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Kære Garderkammerater
Præsidiet og jeg vil gerne 
benytte lejligheden til at sige 
jer alle tak for et godt 2012. 
Tak for indsatsen, den har 
været flot og imponerende 
stor.
Tak for indsatsen for vore 
Gardere i ind- og udland, og 
tak for indsatsen i forbindelse 
med Gardernes hjemkomst 
fra Afghanistan – indsatsen 
har, som sædvanlig, været 
flot. Tak for at bidrage til 

udviklingen af De Danske Garderforeninger, men ikke mindst jeres 
egen Garderforening – det er det, der bringer os videre.
Og ikke mindst tak til alle, der bidrog til kampen for bevarelse 
af værnepligten. Med det indgåede forsvarsforlig er antallet af 
værnepligtige godt nok reduceret en smule – men vigtigst af alt 
er, at værnepligten som begreb er bevaret. Ikke kun bevaret i for-
ligsperioden, men som begreb. Så en stor tak til alle jer, der talte 
værnepligtens sag, og en stor tak til regering og partierne bag 
forliget, der nu har slået fast, at værnepligten er en kerneværdi i 
det danske samfund.
Men selv om der er indgået forlig, er alt i forliget jo som bekendt 
ikke helt på plads. For Gardere er spørgsmålet om garnisonering 
ganske givet et væsentligt emne. 
At den vagtgående del af Livgarden hører til på Livgardens Kaserne 
er der, ganske naturligt, ikke stillet spørgsmålstegn ved. Men 

som bekendt har 
Regimentets place-
ring i Høvelte været 
bragt op. Her er der 
ikke tale om følelser 
eller kerneværdier. 
Der er ikke tale om 
historisk betingede 
begrundelser eller 
traditioner – nej, her 
er der tale om gan-
ske almindelig sund 
fornuft og godt købmandskab. Jeg går ud fra, at I alle har læst 
indlæg fra Regimentets tre militære fagforeninger om det fornuf-
tige (eller ufornuftige) i at flytte Livgarden fra Høvelte. Og mon 
ikke også vore politikere, når de får nærlæst konsekvenserne, vil 
bevare Livgarden i Høvelte. Så selv om alle byer i Danmark natur-
ligvis ville være både glade for og stolte over at få Livgarden som 
”deres” regiment, mon så ikke sund fornuft endnu en gang sejrer, 
og Livgarden forbliver, hvor den er.
Og så mangler der naturligvis hele implementeringen af forliget, 
og ikke mindst her hvilken indflydelse det vil have på Livgarden. 
Hvilke opgaver (ud over vagttjenesten) vil Regimentet skulle løse i 
fremtiden. Men Gardere er jo ikke i tvivl. Livgarden vil, også i frem-
tiden, uddanne både vagt- og kampenheder af højeste kvalitet.
Præsidiet og jeg ønsker jer et rigtigt godt Nytår – og vi ser frem 
til samarbejdet i 2013.

Med Garderhilsen, Jan Brun Andersen

Det sker i 2013
JANUAR 
Tirsdag 1/1 – Vagtskifte på Amalien-
borg i rød galla.

Lørdag 26/1 – Forældredag, Garderka-
sernen, Høvelte.

DG landsskydning på 15m afvikles i 
egen garderforening.
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8 9Veteraner hjælpes i gang med terrænarbejde Donationer til Livgardens Historiske Samling

Lasse Harkjær, Oberst, kammerherre
Chef for Den Kongelige Livgarde.

Godt nytår med mange udfordringer
Her ved indgangen 
til 2013 vil jeg ønske 
alle tjenstgørende og 
gamle gardere et rigtigt 
godt nytår.

2013 bliver i sandhed 
et spændende nyt år 
for Livgarden. Først og 
fremmest skal regi-
mentet have ny chef. 

Den 1. februar overgiver jeg kommandoen over Livgarden til 
oberst Klavs Lawes.

Klavs Lawes kommer fra en stilling som forsvarsattache i Moskva, 
og før det var han forsvarsattache i Warszawa. Men tilbage i 2002 
og 2003 var han chef for 1. Livgardebataljon og derefter i 2004 
chef på hold 10 i Kosovo, hvor der fra Livgarden var et kompagni 
og store dele af staben.

Jeg ønsker Klavs Lawes al mulig held og lykke i den nye funktion, 
medens jeg selv skifter til funktionen som Adjudantstabschef.
For Livgarden betød forsvarsforliget, der blev indgået den 30. 
november, at visse ting blev sat på plads, medens andre endnu 
afventer en afgørelse.

Jeg tror de fleste ved, at Livgarden var glade for at se værnepligten 
bevaret. Ikke bare ved Livgarden men i hele forsvaret. Fremadret-
tet vil 4200 blive indkaldt hver år, og heraf vil ca. 20 % komme 
til Livgarden. Værnepligten er derudover bevaret frem til 2020, 
hvilket giver en god ro på det spørgsmål.

Soldaterforeningerne, herunder Garderforeningerne, har været 
meget aktive i arbejdet med at sikre værnepligten, og det siger vi 
naturligvis tak for.

For vores stående styrke, ser det ud som om vi i skrivende stund 
er kommet fint igennem. Resultatet af forliget peger på, at de to 
stående bataljoner slås sammen til en. Når man ser på indholdet 
af de to bataljoner i dag giver det vel god mening, at vi fremover 
har en bataljon med to panserinfanterikompagnier, et større 
stabskompagni og en robust bataljonsstab.

Der kom ikke afklaring på spørgsmålet om Livgarden skal flytte 
til Vordingborg, sådan som man har kunne læse, at det var blevet 
foreslået. Det er der heldigvis ikke taget stilling til. Vores politikere 
ønskede en mere detaljeret analyse, herunder et militært bud på, 
hvorledes man bedst placerer hæren på landets kaserner.

Jeg er af den klare mening, at Livgarden skal ligge der hvor det 
giver bedst mening for Livgarden og Forsvaret. En placering i Vor-
dingborg vil gøre alle vore opgaver mere besværlige og dyrere, så 
når man i forliget skriver, at vi i Forsvaret skal være miljøbevidste, 
giver det selvfølgelig ikke meget mening at kaste alle ud på lange 
køreture mellem tjenestestederne i Nordsjælland/København og 
Vordingborg. Men der kan jo være argumenter vi ikke kender til.

Lad os derfor håbe, at det bliver et ægte militært bud, der kom-
mer på Livgardens fremtidige placering, og at man denne gang 
involverer Livgarden i arbejdet.
Rigtig godt nytår.

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

Forretningsfører: 578-JUL-62 Hans-Erik Skov Nielsen

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
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Da grøn blev blå

Fanen henlagt i fanestøtten. På billedet ses faneløjtnant kaptajn A. Dinesen.
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Af garder Nichlas Ørbæk Knudsen, landstalsmand

Datoen var d. 26. november, en råkold efterårsmorgen, hvor 
duggen stadig lå som perler over det efterårsgrønne græs-
tæppe på fodboldboldbanen. En ny dag stod på spring, en 
dag, der stod på endelig overdragelse fra Garderkasernen i 
Høvelte til Livgardens Kaserne på Gothersgade. En dag man 
som garder vil mindes og huske tilbage på med stolthed og 
med ære.

En dag som ingen anden
Solen var langt fra stået op, før de første gardere vågnede til, 
hvad der ville gå hen og blive en af de mest mindeværdige dage, 
de som gardere ville opleve. 
Først stod morgenrengøringen for døren, og med den indarbej-
dede rutine blev gulvet vasket, støvet tørret af og sengetøjet 
pakket sammen, inden man nåede rigtigt at vågne. Stueeftersy-
net ville denne dag blive noget anderledes, end man var vant til. 
Denne dag skulle der stilles i fuld blå uniform, klar til eftersyn af 
udrustning og uniform forud for vagtinspektionen og den efter-
følgende fanefremstilling.
Dagens tjeneste startede ud med appel i kompagnigården, hvor 
garderne kort blev instrueret i, hvordan dagen ville forløbe. 
Solen var nu så småt begyndt at kigge frem bag det skyklædte 
himmelbillede, og garderne var klar til dagens første inspektion. 
Alt skulle være i orden. Støvlesnuderne skinnede, taskerne og 
sabelskederne ligeså. Man var nu klar til indøvelse forud for 
vagtinspektionens vagtskifte senere på dagen. 
Med appel og inspektion overstået og indøvning påbegyndt var 
stemningen blandt garderne gået fra at være let og livlig til nu 

igen at være koncentreret og fokuseret. Man var godt klar over, 
at denne dag ville være den sidste endelige kontrol forud for 
rotation fra Høvelte til Gothersgade. Denne rotation var noget, 
man gennem de sidste fire måneder både havde set frem til, 
men samtidig også var nervøs for, da man ikke havde nogen idé 
om, hvad tiden ”der inde” ville bringe. Man havde hørt alverdens 
historier fra kammerater, der tidligere havde gjort tjeneste i Den 
Kongelige Livgarde. Nogle bedre end andre, men fælles for alle 
garderne var, at man var klar til at prøve noget nyt og klar til at 
få sig en ny hverdag, hvor to dage aldrig lignede hinanden. 
Da Frederik d. 3. plads ikke kunne huse tre vagthold på samme 
tid, og da alle skulle gennemføre et kongevagtsskifte, havde man 
delt øvelsesvagtholdene op, så et hold ad gangen gennemførte 
et vagtskifte, som det ville se ud på Amalienborg. Dette var 
efterhånden ved at være ren rutine, og folk havde efterhånden 
fået så meget eksercits i hovedet, at man drømte om vagtskifte 
om natten. Bestemt ikke noget skidt udgangspunkt forud for fire 
måneders vagttjeneste. 

Fanefremstillingen
Med overstået kontrol og indøvning blev øvelsesvagtholdene 
ført ind på Frederik d. 3. plads og stillet op på tre geledder. Man 
havde hørt om denne dag, men selvom appellen fra morgenstun-
den havde afsløret, hvad det var, der skulle ske, var man alligevel 
ikke helt klar over, hvordan en fanefremstilling ville foregå. 
Med efterårsrøde næser og halvfrosne fingre, stod 300 gardere 
snorlige, på tre geledder, inddelt i de tre øvelsesvagthold. Indtil 
alle var på plads, var stemningen løssluppen og spændt. Folk talte 
sammen på kryds og tværs af geledderne, indtil man fik en” giv 
agt”, hvorefter alle gardere lynhurtigt indtog deres vante opstil-
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Af Kaptajn M. Lihme, presse- og informationsofficer.

Efter fire måneders tro tjeneste som Landstalsmand hos Den 
Kongelige Livgarde, træder garder Kjellerup pr. 30. november 
af og overgår i stedet til Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse. 
I den forbindelse overdrages stillingen til garder Ørbæk, der 
netop har færdiggjort fire måneders grøn tjeneste og tilkæm-
pet sig en status som garder sammen med ca. 300 kolleger fra 
augustholdet. 

Fra jord under neglene til papir mellem 
fingrene
At tiltræde som landstalsmand hos Den Kongelige Livgarde 
betyder blandt andet, at man afgår fra vagt- og eksercitsuddan-
nelsen for i stedet at tiltræde en fuldtidsstilling som talsmand 
for samtlige rekrutter og gardere på henholdsvis Garderkasernen 
og Livgardens kaserne. Rollen som landstalsmand bringer ikke 
blot en væsentligt differentieret hverdag fra hvad man forbinder 
med en almindelig garders hverdag, men også en række nye og 
anderledes udfordringer med sig. Man forbinder som regel en 
garder med bjørneskindshue, skinnende og blankpudsede tasker. 
Derfor vil landstalsmandens arbejde i manges øre lyde kedeligt, 
langtrukkent og for nogle vil funktionen heller ikke gøre ham 
fortjent til at blive kaldt garder. Hvad mange ikke tager højde for, 
det er ansvaret og de arbejdsopgaver der har til hensigt at hjælpe 
og varetage kollegerne. 
”Det at gå fra den grønne tjeneste, hvor dagligdagen stod på 
lange dage fyldt op med tjeneste i felten, hvor man gik fra at 
være konstant beskidt, svedende og fysisk udfordret, påtager jeg 

Posten som landstalsmand er overdraget

Livgarden

Meget af garder Ørbæks tid går ved hans arbejdsstation i bygning 3 på garderkasernen. I samme bygning er Den Kongelige Livgardes stab 
også placeret, hvilket er praktisk i forbindelse med den daglige koordination.

mig nu i stedet en helt anden rolle, hvor jeg skal bruge nogle helt 
andre og mere administrative kompetencer. Jeg skal ikke længere 
indgå som en del af en enhed, men i stedet stå som frontfigur 
og repræsentere en hel enhed.” Lyder det fra den netop tiltrådte 
landstalsmand. 

Fra skolebænk til skrivebord
Før garder Ørbæk valgte at aftjene sin værnepligt på Garderka-
sernen, færdiggjorde han en HHX i hjembyen Thisted, som også 
dannede rammerne omkring opvæksten i andre henseender, 
hvor blandt andet fodbold har stået højt prioriteret i dagligda-
gen. Efter uddannelsen på HHX fik garder Ørbæk en stilling som 
underviser på en efterskole, hvor han primært varetog under-
visningen i idræt og som støttelærer. Derudover fungerede han 
som elevernes talerør, hvis de følte behov for vejledning eller 
støtte i forbindelse med problemer på hjemmefronten, eller i 
skolen. 
”Jeg føler selv, at erfaringerne fra efterskolen har givet mig en 
lang række kompetencer og en vis ballast. Det er ting jeg kan 
bruge i funktionen som landstalsmand og som jeg også kan tage 
med mig videre i livet.”
Udover at fungere som underviser, var han desuden ansat i den 
lokale hal og kulturcenter, hvor han primært stod for afvikling 
af møder, sports- og kulturarrangementer. Dette har efter hans 
eget udsagn givet en række færdigheder mht. at have overblik og 
kontrollere at alt forløber planmæssigt. 
”Jeg føler mig selv godt rustet til denne opgave, da jeg på trods af 
min relativt unge alder har en lang række erfaringer at trække på, 
som har relevans for mit daglige arbejde.” Udtaler garder Ørbæk.

ling. Chefen for øvelsesvagtkompagniet, kaptajn C. Søemod, stod 
foran øvelsesvagtholdene klar til at overdrage kommandoen til 
obersten. Derefter fulgte en tale henvendt til garderne, hvori det 
blev fortalt, hvordan man siden regimentets oprettelse havde 
værnet og vogtet over såvel de kongelige slotte og palæer såvel 
som over Livgardens fane. En fane, der med Livgardens sol i hjør-
net og Rexmærket i midten var symbol for den ære og stolthed, 
man gennem de sidste fire måneder havde gjort sig fortjent til at 
videreføre fra sine forgængere. Fanen blev ført frem og placeret i 

de opstillede faneholdere således, at fanen svajede i vinden. 
300 gardere stod der som én samlet enhed, præsenterende 
gevær for den fane, der med sin symbolske værdi var indbegre-
bet af alt det, man havde gennemgået fire måneders uddannelse 
for. Endelig stod man der. I den blå uniform, der med sin tradi-
tion og historik fik garderne til at fremstå som de vagtgående 
gardere, de nu var blevet. Man var nu klar til at værne om det 
danske kongehus og dets slotte og palæer. Klar til at varetage en 
skarp opgave. Man var nu endelig blevet blå. 
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Af MG Marcussen og MG Soelberg 2/III/LG. 

Fredag den 12/10-2012 var der planlagt teori i 4 timer på 
Garderkasernen i Høvelte hvor alle rekrutter der havde til-
meldt sig faldskærmsudspring med staticline skulle deltage i 
undervisningen før at de kunne få lov at springe.  

Humøret var højt i auditoriet på trods af, at 2. kompagni havde 
været på skydelejr det meste af ugen og alle var lidt i søvnun-
derskud. Vi havde 4 gode og spændende timer, hvor vi fik alle 
detaljer om hvordan og hvorledes, det var at springe i faldskærm. 
Som afrunding af de 4 teoritimer var der en prøve, som man 
skulle bestå for at få lov til at springe. 
Dagen efter, kl. 06.50, kørte to venlige sergenter 80 rekrutter 
til Nordsjællands Faldskærms Klub som ligger i Frederikssund. 
Vejret var ikke med os fra morgenstunden hvor det regnede og 
tvivlen om at komme ud og springe var begyndt at melde sig. 
Men på trods af det, så var humøret i top og efter vi havde for-
plejet os selv med morgenbrød og kaffe, så var det blevet tid til 
at øve og gøre klar til de kommende spring. 
Eftersom vi var en stor flok rekrutter, så var der en del ventetid. 
Denne ventetid blev brugt på hygge og snak mellem 1. og 2. 
kompagni. Da klokken nærmede sig kl. 14.00 og vi alle havde 

Faldskærmsudspring 
hos Nordsjællands 
Faldskærms Klub 
(NFK)

ventet siden kl. 07.30, blev det besluttet, at der skulle være en 
prøveflyvning, hvor instruktører skulle op og springe for at tilse 
vejrsituationen. Desværre blæste det for meget på det tidspunkt. 
Derfor besluttede nogle af rekrutterne sig for at tage hjem, eller 
tilbage på kasernen og vente til søndag med at springe. Så blev 
der bare den mindre tid at vente i, hvis nu vejret skulle ændre sig. 
Det endte med, at vi var ca. 30 mand tilbage og man kan tage 
4-5 ture i timen, så det skulle nok kunne lade sig gøre. 
Da klokken slog 16.00 kom den gode nyhed! – vi kunne endelig 
springe, vinden var aftaget. De tre første hold fik alt udstyret på 
og blev checket ud, som betyder at man er klar til at springe.
Når man var kommet op i luften og en af instruktørerne åbnede 
op for døren, stak man hovedet ud for at han kunne vise én. 
hvor det var man skulle lande. Hvis man ikke selv fik hovedet 
langt nok ud, tog de bare fat i nogle huller som sad i toppen af 
ens hjelm – så hovedet skulle nok komme ud på en eller anden 
måde. Dernæst skulle man sidde helt ude på venstre balle for at 
kunne lave et ordentlig exit ud af flyveren. Når man var sprunget 
ud, havde man den fedeste følelse i kroppen over at ”YES, jeg 
gjorde det.”
En af rekrutterne var dog nødt til at lave nødproceduren (cut 
away), da hendes liner havde lavet alt for mange snoninger til, at 
hun kunne komme ud af dem. Jo mere hun prøvede, jo mere sno-
ede de sig sammen, og så var skærmen ikke optimal til sidst. Når 
man først havde fået lavet sit cut away, var der ellers bare frit 
fald, indtil man fik trukket i reserve håndtaget, og en ny skærm 
foldede sig ud. Rekrut Soelberg fik meget ros fra instruktørerne 
for den korrekte udførsel af nødproceduren. Hun er stadig helt 
klar på flere spring. 

Man forstår først det man lige har gjort, når man står på jor-
den, og ser op på de andre der stadig hænger deroppe.

Klar til spring. Fra venstre ses MG Overgård og MG Østergård.
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Såret soldat besøger restaurant Noma

Alle rekrutterne som var med denne dag, sagde at det var en 
vild oplevelse, og at de helt sikkert ville have flere ture en anden 
gang. Dog er der regler for, hvornår man må flyve, og hvornår 
man ikke må. Kl. 18.00 skulle flyveren atter være nede på jorden 
igen. Det betød dog for to hold, bestående af fire mand på hvert 
hold, at de ikke fik sprunget.
Inden vi alle tog hjem, skulle vi have skrevet på vores log-kort, 
at vi havde haft vores første spring og dernæst gik vi ind og 
købte en lille vinge, som vi kan sætte på venstre skulder af vores 
M/69.
Dem der ikke fik sprunget denne dag, fik chancen igen fredag d. 
19/10-12.
Det var en enormt god tur sergent Awad fik arrangeret. Stor tak 
til ham. 

Af overkonstabel af første grad A. Kjær. 

Den kongelige livgarde har gennem nyere tid erfaret på den 
værste måde, at når man sender soldater i krig kan det ende 
med svære fysiske eller psykiske skader på personel.

Dette er tilfældet for Henrik Møller Morgen som mistede sit højre 
underben i Afghanistan sommeren 2012 under sin udsendelse 
med hold 13. 
Forud for turen til Afghanistan læste Henrik til kok, og gjorde sin 
uddannelse delvist færdig, dog besluttede Henrik sig for at han 
ville til Afghanistan sammen med SIKRING/ESKORTE sektionen 
ved Livgarden forinden afslutningen på hans uddannelse, og efter 
missionens afslutning i Afghanistan ville han så færdiggøre sit 
studie og fortsætte som kok. 
Den 18. juni 2012 gik Henrik på en IED i Afghanistan og mistede sit 
højre underben. Henrik blev repatrieret til Danmark, og har siden 
gået til genoptræning. Henriks drømme om at blive kok blev stort 
set ødelagt, da det simpelthen ikke er muligt for Henrik at kunne 
blive i stand til at ”stå oprejst i op til 10 timer i køkkenet om dagen” 
fortæller Henrik. 
På baggrund af sit tidligere ønske om at blive kok tog kontakt-
officerselementet ved Den Kongelige Livgarde kontakt til restau-
rant Noma, med henblik på at komme på besøg og se hvordan de 
arbejder, og for at vække liv i Henriks gamle ønske.

Den 13-11-2012 tog kontaktofficershjælper overkonstabel af 
første grad Alex Kjær, og Henrik på besøg ved Noma og deres 
”Food Lab”. Vi blev taget godt imod hos de ansatte på Noma 
og de ansatte gik straks i gang med at forklare hvordan deres 
hverdag ser ud, hvilke fremgangsmåder de har, og hvordan de 
udvikler deres retter. Den 28 årige Ben fra Skotland brugte en hel 
time i dialog med Henrik på at forklare en del om deres arbejde 
ved Nomas Food Lab, hvilket var til stor interesse for Henrik. 
Ved besøget blev der også tid til enkelte smagsprøver, deriblandt 
kakerlaksoya og dehydreret søstjerne testikler. Efter besøget ved 
Food Lab blev vi inviteret ind hos Nomas testkøkkener, hvor vi 
blev vist rundt af selveste René Redzepi der er chef for Noma. På 
restauranten fik vi lov at se, hvordan de tester forskellige retter, 
og hvordan de mange ansatte arbejder i op til 80 timer om ugen. 
Henrik fik mulighed for at fortælle om sin historie til René som 
tydeligvis gjorde indtryk på chefen, da han i slutningen af besøget 
tilbyder Henrik, at han blot kan komme forbi Noma til hver en tid 
og ”hænge ud” og endda hjælpe til i køkkenet, hvis han var inte-
resseret. Budskabet blev taget godt imod, og Henrik takkede pænt 
vel vidende, at dette tilbud ikke kommer fra hvem som helst. Dog 
er Henrik meget klar over sin situation og kaster sig ikke blindt ud 
i et forestående forløb hos Noma.
Henrik er jævnligt i kontakt med kontaktofficerselementet ved 
Den Kongelige Livgarde, og mon ikke han lægger vejen forbi Noma 
ved lejlighed.

Forventningen en stor. Fra venstre ses MG Marcussen, MG 
Soelberg, MG Harringer og MG Birk.
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- Det er et genialt sted at beskæftige gutter med den slags proble-
mer. Der er færre mennesker omkring dem og frisk luft. Her kan vi 
støtte folk, som har taget et ordentligt skrald på krop og sjæl for 
os andre, og samtidig får vi en ekstra hånd, siger Munck, der har 
fået aftalen i stand qua sin fortid som kontaktofficer for udsendte 
soldater ved Livgarden.

Kroppen sagde nej
Medarbejderne tager ud i terrænet for at løse dagens opgaver, 
men den 37-årige overkonstabel Ole Konge Jensen bliver tilbage. 
Han er egentlig tilknyttet Livgarden, men det seneste år har han 
været i lære som skov- og naturtekniker ved terrænelementet. På 
hans seneste udsendelse (af 7) i Afghanistan i 2007 døde to af 
hans kammerater. Efter hjemkomsten blev han diagnosticeret med 
Posttraumatisk Stresssyndrom (PTSD).
Ole har været meget opsøgende i forhold til hjælp fra psykologer 
mv., og da han blev ved at have det dårligt efter at være kommet 
til Livgarden, fandt man frem til muligheden for at blive tilknyttet 
terrænelementet.
- Det har betydet, at jeg har fået det rigtig godt igen. Jeg kan 
ikke takke dem, der har hjulpet mig, nok for at have fået denne 
mulighed.

Boede i Sveriges skove
I mellemtiden er den 29-årige konstabel Ove Bernd Meier-Larsen 
dukket op. Han er også ansat ved Livgarden, men som Ole er han 
blevet tilknyttet terrænelementet efter at have fået konstateret 
PTSD efter sin udsendelse i Afghanistan i 2010. Der bliver sagt 
godmorgen til ham.
- Godmorgen for mig var i fredags (dette er onsdag red.). Jeg har 
ikke sovet siden – kun små powernaps.
Udsendelsen var Ove Bernd Meier-Larsens første, og et halvt år 
efter hjemkomsten kom problemerne for alvor, og han blev syge-
meldt i starten af 2011.
- I tre måneder kørte jeg i fast rutefart mellem hjemmet i Odense 
og Sverige, hvor jeg boede i skovene, så jeg kunne være for mig 
selv.

Veteraner hjælpes 
i gang ved terræn-
arbejde

Tekst og foto: Carsten Randers, journalist, FBE

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes (FBE) terræn-
element i Høvelte har med stor succes tilknyttet flere krigsve-
teraner med psykiske efterveer.
Der er morgenmøde ved FBE’s terrænelement på Garderkasernen, 
og dagens opgaver bliver fordelt. Til stede er den daglige leder, 
seniorsergent Henrik F. Munck, to fastansatte skov- og naturtek-
nikere og to soldater. Begge soldater har psykiske efterveer efter 
udsendelser, og nu er de tilknyttet terrænelementet for at komme 
i gang igen.

Lederen af terrænelementet, Henrik F. Munck (tv.), sætter pris på den ekstra hånd fra veteranerne. Ove Bernd Meier-Larsen (th.) har i dag 
opgaver i skiveværkstedet.

Ole Konge Jensen må i modsætning til de andre veteraner bruge 
motorsav. Han er blevet certificeret gennem sin uddannelse.
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Donationer til LGHS i 2012
Livgardens Historiske Samling har i løbet af 2012 – med meget 
stor tak – modtaget en række donationer med relation til Den 
Kongelige Livgardes indsats i rammen af International Security 
Assistance Force (ISAF) missionen i Afghanistan. 

Donationerne er nemlig en forudsætning for at Livgardens Histo-
riske Samling kan dokumentere livgardens indsats samt formidle 
regimentets historie i relation til indsatsen i Afghanistan – ikke 
blot nu og her men også i fremtiden.
Livgardens personel fra ISAF 13 har været særdeles proaktive. 
Livgardens Historiske Samling har således modtaget en række 
genstande mv., som bl.a. er væsentlige for at kunne give et indblik 
i missionen nu og her. 
Livgardens Historiske Samling har i gennem 2012 også modtaget 
en lang række betydelige genstande, fotos dokumenter mv. fra 
Livgardens personel, som har relation til tidligere ISAF Hold. Disse 
donationer er væsentlige i forhold til at kunne beskrive og for-
midle LG indsats i Afghanistan i det lange perspektiv. 
Alt i alt synes Livgardens Historiske Samling godt rustet, når det 
gælder mulighederne for at kunne formidle Livgardens virke i 
Afghanistan på enkeltmands- og på kompagniniveau siden mis-
sionens start i 2002.
En af de tilbageværende udfordringer er at sikre større genstande 
fra ISAF missionen. Her tænkes bl.a. på køretøjer. Pt. arbejder Liv-
gardens Historiske Samling bl.a. på at få et mindre antal køretøjer, 

Seneste donation fra LG ISAF tjeneste. Kvartermærker fra Bravo-kompagniet (B-COY) ISAF Hold 13. Skjoldet har været ophængt i Main Ope-
ration Base Price og kvartermærkeflaget har været opstillet i Patrol Base Hazrat. Sidstnævnte kan ses i Livgardens museum i Gothersgade. 
Bemærk den vellykkede kombination af Den Kongelige Livgarde og Gardehusarregimentets afdelingsmærker. B-COY var et sammensat 
kompagni fra nævnte regimenter. 

der er repræsentative for Livgardens tjeneste i ISAF rammen, til 
regimentet.
Men der er stadig plads til mange flere genstande, fotos, doku-
menter mv. i Livgardens Historiske Samling – og ikke kun fra ISAF 
missionen. Særligt genstande fra tjenesten på Balkan og i Irak 
eftersøges. 

Ingen dårlig samvittighed
Siden maj 2012 har Ove tre gange om ugen fra kl. 9-12 været ved 
terrænelementet. De andre dage kan der være planlagt psykolog-
besøg, idræt og andre ting, som holder ham i gang.
- Det er en suveræn mulighed, og jeg skal ikke have dårlig samvit-
tighed over, at jeg ikke kan præstere som de andre i min enhed.
Men fremtiden er svær at forudsige lige nu. Han har lige fået ende-
lig besked om, at han ikke som håbet skal tilbage til sin enhed. Han 
skal i stedet afklares og stoppe ved forsvaret.
- Det var hårdt, da det gik op for mig, at jeg ikke skulle være ved 
forsvaret til min kontrakt udløber som 35-årig. Nu tænker jeg kun 
på at komme tilbage og være mig selv. Det er jeg ikke nu, konsta-
terer Ove Bernd Meier-Larsen.

Vil strække os langt
For den daglige leder, Henrik, er det centrale i ordningen er, at man 
hjælper veteranerne i gang igen.
- Det fungerer godt, og det vigtigste er, at de fungerer i gruppen. 
Det er en glæde at se, hvordan de får det bedre.
Terrænelementet i Høvelte har kørt ordningen i to år. I den tid har 
6-7 veteraner været forbi – oftest i en periode på 2-4 måneder.

Ove Bernd Meier-Larsen er ked af, at han nu skal afklares og 
stoppe ved forsvaret.



I april kommer der en ny CD på gaden med Musikkorpset og den fol-
kekære trubadur, Poul Dissing, som solist. Dirigent er Martin Naga-
shima Toft, som mange husker fra Dronningens jubilæumskoncert 
på Det Kgl. Teater i maj. Man må erkende, at Tivoli er ved at afskaffe 
sin 150årige H.C. Lumbye-tradition med den gradvise afvikling af 
levende musik i haven, og dermed bliver Livgardens Musikkorps 
dem, der er tilbage til at forvalte den del af en original kulturarv. Så 
snart Lumbye i 1840’erne komponerede sine iørefaldende melodier, 
blev de arrangeret for Musikkorpset, og denne musik er således en 
del af lydsiden af Danmarkshistorien. Også den store, internatio-
nalt berømte romantiker, Niels W. Gade, komponerede direkte til 
Musikkorpset i 1800tallet. Både Gade og Lumbye spilles jævnligt 
ved hoffet. Og nu er værkerne altså indspillet - nogle af dem i 
charmerende, ny forklædning med Poul Dissing. Musikkorpset har 
stor tiltro til denne CDs kvaliteter, og vi glæder os allerede til relea-
sekoncerten i Galaksen i Værløse til foråret. Producer er vores egen 
Stig Jørgensen samt Hans Nielsen fra Focus Record.

Julekoncerten 2012
- foregik i Holmens Kirke for nu femte år i træk. Solisterne i år var 
Bobo Moreno, der mange gange har optrådt med Musikkorpset, og 
Rikke Hvidbjerg, som vi stiftede bekendtskab med i 2012, da hun 

tog til Afghanistan med vores kolleger for at underholde i felten. 
Julemåneden blev sunget ind under ledelse af den svenske dirigent, 
Andreas Hanson, der var med Musikkorpset på bl.a. Chateau de 
Cayx i sommer. Der var dejlig trængsel på stolerækkerne i Holmens 
Kirke, hvilket glædede Rigshospitalets semiintensive børneafdeling. 
De fik nemlig overskuddet af koncerten, og legetøjskæden Fætter 
BR rundede beløbet op. Det er en dejlig tradition at slutte året af 
og spille julen ind på denne måde. Kom endelig og vær med til 
næste år.

Dødsfald
Vores tidligere kollega, hornist Per 
Olsen, er død den 26. 11. 2012. Per 
blev født 2. juledag 1942 og ansat i 
Musikkorpset i 1963. Lige ved 40 år 
i Livgarden var det blevet til, da han 
pensioneredes pr. 31. 12. 2002. Per 
Olsen var en venlig og vellidt person, 
der altid havde et smil på læben. Ofte 
kom han og hans kone til Musik-
korpsets koncerter, og vi vil savne at 
møde ham.

Vagtparadesæsonen 
- startede i sne og kulde. Arbejdet 
med brolægningen på Købmagergade 
er nu færdigt, og vi kan igen gå ad 
gågaderne hele vejen hen til Kongens 
Nytorv på paradens udtur. Arbejdet med den ny metro betyder, at 
vi ikke kan gå omkring Marmorkirken før engang i 2018 - og hvem 
ved, hvad der sker til den tid. Derfor går paraden pt. hjem fra Ama-
lienborg via Skt. Annæ Plads, St. Strandstræde, Nyhavn og Gothers-
gade. Vi krydser fingre for en mild vinter - for hvis det er frostvejr, 
fryser instrumenternes bevægelige dele fast, så det er umuligt at 
skifte tone. Dette skrives i starten af december, hvor sneen daler 
ned - men håbet er altid lysegrønt.

Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist.
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CD indspilning i Galaksen. T.h. Det praktiske team af producer, solist, lydmand og dirigent. Foto: Stig Sønderriis og KKB.

Musikkorpset ved julekoncert i Holmens Kirke.



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

Særligt for gamle gardere

 

LANDSSKYDNING 15 M
Det første blad på det nye års kalender er nu vendt, og Præsi-
diets Skydeudvalg vil derfor gerne ønske alle gamle gardere et 
godt nytår. 
Med årsskiftet er det også blevet tid til Landsskydning på 15 
m, der er en fælles garderaktivitet på tværs af landsdelene, 
alder og indkaldelseshold. Landsskydning på 15 m kan skydes 
på hjemmebane fra januar og frem til begyndelsen af april, så 
alle bør have mulighed for at kunne deltage. Kontakt din sky-
deudvalgsformand, og hør hvornår din forening skyder Lands-
skydning på 15 m.
Nogle foreninger har allerede fået tilsendt skydeskiver til dette 
års Landsskydning på 15 m, og de sidste skiver er klar til at blive 
sendt ud. Det er nu op til dig at afsætte en aften til at komme 
en tur på skydebanen og skyde, - og skulle din forening have 
behov for flere skiver, ja så sender vi flere. 
Skydeudvalget skal opfordre til, at den enkelte garderforening 
ser Landsskydningen på 15 m som et tilbud om en forenings-
aktivitet, der kan være med til at krydre vinterens øvrige tilbud. 
Denne skydnings fornemmeste mål er, at gamle gardere både i 
egen forening og på tværs af de lokale garderforeninger dyster 
i kammeratlig ånd. Skydeudvalget håber derfor, at alle forenin-
ger vil slutte op bag Landsskydningen.
På gensyn til Landsskydning på 15 m.

LANDSSKYDNING 200 M 2012
Den endelige resultatliste er for længst færdigskrevet, og alle 
indsendte resultater er skrevet ind. Nu kan hver enkelt så i 
ro og mag studere egen placering og fundere over, hvad der 
måske skal gøres anderledes ved næste landsskydning 200 m. 
Præmiering for landsskydningen sker i to tempi, første omgang 
er de individuelle præmier, der alle er blevet sendt til de vin-
dende foreninger, som herefter vil overrække præmierne ved 
en festlig lejlighed i foreningen. Anden omgang er uddeling af 
pokaler, hvilket vil ske i forbindelse med det kommende Repræ-
sentantskabsmøde.

Oversigten herunder viser, hvordan pokalerne blev fordelt i år, 
samt hvilke skytter der formåede at skyde sig til en individuel 
præmiering. Herudover er der helt sikkert flere, som har skudt 
flotte personlige resultater, og som kan glæde sig over dette. 
Den endelige resultatliste kan ses på DG hjemmeside under 
fanebladet ”Skydning”, og se her under landsskydning 200 m. 
Gå ind og se, hvordan det gik for dig og din forening.

Præsidiets Skydeudvalg takker for deltagelse i Landsskydning 
200 m 2012, og siger på gensyn på 200 m banerne igen i august 
og september 2013.
 Præsidiets Skydeudvalg

Præsidiets Skydeudvalg

1. Division nr. 1 GF i København -  448,14 point Sølvpokal & Faneplade
 nr. 2 Frederiksborg Amts GF - 1 441,20 point Riffelplade

2. Division nr. 1 Svendborg GF 421,6 point Glaspokal & Faneplade
 nr. 2 GF i København - 5 419,4 point Riffelplade

3. Division nr. 1 Skanderborg og Omegns GF 409,4 point Glaspokal & Faneplade
 nr. 2 GF i København - 6 407,6 point Riffelplade

4. Division nr. 1 Møns GF 393,0 point Træpokal & Faneplade
 nr. 2 GF i København - 9 389,3 point Riffelplade

5. Division nr. 1 Kerteminde GF - 1 368,2 point Pokal & Faneplade
 nr. 2 Gf i København - 11 365,1 point Riffelplade

6. Division nr. 1 GF for Nordjylland - 2 327,1 point Pokal & Faneplade
 nr. 2 Søndre Birks GF 326,1 point Riffelplade

Bedst skydende hold GF i København - 1 448,14 point Faneplade

Næstbedst skydende hold Frederiksborg Amts GF - 1 441,20 point Faneplade

Trediebedst skydende hold GF i København - 2 440,13 point Faneplade

Landsskytte OKT-70 Axel Vermehren København 150,6 point

 nr. 2 OKT-77 Jan Stoltenborg København 150,5 point

 nr. 3 AUG 81 Morten Olsen Frederiksborg 148,7 point

Individuelle riffelplader til alle skytter, der skyder 141 point eller derover.

Samtlige individuelle placeringer kan findes på www.garderforeningerne.dk under Skydning.

Bedste seniorskytte årgang

03 – 12 AUG-11 Morten Olsen Frederiksborg

93 – 02 NOV-99 Kenneth Dalager Nordfyn

83 – 92 MAR-84 John Nielsen København

73 – 82 OKT-77 Jan Stoltenborg København

63 – 72 OKT-70 Axel Vermehren København

53 – 62 JUL-58 Kurt Nielsen København

43 – 52 NOV-45 Kaj Offersen Kerteminde

Garderbladet ligger nu 
på Internettet 
Garderbladet er nu på nettet og kan 
læses via De Danske Garderforeningers 
hjemmeside.
Gå ind på hjemmesiden 
www.garderforeningerne.dk 
under fanebladet 
”Garderbladet”. 
Klik på billedet hvorefter
Garderbladet åbnes.

Januar 2013 
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Hædersbevisninger i 
De Danske Garderforeninger

De Danske Garderforeningers 
Hæderstegn

NOV-75 Ole Vagn Jensen
Kohavevej 21, 5874 Hesselager

De Danske Garderforeninger 
ønsker tillykke

Efter Årgangsparaden den 5. maj 2013 
mødes vi i cafeteriet på Livgardens kaser-
ne.
Her er der dækket op til kammeratligt 
samvær, hvor minderne fra ungdommen 
endnu en gang kan vendes.
Der serveres smørrebrød med øl/vand og 
snaps, kaffe og avec.
Nærmere om arrangement og tilmelding i 
Garderbladet i marts.
Kasserer Holger Dahl vil modtage tilmel-
ding på tlf. nr. 4581 4408.

Årgangsudvalget

Husk tilmelding til 50 års jubilæum senest 
1. februar 2013.
Tlf. 6757 1469 eller 2162 4869.

562098 Ove Elnegaard-Christensen

Årgang MAJ-53
60 års jubilæum

Årgang JAN-63
50 års jubilæum

Hædersbevisninger i 
De Danske Garderforeninger

Præsidiets Hæderstegn

Forretningsfører for De Danske Garderforeninger
578-JUL-62 Hans-Erik Skov Nielsen

De Danske Garderforeninger ønsker tillykke

Den 30. november 2012 var der hjemsendel-
sesparade for Hold APR 2012.
På den meget kolde grå novemberdag, den 
sidste i måneden blev HOLD APR 2012 hjem-
sendt. Paraden fandt sted på FR. d. III’s Plads på 
Garderkasernen i Høvelte.

Paraden startede med, at CH/LG skridtede 
fronten af for HOLD APR 2012. Derefter hilste 
CH/LG på Garderforeningernes faner.
Et detachement fra Vagtkompagniet (HOLD 
AUG 2012) med Musikkorpset i spidsen mar-
cherede ind på FR. d. III’s Plads for at hylde 
HOLD APR 2012.

Hjemsendelsesparade for 
Hold APR 2012

CH/LG uddelte manchetknapper til månedens 
tambour (garder). Endvidere blev den bedste 
skytte fra Livgardens hold, der deltog i Ving-
sted skydningen, kaldt frem for at modtage en 
riffelplade for et meget flot resultat på 200 m.
Der skal fra Sekretariatet lyde en stor tak til de 
fremmødte fanebærere og faneløjtnanter fra 
Garderforeningen i København, Nordsjællands 
Garderforening, Frederiksborg Amts Garderfor-
ening, Helsingør og Omegns Garderforening, 
Søndre Birks Garderforening, Gl. Roskilde Amts 
Garderforening, Køge og Omegns Garderfor-
ening og Holbæks Amts Garderforening.
På billedet ses fanerne fra de 8 sjællandske 
garderforeninger, der deltog i paraden.

Hans-Erik Skov Nielsen

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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80 år 
226-NOV-53 

Jørgen Birk Andersen
Præsident for DGU 2001-2004

fylder 80 år 23. januar 2013

De Danske Garderforeninger
ønsker hjerteligt tillykke.

Ny forretningsfører tiltræder 1. februar 2013

Præsidiet har besluttet at ansætte MAJ-70 Carsten Rasmussen som ny forretningsfører.
Her er Carstens egen beskrivelse af sin karriere:
Jeg har været ansat i dansk bankvæsen i godt 46 år og stopper med udgangen af 2012.
Jeg blev indkaldt til Livgarden i maj 1970 til 4. rekrutkompagni og hjemsendt som sergent i 
februar 1972.
I 1971 meldte jeg mig ind i De Danske Garderforeninger, først i Garderforeningen i Køben-
havn og fra 1984 i Køge og Omegns Garderforening, hvor jeg har siddet i bestyrelsen siden 
1995 som kasserer og registrator.
Ud over Garderforeningen har jeg gjort tjeneste i Hjemmeværnet i 30 år og beklædt poster 
fra flink menig til kompagnichef. Denne tjeneste har jeg nu valgt fra for at koncentrere mig 
fuldt ud om gerningen som forretningsfører.

De Danske Garderforeninger byder Carsten hjertelig velkommen. Sekretariatet

OK sponsoraftale
Her er en status på den sponsoraftale vi 
indgik med OK A.M.B.A. i 2011, og som 
trådte i kraft pr. 1. januar 2012.

Pr. 1. december 2012 er der tilknyttet 73 
aktive kort til aftalen, heraf er 18 kort opret-
tet i løbet af 2012. I de første 11 måneder 
har aftalen genereret en bonus til De Danske 
Garderforeninger på ca. kr. 6.500,00. Dette er en 
merindtjening, som Præsidiet er meget glade for.

Det er nu vi skal sætte en målsætning for 2013. Fra Sekretariatet 
håber vi, at vi kan nå 200 aktive kort tilknyttet aftalen, heraf 22 nye 
kort.

Hvis du vil være med til at støtte De Danske Garderforeninger gen-
nem at tanke OK drivmidler, bør du gøre følgende:

a. Har du allerede et OK-kort, ringer du blot til Sekretariatet på 
3315 5204 eller sender en mail til kontoret@garderforeningerne.
dk, opgiver dit navn, som det står på kortet og kortnummeret.

b. Hvis du ikke har et kort kontakter du ligeledes Sekretariatet på 
ovennævnte telefonnummer eller mailadresse. Sekretariatet sen-
der tilmeldingsformular med sponsornummeret.

c. Sponsoraftalen gælder ligeledes for dine familiemedlemmer og 
venner.

d. Har du en virksomhed, hvor de ansatte har kort til at tanke hos 
OK, kan disse kort også tilknyttes aftalen.

Jeg har gennem 2012 kunnet konstatere, at prisen på OK drivmidler 
sagtens kan konkurrere med de andre tankstationers priser.

Se annoncen på bagsiden af dette nummer af Garderbladet.

Vær med til at gøre OK sponsoraftalen til en endnu større succes i 
2013.

Hans-Erik Skov Nielsen  

Håndbogsudvalget 
– statusrapport
Lørdag den 01. december 2012 afholdt Håndbogsudvalget sit 8. (og 
foreløbig sidste) møde siden udvalget blev etableret i forlængelse af 
Repræsentantskabsmøde i Horsens 2011.

Første møde i udvalget blev afholdt i juni 2011 – og formålet på det 
møde var at aftale en fordeling af de mange opgaver mellem medlem-
merne og afstikke nogle generelle retningslinjer for en ensartet opbyg-
ning af de enkelte afsnit.

Siden da har udvalget arbejdet intenst med alt materialet. Utallige mails 
med vedhæftede filer er udvekslet mellem medlemmerne i de forløbne 
18 måneder, alene med det formål at alle kunne møde velforberedte op 
til udvalgsmøderne.

Der har været tale om intensive møder hvor der, populært sagt, blev 
”gået til vaflerne”. Møderne er udnyttet effektivt hver eneste gang, og 
ved afslutningen af hvert møde har vi kunnet øge mængden af færdig-
bearbejdede afsnit.

På mødet den 1. december på Veteranhjem Trekanten i Fredericia kom 
udvalget så langt at materialet går til 2. og sidste korrektur. Herefter, og 
forventeligt INDEN julen 2012, vil materialet tilgå Præsidiet for godken-
delse. 

Når dette er sket vil DGs webmaster begynde at lægge de enkelte afsnit 
ind på DGs hjemmeside. Så Kære Gardere – unge som ældre – glæd jer! 
Om føje tid ligger håndbogen på nettet.

320-NOV-68 Fl. Martinussen

OK sponsoraftale
Her er en status på den sponsoraftale vi 
indgik med OK A.M.B.A. i 2011, og som 

Pr. 1. december 2012 er der tilknyttet 73 
aktive kort til aftalen, heraf er 18 kort opret-
tet i løbet af 2012. I de første 11 måneder 
har aftalen genereret en bonus til De Danske 
Garderforeninger på ca. kr. 6.500,00. Dette er en 
merindtjening, som Præsidiet er meget glade for.
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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.

Tank billigt 

og støt

De Danske 

Garderforeninger

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.

Husk sponsoraftalen
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SE ALLE REJSERNE PÅ WWW.CULTOURS.DK 
ELLER BESTIL VORT KATALOG PÅ:

www.cultours.dk  ·  rejser@cultours.dk  ·  tlf. 86 10 86 05
  Medlem af rejsegarantifonden | Medlem af Pakkerejse-Ankenævnet

ØVRIGE MILITÆRHISTORISKE REJSER I 2013

Hitlers underjordiske 
raketfabrikker

Dora Mittelbau 
12. - 14. april og 20. - 22. september

Rejseleder: Peter Præstgaard el. Torsten Granov
Pris kr. 3.585,-

Østprøjsen
Königsberg | Wolfsschanze | Danzig | 

koncentrationslejren Stutthof
13 - 20. april 

Rejseleder: cand.mag. Martin C.  Rasmussen
Pris 8.945,-

Stalingrad og Moskva
Vendepunktet på Østfronten

13 - 19. maj 
Rejseleder: cand.mag. Martin Cleemann  Ras-

mussen
Pris 13.985,-

Helgoland
Det militære støttepunkt i Vesterhavet

26. -28. april
Rejseleder: cand.mag. Torsten Granov

Pris kr. 3.845,-

Normandiet II
Kanaløerne Jersey og Guernsey

Villers-Bocage | Mortain
31. maj - 8. juni

Rejseleder: cand.mag. Torsten Granov
Pris kr. 12.985,-

Belgien og Nordfrankrig
Flandern | Ypres | Verdun, 

Maginotlinien | Ardennerne
24. - 29. september

Rejseleder: cand.mag. Torsten Granov
Pris kr. 7.285,-

Washington og Pearl Harbor
USAs indtræden i 2. verdenskrig
mulighed for Tokyo og Hiroshima

30. november - 10. december
Rejseleder: Kommandør Poul Grooss

Pris kr. 35.845,-

Vestfronten
Efteråret 1944 - foråret 1945

1. - 6. oktober
Rejseleder: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jür-

gensen
Pris 6.985,-

Generalguvernementet 
Polen

Auschwitz | Krakow | Riese | Ostwall
7. -12. maj

Rejseleder: cand.mag. Torsten Granov
Pris kr. 6.985,-

Det 3. Riges Hjerte
Nürnberg | München 

Berchtesgaden med “Ørnereden”
21. - 26. maj 

Rejseleder: cand.mag. Torsten Granov
Pris kr. 7.285,-

Det 3. Riges sidste dage
Afslutningen i Nordtyskland april/maj 45
Flensborg | Slesvig-Holsten | Hamborg

13 - 15. september
Rejseleder: cand.mag. Peter Præstgaard

Pris kr. 2.945,-

Berlin 1933 - 45
Hitlers Berlin - fra triumf til tragedie

3. - 6. oktober
Rejseleder: Ph.D. Peter Hambro Mikkelsen

Pris kr. 3.985,-

Isonzo slagene
1. verdenskrig | Hvor Rommel fik Pour 

le Mérite
13. - 18. april

Rejseleder: cand.mag. Torsten Granov 
Pris 8.785,-

England 1940 - 44
Slaget om England | luftkrigen over de be-
satte områder | forberedelserne til D-dag

26. august - 1. september
Rejseleder: Kommandør Poul Grooss

Pris kr. 10.985,-

Berlin II
OL 1936 | Bunkerne under Berlin | V1 

og V2 områderne på Peenemünde
12. - 16. juni

Rejseleder: cand.mag. Torsten Granov
Pris kr. 4.985,-

NORMANDIET D-DAG  
29. april - 5. maj  |  2. - 8. september | 30. sept. - 6. okt.  

På denne 7 dages bustur besøger vi vigtige områder som Dunkerque, Dieppe, Caen, Bayeux, Cherbourg, Ste. Mére-Eglise, Falaise og Arnhem. 
Vi ser alle invasionsstrandene med centrale steder som Utah Beach, Omaha Beach, den amerikanske soldaterkirkegård, Pegasus Bridge m.m.    

Pris pr. person i dobbeltværelse: kr. 7.985,-

CULTOURS  |   MILITÆRHISTORISKE REJSER 2013

ORIENTERINGSMØDE OM MILITÆRHISTORISKE REJSER 
KØBENHAVN:  27. JANUAR  KL. 10 - 18  |  På Vartov (v. KBH Rådhus)
ÅLBORG:  29. JANUAR  KL. 18  |  I Ålborg Kongres og Kultur Center

AARHUS:  30. JANUAR KL. 18  |  På Hovedbiblioteket
 Pris: kr. 50,- (100,- i KBH) - refunderes v. tilmelding til en rejse Tilmelding til arrangementerne er nødvendig.  Se mere på CULTOURS.DK

Særligt for gl. gardereSærligt for gl. gardere 1-13
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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

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

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

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

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

Nordjylland (I)

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

Kok for en mandag aften i januar el. februar 
2013
Kl. 17.00 for gamle gardere og kl. 19.00 for 
garderpiger. Arrangementet afholdes på Løgstør 
Skole, Skolekøkken.
Maddag for foreningens medlemmer med eller 
uden ledsager, hvor mændene forkæler deres 
kvinder med madlavning, som de selv tilbereder, 
under kyndig undervisning ved Karen Fly, Løgstør 
skole.
Pris ca. 200,- kr. pr. person.
Tilmelding på e-mail: garder@himmerlandsgf.
dk eller til Kjeld Sørensen på 9867 1775 senest d. 
10. januar 2013.

Programmet for første halvdel af 2013 er udsendt, 
vi håber der vil blive sluttet op om aktiviteterne 
på de oplyste datoer. 11. januar starter vi op med 
bowling som beskrevet i det udsendte materiale. 
Som det sikkert er observeret har vi i år oplyst 
konto nr. som der kan betales kontingent ind på, 
kr. 300 for 2013. samme som sidste år, mange 
benytter net bank, så nu prøver vi på denne måde, 
betalingsdagen er sat til senest 15. januar.

5. november afholdtes der skydeaften i Vendia-
hallen. Vi havde inviteret Flyvevåbnets solda-
terforening, i alt var vi samlet 19 som sluttede 
af med hyggeligt samvær. Vindere var SEP-85 
Mogens Koldkjær med 98 point, der ud over 
vandt Mogens også ugle og svensk trekant. 
909-MAJ-61 Poul Svendsen fik anden plads 
med 96. point. Vi fra bestyrelsen ønsker alle et 
godt nytår, og glæder os når vi ses til aktivite-
terne i 2013.

267-JUL-59 Bent Mikkelsen

TIRSDAG DEN 8. JANUAR KL. 19.30 SKYT-
TELAUGET
Med fokus på det kammeratlige samvær afhol-
der Skyttelauget skydeaften, hvor der også er 
mulighed for kortspil og rafling. Stedet er som 
sædvanlig skydebanerne på Gl. Lindholm Skole. 
Tilmelding ikke nødvendig.

TORSDAG DEN 10. JANUAR KL. 19.00
NYTÅRSGUDSTJENESTE I BUDOLFI KIRKE.
Som det første i det nye år er alle gardere meget 
velkomne til at deltage i Aalborg & Nørresundby 
garnisoners samt soldaterforeningers og Hjem-
meværnets fælles nytårsgudstjeneste. En flot og 
god start på det nye år.

TIRSDAG DEN 22. JANUAR KL. 19.30
TRÆNINGSSKYDNING
Kom til vore skydebaner på Gl. Lindholm skole, 
hvor der er lejlighed til helt uden konkurrence at 
træne sine skydefærdigheder.

TIRSDAG DEN 12. FEBRUAR KL. 19.30 KAT-
TESKYDNING.
På Gl. Lindholm Skole arrangerer Skyttelauget 
den årlige katteskydning, der altid er en hyggelig 
og munter skydeaften sammen med gl. gardere. I 
aftenens løb bliver den nye Kattekonge udnævnt. 
Tilmelding ikke nødvendig.

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 15. november kunne vi afholde 
foreningens generalforsamling nr. 105. I det 
følgende et kort uddrag af formandens beret-

ning mv.: Efter at fanen blev ført ind, indledte 
formanden Olav Vibild Garderforeningen for 
Nordjyllands generalforsamling nr. 105 med 
at byde alle velkommen. En særlig velkomst 
til æresmedlemmerne Jens Vestmar og Lasse 
Harkjær. Også en særlig velkomst til nye medl-
lemmer og til jubilarerne. Derefter mindedes vi 
de medlemmer, der siden sidste generalforsam-
ling var afgået ved døden:
042-NOV-54 Leif Christensen, 654-MAJ-55 
Hans Taul, 743-NOV-64 Ole B. Carstens, 767- 
MAJ-46 Johannes Remmen, 749-NOV-46.  
Preben Buus Iversen og 319-NOV-36 Gunnar 
Toft.
Derefter blev fanen sænket, og der var 1 minuts 
stilhed til minde om vore afdøde kammerater. 
Æret være deres minde.
Morten Poulsen, Nibe blev valgt til dirigent. 
Foreningen har i dag et medlemstal på ca. 385 
medlemmer. Derefter gennemgik formanden 
årets begivenheder. Kontingent for 2013 blev 
fastsat til 285 kr., der forfalder 1. februar.
På valg og genvalgt til bestyrelsen blev Olav 
Vibild og Jens Rye-Andersen. Finn Møller 
ønskede ikke genvalg og som nyt bestyrelses-
medlem valgtes Søren Faurholt. Vor fanebærer
Bent Kristensen blev genvalgt. Som revisorer 
blev Allan Krogh og Bent Møller begge gen-
valgt.
Inden spisningen kunne formand Olav Vibild 
hædre Finn Møller med Danske Soldaterfor-
eningers Landsråds hæderstegn i bronze. Der-
efter kunne forsamlingen nyde den kogte torsk 
eller dyrekøllen. Efter spisningen blev følgende 
foreningsjubilarer hædret: 60 år: 757-NOV-
51 Otto C. Larsen. 50 år: 121-NOV-57 Tage 
Christensen, 578-MAR-58 Tage Sørensen, 042-
NOV-58 Keld Væver.
40 år: 929-JUN-67 Finn Eriksen Møller, MAJ-70 
Morten Bomholtz, MAJ-70 Bruno Green Peder-
sen, FEB-71 Poul Gulstand Andersen.
25 år: 996-MAJ-54 Erik Nielsen, 314-MAJ-63 
Erik Blach, JAN-73 Keld Christian Hjorth.
10 år: 590-NOV-52 Leif Larsen, 094-NOV- 
63 Hardy Munkholm, 371-JUL-65 Mogens 
Kronborg Brix, JAN-77 Per Fredborg Sørensen, 
AUG-02 Morten Møllnitz, AUG-02 Kasper Juul 
Andersen.
Derefter holdt Lasse Harkjær et foredrag om 
Livgarden med fokus på hvad der er opnået i 
Afghanistan og at det har gjort en forskel at 
vore soldater har deltaget i den fredsskabende 
mission i Afghanistan.
Det fulde referat af generalforsamling nr. 105 
kan nu læses på vor hjemmeside.

WWW.GFNORDJYLLAND.DK
Foreningen ønsker godt Nytår til alle vore med-
lemmer samt deres familier.

JUL-71 Niels Chr. Thygesen
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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: MAJ-70 Erik Bøjstrup Pedersen
Stationsvej 1, 9970 Strandby
Tlf. 98 48 25 78
e-mail: gu-er@pedersen.mail.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

Den 19. januar holder Hjemmeværnsdistrikt 
Østjylland igen Nytårsgudstjeneste i Sct. Mor-
tens Kirke. Marinehjemmeværnets Musikkorps 
Vest giver koncert fra kl. 15.30 og kl. 16.30 er der 
gudstjeneste. Denne gang ved Mariann Dyhrberg 
Christensen, feltpræst v. hjemmeværnet. 

Den 2. februar er der indvielse af foreningens 
nye fane på restaurant Tronborg kl. 12.30. Se 
nærmere i programmet.

Generalforsamling
35 gl. gardere fandt den 21. november vej til 
Garderstuen på Restaurant Tronborg for at 
deltage i fællesspisning og efterfølgende gene-
ralforsamling.
Generalforsamlingen blev af formanden indledt 
med velkomst, herunder en særlig velkomst 
til æresmedlemmerne. Formanden nævnte i 
sin beretning bl.a det fremtidige elektroniske 
Garderblad, den ene årlige årgangsparade fra 
2015, mulige konsekvenser af forsvarsforliget, 
foreningssamarbejdet, deltagelsen i repræsen-
tantskabsmødet i Fredericia og Valdemarsfe-
sten i Randers. Aktivitetskalenderen bød i år på 
nytårsgudstjeneste arrangeret af hjemmevær-
net, besøg af en hundefører, virksomhedsbesøg 
(Lyngfeldt), grillaften og politisk debat med 
deltagelse af folketingsmedlemmer og DR. 
Lerdueskydningen og udflugten måtte aflyses, 
til gengæld blev et ekstra programpunkt en stor 
succes: Mødet på Hvidsten Kro med Regnar 
Grasten, producenten bag filmen om Hvidsten 
Gruppen. Endelig var der en tak til medlemmer 
og bestyrelse for et godt garderår. Kasserer Leif 
Bodilsen Kaldahl fremlagde regnskab og kunne 
meddele, at foreningen har en god økonomi 
og at kontingentet uændret er 270 kr. årligt. 
Foreningen har p.t. 162 medlemmer.
Der var valg til bestyrelse og genvalg til alle – 
navne og konstituering fremgår af programmet 
for 2013, som udsendes snarest.
Efter generalforsamlingen var der medaljeover-
rækkelse og gardervin til jubilarer og fødse-
larer.
Med håbet om et godt nytår til alle.

AUG-79 Søren Dam Kjeldsen

Skydning
Onsdag d. 9. og 23. januar kl. 19.30
Skydning og kammeratskabsaften i Sjørring Hal-
len. Vi har fået plads i Sjørring og vi har efterføl-

gende plads hver anden onsdag. Vi håber at se dig 
til et par hyggelige timer.
 
Bowling
Tirsdag d. 15. januar 2013 kl. 20.00 – 21.00
Bowling i Thisted Bowling center. Vi mødes kl. 
19.30 for at være klar kl. 20.00.
Tilmelding til Niels Godiksen på 2090 7901 el. 
n.godiksen@mail.dk senest d. 12. januar.
 
Kok for en dag
Lørdag 2. februar 2013. kl. 14.00. 
Vi starter med fælles kaffe og når mændene går 
i køkkenet, er der et spændende arrangement for 
vores garderpiger.
Dette er en madaften for foreningens medlem-
mer med samlever, hvor mændene forkæler 
deres kvinder med finere madlavning som de selv 
tilbereder, under kyndig vejledning af en profes-
sionel kok. 
Arrangementet afholdes på Restaurant Pynten i 
Hanstholm. Pris ca. 200,- kr. pr. person.
Tilmelding til Niels Godiksen på 2090 7901 el. 
n.godiksen@mail.dk senest d. 28. januar 2013.

NOV-78 Niels Godiksen

Onsdag 9. jan. kammeratskabsaften på Grøn-
landsvej 16, 9900 Fr. havn.
Kl. 19.00 kammeratligt samvær med skydning, 
kortspil og bowling.
 
Onsdag 7. nov. var 19 gamle gardere samlet til 
et spændende foredrag om Sæby Fiskeindustri 
A/S.
Igen i år havde FEB-75 Erik Kristensen stillet an 
med makrel til den store guldmedalje.
Erik står i dagligdagen for design, produkt plan-
lægning, kontraktopfølgning og lovgivningen 
vedrørende varedeklaration i de forskellige 
lande mm.
Vi havde en forrygende aften, med makrel, 
historier om Røde Willy og mere makrel, Å så’ 
det ik’ engang løwn.
En stor tak til Erik for en dejlig aften.
Er du mere interreseret i denne aften kan du 
læse et mere detaljeret indlæg på vores hjem-
meside, samt se billeder fra denne aften samt 
fra julefrokosten.
Onsdag 21 nov. var 40 gardere inkl. damer 
samlet i Frederikshavn Marinestue til den årlige 
julefrokost.
Dette var en meget vellykket aften og stemnin-
gen var helt i top fra vi ankom, til vi drog hjem 
igen godt mætte og med lommerne fyldte med 
fine lotterigevinster.
Der skal lyde en stor tak til personalet i marine-
foreningen for den fine julebuffet.

Bowling
Der bowles fredag d. 8. februar, samt fredag d. 
8. marts 2013. Begge dage bowles der kl. 19.00 
med efterfølgende spisning kl. 20.00.
Tilmelding senest 2 dage før til:
Jonni Olesen på tlf. 2149 5187 / 9828 2196 eller 
mail johnni-mette@stofanet.dk eller Jacob Dam 
Rasmussen på tlf. 2448 0186 eller mail jdr@
stofanet.dk 

Skydning
Foreningen genoptager skydning. Denne gang 
foregår det under Vodskov skole. Der skydes 
Onsdag d. 13. februar samt onsdag d. 13. marts. 
Skydningen starter kl. 19.00. Tilmelding senest 
2 dage før til: Carsten Christensen på tlf. 2252 
3245 eller Jacob Dam Rasmussen på tlf. 2448 
0186 eller mail jdr@stofanet.dk

Referat fra jagten d. 4. november 2012
Årets jagt blev afholdt hos Poul Sonne Jensen. 
Der var 7 Gardere der havde tilmeldt sig. De 
mødtes kl. 09.00 præcis ( Som garder møder 
man jo til tiden, også gerne 5 minutter før) 
Dagen startede med morgenkaffe og ” en lille 
en” til halsen. Efterfølgende gik turen ned i sko-
ven, samt ud i engen. Der blev set 3 rådyr, men 
uden for skudafstand. Der blev skudt 1 hare. 
Måske ikke det store udbytte, men det var som 
altid en fantastisk naturoplevelse. Frokosten 
blev fortæret i jagtvognen hvor snakken gik. 
Og selvfølgelig kom der en eller flere historier 
på bordet fra tiden som Garder.

Generalforsamlingen d. 21. november
Årets generalforsamling blev på vanlig vis 
afholdt i Hjemmeværnsgården, Dronninglund.
Formanden bød velkommen, hvorefter der 
blev serveret en overdådig julefrokost med 
tilhørende øl og snaps. Snakken gik - det var en 
rigtig hyggelig aften.
Som dirigent til at styre slagets gang pegede 
bestyrelsen på Ove Back, som klarede opgaven 
til UG.

Sidst og ikke mindst en stor tak til alle de per-
soner og virksomheder der havde sponseret 
alle de fine gaver til lotteriet.
Lisbeth Jensen – Bente Bang Henriksen – 
Superbest Læsøgade – Nordjyske Bank – Sca-
nel – Callundan ejendomsmægler – Sæby 
Fiskeindustri – Autoteknik Sæby – Sparekassen 
Vendsyssel – Galleri Nordenvind – Brdr. Dahl 
– XL Byg Elling – Man Diesel Vangen – Juhl 
Nielsen – Spar Nord – Kalhøj Sæby – Mariendal 
– Sawo- Bo Grønt Elling. 

DEC-97 Martin Peter Jensen
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Regionsbowling 

HUSK at tilmelde dig til Regions-
turneringen i Bowling.
I år foregår det i Herning Bowling-
hal den 2. februar fra kl. 10.30
Invitation er udsendt. 
Tilmelding til Henrik Agerlin på 
hagerlin@dbmail.dk

HUSK at tilmelde dig til Regions-

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@fi bermail.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

Herning og Omegn (10/10 1911 – GF 23)

Kontaktperson: 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

Husk vor bowlingdyst med Viborg Garder-
forening tirsdag, den 15. januar kl. 18.30, på 
Bowl´n´Fun. Der bowles en time, hvorefter vi 
går til bords til traktement og hyggeligt samvær 
samt overrækkelse af de udsatte præmier. Husk 
tilmelding på telf. 8668 1095, senest fredag den 
11 januar. 

Djurslands Garderforening har afholdt den 
årlige generalforsamling med efterfølgende 
torskespisning for fremmødte gardere og gar-
derpiger. Formand NOV-91 Niels Henrik Skov 
Pedersen bød velkommen til alle fremmødte, 
han omtalte året der var gået som et godt 
år for Djurslands Garderforening, dog var der 
plads til flere til de afviklede arrangementer, 
bestyrelsen vil forsøge med nye tiltag for at få 
fat i flere medlemmer til møderne. Et forslag 
fra et medlem var at alle medlemmer der ville 
deltage i et møde skal forsøge at få et andet 
medlem med, særlig med henblik på de unge 
medlemmer i foreningen. Kasserer JAN-63 Chr. 
Brøgger gennemgik regnskabet, der viste et lille 
overskud og en lille medlemsfremgang. Kontin-
gentet blev vedtaget at forblive på 275,00 kr.
Nyvalgt til bestyrelsen blev NOV-99 Peter Maj 
der afløser DEC-84 Niels Bruun, der ønskede at 
udtræde af bestyrelsen, og nyvalgt som sup-
pleant blev JUL-62 Poul Petersen. Der er tak 
til de udtrædende og velkommen til de nye 
til arbejdet til gavn for Djurslands Garderfor-
ening.
Under spisningen var der uddeling af hæder-
stegn til DEC-01 Jens Christian A. Trier Jensen 

for 10 års medlemskab og MAR-62 Elkjær 
Ibsen for 50 års medlemskab, og NOV-51 Jens 
Bonde Sørensen som medlem i 60 år. Tak for de 
mange år som medlem.

JAN-63 Chr. Brøgger

Formand Niels Skov Pedersen samt NOV-51 Jens 
Bonde Sørensen.

Vinter aktivitet
Skydning 
Skydelederen lægger op til en aften med skyd-
ning, kortspil og kammeratligt samvær på baner-
ne under Mejrup skole.
Mandag den 21. januar 2013 kl. 19.00, tilmel-
ding senest den 14. januar.
Mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00, tilmel-
ding senest den 18. februar. Prisen er 50 kr.
Tilmelding til Allan Kjældsen, tlf. 2872 2800 
eller mail: brosfan@hotmail.com tilmeldingsfrist 
bedes overholdt.
Der vil være kaffe på kanden, og øl/vand kan 
købes til rimelig priser.

Foredrag 
AMISOM – den ukendte mission i Afrika Ameri-
can Union Mission in Somalia
Bjarne Askholm fra Midt- & Vestjyllands Politi var 
udsendt som EU Police Adviser i Peace Support 
Operations Division in African Union, Addis Aba-
ba, Etiopien. Her var opgaven strategisk planlæg-
ning for genopbygning af somalisk politi efter 21 
års borgerkrig. Bjarne Askholm kommer og viser 
billeder og fortæller om et års oplevelser på godt 
og ondt, om konflikter og missioner i Afrika, med 
tjenesterejser og ophold i 9 afrikanske lande i 
perioden fra 24. juli 2011 til 1. august 2012.
Det sker på KFUMs Soldaterhjem, Kasernevej 1, 
Holstebro onsdag den 20. marts 2013, kl. 19.00.
Ca. kl. 20 serveres kaffe og kage, hvorefter Bjarne 
gør foredraget færdigt og svarer på spørgsmål. 

Formanden kunne blandt andet fortælle at for-
eningen har 77 medlemmer. 3 nye er kommet 
til. Fanen er blevet vist 4. maj i Dronninglund 
Kirke og Valdemarsdag d. 15 juni. Fanen var 
også med til repræsentantskabsmøde i Fre-
dericia d. 9. Juni, hvor ca. 50 Garderforeninger 
deltog. Formanden kunne også overrække et 
10 års jubilæumstegn til: Niels Jørgen Jensen. 
På valg var: Jonni Olesen, Poul Sonne Jensen 
samt Jacob Dam Rasmussen, som alle blev 
genvalgt. Der blev samlet mail adresser ind, for 
at foreningen kan spare penge i porto, samt 
hurtigere kan viderebringe informationer.
Efter endt generalforsamling var det tid til 
dessert, 2 slags oste samt risalamande, med 
efterfølgende kaffe. Hvis nogle gik sultne hjem, 
stod det vist for egen regning.  

Følgende har på sin runde eller halvrunde fød-
selsdag fået besøg af en fra bestyrelsen:
Ole Max Müller, Hans Christian Bols Hansen 
samt Knud Niels Peter Jensen.
Bestyrelsen mødte også op hos: Henrik Wal-
sted Jensen og fru Linda, da de har haft Guld-
bryllup.
 
Til Orientering
For nemmere, hurtigere samt billigere at kunne 
give besked til vores medlemmer, vil vi gerne 
have tilsend jeres e-mail adresser til jdr@stofa-
net.dk Husk navn.

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

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

Tirsdag, den 13. november afholdtes den årlige 
bowlingaften på Bowl’n’Fun. 5 bowlere spillede 
en times tid og gik derefter til bords. Der var 
udsat 2 flasker. Denne gang ændrede forman-
den lidt på reglerne, så der blev trøstepræ-
mier til sidste mand og kvinde.” Vinderne” blev 
Michael Hjort og Magdalena Dalgaard. 

FEB-74 Per Dalgaard
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Midtjylland (II) 1-13

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

Pokalskydningen i Højmark mellem Ringkøbing 
og Skjern Garderforeninger blev afviklet den 
8. november 2012 med deltagelse af i alt 24 
skytter.
Der blev dystet om såvel herrernes som damer-
nes pokaler. 
Pokalen går til den bedste skytte i den forening, 
som har flest point fra forårets og efterårets 
skydninger. For at en skytte kan vinde pokalen, 
skal han/hun deltage i begge skydninger og 
have opnået bedste resultat.
Ringkøbings damer vandt pokalen med et gen-
nemsnit på 96 point af 100 mulige, medens 
Skjern havde et gennemsnit på 94,4 point.
Pokalen blev vundet af Mette Eskildsen med et 
gennemsnit på 97 point. 
Også Ringkøbings herrer vandt pokalen med 
et gennemsnit på 93,3 point af 100 mulige, 
medens Skjern havde et gennemsnit på 91,1 
point.
Pokalen blev vundet af Leon Nørtoft med et 
gennemsnit på 96 point. 

Odder og Omegn (5/4 1909 – GF 12)

Formand: 983-MAJ-61 Sv. Göricke Nielsen
Gosmervej 113-115, Halling, 8300 Odder
Tlf. 86 55 65 89.
e-mail: garderforeningen.odder@gmail.com

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

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

Samsø (18/3 1908 – GF 09)

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

Silkeborg og Omegn (4/5 1913 – GF 30)

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

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

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

Skive og Omegn (7/6 1912 – GF 27)

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

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

Arrangementet slutter ca. 21.30, alt efter hvor 
stor spørgelysten måtte være. 
Prisen er 40 kr. inklusiv kaffe, også for ledsagere. 
Eventuelt overskud går til KFUMs SoldaterRe-
kreation. Tilmelding senest den 10. marts 2013 
til formand Søren G. T. Lund.
Benyt samtidig lejligheden til at se Garderforenin-
gens donationer til KFUMs SoldaterRekreation. 

Garderforeningen for Holstebro og omegn 
ønsker alle medlemmer og deres familie en 
rigtig et godt Nytår.
Tak for året der er gået, bestyrelsen håber at se 
rigtig mange af jer til aktiviteterne i 2013!
Det ville være dejligt, hvis der kom ønsker fra 
medlemmerne med ideer / forslag til aktivite-
ter. Forslag og ideer sendes til Formand Søren 
G. T. Lund.    

APR-69 Hans Tinggård

Familieskydning
Fredag den 26. oktober 2012 var der indkaldt 
til familieskydning på 15 m banerne i Spek-
trum Odder. En god og fornøjelig aften i godt 
selskab. 
Resultaterne for præmier efter hårdt arbejde 
med geværerne (nogle damer kaldte dem bøs-
ser):
Gl. gardere:
522-JAN-68 Christen L. Laursen 194 point
JUL-71 Rasmus N. Sørensen 190 point
NOV-75 Knud N. Sørensen 186 point
Vore damer: Jytte Hedegaard 183 point og 
Gudrun Kjær 179 point.
Efter skydningen var der hyggeligt samvær 
over et par stykker smørrebrød.
Tak til de der lavede arbejdet, så det kunne 
blive endnu en god aften.
Bestyrelsen vil gerne ønske alle gl. gardere med 
familie, at de må komme godt ind i det nye år, 
og håbe at man vil møde frem til de kommende 
arrangementer.

315-NOV-55 Poul Erik Kjær

Torsdag den 8. november mødte 24 skytter 
m/k-er op i Højmark Hallens skydekælder til 
den afgørende dyst om vandrepokalerne i 

Godt Nytår.
Ja så starter vi jo igen på træningen til Landsskyd-
ningen på 15 m.
Så mød op på Samsø Skytteforenings bane i 
Samsø Hallen.
Vi skyder hver tirsdag mellem kl. 19.00 - 21.00.
Mød op til en hyggelig skydeaften.

JAN-59 Carsten Buchardt

Foreningen udsender program for 2013 først i 
januar måned.
Vi starter bowlingsæsonen op ved Bowl’N’Fun, 
Brokbjergvej, Silkeborg onsdag den 6. februar 
2013 kl. 19.00 med efterfølgende spisning. Til-
melding senest den 2. februar 2013 til formand 
Ole Louring, tlf. 8680 2110 – 6165 1347.

NOV-71 Keld Blokager

De to bankospil, vi har haft i oktober og novem-
ber, har været godt besøgt, og stemningen har 
været rigtig hyggelig.

Vi tager nu fat på det nye og ubrugte år 2013, 
hvor vi ønsker, at vores medlemmer støtter op 
om vores arrangementer.

Følg med på vores hjemmeside, der er opdate-
ret med arrangementer.

Har du noget på hjerte, er du altid velkommen 
til at kontakte vores forening. Kontaktoplysnin-
gerne på bestyrelsesmedlemmerne finder du 
på vores hjemmeside.

AUG-72 Asger Thykjær

Garderforeningen for Skive og Omegn afholder 
generalforsamling torsdag den 7. februar kl. 
19.00 i SG-Messen, Skive Kaserne. Generalfor-
samlingen starter kl. 20.00. Middagen serveres 
kl. 19.00. Tilmelding senest onsdag den 30. jan. 
til Leif tlf. 9754 1374, mobil 4117 8364 eller til 
Tage tlf. 4157 3142, mobil 4016 8154.

OKT-80 Erik Ringgaard

pokalskydningen mellem Skjern GF og Ring-
købing GF. Efter alle havde afgivet de obliga-
toriske 10 gældende skud, blev resultaterne 
gjort op og gennemsnitsresultatet fundet, 
efterfølgende blev skytterne inddelt således: 
I Damerækken blev skytterne delt op således, 
at de der skød 94 p. og derover var kl. A og 93 
p. og derunder kl. B. Vindere i kl. A: Marlene 
Jensen R. 95/3 p og Mette Eskildsen R. 95/1 p. 
og i kl. B: Mie Christensen R. 93/2 p. og Yette 
Jensen S. 93 p. For herrernes  vedkommende 
blev inddelingen således, at de der skød 93 p. 
og derover var kl. A og 92 p. og derunder kl. B.  
Vindere i kl. A: JAN-62 Svend Klausen R. 96 p. 
og NOV-53 Leon Nørtoft R. 95/2 p. og i kl. B: 
Gunnar Jensen S. 96 p. og JUN-95 Michael Nis-
sen R. 91/2 p. I kampen om vandrepokalerne 
er det holdresultaterne fra årets to skydninger 
der tæller og pokalen tilfalder så den skytte fra 
den vindende forening, der har deltaget i begge 
skydninger og har det bedste samlede resultat. 
I kampen om herrernes pokal blev totalscoren 
1493 p. til Ringkøbing mod Skjerns 1458 p. og 
med et samlet resultat på 192/6 p. blev det 
NOV-53 Leon Nørtoft R. der skal opbevare 
pokalen indtil næste efterår. Hos damerne blev 
totalscoren 480 p. til Ringkøbing mod 472 p. til 
Skjern, her blev det Mette Eskildsen R. der med 
et samlet resultat på 194/5 p. får æren af at 
opbevare damernes vandrepokal. Præmierne, 
som var Garderglas til de individuelle vindere, 
og vandrepokalerne blev uddelt under det 
efterfølgende kaffebord. JAN-72 Anders Bjerg
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Midtjylland (II)

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: louiedk@jp.dk
www.AarhusGarderforening.dk

Godt nytår til alle medlemmer i Garderforenin-
gen for Viborg og Omegn. Der starter nu et nyt 
år hvor vi håber at se mange af medlemmer til 
aktiviteterne i foreningen.

Tirsdag d. 15. januar
Bowling mod Bjerringbro Garderforening kl. 
18.30. I år afholdes dysten i Viborg på Bowl´n 
Fun, Tingvej 7, Viborg.  Mød op så vi kan få en god 
dyst mod Bjerringbro, som i år er værter.
Senest tilmelding til Karsten, tlf. 2123 2770 
senest søndag d. 13. januar.

Lørdag d. 2 feb. – regionsbowling i Herning
Bowlingudvalget under de Danske Garderforenin-
ger arrangerer en Regionsturnering. I år afholdes 
fælles bowling imellem region I og II i Herning.
Bindende tilmelding senest d. 13. januar
Kontakt Karsten for info og tilmelding, tlf. 2123 
2770.

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

AUG-82 Jørn Bech

Onsdagene den 2. januar og den 30. januar 
kl. 19.00 er der SKYDNING på banerne under 
Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej, Højbjerg.
Du kan evt. prøve den nye N. A. I. S. skydning og vi 
skal også have skudt 15 m landsskydning. 
Tilmelding ej nødvendig. Oplysning om skydning 
hos: Helge Kuno Pedersen tlf. 8695 0440.

Fredag d. 11. januar kl. 18.30 mødes vi til årets 
første SPISNING og uddeling af HÆDERSTEGN 
i Logen, Christiansgade 6, Aarhus, . 
Hæderstegn bæres. Pris: 150 kr./pers. excl. drik-
kevarer.
Bindende tilmelding til: Jørgen Ø. Johnsen tlf. 
4075 1724. E-mail: abc-telte@mail.dk senest 
den 28. december.

Tors. den 7. feb. kl. 18.30 er der bowling i Aar-
hus Bowlinghal, Eckersbergsgade 13-15, Aarhus.
Vi konkurrerer i år om ekstraflotte præmier, som 
uddeles under den efterfølgende spisning. Tag 
gerne ægtefællen/kæresten med.
Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til: Knud Boye-Nielsen, tlf. 
6176 7170. E-mail: knudboye@gmail.com senest 
den 1. februar.

Torsdag den 22. november mødtes vi til for-
eningens 110. generalforsamling.
593-JUL-63 Eric Maarvig blev valgt til diri-
gent. Han takkede for valget, konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 
dermed beslutningsdygtig.
Formanden indledte sin beretning med omtale 
af tre af foreningens medlemmer, som i årets 
løb var afgået ved døden. Alle havde været 
medlem af Garderforeningen i mange år og 
aktivt deltaget i foreningens virke. Han bad 
forsamlingen rejse sig, og vi mindedes vore 
afdøde kammerater. 
Formandens beretning indeholdt bl.a. omtale 

af sæsonens mange vellykkede arrangementer, 
og han oplyste, at medlemstallet er steget til 
504. Formandens beretning blev enstemmigt 
godkendt. Kassererens fremlægning af det revi-
derede regnskab blev enstemmigt godkendt af 
forsamlingen.
Formanden for skyttelauget glædede sig over 
stor aktivitet. Vi har deltaget i Gardernes 
Landsskydning på 15 m og i Aarhus Samvir-
kende Soldaterforeningers pokalskydning. 
Vores største arrangement inden for skydning, 
detachement skydningen, samlede i alt 52 
mand. I hovedskydningen besejrede gardernes 
10 mands hold med 819 point vores hold der 
opnåede 757 point. Se omtalen i Garderbladet 
september 2012. Beretningen fra skyttelauget 
blev enstemmigt godkendt.
Et forslag til vedtægtsændring fremsat af 
bestyrelsen på sidste års generalforsamling om 
begrænsning af tegningsretten blev dengang 
godkendt af mere end 4/5 af de fremmødte. 
Ingen stemte imod.
Det vedtagne forslag blev skrevet sammen og 
udsendt til foreningens medlemmer, så man 
kunne se det på skrift.
Forslaget blev i år endeligt vedtaget med alle 
de fremmødtes stemme. 
Keld Louie Pedersen ønskede efter 9 år i besty-
relsen ikke at stille op igen. I stedet blev 600-
JUL-62 Agner Hydahl valgt. Alle øvrige valg var 
genvalg.
”Champagnelegatet” blev af formanden over-
rakt til JUL-73 Jørgen Erik Vejbøl, som altid er 
klar med forslag til arrangementer og hjælp 
hertil.
Herefter takkede formanden Keld Louie Peder-
sen for hans store arbejdsindsats for forenin-
gen, og han bød Agner Hydahl velkommen til 
arbejdet i bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen består bestyrelsen 
af: formand Søren O. Pontoppidan, kasserer 
Arne Høy Nielsen, Helge Kuno Pedersen, Agner 
Hydahl, Jørgen Øllegaard Johnsen, Knud Boye 
Nielsen og Per Bundgård Sørensen.
 Helge Kuno Pedersen

Vandrepræmierne i skydning 
gik til Jan Knudsen med pokalen og 

Jørn E. Hansen med gardersablen.

Der blev uddelt garderglas til aftenens bedste 
skytter på henholdsvis hold A som hold B til:
Hold A: Svend Klausen 96 point, Leon Nørtoft 
95 point, Malene Jensen og Margit Jensen med 
hver 95 point. 
Hold B: Gunnar Jensen 92 point, Michael Nis-
sen 91 point, Mie Christensen og Yette Jensen 
med hver 93 point. 
Efter skydningen det berømte kaffebord og 
hyggeligt socialt samvær.
Tak til Ringkøbing Garderforening for godt 
samarbejde i årets løb.

Familiebowling
Årets sidste familiebowling blev afholdt i Skjern 
Bowlingcenter søndag den 9. december, hvor vi 
traditionen tro afsluttede året med en lettere 
julefrokost. 

Godt Nytår
Til foreningens ”gamle” gardere og familier vil 
jeg ønske jer alle et godt og lykkebringende 
nytår og på gensyn i 2013.

FEB-69 Gunnar Jensen
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Sydjylland (III) 1-13

Als og Sundeved (12/12 1937 – GF 60)

Formand: 874-JUN-67 Erling Clausen
Strandvej 1 C, 1. tv., 6400 Sønderborg
Tlf. 74 46 82 30.
e-mail: claubo@bbsyd.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: MAJ-74 Karsten Guldbjerg Holm
Høllevang 93, 6520 Toftlund. Tlf. 7483 2591
Mob. 3027 1827
e-mail: vipdg3@bbsyd.dk

Regionsskydeleder:
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

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.dghorsensogomegn.dk

Kolding og Omegn (7/8 1904 – GF 06)

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

Aktiviteter i januar
Onsdag den 2. januar kl. 19.30.
Nytårsparole på Skydeloftet på Haderslev Kaser-
ne. Efter skydningen er der kammeratligt samvær 
over et glas ”Champagne” i ”Garderstuen”

Onsdag den 9. januar kl. 10.00. 
Kammeratskabsformiddag m/ledsager. Fore-
dragsholder denne formiddag er ikke mindre end 
generalsekretær Per Møller Henriksen fra KFUMs 
Soldatermission, der vil fortælle om sin tid som 
leder af KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion, 
Afghanistan og Libanon. Kom og slut op om dette 
foredrag. Vi har jo alle i sin tid nydt mange gode 
timer på KFUMs Soldaterhjem.

Onsdage den 16. og 30. januar kl. 19.30
Skyde-og kammeratskabsaften på skydeloftet på 
Haderslev Kaserne.
 
Siden sidst
Det månedlige kammeratskabsformiddags 
arrangement med ledsager er som regel et godt 
besøgt og interessant arrangement, hvor man-
ge spændende og engagerede foredragsholdere 
har beriget os med gode indlæg. Onsdag den 7. 

nov. var det Danmarks Forsvarsattache i Berlin, 
OB Claus Wessel-Tolvig, der veloplagt fortalte 
dels om jobbet som forsvarsattache og dels 
om emnet: ”Det tyske Forbundsværn i nye 
udfordringer”.
Og emnet kunne jo næppe være mere relevant, 
dels fordi vi befinder os i en grænseegn med 
tætte relationer til Tyskland, og dels fordi der 
tegner sig et billede af et kommende dansk 
forsvarsforlig, der på mange områder minder 
om de tyske udfordringer. Det blev som for-
ventet et velbesøgt møde og en spændende 
formiddag.

Tirsdag den 20. nov. drog en kampberedt 
skare mod syd for i Sønderborg at udkæmpe 
det årlige bowling-slag med/mod GF for Als 
og Sundeved, og derved afgøre, hvor Bowling 
pokalen i det kommende år skal stå.
Det blev til 2 gange 4 mands hold på begge 
sider, og afgørelsen efter en hård – men fair - 
kamp krævede nærmest målfoto – afgørelsen 
faldt dog ud til GF Als og Sundeveds fordel 
med kun 6 points forskel, så der er lagt op til 
revanche næste år.
Vi takker for en rigtig hyggelig og fornøjelig 
aften i gode venners lag. 

JUL-90 Mikael R. Lauritzen

Husk at skydning starter igen tirsdag d. 8. januar 
kl. 19-21 i Glud. Alle gamle og unge gardere er 
velkomne.

Kammeratskabsaften med foredrag
Kammeratskabsaftenen 2013 bliver afholdt tors-
dag d. 17. januar kl. 19.00 på Restaurant Oasen 
i Horsens. Der vil som tidl. være spisning (Gule 
ærter eller Wienerschnitzel). Aftenen vil byde 
på et meget spændende og levende foredrag af 
tidl. sognepræst Jens-Arne Skjøtt, som indtil for 
få måneder siden arbejdede som leder af KFUMs 
Soldaterhjem i Afghanistan. Han vil bl.a. fortælle 
om livet for de udsendte danske soldater og ikke 
mindst arbejdet med at give dem hjælp og støtte 
i en ”hverdag” som er helt anderledes end man 
forestiller sig. Sidste frist for tilmeldelse er 10. 
januar til Jørgen Bojsen, tlf. 2029 5885. 

Ølsmagning i Horsens
Fredag d. 9. november var gl. gardere igen i år 
samlet til en hyggelig og fornøjelig ølsmagning 
på Cafe Kunst, Horsens Kunstmuseum. Gl. gar-
der JUL-87 Lars Cederlund Olesen havde igen 
i år sammen med den øl-kyndige Erik, valgt 
nogle røget, speget og julet øl – de fleste faldt 
i god smag blandt de fremmødte. Efter nogle 
gode timer med at høre historier om øllet og 

bryggerierne bag – og ikke mindst smagningen, 
drog det meste af selskabet i god stemning 
videre til værtshuset Den Gyldne Hest. En rig-
tig dejlig aften i Horsens. 

Andespil med stor tilslutning
Årets andespil fredag d. 23. november gav 
usædvanlig stor tilslutning blandt de gamle 
gardere og deres familie. Næsten 100 frem-
mødte dannede rammen for en aften med spil 
om ænder, kaffe, chokolade og mange andre 
gode præmier. Aftenen endte med et overskud, 
som sammen med et tilskud fra Garderforenin-
gens skydekasse, blev til et pænt bidrag til de 
udsendte garderes julegave. 

Blå Fest i Horsens
Lørdag d. 17. november aflagde Livgarden 
besøg i Horsens, i den forstand at et kompagni 
holdt Blå Fest i byen. Vejret var køligt, men det 
forhindrede ikke at marchen gennem byen blev 
et stort tilløbsstykke. 15 gamle gardere del-
tog i paraden sammen med foreningens fane. 
Mindst ligeså mange andre medlemmer var 
mødt frem og stod langs ruten. Det var et flot 
syn gennem Søndergade at se alle de mange 
pårørende til de unge gardere, som var kommet 
mange forskellige steder fra i landet. Marchen 
endte på Horsens Rådhus, hvor Borgmester 
Peter Sørensen bød de fremmødte indenfor 
i varmen til en reception. Efter nogen tid gik 
turen tilbage til Bygholm, hvor de unge skulle 
gøre sig klar til en festlig aften.

Marchen på Søndergade. 

Book en Blå time på 44 55 59 00

Generalforsamlingen afholdes mandag, den 
25. februar kl. 19.00 på Staldgården. 
Tilmelding af hensyn til traktement, gule ærter, 
pris kr. 150,00, senest den 18. februar på mail: 
Pluto@post10.tele.dk eller tlf. 7552 6683 eller 
2941 6695.
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Sydjylland (III)

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

Varde og Omegn (8/5 1957 – GF 72)

Formand: NOV-90 Carsten Christensen
Hellevej 45, Helle, 6800 Varde 
Tlf. 40 11 30 02 
e-mail: ccskovgaarden@ofir.dk
www.varde-omegns-garderforening.dk

Ribe og Omegn (18/8 1912 – GF 28)

Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 23 69 · Mobil 25 27 88 74  
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

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: jens@hedensted-vvs.dk
www.garderforeningenvejle.dk

Kongeå-egnen (24/7 1958 – GF 73)

Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 75 38 92 26
e-mail: vig@lyngsgaard.com
www.kongeåegnensgarderforening.dk

Der afholdes generalforsamling i Garderstuen, 
Juellingsholmsvej 20, Grindsted tirsdag den 29/1 
kl. 19.00. Dagsorden jf. vedtægterne.
Indkaldelse med dagsorden udsendes af Beta-
lingsservice sammen med kontingentopkrævning. 
Vil du deltage i spisning efter generalforsamlin-
gen SKAL du tilmelde dig til Ulrik Baunsgård på 
mail fam.baunsgaard@paradis.dk eller tlf. 5134 
7406 senest 21/1. MAR-93 Ulrik Baunsgård

Husk – Der afholdes skydning 16. januar 2013 
kl. 19.00 på Vittenbergskolen, Haulundvej 3, 
6760 Ribe. Pris for deltagelse er kr. 40,- incl. 
ammunition. Vi mødes i skolegården ved indgan-
gen til kælderen. Ribe Politikorps er inviteret til at 
deltage nævnte dato.

Virksomhedsbesøg d. 5. februar 2013 kl. 
19.30.  Hos Gantec, Industrivej 72, 6760 Ribe. 

Generalforsamlingen er afholdt torsdag d. 29. 
november 2012 i Garderstuen Hejrskovvej 20, 
Holsted.
Som sædvanligt indledtes med en sang og spis-
ning, maden igen fremtryllet af vor hovmester 
Jørgen Peter Hansen og med god hjælp af flere 
af vore damer, tak til J.P. og hans hjælpere.
Jesper Poulsen valgtes til at styre slagets gang 
og efter at have konstateret at indkaldelsen var 
rettidig udsendt til alle medlemmer først pr. 
post og efterfølgende reminder pr. mail til dem 
som har oplyst en mailadresse, gav han ordet 
til formanden for aflæggelse af beretning.
Gennemgang af hvordan året var forløbet for 
foreningen med skydning, udflugter og ikke 
mindst 100 års jubilæet som jo blev afholdt 
på det Gamle Rådhus i Ribe. Der arbejdes 
endvidere med et par virksomhedsbesøg det 
kommende forår.
Garderforeningernes samlede medlemstal er 
ca. 10.000.
Regnskabet udviste et underskud på godt 
6.000,- kr. som hovedsageligt er grundet i 
udgifter til jubilæet.
Beretning og regnskab godkendtes.
Genvalg af formand Leif Have.
Genvalg til bestyrelse af Gert Vejlgaard, John 
D. Larsen og Jørgen P. Hansen.
Genvalg af suppleant Jesper Poulsen
Genvalg af revisorer Lars Bay og Johan Mad-
sen.
Ingen indkomne forslag.
Eventuelt, en tak for hilsen til fødselsdag og 
lidt spredte bemærkninger. Som afslutning 
takkedes for god ro og orden hvorefter aftenen 
afsluttedes med en traditionel omgang banko.

Der må stadig være flere som har mailadresser, 
send den til hpjribe@hpjribe.dk herved kan vi 
orientere og sende remindere uden at belaste 
portokontoen.   118-NOV-63 H.P.Jepsen

40 år til JUL-71 Paul Arenkiel, JUL-71 Ove 
Bech-Jørgensen, Vicepræsident MAJ-74 
Karsten Guldbjerg Holm.

BOWLING 
Bowling den 21. feb. 2013 
”Bowl’n’Fun Vejle” Enghavevej 9 7100 Vejle.

Nyt fra bestyrelsen!
Garderforeningen for Kolding og Omegn er nu 
tilmeldt betalingsservice, og der bliver tilsendt 
alle et girokort med kontingentopkrævningen 
samt betaling for Garderbladet 2013.
Bestyrelsen vil opfordre til, at alle tilmelder sig 
betalingsservice. 
Fra 2014 bliver betaling via betalingsservice et 
krav – såfremt generalforsamlingen godkender 
forslaget/kravet.
Det er det nemmeste i verden og man behøver 
ikke mere at tænke på, om kontingentet bliver 
betalt til tiden. 
Tilmeld Netbank i egen bank, så går resten af 
sig selv.
I tilfælde af mistet/ikke modtaget girokort 
bedes man indbetale sit kontingent kr. 275,00 
via netbank til Danske Bank: Reg. nr.: 1569 
konto 876-00-02306, husk at oplyse navn eller 
medlemsnummer.

Adresseændring
Husk at give os besked om adresseændring og 
evt. skift af mailadresse, har du sendt os din 
mailadresse? Hvis ikke da gør venligst dette.

Vi ønsker alle et Godt Nytår!
Bestyrelsen

Mødetidspunkt: kl. 17.30. Pris incl. mad og sko: 
kr. 154,00. Børn u/12 – halv pris.
Dessert og kaffe kan bestilles. Kun sko kr. 15.00. 
Ved bestilling skal der indbetales til Middel-
fart Sparekasse på reg. nr. 1682 konto nr.: 
3224031482, husk at opgive navn og antal voks-
ne / børn. Sidste frist for tilmelding: den 14. 
februar kl. 16.00.

99. Generalforsamling den 19. nov. 2012  
Formand Jens Palmelund bød velkommen til de 
fremmødte. Afdøde kammerater blev mindet:
877-JUL-58 Kurt Jespersen, døde d. 14. dec. 
2011, 435-MAJ-41 Hans Hyldelund døde d. 
27. marts 2012 og 1060-NOV-48 Sigfred Buhl 
døde den 8. september 2012.
Valg af dirigent: Svend Aage Nielsen
Formandens beretning: Godkendt
Kasserens beretning: Godkendt
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Flemming Andresen og Kai Hansen: Genvalgt
Sven Age Nielsen og Kell Jessen: Nyvalgt
Sigmund Sort og Anders Bak ønskede ikke 
genvalg. Formanden takkede for indsats og 
samarbejde. Preben Christoffersen – suppleant: 
Genvalg. Svend Schønwald – fanebærer: Gen-
valg. Sven Ottensen – revisor: Genvalg 
Kontingent, uændret.
Ingen indkomne forslag
Vicepræs. Karsten G. Holm orienterede om 
præsidiets arbejde, herunder den nye struktur 
med ”regionsråd”. Ligeledes blev der orienteret 
om den nye termin for årgangsparade: 1 gang 
årligt i maj måned (fra 2015). Garderbladet 
på DGs hjemmeside!! gav anledning til nogen 
debat og meningsudveksling. Næste repræ-
sentantskabsmøde: Silkeborg – som et endags 
arrangement.
Hæderstegn:
50 år 545-NOV-59 Ove Smedegaard Pedersen
40 år JUL-71 Ole Pagh, JUL-71 Paul Arenkiel og 
JUL-71 Ove Bech-Jørgensen.
25 år OKT-86 Henrik Michael Kragh
10 år JAN-90 Johannes Agerbæk Lomholt
Vi ønsker hermed alle vore medlemmer et 
rigtig godt Nytår

Kai Hansen, k.internet@pc.dk
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Lidt fra vicepræsidenten 

Kære gardere. Jeg håber at I alle har haft en god jul.
Ifølge de nye vedtægter, der blev vedtaget i Horsens i maj 2011, er valgpe-
rioden for præsident og vicepræsidenter (regionsformænd) nedsat fra 4 til 2 
år, og samtidig blev det vedtaget at regioner med lige nummer holder valg 
i lige år og de andre i ulige år. For at få det til at gå op er der med de nye 
vedtægter en overgangsordning, så selv om at jeg i marts 2011 blev valgt 
til 4 år efter de gamle vedtægter, betyder overgangordningen at valgperiode 
her i Region IV er 3 år. Så jeg er altså jeres vicepræsident  frem til formands-
mødet i marts 2014.  

Til sidst vil jeg ønske jer og jeres familier et rigtig godt nytår.
JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident, Region IV

Fyn (IV) 1-13

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

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

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

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

Garderforeningerne på Fyn (4)

Assenskredsen (2/9 1945 – GF 66)

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

Den Fyenske (6/7 1889 – GF 02)

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

Faaborg-egnen (27/8 1911 – GF 22)

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

Kommende arrangementer i perioden januar 
til maj 2013:
Januar. Den 18. januar 2013 kl. 18.00 arrangerer 
vi en hyggeaften med spisning i Café Cupcake, 
Plums Gaard, i Assens. Vi skal have en lækker 
menu til en rimelig pris. Så sæt et stort X i din 
kalender og invitér din ægtefælle/samlever med 
til et godt arrangement. Seneste tilmeldingsfrist 
er fredag, d. 11.01.2013 til formanden Tom Kri-
stensen på tlf. 6471 2370 eller til næstforman-
den Arne Jull Madsen på tlf. 6474 1494.

Februar. Der afholdes lands- og regionsbowling 
lørdag, den 16. februar 2013 kl. 09.30 i Otterup 
Bowling- og Idrætscenter. Hvert hold består af 4 
bowlere, så ligesom de foregående år, så skal vi 
gi´ de andre foreninger kamp til stregen ska´ vi. 
Efter bowling serveres der biksemad. Af hensyn til 
arrangementet skal vi have din tilmelding senest 
d. 20. januar 2013. Ring eller send en mail til for-
manden Tom Kristensen på telefon nr. 6471 2370 
/mail: tomkristensen@privat.dk 

Marts. Den 7. marts 2013 afholdes der regions-
skydning på 15 m i Særslev Skyttehus. 
Det er Assenskredsens Garderforening, der har 
værtsrollen. Sæt derfor nu x i din kalender, så vi 
kan være mange fra vores forening, der deltager. 
Fællestransport kan arrangeres. 

Generalforsamling afholdes i marts måned. 
Endelig dato udmeldes i næste garderblad.
(der satses på 15.03.2013) 

April. Vi satser på at kunne afholde et spæn-
dende foredrag. 

Maj. Den 14. maj 2013 afholdes Bryggeriet Vest-
fyen Cup – skydning på 50 m

Nærmere omkring de enkelte arrangementer vil 
fremgå af kommende garderblade og e-mails.

Godt Nytår 2013
Bestyrelsen for Assenskredsens Garderforening 
ønsker alle gamle gardere med familier et rig-
tigt Godt Nytår 2013. 

JUL-78 Tom Kristensen

Skydning
Tirsdag den 8. og 15. januar skydes der på 15 
m banerne med RIFFEL og PISTOL i FKS-Hallen 
på Tranehøjen 5 i Dyrup, fra kl. 19.00. Næste 
skydeaften er tirsdag den 7. februar – samme tid 
og sted.

Kammeratskabsaften
Torsdag den 17. januar kl. 19.30 mødes vi i 
Garderstuen til årets første kammeratskabsaf-
ten - hvor FEB-81 Sendy Alstrøm og JUL-86 
Chr. Jørgen Larsson Tvede – vil orienterer os om: 
Hvad DU som borger i Odense Kommune bruger 
INTERNETTET til? Vi viser blandt andet de mulig-
heder, der er for selvbetjening på kommunens 
hjemmeside. Her ud over også besøg i netbank og 
gennemgang af mulighederne med Nem-id. Hvis 
der bliver tid til det: Google eller en gennemgang 
af Face-book. Det er her du finder dine børn og 
børnebørn. 
Vi vil meget gerne have din tilmelding senest 
mandag den 14. januar til: Aage Duch på tlf. 
6614 4195. På gensyn i GILDEHUSET, Allégade 
61, Odense C.

Bowling
Torsdag den 24. januar kl. 18.50 mødes vi i City 
Bowling på Rugårdsvej – overfor TV2 – hvor vi 
bowler i et par timer. Pris for denne hyggelige 

aften kr. 95,-. Tilmelding til Poul Agertoft senest 
mandag den 21. januar på tlf. 2081 4272.

Generalforsamling
Torsdag den 28. februar kl. 18.30 afholder for-
eningen ordinær generalforsamling på Restau-
rant Næsbyhoved Skov med spisning. Reserver 
allerede nu denne aften – Nærmere tilsendes.

Andespil
Torsdag den 1. november afholdte foreningen 
det årlige ANDESPIL på Dannevirke Soldater-
hjem, hvor vi i år var samlet 32 gl. gardere med 
familie til at spille om de fine gevinster. Tak for 
Jeres deltagelse og på godt gensyn til de kom-
mende arrangementer i foreningen i år 2013.

332-JUL-66 Aage Duch

Kammeratskabsaftenerne for resten af sæso-
nen bliver følgende fredage: 11. jan.- 8. feb.- 15. 
marts (bemærk at datoen er ændret på grund af 
lokalernes brug til et større arrangement - og 13. 
april. Alle aftener starter kl.18.00.

Ordinær generalforsamling afholdes i Skyde-
centret, Telemarken 11, 5600 Faaborg, fredag d. 
25. januar 2013 kl. 18.30. 
Dagsorden iflg. lovene. - Indkomne forslag skal 
være formanden i hænde senest 4 dage før gene-
ralforsamlingen. Emblemer og ærestegn bæres!!! 
Under generalforsamlingen er foreningen vært 
ved en øl. Efter generalforsamlingen er der spis-
ning og kaffe. Drikkevarer til sædvanlige lave pri-
ser!!! Tilmelding til Formanden på tlf. 6261 1109, 
senest tirsdag d. 22. januar.

Datoen for regionsskydning bliver torsdag d. 
7. marts 2013 i Særslev – og Bryggeriet Vestfyns 
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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
Hermelinløkken 27 F, 5210 Odense NV
Tlf. 22 91 24 34
e-mail: ts-broni-serup@webspeed.dk
www.nordfyns-garderforening.dk

Fyn (IV)

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

Cup den 14. maj 2013 i Assens. Der vil blive koor-
dineret kørsel til begge skydninger.

Sommerfesten er lørdag d. 6. juli 2013 hos 
Birthe og Erik

016-NOV-63 Erik Debois

Husk. Nytårsskydning onsdag den 23. januar 
2013 kl. 18.30 på skydebanerne ved Hindsholm-
hallen i Dalby. Foreningen er vært ved en silde- 
og ostemad. Drikkevarer købes på stedet.

Foreningen ønsker samtlige medlemmer og 
deres familier et lykkebringende nytår.

Bestyrelsen

Bowling
Husk der bowles i Otterup Bowlingcenter man-
dag d. 14/1-2013 kl. 19.00. Kom lidt før så der 
kan stilles hold. Tilmelding til Niels Thor Rasmus-
sen tlf. 6487 1105 senest 3 dage før. 

APR-79 Niels Thor Rasmussen

Skydning
Husk der skydes i Særslev Skytteforening torsdag 
d. 10/1-2013 kl. 18.30. Tilmelding til Renè Ras-
mussen tlf. 2168 9687 senest 3 dage før. 

OKT-80 Renè Rasmussen 

Nordfyns Garderforening afholdte generalfor-
samling fredag d. 23/11-2012 i Særslev Skyt-
teforening. Der var mødt 27 gamle gardere op 
til denne aften, det var flot TAK. 
Poul Rasmussen blev valgt som dirigent et 
hverv han styrede flot og dygtigt. Inden vi 
gik i gang med generalforsamlingen mindes vi 
vort afdøde medlem MAR-61 Arvid Mathiesen 
som gik bort 3/8-12. Vores kontigent bliver det 
samme som de sidste 4 år, det kan gå rundt. Vi 
har modtaget mange billeder og bøger fra Niels 
W. og Eigil Jørgensen som vil blive lagt ind på 
lokalhistorisk arkiv i Søndersø. Vi har haft et 
foredrag af Vagn Hansen om hans 40 år som 
pilot flot, udflugt til Humlemagasinet Harndrup 
med en have på 10 tdr. land. 
Valg til betyrelse: Der kom 2 nye ind, MAJ-70 
Benny Ohlsen og MAJ-70 Jørgen Rasmussen, 
da MAR-58 Helge Christensen og MAR-66 Arne 
Hansen ikke ønskede at genopstille. Velkom-

men til de nye og tak for et godt samarbejde 
med de aftrådte. Skydeudvalg fik også et nyt 
medlem FEB-78 Lars Pedersen da SEP-88 Frans 
Christensen ikke ønskede at genopstille, også 
her et velkommen til den nye og et stort tak 
for et godt samarbejde til Frans.JAN-62 Keld 
Grønbjerg gav 500,00 kr. til vores pokalfond 
TAK. NOV-46 Svend Gervig ringede og ønskede 
os en god generalforsamling, var desværre for-
hindret p.g.a. sygdom, vi sendte ham en hilsen 
TAK. Næste års udflugt bliver til Sanderumgård 
d. 18/5-2013. Vi vil også kigge om efter andre 
ting. HUSK NATIONAL FLAGDAG D. 5/9-2013. 
Formandens og Bowlingens og Skydeudvalgets 
beretninger blev godkendt. Der blev uddelt 
hæderstegn og præmier til skytterne og Helge 
Christensen blev æresmedlem og fik et tegn og 
diplom. De som ikke var til stede og skulle have 
tegn vil få dem overrakt senere. Inden vi skulle 
starte med at spise rejste vi os vanen tro op og 
udbragte et nifoldigt leve for Hendes Majestæt 
Dronningen og Kongehuset. Efter spisning var 
der socialt samvær, kortspil og snakken – kan 
du huske dengang. 
Tak for en god generalforsamling og aften. 

MAJ-70 Torben Steen Nielsen 

Husk i januar 
2. og 4. tirs. skydning 15 m. Ollerup kl. 19.00.

Torsdags turnering i bowling for holdet. Uge 3.
Den 10/01 er der Familiebowling så tilmelding til 
Ole senest 08/01 tlf. 6224 1250.
Tilmelding til Regionsbowling i OTTERUP HALLEN 
20/01 til Ole 6224 1250.

Så er jul og nytår overstået og vi er klar til et nyt 
og spændende år som starter med foredrag i 
marineforeningens lokaler på havnen i SVB. Det 
er med præsten fra Thurø om hans udsendelse 
til Afghanistan som feltpræst. Det er den 16-01-
2013 kl. 19.00 hvis du endnu ikke er tilmeldt så 
hurtigt til Kristian 6224 3278 pris 50,- pr. pers. 

Den 6/2 er der besøg hos TENAX SILD i Nyborg 
der har været fejl i dato men det udsendte er 
korrekt og dette er også korrekt men husk der er 
tilmelding senest 27/01 2013 til Kristian 6224 
3278 og der er kun plads til 30 pers. så hvis I vil 
med så er det nu og efter først til mølle.

Den 30/11 2012 Blev der afholdt generalfor-
samling i foreningen og det foregik som det 
plejer i marineforeningens lokaler på havnen 
i SVB.
Formanden bød velkommen og vi mindedes 
2 medlemmer som var gået bort i årets løb. 
Bent Jørgensen Thurø og Hans Pæregaard Hes-
selager. Så blev kongesangen sunget og der 
blev udbragt et leve for Hendes Majestæt og 
kongehuset.
Æresmedlem Ove Christensen var dirigent og 
ledte mødet med kyndig hånd. 
Formanden havde sine kvaler med beretningen 
da han var blevet overhalet inden om af virke-
ligheden i løbet af dagen, men fik den gennem-
ført med hjælp af VP Fyn Henrik Gattrup som 
kunne støtte med nyt fra præsidiet. Foreningen 
havde deltaget i marchen til Krigergraven Kr. 
himmelfarts dag og flere må gerne deltage. 
Ligeledes havde vi vores egen ceremoni den 
5/9 ved SVBs nye mindesmærke for faldne og 
sårede. Der var også deltagelse i rep. mødet på 
Ryes kaserne. Foreningen har også deltaget i 
diverse skydninger og bowling turneringer med 
gode resultater og flere pokaler og præmier til 
følge.
Kassereren gennemgik regnskabet som viste et 
underskud på godt 3000,00 kr. og det er der 
flere grunde til men resultatet blev at kontin-
gentet stiger med 25,00 kr. i 2013 til 350,00.
Valg blev genvalg til formand og bestyrelses-
medlemmer. 
Slutteligt blev der uddelt hæderstegn til føl-
gende: NOV-50 Hans Holger Larsen 60 år, 
MAR-60 Hein Christensen 50 år, NOV-55 Søren 
Hedegaard 25 år. Og så var der en som arbejder 
på Grønland som også skal have 25 år, det får 
han når han kommer hjem igen og til slut fik 
NOV-75 Ole Vagn Jensen De Danske Garder-
foreningers Hæderstegn for sit virke i bestyrel-
sen gennem mange år. Alle tegn blev overrakt 
af Vicepræsident for Fyn Henrik Gattrup. 
Derefter blev der udbragt et leve for forenin-
gen.
Så var alle sultne og gik ombord i Gule ærter 
med tilbehør og efterfølgende kaffe og brune 
kager. JUN-85 Finn Madsen

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

Skydning 
Vi træner hver onsdag på skydebanen i Lille-
bæltshallen fra kl. 18.30. Der er også plads til 
dig. Kontakt eventuelt Knud på 6440 6548.

Bankospil
Tirsdag d. 6. november afholdte vi vores store 
årlige bankospil. Det var en rigtig god aften 



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

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

Sjælland og Øerne (V) 1-13
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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

Arrangementer i løbet af foråret 2013
I januar og februar måned afholder foreningen 
ingen aktiviteter.

Tirsdag den 19. marts 2013 generalforsamling.

Tirsdag den 23. april 2013 hæderstegnstilde-
ling.

Tirsdag den 21. maj 2013 et interessant fore-
drag. Nærmere herom senere.

Gule Ærter
Tirsdag den 13. november 2012 var 42 forvent-
ningsfulde medlemmer mødt op til Gule Ærter 
og Æbleskiver på Livgardens Kaserne. Efter at 
formanden havde budt velkommen, blev de 
gule ærter serveret. Forventningerne var store 
idet det i år var nye folk i cafeteriet der stod for 
forberedelserne i køkkenet. Alle var tilfredse 
med kvaliteten, men enkelte kunne nok have 
klaret en skefuld til. Æbleskiverne var som de 
plejer at være og alle virkede glade og tilfredse 
med aftenen.

863-NOV-64 Henning Lind Jans

Julefrokost
Lørdag den 24. november 2012 afholdt Garder-
foreningen i København sin årlige Julefrokost.
Der var mødt i alt 72 personer, som alle fik 
en hyggelig eftermiddag med dejlig mad og 
drikke.
Snakken ved bordene gik rigtig godt, og alle 
var enige om at det havde været en rigtig 
dejlig eftermiddag. Der skal lyde en stor tak 
til personalet i Kantinen på Frederiksberg Slot 
for et flot arrangement med dejlig mad og flot 
pyntede borde.

Hjemsendelsesparade for HOLD APR 2012
Så har foreningens fane på ny været på arbejde. 
Det skete 30. november 2012 på en grå, blæ-
sende og rigtig kold november dag på Garder-
kasernen i Høvelte.

På billedet ses fra foreningen fanen med fane-
bærer Ole Abildgaard og Hans-Erik Skov Nielsen.

Bestyrelsen for Garderforeningen i København 
ønsker sine medlemmer og deres familier et 
Godt Nytår med håbet om at se mange af 
medlemmerne til vore arrangementer i 2013.

FEB-69 Chr. Roland Christiansen

SKYTTELAUGET – Kortdistance
Første træningsdag efter nytår er onsdag d. 2. 
januar. Herefter skyder vi hver onsdag resten af 
måneden. Husk, at vi nu begynder på Landsskyd-
ning 15 m, hvor alle gamle gardere bør deltage, 
så kom ned på banerne og få varmet op til denne 
skydning. Vi skyder på banerne på Carlsberg-
Tuborg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68, hvor 
dørene til banerne vil være åbne fra kl. 18.30.

Langdistance
På langdistancen skyder vi søndag d. 6. januar og 
søndag den 20. januar. Vi mødes ved SKAK-huset 
på parkeringspladsen på Københavns Skyttecen-
ter kl. 08.00 til morgenkaffe. Efter kaffen vil turen 
gå til banerne.

Banko
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved onsdag 
den 6. februar, hvor årets store banko begiven-
hed finder sted i Skyttelaugets bankohaller på 
Frederiksberg Slot. Dørene åbnes kl. 18.30 og 
første nummer råbes op præcis kl. 19.00. Alle er 
velkommen.

Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt 
udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der 
vil være mulighed for at få råd og vejledning fra 
gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysnin-
ger om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås 
ved henvendelse til formanden på telefon 4444 
2473. OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Formand SEP-59 Ove Rygaard tlf.: 4914 1845, 
e-mail: over@post.tele.dk
Næstformand SEP-59 Jørn Mouritsen tlf.: 4465 
2860, e-mail: mouritsen@cso.dk
Tilmelding og framelding til næste måneds 
Mumiemøde kan ske via www.gardermumier.dk 
eller via 6062 3141.

Næste ordinære Mumiemøde er: Tirsdag den 8. 
januar 2013 kl. 11.30 på Livgardens Kaserne.

SEP-59 Ove Rygaard

Vi havde en dejlig bowling aften torsdag d. 22. 
november med 14 friske deltagere. Foreningen 
bød velkommen med ½ liter sne-øl pr. delta-
ger.
Vi spiste en dejlig ret m/kyllingebryst og moz-
zarella, hvorefter nogle fornøjelige dyster blev 
udkæmpet på banerne.
Over kaffen m/softice uddeltes præmier til 
Marleen Hansen og Niels Garde som bedste 
spillere, og til Carl Otto Koefoed og Annette 

med mere end 100 deltagere og godt humør. 
Alle spillere havde medbragt gaver til vores 
amerikanske lotteri. Derudover spillede vi om 
40 ænder, en masse sidegevinster og flere 
overraskelser undervejs. Der var derfor ikke 
mange der gik tomhændet hjem.
Bankospillet gav i år et overskud på ca. 3.550 
kr. En stor tak til Klaus og Inge med familie skal 
lyde fordi de igen i år, var behjælpelige med alt 
det praktiske ved bankospillet!
Succesen bliver gentaget næste år. Så sæt kryds 
i kalenderen, vi har reserveret Lillebæltshallens 
Kantine d. 5. november 2013.

Vestfyns Garderforening ønsker alle gamle såvel 
som nye gardere med familier et rigtigt godt nytår. 
 JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen
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som de ”mindst gode”. (Mere træning anbe-
fales!).

Alle gamle gardere og jeres familier ønskes et 
Godt Nytår 2013! JAN-62 Kaj Hansen

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

Formand: APR-82 Kent H. Andersen
Orebyvej 71, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 70 65, Mobil 40 21 70 65
e-mail: kha@privat.dk

Fakse 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

Faxe og Omegns Garderforening har afholdt 
den årlige generalforsamling.
13 Gamle gardere var mødt op og generalfor-
samlingen startede vanligt med et nifoldigt 
leve for Dronningen, derefter var der en min-
destund for garder Jørgen Lindahl Christensen 
som døde i dec. 2011.
Formand Bjarne Larsen oplyste i sin beretning 
at foreningen talte 39 medlemmer og at der 
ikke var kommet nogle nye til i 2012. 
Foreningen havde ingen arrangementer i 2012 
da alle arrangementer i 2011 var blevet aflyst 
pga. manglende tilslutning, men vi var inviteret 
til foredrag med Thomas Rathsack i Stevns 
Garderforening, hvor der også deltog nogle 
stykker.
Fra formandsmødet kunne Bjarne fortælle at 
Jens Crone var blevet udnævnt til ny vicepræsi-
dent og at kontingentet til præsidiet ville stige 
kraftigt pga. Garderbladet. Ligeledes blev det 
fortalt at årgangsparaderne fra 2015 kun bliver 
en gang om året i maj. Formanden beretning 
blev godkendt.
Kasserer Erling Krag fremlagde på sin sædvan-
lige lune måde regnskabet og måtte endnu 
engang redegøre for foreningens sangbøger. 
Beretningen blev godkendt at både revisorer og 
generalforsamlingen.
Så var det skydeleder Bjarne Larsens tur til at 
fortælle om året skydninger og vi har deltaget 
i de sædvanelige skydninger og vundet godt 
med præmier.
Træningsaftner er stadig hver torsdag kl. 19.00 
under den gl. sportshal, der er juleafslutning 
d. 12. dec. Skydelederens beretning blev god-
kendt.
Så blev det vedtaget at øge kontingentet til 
300 kr. pga. præsidiets varsel om stigning.
Så var der valg til bestyrelse, revisorer, fanebæ-
rer og suppleanter og alle modtog genvalg.
Under evt. kom formanden ind på det faldende 
medlemstal og loddede stemningen for sam-
menlægning med vore naboforeninger, som 
så kunne give flere aktiviteter med større 
tilslutning, der er endnu ikke taget kontakt til 
naboforeningerne.
Herefter takkede dirigenten Ole Brint for god 
ro og orden og forsamlingen gik over til frokost 
og hyggeligt samvær

MAJ-80 Peter Pedersen

Bowlingaften i januar
Vestlolland og Falster Østlollands Garderforenin-
ger inviterer medlemmer til bowling i Maribo 
torsdag den 24. januar 2013 kl. 18.30.
Arrangementet foregår i Maribowl, Victor Kol-
byesvej 17, Maribo, og vi begynder med spisning 
af en 2 retters menu, efterfulgt af en times bow- 
ling. 
Pris 200 kr. pr. person. excl. drikkevarer.
Tilmelding senest 20. januar til Kent H. Andersen     
tlf. 4021 7065 el mail. kha@privat.dk
Jens Høyer tlf.2325 7306 el mail. hoyer@dlgpost.
dk 

Generalforsamling 22. november 2012
42 medlemmer deltog i årets generalforsam-
ling. Inden formandens beretning, blev de døde 
medlemmer mindet og der blev sunget Kong 
Christian stod ved højen mast, samt udråbt 
et nifoldigt længe leve for HM Dronningen. 
Dirigent denne aften var Anders Knudsen. Der 
blev uddelt årgangstegn til foreningens trofaste 
medlemmer for 60, 50, 40 og 25 år. Herefter 
aflagde formand Kent Andersen sin beretning. 
Han kunne fortælle, at bestyrelsen har været 
ude og besøge 30 medlemmer i forbindelse 
med runde fødselsdage. Kent kunne ligeledes 
berette at bestyrelsen har deltaget i en masse 
begivenheder fx HM Dronningens 40 års jubi-
læum, formandsmøde, regentparrets besøg 
i Stubbekøbing, repræsentantskabsmøde og 
hjemsendelsesparade. Derudover har der været 
afholdt virksomhedsbesøg, bowling samt skyd-
ning. Desværre har foreningens fane fået det 
værre. Der er søgt midler til en ny, men vi 
har fået afslag. Andre muligheder undersøges. 
Regnskabet blev gennemgået af Torben Laur-
sen og der var ingen bemærkninger til dette. 
Klubbens formand var på valg og blev genvalgt. 
Dette skete ligeledes for klubbens kasserer, 

Peter Müller. Glenn Ellekjær og Anders Bonde 
ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen siger tak 
for samarbejdet i de år de har været med i 
bestyrelsen. Per Rasmussen og Anders Jensen 
blev i stedet valgt ind i bestyrelsen. Suppleant 
Karl Andersen og revisor Torben Laursen blev 
genvalgt. Kent foreslog at der blev ændret i 
foreningens vedtægter i forbindelse med hvor 
få medlemmer der skal være tilbage før vi kan 
opløses som forening. Klubbens kontingent 
blev vedtaget til at koste 350 kr. i stedet for 
300 kr. Det nye kontingent vil være gældende 
fra foreningsåret 2014. Skyttelauget har fået ny 
skydeleder og det er Karl Andersen. Han afløser 
Glenn Ellekjær, som har valgt at udtræde af 
pligterne i foreningen. Glenn kunne berette om 
arrangementerne og hvem der havde vundet 
skydekonkurrencerne. Endelig under eventuelt 
kunne klubbens sekretær fortælle, at der opret-
tes mailliste og facebookside. 
Til generalforsamlingen var følgende gardere til 
stede til modtagelse af årgangstegn:
Benny Frederiksen (Æresmedlem) 60 år., Erik 
C. Christensen, Erik Ø. Hansen, Ole E. Larsen 
og Hans O. Wilcken 50 år. Poul Dresen, Poul 
Høier, Hardy Johansen, Per A. Rasmussen og 
Svend Rasmussen 40 år. Gardere der desværre 
ikke var til stede: Jørn Jensen 25 år, Jørn U. 
Gosmer og Arne Høegh 40 år samt Leif M. 
Nielsen 50 år. 
Der har været skydekonkurrence og uddelt 
præmier til følgende dygtige gardere.
Veteran 1. Karl Andersen 
Veteran 2. 1. Erik Larsen, 2. Ole Pedersen, 3. 
Ketil Lejre og 4. Helmer Hansen.

Nytårs Hilsen
Kære gardere, efter et godt forenings år og en 
veloverstået generalforsamling, vil jeg håbe at 
alle er kommet godt igennem julen, og ønsker 
alle vores medlemmer et rigtig godt nytår.
Håber der er mange, som har tid og lyst, til at 
deltage i vores bowling den 24. januar 2013 i 
Maribo.

APR-82 Kent H. Andersen
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Foreningens kommende arrangementer i 2013
Bowling
Januar - onsdag den 9. og 23. Februar - onsdag 
den 6. og 20. Marts - onsdag den 6. og 20

Gl. Roskilde (22/1 1910 – GF 17)

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

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

Formand: FEB-75 Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. p. 49 13 51 26 · Tlf. m. 40 42 23 91
e-mail: larsson@skorstensfejeren.dk
www.helsingoergarderforening.dk

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. 43 52 16 68
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

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

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

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

Husk bowling den  9/1 – 13/2 -13/3.

Andespil
Foreningens årlige andespil blev holdt i Helsin-
gørs kongelig privilegerede skydeselskabs flotte 
lokaler den 2. november.
Vi indledte aftenen med registrering og gik der-
efter til bordene, hvor der blev serveret dejlig 
flæskesteg og ris a la mande.
Efter maden startede andespillet og der var 12 
ænder i spil. Derefter blev der udtrukket Ameri-
kansk lotteri med mange fine præmier.
Tak til sponsorerne.

Blå fest
Helsingør var igen vært for 170 nye gardere ved 
deres Blå fest arrangement. 
Paraden startede ved Kronborg slot, hvorefter 
vi gik gennem Helsingørs gader med tambour 

Aktiviteter primo 2013
Bowling hver anden tirsdag i Glostrup Bowling-
center. Næste gang bliver tirsdag den 8. januar 
og tirsdag den 22. januar 2013. Der afholdes 
Regions- og Landsmesterskaber den 27. januar 
2013, indbydelse til dette arrangement følger fra 
bowlinglederen, evt. interesserede i deltagelse 
kan kontakte bowlinglederen
Vinterskydning – første ordinære skydeaften er 
mandag den 7. januar 2013. Nytårsskydningen 
afholdes søndag den 6. januar 2013. Indbydelse 
er udsendt og kan ses på vores hjemmeside.

Bowling – Vi mødes stadig 2 gange om måneden, 
hvor vi hygger os med spil og socialt samvær, og 
der kommer ca. 20 spillere hver gang, meget 
flot, men vi ville gerne være flere. Hvis du tror 
at bowling kunne være noget for dig, så kon-
takt bowlinglederen, du må gerne prøve det en 
enkelt gang, det vil kun koste dig 50 kroner, og 
måske har du en stor/god bowler gemt indeni. 
Der skal snart være et indledende møde mht. 
regionsmesterskaberne, og I skal regne med at 
få tilmeldingsblanket sidst i december, men mere 
om det senere.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Generalforsamling
Garderforeningen afholder ordinær generalfor-
samling tirsdag den 19. februar kl. 18.30 på 
Kalundborg Vandrerhjem, Stadion Allé 5, Kalund-
borg. Indkaldelse med mødets dagorden mv. vil 
blive udsendt til alle medlemmer.

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

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
7. januar kl. 18.30 nytårsmiddag på Garderka-
sernen. Som I ved, er meget blevet anderledes 
omkring driften af cafeteriet på Garderkasernen. 
Derfor kan vi ikke i skrivende stund garantere, at 
vi kan servere torsk på årets første klubaften.
Forhåbentlig lykkes det! Men under alle omstæn-
digheder skal vi samles og ønske hinanden godt 
nytår.
Denne aften har vi den glæde, at sognepræst ved 
Lynge Kirke, Martin Corfix, kommer og beretter 
om sit virke som feltpræst på korvetten Absalon.
Absalon har været sendt til Adenbugten, for at 
medvirke til bekæmpelsen af pirateriet dér.

4. februar kl. 20.00 generalforsamling j.fr. 
Vedtægterne. Aftenen starter med at lægge en 
krans ved monumentet for Livgardens faldne, 
herefter er der spisning.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen skal j.fr. foreningens vedtægter skriftligt 
være formanden i hænde senest otte dage for-
inden. Tilmelding til næstformand 473-NOV-59 
Ole Meinung, tlf.: 4817 2097 senest onsdag, d. 
2. januar hhv. onsdag, d. 30. januar.

Husk at betale jeres kontingent rettidigt – det 
letter vores kasserer for en masse besvær!

Foreningens medlemmer ønskes Godt Nytår.
DEC-83 Steen M. Munk

musik foran, vi sluttede på Kulturværftet, hvor 
garderne blev modtaget af Helsingørs borgme-
ster Johannes Hecht-Nielsen som bød garderne 
velkommen til Helsingør. 
Ved denne lejlighed modtog borgmesteren og 
foreningen en flot garderfigur af kompagni-
chefen.

FEB-75 Lars Larsson

Generalforsamling
Torsdag den 12. marts 2013, kl. 18.00 i Restau-
rant Håndværkerforeningen, Hersegade, Roskil-
de. Nærmere tilgår.

Foreningens bankospil, den 22. november i Vor 
Frue Sognegård, blev som sædvanligt er godt 
arrangement, hvor 65 af foreningens medlem-
mer med pårørende deltog. Vore sponsorerer, 
havde igen været i julehumør og der var masser 
af præmier at spille om. Ja - et enkelt medlem 
og hustru vandt hele 3 af de flotte ænder. Godt 
gået.
Foreningen vil gerne sige en stor tak til Karl 
Kjeldsen, Bent Volfing, Sv. Aa. Rasmussen, 
Thomas Thomasen, Else Marie Tumlinghøj, 
Hans Bøge, Ove Andersen, Importøren, Hans-
Henning Pedersen, Krydderieksperten, Greve 
for de meget flotte sponsorpræmier. 
Det blev en vellykket aften, hvor næsten alle 
gik hjem med en præmie.

Foreningens bestyrelse ønsker alle vore med-
lemmer og pårørende et rigtigt Godt Nytår 
og på gensyn til foreningens arrangementer i 
2013.

SEP-68 Erik Rye Andersen
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Køge og omegn (15/10 1919 – GF 45)

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

Korsør og omegn (14/10 1922 – GF 49)

Formand: 831-JAN-59 Benny Hansen
Skovparken 9, 4220 Korsør
Tlf. 42 75 30 23
e-mail: jyby@hansen.mail.dk Midtsjælland (27/10 1911 – GF 25)

Formand: MAR-83 Per Bunde Christensen
Bjernedevej 55, 4180 Sorø 
Tlf. 57 84 51 45 
e-mail: per@bunde-christensen.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.dkBanko

Arrangementet fandt sted den 19. november 
2012. Cafeteriet på Sandmarksbo var fyldt da 
bankospillet, efter indtagelsen af den tradi-
tionelle og veltillavede skipperlabskovs, løb af 
stabelen.
Spillelysten var som sædvanlig stor og de flotte 
gevinster blev fordelt mellem mange spillere. 
Vi takker igen Flemming for den store indsats 
og sponsorerne for de flotte gevinster. Hoved-
gevinsten i lotteriet, den store købmandskurv, 
blev i år vundet af formanden. Vi ønsker tillykke 
til alle præmievinderne.
Tak for jeres fremmøde, opbakning og tak for 
en god aften til alle. 
Billeder fra arrangementet ligger på vor hjem-
meside www.koogf.dk.

Indsamling SSOP
Arrangementet fandt sted den 24. november 
2012. Igen i år samlede vi ind til SSOP, med god 
opbakning fra både bestyrelse og forenings-
medlemmer samt ikke at forglemme 2 Tam-
bourer venligst udlånt fra Livgardens Kaserne i 
Gothersgade. Indsamlingen i år blev lidt mindre 

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

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

Kommende arrangementer
22.01.13 kl. 19.00 bankospil, afholdes på Café 
Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte.
Alle medlemmer og gl. gardere med familie og 
venner er velkomne. Der vil som sædvanlig være 

mange flotte præmier og chancen for at gå hjem 
med én eller flere gevinster er store. Prisen for 
at deltage er kun kr. 25,00 for 3 spilleplader; 
men der kan naturligvis købes ekstra plader. 
Efter spillet serveres der ét stk. med sild, 2 stk. 
lækkert smørrebrød samt ost plus én øl og én 
snaps og kaffe. Prisen for dette traktement er 
kr. 100,00. Hank op i familien og deltag i dette 
arrangement.
Tilmelding senest d. 15. januar til Kaj Hjortshøj 
tlf.4585 7894 el. Jørgen Skov Andersen tlf. 4588 
6673.

26.02.13 kl. 18.00 generalforsamling. Indkal-
delse med dagsorden og regnskab udsendes i 
slutningen af januar 2013. Sæt allerede nu dagen 
af og mød op.

18.04.13 kl. 19.00 møde for jubilarer og nye 
medlemmer og alle andre medlemmer.
Denne aften byder vi vore nye medlemmer 
velkommen i foreningen samtidig med at vi 
hylder vore jubilarer. Alle der har haft jubilæum i 
2012 (d.v.s. 10-.25-,40-, 50- og 60 år) vil få en 
skriftlig indbydelse til denne aften.
Der vil blive serveret 3 stykker smørrebrød samt 
1 øl og 1 snaps pris kr. 100,00. Arrangementet er 
gratis for jubilarer samt nye medlemmer.
Tilmelding til arrangementet senest d. 11.04.13 
til Kaj Hjortshøj tlf. 4585 7894 eller John Lange 
4499 1539 eller på mail john.lange@mail.dk

Hjemmeside. Følg med i aktiviteterne på vor 
hjemmeside. Adressen er: www.nordrebirks-
garderforening.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

HUSK!  Kontingent 

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

Foreningen ønsker medlemmer og familie en 
glædelig jul samt et godt nytår - på gensyn i 
det nye år.

515-AUG-67 John Lange

Kalender
Torsdag d. 17. januar vil vi gentage succesen fra 
de sidste to år.
Vi indbyder til ”nytårskur”, hvor kone/mand, 
kæreste eller samlever er meget velkomne. 
Nærmere vil blive fremsendt som mail / brev, 
men reserver dagen.

end sidste år, vi samlede knap 4.000,- kr. ind. 
Glade mennesker og nysgerrige børn på Køge 
Torv, specielt når Tambourerne underholdt, 
gjorde at det var det hele værd og at vi er klar 
igen til næste år. Billeder ligger på vor hjem-
meside www.koogf.dk.

Bowling og Skydning
Vi ønsker alle vore skytter og bowlere et godt 
nyt år og håber på stor opbakning til vore akti-
viteter i 2013. Bowlingformand Gorm Rasmus-
sen, telefon 5614 1710.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 5665 8023.

Garderstuen
Garderstuen er åben i forbindelse med skyd-
ning, hver tirsdag fra klokken 19.00 -21.00.
Ole står bag disken klar til at betjene alle frem-
mødte. Velkommen.

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

Julefrokost
Foreningen tog den 16. november forskud 
på julen med afholdelsen af julefrokost på 
Ole Lunds Gaard. Der var 34 deltagere, som 
nød en fin julebuffet med mange lækre ret-
ter inklusiv risalamande med mandelgave til 
den heldige. Traditionen tro blev der spillet 
banko og amerikansk lotteri om en lang række 
flotte gevinster skænket af 17 forretninger og 
virksomheder i Kalundborg samt af flere af de 
deltagende i julefrokosten. Et par flotte kurve 
fyldt med kulinariske specialiteter, som der var 
stor rift om, blev bortauktioneret for højeste 
bud. Bestyrelsen takker for alle modtagne 
gevinster, der bidrager til at støtte garderfor-
eningens arbejde.

Godt Nytår!
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres 
pårørende et Godt Nytår. Vi glæder os til at 
mødes i det nye år.

789-SEP-63 Palle Castbak
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Vestlolland
Bowlingaften i januar
Vestlolland og Falster Østlollands Garderforenin-
ger inviterer medlemmer til bowling i Maribo 
torsdag den 24. januar 2013 kl. 18.30.
Arrangementet foregår i Maribowl, Victor Kolby-
esvej 17, Maribo, og vi begynder med spisning af 
en 2 retters menu, efterfølgende 1 times bow-
ling.
Pris 200 kr. pr. person. excl. drikkevarer.
Tilmelding senest 20. januar til Kent H. Andersen     
tlf. 4021 7065 el mail. kha@privat.dk
Jens Høyer tlf.2325 7306 el mail. hoyer@dlgpost.
dk 

Generalforsamling er fastlagt til den 21.  febru-
ar 2013,  mere om dette ved den skriftlige ind-
kaldelse.

Bestyrelsen ønsker alle i Vestlollands Garder-
forening glædelig Jul og godt Nytår.

Vestsjælland (23/5 1909 – GF 13)

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

Vestlolland (20/1 1924 – GF 50)

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

Søndre Birk (14/6 1938 – GF 61))

Formand: MAJ-70 Jens Crone 
Fasanvænget 94, 2791 Dragør
Tlf. 25 25 50 02
e-mail: jens.crone@gmail.com
Internet: www.sbg.dk

Kommende arrangementer
Mandag den 4.2.2013 kammeratskabsaften i 
Glostrup Gl. Præstegård. Vi begynder spisningen 
kl. 18.30. Laks med dessert og diverse under-
holdning af os selv. Efterfølgende spiller de der 
ønsker det kort, og vi andre hygger os med diver-
se røverhistorier. Bindende tilmelding til Jakob 
Hjort og Niels Langstrup.

Den 21.3 afholdes vor årlige generalforsam-
ling i Glostruphallens Restaurant. Nærmere i 
næste nr. af GB.

Afholdte arrangementer
Fredag den 9. nov. afholdte vi vort årlige 
andespil i Glostruphallens Restaurant. Igen 
i år var der rift om de bedste pladser, så der 
var et tidligt rykind. Over 60 personer havde 
fundet vej til vort andespil, der efterhånden 
har udviklet sig til en rigtig familiebegivenhed. 
Som sædvanlig trak vi lod om en flaske portvin 
på indgang bonen og efterfølgende hyldede 
vi Klaus Kammer med de 85 år. Han modtog 
en flaske som påskønnelse for hans store 
opbakning til vor forening. Der var en rigtig 
god stemning under spillet, men der var også 
i år usædvanligt flotte præmier. Det må have 
rygtedes. Vi siger tak til Flemming for det store 
arbejde med indkøb og som opråber og håber 
han kan fortsætte mange år endnu. Der var 
mange glade vindere der gik hjem aftenen før 
Mortensaften.  

Så er vi ved at være halvvejs gennem skydesæ-
sonen, og kun juleskydningen mangler at blive 
afviklet. Efterårets trekantskydning mod Mari-
nerne og Fængselsvæsenet blev gennemført d. 
14/11 i skydekælderen under Glostrup Hallen. 
Vi var i år 28 skytter og det blev en god SBG-
aften. Vi vandt pokalen for 16. gang! (tror de 
andre er godt trætte af os). SBG fik 926 point 
mod Marinernes 918 og Fængselsvæsenets 
890. Jakob Hjort blev nr. 1 med 186 point, 
Knud Basballe nr. 2 også med 186 points og nr. 
3 blev Tom Wiese med 185 point. Efter skyd-
ningen havde vi alle en rigtig hyggelig aften 

Husk foreningens årlige generalforsamling er 
den mandag 18 februar 2013, kl. 18.00 i vores 
Garderstue, Nygade 5, 4200 Slagelse. Nærmere 
vil tilgå Jer.

Lørdag den 17. november havde vi foreningens 
store bankospil, med 50 deltagere og et hav 
af flotte præmier, som blev flot fordelt under 
ledelse af Claus og Henrik. En stor tak til vore 
sponsorer for deres hjælp, uden deres hjælp 
ingen bankospil, Tak.
 
Bestyrelsen vil gerne ønske alle medlemmer 
og deres familie et rigtigt godt nytår med tak 
for mange hyggelige timer sammen i det for-
gangne år. 779-SEP-63 Knud Glavind

Der er efterfølgende også åbent i Garderstuen 
fra kl. 19.30. Almindelig Garderstueaften. Der er 
mulighed for spisning i Garderstuen sammen med 
skytterne, tilmelding på tlf. 2082 7545.

Sydsjællands Garderforening ønsker ALLE med-
lemmer et rigtigt godt nytår. 
Håber vi ses til mange arrangementer i det nye 
år 2013. Bestyrelsen

JUL-74 Kristian Rasmussen

med sildemadder, smørrebrød og kaffe. Vi siger 
igen i år tak til Jakob for arrangementet og også 
en stor tak til fru Lis, der sikkert har givet en 
hjælpende hånd. Efter juleferien starter vi op 
igen onsdag d. 9. januar. Kik nu ned om onsda-
gen i kælderen under Glostruphallen.
 
Bestyrelsen i Søndre Birks Garderforening siger 
tak for i år med ønsket om en rigtig god jul og 
et godt nytår. Næste år kan vor forening fejre 
sin 75 års stiftelsesdag, som vi vil komme nær-
mere ind på i begyndelsen af det nye år. 

NOV-74 Niels Langstrup / MAJ-70 Jens Crone

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

Skyttelauget og Garderstuen har følgende 
arrangementer:
Torsdag den 3. januar, kl. 19.00, har vi skydning 
i Fladsåhallen.
Der skydes på 15 m. Der er efterfølgende også 
åbent i Garderstuen fra kl. 19.30.
Og der er mulighed for spisning i Garderstuen fra 
kl. 18.00, mod tilmelding på tlf. 2082 7545.

Onsdag den 16. januar, kl. 19.00, Kammerat-
skabsskydning med Fakse Garderforening.
I Fakse gamle hal, med efterfølgende spisning. 
Der skydes på 15m. Bindende tilmelding til Gert 
Roerholt tlf. 2193 0956. Start fra vandtårns par-
kering, kl. 18.00.

Torsdag den 17. januar, kl. 19.00, har vi skydning 
i Fladsåhallen. Der skydes på 15 m.

Torsdag den 7. februar, kl. 18.00, Pokalskydning 
i Fladsåhallen. Konkurrenceskydning mellem føl-
gende foreninger, Fakse, Haslev, Stevns og Syd-
sjælland. Der skydes på 15 m. Vi har efterfølgen-
de spisning i Garderstuen. Bindende tilmelding til 
Gert Roerholt tlf. 2193 0956.

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

Onsdag d. 20. marts 2013 Generalforsamling i 
”El-værket, Frederikssund.

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

Bestyrelsen i Nordsjællands Garderforening 
ønsker alle vore medlemmer og deres familier 
et godt nytår med tak for fin tilslutning til vores 
arrangementer i 2012.

683-MAJ-54 Georg Rossing
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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 (FG.): 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

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

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

DGU (6)

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

Den 2. november 2012 holdt foreningen den 
årlige generalforsamling i Det Danske Kultur-
center i Yorba Linda. Det var kun bestyrelsen, 
der mødte op, så medlemmerne må være til-
fredse med bestyrelsens indsats.
Genvalgt blev: Formand MAJ-47 Wilmar Lind-
green, næstformand NOV-54 Kristian Poulsen, 
kasserer NOV-54 Paul Larsen, sekretær NOV-
49 Gunnar Sørensen og bestyrelsesmedlem-
merne MAJ-47 Christian Castenskiold og NOV-
47 Henning Sørensen.
På dagsordenen var bl.a. Hendes Majestæts 
fødselsdag, som i 2013 fejres lørdag den 20. 
april. Den traditionelle fejring er "begiven-
heden" hvor danskere i Los Angeles området 
samles. Sponsorer er igen Kaliforniens Garder-
forening og Den Danske National Klub, og den 
afholdes i vores Danske Kulturcenter i Yorba 
Lima som en frokost.
Noget vi sjældent tænker på i Danmark er, at 
afstandene er store i Californien.
Bestyrelsesmedlemmerne måtte køre hen-
holdsvis 585 km. (Paul Larsen) - 135 km. 
(Christian Castenskiold) - 95 km. (Wilmar 
Lindgreen) og 55 km. (Kristian Poulsen) for at 
komme til generalforsamlingen.  Og så var der 
lige så langt hjem bagefter!

SEP-58 Peter Horsten

MAJ 47 Christian Castenskiold,  MAJ 47  
Wilmar Lindgreen, NOV 54 Paul Larsen og 
NOV 54 Kristian Poulsen.

D. 27. oktober 2012 afholdt Vestcanadas Gar-
derforening deres generalforsamling med 
efterfølgende frokost i den Dansk Canadiske 
Klub i Calgary, Alberta. De 12 medlemmer, 
som deltog i generalforsamlingen, kom for-
holdsvis hurtigt gennem dagsordnen. Vi bød 
velkommen til vores nyeste medlem MAR-64 
Jens Woller, som var gardehusar. Bestyrelsen 
for 2012/2013 er som følger: Formand DEC-85 
Jens Lind, næstformand JAN-58 Svend Åge 
Storm, sekretær og kasserer FEB-71 Jan Bjer-
reskov, suppleanter APR-76 Wagnar Lærke og 
NOV-51 Kurt Christensen, revisorer MAJ-64 
Carl Bladt og MAR-64 Jens Woller.
Mens garderne var til møde, samledes nogle 
af hustruerne sig i Tivoli salen, hvor frokosten 
skulle holdes, og de hyggede sig over en kop 
kaffe og et par æbleskiver imens. Frokosten 
startede kl. 12 med sild og snaps, efterfulgt af 
fiskefileter, frikadeller og medisterpølse med 
rødkål, osteanretning, frugtsalat, og til sidst 
citronfromage til kaffen. Med hustruer og ven-
ner var vi 49 til frokosten, som er flere, end vi 
har været i mange år. Jens Lind underholdt os 
med godt fortalte vittigheder (hans vestjyske 
humor er bare herlig!), og senere præsenterede 
han Kurt Christensen for hans 50-års med-
lemsnål og Åge Iversen for hans 60-års med-
lemsbjælke. Der var 10 donerede gevinster til 
vores interne lotteri, og alle vinderne gik glade 
hjem. Desværre gjorde vintervejret vejene far-
lige at køre på, og vores trofaste medlem fra 
North Battleford, Saskatchewan, FEB-50 Svend 
Christiansen, hustru Cora, og søn Barry (som er 
deres chauffør) besluttede i sidste øjeblik ikke 
at køre den 600 km lange tur. Det er sjældent, 
de ikke er til stede, når vi mødes, og de var 
savnet. Kl. 16.00 var de fleste gået hjem, og 
de flotte borddekorationer, som Marilyn Lind 
havde lavet, var fjernet fra bordene. Det var en 
meget hyggelig dag med godt samvær, som vi 
glæder os til at gentage.

Den 18. oktober afholdes den traditionsrige 
lerdueskydning. I år var vi igen tilbage i de 
flotte omgivelser på West Wycombe Shooting 
Grounds nord for London. Vejret var med os, og 
i alt 6 skytter var mødt op til en udfordrende 
eftermiddag tilrettelagt af Peter Laub. Prøve-
skydningerne på de forskellige baner afslørede 
ingen klar vinder, men da først konkurrencen 
gik i gang, skilte to skytter sig klart ud. Peter 
Laub sikrede sig dog årets sejr i aller sidste skud 
på aller sidste bane, og var derfor den stolte 
modtager af pokalen. Efter skydningen forskød 
vi til den traditionsrige pub, The Bull & Butcher 
i den idylliske landsby Turville.

JUL-80 Anders M. Hansen

Mandag den 15. oktober stillede medlemmer af 
MSGF op til at fejre Ernst Harboes 93 års fød-
selsdag. Foreningen mente at det var apropos 
at markere vores ældste og mest trofaste med-
lem ’halvvejs’ mellem 90 og 95. 8 medlemmer 
mødtes med morgenmad og kaffe kl. 9.00 man. 
morgen og overraskede ’Onkel’ Ernst med et 
meget velset besøg. Ernst fortalte mange gode 
historier om dagen Danmark blev befriet. Ernst 
var i vagtkompagniet før krigen, frihedskæmper 
under krigen og en af de første til at stå vagt da 
garderne trådte ind igen. Det var MSGFs ære at 
gøre en god gamle garder glad.

MAJ-46 Åge Iversen og NOV-51 Kurt Christen-
sen, som henholdsvis modtog 60-års medlems-
bjælken og 50-års medlemsnålen.
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70 år
10-01  821-NOV-64  GF 46 
 Hans Jørgen Davidsen 
 Chr. Andersens Vej 27, 6510 Gram
10-01  445-NOV-61  GF 52 
 Jens Peder Hansen 
 Ty Hastrupvej 10 B, 4690 Haslev
10-01  929-SEP-62  GF 78 
 Peter Mikkelsen 
 Askeengen 102, 2740 Skovlunde
16-01  106-JAN-63  GF 46 
 Johan Christian Hansen 
 Tingvej 17 B, Brøns 
 6780 Skærbæk
23-01  838-SEP-62  GF 43 
 Peter Loft 
 Spliidsvej 47, 9990 Skagen
25-01  562-JUL-63  GF 51 
 Poul Rasmussen 
 Bøgevej 22, 5400 Bogense
26-01  676-SEP-64  GF 62 
 Knud Bruno Gram 
 Borgmester Schneidersvej 32 
 2840 Holte
27-01  865-JAN-65  GF 44 
 Verner Nørgaard Jensen 
 Frederik Kroghsmark 9
 7950 Erslev
30-01  528-MAJ-62  GF 07 
 Vald. Fl. Rostgaard Nielsen 
 Sofiedalsvej 5, 4700 Næstved
01-02  893-SEP-63  GF 31 
 Carsten Vitus 
 Sandmandsvej 15 
 4673 Rødvig Stevns
01-02  115-NOV-62  GF 10 
 Jens Errebo Knudsen 
 Hulvejen 23, 9530 Støvring
06-02  100-JAN-62  GF 25 
 Kurt Pedersen 
 Merløsevej 28, 4370 Store Merløse
07-02  290-JUN-66  GF 16 
 Peter E. Sørensen 
 Toftevang 40, 1. th. 
 2800 Kgs. Lyngby
08-02  611-JUL-62  GF 52 
 Mogens Poulsen 
 Ringstedvej 56 A, 1. th. 
 4690 Haslev
60 år
10-01  JUL-73  GF 08 
 Edvard Haslund 
 Mosevænget 14, 8950 Ørsted
16-01  OKT-73  GF 32 
 Allan Lage 
 Frugthaven 36, 7120 Vejle Øst
17-01  JAN-73  GF 18 
 Niels Peter Laursen 
 Rytterstien 27 C, 3400 Hillerød
17-01  MAJ-73  GF 31 
 Leif Larsen 
 Drosselvænget 23, 4671 Strøby
17-01  JUL-73  GF 60 
 Kresten Lei 
 Røgerivej 7, 1., 6400 Sønderborg
18-01  MAJ-73  GF 33 
 Erik Mosebo Christensen 
 Norgesvej 63, 5500 Middelfart
19-01  FEB-75  GF 16 
 Phillip James Low 
 Mimersvej 15, 3600 Frederikssund

Guldbryllup
12-01 509-MAJ-52 GF 30
 Kaj Christensen og frue
 Grønningen 18
 8600 Silkeborg

Fødselsdage
90 år
23-01  531-JUL-45  GF 08 
 Ejner Christoffersen 
 Skovvej 18, 8370 Hadsten
23-01  704-NOV-48  GF 41 
 Palle Egense 
 Rungstedvej 61, 1. th. 
 2960 Rungsted Kyst
85 år
12-01  530-MAJ-49  GF 13 
 Keld Bendtsen 
 Snekkerupvej 1, Flakkebjerg 
 4200 Slagelse
12-01  496-MAJ-49  GF 50 
 Leif Bendtsen 
 Harpelundevej 8, 4900 Nakskov
24-01  424-NOV-49  GF 95 
 Morten V. Pedersen 
 4 Sierra Vista Circle S.W. 
 Calgary Alberta T3H 3A6
 Canada
26-01  898-NOV-49  GF 62 
 Gunnar Flohr Sørensen 
 Elletoften 32, 2800 Kgs. Lyngby
27-01  945-MAJ-49  GF 20 
 Erland Sørensen 
 Turkisvænget 3 L, 4780 Stege
07-02  604-NOV-49  GF 57 
 Hans Gram 
 Skibbrogade 35, 1., 6100 Haderslev
80 år
15-01  852-NOV-53  GF 38 
 Jens Erik Larsen 
 Gartnerparken 16 
 4654 Fakse Ladeplads
16-01  312-NOV-53  GF 16 
 Orla Sørensen 
 Fredensborgvej 30, 3080 Tikøb
16-01  517-NOV-53  GF 35 
 Verner Olesen 
 Vincavej 4, 9500 Hobro

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.

17-01  684-NOV-54  GF 29 
 Erik Lødsen Andersen 
 Lombardisvej 11, 7000 Fredericia
18-01  442-MAJ-53  GF 05 
 Knud Poulsen 
 Svalevej 6, 8210 Aarhus V
23-01  226-NOV-53  GF 96 
 Jørgen Birk Andersen 
 246 Centennial Forest Dr.   
 Milton ON. L9T 5W9, Canada
24-01  161-NOV-53  GF 07 
 Børge Niels Peter Henriksen 
 Skipperlodden 26 
 4736 Karrebæksminde
24-01  779-NOV-53  GF 16 
 Bent E.Jensen 
 Engstrupgårdsvej 7, 2650 Hvidovre
29-01  251-NOV-53  GF 03 
 Frede Nikolaj Østergaard 
 Kongevej 39, 8752 Østbirk
03-02  956-NOV-52  GF 16 
 Ib Hansen 
 Tjørnegård, Ørnholmvej 12 
 3550 Slangerup
05-02  455-MAJ-55  GF 19 
 Halfdan P. B. Knudsen 
 Nybrovej 3, 7620 Lemvig
07-02  993-MAJ-54  GF 53 
 Arne Peer Jensen 
 Ole Lundsvej 9, 4400 Kalundborg
75 år
14-01  083-MAJ-59  GF 62 
 Frede Ingemann Hansen 
 Næsbyholmvej 27, 2700 Brønshøj
15-01  465-MAR-58  GF 42 
 Bjarne Brandt 
 Skjoldsvænget 5, 5800 Nyborg
16-01  973-SEP-58  GF 05 
 Ib Bjarne Jensen 
 Skejbygårdsvej 24, 1. 0002 
 8240 Risskov
16-01  971-SEP-57  GF 53 
 Ejnar Wittrock-Hansen 
 Mogensbanke 6, 4400 Kalundborg
20-01  386-SEP-59  GF 45 
 Jørgen Vagn Andersen 
 Kogleaksvej 61, 4600 Køge
21-01  003-SEP-58  GF 01 
 Finn Jan Hansen 
 Mac Niven Alle 10, 2750 Ballerup
21-01  077-NOV-57  GF 44 
 Christian Buchhave Madsen 
 Rugvangen 37, 7900 Nykøbing Mors
24-01  339-JAN-58  GF 45 
 Mogens Hedeboe 
 Hårlev Bygade 23 A, 4652 Hårlev
26-01  176-NOV-58  GF 01 
 H.G. Valdemar Hansen 
 Sofievej 3, 2. th., 2900 Hellerup
28-01  NOV-57  GF 01 
 Christian Peter Nielsen 
 Edelsmindevej 17, 2700 Brønshøj
04-02  578-MAR-58  GF 10 
 Tage Sørensen 
 Lundgårdsgade 22, Vejgård 
 9000 Aalborg
05-02  338-SEP-59  GF 01 
 Eduard Finn Schou Bjurner 
 Pilegårdsvænge 177, 2635 Ishøj
07-02  312-JAN-58  GF 29 
 Kristian Bakkesen Christensen 
 Vejrmosegårds Alle 45, Snoghøj 
 7000 Fredericia
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21-01  FEB-74  GF 51 
 Jørgen Starup 
 Mosevangen 18, 6710 Esbjerg V
24-01  MAJ-73  GF 03 
 Kurt Videbæk Nielsen 
 Kyperstien 2, Hesselballe 
 7171 Uldum
24-01  MAJ-74  GF 49 
 Jørgen Kristensen 
 Perlestien 3, 4220 Korsør
25-01  APR-75  GF 72 
 Henry Puggård 
 Storegade 37 B, 6800 Varde
28-01  JUN-83  GF 01 
 Erik B. Hansen 
 Holger Danskes Vej 60, 1. tv. 
 2000 Frederiksberg
30-01  OKT-74  GF 33 
 John Winther 
 Erritsø Engvej 6, 7000 Fredericia
09-02  JUL-71  GF 05 
 Peter Grindsted 
 Studsgade 5, 2., 8000 Aarhus C
50 år
10-01  MAR-84  GF 11 
 Stig Wridt 
 Mejsevangen 4, 3700 Rønne
10-01  AUG-82  GF 18 
 Jan Brunholm Jensen 
 Bomosegård, Skærødvej 29 
 3200 Helsinge
12-01  DEC-83  GF 46 
 Ib Schrøder 
 Jens Jessensvej 9, 6270 Tønder
15-01  AUG-80  GF 78 
 Tommy Harry Havsager 
 Gl. Søvej 15, 2640 Hedehusene
17-01  JUN-85  GF 05 
 Carl-Henrik Bindslev Vammen 
 Rudolph Wulfs Gade 1, st. th. 
 8000 Aarhus C
20-01  JUN-84  GF 30 
 Michael Ørbæk Sørensen 
 Solbærmarken 52, 8641 Sorring
22-01  JAN-83  GF 18 
 Sten Christian Chrisdam 
 Nedenomsvej 18
 2970 Hørsholm
24-01  MAR-83  GF 73 
 Per Christoffersen 
 Hestehavevej 2, 4930 Maribo
26-01  JAN-83  GF 31 
 Carl Skou Hansen 
 Skørpingevej 34
 4673 Rødvig Stevns
26-01  JAN-83  GF 44 
 Jørgen Vejle 
 Kliphøj 1, 7950 Erslev
26-01  JAN-83  GF 55 
 Jens Aage Zacho 
 Kukkebækvej 14, Pederstrup 
 8560 Kolind
26-01  JUN-83  GF 02 
 Thorsten Sven Lund 
 Fangelvej 32, 5672 Broby
28-01  DEC-83  GF 08 
 Peter Krogh 
 Danmarksgade 37
 8900 Randers C
31-01  JAN-83  GF 02 
 Peer Jørgensen 
 Gl. Højmevej 75, 5250 Odense SV

DG Personalia

01-02  JAN-83  GF 29 
 Niels Peter Madsen 
 Ryttergrøftvejen 79
 7000 Fredericia
01-02  JAN-83  GF 06 
 Jesper Lund Jensen 
 Koldingvej 54, Andst 
 6600 Vejen
02-02  JAN-82  GF 29 
 Carsten Askebjerg Madsen 
 Mølleskovvej 74
 7000 Fredericia
04-02  JUN-83  GF 57 
 Finn Uldal Nielsen 
 Knokbjerg 10, 6100 Haderslev
06-02  MAR-84  GF 18 
 John Jensen 
 Havremarksvej 20, Annisse 
 3200 Helsinge
08-02  JUN-06  GF 16 
 Ole Cosmus 
 Ordrupvej 92, 4. th. 
 2920 Charlottenlund

Dødsfald 
  GF 95
 Amund Jonassen
 328 11800 Lake Fraser Dr. SE
 Calgary, Alberta T2J 7G8
 Canada 
319-NOV-36 GF 10
 Gunnar Toft
 Holger Drachmanns Vej 1, 0001
 9200 Aalborg SV
248-MAJ-43 GF 15
 Poul Møller Kjeldgaard
 Malurtvej 14
 8800 Viborg
443-JUL-45 GF 02
 Mogens Wagner Brock
 Kongshøj Alle 109
 5300 Kerteminde
412-NOV-49 GF 42
 Kjeld Jørgensen
 Lervadvej 12
 5540 Ullerslev
547-MAJ-51 GF 08
 Sven Jacobsen
 Golfhøjen 7
 8400 Ebeltoft
984-MAJ-61 GF 23
 Børge Mørup
 Skovvænget 9, 6933 Kibæk

632-MAR-65 GF 98
 Claus Nielsen
 5/449 Princess Highway
 Noble Park, VIC 3174
 Australien
MAJ-73 GF 37
 Hans Pærgaard Jensen
 Østergade 12, st. th.
 5874 Hesselager

 TAK

Hjertelig tak til Haderslev Garderforeningen for 
fremmøde og gave til min 80 års fødselsdag.
 581-NOV-52 Jørgen Halken 

Hjertelig tak til Sydsjællands Garderforening 
for modtagelsen af mit 60 års jubilæumstegn 
ved min 85 års fødselsdag 5.11.2012. Tak for 
gardervinen.
 270-NOV-47 Orla Haverberg

Hjertelig tak til Garderforeningen for Viborg og 
Omegn for lækker gave og hyggeligt besøg til 
min 75 års fødselsdag.
 129-NOV-55 Hans Greve

Hermed sendes en hjertelig tak for opmærk-
somheden til min 70 års fødselsdag  til Garder-
foreningen i Københavns, Gardernes Hundre-
demandsforening, og sidst, men ikke mindst, til 
vores årgangsforening ALBRECOS VETERANER. 
 015-MAJ-61 Ole Hinrich

En stor tak til formand Jon Nielsen og Høje-
Taastrup og Omegns Garderforening for den 
dejlige Champagne vi fik til vores sølvbryllup 
den 7. november.
 APR-72 Asger Birk Jensen

Mange tak til Garderforeningen for Randers 
By og Omegn for opmærksomheden ved min 
70-års fødselsdag.
 223-JAN-62 Steffen Christensen

Hjertelig tak til Stevns Garderforening for 
opmærksomheden ved min 80 års dag
 786-NOV-53 Flemming Banzon

Tusind tak til Nordsjællands Garderforening 
og John Andersen der mødte op på min 60 års 
fødselsdag med en flaske portvin
 APR-72 Ove Hoe Andersen

FREDERIKSDALSVEJ 146 · 2830 VIRUM
TLF. 45 85 66 09 · BILTLF. 22 48 66 02 · FAX. 45 85 40 33

E-MAIL: IB.KRISTENSEN@PRIVATE.DK



ID
-n

r. 
42

39
9

M
ag

as
in

po
st

 –
 F

M
P

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.

Tank billigt 
og støt
De Danske 
Garderforeninger

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.

Husk sponsoraftalen


