted 
 Margrethevej 19, 7700 Thisted
24-07  DEC-84  GF 26 
 Lars Koch-Christensen 
 Elkjærvej 141, 7500 Holstebro
27-07  AUG-82  GF 15 
 Jens Christian Højgaard 
 N.F.S.Grundtvigsvej 16, 8800 Viborg
28-07  SEP-83  GF 16 
 Peter Jeppesen 
 Rosenvængets Hovedvej 34, 1. th. 
 2100 København Ø
29-07  MAR-84  GF 01 
 Peter Bohn Ostenfeldt 
 Folebjerggårdsvej 18, 3540 Lynge
30-07  MAR-83  GF 25 
 Per Bunde Christensen 
 Bjernedevej 55, 4180 Sorø
07-08  MAR-83  GF 46 
 Peter Mattesen 
 Emmerlevvej 25, 6280 Højer

07-08  MAR-83  GF 59 
 Michael Hansen 
 Umanakvej 195, 6715 Esbjerg N
08-08  SEP-83  GF 05 
 Jørgen Olesen 
 Højdevej 16, 4. th., 
 2300 København S

Dødsfald 
604-NOV-39 GF 46
 Helmuth Brink
 Kromai 220, Løjt Kirkeby
 6200 Aabenraa
986-NOV-40 GF 56
 Benny Børge Emil Thomsen
 Sigynsvej 5, 9800 Hjørring
47-NOV-41 GF 01
 Emil August Rasmussen
 Pyrus Alle 15, 2770 Kastrup
258-MAJ-43 GF 42
 Ejner Hedam Hansen
 Vænget 8, Dyrehaven
 5800 Nyborg
266-MAJ-43 GF 02
 Vagn Paahlsson
 Rytterkasernen 9, 0002
 5000 Odense C
821-NOV-48 GF 18
 Poul Grønberg
 Rørdamsvej 1 H, 0103
 3400 Hillerød
1016-NOV-48 GF 33
 Jørgen Clausen Kock
 Birkehøjvej 2, 5591 Gelsted
202-MAJ-49 GF 01
 Leif Okholm Riis
 Baldrianvej 13, 2900 Hellerup
124-NOV-49 GF 27
 Jørgen A. Hørup
 Østerbro 10 F, 2., 7800 Skive
450-NOV-49 GF 02
 Jørgen Erik Schreiner
 Fuglebakken 20, 5560 Aarup
809-NOV-51 GF 10
 Poul A. Jørgensen
 Dyssebakken 9, 9210 Aalborg SØ
566-NOV-53 GF 12
 Henning Jacob Jensen
 Egehovedet 32, Hou
 8300 Odder
580-NOV-53 GF 55
 Torkild Bruun
 Drammelstrupgård
 Drammelstrupvej 1, Tirstrup
 8400 Ebeltoft
057-NOV-54 GF 05
 Bruno Møller Gregersen
 Visbjerg Hegn 226
 8320 Mårslet
652-NOV-54 GF 01
 Hans Aage Nielsen
 Teglværksparken 15
 4291 Ruds Vedby
635-SEP-60 GF 100
 Bjarne Hansen
 Sagaparken 6
 2920 Charlottenlund
973-APR-68 GF 40
 Jens Vestergaard
 Kjellerupsgade 56, Visborg
 9560 Hadsund
JAN-70 GF 13
 Ole Madsen
 Lillevangsvej 16, Døjringe
 4180 Sorø
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APR-08 GF 13
 Morten Justesen
 Krovænget 2
 4270 Høng

 TAK

Hjertelig tak til Midtsjællands Garderforening 
for besøget og opmærksomheden på min 85 
års fødselsdag d. 24. marts. Viggo Hansen

En stor og hjertelig tak til repræsentanter fra 
Sydsjællands Garderforening, der glædede mig 
med et hyggeligt besøg og gave ved min 70 års 
fødselsdag. 666-JUL-62 Ib Pedersen

Hjertelig tak til Viborg og Omegns Garderfor-
ening for fremmødet af formand og fanebærer 
v. min 75 års fødselsdag. Tak for den medbragte 
portvin. 487-MAR-58 Søren Bøge

Hjertelig tak til Garderforeningen for Frederi-
cia og Omegn, Årgangsforeningen MAJ-63 og  
gamle gardere for fremmøde og fine gaver ved 
min 70 års fødselsdag.
 348-MAJ-63 Arne Hedegaard

Hjertelig tak til Køge og Omegns Garderfor-
ening for den flotte gavekurv samt fremmøde i 
anledning af vort guldbryllup den 23. marts.
 Grethe og 104-NOV-55 Sven E. Høj

Til Den Fynske Garderforening.
Hjertelig tak for portvin og besøg af sekretær 
Aage Duch på min 90 års fødselsdag.
Også en stor tak for det flotte fødselsdagskort 
fra præsidenten for De Danske Garderforenin-
ger, generalmajor Jan Brun Andersen.
 442 JUL-45 Ejgil Paulsen

Tak til Stevns Garderforening for gave og frem-
møde på min 60 års fødselsdag.
 MAJ-74 Peder Ravnshøj

Tak til Odder og Omegns Garderforening for 
den fine gave og besøget den 5. april 2013, ved 
566-NOV-53 Henning Jakob Jensens 80 års 
fødselsdag.
Henning J. Jensen har været sygdomsramt 
siden 2011 og blev desværre yderligere ramt af 
en blodprop den 10. april 2013, som han aldrig 
kom sig over. Den 8. maj sov han stille ind.
Så derfor en stor Tak til Odder og Omegns 
Garderforening og D.Y.V for Fane og Vagt ved 
bisættelsen den 17. maj 2013 i Halling Kirke.
 På familiens vegne, Karen Jensen

En stor tak til medlemmerne af bestyrelsen for 
Odder og Omegns Garderforening for frem-
møde og gave på min 90 års fødselsdag.
Ligeledes en stor tak til Præsidenten for De 
Danske Garderforeninger, generalmajor Jan B. 
Andersen for det meget fine kort.
 848-NOV-45 Jens Peter Ulstrup

En stor tak til Vestsjællands Garderforening for 
fremmøde og portvin til min 70 års fødselsdag. 
Ligeledes en stor tak til årgangsforeningen ved 
Niels Vestergaard. 836-SEP-62 Bent Larsen

Hjertelig tak til Himmerlands Garderforening 
for gave og fremmøde på min 70 års fødsels-
dag. 908-SEP-62 John Nielsen

Hjertelig tak til Sydsjællands Garderforening 
for vin og blomster til vort guldbryllup og for 
gamle garderkammeraters opmærksomhed i 
form af vin og gavekort. Også tak til formand 
og garderkammerater for fremmøde med fane. 
Det glædede os meget. Med venlig hilsen
 Alix og 093-MAJ-56 Flemming Hadsbjerg
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Du kan støtte De Danske Garderforeninger, hver gang du tanker. Det ene-
ste, du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres spon-
soraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har 
tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du 
tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig.
Kontakt De Danske Garderforeninger og hør, hvordan du hurtigt og nemt 
kommer i gang med at tanke penge til dem.
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