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Af Præsident Flemming Rytter 

Den 1. september 2016 holdes der chefskifteparade ved III/Den 
Kongelige Livgarde. Oberstløjtnant Jan Stoltenborg afløses af ober-
stløjtnant Lars Nygaard, der kommer hjem til Danmark fra en stil-
ling som forsvarsattaché ved den danske ambassade i Kabul i Af-
ghanistan.
Jan Stoltenborg skal udstationeres ½ år i en stabsstilling ved 
NATO-styrken i Kabul i Afghanistan, og når han kommer hjem til 
Danmark derefter, skal han afvikle tilgodehavende ferie og friheder, 
inden han pensioneres som 60-årig foråret 2017. Jeg vil gerne ved 
denne lejlighed udtrykke mine egne og De Danske Garderforenin-
gers dybfølte tak for det forbilledlige samarbejde, vi har haft med 
Jan Stoltenborg og hans bataljon og den aldrig svigtende hjælp og 
støtte, vi har modtaget fra Jan.
III/Den Kongelige Livgarde er den bataljon, der uddanner Den Kon-
gelige Livgardes værnepligtige soldater på Garderkasernen i Høvel-
te i 4 måneder til gardere, og hvorfra de sendes ind på Livgardens 
Kaserne i Vagtkompagniet i 4 måneder indtil hjemsendelse. III/

Den Kongelige Livgarde står qua dette grundlag alle gamle garde-
res hjerter nær. 
De Danske Garderforeninger er imidlertid så heldige, at vi ikke 
slipper Jan Stoltenborg, blot fordi han skal pensioneres. Jan er hel-
digvis formand for De Danske Garderforeningers Skydeudvalg, og 
det vedbliver han med også efter 2017. Typisk Jan Stol-
tenborg har han, inden sin udstationering til 
Afghanistan, tilrettelagt Skydeudvalgets ak-
tiviteter, således at alt klapper og er klart, 
inden han rejser.
Jeg og vi alle ønsker Jan Stoltenborg 
en god og sikker tjenesteperiode 
i Afghanistan, og glæder os til at 
se ham velbeholden tilbage i De 
Danske Garderforeninger og i 
Skydeudvalget.   

PRÆSIDENTEN HAR ORDET

DET SKER I SEPTEMBER
1. III/LG Chefskifteparade, GDK Høvelte
5. Den nationale flagdag 
17. Gardertræfstævne/skydning i Vingsted  
25. Gardermarch  

→  fortsættes side 4

DG DEBAT 
– AKTUELLE DEBATTER
Deltag i debatten på 
www.garderforeningerne.dk/debat 

  3www.gardershop.dk   www.garderkortet.dk

HUSK DET DIGITALE GARDERBLAD
Du kan læse det digitale Garderblad, som indeholder fle-
re billeder, videoer og uddybende materiale, allerede en 
uge før det rammer din postkasse på 
www.garderforeningerne.dk/garderbladet

PS. BRUG KODEN ”GEVAER1”. 
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Præsidiet

Lad mig i denne sammenhæng minde om Skydeudvalgets lands-
skydning i Vingsted lørdag den 17. september 2016. Kom og vær 
med, og bliv en del af det yderligere kammeratskab, som trives i 
denne kreds. I får gratis ammunition og genopfrisket gamle kam-

→  fortsat fra side 3

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

Præsidiets skydeudvalg: OKT-77 Jan Stoltenborg, 
Tlf. 44 44 24 73 · e-mail: stoltenborg@mail.dk
Præsidiets Bowlingudvalg: SEP-85 Henrik Agerlin, 
Tlf. 28 44 12 94 · e-mail: henrik.agerlin@gmail.com
“Fødselsdagsgaven”: 004-NOV-53 Josef Jezewski,
Tlf. 43 52 02 03, e-mail: jos@mail.tele.dk, 800-JAN-65 Henning 
Lajer, tlf. 23 92 76 00, e-mail: hlajer@loophole.dk
Hverveudvalget: Albert Dieckmann · Tlf. 40 44 17 13
e-mail: mandfred17@hotmail.com

www.garderforeningerne.dk   www.gardermarch.dk

meratskaber eller etableret nye. Og få dermed noget mere ud af 
jeres kontingent. Jeg regner med at komme på besøg i Vingsted i år.
Lad mig endnu engang gøre reklame for Gardermarch 2016 i og 
omkring Høvelte søndag den 25. september. Tilmeldingsfristen er, 
når I læser dette nummer af Garderbladet, lige ved at være over-
skredet (28. august), men hvis I er lynhurtige, så vil I alligevel nok 
blive accepteret. Men skynd jer.
5. september er det national flagdag, hvor man ærer og hædrer 
Danmarks veteraner, soldater, politifolk, folk fra Beredskabet og 
civile danskere, der har været udsendt af det officielle Danmark. 
Festligholdelsen er et kommunalt ansvar, og langt de fleste kom-
muner er efterhånden kommet op i omdrejninger, og tager opgaven 
på sig. Jeg opfordrer jer alle til at deltage, hvor I nu bedst kan kom-
me til det. Organisationen ”Folk & Sikkerhed” har også i år udgivet 
”Flagavisen”. Her kan man se mere om hvad og hvor der sker noget. 
I kan også gå ind på ”Folk & Sikkerhed”´s hjemmeside (www.fol-
kogsikkerhed.dk) og se mere om dagen.
Lad mig minde alle om, at vi holder vort næste repræsentantskabs-
møde i Bogense 19.-21. maj 2017. Jeg kan forsikre jer alle om, at 
René og Co. (Nordfyns Garderforening) har sat alle sejl til og ven-
ter kun på, at vi alle dukker op. Jeg har kommunikeret med samt-
lige de garderforeningsformænd, hvis foreninger ikke var til stede 
i Skanderborg, og jeg har en begrundet tro på, at alle foreninger 
vil være repræsenteret i Bogense næste år. Og ved den lejlighed vil 
samtlige årgangsforeningers formænd blive indbudt særskilt til 
festmiddagen lørdag den 20. maj (for egen regning) m.h.p. at styr-
ke sammenhængen mellem  De Danske Garderforeninger og hele 
årgangsstrukturen.
Præsidiet og jeg har haft iværksat en undersøgelse af nogle af de 
garderforeninger, der har vist sig bedst til at fastholde medlemmer, 
herunder også helt unge medlemmer. Præsidiet har drøftet resul-
taterne på sit møde 29. august, og vi er endnu ikke helt nået frem 
til endelige konklusioner. Men som et rent praktisk udkomme af 
undersøgelsen vil I i løbet af efteråret 2016 og foråret 2017 se, at 
jeg viger min plads som ”klummeskriver” i Garderbladet til fordel 
for et par af de garderforeningsformænd, der gør det rigtigt godt 
omkring medlemstilgang og -fastholdelse. 
Jeg vil ønske alle en god sensommer og nyd det ofte smukke og kla-
re begyndende efterår, ikke mindst de smukke farver. Og lad os så 
få startet et godt og relevant foreningsår 2016/17 til glæde for alle 
medlemmer og i mange tilfælde heldigvis også for disses ægtefæl-
ler.    
Med garderhilsen
Flemming Rytter, Præsident 

IN MEMORIAM
Kommandanten i Kastellet, Major Lasse Nelson 

« 4. oktober 1964  –  U 15. Juli 2016

Lørdag d. 16. juli 2016 mod-
tog Livgarden med sorg 
meddelelsen om, at major 
Lasse Nelson dagen før var 
afgået ved døden som følge 
af en ulykke, mens han var på 
kajakferie på Sydfyn. 
Lasse Nelson havde siden den 
1. maj 2015 bestridt funktio-
nen som Kastellets Komman-

dant, og derved også som operativ chef for de gardere der er 
afgivet fra Vagtkompagniet til Kommandanten på daglig basis, 
for at bestride vagttjenesten i Kastellet. Lasse bekymrede sig 
meget om de gardere der var indsat i vagten, og ofte var han 
forbi vagtbygningen for at se om de havde det godt, og om de 
nu kunne løse opgaven. Var der tvivl blandt garderne blev der 
aldrig tale om skideballer, men mere en venlig og tydelig hjælp 
og vejledning. Lasse var soldaternes mand, en god fører og et 
forbillede for vore gardere – også selv om han i virkeligheden 
var en stolt husar.
Livgarden har med Vagtkompagniet og Musikkorpset haft man-
ge opgaver i Kastellet, hvor samarbejdet med kommandanten 
har været vigtigt. Der står stor respekt om Lasse Nelson i Liv-
garden, også på den baggrund.
Lasse Nelson blev bisat fra Kastelskirken tirsdag d. 26. juli. 
Livgarden med Vagtkompagniet og Musikkorpset var repræ-
senteret.
Lasse blev 51 år og efterlader sig 3 børn. 
Æret være hans minde. 

Livgarden vil, indtil en ny kommandant indsættes i embedet, 
støtte Lasses nærmeste medarbejder og sikkerhedsofficer i Ka-
stellet, seniorsergent Jakob Dyhr.
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Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde 
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefonnr.: Tlf. 7283 4000
Internet: www.forsvaret.dk/lg

Garderforeningernes Forbindelsesofficer
Adjudanten, kaptajn Uffe M. Dueholm,  
Garderkasernen i Høvelte. 
e-mail: lg-gse03@mil.dk

Presse- og Informationsofficer
Kaptajn Bjarke Zoffmann Therkildsen
Tlf. 7283 4018, e-mail: lg-gse20@mil.dk

Mads Rahbek, oberst, chef for Den Kongelige Livgarde 

Mens de fleste af jer har holdt sommerferie, var store dele af III LG 
i fuld gang med Vagt- og Eksercitsuddannelsen på Garderkasernen.
Som de fleste af jer kan huske, er der rigtigt meget eksercits og puds 
i perioden op til indrotation til Vagtkompagniet. Men der er også 
en anden væsentlig del til uddannelsen, nemlig den mere operative 
vagtopgave, som også kræver uddannelse før indrotering. Så mens 
resten af kasernen, og det meste af Danmark, har holdt fri, blev der 
gennemført rigtig meget uddannelse i Livgarden.
Et af de tilbagevendende elementer i uddannelsen er Blå vagtøvel-
se, hvor garderne på små ”slotspladser” i Ny Motorgård udsættes 
for rigtigt mange af de ”momenter”, som vi oplever rundt omkring 
på de forskellige vagter. Det dækker alt fra brandalarmer med 
brandbiler, til fulde turister og slagsbrødre. Der er gamle damer, 
som ikke kan finde vej, og personer der får hjertestop eller på an-

den måde bliver dårlige. Alt sammen en del af den vagtgående gar-
ders hverdag på vagten. 
For at sådan en øvelse er mulig, skal der bruges både statister og 
specialister. Statisterne kommer primært fra Hjemmeværnet og 
specialisterne kommer fra Politi og Beredskab. Langt de fleste er en 
fast flok, som kommer igen hver gang, denne øvelse gennemføres.
Når jeg ser uddannelsen og især udviklingen i gardernes optræden 
i løbet af en sådan dag, så er det tydeligt at vi skaber et godt fun-
dament for, at garderne med ro og overblik kan håndtere de mange 
forskellige situationer, der kan forekomme på vores vagter. Hvis 
nogen tror, at garderne kun er til pynt, og kun kan eksercits, må de 
tro om igen.  
I slutningen af juli hjemsendte vi Hold December 2015. De har 
været i Vagtkompagniet en måned længere end jeg har haft kom-
mandoen. Når jeg ser på de særlige hændelser de har oplevet bare 
i denne periode, så er det helt tydeligt, at der er meget mere end 
eksercits i nutidens vagtopgave. Vi skal i Livgarden fortsat udvikle 
vores uddannelse, så vi følger med den udvikling. 
På den lidt mere traditionelle side så gennemførte jeg vagtinspekti-
on den 25. juli. Garderne kontrolleres i puds, kongevagt, alm. ekser-
cits og våbenbetjening, samt vagtteori, postgang og postafløsning. 
Vagtkompagniet stiller eksperterne, der gennemfører kontrollen og 
overfor mig siger god for kvaliteten. Det var en meget varm formid-
dag i Høvelte, men resultatet var rigtigt godt. 
Vi sluttede af med en fanefremstillingsparade og så kommandoover-
dragelse i III bataljon. OL Jan Stoltenborg stopper som bataljons-
chef efter fire år på posten, og indtil den nye bataljonschef OL Lars 
Nygaard tiltræder 1. september, er kommandoen overdraget til 
næstkommanderende i bataljonen kaptajn 
Peter Lysholt. Jeg kunne ved den lejlig-
hed takke Jan Stoltenborg for indsatsen 
som bataljonschef for en bataljon, der i 
perioden altid har leveret gardere med 
den rette holdning, disciplin og faglig-
hed til at overtage opga-
verne i vagtkompagniet. 
Jan Stoltenborg udsendes i 
efteråret til Afghanistan. 
Pro Rege Et Grege

SOMMER PÅ GARDERKASERNEN 



skulle opholde os de første to dage med gennemførelse af resteren-
de uddannelse forud for den egentlige øvelse, bestående af oriente-
ringsmarch inklusiv vandpassage, opsætning af observationsstade 
og generel tilvænning til det grønlandske klima (uvarslet snestorm, 
lyst døgnet rundt, lange observationsafstande m.m.). 

På med ”Tægen”
På dag 3 modtog delingsførerne befaling for første fase af selve 
øvelsen, hvorefter delingerne havde tid til planlægning og forbere-
delse forud for næste opgave. På dag 4 sad vi op i de føromtalte 
busser, og kørte ud i terrænet vest for Søndre Strømfjord by – for 
herfra at iværksætte øvelsen.

”Vi fandt hurtigt ud af, at høj-
demeter på Grønland var lidt 
noget andet end det, vi var 
vant til fra Danmark”

Øvelsens oplæg lød på, at udenlandske forskerhold havde krænket 
grønlandsk suverænitet, og kompagniet havde fået til opgave at af-
søge et specifikt terrænområde med henblik på at lokalisere disse. 
Kompagnichefen havde udpeget tre områder, der skulle overvåges, 
så nu var det på med ”tægen” og så bare derudaf. Vi fandt hurtigt 
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I uge 23 drog 1/I/LG af sted for at teste nyt terræn og 
vise fanen i ukendte omgivelser, nærmere bestemt om-
rådet omkring Søndre Strømfjord.

Vi lagde ud med at møde mandag morgen kl. 0430 på Garderkaser-
nen, hvor vi pakkede våben og stumper på busserne, og så gik turen 
ellers mod Billund Lufthavn. Til trods for, at vi havde våben og alt 
vores udrustning med igennem check-in, foregik dette uden de sto-
re problemer – udover en del ventetid, da Billund lufthavn nok ikke 
er vant til så mange mennesker på en gang. I Billund fik vi tilgang 
af 1 DEL fra VIKING kompagniet fra II/JDR og et MP-hold, som blev 
underlagt 1/I/LG i øvelsens fulde udstrækning, idet vores 3 DEL er 
udsendt på OIR hold 3 i Irak.

Ankomst til Grønland
Da vi landede i Søndre Strømfjord fik vi travlt med at få udleve-
ret alt det ekstra udrustning, der skal til for at imødegå det meget 
omskiftelige klima, man kan møde på Grønland. Ekstra udrustning 
bestod af telte, ekstra liggeunderlag, brændere til madlavning og 
termokander til varmt vand. Hertil skulle lægges basis, ekstra ud-
rustning og gevær, så vi var nogle tunge drenge, der tog på øvelse. 
Da vi var fuldt pakkede, var der ikke en eneste rygsæk i kompagni-
et, som vejede under 30 kg. 

Herefter gik turen videre i lokale busser. Havde de været til syn, 
ville de alle dumpe med et hult drøn. Vi havde udvalgt os et billed-
skønt beredskabsområde med udsigt til Russell gletsjeren, hvor vi 

March & Moskusokser

www.garderforeningerne.dk

1/I/LG I GRØNLAND

1 2
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March & Moskusokser

ud af at højdemeter på Grønland, var lidt noget andet end det, vi 
var vant til fra Danmark. Det betød, at vores bevægelser i terrænet, 
med 30 kg plus på ryggen, ikke gik super hurtigt. Alle tre delinger 
nåede dog frem til befalet område, og fandt et sted, hvorfra vi kunne 
løse vores opgave.

Opgaverne blev løst i form af et eller to observationsstader pr. de-
ling, hver med plads til én til tre mand, der havde til opgave at holde 
observation i et givet terrænområde og melde, såfremt der var ind-
sigt på formodet fjendtlig aktivitet i området. I tilknytning til ob-
servationsstadet var resten af gruppen eller delingen placeret i et 
beredskabsområde med tilhørende nærsikringsposter.

1/I/LG I GRØNLAND

5

3

4
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Efter angrebet gik vi tilbage til vores beredskabsområder, og ja.. I 
har nok gættet det, på med rygsækken, og så var der en kort march 
til næste kompagni beredskabsområde, hvor delingerne modtog 
sidste befaling, fik genforsynet og hvilet.

Dagen efter stod den på angreb fra bevægelse igennem det kupe-
rede terræn, hvor de to livgarde delinger stod overfor VIKING de-
lingen. Efter angrebet var øvelsen slut og vi overgik til fredsmæs-
sigt beredskabsområde, hvor folk brugte tiden på at få snakket de 
mange oplevelser igennem, få taget de sidste heltebilleder, hygget 
i solen – og der var sågar nogen, der lige skulle teste om en nærlig-
gende sø nu også var så kold, som man skulle tro. Det var den!

Lammekoteletter og Lokale øl
Næste morgen gik vi det sidste stykke ind til Søndre Strømfjord 
lufthavn, hvor den nu stod på optælling af materiel, vedligeholdelse 
og indkvartering i den lokale gymnastiksal. Som afslutning på øvel-
sen var der arrangeret grill og social hygge i den lokale roklub, hvor 
der blev serveret lokale delikatesser såsom moskusbøffer, rensdyr-
pølser og lammekoteletter. 

Chefen for Den Kongelige Livgarde 
havde tilmed sponsoreret øl til ar-
rangementet. Det blev til én enkelt 
af de lokale øl som, meget overra-
skende, smager fremragende. 
Vi siger tak til Grønland for ufor-
glemmelige naturoplevelser, 70 km 
og 5000 højdemeter til ben og ryg. 
Og ikke mindst til Flemming og Kim 
fra Luftgruppe Vest, for deres store 
støtte under hele opholdet. 

PS. NK/KMP så IKKE nogen mo-
skusokse under øvelsen på Grøn-
land.
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Forskydning
Efter vi havde opholdt os i observationsstaderne i to dage, og kun 
haft enkelte observationer af aktivitet i området, fik vi meldingen 
om, at vi forventeligt var blevet omgået og forskerholdene nu be-
fandt sig på to lokationer: Søndre Strømfjord havn og en genera-
torstation. Kompagnichefen justerede sin plan og udgav en kort 
befaling over radioen til delingerne, hvorefter delingerne nedbrød 
deres observationsstader og iværksatte forskydning til kompagni-
ets beredskabsområde.

Efter en kort genforsyningsfase fik delingerne til opgave, at opsæt-
te nye observationsstader med henblik på at kunne gennemføre et 
angreb på havnen og generatorstationen. Da vi nåede frem til det 
planlagte område for observationsstaderne, gentog vi processen 
fra vores første område: opsætning af observationsstade, udsen-
delse af patruljer og nærsikring samt opsætning af telte. 

Angreb
Efter to dage med overvågning af havnen og generatorstationen, 
angreb vi de to mål simultant kl. 0300. Angrebet lykkedes forbilled-
ligt. Herefter blev målene afsøgt i tæt koordination med det tilknyt-
tede MP-hold, der tog sig af alt bevisindhentning og dokumentation 
fra området. INFO

 Beredskabsområde

 Russels gletcher

 Befalingsudgivelse

 Forskydning

 Vandpassage

 Russels gletsjer

 Kort recce
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Musikkorpset
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Af fløjtenist Katrine Kielland-Brandt 

Fotos: KKB og orkesterchef Eric Enstrøm.

Traditionen tro kommer Musikkorpset til Sønderjylland, når H.M. 
Dronningen opholder sig på Gråsten Slot om sommeren. I år er in-
gen undtagelse med tre Gråstenvagtparader. Der er også blevet tra-
dition for at præsentere Livgardens farver og musikken flere steder 
i det sønderjyske, og igen i år spillede vi en aftenkoncert i Harmoni-
en i Haderslev og på Schackenborg Slot. 
Koncerten i Haderslev var velbesøgt, og stemningen god. Den sven-
ske dirigent, Jacob Hultberg – der pt. har opgaver på Det Kgl. Tea-
ter i København – dirigerede musikken. Solisterne var hentet fra 
egne rækker: de to nyansatte klarinettister, Nicoline Juul Bennecke 
og Frederik von Würden. De høstede aftenens varmeste bifald med 
deres musikstykke, en Koncertpolka af gode, gamle H.C. Lumbye. 
Charmerende og indtagende var de da også i deres optræden, og 
musikken er iørefaldende og dejlig. Et godt valg til en sommerkon-
cert med titlen ”Postkort fra Europa”, hvor postkortene med musik-
inspiration var strømmet ind fra Ungarn, Island, England og Frank-
rig. Deres postkort var fra Tivoli i København.
Efter koncerten blev Nicoline kontaktet af en gammel mand i den 
velkendte blå blazer med mange medaljer. Vi fik desværre ikke 
fat i hans navn, men han var meget rørt over musikken og over at 
se Livgardens uniformer i Haderslev, hvor han bor. Han havde en 
tysktalende fortid og fortalte, at han under krigen blev adopteret af 
danske forældre og fik en lykkelig opvækst i Sønderjylland. Det var 
et meget rørende møde, som desværre foregik alt for flygtigt. 
Dagen efter, i Gråsten 28/7, var der vagtskifte med musik ved slot-
tet. Vejret var godt – ikke stegende – men rigeligt varmt til de tykke, 
uldne uniformer. Om eftermiddagen var der arrangeret udflugt til 
Sønderborg for musikerne, og om aftenen en god middag på Grå-
sten Landbrugsskole, hvor vi bor.
Lørdag den 29/7 var der ligesom sidste år koncert i slotsgården 
på Schackenborg Slot. Der er plads til 600 tilhørere, og der var en 
plads i solen til alle. En 5. klasse fra Møgeltønder Skole havde bagt 

MUSIK I SØNDERJYLLAND

kage og lavet kaffe til koncertgæsterne – de samler ind til en Born-
holmertur. Stemningen var således også i top her mellem de smuk-
ke, hvide mure, og Musikkorpset blev atter vældig godt modtaget 
af Henrik baron Wedell-Wedellsborg, der er ny bestyrelsesformand 
for den fond, der driver Schackenborg Slot. Musikkorpset kender 
Wedell-Wedellsborg fra de årlige koncerter på Aastrup Kloster 
ved Tølløse. Slotsforvalter Jan Leisbroch takkede for musikken og 
understregede vigtigheden af, at Livgarden ses overalt i Danmark. 
Også her var Nicoline og Frederik solister, igen charmerende og vel-
spillende.

HJEMMESIDEN
Musikkorpsets hjemmeside www.livgardensmusikkorps.dk 
har været hacket igen. At det er enormt irriterende og direk-
te generende for vores nyhedsformidling, er nok unødven-
digt at sige. MEN: en ny side er på vej med samme web-adres-
se. Der er håb forude for en driftsikker hjemmeside. 

KOM TIL KONCERT
Stærekassen, temakoncert fredag d. 7/10 
Kulturnat, Christiansborg Slots riddersal, fredag d. 14/10

Vagtparaden i Gråsten med vicestabstambour Tom Højlund Olsen.
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Ingen artikelserie om de Kongelige slotte og palæer uden 
Amalienborg. Endnu engang giver vi ordet til gammel garder 
og tambour FEB-75 Jesper Asmussen. God fornøjelse. 

Af FEB-75 Jesper Asmussen

Sofie-Amalienborg
I 1660 havde kong Frederiks 3.s dronning Sofie Amalie opkøbt en 
række grunde i det dengang ubebyggede område, hvor Frederiks-
staden ligger i dag, for at opføre et lystslot til erstatning for land-
ejendommen Dronningens Enghave uden for Vesterport imellem 
det nuværende Vesterport Station og hovedbanegården. Denne lyst- 
ejendom blev ødelagt under svenskernes belejring af København 
1658-60, og dronningen fik så i 1667-73 opført det barokke lyst-
slot Sofie-Amalienborg – opkaldt efter sig selv – og her døde hun i 
1685. Selve slottet lå imellem Bredgade, Frederiksgade og Frederi-
ciagade, og grunden med haveanlægget strakte sig fra Sankt Annæ 
Plads og ud til Toldbodgade. Bygningen afsluttedes med et fladt tag 
med balustrade og et lysthus, formet i tidens ånd som en belvedere, 
hvorfra dronningen bl.a. kunne betragte sin elskede have. Slottet 
anskueliggjorde det enevældige kongehus’ magt, og dronningen 
brugte store summer på det, bl.a. til indkøb af franske møbler og 
kunsthåndværk.

Lystslottet brænder
I anledning af kong Christian 5.s fødselsdag den 15. april 1689 af-
holdtes en festforestilling i et operahus, som var en midlertidig træ-
bygning, der var bygget tæt op ad lystslottet. Kongen var henrykt 
for forestillingen og ønskede den gentaget for offentligheden nogle 
dage senere, men da indtraf en stor ulykke. Ved et uheld væltede en 
af operahusets 800 olielamper, og ilden fik fat i udsmykningen og 
antændte straks bygningen. Da der kun var én dør at slippe ud af, 
blev følgen, at 280 mennesker blev trampet ihjel, indebrændte eller 
blev kvalt i røg, og på bare femten minutter forvandledes operahu-

set og slottet til en ruindynge. Salen var fyldt med københavnske 
borgerfamilier, da det hele brændte, og efter denne ulykke kneb 
det med at få bygget noget nyt her. Sofie-Amalienborg blev aldrig 
genopført, men navnet blev bevaret som benævnelse for dette sted 
ud til kysten, idet københavnerne kaldte det Amalienborg. Kong 
Christian 6. havde ikke interesse for haveanlægget på Sofie-Ama-
lienborg-grunden, så den henlå blot som park samt eksercerplads 
for militæret; men flere velhavende københavnske købmænd og 
skibsredere ytrede ønske om at udnytte grunden til bebyggelse. 
Disse tanker blev først ved Frederik 5.s tronbestigelse forenet med 
ønsket om at markere den oldenborgske kongeslægts 300-års jubi-
læum på den danske trone ved at anlægge en helt ny bydel, Frede-
riksstaden, hvor fire såkaldte »hoteller«, palæer, blev opført – vore 
dages Amalienborg.

Amalienborg Slot
Amalienborg er et hovedværk i dansk bygningskunst og regnes 
som det fornemste rokokoanlæg i Danmark, og det er samtidig en 
af de fineste forekomster af sin slags i Europa. Slotsanlægget består 
egentlig af fire adelige palæer, som omkranser en ottekantet plads. 
Senere blev palæerne overtaget til brug for det kongelige hus – og 
disse fire, nu kongelige, palæer har en spændende forhistorie. Efter 
Christiansborg Slots brand i 1794 kom palæerne gradvist i konge-
familiens eje og har været det lige siden. Midt på pladsen ses den 
begavede franske kunstner Jacques Salys rytterstatue af kong Fre-
derik 5., som var grundlæggeren af Frederiksstaden med Amalien-
borg, der skulle komme til at virke som regentparrets residens i 
vintermånederne. Hvis dansk nationalfølelse kan siges at have et 
geografisk midtpunkt, er Amalienborg Slotsplads en oplagt mulig-
hed, og Amalienborg-palæernes balkoner giver kongefamilien mu-
lighed for at præsentere sig for befolkningen. Det danske folk har i 
over to hundrede år fejret Kongehusets mærkedage her på pladsen 
imellem Amalienborg-palæerne.

www.garderforeningerne.dk

AMALIENBORG
Dér, hvor vi holder vagt
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Dér, hvor vi holder vagt

Prisen på palæerne eller hotellerne
Det er ikke så enkelt at gøre rede for prisen for, hvad det kostede 
at opføre »hotellerne«, da de jo blev opført af private, og fremgår 
derfor ikke af de bevarede statsregnskaber i Rigsarkivet. »Hotel« 
var den franske betegnelse for et bypalads – og oprindelig også be-
nyttet om Amalienborgs fire palæer. Alligevel kan siges, at prisen på 
Moltkes Palæ kom til at andrage 102.126 rigsdaler, mens de øvrige 
palæer kun kostede det halve, fx var Schacks Palæ [Christian 9.s 
Palæ] anslået til at skulle koste 44.000 rigsdaler, men kom dog til 
at koste 59.182, og de to øvrige palæer kostede formentlig 50.000 
rigsdaler hver. Samlet set må de fire palæer have stået i 260.000 
rigsdaler. I 1794 købte kronprins Frederik (den 6.) Moltkes Palæ 
med møblement til sin fader, kong Christian 7., som på grund af syg-
dom ikke selv kunne træffe den slags beslutninger, og herefter kald-
tes det for Christian 7.s Palæ, som blev residenspalæet, og hvorfra 
Danmark blev regeret.

Moltkes Palæ
Moltkes Palæ eller Christian 7.s Palæ blev opført i årene 1750-54 
for overhofmarskal A.G. Moltke, som var kong Frederik 5.s nære 
ven. Palæet var det første, som stod færdigt, og det regnes som 
det fornemste af samtlige fire palæer, udført som det blev af da-
tidens bedste håndværkere og kunstnere under ledelse af hofbyg-
mester Nikolaj Eigtved. Palæet anvendes i dag som majestætens 
gæste- og repræsentationspalæ. På palæets øverste facade under 
flagstangen ses elefantordenen med sin gyldne kæde, da overhof-
marskallen og lensgreven i 1752 var blevet benådet med denne 
Danmarks fornemste orden. Riddersalen er det prægtigste rum i 
Amalienborg-palæerne, og det regnes tillige blandt de fornemste 
rokokorum i Europa. Siden 1885 er palæet alene blevet benyttet 
som gæste- og repræsentationspalæ, og det danner blandt andet 
rammen om den traditionsrige nytårskur og det efterfølgende nyt-
årstaffel på nytårsdag. Ved istandsættelsen af palæet i 1996 fik man 
i Frankrig vævet kopier af salens oprindelige håndbroderede gardi-
ner. Disse blev genskabt på baggrund af en stump af det oprindeli-
ge 1700-talsgardin, som dronning Ingrid havde fundet i gemmerne 
på Frederiksborg Slot i Hillerød. Her i Christian 7.s Palæ har bl.a. 
den russiske zar Alexander 3., kejser Wilhelm 2. af Tyskland, kong 

Edvard 7. af England, kong Gustaf 5. af Sverige opholdt sig, og her 
gav kong Christian 9. sin sidste audiens i 1906 … blot én time før 
han døde. I 1971-75 var der i palæet indrettet en lille børnehave 
og siden et klasseværelse for kronprins Frederik og prins Joachim.

Rytterstatuen
Arbejdet med Amalienborgs verdensberømte rytterstatue blev sat i 
gang gennem lensgreve A.G. Moltke, som var kongens overhofmar-
skal og præsident for handelsvirksomheden Asiatisk Kompagni. 
Dette var det mægtigste af den danske merkantilismes handels-
kompagnier, og det tilbød at betale alle omkostninger for statuen af 
majestæten. Den var ment som en hædersgave til kongen fra hans 
tro undersåtter – »til Minde om Folkets Kærlighed« – hvilket er 
angivet i indskriften på monumentets sokkel. Handelskompagniet 
havde besluttet at hylde kongen med en statue i taknemmelighed 
over den kloge politik, hvormed kongens ministre havde hjulpet 
handelen. Den franske kunstner og billedhugger Jacques-Franço-
is-Joseph Saly påbegyndte arbejdet med statuen i 1754, samme 
år, som han blev udnævnt til leder af det nyoprettede Det Konge-
lige Danske Kunstakademi, der oprindeligt havde til huse i en del 
af Charlottenborg Slot på Kongens Nytorv. Forarbejderne skulle 
vise sig at tage kunstneren fjorten år, fordi han ikke ville slække på 
kvaliteten af sit arbejde, og Saly gik op i alle enkeltheder – lige fra 
udformningen af hesteskoene til udvælgelsen af den bedste bron-
zestøber i Europa. Udgifterne angik ikke kun kunstnerens egen løn, 
men også materialer, 
værktøj, rejser og beta-
lingen af en stor skare 
håndværkere. Igennem 
årene gik der ondsin-
dede rygter om Saly og 
hans storforbrug, men 
Salys velgører, Asiatisk 
Kompagni, forsvare-
de kunstnerens ære og 
hædrede hans indsats. 
Kongen er på statuen 
iført antikkens romer-
ske kejserdragt, og med 
ansigtet løftet i majestæ-
tisk fjernhed ses han på 
en roligt skridtende hest 
– på vej til Frederikskir-
ken (Marmorkirken), 
som ligger nogle hund-
rede meter væk. Sam-
tidig rammer rytterens 
blik taget på Marmor-
kirken. Og det er ikke til-
fældigt, at rytterens blik 
hviler på den lille kuppel 
på kirkens tag, fordi den 

3 4
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INFO
 På billedet fra første halvdel af 1700-tallet ses – med lidt kunst-
nerisk frihed – hvad der stod tilbage af Sofie-Amalienborgs slotshave 
efter ildebranden i 1689. Til venstre for pavillonen i billedets højre 
side ses orangeri- og staldbygninger, hvorfor Sofie-Amalienborg har 
ligget ude af syne i billedets højre side, hvor Amalienborg snart ville 
blive opført. Det er Bredgade [Norgesgade], som løber foran stakittet 
for neden i billedet.

 Sofie-Amalienborg var et barokslot fra 1600-tallet og en slags 
forgænger for det nuværende Amalienborg fra 1700-tallet. Til 
lystslottet hørte et prægtigt haveanlæg med klippede træer, Dron-
ningens Have, som blev anlagt som modstykke til Kongens Have ved 
Rosenborg Slot. Foran slottet med sin buede stentrappe er anlagt en 
vandfyldt kanal, og bagved slottet ses skibe ude i Øresund. I baggrun-
den anes Skåne, som Danmark havde mistet i 1658.

 Riddersalens vægge er udsmykket med svagt lysegrønne paneler 
med forgyldte forsiringer, som sammen med rummets høje spejle og 
store lysekroner får rummet til stråle, når det anvendes ved festlige 
lejligheder og begivenheder. Det er her, at nytårstaflet den første 
januar finder sted for regeringen, landets øverste embedsmænd og 
hoffets ledelse, og her drikkes den nok så bekendte Rosenborg-vin. 
Påklædningen ved nytårstaffel samt nytårskur er galla eller fest-
dragt.

 Siddende majestætisk på den fornemste hest af alle med sejr-
stegnet en laurbærkrans på hovedet og med kommandostav (mar-
skalstav) i hånden iscenesættes kong Frederik 5. som indbegrebet 
af det enevældige styre. Kongen fremstilles som storladen hersker 
romersk cæsar-kostume, ridende hen mod kirken – hen til Gud. Da 
statuen omsider blev rejst i 1771, var kong Frederik 5. død, så han 
nåede altså ikke at se den.
 
 De fire ens palæer afrunder og lukker pladsens hjørner; sam-
tidig giver de fire ret brede gadeudmundinger en fornemmelse af 
pladsen som et led i en større sammenhæng, forbundet med en om-
verden, der samles om midtpunktet, rytterstatuen af kong Frederik 
5. – på den kongelige æresplads. I baggrunden bagved rytterstatuen 
ses Christian 7.s Palæ med kolonnaden. Livgarden trækker ved 
særlige lejligheder op i rød galla såsom på majestætens fødselsdag, 
nytårsdag og ved statsbesøg – ellers er uniformsjakken mørkeblå.

1

2

3

4

5

5

lille kuppel, som også kaldes »lanternen« nemlig betegner, at kirken 
åbner op mod himlen og det guddommelige. Den enevældige kon-
ge havde sin magt fra Gud, som var den eneste, kongen skulle stå 
til regnskab for. Som midtpunkt i den ideale bydel er der symbolik 
i, at Frederik 5. er omgivet af fire adelspalæer, idet adelen sikrer 
den sociale orden ved at støtte kongen. Hesten er en såkaldt fre-
deriksborghest, kun avlet i Danmark, ude i Europa blev den kendt 
som »dansk hest«. Saly studerede indgående tolv ædle heste i de 
kongelige stalde og udarbejdede et utal af skitser. Dermed fik han 
uddraget en forbilledlig hals fra den ene hest, udmærkede bagben 
fra en anden hest, en fejlfri bug fra en tredje hest, hovedet fra en 
fjerde og så fremdeles – således, at kongens hest ville fremstå som 
hesten over alle heste. En fuldkommen fejlfri hest … der dog ikke 
har forekommet i virkeligheden.

Prisen på rytterstatuen
Statuen blev først indviet i 1771, men kom allerede på sin sokkel i 
1768. Soklen med den omgivende marmorbelægning, gitterværket 
og kæderne stod først helt færdig i 1774, og således var statuen 
under opbygning i en snes år. Overslaget for rytterstatuen var op-
rindelig berammet til 35.000 rigsdaler; men det var alt for lavt sat 
for en opgave af den slags. Udgifterne endte da også med at løbe op 
i næsten ½ million rigsdaler, hvilket er næsten det dobbelte af, hvad 
det kostede at bygge hele det Amalienborg, som omkranser den. 
Asiatisk Kompagni havde et årligt overskud på 100.000 rigsdaler, 
så beløbet svarede til fem års overskud – et forrygende beløb for 
en statue, der er det kostbareste kunstværk, som Danmark nogen 
sinde har kastet sig ud i. Det er senere regnet ud, at statuen havde 
kostet lige så meget, som hvis den havde været af massivt sølv eller 
omregnet til en fjerdedel af, hvad det havde kostet at opføre Christi-
ansborg Slot fra 1740 – hvilket igen ville svare til en fjerdedel af det, 
alt Sjællands hartkorn var værd. Det fornemme stavgitter i smede- 
jern, som omgiver rytterstatuen, var en privat gave til kongen fra 
industrimanden C.F. Classen, som havde kostet 10.386 rigsdaler, tre 
mark og fem skilling. (For denne pris kunne man i øvrigt købe et 
fint borgerhus i Bredgade). Men ud af alle fortrædeligheder kom 
dog en af verdens smukkeste og fornemste rytterstatuer. Bag mo-
numentets skabelse havde stået de bedste kræfter: en fremragende 
billedhugger, en pengestærk velgører og en samfundsorden, som 
ønskede at gøre indtryk med store kunstværker.

Dér, hvor vi holder vagt



  13www.livgarden.dkwww.livgarden.dk

Gardeudveksling 2016 

Af MAR-93 Ulrik Baunsgård

I dagene 23-26/6 deltog jeg, som DG repræsentant, i garderudveks-
lingen i København, hvor Livgarden havde besøg af et hold norske 
gardere. Jeg mødte på Livgardens Kaserne onsdag aften og blev ind-
kvarteret, da jeg tidlig torsdag morgen skulle med de to officerer 
og seniorsergenten i lufthavnen for at hente det norske hold, der 
ankom med fly fra Oslo.
Efter modtagelse og indkvartering af det norske hold, tog vi til ka-
sernen i Høvelte, hvor der var rundvisning på kasernen. Vi besøgte 
Armadillo – Livgardens træningsbygning til indtrængning og ryd-
ning af rum. Her fik garderne mulighed for at prøve det på egen 
krop. Garderne bruger egne våben med paintball-lignende kugler. 
Super realistisk og spændende at se. Efterfølgende var der kørsel 
med PMV i øvelsesterrænet, inden vi vendte tilbage til Livgardens 
Kaserne. Torsdag aften var der velkomstmiddag i officersmessen 
med lækker mad lavet af cafeteriaet.
Fredag formiddag deltog vi i Livgardens Årsdagsparade, bl.a. med 
uddeling af Dronningens Ur. Eftermiddagen blev brugt til besøg hos 
Livgardens Historiske Samling og på Rosenborg. Fredag aften var 
der grillhygge ved sergentmessen med efterfølgende besøg i Tivoli 
og koncert med Sara Larson.
Lørdag startede med brunch og besøg i Kastellet, vagtskifte på 
Amalienborg, inden der blev slappet af på kanalrundfart. Lørdag 
aften var garderne i byen for at spise og senere besøge det køben-
havnske natteliv. Vi andre – de danske og norske officerer, de 2 kon-
stabler, den norske garderforeningsrepræsentant samt underteg-
nede – havde eget program. Først på Vesterbro og få lækker dansk 
mad, og efterfølgende rundt og kigge lidt til nattelivet.
Søndagens eneste punkt var venskabskamp i fodbold mellem DK og 
Norge. Danmark vandt sikkert med 5-2.
4 spændende og begivenhedsrige dage var til ende, der blev ud-
vekslet gaver og sagt farvel, inden nordmændene blev fulgt til luft-
havnen.
Herfra skal lyde en stor tak til Livgarden for et godt og veltilrette-
lagt arrangement.

NORDMÆND 
OG DANSKERE 
GARDISTER 
OG GARDERE
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Under Repræsentantskabsmødet i Skanderborg skete 
lidt af et generationsskifte i Hverveudvalget. Steen V. 
Grubert (ø, th.), en af udvalgets grundlæggere, overgav 
sit funktionstegn til Albert Dieckmann (ø, tv.), som frem-
over vil stå i spidsen for udvalgets vigtige kald – at hver-
ve nye medlemmer til organisationen. Men hvad er det i 
grunden, som Albert nu overtager? Denne måned stiller 
vi skarpt på Hverveudvalget og de to formænd. 

Af APR-12 Andreas Dalsgaard 

Der skal ske noget – nu! 
I et forslag til vedtægtsændringer fra Repræsentantskabsmødet i 
maj 2006 benævnes første gang konditionerne for et, af præsidiet 
nedsat, ”hvervningsudvalg”. Udvalgets formål var, som skrevet står; 
”Udvalget skal sikre, at der udføres effektiv hvervning af tjenestegø-
rende Gardere, samt tage initiativ til hvervekampagner henvendt til 
hjemsendte gardere, som ikke er medlem af en garderforening.”. 

For at finde de fornødne kræfter til udvalget, annoncerede man 
tilbage i 2006/2007 i Garderbladet, og efterlyste frivillige hænder, 
der kunne løbe Præsidiets drømme i gang. På baggrund heraf mod-
tog Sekretariatet et antal henvendelser, heriblandt den kommende 
formand, Steen V. Grubert.  

Med Steen i spidsen og et kommissorium stukket i hånden, var ud-
valget overladt til sin opgave. Udvalget skulle designe en model der, 
på kort såvel som lang sigt, effektivt kunne hverve nye medlemmer 
til organisationen. 

”Det gik rigtig hurtigt i starten. Ideer var der nok af – udfordringen 
var at samle op på ideerne. Vi fik ordningen med hvervemøderne i 
Høvelte og på Gothersgade i hus forholdsvis hurtigt. Og de har hi-
storisk set været de steder, vi er mest effektive. Og så kom åbent hus 
arrangementerne. Kort efter jeg var trådt ind i udvalget, måtte jeg 
spørge, hvad søren det var for et arrangement (åbent hus, red.). Jeg 
blev orienteret om, at det kun var Knud (Knud Glavind fra Garders-
hoppen, red.) der mødte op – Det måtte vi lave om på. Selvfølgelig 
skulle vi støtte Knud til disse arrangementer.”

Og siden har det faktisk været reglen, at Hverveudvalget er til at 
træffe ved siden af Knud Glavinds Gardershop, der altid er opstillet 
til åbne arrangementer i Høvelte eller på Gothersgade under den 
blå teltdug. Netop den blå teltdug, kan Grubert også berette en lille 
anekdote om: 

”Knud stod under sit eget blå telt i starten. Vi fik heldigvis lov til at 
investere i et tilsvarende telt. Eftersom Knuds telt var privat, var det 
også neutralt – uden DG logoer. Vi ønskede imidlertid, at få trykt DG 

UDSKIFTNING på formandsposten



  15www.livgarden.dkwww.livgarden.dk

Hverveudvalget

logoer på vores dug. Men da vi kørte under et stramt budget, fik vi 
arrangeret det således, at der kun blev trykt DG på tre af siderne. Det 
var dengang.” 

Samtidig lykkedes det HU at aktivere stort set alle de kræfter, der 
kunne hjælpe de fornødne steder. Kandrup Trykkeri, der blandt an-
det trykker Garderbladet, producerede plakater til et A-skilt. Jørgen 
Jeppesen (formand i Fredericia GF) leverede roll-ups, og udvalget 
kastede sig over en hvervefolder, der ligeledes blev trykt af Kan-
drup.
Hverveudvalget er måske den enhed i organisationen, der oftest ser 
indad og tænker fornyelse. En af de vigtigste ting for udvalget er 
nemlig altid at være aktuel. Så derfor er udvalgets hvervemetoder 
og fremtoning altid under revision, hvilket naturligvis stiller store 
krav til udvalgets medlemmer, der aldrig kan tillade sig selv at hvile 
på laurbærrene. Derfor udspringer også en række større tiltag fra 
HU. 
I 2011 blev Tony Ager en del af HU, og med Tony tilkom en række 
nye muligheder, som udvalget nu kunne tilbyde de tjenestegørende 
gardere. Størst har formentlig været indførelsen af et fordels- og 
rabatkort – Garderkortet, som nu uddeles til alle tjenestegørende 
rekrutter og gardere ved LG. Men selvom Garderkortet er en mar-
kant fordel ved at være DG medlem, mener Steen, at der fortsat er 
plads til forbedring: 

”Kortet bliver aktivt brugt af de værnepligtige, og er dermed en suc-
ces på det område. De har da også rigtig mange gode muligheder, så 
længe de er bosiddende i København. Desværre halter den landsdæk-
kende udbredelse. Heldigvis er der mange foreninger, som har taget 
konceptet til sig, og arbejder aktivt for at skaffe aftaler. Men jeg ville 
ønske, at endnu flere foreninger tog det til sig, og arbejdede for ud-
bredelsen. Jo flere samarbejdsaftaler, des bedre er kortet.”

UDSKIFTNING på formandsposten

Siden 2013 er udvalget blevet markant styrket med tilkomsten af 
mange unge frivillige. Alle med passion og gå-på-mod for garder-
sagen. Og Alberts overtagelse af HU, understreger netop udvalgets 
udvikling de seneste tre år. Hvad Albert forventer og vil med udval-
get, lader vi ham selv svare på, med fem hurtige spørgsmål: 

Hvorfor blev du soldat ved Livgarden?
Jeg blev soldat ved Livgarden fordi jeg havde en klar ambition om 
at blive professionel soldat. Jeg havde flere venner og bekendte som 
havde tjent i Livgarden og ville gerne selv prøve det. Min far var 
rekrut i Livgarden og har siden gjort militær karriere. Jeg spurgte 
ham til råds og han sagde (og det er jeg glad for), at han ikke skulle 
bestemme hvor jeg skulle hen, men han ville anbefale mig at tage 
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langt nok væk til, at man ikke nødvendigvis kunne komme hjem 
hver dag. Dels for at prøve at være “voksen”, men også for at gøre 
mig det klart hvordan det er at være væk fra familien (tror jeg hans 
ambition var).

Hvad fik dig til at blive frivillig for HU?
Jeg blev frivillig i HU, da jeg skrev eksamensopgave på CBS om de 
Danske Garderforeninger. I den forbindelse kom jeg i kontakt med 
Steen Grubert og han spurgte om jeg kunne have lyst til at prøve 
kræfter med DG/HU, og det kunne jeg ikke lade være med, da jeg 
altid har været frivilligt engageret i Herning, hvor jeg kommer fra.

Hvorfor sagde du ja til at overtage HU?
Jeg sagde ja til at overtage funktionstegnet, dels fordi det er en fan-
tastisk udfordring, men også fordi det giver mig mulighed for at 
udfordre noget der er meget større end mig. Det er ikke altid man 
får mulighed for at være med til at forme en over 100 år gammel 
organisation, så derfor har jeg sagt ja i håbet om at kunne være med 
til dette.

”Man skal aldrig starte med 
at se på hullerne i osten. De 
smager bare ikke så godt, 
som det der omgiver den!”

Hvordan ønsker du at udvikle HU i fremtiden?
HU skal ikke nødvendigvis udvikles til noget, det ikke er nu. Der 
sidder op mod 10 engagerede gamle gardere, som brænder for gar-
dersagen og HUs aktiviteter. Det er det vigtigste. Jeg synes HU gør 
et fantastisk stykke arbejde. Der er naturligvis ting som vil blive 
gjort anderledes med mig som formand. Det vigtigste for mig er 
ikke nødvendigvis at HU udvikler sig, men derimod at DG udvikler 
sig, og hvis man tager fat på den snak, jamen så er der ingen tvivl 
om, at organisationen skal være mere tidssvarende. Der skal være 
større manøvredygtighed internt i organisationen, og man skal ikke 
lade traditioner blive en hindring for løsningen af en opgave. Det 
må gerne være en udfordring, og skal være det, men man skal aldrig 
starte med at sætte sig ned og se på hullerne i osten. De smager 
bare ikke så godt, som det der omgiver den!

Hvordan ser DG ud om 10 år? 
Hvis DG fortsat ændrer sig, som det lader til DG har gjort i de tre år, 
jeg har været med er jeg fortrøstningsfuld ift. DGs fremtid, men hvis 
man netop begynder at se på alle de ting, vi ikke kan gøre pga. den 
nuværende struktur, jamen så er der ikke noget der hedder DG om 
10 år. Jeg skal gøre mit for, at der vil være en lind strøm af tjenst-
gørende gardere, der bliver hvervet til de enkelte garderforeninger, 
men hvis ikke foreningerne griber bolden, og går til biddet, så taber 

vi de tjenstgørende, og så er de mere end almindeligt svære at få 
overbevist om, at det er en god idé at være medlem af en garder-
forening. Jeg håber ligeledes at DG har en mere klar profil om 10 
år. Der skal ikke være en dansker, der ikke ved, at DG er garden bag 
garden og at foreningen gør en forskel. (Det gør foreningen allere-
de, det er bare ikke alle, der ved det).

Ikke et farvel
Selvom Steen nu overlader formandsposten i HU til Albert, er det 
heldigvis ikke et farvel til den passionerede garder. Overdragelsen 
af formandsposten er et led i en organisatorisk rokade. Steen fort-
sætter i fremtiden som Stabsmedhjælper for Præsidenten, hvor han 
får en afgørende rolle i forbindelse med udarbejdelse og gennemfø-
relse af nye vigtige tiltag med henblik på organisatorisk styrkelse. 
I denne sammenhæng er tak et fattigt ord. Ikke desto mindre skal 
der lyde en kæmpe stor tak til Steen for sin mangeårige indsats for 
gardersagen. Og med det, lader vi Steen få det sidste ord: 

HU er det, som organisationen har levet af de sidste mange år. Det er 
dog mit ønske, at alle medlemmer vil se det som sin opgave at hverve 
nye medlemmer til DG. Nu ser jeg frem til mit nye job med spænding. 
Og så må vi se, hvad der sker om 2 år. Ellers skal jeg jo også være 
pensionist, på et eller andet tidspunkt…”
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#GARDERLIVFå dit billede med i 
Garderbladet ved at 
hashtagge det #garderliv

@alfredolynge
Tiden som rekrut/garder er 
hermed sat igang! Det bliver 8 
fede, men rigtig hårde måneder 
på alle punkter, både fysisk men 
også psykisk! #army #livgarden 
#kongehuset #høvelte #amalienborg 
#rosenborg #garderliv

@runebwoi
Allersidste vagt i den 
livlige konggarde! 
#Amalienborg #SidsteVagt 
#Snart #CiviltSkod #GarderLiv

@jeppeknudsen_
Like father like son  #father 
#son #military #soldier 
#proregeetgrege #garderliv 
#honor 

@kasperjelvard
4 vagter tilbage, men pudses 
skal man altid #garder 
#livgarden #garderliv 
#taskepuds #godpuds 
#fårikkegodpuds

LIVGARDENS 
MEMES
Meme er et socialt fænomen på 
internettet, der spredes viralt på 
de sociale medier. 
Livgardens Memes på Facebook, 
har venligst lånt Garderbladet 
udvalgte memes. 
Tak for lån!

GARDERHISTORIER
Af NOV-57 Korporal Petersen.
Som nyuddannet korporal startede jeg i Sjælsmark igen. Her var 
det så Gothersgade kaserne, der i en kort periode skulle vagtbetje-
nes af rekrutterne. Jeg skulle ind med et vagthold op til weekend, og 
jeg havde bemærket at de i løbet af ugen kom hjem derinde fra, sent 
på eftermiddagen og det var jo skidt hvis man  den eftermiddag 
skulle hjem til familien. Derfor talte jeg vagtafløsningen igennem 
med mandskabet med henblik på en smidig os hurtig afløsning. 
Dette lykkedes over al forventning, vi gik over krydset i marchko-
lonne for rødt, med et beundrende blik fra Freissleben, ud af hans 
vindue, tror jeg. Perronen var tom og toget på vej ud, jeg åbnede 
den bagerste dør, de vidste hvad det gjaldt og vi væltede ind. Loko-
motivføreren hang ud over kanten og dampen gjorde at han kun-
ne holde den langsomme fart til sidste mand var med. Det var gået 

over al forventning, det vil sige efter ca. 20 minutter kommer der en 
rekrut og melder at han har glemt, at aflevere nøglen til Rosenborg-
porten. Vagterne på Rosenborg slot kunne ikke skiftes, de var låst 
inde. Jeg efterlyste en Københavner, denne gang var der en lokal, 
han fik nøglen, jeg tog hans gevær, ved næste stop stod han af toget 
og tilbage og afleverede nøglen inden de opdagede, at den var væk. 
I Sjælsmark trådte vi af medens der var udgangsparade og ingen 
lagde mærke til, at der manglede en mand og at befalingsmanden 
bar gevær. 

Har du en soldaterhistorie, du elsker at fortælle?
Send den til garderbladet@garderforeningerne.dk 

Garderhistorier
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Garderforeningerne i Nordjylland (1)

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

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

Regionsbowlingleder: 
702-SEP-64 Kjeld Christensen
Herluf Trolles Gade 23, 1.th., 9000 Aalborg
Tlf. 2330 9286
e-mail: kc@stofanet.dk

Særligt for gardere

www.garderforeningerne.dk   www.gardermarch.dk

Hadsund og Omegn  GF 40
 29/12 1917
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

Himmerland  GF 34
 4/12 1914
Formand: 433-NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75
e-mail: garder@himmerlandsgf.dk
www.himmerlandsgf.dk

Hjørring og Omegn  GF 56
 14/3 1930
Formand: FEB-78 Lars Zacho Rath
Fynsgade 14, 9800 Hjørring
Tlf. 23 44 07 20
e-mail: larsrath@gmail.com
www.hjgarderforening.dk

Brønderslev og Omegn  GF 70
 1/7 1947
Formand: MAJ-89 Jan Hall Andersen
Klarup Skolevej 6, 9270 Klarup
Tlf. 41 17 42 08
e-mail: zinksmeden@gmail.com 

Virksomhedsbesøg
Sted: Carnad, Falstervej 6, 9670 Løgstør.
Tid: Mandag den 5. september 2016 kl. 
19.00. Det er en fødevarevirksomhed, der 
startede i 2008 med intentionen om at lave 
højkvalitets fonde og kødekstrakt til fødeva-
rebranchen. Direktør Jørgen Koch vil give os 
en fyldestgørende introduktion af virksom-
hedens arbejde og mål. Og vi slutter af med 
en rundvisning i produktionen. 
Vi slutter med kaffe et sted som p.t. er ukendt. 
Der er plads til max. 15 medlemmer.
Pris kr. 50,00 incl. kaffe. Bindende tilmelding 
efter først til mølleprincippet på mail til
garder@himmerlandsgf.dk eller NOV-61 
Kjeld Sørensen mobil/SMS 2174 7775.

MÆRKEDAGE. Følgende har på sin runde 
og halvrunde fødselsdag haft besøg fra be-
styrelsen: MAJ-77 Ole Kærgaard og JAN-61 
Jens Kr. Dalsgaard.

Skaf et nyt medlem. Hvis du, som medlem 
af vor forening, skaffer et nyt medlem, vil 

Garderforeningen for Hjørring og Omegn 
har fået sin egen facebook profil, som er 
en modernisering af informations- og med-
lemsstrategien.

Det er kun medlemmer og potentielle med-
lemmer som har adgang til facebook pro-
filen, men også andre Garderforeninger og 
De Danske Garderforeninger har adgang.
Informationen og beskeder på Facebook 
kan nu ske fra alle medlemmer og poten-
tielle medlemmer. Har du billeder eller en 
historie, er du velkommen til at lægge det 
på vores profil.
Vi ser frem til mange nye historier og ny 
spændende billeder, som kan gøre Garder-
foreningen endnu mere spændende – også 
for den nye unge generation, som kender 
og bruger Facebook som en del af deres 
hverdag. Derudover håber vi at også de 

Nyt Frokostlaug under region 5 
Sydsjællands Soldaterforeningers Central Sammenslutning 
har over sommeren taget initiativ til et frokostlaug for alle sol-
daterforeningsmedlemmer. Frokostlauget er døbt Frederik d. 
3.´s Frokostlaug, og byder velkommen til frokostmøder med 
foredrag. 
En sammensat styrke bestående af frivillige fra soldaterforeninger 
på tværs af moderregimenter og værn vil i fremtiden, med samlet 
kraft, arbejde målrettet mod at sammensætte spændende foredrag 
og mundvandsløbende frokoster til glæde for alle soldaterfor-
eningsmedlemmer. 
”Foredragsholderne skal ikke udelukkende være om militære anlig-
gender. vi er pt. i gang med emner til efteråret såsom: En borgmesters 
meritter (uden politik) – museumsleder Kaare Johansen om flådens 
søslag mod sørøvere i det indiske ocean – og evt. et foredrag om tabet 
af vore tidligere svenske områder i 1658. Samt den tidligere træne-
rassistent under DBU, Peter Bonde. Så vi forsøger at komme vidt om-
kring i spændende foredrag.” udtaler Normann Hanson, der er en af 
initiativtagerne bag Frokostlauget. 
Der er 13 soldaterforeninger med i sammenslutningen, som står 
bag Frokostlauget. Fra De Danske Garderforeninger står Sydsjæl-
lands Garderforening i spidsen, og der er allerede tilslutning fra 
blandt andet Faxe- og Vestsjællands Garderforening. Endvidere 
forlyder det, at foreninger beliggende på Sydsjælland er blevet 

GIV AGT HOLD SEP-66 KALDER: 
Kære Garderkammerater.
Til årgangsparaden den 1. maj 2016 på Livgardens Kaserne, 
Rosenborg mødte (kun) 12-14 gl. garderkammerater op for at 
fejre 50-årsdagen for vort indkaldelseshold. Ved den efterføl-
gende frokost besluttede vi at markere og fejre jubilæumsåret 
med afholdelse af en ’mini-blå’ fest lørdag, den 29. okt. 2016 kl. 
17.00 på restaurant ’Det ny Hercegovina’, Mørk Hansens Vej 2, 
2000 Frederiksberg med ledsagere. (Der går bus fra Vesterport 
St.) Interesserede bedes venligst give besked snarest og inden 
udgangen af september 2016 pr. e-mail el. tlf til:
Holdformand: 696-448 Ove Frederiksen 
mail: ove.stenshult@gmail.com  tlf 2121 0685 el. 
Ass. holdformand 696-430 Niels Chr. K. Petersen 
mail:nielskamper.p@jubii.dk  tlf. 2042 6337   
PS: Har man forbindelse til gl. garderkammerater – ikke med-
lemmer af en garderforening – venligst giv dem besked. Tak.

kontaktet direkte. Det understreges dog, at alle medlemmer i DG er 
velkommen til frokosterne, der finder sted i Kalbyris Skoven – lidt 
uden for Næstved.  
”Vi udnytter det tidligere storkøkken i den gamle spisesal på den for-
henværende Gardehusar Kaserne, som jo nu er flyttet til Slagelse. Vi 
har skaffet frivillige hjælpere som f.eks. en kok fra Marineforeningen, 
andre der hjælper med borddækning, og efter frokosten har vi ”Afryt-
ter Karle” til at slette sporerne efter os. Deltagerprisen er 85 kroner 
for frokost, øl, snaps og kaffe” udtaler Normann.
Du vil fremover kunne se Frederiks d. 3´s Frokostlaugs indkaldelser 
under regionsboksen i Region 5. 

du få halvt kontingent et år. Skaffer du to 
medlemmer får du et helt års kontingent.
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Hobro og Omegn  GF 35
 28/5 1915
Formand: APR-88 Claus Storgaard Nielsen
Buen 4, Gettrup, 9500 Hobro
Tlf. 40 46 03 33
e-mail: clausstorgaardnielsen@hotmail.com

Morsø GF 44
 16/7 1918
Formand: 686-SEP-64 Knud Rasmussen
Soelbergsvej 11, 7900 Nykøbing M
Tlf. 97 72 22 36
e-mail: aak.rasmussen@gmail.com

Nordjylland GF 10
 24/3 ,1908
Formand: JAN-80 Olav Vibild
Klithagen 2, Klitgaard, 9240 Nibe
Tlf. arb. 28 14 35 01 · Tlf. priv. 98 35 01 30
e-mail: kontakt@gfnordjylland.dk
www.gfnordjylland.dk 
www.facebook.com/gfnordjylland

Randers By og Omegn GF 08
 1/2 1908
Formand: 505-SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09 
e-mail: aaledamgaard@mail.tele.dk

Thisted Amt GF 04
 8/4 1901
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

 Region 1 Region 1

GarderGolf – Region 1
Fredag den 16. sep. 2016 kl. 13.00 
Årets efterårs GarderGolf turnering 
arrangeres af GF Nordjylland på 
Aabybro Golfklubs bane: Fredag den 
16. september 2016 kl. 13.00 hos 
Aabybro Golfklub, Skeelslundvej 3 
9440 Aabybro.
Green-fee SNG klubber kr. 150 øvrige 
kr. 300. Match-fee kr. 125 incl. mad. 
Præmier: Formandens vandrerpokal 
uddeles til bedste GF medlem. Desuden 
er der præmier til de 3 bedste golfere. 
Endvidere er der præmie til den der 
kommer tættest på hul i et slag på gre-
en på alle par 3 huller. Efter matchen 
serveres biksemad med spejlæg og kaf-
fe i Aabybro Golfklubs lokaler. Præmie-
overrækkelse under kaffen.
Vi håber, som sædvanlig på et stort 
fremmøde til denne golfdag. Der er mu-
lighed for at tage en ledsager med. 
Vil du med? Bindende tilmelding med 
oplysning om DGU nr. og handicap se-
nest 12. september 2016 til sekretær 
Niels Christian Thygesen tlf. 8121 0060 
eller på kontakt@gfnordjylland.dk  
Med Garder hilsen
GF Nordjylland (Golflauget)
Jørn Lange og Niels Chr. Thygesen

mere "modne" medlemmer får lyst til at 
være en del af vores Facebook.

FEB-78 Lars Zacho Rath

MANDAG DEN 5. SEP. FLAGDAG FOR DE 
DANSKE SOLDATER. Det endelige program 
kan ses i dagspressen, og man er meget vel-

Husk flagdagen d. 5. sep. Vi mødes ved 
det gamle rådhus kl. 11.00.

D. 29. sept. kl. 19.00 er der kammerat-
skabs- og pudseaften i garderstuen på Re-
staurant Tronborg Grenåvej 2 Randers. Her 
vil vi indbyde vore unge/yngre/yngste med-
lemmer til at fortælle os gamle/ældre/æld-
ste medlemmer om, hvordan det er at være 
garder i Danmark nu om dage. 
Vel mødt. Kaffe 50 kr.
Den i programmet bekendtgjorte bered-
skabsøvelse er udsat til næste år.

D. 20. okt. kl. 19.00 på Restaurant Tron-
borg. Fhv. kongelig chauffør og oversergent 
i Livgarden, Flemming Buhl kommer og for-

tæller om sit virke som chauffør for Konge-
huset i 36 år. Glæd jer til en interessant og 
humørfyldt aften. Ledsagere er også meget 
velkomne. Kaffe, øl og vand 100 kr.Tilmel-
ding 5 dage før til begge begivenheder. Vel 
mødt.

Indbydelse. Den 5. september er den offi-
cielle flagdag for Danmarks udsendte, og i 
lighed med sidste år højtidliggøres dagen i 
Thisted Kommune. Arrangementet holdes i 
samarbejde med soldaterforeninger og Be-
redskabsstyrelsen Nordjylland. 
Det vil glæde os meget at se dig mandag den 
5. september 2016 kl. 16.00 – 18.00. Pro-
grammet starter på Håndværker Torv og 
slutter på Thisted Rådhus i Asylgade, hvor 
Thisted Kommune er vært ved et traktement.  
Program. Kl. 16.00 Mødetid på Håndværker 
Torv. Kl. 16.15 March gennem byens gågade 
med Store Torv som mål. Marchen føres an 
af Hjemmeværnets Musikkorps fra Mors og 
med faner i spidsen. Kl. 16.35 Velkomst på 
Store Torv ved borgmester Lene Kjelgaard 
Jensen.
Musikalsk underholdning ved Hjemmevær-
nets Musikkorps fra Mors 
Dagens hovedtaler: tidligere chefpolitiin-
spektør i København, udsendt for FN til ver-
dens brændpunkter og nuværende sikker-
hedsrådgiver for Folketinget, Kai Vittrup
Kl. 17.15 Thisted Kommune er vært ved et 
traktement på Thisted Rådhus 
Kl. 18.00 Arrangementet slutter.
Ønske i forhold til påklædning: Hæderstegn 
anlægges. Thisted Kommune håber på en 
god opbakning til festligholdelsen af flagda-
gen i Thisted Kommune. 
Tilmelding (pga. forplejning) til Niels Godik-
sen på 2090 7901 el n.godiksen@mail.dk 

kommen til at ringe til formanden Olav Vi-
bild tlf. 2814 3501.

TIRSDAG DEN 13. SEP. KL. 19.30:
FUGLESKYDNING. Vor traditionelle fugle-
skydning på Gl. Lindholm Skole, hvor vi glæ-
der os til at se alle Garderforeningens med-
lemmer dyste om at blive årets fuglekonge. 
En hyggelig og gemytlig aften. Mød blot op, 
der er ikke tilmelding til dette arrangement.

TIRSDAG DEN 27. SEP. KL. 19.30 TRÆ-
NINGSSKYDNING: På Gl. Lindholm Skole er 
der træningsskydning. Hvis du har lyst til at 
forbedre din skydning, kan det anbefales at 
komme til disse træningsskydninger. Man 
kommer og træner sin skyde-færdighed. Der 
er også mulighed for at købe en øl eller soda-
vand - før eller efter skydetræningen. Tilmel-
ding ikke nødvendig.

TIRSDAG DEN 4. OKT. BOWLING MED 
LEDSAGER. GF Nordjylland inviterer til en 
hyggelig bowlingaften - meget gerne med 
ledsager. Igen i år er arrangementet med 
spisning, inden vi skal bowle. Vi mødes kl. 
18.00.  Vi mødes på Seaport Funcenter ved 
Højhuset. Af hensyn til bestilling af baner 
og spisning er tilmelding nødvendig. Ring til 
Kjeld Christensen 2330 9286 eller til Niels 
Thygesen 8121 0060. Tilmelding også via 
e-mail: kontakt@gfnordjylland.dk Prisen er 
ca. 200 kr. inkl. spisning og bowling mv.

Se de næste arrangementer på vor hjem-
meside www.gfnordjylland.dk
Husk vor facebook side:
www.facebook.com/gfnordjylland
Udsender automatisk besked inden næste 
arrangement. Gå ind på facebook  siden og 
tast på ”synes godt om” så er du med.

JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Vendsyssel GF 43
 14/5 1918
Formand: DEC-06 Peter Christensen
Knoppen 6, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
e-mail: peter@viland.dk
www.vendsysselgf.dk
www.facebook.dk/vendsysselgarderforening
Programmet for sæsonen 2016/17, et sik-
kert tegn på sensommer, skulle nu gerne 
være ude hos jer alle. Vi håber I vil tage godt 
imod det og møde talstærkt op til sæsonens 
arrangementer. Sidste sæson havde vi den 
store fornøjelse, at der mødte rigtig mange 
nye unge medlemmer op. Vi håber denne 
tendens vil forsætte, for det er med til, at vi 
alle lægger os ekstra i selen for, at I nye skal 
føle jer velkommen. Når disse linjer læses, 
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Bjerringbro og Omegn GF 75
 11/7 1961
Formand: 964-JUN-68 Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 19 88
e-mail: ole777964@gmail.com

Region 2

Ringkøbing og Omegn GF 39
 27/12 1916
Formand: JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20. · Mob. 51 76 98 91
e-mail: lindevej.20@dlgtele.dk
www.dg39.dk

Lemvig og Omegn GF 19
 17/12 1910
Formand: Uffe Sværke
Ringkøbingvej 45, 7620 Lemvig
Tlf. 52 13 55 96
e-mail: usv@skov.dk

Odder og Omegn GF 12
 5/4 1909
Formand: APR-72 Jens Peter Petersen
Smedegade 31, Ørting, 8300 Odder
Tlf. 20 32 33 18.
e-mail: garderforeningen.odder@gmail.com

Holstebro og Omegn  GF 26
 6/5 1912
Formand: SEP-89 Søren Graagaard 
Tokkesdal Lund
Lindeborgvej 12, 7560 Hjerm
Tlf. p. 97 46 54 55/a. 40 37 26 26
e-mail: soerengtl@hotmail.com
www.garderholstebro.dk

Herning og Omegn GF 23
 10/10 1911
Formand: FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pe-
dersen
Henry Heerups Vej 36, 7430 Ikast
Tlf. 60 91 73 42
e-mail: klinch@webspeed.dk

Djursland GF 55
 7/4 1929
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

www.garderforeningerne.dk   www.gardermarch.dk

Garderforeningerne i Midtjylland (2)

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

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

Regionsbowlingleder: 
APR-09 Karsten Fruergaard
Skaldehøjvej 97, 8800 Viborg
Tlf. 21 23 27 70
e-mail karstenfruergaard@hotmail.com

Har du husket ? 
 

”Gamle” gardere med 
familie fra nær og fjern 

inviteres til  
foredrag    

 Kom og hør 
 

Garder 734438  
januar 1967  

Carsten Mørch 
   

Sergent senere  
løjtnant i     

Jægerkorpset 
 

Gennemførte i 1978 Rangerkursus 
i USA som nr. 1  

  sammen med B.S. Christiansen 
 

Har efterfølgende afholdt utallige   
kurser i personlig udvikling og      

teambilding 
        

 Det er tankevækkende og               
underholdende 

 

11. oktober 2016             
kl. 19.30               

Park Hotel,  
Torvald Køhlsvej 25,  

8300 Odder 
 

 Billetpris  kr. 90,00 
 

 Indbetales til Nordea Bank 
Reg.nr. 2500  

Kontonr. 6445 460 336  
Husk at anføre navn  og adresse 

 

Sælges frem til den 8. september 
 

    Garderforeningen for  
Odder og Omegn 

Torsdag den 15. september skydes der i Skyt-
tehuset i Stenvad fra kl. 18.30. Der er kaffe 
og kage med kammeratligt samvær efter 
skydningen. Alle er velkommen, spørg en 
garderkammerat om samkørsel. Der udsen-
des en reminder på mail i ugen før torsdagen 
den 15. september. JAN-63 Chr. Brøgger

Husk! Husk! Kursus i Førstehjælp med 
brug af hjertestarter.
Mandag den 3. oktober 2016, Kl. 18:30 - 
22:00 ved Beredskabsgården, Vester Kær 6, 
6950 Ringkøbing
Få genopfrisket dine evner inden for første-
hjælp. Vi har truffet aftale med Beredskabet 
i Ringkøbing om et 3. timers kursus. Emner 
som hjerte-lungeredning, almindelig første-

Østvendsyssel GF 77
 16/11 1971
Formand: 952-MAJ-66 Poul Sonne Jensen
Gl. Lyngdrupvej 15, 9310 Vodskov
Tlf. 98 28 14 78
e-mail: lyngdrup@mail.tele.dk
Lørdag d. 3. september 2016
Virksomhedsbesøg. Guidet rundtur på Mu-
seet i Hammer Bakker kl. 11.00.
Vi mødes ved Museet i Hammer Bakker, Sto-
remosevej 4, 9310 Vodskov. Arrangementet 
er gratis, men der opfordres til, at give et 
symbolsk beløb til museets pengekasse, som 
går ubeskåret til vedligeholdelse af museet.
Rundvisningen forventes afsluttet kl. 13.00.
Efter endt rundvisning tager vi til shelter-
pladsen i Hammerbakker, hvor vi spiser vo-
res medbragte mad. Der vil være mulighed 
for at grille en pølse over bålet.
Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde.

Tilmelding senest 7 dage før til: Poul Sonne 
Jensen på Tlf. 9828 1478. Mobil 2240 1478 
eller Jacob Dam Rasmussen på Tlf. 2448 
0186 eller mail jdamrasmussen@gmail.com 
Vel mødt. NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

har vi afholdt denne sæsons første arrange-
ment, grillaften på Dybro. Grundet bladets 
deadline vil I først i næste nummer kunne 
læse om denne aftens forløb. 

Vel mødt på Grønlandsvej 17 den 7. septem-
ber til årets første kammeratskabsaften.

Årets Detachement Skydning i 
Region II, blev skudt med salon-
rifler på 50 m skydebanerne på 
Vestereng den 5. juli.
Efter fremmøde af deltagerne på 
Gardergården kl. 14.00 kørte gar-
derne og de gamle gardere til sky-
debanerne hvor seniorsergent M. S. 
Thurø var skydeleder.
Der skulle afvikles to skydninger. 
Først en holdskydning mellem to 
hold bestående af: 10 gamle garde-
re og 10 gardere fra vagtdetache-
mentet.
Læs hvordan skydningen 
gik på www.garderfor-
eningerne.dk
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Samsø GF 09
 18/3 1909
Formand: JUL-71 Vagn Aa C. Iversen
Mårup Skolegyde 10, 8305 Samsø
Tlf. 40 21 56 76 
e-mail: videsign@videsign.dk

Silkeborg og Omegn  GF 30
 4/5 1913
Formand: JUL-73 Ole Louring
Ballevej 20, 8600 Silkeborg
Tlf. 61 65 13 47
e-mail: ole.louring@fibermail.dk
www.silkeborg-garderforening.dk

Skive og Omegn GF 27
 7/6 1912
Formand: 802-SEP-62 Jørgen Smed Kjeldsen
Ahornvænget 41, 7800 Skive
Tlf. 41 57 31 42
e-mail: ahornvanget41@webspeed.dk
www.skivegarderforening.dk

Skanderborg og Omegn GF 36
 4/2 1916
Formand: AUG-72 Asger Thykjær
Hadrupvej 65, Vedslet, 8732 Hovedgård
Tlf. 21 66 65 59
e-mail: brittaogasger@fibermail.dk
www.skanderborg-garderforening.dk

www.gardershop.dk   www.garderkortet.dk

 Region 2

Onsdag den 9. marts, bød Samsø garder-
forening til generalforsamling. 12 Gardere 
havde tilmeldt sig og kunne med velbehag 
indtage de traditionsrige ”Gule Ærter”.
Den nye bestyrelse bestående af formand 
Vagn Iversen, sekretær Jørn Nissen og kas-
sere Søren Wiese bød velkommende.
Årsberetningen blev fremlagt af Vagn Iver-
sen, der ved samme lejlighed havde lavet et 
årsskrift i farver hvorpå man kunne se Gar-
derforeningens aktiviteter i gennem året. I 
årsskriftet kan man se at, Samsø havde haft 
besøg af hendes Majestæt Dronning Mar-
grethe samt har Samsø Rederi fået navngi-
vet deres nye færge Isabella efter Prinses-
se Isabella. Til begge begivenheder deltog 
Samsø garderforening.  
Regnskabet blev fremlagt af Søren Wiese 
som også kunne berette at foreningen i 
2015 havde 19 betalende medlemmer.
Der blev uddelt 60 års jubilæumstegn til 
Carl Herman Echardt og Harry Mortensen.
Samsø Garderforening har altid været gode 
til skydning og havde fået følgende resulta-
ter.

Hold Veteran 2. 
1. plads med 589,13 point.
Seniorer. 
7. plads Henrik Bertelsen med 198,6 point.
39. plads Søren Wiese med 187,5 point.

Veteran 2.
2. plads Poul Guldstad-Andersen med 
199,5 point.
4. plads Carsten Buchardt med 198,5 point
27. plads Erik Gunnar Nielsen med 192,3 
point.
71. plads Carl Herman Echardt med 188 
point.

Kære medlemmer. HUSK
Sommerfesten den 10.09.16 hos Verner 
Mikkelsen, Margrethehuset, Sahl.
Vi starter kl. 15.00 med kaffe og nogle op-
gaver – senere på dagen starter festen.
Tilmelding til Ole Louring på mobil 6165 
1347 eller mail ole.louring@fibermail.dk
eller til Erik Tjener mobil 3048 8425 eller 
mail eriktjener@gmail.com senest den 
05.09.16.

Landsskyttestævnet den 17.09.16 i Ving-
sted. Deltag i denne skydning.

NOV-71 Erik Tjener

Lørdag den 1. oktober
Årets bustur går til Forsvars- og Garnisons-
museet i Ålborg.
Kom tæt på kampvogne, kanoner, 
håndskydevåben, jagerfly og meget andet 
materiel, som har været en del af det dan-
ske totalforsvar, som omfatter: Hæren, Fly-
vevåbnet, Hjemmeværnet, Politiet og Red-
ningsberedskabet og meget mere. Desuden 
findes omfattende udstillinger om besættels-
estiden 1940 - 45 og om Aalborg som gar-
nisonsby. Forsvars og Garnisonsmuseet er et 
sted, hvor hele familien kan få nogle spæn-
dende oplevelser sammen. 
Der serveres 2 stk. sandwich i bussen.
Der kan købes øl og vand i bussen.
Alt dette for en pris af 70 kr. per deltager. 
Bindende tilmelding til Ole Louring på tlf. 
6165 1347 eller mail: ole.louring@fiber-
mail.dk. Senest d. 20. september.
Tag hele familien med på denne tur,  
Der er busafgang fra Bygmas p. plads Nør-
revænget i Silkeborg, præcis kl. 10.00.

JUL-73 Ole Louring

Lørdag den 17. september: Vingsted 
Gamle gardere mødes i Vingsted til kamme-
ratlig kappestrid på skydebanerne – 50 m og 

hjælp og brug af hjertestarter vil blive gen-
nemgået.
18.30 - 19.00 Rundvisning på Beredskabs-
gården. 19.00 - 22.00 Kursus.
Medbring praktisk tøj. Nærmeste familie er 
også velkomne.
Pris: 150 kr. pr. deltager. Swipp til 2045 0056 
eller betal ved ankomst.
Tilmelding senest fredag den 23. september 
2016 til Ole Buchreitz Jensen på 2045 0056 
(gerne SMS) eller olbuje@gmail.com
Der er plads til 14 deltagere pr. hold, så i til-
fælde af flere, finder vi en alternativ dato.

JAN-72 Anders Bjerg

200 m. Slut op om dagen - en fælles aktivitet 
på tværs af de lokale garderforeninger. 
Programmet i Vingsted den 17. september 
er, som vi kender det, med åbningsparade, 
masser af skydning for både gamle gardere 
og familier, medbragt mad til frokost, fælles 
buffet efter skydningen og masser af godt 
humør - samt gode muligheder for at møde 
andre gardere, man kan udveksle minder og 
soldaterhistorier med. 
Læs mere om Vingsted skydningen i Garder-
bladet og på www.garderforeningerne.dk

Generalforsamling torsdag den 6. oktober 
kl. 18.30

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

AUG-72 Asger Thykjær

Jubilæumsmedalje
Selskabet til udgivelse af Den Kongelige 
Livgardes jubilæumsmedalje, blev stif-
tet i 1977 med Chefen for Den Kongeli-
ge livgarde som formand. Selskabet, der 
senere er omdannet til en forening, har 
til formål at støtte Livgarden, hvilket 
effektueres ved udgivelse af “Den Kon-
gelige Livgardes jubilæumsmedalje” i 
forbindelse med Livgardens jubilæer.
Den første medalje blev udgivet i 1978, 
næste i 1983 og så i 1988. I 1994 blev, 
så vidt jeg ved, den sidste medalje udgi-
vet i forbindelse med 200-året for Liv-
gardens vagttjeneste på Amalienborg. 
Medaljerne blev udgivet i guld, sølv og 
bronze.
Jeg søger medaljerne fra 1988 og 1994 i 
sølv, da jeg har dem fra 1978 og 1983, så 
jeg kan kalde samlingen komplet. Med 
mindre der er udgivet jubilæumsme-
daljer efter 1994, hvilket jeg ikke tror. 
Der blev mig bekendt ikke udgivet en 
i forbindelse med Livgardens 350 års 
jubilæum i 2008, hvilket jeg synes er 
mærkeligt.

Henvendelse rettes til
Orla Lykke Jeppesen
livgarden74@gmail.com
SKKMP JAN 74 / Vagtkompagniet
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www.garderforeningerne.dk   www.gardermarch.dk

Garderforeningerne i Sydjylland (3)

Vicepræsident: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme. 
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

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

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

Als og Sundeved GF 60)
 12/12 1937
Formand: APR-72 Erik Michelsen
Sarupvej 3, 6470 Sydals
Tlf. 74 40 46 53 / 40 11 48 27.
e-mail: erik_michelsen@mail.dk
www.gfalsogsundeved.dk

Esbjerg og Omegn GF 59
 31/5 1935
Formand: AUG-11 Daniel Sørensen
Torvegade 55, 6800 Varde
Tlf. 24 65 93 11
e-mail: ds-sorensen@hotmail.com

Fredericia og Omegn GF 29
 28/10 1912
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

Viborg og Omegn GF 15
 25/7 1909
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.viborggarderforening.dk

Skjern og Omegn GF 64
 12/3 1943
Formand: FEB-69 Gunnar Jensen
Åvangen 5, 6900 Skjern
Tlf. 30 46 20 73
e-mail: gunnar.yette@hotmail.com
www.skjerngarderforening.dk

Aarhus og Omegn GF 05
 26/9 1902
Formand: MAJ-77 Niels Erik Kjær
Ristrup Hovedgaard, 
Ristrupvej 39, 8471 Sabro
Tlf. 86 24 10 15 - 40 27 02 38
e-mail: garderkjaer@gmail.com
www.aarhusgarderforening.dk

Foredrag med Oberst Kurt Mosgaard.
Som annonceret i Garderbladet for august 
2016, side 19, indbyder Ringkøbing og 
Skjern Garderforeninger medlemmer i Re-
gion II samt pårørende til foredrag med 
Oberst Kurt Mosgaard, der vil fortælle om 
sin lange og glorværdige karriere i Forsva-
ret, herunder som udsendt til et utal af ver-
dens brændpunkter. Entrè incl. Kaffe er 100 
kr. pr. person. 
Foredraget foregår mandag den 19. septem-
ber 2016, kl. 19.00, i Højmark Forsamlings-
hus. Tilmelding senest den 4. september til 
Gunnar Jensen, tlf. 3046 2073.
Kom og oplev et spændende foredrag. Vi ses!

Det bemærkes, at vi har aflyst den planlagte 
familiebowling i Skjern Bowlingcenter den 
11. september 2016.

FEB-69 Gunnar Jensen

Program for Flagdag for Danmarks Ud-
sendte mandag, 5. september 2016 kl. 19.00 
i Viborg. På Flagdagen hædrer vi de danske 
mænd og kvinder, der siden 1948 har været 
udsendt af Danmark i internationale missio-
ner. Vi mindes dem, der med deres liv betalte 
den højeste pris.
I Viborg indledes Flagdagsarrangementet 
kl. 19.00 med gudstjeneste i Domkirken ved 
orlogspræst Ulrik Pilemand. I kirken med-
virker Kulturrøddernes Kor under ledelse af 
Grethe Kvistgaard og musikere fra Prinsens 
Musikkorps. Efter gudstjenesten går vi til 
Margretheplænen, hvor administrerende di-
rektør og koncernchef i Hedeselskabet Lars 
Johansson taler og lægger en krans. 
Ca. kl. 20.15 efter the Last Post og nedhaling 
af flaget inviterer Komiteen til højtidelighol-

Skydning
De næste skydeaftener på 15 m salonba-
nerne under Lyseng Svømmestadion, Hjul-
bjergvej, Højbjerg er onsdagene den 7. sep-
tember, den 5. oktober og den 2. november 
fra kl. 19.00.
Nærmere oplysninger om skydning hos 
Jan Creutzberg tlf. 2778 2851, e-mail: 
gfaa1902@gmail.com

Torsdag den 8. september kl. 16.00 - Gar-
der Golf i Markusminde Golf Club, Nordrevej 
43, Sabro. 
Golfaften med ledsager for både øvede og 
uøvede golfspillere på de herlige baner i 
Markusminde. De øvede deles ind i hold og 
går en runde. De uøvede øver på udslagsba-
nen og spiller senere på lille bane. Bagefter 
taler vi om oplevelserne over en øl og lidt 
mad. Pris kr. 150 kr./pers. for den stor bane 
og 100 kr./pers. for den lille bane.
Bindende tilmelding:
Knud Boye Nielsen tlf. 6176 7170, e-mail: 
knudboye@gmail.com
Senest d. 25.august.

Fredag den 7. oktober kl. 18:30 - Kegle-
spil i Aarhus Skøjtehal, Gøteborg Allé 9, 
8200 Aarhus N. 
Først nyder vi kokkens lækre mad. Herefter 
går vi på keglebanen og kæmper om at blive 
årets keglekonge. Der sluttes af med kaffe og 
kage. 
Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer. 
Bindende tilmelding: Jørgen Ø. Johnsen tlf. 
40 75 17 24, e-mail: abc-telte@mail.dk se-
nest d. 23. september. 

Læs om vores Grillaften på Ri-
strup Hovedgaard på www.gar-
derforeningerne.dk under Aar-
hus GF. 

 TEL.-FAX +45 33 12 82 53 DK-2000 FREDERIKSBERG
 POSTGIRO NR: 102 30 71 DRONNING OLGAS VEJ 9, ST
 DANSKE BANK 3015-127201 CVR. NR.: 89 69 70 18
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GARDERFORENINGERNES 25 OG 50 ÅRS JUBILÆUMSTEGN
DG HÆDERSTEGN – FÆLLESEMBLEM – DG-NÅLE – BLAZERMÆRKER

DG-SLIPS I POLYESTER
453-193-MAR-60 Peter Ohm-Hieronymussen

KONGELIG HOFLEVERANDØR

delse af 5. september til en uformel reception 
i Sognegården.

AUG-82 Jørn Bech

KOMMENDE  AKTIVITETER
Lørdag d. 17. september - Landskydning i 
Vingsted. Lørdag d. 24. september - Fælles-
skydning med byens andre soldaterforenin-
ger på Fælleden. Fredag d. 28. oktober - Fød-
selsdagsfest med film.
Se yderligere informationer i GarderNyt og 
på www.garder-fredericia.dk

OKT-77 Jørgen Jeppesen

Deltagerne fra Fredericia GF omkranset af 
de nyudnævnte Gardere foran statuen af 
landsoldaten. 
Foto: Militærfoto.dk
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Midtjydsk GF 58
 25/11 1934
Formand: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

Ribe og Omegn GF 28
 18/8 1912
Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 23 69 · Mobil 20 76 31 06  
e-mail: leifhave@hotmail.com

Kongeå-egnen GF 73
 24/7 1958
Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 60 80 92 26
e-mail: peter@lyngsgaard.com
www.kongeåegnensgarderforening.dk

Sønderjydsk GF 46
 26/9 1920
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 GF 32
 19/11 1913
Formand: JUN-83 Jens Palmelund
Søkærvej 8, 8722 Hedensted
Tlf. priv. 40 58 06 12 · arb. 75 65 06 08
e-mail: k.internet@aab-net.dk
www.garderforeningenvejle.dk

Varde og Omegn GF 72
 8/5 1957
Formand: NOV-90 Carsten Christensen
Tranbjergvej 16, Helle, 6800 Varde 
Tlf. 40 11 30 02 
e-mail: ccskovgaarden@ofir.dk
www.varde-omegns-garderforening.dk

www.gardershop.dk   www.garderkortet.dk

Horsens og Omegn GF 03
 5/10 1889
Formand: JAN-70 Jørgen Bojsen Jensen
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld
Tlf. 75 68 75 99
e-mail: joergenbojsen@turbopost.dk
www.dg-hs.dk

Kolding og Omegn GF 06
 7/8 1904
Formand: NOV-75 Ole Bork Jessen
Sjællandsvej 16, 6000 Kolding
Tlf. 75 50 52 59 / 40 26 00 59
e-mail: ole@borkjessen.dk
www.dgkolding.dk
Facebook – søg på ”Garderforeningen i Kolding”

Book en Blå time på 44 55 59 00

Haderslev GF 57
 16/5 1933
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
”Åbent Hus” på Haderslev Kaserne lørdag 
den 3. september 2016 fra kl. 10 – 15, hvor 
Haderslev garderforening deltager sammen 
med de øvrige soldaterforeninger.

Danmarks flagdag den 5. september 
2016, med fanemach gennem Haderslev by 
og efterfølgende frokost – mere detaljeret 
program følger som mail – eller læs i dags-
pressen.

Landsskydningen i Vingsted lørdag den 
17. september med start kl. 10 – en oplagt 
familie udflugt, gratis ammunition- husk 
madpakken til frokost – og så er der en læk-
ker buffet til 150 kr. pr. deltager. Læs mere i 
Garderbladet for august. 

Siden sidst:
Sommertogt modtagelse af H.M. Dronnin-
gen med familie fredag den 15. juli 2016 i 
Sønderborg Havn, hvor Haderslev Garder-
forening sammen med 25 øvrige foreninger 
– så vidt vides største antal faner i mands 
minde – deltog i smukt sommervejr.

HUSK HUSK Vinsmagning fredag d. 16. 
september kl. 19.30. Tilmelding snarest til 
Jørgen Bojsen 2029 5885 eller Jacob Hanqu-
ist 2095 8144. Vel mødt. 

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra 

Musikkorpset gør dagen festlig.

Ring til Jesper Hyllested. Musiker ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 2825 6500

Blå Fest March i Horsens.
Lørdag d. 9. juli gæstede 1. kompagni Hor-
sens. Garderne ankom med busser til byen 
og formerede paraden ved Banegården. 
Mange pårørende var mødt frem for at se 
de nye gardere. Med Garderforeningens 
fane – ledsaget af to tambourer - i spidsen 
gik turen gennem centrum af Horsens og 
ved gågaden var endnu flere pårørende 
klar til at se på. Danmarks bredeste gåga-
de var helt klar nødvendig for at alle kunne 
se det smukke syn. Ved ankomsten til Råd-
huset havde flere hundrede forsamlet sig. 
Byrådsmedlem Ellen T. Schmidt bør vel-
kommen og alle de forsamlede blev invite-
ret indenfor til receptionen. Rådhuset, som 
også dannede rammen om DGs repræsen-
tantskabsmøde i 2011, var fyldt til sidste 
ståplads. Der var taler og gaveoverrækkel-
ser som traditionen byder sig. 
Efterfølgende fik de unge gardere et par 
timers frihed i byen sammen med deres 
familier, og samtlige cafeer, restauranter, 
bænke, beværtninger bar præg af en stærk 
relation mellem Horsens og Livgarden. 

DEC-2001 Jacob Hanquist Petersen
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Den Fyenske GF 02
 6/7 1889
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 GF 22
 27/8 1911
Formand: 253-NOV-67 Lars Styrbæk Frost
Nørregade 7, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 11 09
e-mail: frostfaaborg@stofanet.dk

Kerteminde og Omegn GF 48
 15/2 1921
Formand: JAN-80 Steen Danielsen
Midskovvej 58, 5370 Mesinge
Tlf. 65 34 18 64
e-mail: sd@bidro.dk

Lidt fra vicepræsidenten 
På repræsentantskabsmødet i 
Skanderborg fik vi i præsidiet re-
præsentantskabets accept til at 
arbejde videre med tanken om 
et fælles medlemskartotek. I dag 
har DG’s sekretariat ét kartotek, 
og hver Garderforening har deres 
eget. Det betyder, når nye gardere 
melder sig ind ved et hvervemøde 
mens de er indkaldet så taster se-
kretariatet det nye medlems data 
ind. Derefter orienteres den for-
ening som den unge garder ønsker 
at være medlem af, og registrato-
ren i denne Garderforening taster 
de samme data ind i foreningens 
kartotek. Det vil give tidsmæssig 
besparelse med et fælles kartotek, 
hvor den enkelte Garderforening 
kan logge sig ind på deres del af 
kartoteket. Ydermere kan man sta-
dig supplere sin egen kartoteksdel 
med ekstra data, som f.eks. nogen 
der er medlem af foreningens jagt-
lag o.l.
Vi vil i præsidiet bestræbe os på 
at have et mere konkret oplæg/
forslag til næste repræsentant-
skabsmøde i 2017, der jo afholdes 
i Bogense.

JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident 

Garderforeningerne på Fyn (4)

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)

Assenskredsen GF 66
 2/9 1945
Formand: JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8, 5610 Assens
Tlf. 64 71 23 70
e-mail: tomkristensen@privat.dk
Kommende arrangementer
Den Nationale Flagdag for Danmarks Ud-
sendte, mandag, den 5. september 2016. 
Der afholdes et arrangement i Assens arran-
geret af Assens Kommune, Assens Marinefor-
ening og Garderforeningen. Arrangementet 
finder sted på Kogehusmolen i Assens kl. 
08.00. Der vil være flaghejsning, faneborg og 
borgmester Søren Steen Andersen vil tale på 
vegne af det officielle Danmark. Efterfølgen-
de byder Marineforeningens formand Ove 
Jensen til morgenkaffe i Marinestuen på Sdr. 
Ringvej 13, Assens. Her vil der blive afholdt 
et indlæg af løjtnant Jesper Arendt Eriksen, 
der fortæller om at være udsendt på mission 
af Danmark.

Landsskydning i Vingsted, lørdag, den 
17. september 2016. 
Sæt X i din kalender og tilmeld dig til Kim 
Lorentzen på telefon 4079 1238 eller til 
din formand, såfremt du ønsker at deltage. 
Husk, at der er gratis ammunition, så tag 
med på en udflugt til Vingsted og få afprøvet 
dine skydefærdigheder.

Mailadresser
Har du ændret din mailadresse, så send 
den nye adresse til formanden, så vi kan 
få den registreret korrekt. Er din mailboks 
fyldt op, så du ikke kan modtage – så tøm 
din mailboks. 
Vi ser fortsat flere mails, som kommer retur 
p.g.a. fejl hos modtager som ovenfor nævnt 
Få det nu fixet, så vi kan kommunikere 
elektronisk.

JUL-78 Tom Kristensen

Lidt fra formanden
Kære gardere. Jeg håber, at I har haft en god 
sommer. Nu begynder efterårets arrange-
menter. Den sidste gang 200 m skydning, 
Gardergolf, Skydning i Vingsted, Garder-
stue og Bowling. Så der er noget for enhver 
smag. Benyt jer af tilbuddene. Vores husleje 
i Garderstuen er desværre noget højere end 
den var i Allégade, men jo flere der kommer 
des bedre bliver økonomien. Har I forslag 
til aktiviteter eller foredrag, så kontakt mig 
endelig på mail eller mobil. Vi er jo til for 
jeres skyld.

JUL-71 Henrik Gattrup

Kommende begivenheder: 
Efter en sommer uden aktiviteter i forenin-
gen, ser vi nu frem til en aktiv september.

1. september er der Kongeskydning fra kl. 
16 på Mølledammen 18, Bullerup. Tag en 
madpakke med og kom og vær med denne 

hyggelige dag, hvor vi dyster i forskellige di-
scipliner.

5. september kl. 19.30 er der mindehøjtidlig-
hed for udsendte soldater i Ansgar Anlæg

7. september kl. 17.30-19.30 er det sæsonens 
sidste chance for at komme ud og skyde med 
den store gøp på 200 meter i Skallebøllecen-
teret. Der er dog også mulighed for at skyde 
landsskydning i Vingsted den 17. september.

9. september kl. 12.30 spilles der Gardergolf 
på Faaborg golfbane.

14. september kl. 19.30 beretter Major J. Lol-
lesgaard på Dannevirke om ”Den tyske vær-
nemagts sidste offensive kraftanstrengelse”

15. september kl. 19.30 i Garderstuen fortæl-
ler Formand Henrik Gattrup om ”Sørøvere i 
familien” om slægtsforskning og interessan-
te opdagelser.

17. september er der skydning for hele fami-
lien i Vingstedcenteret, hvor der er garde-
træf. Se omtale andetsteds i dette eller for-
rige blad. Lad os nu vise flaget og få nogle 
Fyenske skytter med til dette arrangement.

22. september kl. 19 bowler gardere. Tilmel-
ding til Poul Agertoft på poul.agertoft@post.
tele.dk eller 2081 4272.

JUL-86 Christian Tvede

Den nationale flagdag for vore udsendte 
soldater vil i lighed med sidste år blive af-
holdt på koldkrigsmuseum Langelandsfort, 
i år mandag 5. sept. kl.17.30.
Interesserede kan melde sig til Lars Frost tlf. 
4011 4529, og der vil selvsagt være mulig-
hed for fælleskørsel, samt spisning af med-
bragt mad, alternativt kan en madpakke be-
stilles hos lokale arrangører tlf. 2143 0137.
I forbindelse med dronningebesøg på Lan-
geland d. 8. sept. er vi blevet opfordret til at 
deltage i faneparade på havnepladsen i Rud-
købing kl. 9.00.
Interesserede bedes ringe til Lars Frost in-
den d. 26. august 2016.

Første kammeratskabsaften i den kom-
mende sæson er fredag d. 14. okt. nærmere 
herom og resterende vinterprogram i Gar-
derbladet for oktober.

MAJ-56 Henning Elnegaard-Christensen
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Langeland GF 24
 21/10 1911
Formand: 098-JAN-63 Ove Elnegaard-Christen-
sen
Bjergvej 6A Herslev, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 69
e-mail: iec@post11.tele.dk 

Nordfyn GF 51
 5/8 1924
Formand: OKT-80 Renè Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 16 36 / 2168 9687
e-mail: dytbaat1@gmail.com
www.nordfyns-garderforening.dk
Bank: 6863 1009583

Nyborg og Omegn GF 42
 6/3 1918
Formand: 605-NOV-66 Kaj Nielsen
Teglvænget 2, 5540 Ullerslev
Tlf. 21 68 11 07
e-mail: knt2u@mail.tele.dk

Svendborg og Omegn GF 37
 6/7 1916
Formand: 017-JAN-62 Kristian Hansen
Skolebakken 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 22 43 86 57
e-mail: af-kh@ollerupmail.dk

Vestfyn GF 33
 23/5 1914
Formand: 185-SEP-61 Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
e-mail: haaning@stribnet.dk

 Region 4

SKYDNING
Nordfyns Garderforening afholder en sen-
sommer skydning for jer alle, og tag ende-
lig jeres ledsagere med – alle er velkomne! 
Det foregår Torsdag den 8/9-2016 klokken 
18.30 i Særslev Skytteforenings lokaler som 
altid. Vi mødes til skydning hvor skyttefor-
eningens folk er hjælpere som altid, derefter 
er der spisning. Vi finder nok på noget røde 
pølser med brød (SPØG TIL SIDE). Der er 
mad til alle. Vi har også lidt lotteri, og ellers 
er der bare socialt samvær som vi plejer. Til-
melding til Renè Rasmussen på telefon 2168 
9687 senest den 5/8-2016 af hensyn til be-
stilling af mad. 
Fortsat god sommer. 

OKT-80 Renè Rasmussen

Så er tiden kommet, hvor vi igen tager 
hul på en ny sæson med Skydning/Kam-
meratskabsaftener. I September er det 
tirsdag d. 06-09-2016 og igen 20-09-2016 
kl. 19.00-21.00.
Geværerne er renset og klar til brug, alle er 
velkommen – også selv om du ikke vil skyde. 
Det er muligt at købe kaffe og ostemad til 
fornuftige priser. Håber vi ses. 

605-NOV-66 Kaj Nielsen

Så er vi godt i gang med aktiviteterne, og 
der er skydning mandag d. 5. og 12, som 
er sidste skydeaften på Rødskebølle fra kl. 
19.00. Efter skydning er der kaffe og kage.

Husk den 5. september er flagdag for vo-
res udsendte, og det er også den dag, hvor 
der skal der lægges en krans/buket på Assi-
stens Kirkegården i SVB. Nærmere info ved 
Kristian for deltagelse og tidspunkt.

17. september er der skydning for hele fa-
milien i Vingsted. Det er en lørdag, så hank 
op i familien og deltag i en rigtig god dag. 
Har du ikke nået at skyde din Landsskydning 
på 200 m., så er det der det foregår. Der er 
lånevåben og gratis AMM. Efter skydning er 
der skyttebuffet til 150 kr. pr. deltager. Til-
melding - se GBL august 2016 på bagsiden. 

Bowling
Der startes op med bowling igen den 29. 
september, det er en torsdag. Skal vi ikke se 
om vi kan stille 2 hold i år. Tilmelding til Ole 
2043 0120 eller Finn 4032 3438.

JUN-85 Finn Madsen

Fælles flagdag den 5. september
I anledning af Danmarks Nationale Flagdag 
den 5. september 2016 inviterer Middelfart 
Kommune til uformel sammenkomst. Arran-
gementet er for alle tidligere udsendte bosid-
dende i Middelfart Kommune. Dagen starter 
med gudstjeneste i Middefart Kirke kl. 10.30 
ved vor egen felt- og sognepræst i Ejby Kirke 
Jens Christian Rothmann. Efter kirken er der 

GARDERNES HUNDREDEMANDS 
FORENING

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

kl. 11.15 hyggeligt samvær med et let trakte-
ment på Værftet på Gl. Havn, Havnegade 98, 
5500 Middelfart. Der opfordres til at delta-
gere i gudstjenesten bærer uniform eller blå 
blazer samt ordner og medaljer.

Landsskydning 200 m.
Har du ikke nået at skyde landsskydning, 
kan du nå det endnu. Der skydes hver 
mandag fra kl. 18.00 til kl. 20.00 på ba-
nen ved Søbadet i Middelfart til og med 
den 12. september. Du kan dog også skyde 
landsskydning i Vingsted lørdag d. 17. sep. 

Skydning Vingsted
Lørdag d. 17. sep. er der skydning i Vingsted, 
hvor vi skyder både på 50 m og 200 m. Det 
er også muligt at skyde med de tjenstgø-
rendes våben på 200 m. Det er en hyggelig 
dag i Vingsted. Måske møder man ”gamle” 
soldaterkammerater. Tilmelding til Knud på 
tlf. 4021 6548. Der kan læses mere om Ving-
stedskydning andet sted i bladet.

Skydning på 15 m bane
Vi starter skydning på 15 m banen i Lille-
bæltshallerne fra den 21. september. Det er 
hver onsdag fra kl. 18.00 til kl. 20.00. Du er 
velkommen til at møde op.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen
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Bornholm GF 11
 20/9 1908
Formand: NOV-93 Peter Kofoed-Dam
Storegade 41, 3740 Svaneke
Tlf. 56 49 64 04 / 23 25 90 04
e-mail: svanegaard@dlgmail.dk
www.bornholmsgarderforening.dk

Falster og Østlolland GF 14
 25/7 1909
Formand: APR-82 Kent H. Andersen
Orebyvej 71, 4990 Sakskøbing
Tlf. 40 21 70 65
e-mail: kha@privat.dk

Fakse og Omegn GF 38
 13/11 1916
Formand: OKT-80 Michael Hansen
Rosenvænget 21, 4690 Haslev
Tlf. 41 78 50 59
e-mail: peter@pedersen.mail.dk

Frederiksborg Amt GF 18
 12/12 1910
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
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Garderforeningen  GF 01

i København 25/8 1885

Formand:
JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th., 
2100 København Ø
Tlf. 2371 1543 
e-mail: formand@garderforeningen.dk 

Kasserer og registrator: 
APR-72 Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37, 2300 København S
Tlf. 4254 0906
Bank konto: 9570-4820509056 
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk 

www.garderforeningen.dk

Garderforeningerne på 
Sjælland og Øerne (5)
Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fasanvænget 94, 2791 Dragør. 
Tlf. 2525 5002
e-mail: jens.crone@gmail.com

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

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

SKYTTELAUGET
Kortdistance
Et helt sikkert tegn på, at sommeren er ved 
at gå på hæld, er, når der igen kaldes ind 
til skydning på kortdistancen. Onsdag den 
7. september åbnes dørene åbnes igen til 
15 m banerne i DGI-byen. Herefter går det 
slag i slag med skydning hver onsdag frem 
til jul. I september er der almindelig træning 
onsdag 7., 14., 21. og 28. fra kl. 18.30. Få nu 
allerede fra sæsonstart sat skydedagene ind 
i din kalender, således at du ikke fejlagtigt 

kommer til at love dig bort til noget andet 
på en skydeaften. På gensyn i den kommende 
sæson.

Spisning
Der vil også i den kommende sæson på 
kortdistancen blive planlagt spisning hver 
den første onsdag i måneden. Tilmelding 
hertil er nødvendigt, og skal ske ikke sene-
re end søndagen før. Tilmelding enten på 
skydebanen eller til Ole Abildgaard på mail 
O.abildgaard@adslhome.dk.  

Langdistance
Efter en travl august fortsætter vi i sep-
tember. Der skydes fortsat Landsskydning 
200 m, og har du endnu ikke skudt denne, 
så er det med at komme ud på Københavns 
Skyttecenter og være med. Programmet for 
september indeholder:
Søndag 04 SEP Søndagstræning 200 m
Lørdag 17 SEP Skydning i Vingsted 50 m 
og 200 m
Søndag 25 SEP Søndagstræning 200 m

Fugleskydning
Skyttelauget inviterer alle gamle gard-
ere i Garderforeningen i København og 
Skyttelauget samt familiemedlemmer til 
Fugleskydning søndag den 11. september. 
Fugleskydningsbanen er i år henlagt til 
Københavns Skyttecenter, hvor der er reserv-
eret et helt afsnit på pistolbanerne til Skytte-
lauget. Vi mødes på banerne ca. 10.30, og kl 
11.00 vil afgående fuglekonge skyde første 
skud. Efter skydning planlægges et par styk-
ker smørebrød, så tilmelding til spisning er 
nødvendigt og ikke senere end 7. septem-
ber. Tilmelding kan ske til Ole Abildgaard 
på mail o.abildgaard@adslhome.dk. Alle er 
velkommen, blot man husker at købe fugle-
skydningskort. På gensyn den 11. september 
til Fugleskydning.

Skyttelauget råder over geværer og nødven-
digt udstyr, der kan lånes på banerne, lige-
som der vil være mulighed for at få råd og 
vejledning fra gamle og erfarne skytter..

OKT-77 Jan Stoltenborg

Mumiefrokosten i oktober foregår tirsdag 
den 4. oktober kl 11.30. Som sædvanlig i kan-
tinen på Svanemølle Kaserne. Tilmelding til: 
Formand SEP-66 Erik Schlüter,  mail: erik.
schluter@live.dk, mobil 2016 4081 eller
næstformand SEP/59 Willy Larsen mail: ny-
gade15@dlgmail.dk, mobil 2020 0595.
Til- og afmelding kan ligeledes ske på www.
gardermumier.dk eller ”mumiefonen” 6062 
3141 (telefonsvarer)
TILMELDINGSFRIST 27. SEPTEMBER 2016.

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

Frederik d. III Frokostlaug
Så er vi, efter ferien klar til efterårets 
foredrag og frokoster. Deltagere er alle 
som er medlem af en soldaterforening, 
så husk:

Onsdag d. 14.september 2016
Mødested Hjemmeværnsgaarden i 
Næstved, Skyttemarksvej 200, porten 
åbnes kl. 10:30, gå efter flaget.

Foredrag kl. 11:00, emne:
Borgmester i 23 år, erindringer om 
mennesker han mødte før- under- og 
efter borgmestertiden.

Ca. kl. 12.30 Frokost:
Sildemad - 3 stk. smørrebrød – ost, 1 øl 
el. 1 vand – 1 snaps & kaffe.
Som sædvanlig kr. 85,00. Yderligere 
drikkevarer kan købes til venlige priser.

Bindende tilmelding til:
Normann Hansson
Telefon: 5574 8606, gerne på
Mail: noha@post.tele.dk
Senest d. 07.09.2016, 
a.h.t. bestilling af frokost

Husk at opgive soldaternr. samt Garder-
forening. 554-NOV-55 Normann Hansson

Vi er en håndfuld gl. gardere som vil køre 
til Vingsted og ikke Ringsted som tidligere 
skrevet den 17. september for at prøve en 
gang 200 m. skydning. Har du lyst, så kon-
takt Karl på tlf. 3090 0112 og få mere info.

APR-82 Karl Andersen

Kommende arrangementer:
5. september, kl. 18:30: Klubaften i Ser-
gentmessen på Garderkasernen i Høvelte. 
Vi får besøg af MJ Kjeld Andreasen, som var 
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Haslev og Omegn GF 52
 18/6 1924
Formand: 785-MAR-67 Niels Chr. Jørgensen
Gildringeparken 4, 4690 Haslev
Tlf. 29 85 62 49
e-mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

Helsingør og Omegn GF 41
 31/1 1918
Formand: FEB-75 Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. p. 49 13 51 46 · Tlf. m. 40 42 23 91
e-mail: larsson@skorstensfejeren.dk
www.helsingoergarderforening.dk

Holbæk Amt GF 21
 24/3 1911
Formand: 652-NOV-49 Kaj Kristensen
Stenhusvej 5 B, 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 27 30
e-mail: kajkris@hotmail.com
www.holbaekamtsgarderforening.dk

Høje-Taastrup og Omegn GF 78
 29/11 1976
Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
Tlf. 29 93 16 68
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

 Region 5

www.gardershop.dk   www.garderkortet.dk

Gl. Roskilde GF 17
 22/1 1910
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

Kalundborg og Omegn GF 53
 18/4 1926
Formand: 950-MAJ-66 Finn Thormod Nielsen
Lynggårdsstien 9, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 87 38 / 60 49 92 58
e-mail: lyngsti9@gmail.com

Korsør og omegn GF 49
 14/10 1922
Formand: MAR-83 Lars P. Moosdorf, 
Kærsvej 95, 4220 Korsør
Tlf. 30 36 72 43
e-mail: elefant@youmail.dk 

Køge og omegn GF 45
 15/10 1919
Formand: SEP-85 Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. p. 28 44 12 94
e-mail: henrik.agerlin@gmail.com
www.koogf.dk

Kommende arrangementer:
Bowling: Vi spiller i Allerød på følgende 
onsdage: 5. okt.- 2. nov.- 7. dec. 2016, samt 4. 
jan.- 1. febr.- 1. marts i 2017.

Skydning: datoer for afvikling af skydeaft-
ner er undervejs..

Tage og John repræsenterede foreningen på 
fornem vis ved senest afholdte hjemsendel-
sesparade.

Fugleskydning, der foregik 21. august, vil 
blive udførligt omtalt i næste nummer.

Helsingør Garderforening er kommet på 
Facebook. Gå ind og giv dit besyv med, 
upload billeder, giv kommentarer og gode 
råd.

Husk også den ”gammeldags” hjemmeside 
med seneste nyt, evt. ændringer, billeder 
fra arrangementer med mere.

NOV-74 Tommy Aaboe

BOWLINGTURNERINGEN starter onsdag 
den 14. september i Mega Bowl, Mellemvang 
5, Holbæk. Der bowles en gang om måneden 
hele vinteren. Der kan deltage både damer 
og herrer. Pris for bowling, kaffe og småka-
ger er kr. 65,00. Hvis du er interesseret i at 
deltage så kontakt venligst Bent Pedersen på 
tlf. 5932 8219 eller e-mail: karenbent@c.dk, 
således at der bliver reserveret baner nok.

FUGLESKYDNING afholdes lørdag den 3. 
september kl. 12.30 på skydebanen i Tuse, 
der ligger på Skydebanevej ca. 400 m. øst for 
tankstation F24. Vejen er afmærket med et 
DG-skilt.
Vi mødes igen kl. 19.00 på Hotel Strandpar-
ken i Holbæk, og denne gang har vi vore da-
mer med til spisning og præmieuddeling. Se 
nærmere i det udsendte program "garder-
sablen".

DEN NATIONALE FLAGDAG for de udsend-
te danske soldater markeres mandag den 
5. september. Det er Holbæk Kommune der 
står for arrangementet. Det endelige pro-
gram kan ses i dagspressen samt på vores 
hjemmeside.

NOV-81 Ole Madsen

Information:
Bowling begynder tirsdag den 6. september.

Fugleskydningen afholdes søndag den 18. 
september.

Vinterskydningen begynder i oktober.

40 års jubilæumsfest lørdag den 26. no-
vember.

De nærmere detaljer til alle tre arrangemen-
ter og jubilæumsfesten følger senere og kan 
ses på vores hjemmeside.

Bowling
Et lille opråb fra vores bowlingleder til alle 
vore garderforeningsmedlemmer. Husk! at 
det er på tirsdag den 6. september, at vi be-
gynder den nye sæson, så overvej igen, om 
du ikke skulle prøve at ”trille med kuglen” 
og få en hyggelig times spil samt hyggeligt 
samvær sammen med de andre medlemmer 
af foreningen samt spillere fra Søndre Birk 
og måske være med til at hæve standarden 
på vore hold. Vi spiller hver anden tirsdag 
klokken 19.00 og prisen for at deltage er 
uforandret kr. 60,00 pr. gang. Tilmelding 
skal ske til bowlinglederen på skcb@privat.
dk, og der er udsendt en separat indbydel-
se til samtlige medlemmer. Vi ser frem til at 
mange dukker op.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Skovtur 2016:  
Så er det allersidste chance for at melde sig 
til den indbudte skovtur, der går til Veteran-
haven, spisning i Korsør og afsluttende be-
søg på Egholm slot og Museum. Tilmelding 
til Carsten eller Steen. Vi glæder os til at se 
rigtig mange den 17. september.

National Flagdag:
Arrangementet finder sted den 5. september. 
Kl. 18.00.
Årets gæstetaler bliver Krigs-kirurg Finn 
Warburg, øvrige talere og årets orkester for-
handles der stadig med. Mød op, det bliver 
en festlig aften gennem byen.
Veteraner i Køge og Omegn er meget vel-
komne til at deltage. 

Næste Mandeaften:
Mandag den 10. oktober
Husk det spændende foredrag fra en af de få 
soldater i Danmark som både er uddannet 
i Jægerkorpset og i Frømandskorpset. Nær-
mere om arrangementet, kommer senere.                                                                                             

Kommende arrangementer:
Mandag d. 5. september – Den natio-
nale flagdag for vores udsendte og faldne 
(Hæderstegn bæres). Der er deltagelse i 
både Roskilde kl. 15.00 i Gl. Vor Frue Kirke 
og march til byens hus, og senere i Jyllinge 
Kirke kl. 17.30 med nedlæggelse af blomster 
på soldatergraven.
Bowlingsæsonen og keglesæsonen starter op 
igen, og som tidligere er det onsdage i lige 
uger for bowlingen og tirsdage i ulige uger 
for keglespillerne. 

OKT-86 Flemming Haar Ehlers

chef for Vagtkompagniet fra 01-04-2000 og 
frem til 30-07-2002.

25. september: Gardermarch – se omta-
lerne i Garderbladet. FAG yder en væsentlig 
indsats, for at dette store arrangement kan 
gennemføres: Alle medlemmer opfordres til 
at støtte op om arrangementet: Der er ruter 
for enhver smag.

3. oktober, kl. 18:30: Klubaften i Sergent-
messen på Garderkasernen i Høvelte. Vi får 
besøg af OB Carl Jørgen Schousboe. Som var 
sidste chef for artilleriet på Sjælsmark Ka-
serne og som var med til at lukke kasernen.
Tilmelding til spisning senest onsdag, d. 
31. august hhv. onsdag, d. 28. september til 
næstformand Søren Terp, tlf.: 5154 0957.

DEC-83 Steen M. Munk
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Søndre Birk GF 61
 14/6 1938
Formand: MAJ-70 Jens Crone 
Fasanvænget 94, 2791 Dragør
Tlf. 25 25 50 02
e-mail: jens.crone@gmail.com
Internet: www.sbg.dk

Sydsjælland GF 07
 27/10 1907
Formand: 416-NOV-67 Erik Otto Harder Mik-
kelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 55 50 18 24
e-mail: HM.rev@mail.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

www.garderforeningerne.dk   www.gardermarch.dk

Bowling: Hver onsdag i Køge Bowlingcen-
ter, fra klokken 18.00 til 19.00.
Så starter vi sæsonen igen. Første bowling-
dag er onsdag den 7.september. Alle bowle-
re, nye som gamle, bydes velkommen og vi 
ønsker at se rigtig mange til at fylde vores 
baner. Prisen er uændret 225,- pr. måned pr. 
person. Bowlingformand Gorm Rasmussen, 
telefon 2619 1710.

Skydning: Opstart på ny sæson. Første sky-
dedag bliver tirsdag den 4. oktober. Skyde-
formand Kaj Larsen, telefon 2697 7425.

Garderstuen: Starter op igen i forbindelse 
med skydning. Første åbningsdag den 4. ok-
tober. Der venter såvel visuelle, som kolona-
riske overraskelser.

Facebook: Køge GF er på facebook. Følg 
dette link: https://www.facebook.com/
groups/55860267825/ Steen Rasmussen

Nordre Birk GF 62

 19/11 1941

Formand: 426-NOV-61 Lars Rønne
Tlf. 45 83 02 19 · Mobil 51 76 12 00
e-mail: roenne@c.dk

Kasserer/Registrator: 
MAJ-66 Jørgen Brandhøj
Tlf. 39 56 02 32 · Mobil 42 21 16 20
e-mail: j.brandhoej@icloud.com

Næst- Skydefmd.: 
256-MAJ-65 Jørgen Skov Andersen
Tlf. 45 88 66 73
e-mail: joergen@skovandersen.dk

www.nordrebirksgarderforening.dk

Brønshøj, Herlev, Måløv, Kirke Værløse, 
Smørum, Ledøje, Lyngby, Gentofte, Egedal, 
Furesø, Rudersdal, Hørsholm og Birkerød.

Møn GF 20
 22/1 1911
Formand: NOV-71 Claus Michael Jæger-Hansen
Saksenborgvej 2, 4780 Stege
Tlf. 55 81 11 91
e-mail: cjh@post12.tele.dk

Stevns GF 31
 20/7 1913
Formand: 415-NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8, 4672 Klippinge
Tlf. 56 56 14 00 / 40 40 84 00
e-mail: boso@privat.dk
www.stevnsgarderforening.dk

Nordsjælland GF 16
 3/12 1909
Formand fg.: JUN-85 Niels Anker Rasmussen
Solbærvænget 10, 3630 Jægerspris
Tlf. 21 24 43 72
e-mail: Britt-nielsrasmussen@mail.tele.dk
Facebook: Nordsjællands Garderforening
www.nsgarder.dk

Kommende arrangementer:
Fugleskydningen afholdes torsdag den 1. 
september fra kl 17. Det er muligt at komme 
senere. Vi begynder med at skyde på kløer og 
vinger med mere, og først til sidst skyder vi 
på brystpladen. Fugleskydningen er for alle 
medlemmer med familie inklusiv børn over 
12 år. Venner og kommende medlemmer er 
også velkommen. Vi spiser vores medbragte 
madpakke ved 18.30 tiden og derefter fort-
sætter vi, indtil brystpladen er skudt ned, og 
dermed kan vi hylde Fuglekongen. Alt skyd-
ning vil fremover ske på de nye elektroniske 
skydebaner i kælderen, indgang ved svøm-

mehallen, Lundtoftevej 53, 2800 Kongens 
Lyngby. I kan godt glæde jer, det er nogle 
rigtig gode og pæne skydebaner, vi har lavet. 
Vi skyder, som vi plejer, på en malet træfugl. 
Deltagerprisen er kun 50 kr.

Efterårets skydninger starter mandag den 
5. september kl 16 til 19. Da det er den før-
ste skydedag i måneden er vores damer også 
velkommen. Derefter skyder vi hver mandag 
i lige uger.  Vi vil skyde på de nye elektroniske 
skydebaner. Vi har i Skyttelaugets nye besty-
relse vedtaget at anskaffe os et par pistoler, 
da vi nu har en gevær-og pistolafdeling. 

Politi, indbrud onsdag den 28. september kl 
18.30. Vi har som bekendt rigtig mange ind-
brud i vores område, og har derfor fået en 
ekspert fra Nordsjællands Politi til at kom-
me for at fortælle om forebyggelse af ind-
brud og tyveri i vore boliger m.m. Der vil na-
turligvis være mulighed for at stille mange 
gode spørgsmål. Efter foredraget er besty-
relsen klar med tre stk. luksus smørrebrød, 
èn øl, èn snaps, kaffe og kage for kun 100 kr. 
Adressen er Cafè Ny Holte Port, Øverødvej 
19, 2840 Holte. Af hensyn til arrangementet 
er tilmelding nødvendig til Jørgen Skov An-
dersen e-mail: joergen@skovandersen.dk tlf. 
4588 6673 eller til Hans Larsen e-mail: hans.
vera@mit.bolignet.dk tlf. 4588 5118 senest 
den 2.9.2016

Nordre Birks Garderforenings 75 års Ju-
bilæumsfest lørdag den 19. november. Jubi-
læumsfesten bliver afholdt på Schæffergår-
den i Jægersborg, Gentofte. 
Flere oplysninger kan ses på vores hjemme-
side: www.nordrebirksgarderforening.dk

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Kære garderkammerater, her er en lille 
opfordring. 
Sommeren er forbi! Vi tager nu fat på en 
ny sæson 2016/2017, med mange aktivite-
ter fordelt på foreningen generelt og ikke 
mindst skydning og bowling. Datoerne for 
de forskellige aktiviteter kan findes på vor 
hjemmeside www.sbg.dk.
Vor forening er hjemmehørende i Glostrup 
Kommune, og som noget nyt, vil vi i år del-
tage i det arrangement, som kommunen 
arrangerer på Den Nationale Flagdag den 
5. september. Arrangementet begynder kl. 
08:00 foran Glostrup Rådhus, og jeg opfor-
drer til, at vi stiller med så mange mand som 
muligt, først og fremmest for at støtte vore 

Bestyrelsen:
Kom og vær med til at markere, SOLDATENS 
DAG mandag, den 5. september, kl. 17:00-

21:00. på Munkebakken i Næstved. Se nær-
mere i dagspressen.
Sydsjællands Garderforening stiller med en 
Fanekommando, til march gennem Næst-
ved med efterfølgende gudstjeneste i Sct. 
Mortens Kirke, og som afslutning er der let 
traktement på Grønnegades Kaserne. Det 
er Sydsjællandske Soldaterforeningers Cen-
tralsammenslutning der er arrangør for 
arrangementet. Alle gardere er velkommen 
til at deltage. Af hensyn til traktementet 
på Grønnegades Kaserne er det nødvendigt 
med tilmelding til formanden Erik O. Harder 
Mikkelsen på tlf. 4015 1824, senest d. 1. sep-
tember kl 18.00.

Skyttelauget: Vi har skydning på 200 m, 
mandag d. 5. september, sammen med Ha-
slev Gf. på Holmegaards baner i Fensmark, 
fra kl. 18.00 til kl. 20.00. Det er eneste lokale 
mulighed for landsskydning.

Der afholdes Pokalskydning i Soldater-
samvirket, søndag d. 18. september, skyd-
ningen foregår på Toksværd skydebaner, kl. 
09.00-16.00. Følg med på deres hjemmeside, 
www.sscs.dk, hvor der også er tilmeldings 
blanket.

Garderstuen: Torsdag den 6. oktober fra 
19.00  Garderstuen holder åbent. Ved nok 
tilmeldte vil der være spisning klokken 18.00 
, yderlige informationer og tilmelding på  
2082 7545.

Bestyrelsen: Husk vi har 109 års jubilæ-
umsfrokost i Garderstuen, søndag d. 30. ok-
tober kl. 13.00. Tilmelding til formanden tlf. 
4015 1824. Der er uddeling af fortjensttegn 
og årstegn.

Se også på vores hjemmeside. www.sydsja-
ellandsgarderforening.dk

JUL-74 Kristian Rasmussen
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Vestsjælland GF 13
 23/5 1909
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 GF 50
 20/1 1924
Formand: 671-NOV-65 Jens Høyer
Nøjsomhedsvej 16, 4900 Nakskov
Tlf. 54 93 20 20
e-mail: hoyer@dlgpost.dk

www.gardershop.dk   www.garderkortet.dk

Australien GF 98
 23/10 1984
Formand: MAR-94 Jacob Michelsen Hoffmeyer
1/80 Wattle Street, Fullarton, South Australia
Tlf. +61 437 437 842
e-mail: jacob@hoffmeyergraphics.com

Kalifornien GF 92
 15/3 1942
Formand: 484-NOV-54 Kristian Poulsen
161 Oak Meadow Road, Sierra Madre, CA 
91024-2661, USA
Tlf. 1 (626) 3553 371
e-mail: scankp1@verizon.net 
www.garderforening.dk/califgf.htm

Mellem staterne GF 93
 13/2 1943
Formand: MAR-86 Peter KB Diessel
One Renaissanca Place,#1217, Palatine, Illinois 
60067, USA
Tlf. (847) 690-1774 · Mob. 312-882-9191
Fax. (847) 881-0881
e-mail: peter@thediessels.com
www.garderforeningen.com

New York GF 91
 31/5 1928
Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
1241 Hulls Highway, Southport, CT 06890, USA
Tlf. USA 203 259-0767
e-mail: new_york_garderforening@hotmail.com 
og klarsen@wwalliance.com

Pacific Northwest GF 97
 9/10 1968
Formand: FEB-81 Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street, Redmond, WA 98052, USA
Priv/mob. 1 206 963 3334
e-mail: vko61@hotmail.com
www.garderforening.dk/pacificnorthwestgf.html

Stor britannien GF 99
 22/4 1992
Formand: Amin Amirian
26 Egerton Gardens, 
W13 8HQ, London, England
Tlf. +44 (0) 741 153 4422
e-mail: amin.amirian@gmail.com
www.garder-uk.com

Øst Kanada GF 96
 11/3 1958
Formand: JAN-74 Poul Rasmussen
111 Rexway Dr. Georgetown, ON L7G 1R3, 
Canada
Tlf. 905 873 7929
e-mail: poulj.rasmussen@gmail.com
www.garderforening.dk/ecgf.html

Vest Kanada GF 95
 18/10 1944
Kontaktperson: FEB-71 Jan Bjerreskov
60 Hidden Vale Cres, NW, Calgary, AB T3A 5B5, 
Canada
Tlf. (403) 275-2135
e-mail: bjerre@telusplanet.net
www.garderforening.dk/wcgf.html

Singapore GF 100
 3/3 2003
Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore 
438791
Mob. +65 9066 8726
Skype/Yahoo/Hotmail: sduvier
e-mail: sduvier@hotmail.com
www.garderforening.dk/singaporegf.htm

Præsident: MAR-86 Peter KB Diessel
One Renaissanca Place,
#1217, Palatine, 
Illinois 60067, USA
Tlf. (847) 690-1774 
Mob. 312-882-9191
Fax. (847) 881-0881
e-mail: peter@thediessels.com
www.garderforening.dk/dgu.htm

Garderforeningerne i Udlandet (6)

 

Præsidiets Skydeudvalg
Landsskydning 200 m.
De første forhåbentligt mange skud i dette års Landsskydning 
200 m er allerede blevet skudt, men heldigvis er der endnu 
masser af tid til, at der kan skydes endnu flere.
Landsskydning 200 m kan skydes i hele september måned. 
Skydningen kan skydes på hjemmebane, men den kan selvføl-
gelig også skydes i Vingsted.
Skydeudvalget håber, at flere foreninger i år har valgt at bruge 
Landsskydningen til at lave et foreningsarrangement, hvor man 
mødes til et par hyggelige timer med skydning og gardersnak. 
Såfremt en forening ikke har eller umiddelbart kan få adgang 
til skydebane, så kontakt en naboforening og hør, og den har 
mulighed herfor, og det kunne være en ide at lave et fælles ar-
rangement. Landsskydningen er en skydning for gamle gardere 
og mellem gamle gardere, så alle kan være med.

Vingsted
Har du ikke allerede reserveret 17. september til skyd-
ning i Vingsted, så er det med at få det gjort. Lørdag den

17. september er skydebanerne i Vingsted klar til at tage 
imod alle gamle gardere. Der vil være skydning på både 
200 m og 50 m, og der vil være skydning for både gam-
le gardere, ledsagere og børn. Stævnestart kl. 10.00.
Også i år vil der være gratis ammunition, og har du ikke skudt 
din landsskydning på 200 m endnu, så kan det naturligvis gø-
res i Vingsted. Herved kan du få én skydning til at tælle med to 
gange, - én gang i Vingsted og én gang til Landsskydning, - og så 
samtidig få ammunitionen gratis. 
Efter endt skydning vil der kl. 17.00 blive serveret en dejlig 
skyttebuffet, men vil du være med til denne er tilmelding nød-
vendig. Seneste tilmelding er 11. september, og tilmelding kan 
ske enten til De Danske Garderforeningers sekretariat på tele-
fon 3315 5204 eller e-mail sekretariatet@garderforeningerne.
dk, eller til Jan Stoltenborg på e-mail stoltenborg@mail.dk. Pris 
for buffet vil være beskedne ca. 150,- kr.
Skydeudvalget håber på at rigtig mange vil lægge vejen forbi 
Vingsted til en hyggelig dag.
Med Garderhilsen, Præsidiets Skydeudvalg

”veteraner” i kommunen, men også fordi vi 
her kan profilere os direkte overfor Glostrup 
Kommune. Det er trods alt gennem kom-
munen, vi har adgang til skydebaner samt 
lokaler for afholdelse af vore aktiviteter. Til-
melding til mig på tlf.: 2525 5002 inden den 
2. september, da kommunen efterfølgende 
serverer morgenkaffe. Arrangementet slut-
ter kl. 09:30. Jeg håber, du vil stille op.

Kommende arrangementer i øvrigt:
Bowling:
Bowlingsæsonen starter den 06. september 
2016 i Want2Bowl, Tåstrupgårdsvej 8-10, 
2630 Tåstrup.
Der spilles fra kl. 19:00 – 21:00 – så kom i 
god tid. Spørgsmål kan rettes til Jakob Hjort 
på telefon 2166 5633, alternativt på mail 
tranebakken24@gmail.com.

Skyttelauget meddeler:
Geværrensning samt prøveskydning: 14. og 
21. september i Skydekælderen
Åbningsskydning: 28. september i Skydekæl-
deren. Skydningen er denne dag gratis.

Formanden
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Personalia

80 år
11-09 808-JAN-57 GF 46
 Henry Mattesen
 Emmerlevvej 23, 6280 Højer
13-09 692-MAJ-58 GF 15
 Poul Emil Dupont
 Fortunavej 8
 8960 Randers SØ
19-09 099-NOV-55 GF 48
 Mogens Flemming Hansen
 Bækskov 2, 5290 Marslev
23-09 193-MAJ-56 GF 64
 Søren Willsen
 Søvejen 31, Sædding
 6900 Skjern
30-09 874-JAN-57 GF 46
 Ejnar Jessen
 Urnehovedvej 1
 6392 Bolderslev
30-09 209-MAJ-56 GF 77
 Per Niels Glavind Christensen
 Fredensgade 19 F, 1.tv.
 9330 Dronninglund
01-10 262-MAJ-56 GF 16
 Jørgen Jensen
 Langbjerg Park 42, 3400 Hillerød
03-10 891-JAN-57 GF 48
 Klavs Jessen
 Vestergade 22, 5300 Kerteminde
07-10 182-MAJ-56 GF 45
 Gert Madsen
 Egevej 1
 2680 Solrød Strand
08-10 115-MAJ-56 GF 27
 Aksel Olesen
 Sundsørevej 38, 7870 Roslev
09-10 MAJ-56 GF 46
 Frede Møller
 Varnæsvej 504, Felstedskov
 6200 Aabenraa
75 år
11-09 918-SEP-62 GF 11
 Preben Tofte
 Tjørnevej 16, 3700 Rønne
13-09 859-MAR-61 GF 23
 Bent Nørremark
 Gammel Landevej 1
 6920 Videbæk
13-09 875-MAR-61 GF 64
 Ove Skyttegård-Nielsen
 Bøgebakken 9, Rækker Mølle
 6900 Skjern
16-09 586-JAN-61 GF 05
 Anders Hagen Pedersen
 Klostergade 62, 1.
 8000 Aarhus C 
16-09 262-MAJ-62 GF 31
 Torben Bredvig
 Lingontuvan 12
 264 53 Ljungbyhed
 Sverige
16-09 609-JUL-63 GF 17
 Jens Hindsbo
 Herslevvej 43 A, Herslev
 4000 Roskilde
23-09 750-SEP-62 GF 08
 Herman Langberg
 Femkløvervej 5
 8920 Randers NV
29-09 833-MAR-61 GF 30
 Ejgil Rasmussen
 Dagmarsvej 11, Voel
 8600 Silkeborg

03-10 607-JAN-61 GF 72
 Kjeld Pedersen
 Elmevej 9, 8662 Tistrup
03-10 676-JAN-61 GF 97
 Curt Erik Jensen
 101-1597 Mortimer Street
 Victoria, B.C. V8P 3A7
 Canada
04-10 980-SEP-62 GF 18
 Poul Erik Rasmussen
 Hassellunden 17, 4270 Høng
04-10 802-SEP-62 GF 27
 Jørgen Smed Kjeldsen
 Ahornvænget 41
 7800 Skive
05-10 642-JAN-61 GF 62
 Lars Jørgen Christensen
 Rugmarken 11, 2860 Søborg
07-10 727-MAR-61 GF 45
 Erling Kristensen
 Vollerslevvej 27
 4632 Bjæverskov
09-10 855-NOV-60 GF 01
 Martin Clausen
 Holmevej 17, Annisse
 3200 Helsinge
09-10 300-MAR-60 GF 30
 Poul Rønfeldt Nielsen
 Falkevej 27, 8760 Nørre Snede  
70 år
10-09 747-MAR-67 GF 31
 Hans Anders Hansen
 Hornemannsvej 20
 4660 Store Heddinge
10-09 330-JUL-66 GF 39
 Jens Svensgaard
 Nørre Espvej 2, Pølsmark
 6980 Tim
11-09 028-MAJ-66 GF 62
 Jørgen Brandhøj Christensen
 Skjoldagervej 49, st.tv.
 2820 Gentofte
15-09 914-MAR-66 GF 21
 Svend Wiese
 Munkholmvej 48, 1.th.
 4300 Holbæk
18-09 713-JAN-66 GF 55
 Jørn Poulsen
 Bondehaven 7 D, 8541 Skødstrup
19-09 786-JAN-66 GF 01
 Flemming Gerlow
 Lyngevej 204, 3450 Allerød
19-09 JAN-71 GF 62
 Palle Beck Thomsen
 Chr. Winthersvej 38 A
 2800 Kongens Lyngby
22-09 861-JUN-67 GF 21
 Niels Henrik Thrane
 Kærsangervej 65, 4300 Holbæk
24-09 766-JAN-66 GF 30
 Knud Morten Overgaard
 Kragelundvej 15, 8600 Silkeborg
25-09 937-MAR-66 GF 40
 Preben Grevlund Nielsen
 Rostrupvej 105, 9560 Hadsund
25-09 934-MAR-66 GF 53
 Steen Christensen
 Dådyrvænget 10
 4400 Kalundborg
26-09 672-MAR-67 GF 10
 Kurt Michael Pedersen
 Skelagervej 161, 2.tv.
 9000 Aalborg

www.garderforeningerne.dk   www.gardermarch.dk

Runde Fødselsdage (50-60-70-75-80-
85-90-95-100 år) udskrives månedligt 
fra DGs edb-anlæg og bringes auto-
matisk i Garderbladet. Fødselsdagene 
nævnes fra den 10. i måneden til den 
9. i følgende måned alternativt for to 
måneder af gangen. Normalt nævnes 
soldaternummer, indkaldelsesmåned, 
indkaldelsesår samt garderforenings-
nummer. Meddelelse til Garderbladets 
kontor er kun nødvendig, hvis dagen 
ikke ønskes nævnt. Guld-, Sølv- og 
alm. bryllupper m. m. skal anmeldes 
til Garderbladets kontor via den loka-
le garderforening. Husk soldaternum-
mer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale 
garderforening eller direkte til Gar-
derbladets kontor.

Krondiamantbryllup
28-07 453 GF 51
 Kurt Heinrich Reindel og hustru
 Koelbjergvej 60 C
 5492 Vissenbjerg 

Fødselsdage
90 år
12-09 231-NOV-47 GF 12
 Bernt Peter Kjær
 Nygårdsvej 39, Torrild
 8300 Odder
13-09 652-NOV-47 GF 05
 Bent Ruus
 Moltkesvej 19, 1.tv.
 8260 Viby J.
85 år
10-09 006-MAJ-52 GF 06
 Henry Høi Sørensen
 Mejsling Skovvej 28, Jerlev
 7100 Vejle
12-09 300-MAJ-52 GF 02
 Ove Jensen
 Søparken 64, 5260 Odense S
15-09 214-NOV-54 GF 02
 Hans Jørgen Rasmussen
 Hunderupvej 60, 5000 Odense
16-09 390-MAJ-52 GF 07
 J.P. Juul-Olsen
 Granvej 10, Fensmark
 4684 Holmegaard
21-09 281-MAJ-52 GF 06
 Anders Chr. Jepsen
 Mølleparken 26, Vonsild
 6000 Kolding
23-09 376-MAJ-52 GF 45
 Mogens Olsen
 Smedetoften 3, 4682 Tureby
23-09 842-NOV-52 GF 61
 Kristian Børge Christensen
 Ejbydalsvej 183, 2600 Glostrup
29-09 284-MAJ-52 GF 11
 Arne Nielsen
 Sigtemøllevejen 33, Skovsdal
 3720 Aakirkeby
01-10 682-NOV-52 GF 44
 Gunnar Vejle
 Poppelvænget 7
 7950 Erslev
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26-09 461-SEP-66 GF 36
 Anders Damkier
 Risvej 23, Ris
 8660 Skanderborg
28-09 168-MAJ-66 GF 62
 Kristian Ehlert-Jensen
 Tårnholmsvej 10
 2700 Brønshøj
28-09 176-MAJ-66 GF 62
 Aage Wilhelm Stawitzki
 Toftebæksvej 49, 1.tv.
 2800 Kongens Lyngby
29-09 143-MAJ-66 GF 49
 John Peter Nielsen
 Rugvej 14
 4220 Korsør
29-09 443-JAN-67 GF 55
 Leif Kurt Jensen
 Kukkebækvej 18
 8560 Kolind
07-10 616-NOV-66 GF 03
 Rasmus Møller Mathiesen
 Farimagsvej 34, Enner
 8700 Horsens
08-10 541-JAN-67 GF 18
 Henning Ludvig Madsen
 Hillerødvejen 29
 3250 Gilleleje
60 år
10-09 JAN-77 GF 03
 Søren Lyng Sørensen
 Ydingvej 60, Vrænge
 8752 Østbirk 
10-09 MAJ-77 GF 15
 Per Thorsen
 Tostrupvej 65, 8800 Viborg
25-09 IFG GF 01
 Oluf Steen Carstensen
 Ved Kæret 8, 2820 Gentofte
25-09 JAN-77 GF 31
 Peder Due Pedersen
 Blæsenborg 1, 4640 Faxe
26-09 JUL-78 GF 01
 Søren Brink
 Baldersvej 21, 6040 Egtved
26-09 JAN-74 GF 01
 Dan Ljungberg
 Johannesburg Allé 27
 2770 Kastrup
27-09 JUL-75 GF 18
 Jens Arvidsen
 Byhøjen 130
 3600 Frederikssund
27-09 FEB-78 GF 51
 Roberto Lars Pedersen
 Klaus Berntsensvej 18
 5471 Søndersø
29-09 JUL-75 GF 61
 Michael Jensen
 Oliefabriksvej 120
 2770 Kastrup
03-10 JAN-77 GF 05
 Carsten Hagen Rasmussen
 Oldrupvej 52
 8350 Hundslund
04-10 FEB-75 GF 10
 Peter Martin Hansen
 Nr. Øksevej 76, Halvrimmen
 9460 Brovst
07-10 JAN-77 GF 07
 Gert Roerholt
 Blåbærvænget 10, Appenæs
 4700 Næstved

09-10 MAJ-77 GF 23
 Jens-Erik Lorentsen
 Højvangsvej 5, 7441 Bording
50 år
12-09 APR-86 GF 01
 Louis Bandier
 Firkløvervej 19
 2400 København NV
17-09 APR-86 GF 22
 Henrik Vedel Jørgensen
 Ivar Huitfeldts Vej 38
 5220 Odense SØ
18-09 OKT-86 GF 57
 René Müller
 Runebakken 17, 6500 Vojens
20-09 JUL-86 GF 05
 Svend Brian Kjellerup
 Hørretløkken 451
 8320 Mårslet
24-09 JUL-86 GF 18
 Niels Kempff-Andersen
 Gadevangsvej 52, Gadevang
 3400 Hillerød
24-09 OKT-86 GF 43
 Hans Ole Kalhøj
 Solsbækvej 69, 9300 Sæby
25-09 OKT-86 GF 50
 Per Jensen
 Havesangervej 9
 4930 Maribo
29-09 OKT-86 GF 23
 Jens Anton Borup
 Sikjærvej 15, Tjørring
 7400 Herning
05-10 JUN-87 GF 62
 Jens Barbrand
 Engsvinget 12, 3400 Hillerød

Dødsfald
567-JUL-45 GF 27
 Karl Johan Erngaard Larsen
 Jeppe Aakjærsvej 19, 1. st. 2
 7800 Skive
576-NOV-46 GF 07
 Keld Ullerup
 Grønnegade 25, 2.tv.
 4700 Næstved
82-MAJ-47 GF 11
 Hans A. Engell
 Sandflugtsvej 18
 3700 Rønne
669-MAJ-49 GF 07
 Arne Johannessen
 Skovhuse Gade 13
 4737 Stensved
374-MAJ-50 GF 39
 Svend Erik Lauridsen
 Bymarken 9, Grønbjerg
 6971 Spjald
182-MAJ-52 GF 02
 Ole Krüger
 Brohomsvej 67
 5672 Broby
622-NOV-52 GF 51
 Aksel Rasmussen
 Elmevej 6
 5450 Otterup
963-NOV-52 GF 62
 Ib Weise
 Irismarken 2, 1. 0031
 2830 Virum

903-MAJ-54 GF 97
 Jørgen H. Andresen
 PO box 6928
 Santa Rosa, CA 95406
 USA
364-NOV-54 GF 13
 Niels Andersen
 Elverhøjvej 1
 4200 Slagelse
747-MAJ-55 GF 13
 Bent Østergaard Jensen
 Fårdrupvej 32
 4200 Slagelse
135-MAJ-66 GF 61
 Elvig Brandt Ilkjær
 Godthåbsvej 113, 1.th.
 2000 Frederiksberg
APR-72  GF 07
 Peter Juel
 Petersgaard Allé 3
 4772 Langebæk

  TAK

En stor tak til Himmerlands Garderfor-
ening for opmærksomheden ved vores 
sølvbryllup d. 6/7 2016. En særlig tak til 
fanebærerne der deltog ved morgen hil-
sen i vores hjem.
 Lisbet & Bent Haaning

Tak til Svendborg Garderforening for op-
mærksomheden til min 75 års fødselsdag.
Venlig hilsen
 809-MAR-61 Mogens V. Pedersen

Tak til GF for Vejle og Omegn for besøg og 
gave, i anledningen af min 75 års fødsels-
dag.
 434-MAJ-62 Sven Ottesen

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved bi-
sættelsen af Niels Koed Hansen.
Tak for de smukke blomster og hilsner
 Anna

Hjertelig tak til Holbæk Garderforening 
for venlig deltagelse ved min 80 års fød-
selsdag og den dejlige portvin .
Tak til Kaj og frue for rødvin, samtidig en 
hilsen til alle jeg mødte ved 60 års dagen 
1. maj Venlig hilsen 
 131 Johannes Hjorth 

Tak for opmærksomheden ved min 70-års
fødselsdag den 10 juli 2016 til Garderfor-
eningen Falster – Østlolland. Hilsen
 024-AUG-67 Flemming Christensen
 
Jeg bukker og takker for den fine slip-
senål, som jeg modtog fra Garderforenin-
gen i København i anledning af min 75-års 
fødselsdag.
 781-SEP-62 Ole Clausen

Hjerteligt tak til Vestsjællands Garder-
forening for den smukke og højtidelige 
fanevagt ved 747-MAJ-55 Bent Østergaard 
Jensens begravelse fra Fårdrup Kirke den 
26. juli. På familiens vegne
 Tove Larsen

www.gardershop.dk   www.garderkortet.dk
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GÅ STØT TEN HJEM 
STØT DE DANSKE VETERANER GENNEM GARDERMARCH
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SUCCESEN VENDER STÆRKT TILBAGE 
SØNDAG D. 25. SEPTEMBER! 

TILMELDINGEN ER ÅBEN, 
OG KOSTER 130 KR. PR. DELTAGER. 

TILMELD DIG PÅ WWW.GARDERMARCH.DK
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STØT DE DANSKE VETERANER GENNEM GARDERMARCH


