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tilladt med kildeangivelse.

De Danske Garderforeninger
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Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik
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Mail. sekretariatet@garderforeningerne.dk 
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Sekretær: JAN-70 Ole Andkjær Christensen
Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, 1123 
København K. Mandag-fredag kl. 09.30-14.30. 
Postgiro: Reg-nr. 1551  Konto 648 8919

Af JUL-69 Leif Fokking, formand Gl. Roskilde Amts GF 
Jeg er JUL-69 Leif Fokking, formand for Gl. Roskilde Amts Garder-
forening, der blev stiftet i 1910. En forening med stolte traditioner. 
Jeg skylder en stor tak til det Danske Forsvar. At jeg fik lov til at 
aftjene min værnepligt ved Den Kongelig Livgarde, har haft stor be-
tydning for mit liv.
Da jeg blev hjemsendt i 1970 blev jeg selvfølgelig medlem i DG. Fra 
første møde i Garderforeningen mødte jeg gl. gardere af alle årgan-
ge, og fandt hurtig ud af, at uanset årgang, rang m.v., så mødte jeg 
folk i øjenhøjde med holdninger, som jeg havde lært at værdsætte, 
da jeg aftjente min værnepligt. 
Gardersagen gik mig i “blodet” fra dag et. At jeg gennem mit liv har 
kunne fastholde kontakt til regimentet, og fortsat møde mænd, og 
nu også kvinder, med samme holdning til vores Kongehus, Forsva-
ret og kammeratskabet, ville jeg ikke kunne være foruden. 
I lokalforeningen blev jeg valgt ind i bestyrelsen i 1974, og blev kas-
serer frem til 1984. I alle årene drøftede vi udviklingen i De danske 

Garderforeninger. Kan eller skal det gøres på en anden måde? Jeg 
må sige, at vi skal fastholde de gode traditioner og selvfølgelig prø-
ve at nytænke, så vi kan få flere fra de unge årgange gjort aktive i 
foreningerne. 
I Gl. Roskilde er meget forsøgt, men desværre ser vi alt for få af de 
unge. I vores velkomstbrev opfordrer vi nye 
medlemmer til at komme med ideer og øn-
sker, men modtager desværre ingen tilba-
gemeldinger. Vi arbejder d.d. med en idé 
om at lave fisketure for hele familien, en 
gang eller to om året. 
Fra 84 og de næste 15-20 år var jeg ikke 
så aktiv – havde travlt med at etablere  
virksomheder i Sverige og Danmark. 
Men jeg havde dog fortsat nærhed 
til De Danske Garderforeninger og 

EN FORMAND HAR ORDET

DET SKER I OKTOBER
5. Præsidiemøde 
13. Fakse og Omegns GF, 100 års jubilæum
16. Dronningeparade 
19. Nordre Birk GF, 75 års jubilæum 
24. DSL Præsidiemøde
30. Hjemsendelsesparade (HOLD APR 16)

→  fortsættes side 4
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HÅNDBOGSUDVALGET
Ajourføring af DG-Håndbogen:  
Følgende afsnit er opdateret:
Afsnit 6 Fonde (efter sammenlægning)
Afsnit 12 Hvervning
Afsnit 18 DG støtte til Den Kongelige Livgarde 
Følgende afsnit er nyt:      
Afsnit 30 PBS-vejledning vedr. kontingentbetaling

KOM TIL KONCERT
Tirsdag d. 8. nov. kl. 19.30: 
Lillerødhallerne, Allerød. Gratis adgang. 

Fredag d. 11. nov. kl. 17: 
Lystænding, Hotel d’Angleterre, Kgs. Nytorv 

Onsdag d. 30. nov. kl. 19.30: 
Stærekassen. Julekoncert til fordel for Bryd Tavsheden. 
Billetsalg på www.livgardensmusikkorps.dk

NY DG PROFIL

Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, 1123 København K.
Mandag-fredag kl. 09.30-14.30. 
Postgiro: Reg-nr. 1551  Konto 648 8919 
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Præsidiet

Årgangsforeningen. Jeg blev genvalgt til bestyrelsen i 2008 og for-
mand fra 2010. 
Medlemstallet i Gl. Roskilde er stigende, og det er vi selvfølgelig rig-
tig glade for. Vi har stor succes med at invitere vore ledsager med til 
den årlige generalforsamling. Den første time bliver ledsagerne un-
derholdt i det tilstødende lokale, medens vi holder generalforsam-
ling. Herefter er vi sammen ved en middag, hvorunder Hæderstegn 
m.m. uddeles. Her deltager ca. 70 Personer. 
Foreningens årlige andespil i november trækker 70-80 deltagere. 
Herudover er der bowling hver anden onsdag, og kegler (i samar-
bejde med GHR) hver anden tirsdag fra september til april – godt 
besøgt. 
Ved vores seneste tiltag “Herrefrokost” (hvor vores kvindelige 
medlem selvfølgelig er velkommen), så vi faktisk unge og nye med-
lemmer, og medlemmer som vi ikke tidligere har set meget til. Så 
“Herrefrokost” gentager vi 2017. Det er svært at sige, hvad der skal 
til for at de unge gl. Gardere vil komme en gang eller to, og opleve 
fællesskabet. 
Vi sender jævnligt e-mail med invitationer og information om de 
kommende aktiviteter, men det er ikke nok, så vi søger d.d. efter et 
yngre medlem, som vil påtage sig opgaven at kontakte og være kon-
taktperson for unge/nye medlemmer via opringning, sms og besøg.
Vi har jo al den opbakning, som vi kunne tænke os fra Sekretariatet 
og Præsidiet. Ved Formandsmøder og repræsentantskabsmøderne 
bliver vi mødt af nye tanker og idéer. Men ting tager tid, da vi er 
en stor forening med mange lokalforeninger, og vi skal jo alle have 
baglandet med.
Min opfordring til alle gl. Gardere er, vær opmærksom på dem du 
møder ude i samfundet. Vis et DG på bilen, på jakken, T-shirts. Du 
bliver overrasket over, hvor mange der pludselig bekender, at de 
har gjort tjeneste ved Den Kongelig Livgarde, men i dag ikke er 
medlem af De Danske Garderforeninger. 
Inviter dem til jeres aktiviteter, så de kan blive medlem senere hen. 
Personligt tillader jeg mig ofte, når jeg møder et menneske, som 
kunne se ud som en Garder, at spørge: ”Må jeg have lov at spør-
ge; har du aftjent din værnepligt og ved hvilket regiment?” Til min 

→  fortsat fra side 3

Udvalg og fast personel:
Hverveudvalget: DEC-12 Albert Dieckmann · Tlf. 40 44 17 13
e-mail: mandfred17@hotmail.com
Stabsmedhjælper for præsidenten: NOV-60 Steen V. Grubert, 
Tlf. 30 82 28 67 · e-mail: steen.grubert@parkmail.dk
Revision: DEC-84 Michael Wienberg, Dansk Revision  
Charlottenlund

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

www.garderforeningerne.dk   www.gardermarch.dk

ÅRGANGSFORENINGEN JAN-62
En lille hilsen fra årgangsforeningen!
Vi vil gerne se så mange af vore kammerater med damer til År-
gangsparade den 6/7. maj 2017.
Vi vil derfor bede jer sende jeres mailaddresse til  isgaard@mail.
dk  og samtidig tilkendegive, om I vil deltage. 
Herefter vil vi gå i gang med planlægningen. Vi forestiller os fest-
middag lørdag og frokost efter paraden. Med stor garderhilsen
530000 Mogens Hansen og 530001 Gregers Gregersen,
tlf. 9838 5041

GIV AGT: HOLD MAJ-77
Tiden for vores 40 års JUBILÆUM nærmer sig, og vi afholder det 
i forbindelse med Årgangsparaden søndag d. 7. maj 2017.
Vi mødes til fælles middag lørdag d. 6. maj, parade på Rosenborg 
d. 7. maj, og slutter weekenden af med frokost. Det er selvfølgelig 
muligt kun at deltage i enkelte dele af arrangementet.
Vi skal gerne have din tilkendegivelse af, om du deltager og i hvil-
ke dele af arrangementet. Så har vi noget at arbejde videre med i 
planlægningen. Hvis du har kendskab til nogle garderkammera-
ter, som ikke ser dette, så tag gerne kontakt til dem, så vi bliver 
så mange som mulig.
Send din foreløbige tilmelding, så hurtigt som muligt til: 
garderjubimaj77@yahoo.com så vi ved hvad vi har at arbejde 
videre med. Garderhilsen, Årgangsformand Bo Nielsen
Jørn N. Nielsen tlf. 2031 4057· Bjarne Andreassen tlf. 2668 73 58

Revision: DEC-84 Michael Wienberg, Dansk Revisi-
on Charlottenlund

store overraskelse er svaret ofte Livgarden. Der går mange rundt 
”derude”, som er gl. gardere, men som i dag ikke er medlem. Lad os 
alle gøre en indsats for at få dem med. I vores årgangsforeninger 
møder jeg tillige rigtig mange, som venter på vores invitation, så 
lad os nu få dem med!
Mit kammeratskab med gl. Gardere har og er berigende. Både i for-
hold til netværk og samvær med folk som respekterer ens menin-
ger, selv om vi har forskellige holdninger til politik og meget andet. 
Så derfor “En gang garder, altid garder” – og som Garder er man 
naturligvis medlem af De Danske Garderforeninger. 
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 Livgarden

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 

Den Kongelige Livgarde har en lang og imponerende historie. En 
historie vi skal være stolte af, og en historie som forpligter, for os 
der gør tjeneste i Livgarden i dag. Det er ikke kun den ældre krigshi-
storie; men også nyere krigshistorie. Vi er et regiment med mange 
traditioner, og det er vores ansvar at gøre noget aktivt for at holde 
traditionerne og historien i live.
Livgardens Historiske Samling rummer mange spændende elemen-
ter, og vi har igennem tiden haft, og har stadig, ildsjæle, som har 
gjort meget for at bevare og formidle vores historie. Uden dem hav-
de vi ikke været, hvor vi er i dag. Men at bevare og udvikle Historisk 
Samling kræver engagerede mennesker og mange hænder. Derfor 
vil vi forsøge at etablere en venneforening omkring Livgardens Hi-
storiske Samling. 
”Livgardens Historiske Samlings Venner” vil få til formål at virke 
aktivt for bevarelse og udbygning af Livgardens Historiske Samling, 
som en kulturhistorisk institution der beskriver og formidler Den 
Kongelige Livgardes liv og virke siden oprettelsen i 1658. Formå-
let skal fremmes ved at medlemmerne yder en engageret indsats 
i relation til samlingen, dens aktiviteter, de fysiske rammer samt 
til indkøb af effekter af historisk og museumsmæssig værdi. Det er 
endvidere hensigten, at formålet skal opfyldes i nært samarbejde 
med Den Kongelige Livgardes Officerskorps’ Fond og Befalings-
mandskorpset ved Livgarden.
Ambitionen er således at samle historieinteresserede omkring 
samlingen, som kan medvirke aktivt til at udvikle og udvide sam-
lingen og til at vedligeholde den. Når vi er kommet lidt længere i 
processen, vil I høre mere om projektet. Og når vores nye ”muse-
umsguidekorps” er kommet rigtigt i gang, vil der derudover være 
mulighed for at holde mere åbent på museet, og dette vil ligeledes 

styrke det historiske område. Hvis du kunne tænke dig at stå i spid-
sen for udviklingen af venneforeningen, så kontakt Eric Bourgois 
der er leder af Livgardens Historisk Samling.
Men Livgardens historie skal ikke kun være forankret i Livgardens 
Historiske Samling. Den skal også være en integreret del af vores 
hverdag på de to kaserner. Den skal være en tydelig del af de infor-
mationer, man får som nytilgået ved Livgarden, uanset personel-
gruppe, og den skal profileres i dagligdagen, således at alle over tid 
bliver mere bevidste om vores historie, og hvorfor vi gør, som vi 
gør i dag. Vi skal se på, hvordan vi får formidlet ikke kun den ældre 
historie men også den moderne krigshistorie med bl.a. begivenhe-
derne ved Amalienborg under 2. Verdenskrig og kampene i Irak og 
Afghanistan. 
Hvordan vi gør det ligger ikke klart endnu, men man kunne jo starte 
med at opstille de 10 eller 20 vigtigste historiske begivenheder og 
traditioner, som enhver garder bør vide. Hvad er dit bud på dem? 
Tænk over det, mens vi finder ud af, hvordan vi skal gribe forank-
ringen og formidlingen af vores historiske arv an, og gøre 
den nutidig og relevant
Afslutningsvis vil jeg fortælle, at jeg har 
igangsat et udviklingsarbejde omkring ud-
dannelsen i III LG og den operative vagt-
tjeneste om de kongelige slotte og palæer. 
Direktiverne er sendt til cheferne, og nu 
nedbrydes de til planer, der kommer til at 
gælde for de næste indkaldel-
seshold. Resultatet af det vil 
jeg kunne orientere jer lidt 
mere om i næste måned.
Pro Rege Et Grege

HVAD KAN MAN FÅ UD AF SIN TJENESTE VED 
LIVGARDEN?
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SKYPER i Ravlunda

www.garderforeningerne.dk

HÆNGSEL, HVA’ FA’N ER DET?
faringsudveksling mellem danskerne og svenskerne. Vores ander-
ledes indretning af IKK’en (svenskerne bruger samme undervogn, 
men med en anden kanon), og enkeltmandsudrustningen vakte 
stor nysgerrighed hos værterne. 
Skydeperioden peakede med en kompliceret PNINF-skydning (pan-
serinfanteri), i form af kamp fra stilling, frigørelse og tilbagegang 
med en stor mængde stillingssæt og et ”ukendt” modangreb for 
både infanteri og IKK’er. Her var også tilgang af mortersektionen, 
som skød granater i terrænet foran kampstillingen. Det var stort 
for soldaterne at se samspillet mellem enhederne og rent faktisk at 
kunne se morternedslag i forterrænet, som sjældent er noget vi ser, 
da det ofte foregår på en mere øvelsesteknisk manér. 
Under denne skydning var IKK-besætningerne dygtigt pressede af 
højt tempo og de mange stillingssæt i et svært terræn med tæt skov 
og stejle bakker. De kom dog godt i mål og konstaterede at træf på 
1000-2000 meters afstand under kørsel med skydning over siden, 
sagtens kan lade sig gøre med 50 kilometer i timen. 

Af Premierløjtnant Kurt Jørgensen, delingsfører II/1 

I uge 36 og 37 tog 2/I Livgarden på skydeperiode i IKK’ens (in-
fanterikampkøretøj) fødeland, nærmere betegnet Ravlunda skjut-
fält i Sverige. Herhjemme er der ikke mulighed for at gennemføre 
skarpskydninger i skov grundet sikkerhedsbestemmelser. Forvent-
ningerne var derfor høje, specielt fra infanteriets side, da der var 
planlagt nogle udfordrende og anderledes skydninger i uoverskue-
ligt terræn både for enkeltmand og for delingen. Især handlebaner-
nes layout gjorde en forskel, dels fordi det var nyt terræn, men også 
fordi svenskerne havde mulighed for at opsætte baner på en friere 
måde end herhjemme, hvor skytterne efterhånden kender de fleste 
steder med skiveopsætninger. 
Her fik de en vigtig lektion i rikochetter ved demonstration fra 
vores svenske kollegaer. Her sås baggrunden for sikkerhedsbe-
stemmelserne herhjemme i Danmark, og årsagen til at svenskerne 
slet ikke benytter hængsel (kampeksercits for storm på et mål) i 
skoven. Under hele skydeperioden var der en stor interesse for er-



  7

SKYPER i Ravlunda

”Det lignede en slags 
ferieresort i naturskønne 

omgivelser”

Dagens gang var på mange måder som en skydeperiode i Danmark: 
tidligt op og sent i seng. En stor tak skal lyde til vores svenske 
værter og kollegaer, som tog sig godt af os. Vanen tro steg vi ud af 
bussen da vi ankom til den svenske lejr. Det lignede en slags ferie-
resort i naturskønne omgivelser. Belægningsstuerne (som i øvrigt 
var 2-4 mandsstuer) var pinligt rene, og vi grinede lidt, da vi blev 
bedt om at tage blå plastikovertræk på støvlerne, når vi bevægede 
os indendørs. Vi blev dog ret glade for det, da det modvirkede den 
store mængde sand, man ofte oplever i bygningerne i Oksbøl. Både 
frokost og aftensmad blev udbragt portionsanrettet til skydebanen, 

www.livgarden.dkwww.livgarden.dk

HÆNGSEL, HVA’ FA’N ER DET?

hvilket var til stor glæde for de sultne soldater. Specielt pandekage-
torsdag var et hit. 
Skydeperioden blev på vanlig vis afrundet med grillarrangement, 
naturligvis med svensk deltagelse. Her blev der udvekslet diverse 
hjemmelavede gaver til stor morskab for kompagniet. 
Skydeprioden i Sverige var alt i alt en god og lærerig oplevelse, som 
vi håber at kunne gentage i fremtiden. 
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Gardermarch 2016

25.000 til LIVGARDENS VETERANARBEJDE
Søndag d. 25. september afholdtes for 2. gang Garder-
march i terrænet der omgiver Garderkasernen i Høvelte. 
I år kunne marchen overrække en check på 25.000 kro-
ner til Livgarden. Et beløb der er øremærket regimen-
tets veteranarbejde. 

Af APR-12 Andreas Dalsgaard

Høj solskin og store smil beskriver mest af alt årets Gardermarch, 
hvor over 900 soldater og civile marcherede 8, 18 eller 30 kilome-
ter i den nordsjællandske natur. Med Tambourkorpset i spidsen, 
afgik alle deltagerne fra kasernen til tonerne af marchmusik, der 
bedst kendes fra Amalienborgs vagtparader. 

Gardermarch støtter Livgardens veteranarbejde 
Det helt centrale formål med at afholde Gardermarch er, at indsam-
le midler til at støtte Livgardens veteranarbejde. Således kunne 
Jens Crone fra marchledelsen overrække overskuddet fra marchen 
i 2015 til regimentet, der officielt var repræsenteret ved chefen for 
3. bataljon, oberstløjtnant Lars Nygaard.  

”Vi er meget stolte af, at kunne overrække regimentet så stort et be-
løb. Det har selvfølgelig kun været muligt med de mange tilmeldte 
marchdeltagere, hvem vi skylder en rigtig stor tak for at stille op” 
udtaler Jens Crone. 

www.garderforeningerne.dk   www.gardermarch.dk



  9

Gardermarch 2016

www.livgarden.dk

25.000 til LIVGARDENS VETERANARBEJDE
Marchmedaljer
Gardermarchen er navngivet efter den march, som de tjenestegø-
rende rekrutter gennemfører på rex-turen – netop før de bliver til-
delt ”rex´erne” og titlen som garder. Og i samme stil modtager alle 
marchdeltagere en medalje for gennemførsel af marchen. Medaljen 
bringer da også stor glæde – både blandt børn og voksne, der hur-
tigt ifører sig medaljen på brystet efter hjemkomsten. 

At marchen afholdes for 2. gang, afsløres også af de mange gengan-
gere der, til stor glæde for marchledelsen, havde valgt at iføre sig 
medaljen fra 2015. En medalje der efter 2. gennemførsel prydes 
med et 2-tal. 

Endnu en march på tegnebrættet 
De mange glade og tilfredse deltagere, har bekræftet marchledel-
sen i, at konceptet Gardermarch er kommet for at blive. Derfor kan 
ledelsen også afsløre, at marchen med sikkerhed vender tilbage til 
næste år. d. 1. oktober 2017. 

Gardermarch sender en stor tak til alle deltagere, der i år bakkede 
op om arrangementet og det gode formål. Samtidig skal der fra De 
Danske Garderforeninger lyde et stort tak for samarbejdet til Gar-
dernetværk og Den Kongelige Livgarde. På gensyn i 2017. 

www.livgarden.dk
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Vingsted Skydning 2016

Det er lørdag d. 17. september. Klokken har netop passeret 
08:30, og vi er lige blevet sat af bus 111 i Ødsted, små 10 ki-
lometer sydvest for Vejle. Herfra går resten af turen på gåben. 
En trafikskånet vej fører os den første kilometer. Vi bemærker 
med det samme stilheden. Kun fuglekvidder afbryder underti-
den lyden fra skosålerne. Vejen drejer, og snart dukker skytte-
centeret op. Garderbladet er draget til det smukke Sønderjyl-
land for at deltage i en af de absolut største DG begivenheder, 
Vingsted Skydningen. 

Af APR-12 Andreas Dalsgaard

Vingsted Skydningen er en tilbagevendende succes, der hvert år 
lægger rammerne til dyst mellem gardere og pårørende, hygge og 
soldatersnak. Man kunne derfor nemt foranledige sig til at tro, at 
det hele blot kører på rutinen. Vanen tro sidder Gitte med May-Britt 
i check-in, og registrerer alle de fremmødte gardere. Skydeudval-
gets medlemmer har travlt med opsætning af baner. Og de vante 
skytter kender dagsprogrammet til hudløshed. Men alt er alligevel 
ikke som det plejer. Jan Stoltenborg, der normalt afvikler skydnin-
gen, er udsendt. I hans sted står Sendy Alstrøm, og vi skulle selvføl-
gelig høre, om Sendy var tryg ved situationen:  

”Jeg er overhovedet ikke tryg ved den her situation, når det er første 
gang man gør det. Der skal være sommerfugle i maven, og til sådan 

GARDERE OG GEVÆRER
et arrangement, der har man sommerfugle i maven hele dagen. Det 
er ikke kun op til starten, for alt kan gå galt, og alt kan gå godt. Men 
indtil videre kører det.”

Selvom Sendy ikke ville indrømme at han var tryg ved situationen, 
havde den gamle garder dog stadig god tid til at snakke med Gar-
derbladet, mens skydningens smæld i baggrunden erindrede os om 
dagens formål. 

Antrædning 
Som ethvert garderarrangement med respekt for sig selv, starter 
Vingsted Skydningen med antrædning på tre gelleder, hvor dagens 
instruktioner bliver afgivet til de fremmødte gardere. Intet er over-
ladt til tilfældighederne, alt klapper og de gamle gardere får rettet 
ind til højre, og bydes velkommen af vicepræsidenten for region 3, 
Ulrik Baunsgaard. 
Alt er dog ikke som det plejer, på denne smukke efterårsmorgen. 
Normalt hejses Dannebrog under antrædningen, men den vigtige 
og traditionsrige seance er i år udeladt. Vi spurgte Ulrik Bauns-
gaard hvorfor: 

”Flaghejsningen er i år blevet sparret væk. Skyttecenteret tager efter-
hånden penge for alt, og nu har de pålagt gebyrer for udlån af Dan-
nebrog. Det skulle vi jo bare ha vidst – så havde vi selv taget et med”. 
At skyttecenteret nu tager gebyr for udlån af Dannebrog, vagte da 
også lidt harme blandt de gamle gardere. ”Det er jo en vigtig del af et 
garderarrangement, og det er temmelig frækt at tage sig betalt for at 
udlåne Dannebrog” lyder det fra en gammel garder.
Harmen var da heldigvis kortvarig, da skydningen kort efter blev 
igangsat, og syntes at overtage al opmærksomhed. 

Skydning 
Skydningen i Vingsted foretages både på 50 m og 200 m baner, 
med salonrifler, skytteforeningsgeværer og sågar gardernes M 95 
geværer, som medbringes fra Livgardens Kaserne i København. Der 
skydes serieskydninger, 3-stillingsskydninger og den eftertragtede 
Normannskydning. Der dystes mellem veteraner og seniorer, i tre 
klasser, mellem tjenestegørende gardere, og mellem ledsagere og 
børn. Kort sagt. Der er en skydning for alle i Vingsted. 

www.garderforeningerne.dk
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Vingsted Skydning 2016

skal helst generere fuld valuta, hvilket alle gamle gardere forment-
lig kan nikke genkendende til. Der var dog ikke nogen tvivl blandt 
garderne, da vi spurgte, hvorvidt det var værd at bruge fridagen på 
Vingsted Skydningen. 

”Jeg synes det er fedt. Jeg synes det er et godt arrangement. Det er jo 
gået ud over vores fridag, så alternativet var en fridag. Men alt i alt, 
så er det godt at være ude og skyde. Det er sjovt at høre på de andre 
gardere fortælle røverhistorier, og mine historier bliver helt sikkert 
også lige så gode med tiden som deres” udtaler Garder Zachariasen. 

Mere end blot skydning 
Vingsted Skydningen er mere end blot skydning. Vingsted Skydnin-
gen dyrker det sociale og kammeratlige. Der er rigtig god tid til at 
hygge sig med sine garderkammerater i løbet af dagen. Og særligt 
går snakken flittigt under den traditionsrige skyttebuffet, der run-
der dagen af. 
Efter spisningen uddeles præmier til de bedste skytter. Selvom det 
ikke er alle, der høster rødvin til vinreolen, er der ikke nogen tvivl 
om, at alle fremmødte gardere og pårørende har haft en rigtig god 
dag i Vingsted. Og her forlader vi Vingsted Skydningen 2016. Afslut-
ningsvis spurgte vi Sendy Alstrøm, hvorfor man skal tage til Ving-
sted Skydning til næste år.

”Man mødes med venner, man mødes gamle kammerater, får nogle 
røverhistorier og hygger sig med familien. Nu har vi igennem adskil-
lige år fået DG til at betale ammunitionen, så der er gratis ammuni-
tion. Efterhånden mener jeg, at vi har fået hævd på det, så man kan 
nok også forvente gratis ammunition i 2017. Det eneste man så skal 
betale, er et lille indskud på 25 kroner.”

Se mere
Se vores video fra Vingsted Skydningen på 
www.garderforeningerne.dk/nyheder

På 50 m banen hygger gardere og pårørende sig. De sagte smæld 
fra salonriflerne gør det muligt at tale sammen, og stemningen bag 
skytterne er god. Her er plads til at være social med de øvrige del-
tagere. Man skal dog ikke tage fejl. Koncentrationen er på sit abso-
lut højeste, når først skytterne har lagt sig til rette med riflen. Og 
det med god grund. Selvom resultaterne fra Vingsted tæller med i 
landsskydningen, syntes den indbyrdes konkurrence mellem gar-
derne fra de mange lokalforeninger at være det vigtigste på dagen. 
I små grupper bevæger de gamle gardere sig mellem skydebanerne. 
De skytter der skyder mindre flatterende resultater, må stå til måls 
for venskabelige drillerier. Der stikkes til hinanden, og de ældre og 
erfarne gardere har travlt med at vise de yngre, hvordan et skyt-
teforeningsgevær håndteres. Bag skytterne betragtes hvert enkelt 
skud nøje. Og med lange blikke forsøger tilskuerne at aflure resul-
tatet på banens monitor.  
På ruden ud for check-in hænger resultaterne, der løbende opdate-
res, i takt med at garderne får afviklet deres skud. Alle grupper gør 
holdt foran ruden, og alle resultater granskes nøje. Undertiden hø-
res højlydt latter, skældsord og jubel, når garderne opdateres med 
de seneste skyderesultater. Mange følelser bringes i spil, når gamle 
gardere er på skydebanen.  

Gardere og geværer 
Traditionen tro har Vagtkompagniet stillet et detachement gardere, 
der aktivt deltager i skydningerne. Garderne har medbragt deres 
M-95 geværer, som anvendes til at skyde Normann Skydningen, der 
er en dyst på 200 m i liggende skydestilling. En dyst der er specielt 
vigtig for de yngre, gamle gardere, der har arbejdet med M-95 ge-
været i tjenestetiden. 

”For mig er Normann Skydningen en af de vigtigste skydninger på 
grund af, at det er tilbage til rødderne med M-95´eren. Så det er 
den (skydning, red.), jeg lægger flest kræfter i. Jeg håber at ta´ den 
for tredje år i træk” udtaler Morten Olsen fra Frederiksborg Amts 
Garderforening, der er dobbelt mester i Normann Skydningen. Og 
hertil kan tilføjes, at Morten skød imponerende 97 point ud af 100 
mulige i 2015. 
Selvom de tjenestegørende gardere har travlt med at afvikle Nor-
mann Skydningen, hvor de gamle gardere har brug for en lyn-opda-
tering i M-95 geværet, har de god tid til selv af få skudt. ”Det er sjovt 
at ligge og skyde så meget, det får vi normalt ikke lov til. Det plejer 
at være meget mere kontrolleret” lyder det fra Garder Vestergaard.

Hvad mange ikke vidste var, at de tjenestegørende gardere brugte 
en fridag på at køre til Vingsted. Og en fridag i Vagtkompagninet 
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Historiske Artikler: Prins Aage 

”Vi var femten i Messen, en blandet Forsamling, men 
Kammerater gennem vort fælles Kald, Soldatens. Næ-
sten alle Vaabenarter var repræsenteret: en Oberst i 
Spahiererne – det glimmrende indfødte Kavaleri – nogle 
Kaptajner og en Major af Infanteriet, to Artillerister, en 
Kaptajn af Fremmedlegionen og en Flyver. En engelsk 
Major, der rejste for sin Fornøjelse, og jeg, en nybagt Le-
gionær, fuldendte Listen.”

Af Ebbe Juul-Heider, Oberstløjtnant, Lektor, cand.mag. JUL-65

Sådan begynder bogen: ”Tre års kampe i fremmedlegionen” fra 
1927. Og forfatteren var allerede på det tidspunkt kendt som en 
frygtløs og fremragende soldat: Prins Aage.
Han er født i København – i det gule Palæ – Amaliegade i 1887. For-
ældre: Prins Valdemar og den franske prinsesse Marie af Orléans.
Prins Aage gennemgik en traditionel vej: værnepligt og efter offi-
cersskolen, sekondløjtnant ved Livgarden.
Sin første udenlandserfaring fik han i 1913, hvor han fulgte det 
græske hovedkvarter under krigen mod Bulgarien. Atter tjeneste 
ved Livgarden under sikringsstyrken 1914-18.
I 1919-20 var Prins Aage i Frankrig – i Metz – og her modnedes tan-
ken om at forlade Danmark og søge optagelse i Fremmedlegionen 
–  som i øvrigt blev skabt af hans tipoldefader, Kong Louis Philippe. 
Som han selv anfører: ”- livet i et Garderregiment kan være fornøje-
ligt nok for en tid, men efterhånden trættes man af tjenestens ens-
formighed og formelle art. Jeg længtes efter at komme ud og høste 
erfaringer i det Kald, jeg elskede –”
Det sidste skub var så Landmandsbankens krak i 1922, hvor Prin-
sen mistede næsten hele sin formue og herefter søgte – og fik an-
sættelse som kaptajn i Fremmedlegionen samme år. Han tog samti-
dig sin afsked fra den danske hær.
Capitaine Aage var en realitet – eller som hans selv siger at navnet 
altid blev udtalt: Aze.

MØDE I CASABLANCA
Han melder sig ved Legionen i Casablanca. I den franske koloni 
Marocco og ansættes ved 1. Bataljon/2. Regiment, hvor han hurtigt 
bliver fortrolig med sin enhed.
Prinsen var en skarp iagttager af sine omgivelser:  ”- det gør ingen 
Forskel om Din Vaabenfælle i sit civile Liv var Stodder eller Stor-
fyrste. I Legionen er han Soldat, og hans Omdømme hviler på hans 
militære Dygtighed -”
Han får tildelt en oppasser – en gammel legionær fra Bayern. Ger-
lach. Han var prinsen en god mand, indtil han skød sig.
Og á própós bayere ”- omtrent 60 % af Fremmedlegionen er Tyske-
re. Grunden hertil kender jeg ikke, men ved kun, at de er de bedste 
Soldater, jeg nogensinde har set -” 
Hans bataljonschef var en kendt legionær, major Büchsenschütz fra 
Elsass – og denne krigsvante officer blev vel en slags lærermester 
for den danske prins. Og han kom i felten med det samme – i Melle-
matlas bjerge – i snestorme, uudholdelig kulde og kvælende varme 
– hele tiden under angreb af stammer, som kom ud af den blå luft og 
atter forsvandt sporløst.
”- høje, kraftige udholdende og godt bevæbnede foretrak disse Folk 
Kampen frem for nogen Art Arbejde. De kender hver Klippe og 
hvert skjulested i Miles Omkreds, de kan leve utroligt længe paa en 
Haandfuld Dadler og lidt Vand og er ganske ligeglade, om de bliver 
slået ihjel, blot de faar Lov at myrde nogle Kristne først -”

DAGSBEFALINGEN  OG KRIGSKORSET
Efter en træfning i morgengry og tæt tåge mister enhederne kontak-
ten med hinanden. Den franske general sendte Prins Aage ud for at 
genetablere forbindelsen – han rider rundt, farer vild, hesten snubler 
– han red ind i en gruppe stammekrigere, men undslap – fandt efter 
lyden, hvad han søgte – bringer en ammunitionskolonne frem, hvor 
den var desperat nødvendig. Og da tågen lettede en smule, angreb 
major Büchsenschütz` bataljon ”- og kortere Tid end det tager at for-
tælle det, var Bataillonen i Lag med Fjenden og Bajonetterne i Brug -”

EN DANSK PRINS I FREMMEDLEGIONEN

1
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Efter dette sit første felttog nævnes Prinsen i dagsbefalingen.
”Aage, Kaptajn i andet Fremmedregiment, der som uforfærdet Sol-
dat af hengivenhed for Fremmedlegionen og af Kærlighed til Frank-
rig som frivillig gør Tjeneste i Marocco, har uophørligt udmærket 
sig baade i Kamplinien og ved Staben. Under Operationerne har 
han stadig meldt sig til de farligste Opgaver, særligt under Kampe-
ne ved Bou-Arfa, Bou-Khammoudj og El Mers, hvor han har sikret 
og opretholdt Ledelsens Forbindelse med de haardt engagerede 
Batailloner”
Han blev dekoreret med det franske krigskors.
Fra kampene ved El Mers :
”- det var et pragtfuldt Angreb. Vore Folk rykkede frem i smaa Grup-
per og sparede Kræfterne til Bajonetangrebet. En rasende Ild mød-
te os, da Fjenden opdagede vor Hensigt, vor Linie ligesom standse-
de og rystede sig og gik paa igen. Uundgaaelig som selve Skæbnen 
rykkede Legionen frem – det var som en slags Grynten, en tilfreds 
Strubelyd. Legionen tog sig sammen og gik paa -”

FORFREMMELSE
Allerede i Maj 1924 bliver den danske prins betroet chefposten for 
2. regiments mobile knytnæve: det beredne kompagni.
”- Stammefolkene nærede en hellig Rædsel for dem, thi de ved, at 
hvis de forsynder sig, naar et af disse Kompagnier er indenfor Ræk-
kevidde, falder Straffen hurtigt og haardt -”

EN DANSK PRINS I FREMMEDLEGIONEN
FEZ
Han har nu garnision i Fez og fortæller: ”- over Murene strækker 
Minareter og Taarne sig mod Himlen, om Morgen og Aften daler 
Tonerne af Muezzinernes sære Sang ned over Husene -”

TRUSLEN FRA NORD
I 1925 trak skyerne sig sammen om Marocco. Og de kom fra Nord 
– fra spansk Marocco – fra høvdingen for tre Riff-stammer: Abd-el-
Krim.
Efter at Krims krigere beherskede stort set hele spansk Marocco 
begyndte de at rykke mod syd – mod de svage franske styrker, som 
det næste års tid udkæmpede hårde kampe med voldsomme an-
strengelser og tab.
Prins Aage er med overalt og oplever, at situationen stabiliserer sig:
”- paa det Tidspunkt kunne man ikke forudsige, hvor længe det ville 
tage at bryde Krims Magt. Men vi var klar over, at før næste Foraar 
ville han være paa Flugt. Han havde kæmpet glimrende mod nogle 
af Verdens bedste Tropper, havde faaet en Stormagt til at skælve for 
Sikkerheden af en af dens bedste Kolonier -”
Igen i 1929 er Prinsen med i et stort anlagt felttog i Atlaskædens 
sydlige del og overalt er han personlig i allerforreste linje. Han om-
tales hyppigt i dagsbefalingen, og i 1932 udmærkes han med den 
franske Æreslegions Officerskors – uhyre sjældent for en kaptajn.
Ja, som han selv siger: ”- jeg have lært kende Lys- og Skyggesiderne 
ved Livet i Marocco, og hvad jeg havde oplevet i Fremmedlegionen 
overgik mine mest romantiske Forventninger -”

CHEF DE BATAILLON DE LA LEGION ETRANGÉRE
Men han nåede endnu mere: I 1935 blev han bataljonschef, nemlig 
for 2 bataljon / 3 Fremmedregiment – en helt usædvanlig udnæv-
nelse for en ikke-fransk officer! Og dette vidner vel mere end noget 
andet, om Prinsens soldateregenskaber og den respekt han nød i 
Legionen.

FORFATTEREN
Prins Aage kunne mere endnu. Han var en betydelig forfatter med 
sans for sprog, genrer og stil.
Han kunne have skabt sig en karriere indenfor litteratur – og gjorde 
det faktisk også. Ud over sine to bøger: tre års kampe i fremmed-
legionen (1927) og legionærskæbner i Fremmedlegionen (1936), 
skrev han en aldeles uoverskuelig mængde artikler om Legionen, 
dagligdag, personer, folkeliv og felttog. Og når man arbejder med 
hans arkivalier i Rigsarkivet, forbløffes man (jeg gjorde det) over 
mængden af artikler.
Listen er alenlang – men en summarisk optælling fra 1927 (et til-
fældigt valgt år – han skrev hvert eneste år) viser, at der var pub-
likationer fra prinsens hånd i mindst 32 forskellige blade og tids-
skrifter. I flæng kan nævnes: Politiken, Hjemmet, Samsø Folkeblad, 
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INFO
 Premiereløjtnant Prins Aage foran 1. Livgardebataljon ved 
Jernbanen i Køge 1915. 

 Prins Aage som bataljonschef (1936), Fremmedlegionens 
arkiv.

 På vegne af De Danske Garderforeninger lagde Livgardens 
historiker i forsommeren en krans på prins Aages grav på kirke-
gården i Puyloubier. Kranselægningen foregik med deltagelsen 
af chefen for Fremmedlegionens Veteraninstitution, oberstløjt-
nant Bouchez.

1

2

3

BT, Roskilde Avis, Vore Damer, Bornholms Avis, Silkeborg Avis, As-
sens Amts Dagblad, Fyns Tidende og mange, mange flere.
Ja, man kan næsten beklage, at han spredte sin uomtvistelige lit-
terære talenter så mange steder – han havde tillige sikkert blik for 
historie, geografi, og etnografi. Hans stil er ligetil og læsevenlig, og 
han sætter aldrig sig selv i centrum.
Han udgav (naturligvis) også i ”Paris-Soir” – og var på foredragstur-
neer i Frankrig, UK og USA, hvor han i slutningen af 1920`erne holdt 
fem foredrag om ugen i tre måneder.
Også til Danmark vendte han hyppigt tilbage som en skattet og kær 
gæst – selvsagt også ved Livgarden.
Men – sidst og først var han soldat.

SLUTNINGEN, SOM IKKE VAR SLUTNING
Denne usædvanlige mand, der af høj og lav blev betegnet som en 
god kammerat, døde i 1940 – i byen Taza i Marocco. Årsagen var 
lungebetændelse.
Han blev bisat i Casablanca. Da budskabet om Prinsen død nåede 
Danmark, lod Chefen for Den kongelige Livgarde, Oberst, Kammer-
herre Kristian Knudtzon – god officerskammerat med Prins Aage 
fra de unge år – afholde en mindeparade på Livgardens Kaserne – 
men historien slutter ikke her.
Siden Legionens oprettelse i 1831 har hovedkvarteret været i Al-
gier – i Sidi Bel-Abbes. Og hertil overførtes Prinsens jordiske rester 

i 1947 under medvirken af hans søn, Grev Valdemar af Rosenborg 
(rekrut  & sekondløjtnant ved Livgarden og under besættelsen le-
der af modstandsgruppen: Korps Aagesen).
Prins Aage blev bisat mellem general Rollet og den danske legio-
nærløjtnant Selchau-Hansen, som faldt i  1903.
Men ej heller her ender historien. Da Frankrig i begyndelsen af 
1960`erne må opgive Algier, forlod også Legionen Nordafrika. Og 
med sig tog den sin fortid: Tre legionærer, som hver for sig personi-
ficerede denne eliteenhed, skulle forankre og sikre Legiones myter 
og kraft i fremtiden.
Tre kister med de jordiske levninger af general Rollet, en menig le-
gionær ved navn Zimmermann – og Prins Aage blev ført fra Algier 
til Aubagne i Sydfrankrig og bisat her i 1963, hvor Legionens nye 
hovedkvarter skulle ligge.
Og der hviler den danske Prins – i øvrigt kan hans garderspidshue 
ses på museet – og æres af tidligere og nuværende Legionærer, lige-
som han vil blive det, så længe Fremmedlegionen består.

Se mere
Livgardens historiker, Eric Bourgios, besøgte i foråret fremmedle-
gionen samt Prins Aages grav. Det kan du læse mere om på www.
garderforeningerne.dk/nyheder. Du kan læse eller genlæse artiklen 
om Sikringsstyrken, som Prins Aage var en del af, i maj/juni num-
meret eller på www.garderforeningerne.dk/nyheder. 
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Musikkorpset

www.livgardensmusikkorps.dk

Hvert år i september inviterer Musikkorpset til en ræk-
ke koncerter i Rosenborg Slots smukke riddersal. De 
inviterede koncertgæster var i år Livgarden, Interfor-
ce, Musikkorpsets venneforening og Slesvigske Musik-
korps’ venneforening. 

Af fløjtenist Katrine Kielland-Brandt 

Musikkorpsets nyudnævnte musikdirigent, David M.A.P. Palmquist, 
stod for første gang i spidsen for orkestret som koncertdirigent og 
introducerede også værkerne på sin egen charmerende måde med 
finurlige oplysninger.
Nogle af de oplysninger, som både publikum og musikere morede 
sig over, var om komponist og dirigent E.W. Ramsøe (1837-95), hvis 
velklingende ”Invitation a la Mazurka” vi spillede. Ramsøe havde 
en relation til Rosenborg Have, hvor han dirigerede orkestret ved 
Rosenborg Brøndkuranstalt sidst i 1800tallet. I 1834 åbnede Rosen-
borg Brøndkuranstalt i en bygning ud til Gothersgade. Her kunne 
man om sommeren købe helsebringende vand og derefter motione-
re i adstadigt tempo i parken. Kuranstalten åbnede tidligt om mor-
genen for kurgæsterne, der skulle drikke otte glas vand, alt imens et 
lille orkester underholdt med populære melodier. For at give brønd-
kuren et mere seriøst, medicinsk præg, indledte man hver morgen 
med at spille en salme. Det fik dog i 1880erne enkelte, ateistisk 
indstillede personer til at klage – uden resultat. Musikerne, Ram-
søe dirigerede, kom fra Livgardens Musikkorps, idet hoboisterne 
(blæsere af forskellig slags) dannede grundstammen i ensemblet.   

I Davids introduktioner til Rosenborgkoncerterne var der desuden 
overraskende info om et festligt musikstykke af Dmitri Shostako-
vich (1906-75), stor russisk komponist. Hans Folk Danses er skrevet 
midt imellem de store, alvorlige symfonier nr. 7 og 8. Folk Danses 
er munter bestillingsmusik, skrevet i 1942 til en revy, ”My Native 
Leningrad”, som skulle bruges til opmuntrende troppe-underhold-
ning i felten under den forfærdelige krig. NKVD, forløberen for KGB, 
havde en revytrup, der dansede og sang. Man må altså forestille sig 
de hemmelige politimænd danse og spjætte til Shostakovichs mu-
sik… hvis man kan det!

CHRISTIAN 9. ENSEMBLET I GRÆKENLAND
H. M. Dronningen inviterede de 9 musikere i ensemblet med til 
Grækenland til H.M. Dronning Anne-Maries 70 års fødselsdag d. 30. 
august. 
Dronning Margrethe ville forære sin søster en nykomponeret pol-
ka samt noget musikalsk underholdning ved den private fødsels-
dagsfest. Christian 9. Ensemblets Stig Sønderriis og David M.A.P. 
Palmquist komponerede i fællesskab Dronning Anne-Marie Polka 
med citater af både Kong Kristian og af den græske nationalmelo-
di. Derudover spillede ensemblet på deres historiske instrumenter 
ikke mindst Georg 1.s Honnørmarch, fordi prins Wilhelm (søn af 
Chr. 9.) som bekendt blev konge af Grækenland under navnet Ge-
org 1. Musikernes deltagelse skulle være en overraskelse og holdes 
superhemmelig, hvilket lykkedes trods nysgerrige journalister. Det 
græske kongepar var meget rørte.

Oberst Mads Rahbek byder velkommen. Foto: Livgarden. Musikdirigent David M.A.P. Palmquist fortæller om musikken. Foto: Livgarden.

FINURLIGE ANEKDOTER 
PÅ ROSENBORG

KOM TIL KONCERT
Tirsdag d. 8. nov. kl. 19.30, Lillerødhallerne, Allerød. Gratis adgang. 

Fredag d. 11. nov. kl. 17, lystænding, Hotel d’Angleterre, Kgs. Nytorv 

Onsdag d. 30. nov. kl. 19.30, Stærekassen. Julekoncert til fordel for 
Bryd Tavsheden. Billetsalg på www.livgardensmusikkorps.dk 

Christian 9. Ensemblet spiller for Dronning Anne-Marie. 
Foto: HKH Prins Nikolaos.



Af Eric Bourgois

Livgardens Museum, som er en del af Livgardens Historiske Sam-
ling, har været lukket det seneste års tid grundet et forhøjet sikker-
hedsniveau. Museet åbnes igen for offentligheden fra lørdag den 8. 
oktober. Fra denne dato vil museet igen kunne besøges inden for 
den almindelige åbningstid, som er lørdage og søndage (helligdage 
undtaget) fra kl. 11.30-15.00. 
Der vil fortsat være gratis adgang, men donationer i forbindelse 
med besøg modtages med stor tak, således at der skabes de økono-
miske forudsætninger for at forbedre formidlingen.
Det er stadig muligt at bestille en særrundvisning for grupper - 
uden for museets ordinære åbningstid. Der kan fås oplysninger 
herom ved skriftlig henvendelse til livgardenshistoriskesamling@
mil.dk

Guidekorps
I forbindelse med genåbningen af museet er der blevet etableret 
et guidekorps i tilknytning til Livgardens Historiske Samling bestå-

ende af gl. gardere fra man-
ge forskellige Hold og i alle 
aldersgrupper. Guiderne vil 
ikke kun støtte Vagtkom-
pagniet med opsyn under 
besøg, men ligeledes være 
til publikums rådighed i for-
bindelse med formidling af 
Livgardens 358-årige histo-
rie. Det er således hensigten, 
at besøgende i Livgardens 
Museum får den bedste op-
levelse.

 16 www.garderforeningerne.dk
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GENÅBNING AF LIVGARDENS MUSEUM
Interesserede, poten-
tielle nye guider kan 
henvende sig til Guide-
korpsets Rostefører 
Ole Thureholm, der 
kan træffes på 4126 
5781 (mobil) og pr. 
mail: ole.thureholm@
gmail.com.

Pudseaften i Livgar-
dens Museum
I forbindelse med klar-
gøring af Livgardens 
Museum til genåbnin-
gen er der blevet af-
holdt en pudseaften i 
museet. Pudseaften, der fandt sted torsdag den 29. september, blev 
kyndigt ledet af SSG-R Brian Rützou, der i øvrigt er Den Kongeli-
ge Livgardes sadelmager. En række genstande blev pudset og alle 
Samlingens bjørneskindshuer blev set efter. Herunder blev bl.a. 
Christian 10.’s bjørneskindshue samt officerssabler efterset og ved-
ligeholdt. Christian 10., der var garder til fingerspidserne, var bl.a. 
chef Livgarden fra 1906-1908. Museet har flere fine genstande ud-
stillet med relation til Christian 10.
Der vil blive afholdt flere hyggelige pudseaftener i museet i frem-
tiden. Annoncering og tilmelding vil ske via www.Facebook.com/
livgardenshistoriskesamling, ligesom der kan forventes afholdt 
andre arrangementer for Livgardens Historiske Samlings venner 
på Facebook. ”Like” Samlingens Facebook-side, hvis du vil holdes 
orienteret og have mulighed for at deltage i nævnte.

INFO
Livgardens Historiske Samling blev indviet af regentparret den 12. 
januar 1978. Samlingen, der befinder sig på Livgardens Kaserne, 
omfatter museum, bibliotek, arkiv, kontor- og magasinfaciliteter.
Udstillingen i Samlingens museum viser Den Kongelige Livgardes 
udvikling som garde for den danske monark og som feltenhed i 
Hæren - i såvel indland som udland - siden oprettelsen i 1658. I 
museet er udstillet uniformer, våben, illustrationer, musikalier, 
dokumenter, modeller og meget mere. Hovedparten af de udstil-
lede genstande tilhører Den Kongelige Livgardes Officerskorps’ 
Fond.
Livgardens Historiske Samlings arbejdsområde omfatter doku-
mentation og formidling af Den Kongelige Livgardes historie. Sam-
lingen samarbejder gerne om formidling af Livgardens historie 
med eksterne partnere - offentlige som private.

 Pudsekassen: ”Der vil blive afholdt flere hyggelige pudseaftener i 
museet i fremtiden. Annoncering og tilmelding vil ske via 
www.Facebook.com/livgardenshistoriskesamling”
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GENÅBNING AF LIVGARDENS MUSEUM
INDBLIK I HISTORISK SAMLING 
PÅ FACEBOOK

 En af Livgardens helt særlige artefakter - det i slaget ved Isted,  
 (25. juli 1850) erobrede kanonrør - er nu kommet på plads i 
nymalet "beton-træ-lavet".
Livgarden udmærkede sig i den grad i slaget ved Isted; (Tilbage-)
erobring af et batteri M/1834 kanoner, afvisning af et fjendtligt 
rytteriangreb og forfølgelse af fjenden i den sidste fase af slaget. 
Om det sidste skrev en slesvig-holstensk soldat "fra mark til mark, 
fra hegn til hegn gik det nu tilbage. Den danske Garde fulgte os 
i mønsterværdig orden som på eksercerpladsen med gevær i 
hånd.."

 Elektrisk feltlygte M/1914 - en fin donation fra Røde Kors 
butikken i Jyllinge til LGHS. Feltlygten udstilles i Livgardens Mu-
seum.
Om "Elektrisk feltlygte M/1914" kan der læses i den tilhørende 
materielbekendtgørelse, at der ved Fodfolket tildeles hvert kom-
pagni 7 lygter. Og at feltlygten fortrinsvis er bestemt til anven-
delse i marken og ikke må benyttes til den indre tjeneste i stalde, 
bivouak, kvarterer o.l. eller overhovedet under feltforhold, hvor 
almindelige lygter lige så godt kan anvendes og haves. Der skulle 
nemlig udvises økonomi med benyttelsen af lygten!

 Menige gardere på Livgardens Kaserne 1886. Tryk efter akva-
rel af Gustav Brock (1849-1887).
Foran kasernemuren mod Gothersgade, som blev nedrevet i 1929, 
ses en gruppe på tre gardere.
Underkorporalen (til venstre) er i feltmæssig påklædning med 
bjørneskindshue. Korporalen bærer tornyster med påspændt 
kappe og brødpose i rem over højre skulder. Benklæderne er ned-
stukket i støvlerne. Korporallen bærer hvide Christian 9. REX' er 
på skulderne og på højre overarm ses "Kendetegnet for Fodfolkets 
bedste skytter". Han er bevæbnet med bagladeriffel M/1867 (Re-
mington). Garderen i midten er iklædt tjenesteuniform med felt-
hue og bajstrøje og garderen til højre er i feltmæssig påklædning 
med anlagt kappe og felthue. I Livremmen føres sabelbajonetten i 
sværdtaske og udenpå denne er feltspaden anbragt i hylster.
Til venstre på billedet holder en hestepasser en officershest . Til 
højre på billedet ses en premierløjtnant med kvarterhue og støv-
ler i samtale med en officerskollega, som er dekoreret med Dan-
nebrogordenens ridderkors og medaljen for deltagelse i krigen 
1864.
NB! Læs mere om Den Danske Hær og Flådes uniformer 1886 i 
Vaabenhistoriske Aabøger (1997), hvor ovenstående information 
er fra.
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Air Show – hvad har det med Livgarden og DG at gøre?

DANISH AIR SHOW 2016
sendelse til Irak, gerne ville vise deres udstyr frem. DG var repræ-
senteret ved medlemmer fra Sønderjydsk GF samt Knud Glavind og 
Steen Grubert fra Hverveudvalget.
I år fik vi på diplomatisk vis forhandlet os frem til en super place-
ring sammen med øvrige enheder fra Hæren. Til gengæld for denne 
prima aftale, sørgede vi for et stort solidt partytelt, for gratis mor-
genkaffe og rundstykker samt øl, vand og kaffe til alle på standen, 
hele dagen.
 
På dagen
Søndag morgen var alt klar. Igen i år blev besøgstallet helt og alde-
les fremragende, og man anslår, at ca. 150.000 mennesker valgte at 
bruge søndagen i Skrydstrup.
Dagen igennem var der kontakt med mange gamle gardere og på-
rørende til gardere. At deltage på Airshow, hvor besøgstallet er 
så kæmpestort, gør det muligt for LG og DG at komme langt ud i 
befolkningen med vores budskaber og information om, hvad Liv-
garden og DG står for, og kan tilbyde kommende soldateraspiranter 
samt, hvad DG kan gøre for garderne under og efter tjenesten.
Når tambourerne spillede, og 2 gardere gik dobbeltvagt, var der 
mange gamle gardere, der stoppede op og fik en snak med ”dob-
beltposten” og Tambourerne. Vi fra DG forsøgte at trække folk ind 
til  Steen Grubert og Knud Glavind, hvilket gjorde, at der dagen 
igennem var god søgning ved hverve- og merchandiseteltet. 
Mange DG-varer røg over disken, og samtidig kunne nye medlem-
mer indskrives til Garderforeninger fordelt over hele landet. De to 
frivillige konstabler gjorde også en særdeles god indsats, og infor-
merede gerne og beredvilligt om tjenesten og uddannelsen, og hvad 
det vil sige, at skulle sendes på mission. Stor tak til konstabel Cas-
per Svane Larsen og Mads Brøns.
 

I lighed med deltagelsen i showet i 2010 var det igen i 
2016 mulighed for, at vi på professionel vis kunne lave 
PR for Garderforeningerne og Livgarden – særligt med 
henblik på at kontakte gamle gardere og nyligt hjem-
sendte unge gardere, og samtidig informere om regi-
mentet overfor et bredt publikum.

Af Christian Lund, Sønderjydsk GF

Garderforeningerne er ofte blevet opfordret til hvervning af nye 
medlemmer. Vi mener at opfordringen er fulgt op med initiativet. 
Ideen til samlet deltagelse (regiment og DG) i Skrydstrup kommer 
fra formanden for Sønderjydsk GF, Christian Lund.
 
Forberedelser
I meget god tid, inden den 18. og 19. juni, begyndte vi i Sønder-
jydsk GF på forberedelserne til, at Livgarden og De Danske Garder-
foreninger kunne møde op med det bedste set-up til informations-
standen på Danish Airshow i Skrydstrup. Vi havde samlet en del 
erfaringer fra tidligere deltagelse i 2010, og kunne derfor denne 
gang rette lidt på nogle detaljer.
Efter vor opfattelse hører følgende til en god informationsstand: 
Gardere i blå og grøn uniform, tambourer, personlig udrustning 
med gevær, fragmentationsvest mv., skilderhuse, informationsplan-
cher, hvervetelt og merchandise, kaffe, sodavand og rundstykker til 
alle der besøger standen, informationsfoldere om Livgarden og DG 
til uddeling blandt interesserede. Standen skal bemandes af tjene-
stegørende personel og gamle gardere fra start til slut, og alle skal 
være helt ”fremme ved kanten”.
Det blev aftalt med LG, at de skulle sende 4 gardere og 2 tamburer. 
Herudover kom der frivilligt to konstabler, der lige før deres ud-

www.garderforeningerne.dk
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Air Show – hvad har det med Livgarden og DG at gøre?

DANISH AIR SHOW 2016
I Ribe dagen før Airshowet
Som en lille krølle på Airshowet 2016 blev det muligt at gennem-
føre en Tappenstreg i Ribe den 18. juni om aftenen. Det lod sig kun 
gøre, grundet et forbilledligt samarbejde mellem DG og Vagtkom-
pagniet. Garderne blev befalet til at bevæge sig mod Sønderjylland 
allerede om lørdagen.
Efter at de var blevet installeret på Hotel Rødding og fællesspisnin-
gen på terrassen hos undertegnede, gik turen til Ribe. Sammen med 
Ribe GF sørgede vi for at Garderne gik den aftalte Tappenstreg, der 
sluttede i gården hos Lisa og Egon Adelhardt. Her i den idylliske 
gård med have ned til Ribe Å fik alle, der fulgte med, en velfortjent 
forfriskning sponseret af Familien Adelhardt der er ejere Frem Mi-
neralvand i Ribe.
Samarbejdet med Ribe Turistforening og Vægteren gjorde, at man-
ge var mødt og fulgte patruljen på dens tur igennem Ribes gamle 
gader. Hele weekendprogrammet var uden omkostninger for vores 
forening, og blev gennemført på flot og værdig vis grundet sponsor-
bidrag og en hel del frivilligt arbejde.
 
Opsummering – Evaluering
Det overordnede indtryk er, at arrangementet var en succes. Det 
blev også synliggjort, hvor vigtigt og gavnligt det er at bringe Liv-
garden og DG ude i landet, og garderne i berøringsafstand til pub-
likum.
Alle med interesse for Livgarden kunne denne dag komme ”helt tæt 
på” og stille alle de spørgsmål, som synes relevant, hvis man f.eks. 
påtænker at blive garder. Det er derfor vor anbefaling, at LG og DG i 
fremtiden igen deltager ved lignende arrangementer.



 20

#GARDERLIVFå dit billede med i 
Garderbladet ved at 
hashtagge det #garderliv

@tronier93
Så er året’s gardermarch på 
30km gennemført. Tak for en 
god tur 2. Kompagni. #gar-
der #gardermarch#garder-
liv #30km #march #militær

@alfredolynge
Så er det sidste mærke i hus!#-
garderliv #livgarden #mililife 
#feltmærke #rextur #næste 
#gang #gsu 

@soeren_soegaard
Farvel liv. #vagttaske #120ti-
merspudsning #minimum #gar-
derliv #godpudsforude #snart-
garder#nilsupra #altklaresme-
detgardersmil

@alexanderppetersen
Glad Rekrut #garderliv

En garderhistorie af gammel garder 983-MAJ-61 Svend G. Nielsen. 
Vi var 252 mennesker, der skulle møde i Sandholmlejren i maj må-
ned 61. Dengang var der 6 måneders rekruttid, 8 i dækningsstyr-
ken og 2 med blå vagt. Efter vi havde fået udleveret vores udrust-
ning, marcherede vi til Sjælsmark kaserne. Først efter 6 måneder 
skulle vi på Rextur; men efter 4 måneder blev der udtaget ca. 2 x 25 
mand, som skulle flytte til Sandholm. De blev ligeligt delt mellem 
stabskompagni og tungt kompagni.
Jeg blev flyttet til stabskompagniet, som bestod af køkkendeling, 
stabsdeling, rep.deling, radio- og telefondeling, pionerdeling og 
sanitetsdeling. Vi 25 rekrutter blev delt mellem de 6 delinger. Det 
skal lige nævnes, at alle andre i stabskompagniet var gardere fra 
forskellige årgange: NOV-60, JAN-61, MAR-61. Da vi fra MAJ-61, ad 
omveje havde hørt, at garderne ville lave en falsk alarmering for os 
rekrutter, var vi lidt nervøse for, hvornår det ville ske.
Da det endelig skete, var det mørk aften. Der var en råben og skri-
gen, og faren frem og tilbage til stuerne for omklædning. Pludselig 

blev der mere roligt, der blev kommanderet GIVAGT, VENSTRE OM, 
REKRUTTER MARCH, og så gik turen ud af hovedvagten ned til lan-
devejen, hvor vi svingede til venstre og en gang til, til venstre op 
ad den første offentlige vej nord for Sandholmlejren. Der blev råbt 
DELING HOLDT. Der begyndte en uro i delingen, og nogle lovede 
”delingsføreren” klø. Det endte med, at ”delingsføreren” og en fra 
delingen skulle mødes til en boksekamp i gymnastiksalen dagen 
efter. Vi blev så ført hjem igen. 
Dagen efter om morgenen blev vi rekrutter fra hold MAJ-61 kaldt 
i gården af næstkommanderende, som gerne ville se den, som han 
skulle møde til boksekampen i gymnastiksalen. Det blev dog ikke 
til noget, for vi troede jo, at det var en af garderne, som var delings-
føreren den aften.

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

Garderhistorier

GARDEREN OG PIGEN
Vi var d. 17.07.16 på familietur for at se familiens femte 
Garder i rækken. Den nydelige post for gevær plus, Garder 
Schmidt den femte, 2. vagthold var lige blevet stillet af på 
post.  
”Tæt kontakt er forbudt, men ikke luft’mut’(kys).” 
Garder Schmidt den fjerde, hold Aug’12

GARDERHISTORIER

www.garderforeningerne.dk   www.gardermarch.dk
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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: 
Kjeld3105@gmail.com
Kjeld Christensen
Tlf. 2330 9286

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

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

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 

Hej Garder 
Når du ser dette ikon:  
så kan du finde mere 
fra din foreninger på 
www.garderforeningerne.dk. 
Hvis du ikke har internet adgang, 
så printer og sender vi naturlig-
vis indlægget med posten til din 
postkasse. 

 Region 1 Region 1

Himmerlands Garderforening inviterer 
hermed alle gamle garderkollegaer til 
generalforsamling og julefrokost  man-
dag den 28. november 2016 kl. 17.30 på  
Ranum Kro,  Vestergade 10, 9681 Ranum.
Dagsorden ifølge vore vedtægter er udsendt 
ultimo oktober 2016 til alle medlemmer via 
mail eller brev.  
Efter julefrokosten foredrag af Kaptajn Bjar-
ne Pedersen, der har været officer i Jæger-
korpset i 19 år.
Tilmelding på e-mail: garder@himmer-
landsgf.dk eller NOV-61 Kjeld Sørensen SMS/
mobil 2174 7775 snarest og senest søndag 

den 27. november 2016 kl. 18.00. Alle gamle. 
gardere er velkommen. 

Skaf et nyt medlem
Hvis du, som medlem af vor forening, skaf-
fer et nyt medlem, vil du få halvt kontingent 
et år. 
Skaffer du to medlemmer får du et helt års 
kontingent.
Nye medlemmer
JUN-85 Tommy Jensen
DEC-12 Mathias Spleth

TORSDAG DEN 3. NOVEMBER KL. 18.00 
GENERALFORSAMLING NR. 109 I PAPE-
GØJEHAVEN.
Indkaldelse udsendes til alle medlemmer. En 
dejlig aften hvor vi efter generalforsamlin-
gen samles om det traditionsrige torskebord 
eller måske dyrekølle. Oplys ved tilmeldin-
gen hvad du foretrækker. Efter spisningen er 
der foredrag ved Søren Thorst. Foredraget 
omfatter Tall Ship Race og DGI’s Landsstæv-
ne 2017 i Aalborg. Husk det er nødvendigt at 
tilmelde sig, enten på telefon til Olav Vibild 
2814 3501 eller email til
kontakt@gfnordjylland.dk 

LØRDAG DEN 5. NOV. KL. 09.00: GARDER-
JAGT PÅ JULIANEHOLM.
Jagtlauget afholder jagt hos vort medlem 
Anders Stenild.  Indbydelse udsendes til alle 
jagtinteresserede medlemmer. Er du interes-
seret så ring til kasserer Henning Mathisen 
tlf: 4035 8005 eller sekretær Teddie Thul-
strup tlf: 4068 1411.

TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER KL. 19.30 
SKYTTELAUGET. 
Med fokus på det kammeratlige samvær 
afholder Skyttelauget skydeaften men også 
med kortspil og rafling. Stedet er som sæd-
vanlig skydebanerne på Gl. Lindholm Skole. 
Tilmelding ikke nødvendig.

TIRSDAG DEN 22. NOVEMBER KL. 19.30 
TRÆNINGSSKYDNING.
Skyttelauget arrangerer i vinterens løb en 
række træningsaftener, hvor medlemmerne 
af GF Nordjylland kan forbedre deres skyde-
færdigheder. Aftenen er koncentreret om-
kring skydetræning. Der vil være instruktør 
til stede. Tilmelding ikke nødvendig, du skal 
blot møde op til skydetræning. Du er velkom-
men til at tage børn eller børnebørn med til 
træningsskydningen.

SØNDAG DEN 27. NOV. KL. 09.00: GAR-
DERJAGT PÅ FLINTEGAARDEN.
Jagtlauget afholder garderjagt hos vort 
medlem Poul Faurholt. Indbydelse med 
nærmere adresse udsendes til alle jagtinte-
resserede medlemmer af GF Nordjylland. Er 
du interesseret så ring til kasserer Henning 
Mathisen tlf: 4035 8005 eller sekretær Ted-
die Thulstrup tlf: 4068 1411.

TIRSDAG DEN 6. DECEMBER KL. 19.00 JU-
LESAMMENKOMST I PAPEGØJEHAVEN I 
AALBORGHALLEN.
En aften for hele familien. Vi har vort traditi-
onelle ande- og gavespil med overraskelser. I 
får alle de bankoplader, I kan overse, for kun 
40,- kr. pr. deltager, børn under 13 år spiller 
gratis. Vi er naturligvis taknemmelige for 
gaver fra vore medlemmer, og derudover 
udlover GFN 5 flotte julekurve (til en værdi 
ca. kr. 300,- pr. stk.) og naturligvis 10 dejlige 
store ænder, rødvin, kaffe og andre overra-
skelser. I pausen kan der købes kaffe mv. 
Tilmelding ikke nødvendig. Snyd ikke dig 
selv og familien for denne dejlige aften.

Læs om Fugleskydning og Gar-
dergolf på www.garderforenin-
gerne.dk under Nordjyllands GF. 

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
Kom til Julebanko på Restaurant Tron-
borg!
Så er det igen blevet tid for årets traditionel-
le julehygge med glögg, æbleskiver, kaffe og 
småkager og så naturligvis banko med flotte 
præmier. Prisen er stadig: 1 plade: 20 kr og 
3 plader for 50 kr.
Glögg m.v koster 100 kr. Tilmelding til for-
manden inden den 27. november. Mødes vi 
til banko den 4. december kl. 19.00 på Tron-
borg?
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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

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

Region 1

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

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra 

Musikkorpset gør dagen festlig.

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

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

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

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

Hej Garder 
Når du ser dette ikon:  
så kan du finde mere 
fra din foreninger på 
www.garderforeningerne.dk. 
Hvis du ikke har internet adgang, 
så printer og sender vi naturlig-
vis indlægget med posten til din 
postkasse. 

Onsdag d. 2., 16. og 30. november kl. 
19.30
Skydning 15. m og kammeratskabsaften i 
Sjørring Hallen.
Vi mødes på skydebanen i Sjørring hallens 
kælder.
Indgang fra bagsiden af hallen.
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer. 
Fredag d. 25. november kl. 18.30
Julefrokost og banko i Cimbriahuset på 
Spangbergsvej
Vi afholder vores årlige julefrokost/banko 
for medlemmer og ledsager.
Menuen bliver lidt anderledes i år, men til en 
meget fordelagtig pris, 200,00 kr. incl. drik-
kevarer og 3 spilleplader.
Efterfølgende spiller vi banko om fine spon-
serede præmier mm.
Tilmelding senest d. 20. november til 
Niels Godiksen på 2090 7901 el. n.godik-
sen@mail.dk

Husk kammeratskabsaften på Grønd-
landsvej 16 den 2. november, samt jule-
frokost på Flådestationen 18. november. 

Onsdag d. 16 november 2016.
Ordinær generalforsamling.
Der indkaldes hermed til foreningens ordi-
nære generalforsamling i garderstuen på 
Hotel Hjallerup Kro, Søndergade 1, Hjalle-
rup kl. 18.00.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Vi mødes kl. 18.00 til spisning med efterføl-
gende generalforsamling samt kammeratlig 
samvær.
Pris på menu samt drikkevarer bliver sendt 
ud på mail til medlemmer.
Tilmelding senest d. 9. november til formand 
Poul Sonne Jensen på tlf. 2240 1478 / 9828 
1478 eller mail lyngdrup@mail.tele.dk eller 
sekretær Jacob Dam Rasmussen på tlf. 2448 
0186 eller mail jdamrasmussen@gmail.com 
Vel mødt.

Lørdag d 19. november.
Jagt
Vi afholder jagt lørdag den 19. november. 
Vi mødes 09.00 hos Morten G Jessen; V. Has-
singvej 8, Hjallerup
Morten er vært ved rundstykker og vi jager 
til ca. kl 12.30 hvorefter man bedes tage 
madpakke med som vi fortærer i Pouls Jagt-
hytte.
Tilmelding til Morten G. Jessen på tlf. 2324 
5655 eller mail. mgj@hedegaard-agro.dk

NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

Bowlingaften m/damer: Tirsdag, den 1. 
november kl. 18.30 holder vi den årlige bow-
lingaften m/damer på Bowl´ n´ Fun, Tingvej 
7, Viborg. Tilmelding på tlf. 8668 1095, se-
nest fredag den 28. oktober.
Bowling mod Viborg Garderforening afhol-
des tirsdag, den 10. januar. Denne gang med 
Bjerringbro som værter. Mød op, så vi kan få 
en rigtig god dyst, så reserver datoen alle-
rede nu.

Husk skydning: Vi skyder hver onsdag fra 
kl. 19.00 - 21.00 på Bjerringbro Hallens Sky-
debaner. Vi skyder om vor vandrepokal, hvor 
de 10 bedste skydninger tæller. Ud over ski-
ver og ammunition, koster det kun et med-
lemskab af Forsvarsbrødrenes Skytteklub til 
ca. 100,- kr. Vi vil gerne være flere, så kom 
bare og prøv at være med. Efter skydningen 
har vi kammeratligt samvær. Det er muligt 
at købe øl eller vand til rimelige priser.

FEB-74 Per Dalgaard

Generalforsamling fredag den 4. novem-
ber kl. 18.30.

Tilmelding til Peter senest 11. november, tlf 
3124 3733.

Så er denne sæsons første kammerat-
skabsaften afholdt. Fremmødet var des-
værre ikke så stort, men mon ikke det flotte 
sensommervejr havde sin del af skylden. 
Som sædvanlig var humøret højt, snakken 
gik lystigt, og der var jo også en hel del at 
drøfte efter en lang sommerpause. Vanen 
tro var der ikke sild og ostemadder denne 
første aften, men derimod 2 store pålægs-
kagemænd, så madpakken næste dag var 
også reddet. 

JUL-81 Peter Ulrik Sørensen

Har du fundet julevinen? Der er stadig gar-
dervin. 2 flasker rødvin og 1 flaske hvidvin 
for 135 kr hos Jysk Vin, Østre Boulevard 29, 
8930 Randers NØ. Eller mangler du gar-
dersnapsen fra Brænderiet Enghaven i Mel-
lerup – snapsen som er baseret på urter fra 
øvelsesterrænnet ved Sandholm og Høvelte?  
Den koster kun 140 kr. – 6 stk. for 800. Hen-
vendelse til Enghaven eller formanden.

AUG-79 Søren Dam Kjeldsen
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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
Julehygge – Andespil for hele familien
Tirsdag d. 13-12-2016 kl. 19.00 på Lund-
gårdskolen. Der vil i år være andespil med 
fine gevinster. Der vil også være amerikansk 
lotteri. I pausen serveres der gløgg og æb-
leskiver. Pris pr. kort 10.00 kr. Vel mødt alle 
sammen. Sidste tilmelding d. 9-12-2016
klinch@webspeed.dk eller 6091 7342. 

Facebook. Garderforeningen for Her-
ning og Omegn, har nu oprettet sin egen 
facebook profil. Dette for at tiltrække fle-
re unge, og for på en hurtig og let måde 
at kunne kommunikere med foreningens 
medlemmer. Her vil vi informere om alt det 
der sker i Garderforeningen, samt lægge fo-
tos op fra de events der har været!

Vinaften. Vores vin aften hos EXCLLENT 
WINE i Herning var en fantastisk aften med 
fuld hus. Claus Egholm viste os rundt, hvor-
efter fik vi en super fortælling om vinslotte 
og druer. Det er helt utroligt, hvor stor hans 
viden er i vin-verdenen, der var smagsprø-
ver på nogle rigtige gode vine. Der blev 
serveret flutes og ost, 5 forskellige slags. En 
god aften der gerne må gentages.
Den nye Garder Vin er hel fantastik. Den 
kan bestilles hos Holger, og det kan blive le-
veret: ruthholger@hotmail.com eller 2945 
1980. Foreningen ønsker alle medlemmer 
og deres familier en Glædelig Jul og et Godt 
Nytår FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen

Skydning i vinteren 2016 – 2017 er sat i 
gang her den 3. oktober. Udvalget håber, 

Husk! Husk! 
Pokalskydning M/K på 15 m.:
Torsdag den 3. november 2016 kl.19.00 i 
Højmark Hallens Skydekælder. 
Se yderligere omtale i Garderbladet for ok-
tober. 

Ringkøbing og Omegns Garderforenings 
100 års jubilæum:
Tirsdag den 27. december 2016 kl. 10:30 i 
Højmark Kirke og kl. 12:00 i Højmark For-
samlingshus.
Programmet for festligholdelsen af forenin-
gens 100 års jubilæum ligger nu fast, dagen 
starter med en andagt i Højmark Kirke, ef-
terfølgende går vi over vejen til Højmark 
Forsamlingshus, hvor der vil blive serveret 
en festmiddag. Efter middagen vil der være 
kammeratligt samvær indtil sidst på efter-
middagen, hvor der er planlagt afslutning 
ca. kl. 17:30.
Invitation til jubilæumsfesten er tilsendt for-
eningens medlemmer primo oktober enten 
pr. mail eller brev.

JAN 72 Anders Bjerg

Der henvises til foreningens udsendte pro-
gram for 2016. Vi starter med generalfor-
samling kl. 18.30. Derefter er der torske-
gilde sammen med garderpigerne. Der er 
et alternativ til dem, der ikke spiser torsk. 
Kom og støt op om din Garderforening. Tag 
en garderkammerat med i bilen. Dagsorden 
udsendes på mail til medlemmer, vi har mail 
adr. på, og på brev til resten af medlemmer-
ne. Tilmelding til formanden NOV-91 Niels 
Henrik Skov Pedersen på 5150 1429 eller 
nielsskov27@hotmail.com 

Garderskydning torsdag den 24. november 
fra kl. 18.30. Vi slutter af med kaffe, kage og 
garderhygge. Husk alle er velkommen. Der 
udsendes reminder på mail.

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

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

Bankospil
Husk, at vi spiller bankospil den 24. novem-
ber 2016 på Restaurant Sølyst, Sølystvej 32, 
8660 Skanderborg. Tag gerne familie og 
venner med.
Der er gode præmier: ænder, ribbenstege, 
kyllinger, rødvin og chokolade.
Vi hygger os i pausen med kaffe og oste-/rul-
lepølsemadder, som skal bestilles og betales i 
baren, inden bankospillet begynder.
Kom i god tid, så du kan vælge dine vinder-
plader. Skanderborg Marineforening og 
Garderforeningens medlemmer opfordres til 
at møde op i stort tal.

Mail-adresse
Oplys venligst din e-mail adresse til brit-
taogasger@fibermail.dk. 

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

der kommer lidt flere denne vinter. Der er 
plads på banerne, og der er også plads ved 
kort bordet. Der plejer at være gang i mousel 
spillet. Efter skydning og kortspil kommer 
den medbragte kaffe og franskbrød mader 
på bordet. Gå ikke glip af denne aften med 
hygge og samvær. 
Se de øvrige skydeaftner på hjemmesiden.

Tirsdag den 8. nov. er der familie firma-
besøg hos BM Silo.
Her vil vi få en rundvisning og forklaring på 
siloer og produktionen. Bagefter er ejerne 
vært med kaffe og brød, her vil der være lej-
lighed til at stille flere spørgsmål.
Der vil også være mulighed for at komme ind 
at se hestestalden og hestene på nabo ejen-
dommen
Se invitationen på hjemmesiden.

APR-69 Hans Tinggård

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

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
Pokalskydning i Højmark Hallen torsdag 
den 3. november 2016, kl. 19.00.
„Gl.“ Gardere med damer indbydes til den 
halvårlige pokalskydning mellem Ringkø-
bing og Skjern Garderforeninger i Højmark 
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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

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

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

Hej Garder 
Når du ser dette ikon:  
så kan du finde mere 
fra din foreninger på 
www.garderforeningerne.dk. 
Hvis du ikke har internet adgang, 
så printer og sender vi naturlig-
vis indlægget med posten til din 
postkasse. 

Tirsdag d. 1. november.
Bowling kl. 18.30 i Bowl´n Fun, Tingvej 7, 
Viborg. Denne aften tager vi damerne med.
Senest tilmelding til Karsten d. 28. oktober

Fredag d. 25. november.
Julelotterispil. Husk foreningens traditio-
nelle julehygge på Rindsholm Kro fredag den 
25. november kl. 18.30. Der er lotterispil med 
mange gevinster – så tag hele familien med. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

Til orientering. For nemmere, hurtigere 
samt billigere at kunne give besked til vore 
medlemmer, vil vi opfordre jer til at sende  
jeres mailadresse til vores sekretær på 
mailadressen jbech@post9.tele.dk.
Dette gælder også hvis jeres mailadresse 
ændres. AUG-82 Jørn Bech

Skydning 
De næste skydeaftener på 15 m salonbaner-
ne under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjerg-

vej, Højbjerg, er onsdagene den 2. november 
og den 30. november fra kl. 19.00. 
Nærmere oplysninger om skydning hos Jan 
Creutzberg tlf. 2778 2851, 
e-mail: gfaa1902@gmail.com 

Fredag den 4. november kl. 18.30 – Ande-
spil i det Store selskabslokale, 
Skovvangsvej 127, Aarhus N. 
Spil med om de flotte præmier og de udsøgte 
sidegevinster. 
Dørene åbnes for salg af spilleplader kl. 
18:30. Opråb begynder kl. 19.00. 
Hele familien er velkommen. 
Pris: 50 kr. pr. voksen og 25 kr. pr. barn un-
der 15 år for kaffebord med franskbrød og 
kringle. 
Øl, vin og vand kan købes. 
Bindende tilmelding: Jørgen Ø. Johnsen tlf. 
4075 1724 e-mail: abc-telte@mail.dk 
Senest d. 28. okt. 

Fredag den 11. november kl. 11.00 - Min-
dehøjtidelighed for våbenhvilen i Første 
Verdenskrig. Mindeparken, Aarhus. 
Foreningens fane er til stede. Det foreslås, 
at man blandt de fremmødte på egen hånd 
aftaler evt. frokost efterfølgende. Arr.: SOK 
Ingen tilmelding. 

Fredag den 18. november kl. 18.30 – Ge-
neralforsamling, Frimurerlogen, Christi-
ansgade, Aarhus. 
Dagsorden jfr. vedtægterne. Alle medlemmer 
bør komme til generalforsamlingen og ger-
ne deltage i den hyggelige spisning bagefter. 
Vælg mellem kogt torsk og engelsk bøf. Des-
serten er pandekager med is. Hæderstegn 
bæres. 
Pris: 100 kr./pers. excl. drikkevarer. 
Bindende tilmelding til spisning: Jørgen Ø. 
Johnsen tlf. 4075 1724 e-mail:abc-telte@
mail.dk Senest d. 4. nov. 

Torsdag den 1. december kl. 19.00 – Ju-
legløgg i Selskabslokalet, Skovvangsvej 
127, Aarhus N. 
Vi ønsker hinanden en glædelig jul. Hyg-
gesnak, kortspil og kammeratligt samvær. 
Overnissen serverer kraftig gløgg, æbleski-
ver og kaffe. Pris: 70 kr./pers. 
Bindende tilmelding til: Per Bundgård, tlf. 
8698 8600 e-mail: perbundgaardblikkensla-
gerfirma@hotmail.com 
Senest den 25. november. 

Fredag den 2. december kl. 11.00 - Min-
dehøjtidelighed for jernbanesabotørerne 
fra Langaa-gruppen, på Skæring Hede ved 
mindestenen. Arrangør: Aarhus Samvirken-
de Soldaterforeninger. Ingen tilmelding. 

Læs om vores golfaften på 
www.garderforeningerne.dk 
under Aarhus GF. 

Julefrokost. Foreningen vil i år afholde ju-
lefrokost, lør d. 19. nov. Der vil blive uddelt 
personlig invitation.

Skydning. Så er skydesæsonen startet. Vi 
skyder hver mandag kl. 19.00 i kælderen un-
der EFI-Hallerne, Sportsvej 21, 6705 Esbjerg 
Ø.  Sæson-kontingent er pt. 350 kr (Esbjerg 
Firmaidræt). Patron priser: 25 stk- 20,00 kr, 
50 stk- 40,00 kr. Vi skyder på moderne 15m 
baner (elektronisk skydeskive), du kan skyde 
hver mandag og onsdag fra kl. 18.30.

Facebook. Følg foreningen på Facebook ” 
Esbjerg og Omegns Garderforening- GF 59 ”

AUG-01 Allan L. Andersen

Hallen. Det foregår på hallens 15 meter sky-
deban torsdag den 3. November 2016, kl. 
19.00. Alle kan være med uanset skydefær-
digheder.
Det samlede resultat fra pokalskydningen i 
april 2016 lægges sammen med resultatet 
fra skydningen i november 2016, og poka-
lerne til henholdsvis damerne som herrerne 
overrækkes denne aften. Det kan oplyses, af 
Skjern GF er bagud på point.
Efter skydningen er der kaffe og hjemmebag 
samt husets fantastiske æblekage.
Kom og hjælp din forening og deltag efterføl-
gende i socialt samvær.

Familiebowling og julefrokost.
Skjern og Omegns Garderforening indbyder 
til familiebowling i Skjern Bowlingcenter 
søndag den 4. december 2016, kl. 11.00.
Traditionen tro afsluttes årets sidste bow-
ling med en lettere frokost samme dag kl. 
12.15.
Tilmelding til bowling og julefrokost senest 
den 1. december 2016 til Gunnar Jensen, tlf. 
3046 2073 eller pr. e-mail til gunnar.yette@
hotmail.com.

FEB-69 Gunnar Jensen
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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

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

 Region 3

Aktiviteter i november:
Onsdag den 2. november kl. 10.00 kamme-
ratskabsformiddag med ledsager oppe i 
Museums-og Garderstuen på Haderslev Ka-
serne. Denne formiddag kan vi glæde os til 
et indlæg af vort medlem, pensioneret briga-
degeneral Jørgen Bjerregaard Nielsen. Ge-
neralen kalder sit indlæg ”Erindringer af en 
officer, der den 1. november kunne fejre 50 
året for sin udnævnelse”. Et så langt liv i mi-
litærets tjeneste, kan kun blive et spændende 
foredrag. Efter indlægget er der spørgsmål. 
Herefter går vi til frokost i Haderslev Kaser-
nes cafeteria. Vel mødt.

Onsdag den 16. november kl. 19.30 sky-
de- og kammeratskabsaften. Vi har lavet 
en aftale med Haderslev Skytteklub, så vi får 
mulighed for at skyde med luftpistoler og 
rifler på Haderslev Skyttecenter Fjordager-
vej 44, 6100 Haderslev. Og glem alt om jeres 
”barndoms Diana 5 forlader luftgevær”, det-
te er helt andre avancerede skydevåben, der 
nok skal sætte jeres færdigheder på prøve.

Onsdag den 22. november kl. 18.30 Bow-
ling med GF for Als og Sundeved.
Tilmelding til Dan på 6060 6858. Lokalitet i 
Sønderborg oplyses ved tilmeldingen.

Onsdag den 30. november kl. 19.00, ”Lot-
tospil” med hele familien på Haderslev 
Kaserne. Som sædvanligt vil vi være taknem-
melig for sponsorstøtte.  Tilmelding af præ-
mier til formanden på 4091 7650 eller mail: 
detaeje@post4.tele.dk 

Aktiviteter siden sidst:
Haderslev Garderforening har deltaget i 
”Haderslev Kaserne – Åbent Hus” lørdag 
den 3. SEP 2016, samt Flagdag den 5. SEP 
2016 med fane og 3 deltagere.

Og så en garderhistorie…
Vores trofaste fanebærer og næstformand 
Bjarne Nielsen er et engageret og flittigt 
bestyrelsesmedlem og kan glæde sig over 
god opbakning på hjemmefronten – hvilket 
ikke er helt overraskende, når man ser føl-
gende galleri i hjemmet:
På billedet ses Ruth Erlang, gift med garder 
JAN-74 Bjarne Nielsen 

Deres søn AUG-04 Michael Erlang-Niel-
sen, der modtog Dronningens ur (billedet 
øverst). Derudover har Ruths 2 morbrødre, 
2 brødre, 1 svoger, 2 nevøer, 2 fætre og den 
enes søn samt en kusines søn været garde-
re.  Det kan man da vist roligt kalde en gar-
derfamilie. JUL-71 John de Taeje

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

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

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

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

Bowling-aften. Kongeåegnens Garderfor-
ening arrangerer en bowlingaften for med-
lemmer med koner/kærester torsdag den 
10. november 2016 i Brørup Bowlingcenter, 
Stadionvej 11, 6650 Brørup. Vi har lejet ba-
ner fra kl. 19.00 – 20.00. Prisen er ca. kr. 60-
65 pr. prs. for en times bowling – alt afhæn-
gig af, hvor mange tilmeldinger vi får. 
Tilmelding til Frank Hansen, tlf. 7558 6063 
senest mandag den 7. november  2016.

Frank Hansen

Programmet for de kommende arran-
gementer: Vi forventer igen skydning på 
Vittenbergskolen til vinter.

Generalforsamling i garderstuen onsdag 
d. 30. november. Husk at reservere datoen.

Garderforeningen var i Juli i Gram med 
Rundvisning på slottet, anført af en enga-

geret guide og afsluttet med kaffe på Gram 
Slotskro. I august, var vi på besøg på det 
nye biogasanlæg, lidt nord for Holsted.
Efter besøget på biogasanlægget afslutte-
des med grillaften ved garderstuen.

118-NOV-63 H.P. Jepsen

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

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

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
GENERALFORSAMLING
Den årlige generalforsamling nr. 103 afhol-
des på Hotel Hedegården torsdag den 17. 
november kl. 18.00.
Som sædvanlig serveres der Gule Ærter med 
Pandekager som ”dessert”, efter general-
forsamling. Der vil også være mulighed for 
anden menu, som kan bestilles inden gene-
ralforsamlingen.
Prisen for Gule Ærter er i år kr. 150,00 + 
drikkevarer til de Gule Ærter, resten betaler 
GF Vejle.

JULEBANKO
PÅ HOTEL HEDEGÅRDEN TORSDAG DEN 8. 
DECEMBER 2015 KL. 19.30
Så er det igen tiden, hvor garderforeningens 
store bankospil for hele familien løber af sta-
blen! Som sædvanlig: flotte præmier, ænder, 
vin og kaffe. Amerikansk lotteri i pausen, 
med de sædvanlige flotte gevinster.
Velkommen til alle ”gamle” gardere med fa-
milie og venner på Hotel Hedegården
NB! For de der gerne vil have kaffe og 4 æb-
leskiver, kr. 60.00, er der tilmelding til:
Kai Hansen:
Mail: k.internet@aab-net.dk eller mobil 
2484 4825 Senest den 7.12.2015 kl. 18.00.

MAIL ADRESSER
Med lidt teknisk snilde og håndkraft, skulle 
vi så ikke lige tage og få de sidste få med-
lemmer med på mail listen.
Tænk på, at på den måde er I hele tiden lø-
bende orienteret om, hvad der foregår i din 
Garderforening.

238-NOV-55 Kai, k.internet@aab-net.dk,
Mobil 2484 4825
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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

Lidt fra vicepræsidenten 
Ved seneste præsidiemøde fik vi 
den nyeste medlemsstatistik, og 
det var dejligt at se at regionens 
medlemsantal er steget til 884. 
Kun med ét medlem, men det er 
dog en stigning, og en stigning på 
8 medlemmer siden april. Lad os 
fortsætte indsatsen, ikke mindst at 
få årgangskammerater indmeldt. 
Vi er kun 16 medlemmer fra igen 
at være 900 medlemmer i regio-
nen. 

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. 3070 1959
e-mail: sehal@pc.dk

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

Regionsudvalg: OKT-80 René Rasmussen, 
dytbaat1@gmail.com 
(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

Hej Garder 
Når du ser dette ikon:  
så kan du finde mere 
fra din foreninger på 
www.garderforeningerne.dk. 
Hvis du ikke har internet adgang, 
så printer og sender vi naturlig-
vis indlægget med posten til din 
postkasse. 

100 års jubilæum 
Svendborg Garderforening har fejret sit 
100 års jubilæum med pomp og pragt, 
som et garderforeningsjubilæum skal 
fejres. Med march og middag mangle-
de der ikke noget, da de gamle gardere 
markerede en milepæl i foreningens hi-
storie. 
Anført af piber og trommer fra Hjemme-
værnskompagniet, Rosenborgs Tambour- 
korps, marcherede foreningen igennem 
Svendborg by til skue for byens borgere. 
Gallamiddagen samme aften afsluttede 
en mindeværdig dag med deltagelse af 
Svendborgs borgmester. 
Du kan se mange flere billeder 
fra Svendborg Garderforenings 
jubilæum på www.garderfor-
eningerne.dk/nyheder. 

Lidt fra formanden
I oktober udsendte vi opkrævning for kon-
tingent 2017. Vi har i snart mange år været 
tilsluttet PBS, så jeg vil opfordre til at man 
tilmelder sig ordningen. Så er man sikker 
på at man får betalt rettidigt, og ikke plud-
selig får en venlig rykker eller måske først 
opdager at man er bagud når man ikke læn-
gere får garderbladet. Det er også en stor 
hjælp for bogføringen.  JUL-71 Henrik Gattrup

Kommende begivenheder: 
Tirsdag den 1. og 8. november er der 15 
m skydning på gevær og pistol i FKS hallen.

Tor. den 3. november spiller vi det tradi-
tionsrige andespil på Danevirke kl. 19.30.

Tor. d. 17. nov. er der garderstue kl. 19.30

Torsdag den 24. gælder det bowlingdyst 
kl. 19. Tilmelding til Poul Agertoft på poul.
agertoft@post.tele.dk eller 2081 4272.

Afholdte begivenheder:
Der er afholdt kongeskydning, bowling og 
garderstue med sørøvere. Læs hvordan det 
er gået på www.garderforeningerne.dk un-
der Den Fyenske. 

Vingstedskydningen blev i år dokumente-
ret på film. Vores Sendy Alstrøm 
har en fin rolle, se den på www.
garderforeningerne.dk/nyhe-
der/vingsted-film

JUL-86 Christian Tvede

Faaborg-egnen GF 22
 27/8 1911
Formand: 253-NOV-67 Lars Styrbæk Frost
Nørregade 7, 5600 Faaborg
Tlf. 40 11 45 29
e-mail: frostfaaborg@stofanet.dk

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 

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

Vi erindrer om kammeratskabsaften 
fredag d. 11. nov. kl. 18 hvor vi starter med 
skydning og efterfølgende spiser vor med-
bragte mad.

Ligeledes erindrer vi allerede nu om jule-
arrangementet d. 9. dec. kl. 18 hvor det er 
damerne som skal dyste på skydebanen in-
den vi samles om den medbragte mad samt 
bankospil og sang.

MAJ-56 Henning Elnegaard-Christensen

Den Nationale Flagdag 5-09-16 kl. 17.30 På 
Koldkrigsmuseum Langelandsfort.
Langelands Garderforening har i samarbej-
de med Marineforeningen, Hjemmeværnet 
samt Koldkrigsmuseet for andet år i træk 
arrangeret Flagdagen på Langelandsfortet, 
andre forsvarsrelaterede foreninger er in-
viteret med, i alt var der mødt 8 Faner op.
Deltagerne var Langelands Garderforening, 

 Billeder fra Svendborg Garderforenings 100 års jubilæum.

Region 4
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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

Husk i Nov.: 15 m. skydning i Ollerup fra 
kl. 19.00. Efter skydning er der kaffe og kage. 
Har du problemer med at komme til Ollerup 
så kontakt bestyrelsen, og vi vil finde en løs-
ning. Der skydes den 2. og 4. tirs. i måneden.

Bowling for hold tilmeldt torsdags turne-
ringen.
Husk tilmelding til Regionsbowling Lørdag 
den 07-01-17 i Svendborg. Tilmelding til Ole 
2043 0120 eller Finn 4032 3438. Vi skal ger-
ne stille med 2 herrehold og 1 damehold.

HUSK generalforsamlingen den 25/11 i 
marineforeningens lokaler. Kl. 18,30. Efter 
generalforsamlingen er der spisning. Bin-
dende tilmelding til Formand Kristian 2243 
8657. Senest ugen før generalforsamlingen.

Den 17/9 var der 4 gardere fra foreningen 
som tog til Vingsted for at deltage i Ving-
stedskydningen for gamle gardere og et 

Bankospil. Så er det igen tiden for vores 
traditionsrige bankospil. Det er, som tidli-
gere annonceret, tirsdag den 1. november. 
Det foregår i Lillebæltshallens Cafeteria i 
Middelfart, hvor vi som sædvanlig byder 
på rigtig mange fine præmier. Bankospillet 
begynder kl. 19.00. Det er derfor vigtigt at 
komme i god tid. Husk at medbringe en gave 
til lotteriet (ca. 25 kr). Der er mulighed for 
at købe kaffe/the samt øl/vand. Medlemmer 
af andre foreninger, naboer samt familie og 
venner er meget velkomne, så mød op til en 
hyggelig og forhåbentlig udbytterig aften.

Skydning. Husk skydning på 15 m i Lille-
bæltshallen hver onsdag fra kl. 18.30 til kl. 
20.00. Kontakt evt. Knud på tlf. 4021 6548.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

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

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
BOWLING: Husk der bowles i Otterup Bow-
lingcenter, Mandag den 14/11-16. Tilmel-
ding til Niels Thor Rasmussen senest 3 dage 
før på telefon 5132 8086. 
 APR-79  Niels Thor Rasmussen

SKYDNING : Så starter sæsonen op igen med 
15 m skydning i Særslev Skytteforening tors-
dag den 10/11-16 kl 18.30. Håber mange 
møder op til en god aften.
Tilmelding til Renè Rasmussen telefon 2168 
9687 senest 3 dage før af hensyn til madbe-
stilling.  OKT-80  Renè Rasmussen

Der er skydning / kammeratskabsaften 
følgende dato
Tirsdag d. 01-11-2016. kl. 19-21
Tirsdag d. 15-11-2016. kl. 19-21 
Jeg plejer at prale af de super gode rifler 
foreningen ejer, og de skyder præcist, selv 
om nogen mener det modsatte. Kom selv 
og undersøg, hvem der har ret. Det hele er i 
Aunslev Hallen på Kertemindevej.
Håber vi ses

Soldatens dag 05-09, blev markeret hos Ny-
borg Marineforening på allerfornemste vis, 
med nogle gode taler og stof til eftertanke. 
Der var efterfølgende fælles kaffebord, alt 
sammen ganske gratis. 

Jeg har en lille bøn. Vi mangler mailadres-
ser på ca. halvdelen af jer. Har I en mail 

hold tjenestegørende. En rigtig god dag til 
en familieudflugt, da der også er skydning 
for den bedre halvdel og børn. En rigtig god 
dag, da der var vin som præmier, og dem 
kunne vi høste nogle stykker af. Resultatli-
sten kan ses på DG hjemmesiden. Til dem 
som ikke deltog så kan der kun siges, at I 
gik glip af en rigtig god dag, men I har chan-
cen igen i 2017 d. 3. lørdag i sep. Så kryds 
nu datoen af og deltag. JUN-85 Finn Madsen

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

Faaborg Garderforening, Hjemmeværnet, 
Flyverhjemmeværnet, De Blå Baretter, 
Danmarks-Samfundet, Tranekær Slots-
mølelaug, Tranekær Generalfane, Dansk 
Folkeparti. Danmarks-Samfundet der har 
fået ny lokalafdeling på Langeland fik ved 
samme lejlighed overragt en ny Fane, Kjeld 
Bøjlesen fra Danmarks-Samfundet slog 
første søm, andet søm Borgmester Bjarne 
Nielsen, tredje søm lokalformand Ove Elne-
gaard. Tale for tidligere og nuværende ud-
sendte blev holdt af fhv. ambassadør Chri-
stian Faber-Roed der har været i flere af 
verdens brændpunkter, herefter blev sun-
get (Altid frejdig når du går) under sidste 
vers var Fanerne sænket. Sluttelig takkede 
Ove Elnegaard alle fremmødte. I Paraden 
var ca. 30 med tilskuere i alt ca. 50 perso-
ner. Herefter blev den medbragte madkurv 
med tilbehør tømt. På gensyn i 2017

098-JAN-63 Ove Elnegaard-Christensen

adresse, så send den til mig. Det er både 
nemmere og meget billigere med mail end 
post. Er du i tvivl om Garderforeningen har 
din mail, eller har du fået en ny, så send den 
til mail:. knt2u@mail.tele.dk på forhånd 
tak. 605-NOV-66 Kaj Nielsen
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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: 2629 1710
e-mail: gormhanne@outlook.dk

Foredrags- & frokostmøde
Deltagere er alle som er medlem af en sol-
daterforening.

Onsdag d. 9.november 2016
Mødested: Hjemmeværnsgården
Skyttemarksvej 200, Næstved
Mødetid: kl. 10,30, hvor porten åbnes,
herefter registrering og betaling.

Foredrag.:
Frederik d.3’s Kastel gennem 350 år,
fæstningens historie i krig og fred,
soldaterliv i gl. dage, bygningens brug,
fængsler-fanger & m.m.
Foredraget slutter med en rundgang i
kastellet, vist på powerpoint.
Foredragsholder: tidligere komp.chef
i Hjemmeværnet Niels Elsborg.

Efter en kort ryge- og hvilepause,
serveres ca. kl. 12,45, en frokostbuffet
hertil 1 øl/vand+1snaps og til afslutning
kaffe og fælles samvær som slutter 
senest kl. 15,00.

Deltagerpris: kr. 85,00, der kan tilkøbes
ekstra drikkevarer til acceptable priser.

Tilmelding: senest d. 2. november til:
Normann Hansson tlf.: 5574 8606
email: noha@post.tele.dk eller på
www.sscs.dk

Husk at opgive soldaterforening.

Hej Garder 
Når du ser dette ikon:  
så kan du finde mere 
fra din foreninger på 
www.garderforeningerne.dk. 
Hvis du ikke har internet adgang, 
så printer og sender vi naturlig-
vis indlægget med posten til din 
postkasse. 

Kære garderkammerater
Den 25. september gennemførtes 
Gardermarch for 2. gang og igen i 
år med stor succes. Vejret var med 
os da ca. 850 marchdeltagere sat-
te sig i bevægelse og marcherede 
ud af porten ved Garderkasernen 
med tambourkorpset i spidsen. 
Der var igen i år afsat ruter på 8 – 
18 og 30 km. På de 8 km var der 
endda opgaver for de mindre, der 
skulle løses undervejs, så det kan 
være et godt familiearrangement. 
MEN, skal successen fortsætte, så 
kræver det, at der er flere ”civili-
ster” der melder sig til, for det er 
III/LG og vagtkompagniet, der fyl-
der mest. Det er her I kommer ind 
i billedet, for sandt at sige, så var 
der ikke mange fra Region V., der 
deltog. Det må kunne gøres bedre 
til næste år.
Når jeg er ved pennen, så skal der 
også siges mange tak til alle de fri-
villige fra Frederiksborg Amts Gar-
derforening for det store arbejde, 
der er blevet ydet i både planlæg-
ning, kontrol af rute, opstilling og 
opsætning af vejvisere, kontrolpo-
ster og så selvfølgelig nedtagning 
igen. Et uvurderligt engagement 
for gennemførelsen af Garder-
march.  
Jeg håber vi ser mange flere af vore 
medlemmer til næste år. Over-
skuddet går til ”Den Kongelige Liv-
gardes Veteranarbejde”.

Jens Crone Vicepræsident i Region V.

Julefrokost
Årets julefrokost finder sted lørdag den 19. 
november 2016 kl. 13.00 i Cafeteriet på Hæ-
rens Officersskole på Frederiksberg Slot. Vi 
vil igen sørge for en buffet med sild, lune ret-
ter og ost samt efterfølgende kaffe. Der vil 
selvfølgelig være øl og snaps til maden. Pri-
sen er 200,00 kr. pro persona og ledsagere er 
meget velkomne.

Bindende tilmelding mellem 4. og 11. no-
vember 2016 på www.garderforeningen.
dk eller på tilmeldingstelefonen 4081 0040 
mellem kl. 18.00 og 20.00.

Bankospil
Årets store bankospil finder sted i Cafeteriet 
på Hærens Officersskole på Frederiksberg 
Slot tirsdag den 6. december 2016 kl. 19.00. 
Ledsagere er velkomne, men pladsen er be-
grænset til 100 deltagere.
Pladerne koster kr. 25,00/stk., 3 plader for 
kr. 60,00. Amerikansk lotteri kr. 3,00 pr. lod. 
Bindende tilmelding mellem 22. og 29. no-
vember 2016 på www.garderforeningen.dk 
eller på tilmeldingstelefonen 40810040 mel-
lem kl. 18.00 og 20.00. 

JAN-70 Jørn Knudsen

Besøg på Dieselhouse
Den 2. oktober overværede 17 medlem-
mer opstart af den store B&W dieselmotor, 
der har været backup til elforsyningen fra 
H.C. Ørstedværket. Derefter fik vi en rund-
visning i B&W Museet, der nu er en del af 
Dieselhouse. Det var et spændende sted, og 
spændende historier om en af Danmarks 
store virksomheder, der ikke er mere. Efter 
rundvisningen spiste vi dejligt smørrebrød 
i en lettere duft af dieselolie. Dieselhouse er 
et besøg værd, men desværre var vi ikke så 
mange.

Læs om vores foredrag med Oberst Mads 
Rahbek og forfatter Anne-Ca-
thrine Riebnitzsky på www.gar-
derforeningerne.dk under Gar-
derforeningen i København. 

Region 5
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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

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

SKYTTELAUGET 
Kortdistance
Der skydes onsdag d. 2., 9., 16., 23. og 30. no-
vember på banerne DGI byen. Skydebanen 
vil være klar fra kl. 18.30. Kom og vær med. 
Onsdag den 2. november skydes der handi-
capskydning og der af med et par stykker 
smørrebrød. Tilmelding hertil kan ske forud 
på skydebanen eller ved mail til næstfor-
mandeno.abildgaard@adslhome.dk ikke se-
nere end 29. oktober.

Langdistance
Vi skyder søndag d. 6. og 20. november. Vi 
mødes til morgenkaffe og frisk brød på sky-
debanen, Københavns Skyttecenter kl. 0800. 
Vi mødes i SKAK-huset på den store parke-
ringsplads inden vi går på banerne.
Skyttelauget råder over geværer og nød-
vendigt udstyr, der kan lånes på banerne, 
ligesom der vil være mulighed for at få råd 
og vejledning fra gamle og erfarne skytter. 
Yderligere oplysninger om Skyttelauget og 
dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til 
kassereren på telefon 5327 9274.
Se i øvrigt vort medlemsblad Sigtekornet 
på www.garderforening.dk/GSLsigtekornet.
html 
 OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumiernes frokost i november 
finder sted TIRSDAG DEN 1. NOVEMBER KL 
11.30 på Svanemøllen Kaserne i kantinen.
Tilmelding senest den 25. oktober til:
Formand Erik Schlüter, mailadr.: erik.sch-
luter@live.dk
Næstformand: Willy Larsen, mailadr.: Ny-
gade15@dlgmail.dk eller mumiefonen 6022 
3141.

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

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

Bornholms Garderforening inviterer til 
følgende arrangement:
Torsdag den 10. november 2016, kl. 18.00 
tager vi i Bowlingcenteret med ledsager.
Kl. 19.00 Middag. Menuen er: Skinke med 
flødestuvet kartofler og salat, efterfølgen-
de kaffe. Pris kr. 130,- Tilmelding til Henrik 
Hoffensitz senest søndag den 7. november 
på mobil: 25570607 eller mail: hoffensitz@
ofir.dk

Bestyrelsen

Makoni – en udfordrende March
Makoni står for March Team København Ni-
jmegen, og blev i år afholdt for femte gang. 
Og denne gang var Bornholms Garderfor-

ening ”repræsenteret” da vores bestyrel-
sesmedlem og aktivitetsformand Henrik 
Hoffensitz JAN-89, deltog i marchen.
Makoni er på hele 650 km, og der er afsat 
14 dage til at nå til Holland. Herefter fore-
går selve Nijmegen Marchen på 170 km 
over fire dage. For at deltage, skal deltager-
ne have et tilhørsforhold til forsvaret.
Det var min første tur, fortæller Henrik 
Hoffensitz og en kæmpe oplevelse med 
kammeratskab, aftenhygge på kryds og 
tværs af landegrænser. Godt krydret med 
smil, latter, fodbad, en enkelt øl, en hel del 
vabler, og fælles sovesale, med snorken og 
snakken i søvn. Det var en sjov og anderle-
des måde at afholde sin ferie på. 
Der var i år 100 deltagere fra Holland, Nor-
ge, Sverige og Danmark.

Henrik Hoffensitz, bestyrelsesmedlem, akti-
vitetsformand i Bornholms Garderforening.
Og i år deltager i Makoni Marchen.

Generalforsamling:
Der udsendes særskilt indkaldelse med dags-
orden m.v. Datoen for generalforsamlingen 
er den 24. november 2016 og vi mødes kl. 
18.30 i Forsamlingsgården i Toreby, Tore-
byvej 46. Tilmelding på mail til Peter Müller 
54822250@mail.dk senest 16. november 
2016. 
Bestyrelsen ser frem til at se rigtig mange af 
vore gamle gardere. Husk at anlægge tegn. 
Har du en vandrepokal? Husk at tage den 
med eller aflevere til Karl inden.

Vinterskydning 2016 / 17.
Foreningen afvikler igen i det kommende 
vinterhalvår skydning i Kettinge. OBS. Skyd-
ningen er flyttet til torsdage. Skydningen 
foregår torsdage fra ca. kl. 19.30 og første 
gang er den 8/12.2016 (juleskydning). Efter 
nytår starter vi op 5/1. og så er det 19/1., 
2/02., 16/02., 02/03,16/3., og 30/3. 2017. Vi 
håber at se både de tidligere deltagere, men 
også gerne nye skytter. 
Du skal ikke være bange for at prøve, også 
selv om det er længe siden du sidst har skudt, 
og der er hjælp at hente fra de øvrige delta-
gere, hvis der er behov for det. 
Efter skydningen kan du få en soldatersnak 
eller andet over en øl eller vand. Lad os se 
om ikke vi igen i år kan opnå fin deltagelse 
ligesom i forrige sæson, hvor der deltog 22 
skytter.

Karl Andersen, skydeleder

Kommende arrangementer
7. november, kl. 18.30: Kammerat-
skabsaften i Sergentmessen på Garderka-
sernen i Høvelte.

5. december, kl. 18.30: Julefrokost i Ser-
gentmessen på Garderkasernen i Høvelte.
Tilmelding til spisning senest onsdag, 2. 
november hhv. onsdag, d. 30. november til 
næstformand Søren Terp, tlf.: 5154 0957.

P.S.: I bedes alle gå ind på FAG’s hjemmesi-
de, og læse CH/LG’s opfordring: www.fre-
deriksborgamtsgarderforening.dk
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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

Region 5

www.garderforeningerne.dk   www.gardermarch.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

Den 25. september blev der afholdt årets Gardermarch, der var også hér deltagelse fra for-
eningens side. På billedet ses bestyrelsesmedlem Bjarne C. Jensen med hustru Mie. 
 OKT-86 Flemming Haar Ehlers

Kære Garderkammerat. 
Herved lidt nyt fra din forening. 
Kommende arrangementer: Bowling: 
2. november spiller vi i Allerød kl. 18.00. Til-
melding til tommyaaboe@hotmail.com eller 
tlf. 2229 0003. 

Andespil 4. november Absolut sidste chan-
ce for tilmelding, husk at familie og venner 
er meget velkomne. 

Skydning: Der må skydes, 15. november på 
skydebanerne ved Sommariva. 

Husk både hjemmesiden og facebook... 
NOV-74 Tommy Aaboe

BOWLING afholdes onsdag den 9. november 
i Mega Bowl, Mellemvang 5, Holbæk.
Se mere om arrangementet i GARDERSAB-
LEN eller på hjemmesiden.

Aktiviteter:
Bowling: I november spilles tirsdagene den 
1. og 15. Husk tilmelding til bowlinglederen 

Gl. Roskilde GF 17
 22/1 1910
Formand: JUL-69 Leif Fokking
St. Valbyvej 25A, 4000 Roskilde
Tlf. 42 41 81 22
e-mail: kontakt@dg-roskilde.dk 
www.dg-roskilde.dk

Kommende arrangementer:
Bowling- og keglesæsonen er begyndt, 
tag din hustru/kæreste med til disse begi-
venheder og få kvalitetstid sammen også 
hér. Vi har i mange år spillet kegler med Gar-
derhusarene, og det gode samvær fortsætter 
vi selvfølgelig. Kontakt venligst Hans Bøge 
hvis du ønsker at deltage på tlf. 21563199 
eller email: hansboege@gmail.com  

Andespil i Vor Frue Sognegård kl. 19.00 
torsdag d. 3. november.
Kom og deltag i dette hyggelige arrange-
ment, hvor der er mulighed for at vinde gode 
og nyttige præmier og få en god snak over 
bordet med dem, du ikke altid lige mødes 
med i foreningen. Bemærk at der kan købes 
øl og vand og kaffe/the med kage, men der 
kan ikke bespises og tilmelding er ikke nød-
vendig. 

Den 30. august 1921 blev Gl. Roskilde Amts 
Garderforenings ældste medlem født. Hel-
ge Rasmussen modtog derfor i anledning 
af sin 95 års dag besøg af foreningens for-
mand Leif Fokking, hvilket Helge tydeligt 
var glad for. 

www.eriksen-co.dk

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

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

Tilmelding til Bent Pedersen på tlf. 5932 
8219 eller på e-mail: karenbent@c.dk

BANKOSPIL afholdes onsdag den 23. no-
vember i Garderstuen kl. 19,00.
Der spilles om 15 ænder, 20 kyllinger samt 
1 kæmpekøbmandskurv (værdi kr. 350,00)
Pris pr. kort til samtlige spil kr. 15,00.
Medbring selv kaffe, kopper, tallerkener 
samt kage.

FUGLESKYDNING blev afholdt lørdag den 
3. september på skydebanen i Tuse.
Der skulle i år afgives 470 skud før bryst-
pladen faldt.
Resultatet af skydningen blev således:
Kronen: MAJ-66 Svend Wiese ved skud af 
SEP-66 Ove Frederiksen
Højre vinge: JAN-89 Johnny Møller v/JAN-
63 John Poulsen
Venstre vinge: SEP-66 Ove Frederiksen v/
NOV-49 Kaj Kristensen
Halsen: NOV-59 Børge Larsen v/APR-11 
Victor Mogensen
Halen: MAR-67 H.P.Andreasen v/MAR-61 
Svend Aage Thøgersen
Ringen: JUL-94 Lars Andersen v/MAJ-64 
Leif Nielsen
Brystpladen og dermed fuglekonge:-
MAR-65 Poul Skovgaard v/APR-11 Palle 
Arildsen. 652-NOV-49 Kaj Kristensen
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www.gardershop.dk   www.garderkortet.dk

Årets fuglekonge Sven Nielsen og formand 
Jon Nielsen.

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

Julebanko
Fredag den 18. november 2016 kl. 18.00 hol-
der vi julefrokost og bankospil på Ole Lunds 
Gård, Kordilgade 1-3. pris kr. 195,00 pr. per-
son
Vi modtager med tak gevinster til bankospil-
let, som skænkes af lokale forretninger og 
deltagende medlemmer til støtte for forenin-
gens arbejde.
Tilmelding til Finn på tlf.: 6049 9258  senest 
søndag den 13. november.

JUN-85 Karsten

Banko 2016.
Arrangementet finder sted 21. november.
Vi afholder det traditionsrige bankospil et 
nyt sted i år. Det bliver på Sun Park,  Gammel 
Lyngvej 2- Køge, men lyden af glade stem-
mer og opråbte tal, vil stadig være ved det 
gamle. Husk tilmelding ifølge den udsendte 
invitation senest den 11. november.

Bowling:
Vi er nu startet op og har plads til flere på 
banerne. Første gang for nye bowlere er en 
gratis omgang. Så kom og vær med, fra klok-
ken 18.00-19.00 i Køge Bowling Center.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 
26 29 17 10.

Skydning:
Første skydedag i den ny sæson var tirsdag 
den 4. oktober. Velkommen til alle de gamle 
skytter, vi håber at flere nye vil finde vej til 
vores skydebane og dejlige Garderstue.

Garderstuen:
Er igen startet op sammen med skydnin-
gen, hver tirsdag fra klokken 19.00 -21.00. 

Hjemmesiden:
Husk at besøge den på www.koogf.dk , hvor 
der er opdaterede nyheder fra foreningen, 
samt billeder fra afholdte arrangementer, 
nye som gamle og især fra besøg hos vore 
fødselarer.

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

Kommende arrangementer:
Tilmelding senest den 10. november til:
Nordre Birks Garderforening`s 75 års Ju-
bilæumsfest lørdag den 19. november kl. 
18.00. Jubilæumsfesten bliver afholdt på 
Schæffergården Ermelundsvej 105 i Jægers-
borg, 2820 Gentofte. 
Aftenen byder på Gardere fra Tambour-
korpset, treretters festmenu med vine ad 
libitum. Der vil være taler og uddeling af 
jubilæums-/fortjensttegn og let musik under 
middagen.  
Efter middagen vil der være dans ved et 
firemands orkester og fri bar med vin, øl og 
vand.
Fanen føres ud kl. 23.55 og festen slutter. 
Påklædning: Festtøj.    
Forenings- og hæderstegn bæres.

National Flagdag 2016.
Arrangementet fandt sted 5. september.
For syvende gang inviterede vi Soldat-
erforeninger, Danmarkssamfundet samt 
øvrige, der ønsker at bakke op om det 
gode formål, til parade gennem Køge by. 
11 foreningsfaner var repræsenteret i den 
flotte parade, med omkring 50 deltagere. 

Læs en udvidet omtale af vores 
deltagelse i den nationale 
flagdag samt om vores skovtur 
på www.garderforeningerne.dk 
under Køge. 

Steen Rasmussen

senest 8 dage før. Jf. aktivitetsplanen på vo-
res hjemmeside.

Skydning: Kommende skydeaftener er man-
dag den 7. november og mandag den 5. de-
cember.

Jubilæumsfest: Lørdag den 26. november 
på Sengeløse Kro. Indbydelse er udsendt me-
dio oktober.

Julebanko: Søndag den 4. december. Indby-
delse følger medio november.

Husk: Oplysning om alle arrangementer 
med de nærmere detaljer kan ses på forenin-
gens hjemmeside www.gf78.dk

Fugleskydning
Årets fugleskydning blev afholdt den 18. 
september på Skydebane Vest i Fløng.
Mange af foreningens medlemmer med 
ledsagere og gæster deltog i skydearrange-
mentet med at nedlægge de to fugle, en til 
de gamle gardere og en til gæster. Vi var i 
alt 42 deltagere til dette arrangement. Det 
var en behagelig solrig efterårsdag. Dagen 
blev indledt med at foreningens fane blev 
ført frem til flaghejsningen. Efter morgen-
kaffen blev skydningen indledt. Efter et par 
timers kamp med fuglen var der fællesspis-
ning og gevinstuddeling. Årets fuglekonge 
blev Sven Nielsen.

Bowling
Sæsonen er kommet godt i gang og næsten 
samtlige bowlere fra sidste sæson mødte 
op, og derudover, så er der startet 2 nye 
spillere, dejligt. Vi har de gange, vi har spil-
let, indtil nu været 23 – 24 pr. gang, og vi 
har allerede set nogle gode serier, og 2 spil-
lere har allerede været over 200.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen
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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

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
Til kalenderen:
Onsdag d. 17/11 kl. 19 afholder Nordsjæl-
lands Garderforening stiftelsesfest og ban-
kospil i Elværket, Ved Kirken 6, Frederiks-
sund. Invitation udsendes.

Seniorudflugt
Onsdag d. 10. august afholdt Nordsjællands 
Garderforening den årlige seniorudflugt 
for medlemmer over 70 år. Årets udflugt 
gik til Egholm Museum, der ligger sydvest 
for Skibby i Horns Herred. 
Alle seniorer mødtes på Egholm – ved egen 
kraft eller gode kammeraters hjælp. Vi 
startede med morgenbrød og kaffe, og Ole 
Falck, der har den privatejede samling, for-
talte om samlingens tilblivelse over mange 
år, hvor hans personlige interesse først for 
våben og efterfølgende for 2. Verdenskrig 
har været drivkraften. Herunder historien 
om afhentning og hjemtransport af en rus-
sisk kampvogn fra det centrale Europa.
Efterfølgende gav Ole en guidet tur rundt 
i samlingen, hvor han med forskelli-
ge historiske nedslag i perioder under 
krigen, levende fortalte om samlingen.  
Det var en meget interessant og inspire-
rende rundvisning, som afsluttedes med en 
god frokost i museets forhal.
Dagens udflugt blev rundet af med en for-
friskning på pladsen ”Ved Verdens Ende” i 

Vi har indendørsskydning riffel/pistol 
i Fladsåhallen, torsdag d. 3. november, kl. 
19.00, der skydes på 15m. Kl. 19-20 skydes 
med riffel og fra kl. 20-21 skydes med pistol.

Vi har Pokalskydning med Pionerfor-
eningen, torsdag d.17. november. Skydnin-
gen foregår i Fladsåhallen, fra kl. 18.00 der 
er efterfølgende spisning. Bindende tilmel-
ding til Gert Roerholt tlf. 5570 0646 eller 
Kurt Truelsen tlf. 2365 4602.

Vi har juleskydning og pokalskydning for 
Hovgaards mindepokal, torsdag d. 1. decem-
ber kl. 18.00, med efterfølgende spisning i 
Garderstuen. Bindende tilmelding til Gert 
Roerholt tlf. 5570 0646 eller Kurt Truelsen 
tlf. 2365 4602.

Garderstuen:
Vi har åbent i Garderstuen torsdag den 3. 
november fra 19.00. Ved nok tilmeldte vil der 
være spisning klokken 18.00, yderlige infor-
mationer og tilmelding på 2082 7545.
Garderstuen er åben torsdag d. 1. dec. Iflg. 
aftale fra kl. 19.00, spisning mod tilmelding 
tlf. 2082 7545. 

Bestyrelsen:
Der er udvidet bestyrelsesmøde for udvalge-
ne og besøgsvennerne, mandag d. 7. nov. kl. 
20.00 i Garderstuen.
Der er Adventskoncert i Musikstalden Grøn-
negade Kasserne, søndag d. 27. november, kl. 
14.00. Se nærmere i dagspressen.

Aktivitetsudvalget:
Vi afholder vores årlige andespil tirsdag d. 
15. november, kl 19.30. Det sker i Garderstu-
en på  Hjemmeværnsgården,  Skyttemarks-
vej 200. Kalbyris, Næstved.  Dørene åbnes kl 
19.00. Gratis adgang for alle, så inviter ven-
ner og bekendte med.  3 spilleplader for kr. 
50.-. Der kan købes øl, vand, kaffe med æb-
leskiver mm. Husk det er andespillet med de 

Ganske snart oprinder dagen som mange 
har ventet på siden november sidste år!
Det drejer sig selvfølgelig om foreningens 
helt UOVERTRUNE bankospil – spillet til de 
billige pladepriser og med de mange flotte 
gevinster!
Flere har allerede spurgt efter datoen, og 
vi holder traditionen i hævd med at spille 
sidste fredag før Mortens Aften. Det er i år 
fredag, den 04. november 2016. Stedet er 
som sædvanligt i Glostrup Hallen – mødelo-
kalerne på 1. sal. Dørene åbnes kl. 1900 – og 
spillet starter kl. 1930 præcis.
Foreningen har lagt sig i selen for at vi igen 
får en fornøjelig aften med mange overra-
skelæser undervejs. Medbring derfor det 
gode humør + gerne mange gæster m.m.m. 
Der er plads til alle. Øl og vand til de sædvan-
lige billige priser.

Selve generalforsamlingen afholdes fre-
dag, den 31. marts 2017 i Glostrup Hallens 
Restaurant. Nærmere herom i de kommende 
numre af Garderbladet. Fælles for alle ar-
rangementer er, at de også fremgår af for-
eningens hjemmeside www.sbg.dk
Vel mødet til foreningens arrangementer.

Og så oplyses det endvidere at kassereren 
p.t. arbejder på at udsende opkrævning på 
kontingent for 2017 – (uændret gennem 
adskillige år) på kr. 320. Opkrævningerne 
udsendes ultimo oktober; enten som et 
indbetalingskort, eller på betalingsoversig-
ten fra Betalingsservice (som vi opfordrer 
alle til at bruge – der er gratis for bruge-
ren). NOV 68 Fl. Martinussen

Gardermarch 2016
Søndag den 25. september deltog 7 af for-
eningens medlemmer i Gardermarch 2016 
i det skønne område omkring Høvelte. 6 af 
vore medlemmer plus 2 hustruer og 1 hund 
gennemførte den mellemlange rute på 18 
km i fin stil, medens 1 tjenestegørende OL 
med hustru gennemførte den lange rute på 
30  km. Super godt gået og en stor tak til 
alle for at støtte dette arrangement, hvor 
overskuddet går til Livgardens Veteran-
arbejde. Til næste år håber jeg, at der er 
endnu flere fra vor forening, der har mod 
på denne lille udfordring og vil give deres 
støtte til dette arrangement.

Med tilskud fra foreningen er prisen for dette 
flotte arrangement kun kr. 475/ person.
Betaling til Danske Bank Reg. nr. 9570 konto 
5949 1191 senest 10. november. 
Tilmelding til Jørgen Brandhøj inden 10. 
november på tlf. 4221 1620 eller e-mail: 
j.brandhoej@icloud.com med oplysning om 
navn og ledsagers navn.
OBS. Du kan se en udvidet omtale 
af arrangementet i Garderbladet 
for oktober. 

Efterårets skydninger fortsætter mandag 
den 31 oktober fra kl 16 til 19. Vi er nu kom-
met rigtig godt i gang med at skyde på de 
nye elektroniske skydebaner. Mandag den 
14 er første skydedag i november, og der-
for er vores damer også velkommen. Vi har 
i Skyttelauget anskaffe to pistoler, så nu er 
der mulighed for at træne pistolskydning. 
Mandag den 28. november holder vi jules-
kydning, hvor damerne også er velkommen. 
På hvilke måde vi skyder juleskydning er 
endnu ikke vedtaget, men vi finder på noget 
og afslutter aftenen med at spise vores med-
bragte mad i Garderstuen på Sorgenfri Slot.  

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Vellerup med en strålende udsigt over fjor-
den og imod Rønø, Lindholm og 
Orø.
Læs om vores Åleaften på 
www.garderforeningerne.dk 
under Nordsjællands GF. 

Villie Larsen

mange sponsorpræmier.  Vi har normalt ca 
40 præmier og  ca 80 deltagere, det giver en 
gennemsnitlig vinderchance på 50 %.

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

JUL-74 Kristian Rasmussen
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 Region 6

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
263 Wheeler Crescent, Wanniassa 2903, Austra-
lien Capital Territory, 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
831 W.Cornell Avenue, 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
PO Box 1021, Black Diamond, AB T0L 0H0,
Canada
Tlf. (403) 808-3433
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)

Hej Garder 
Når du ser dette ikon:  
så kan du finde mere 
fra din foreninger på 
www.garderforeningerne.dk. 
Hvis du ikke har internet adgang, 
så printer og sender vi naturlig-
vis indlægget med posten til din 
postkasse. 

Lørdag den 19. november kl. 18.00 afhol-
der vi vores store bankospil i Garderstu-
en, Nygade 5, 4200 Slagelse.

Vi starter med atspise vores medbragte mad 
og derefter kl. ca. 20.00 starter vi med at 
spille om det store udbud af præmier.
Siste år spillede vi om over 100 gevinster, det 
håber vi igen i år, vores flinke sponsorer har 
lovet at bakke os op igen i år. Alle er velkom-
men, både familie og venner.
Tilmelding senest den 16. november 2016, 
på tlf. 3054 3891, eller aften 5854 8591.

779-SEP-63 Knud Glavind

Helle, John, Jens og Carl Aage fra Søndre Birk 
i fin stil.
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Personalia

24-11 451-MAJ-52 GF 13
 Holger Larsen
 Acasievej 2
 4180 Sorø
03-12 034-NOV-52 GF 10
 Jørgen Christensen
 Ranunkelvej 9
 9230 Svenstrup J.
04-12 875-NOV-54 GF 32
 Sven Aage Nielsen
 Egen 22, 1., 7120 Vejle Øst
04-12 355-MAJ-52 GF 01
 Erik Dahl
 Tuborgvej 116, 2900 Hellerup
80 år
18-11 882-NOV-56 GF 23
 Søren Jespersen
 Guldregn Allé 31, 6920 Videbæk
19-11 MAJ-56 GF 17
 Jens Rasmussen
 Runddyssevej 15, 4000 Roskilde
22-11 068-MAJ-56 GF 37
 Hans Nygaard Pedersen
 Vindeballegade 29
 5970 Ærøskøbing
24-11 760-JAN-57 GF 19
 Vagn Baunsgaard
 Østerbjerg 5 A, 7620 Lemvig
24-11 914-MAJ-55 GF 78
 Henning Bering-Bryld
 Snerlehaven 63, st.
 2630 Taastrup
02-12 852-JUL-57 GF 02
 Per Hessel
 Runebakken 14, 3540 Lynge
02-12 238-MAJ-56 GF 43
 Johannes Jensen
 Stenhøjvej 456, Stenhøj
 9900 Frederikshavn
02-12 063-NOV-55 GF 59
 Carl-Peder Jørgensen
 Klipperen 62, 6710 Esbjerg V
03-12 871-JAN-57 GF 18
 Egon Peter Thomsen
 Fasanvænget 141
 2980 Kokkedal
75 år
10-11 MAR-61 GF 01
 Bent Jørgensen
 Bjørnevej 5, 2610 Rødovre
11-11 814-MAR-61 GF 07
 Ib Sander Petersen
 Teglværksvej 16, Menstrup
 4700 Næstved
11-11 868-MAR-61 GF 53
 Jan Glad
 Fasanvej 51, 4400 Kalundborg
12-11 701-MAR-61 GF 32
 Steffen Østergaard
 Toppen 3
 7120 Vejle Øst
13-11 854-MAR-61 GF 06
 Svend Aage Nielsen
 Mosevænget 11
 6580 Vamdrup
15-11 404-MAJ-64 GF 73
 Jørgen Holm
 Ahornvej 6, 6650 Brørup
21-11 644-JAN-61 GF 08
 Peter Skødt Petersen
 Granslevvej 2, Lyngå
 8370 Hadsten

23-11 657-JAN-61 GF 62
 Henning Kjærgaard Kristensen
 Røngård Allé 22
 2610 Rødovre
24-11 624-JUL-62 GF 55
 Poul Petersen
 Fyrrehøjen 5
 8400 Ebeltoft
24-11 853-MAR-61 GF 27
 Viggo Tang Sørensen
 Æblevej 17, 7870 Roslev
25-11 JAN-61 GF 36
 Peter Madsen
 Hvidkildevej 4, Bjertrup
 8362 Hørning
26-11 342-SEP-61 GF 10
 Kaj L. Hesselbjerg
 Agrihøj 2, Visse
 9000 Aalborg
29-11 211-MAR-64 GF 21
 Jan Frost Jensen
 Villavej 6, 4340 Tølløse
04-12 869-MAR-61 GF 61
 Finn Østergaard
 Brandsbjergvej 29, Ejby
 2600 Glostrup
04-12 IFG-NOV-61 GF 93
 Peter Ørum
 P.O.Box 384
 St. Charles, Il 60174
 USA
05-12 591-JAN-61 GF 45
 Egon Frederik Hansen
 Parkvej 49
 4600 Køge
07-12 287-SEP-61 GF 97
 Palle Andersen
 75474 Palm Shadow Dr.
 Indian Wells, CA 92210-8367
 USA
70 år
14-11 OKT-70 GF 13
 Poul Egon Hansen
 Hybenvej Vest 6
 4480 Store Fuglede
14-11 568-NOV-66 GF 22
 Henrik Jørgen Pade Nielsen
 Albanivej 138
 5792 Årslev
15-11 152-SEP-68 GF 17
 Erik Rye Andersen
 Dyssegårdsvej 17, Allerslev
 4320 Lejre
15-11 605-NOV-66 GF 42
 Kaj Nielsen
 Teglvænget 2
 5540 Ullerslev
16-11 839-APR-68 GF 52
 Christian Lorenzen
 Hørvænget 55, 4690 Haslev
16-11 635-NOV-66 GF 42
 Ove Christensen
 Ravnekærlund 97
 5800 Nyborg
19-11 964-JUN-68 GF 75
 Ole Fisker Andersen
 Brorsonsvej 14
 8850 Bjerringbro
22-11 096-SEP-68 GF 18
 Ole Olsen
 Morænevej 19
 3550 Slangerup

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.

Guldbryllupbryllup
19-11 661-JAN-61 GF 04
 Anton Kirk Jensen og fru Lis
 Fuglhøjgårdsvej 1, Koldby
 7752 Snedsted
03-12 611-NOV-55 GF 21
 Thyge Dam og fru Pia
 Barsebæk 94
 4300 Holbæk

Fødselsdage
95 år
12-11 231-NOV-42 GF 21
 Johannes Ewald Olsen
 Centervejen 54, 1.
 4550 Asnæs
90 år
28-11 684-MAJ-48 GF 23
 Emil Kristian Jespersen
 Tømmerpladsen 3, Simmelkær
 7451 Sunds
06-12 254-NOV-47 GF 32
 Cornelius Albertsen
 Niels Bugges Vej 4
 7100 Vejle
85 år
16-11 276-MAJ-52 GF 72
 Aage Madsen
 Ringkøbingvej 8, 1.tv.
 6800 Varde
17-11 199-MAJ-52 GF 10
 Kjeld Riise Nielsen
 Rosenvænget 8, 
 9520 Skørping
19-11 223-MAJ-51 GF 62
 Andreas Müller
 Mariehøj 451, Niverød
 2990 Nivå
19-11 421-MAJ-52 GF 01
 Jørgen Andersen
 Breumvej 76
 2730 Herlev
23-11 875-NOV-51 GF 23
 Otto Lauridsen
 Indertoften 62, Lind
 7400 Herning
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22-11 JAN-67 GF 03
 Erling Mortensen
 Konsul Jensensgade 15, st.th.
 8700 Horsens
25-11 412-JAN-67 GF 46
 Svend Aage Winther
 Blåbjergvej 1, Sølsted
 6270 Tønder
26-11 529-NOV-66 GF 05
 Per Capion Røndbjerg
 Kilevej 4, 1.th.
 2000 Frederiksberg
28-11 543-JAN-67 GF 34
 Niels Chr. Bladsgaard Jensen
 Svoldrupvej 125 B
 9600 Aars
29-11 486-SEP-66 GF 04
 Ib Roald Larsen
 Gyvelvænget 84
 7730 Hanstholm
30-11 780-APR-68 GF 01
 Erik Povlsen
 Kløvervænget 11
 2770 Kastrup
08-12 435-SEP-66 GF 18
 Helge Carsten Petersen
 Snoghøjvej 3, 3540 Lynge
09-12 463-JAN-67 GF 18
 Jan C. Petersen
 Brydetoften 1
 3200 Helsinge
09-12 465-JAN-67 GF 34
 Jens Kr. Nøhr Jensen
 Mosevej 26, Overlade
 9670 Løgstør
09-12 444-NOV-68 GF 27
 Jens Kr. Lynggaard Pedersen
 Søborgvej 3, Floutrup
 7870 Roslev
60 år
17-11 MAJ-77 GF 05
 Jens Vestergaard
 Oustrupvej 95, 8472 Sporup
17-11 JUL-78 GF 46
 Peter Lund
 Fuglevænget 20
 6780 Skærbæk
19-11 JAN-80 GF 30
 Mogens Askman
 Tyttebærvej 37 A
 8600 Silkeborg
20-11 MAJ-77 GF 10
 Bjarne Andreassen
 Bentevej 10, 9520 Skørping
20-11 OKT-77 GF 75
 Keld Kjeldsen
 Revlingvej 8, 8850 Bjerringbro
23-11 JUL-78 GF 05
 Allan Søstrøm
 Mølagervej 18, 8382 Hinnerup
26-11 JAN-77 GF 58
 Bent Rasmussen
 Niels Kjeldsensvej 21
 7323 Give
27-11 JAN-77 GF 10
 Jens Oddermose
 Poseidonvej 19, 9210 Aalborg SØ
27-11 NOV-78 GF 93
 Sv. Aa. Fuglsang Alsing
 2836 West 103 RD Street
 Chicago, Il 60665 
 USA

28-11 MAJ-77 GF 36
 Poul Heiberg
 Underupvej 4, Underup
 8740 Brædstrup
29-11 FEB-78 GF 01
 Allan Buhl
 Gartnertoften 9, 2770 Kastrup
30-11 OKT-77 GF 39
 Niels Hvorslev Sørensen
 Langelandsgade 31
 6950 Ringkøbing
01-12   GF 28
 Karl Erik Christensen
 Roagervej 358, 6760 Ribe
01-12 JUL-78 GF 59
 Bent Lauersen Haugsted
 Skoletoften 62
 6710 Esbjerg V
06-12 NOV-75 GF 16
 Bo Toft Rasmusen
 Hvedemarken 21
 3550 Slangerup
08-12 JAN-77 GF 21
 Frank Berend Schmidt
 Bygaden 32 B, Kundby
 4520 Svinninge
50 år
14-11 APR-87 GF 51
 Lars Søndergaard
 Skærvej 13, 5400 Bogense
18-11 OKT-87 GF 66
 Bo Tommerup
 Litorinaparken 95
 2680 Solrød Strand
20-11 APR-88 GF 66
 Kim Thønning Lorentzen
 Bygaden 15, Haastrup
 5600 Faaborg
20-11 JUN-87 GF 03
 Steen Juul Østergaard
 Vestergade 54
 8732 Hovedgaard
22-11 JUN-87 GF 60
 Peter Norlin Nielsen
 Carl Plougs Vej 10
 6400 Sønderborg
23-11 APR-86 GF 53
 Søren Jensen
 Kallerupvej 248
 4400 Kalundborg
27-11 JUN-87 GF 22
 Niels Mourids Bebe Nielsen
 Egneborgvej 3, 5600 Faaborg
05-12 MAJ-89 GF 10
 Michael Aaby Christensen
 Svalevej 5, 9440 Aabybro

Dødsfald
629-NOV-41 GF 62
 Arne Bruhn
 Drottninggatan 134 5TR/134 
 254 33 Helsingborg
 Sverige
1233-NOV-48 GF 01
 Asger Bruun Jørgensen
 Edith Rodes Vej 11, 2. 0302
 2200 København N
926-NOV-49 GF 26
 Viggo Jørgensen
 Rønnebærvej 30
 7570 Vemb

578-JUL-62 GF 01
 Hans-Erik Skov Nielsen
 Dalbyvägen 22 A
 232 33 Arlöv
 Sverige
702-SEP-64 GF 10
 Kjeld Christensen
 Herluf Trolles Gade 23, 1.th.
 9000 Aalborg
843-JAN-65 GF 16
 Kåre Teilmann
 Gærdeager 18, Udsholt
 3230 Græsted
APR-79  GF 60
 Ole Hermansen Borring
 Ridderløkke 1, V. Sotterup
 6400 Sønderborg

  TAK

Tak til præsident Flemming Rytter, for 
den fine håndskrevne hilsen, i anledning 
af min 90 års fødselsdag, den 14/7 2016.
 486-MAJ-48 Elvin Larsen

En stor tak til Køge og Omegns Garder-
forening for gave og fremmøde ved vores 
diamantbryllup og min 85 års fødselsdag.
 376-MAJ-52 Mogens Olsen

Tak til Garderforeningen i København. 
Ved Jørn Knudsker for fremmøde ved min 
80 års fødselsdag og for den dejlige garder 
portvin.
Tak også til messingblæserne fra musik-
korpset som gjorde stor lykke før og un-
der brunchen. 
 765-NOV-56 Nils Dyhrberg-Christensen

Mange tak til Herning GF for besøg og 
portvin, i anledning af min 75 års fødsels-
dag. Venlig hilsen.
 859-MAR-61 Bent Nørremark.

Tak til repræsentanter for Sydsjællands 
Garderforening for besøg og flaske i for-
bindelse med min 80 års fødselsdag d. 2/9. 
 836-JUL-57, Ebbe Frederiksen

Tusind tak til Herning og Omegns Gar-
derforening for den dejlige flaske portvin 
i anledning af min 70 års fødselsdag den 
03.09.
Også en stor tak for besøget til Morten 
Frank Mogensen, som ud over at være be-
styrelsesmedlem også er gammel garder-
kammerat med min søn Kenneth 
 116-JAN-64 Ib Sonne-Schmidt

Hjertelig tak til Viborg og Omegns Garder-
forening for den dejlige flaske portvin til 
min 80 års fødselsdag. Også tak til Jens 
Saabye og frue for besøget.
 692-MAJ-58 Poul E. Dupont.

En stor tak til formand Kaj Kristensen, der 
på vegne af Holbæk Amts Garderforening, 
mødte frem med en dejlig portvin på min 
70 års fødselsdag.
 914-MAR-66 Svend Wiese

www.gardershop.dk   www.garderkortet.dk



Håndmalet glas 
fra Brink Nordic 

STORT SKILDERHUS 
ITM: 009094, KR. 238,00 

STOR GARDER 
ITM: 006253, KR. 148,00 

LILLE TAMBOUR 
ITM: 000640, KR. 128,00 

LILLE MUSIKER 
ITM: 022581, KR. 128,00 

Få Livgarden  

med på  

juletræet 

DG SWEATER ITM: DG 8102, KR. 395,00 
STR: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL 

Gaveideer fra  GARDERSHOPPEN 

DG SÆT 
ITM: DG 8512, KR. 350,00 

FLASKESKJULER 
ITM: DG 9100, KR. 295,00 LIVREM 

ITM: DG 5000, KR. 350,00 

Bestil dine varer hos Knud Glavind 
 
Mail: dgglavind@dbmail.dk 
Tlf.: 3054 3891/5854 8591 
 
OBS. Husk at oplyse ITM & evt. str. 

LG CAP 
ITM: LG 2111, KR. 95,00 
 
DG CAP 
ITM: DG 8508, KR. 95,00 


