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Faxe og Omegns 

Garderforening 
 

Foreningen blev stiftet på 

et møde på Hotel Faxe den 

13. november 1916 på 

foranledning af Lauritz 

Christensen Thystrup, der 

valgtes som foreningens 

første formand. 

Foreningens fane, der 

skænkedes af foreningens 

damer, indviedes af 

Præsidenten, 

kammerherre, oberst 

Boeck den 16. maj 1919 på 

en tribune rejst i de 

smukke omgivelser i 

slugten i det flagsmykkede 

kalkbrud. Livgarden var 

repræsenteret ved 

oberstløjtnant S. Honnes 

de Lichtenberg. 

 

Foreningen havde sammen med Stevns Garderforening æren af at 

være med til at arrangere det første sjællandske garderstævne, der 

senere blev gentaget mange gange i årenes løb. Ved det 9. af disse 

stævner, den 16. juni 1935, var Faxe Garderforening vært. 

 

Den 13. november 1941 fejrede foreningen sit 25 års jubilæum med 

en smuk fest, hvortil naboforeningerne var indbudt. Den 13. november 

1966 var det 50 år siden foreningen blev oprettet hvilket blev fejret  
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med en stor fest på Hotel Faxe, en flot og højtidelig fest, som 

naboforeningerne var indbudt til at deltage i, ligesom foreningens 

tidligere formænds enker også var indbudt. I alt deltog 78 i jubilæet. 

Den 13. november 1976 fejrede foreningen 60 års jubilæum på 

Vindbyholt Kro, hvor vicepræsident, oberstløjtnant J.O. Kofoed og 

naboforeningernes formænd, i alt 52, var med til at fejre jubilæet på 

bedste vis. Foreningens 75 års jubilæum blev fejret med en stor fest 

på Rønnede Kro den 17. november 1991 med 60 gæster. To 

værnepligtige fra Livgardens Tambourkorps modtog gæsterne. 

Daværende præsident oberstløjtnant Ivan Hermansen og 

vicepræsident Poul Breitenstein med fruer deltog i festen. Desuden 

deltog repræsentanter fra naboforeningerne. 

 

Faneindvielse ved Faxe og Omegns Garderforening 1992 

 

Foreningen modtog en 

ny fane den 22. juli 

1992. Fanen blev 

overrakt af 

Danmarkssamfundets 

repræsentant, 

orlogskaptajn Ydo 

Larsen. Der blev slået 

tre søm i fanen, det 

første for Dronningen 

blev slået i af 

vicepræsident Poul 

Breitenstein, det andet 

for fædrelandet blev slået i af Peter Pedersen, ung garder fra Faxe, det 

tredje søm for foreningen af formand Jørgen Larsen.  

 

Udgift til brodering af fane, ca. 7.000 kr. blev sponseret af Bikuben 

Faxe, Unibank Faxe og Kongsted Sparekasse. 

 

 



     
 
        Haslev – Faxe Garderforening 

 
 

 

 

ÉN GANG GARDER – ALTID GARDER 
 

www.hfgf.dk 

 

Foreningen har i mange år haft et godt samarbejde med 

naboforeningerne angående udflugter, skydning, fugleskydning og 

bowling hvor kammeratskabet er i højsædet. 

 

Foreningens 90 års jubilæum blev markeret ved generalforsamlingen 

den 13. november 2006 hvor vicepræsident Torben Buhl var til stede. 

Den 12. november 2016 kunne foreningen fejre sit 100 års jubilæum 

på Rønnede Kro med deltagelse af 31 gæster. Til festen var der 

deltagelse fra de omkringliggende foreninger Stevns, Haslev og 

Sydsjællands Garderforening. Festen blev afholdt på den flot 

restaurerede kro, der bidrog til en vellykket fest. 

 

Foreningen fejrer 100 års jubilæum i 2016 

 

 

 

Fanen føres ind ved 

100 års 

jubilæumsfesten på 

Rønnede Kro lørdag, 

den 12. november 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I de følgende år blev det mere aktuelt at tænke på en eventuel 

sammenlægning med en eller flere af de omkringliggende foreninger,  
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da medlemstallet generelt i foreningerne var for nedadgående. Derfor 

blev foreningens vedtægter justeret, således at disse ville tillade en 

 

sammenlægning med en anden forening. I starten af 2019 blev der 

derfor taget initiativ til afholdelse af et møde med Garderforeningen 

for Haslev og Omegn, der er den anden forening i Faxe kommune.  

 

På dette tidspunkt tillod vedtægterne i Haslev ikke en 

sammenlægning, men dette forventedes klaret på en kommende 

generalforsamling. Der forestod herefter en vedtagelse af 

sammenlægning på generalforsamlingerne i begge foreninger.  

 

Desværre blev den forventede sammenlægning udsat på grund af 

COVID-19, men efter flere udfordringer blev den endelige dato for den 

nye forening Haslev – Faxe Garderforening fastsat til den 1. januar 

2022. 

 

 
 

Erling Kragh udnævnes til æresmedlem på generalforsamlingen i 2016 

efter 40 år som bestyrelsesmedlem. 
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Formænd 

275-2-1904 Lauritz Christensen 1916-1928 

780-4-1912 Niels Olsen  1928-1950 

Hans Kragh   1950-1961 

Jens Aage Larsen  1961-1967 

Vagner Eriksen  1967-1975 

371191-11-58 Jens Erik Justesen 1975-1989 

140018-5-52 Jørgen Larsen 1989-2001 

453928-11-60 Finn Bjarne Larsen 2001-2013 

OKT-80 Michael Hansen  2013- 

 

Medlemstal i 1916: 47 

Medlemstal i 2021: 33 

 

Foreningens bestyrelse i 2021 udgøres af: 

 

Formand:  OKT-80 Michael Hansen 

Næstformand: JUN-97 Martin Nøddebo Poulsen    

Kasserer:  MAJ-89 Ole Glavind 

Sekretær:  MAJ-80 Peter Pedersen 

Bestyrelsesmedlem:  JUN-76 Steen Fischer-Jensen      
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”Garderforeningen 
for  

Haslev og Omegn 
 
 

Den 15. April 1924 samledes 11 gl. 

Gardere fra Egnen midt mellem Køge, 

Ringsted, Næstved og Faxe paa 

Jernbanehotellet i Haslev for at 

raadslaa om Chancerne for en lokal 

Garderforening. Et udvalg blev nedsat 

for at forberede sagen, og paa et Møde 

den 28. Maj vedtog Udvalget, at 

Foreningen nu kunde stiftes, da 20 gl. 

Gardere havde givet Tilsagn om 

Indmeldelse. Den 18. Juni s. A. 

afholdtes stiftende Generalforsamling, 

hvor Købmand C. Jacobsen, Thestrup, 

valgtes til Formand.” 

 
 

 

 

 

Således står der skrevet om stiftelsen af Garderforeningen for Haslev 

og Omegn i A. Pontoppidans værk om Den Kongelige Livgarde, bind III 

fra 1943. 

 

Af samme værk fremgår det ligeledes, at foreningens medlemstal i 

1943 var 22. 
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Ved foreningens 75 års jubilæum i 1999 udtalte den daværende 

formand Just Lund Jensen i forordet til jubilæumsskriftet blandt andet 

om foreningens stiftelse: ”Det viste sig at være et godt initiativ, der 

blev taget, for trods størrelsen har foreningen vist sin berettigelse og 

garderånden er stadig til stede blandt medlemmerne. Mødedeltagelsen 

er særdeles god. 

Med den trofasthed, som medlemmerne udviser for Garderforeningen, 

skal det være mit håb, at fremtiden også må blive god for 

Garderforeningen for Haslev og Omegn og kammeratskabet fortsat må 

være det bærende element blandt foreningens mere end 100 

medlemmer.” 

 

Medlemstallet i foreningen lå i mange år nogenlunde konstant men 

kom aldrig over 50 medlemmer førend den navnkundige formand, 

dyrlæge H. C. Møller kom til i 1979. Han havde sin naturlige gang 

blandt gl. gardere via sit erhverv som dyrlæge på landet, og da 

Repræsentantskabsmødet den 19. – 20. juni 1987 blev afholdt i 

Haslev, havde dyrlæge Møller via sit utrættelige virke som formand 

fået foreningen til at vokse til et medlemstal omkring de 100. 

 

Omkring årtusindskiftet oplevede foreningen sit hidtil største 

medlemstal på godt 110 medlemmer, men på grund af de mange 

omstruktureringer i Forsvaret og dermed i Den kongelige Livgarde 

samt den generelle afmatning i garderforeningernes medlemstal, så 

må også Garderforeningen for Haslev og Omegn se sit medlemstal 

dale. 

 

 

Trods ihærdige anstrengelser fra hvervningsudvalg igennem det første 

årti af det nye årtusinde, hvor der blev indmeldt en del unge 

medlemmer, må foreningerne desværre se i øjnene, at tiden ikke er til 

medlemskab af en garderforening. Der er efterhånden kommet så 

mange tilbud til unge mennesker, at de i stedet vælger andre former 

for fællesskab. 
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Dette har medført, at flere foreninger i stedet for at nedlægge sig har 

set sig omkring for eventuelt at lægge sig sammen med en eller flere 

naboforeninger. Dette er sket flere steder i landet og Garderforeningen 

for Haslev og Omegn har derfor også luftet tanken og haft følere ude 

hos både Stevns Garderforening og Faxe og Omegns Garderforening. 

 

Samtidigt med dette har De Danske Garderforeninger barslet med et 

nyt tiltag, hvor man tilbyder de hjemsendte gardere et medlemskab af 

en såkaldt årgangsklynge. Dette medfører, at de hjemsendte gardere 

ikke melder sig ind i en lokal forening de første 10 år efter 

hjemsendelsen, men forhåbentlig efter de 10 år. 

 

Med dette in mente var beslutningen om sammenlægning med en eller 

flere naboforeninger blevet endnu mere aktuelt. Stevns 

Garderforening havde allerede foretaget en forespørgsel blandt 

medlemmerne, men der var på daværende tidspunkt ikke tilslutning til 

idéen. Derimod havde Faxe og Omegns Garderforening allerede set i 

øjnene, at foreningens vedtægter skulle tilrettes, så en eventuel 

sammenlægning med en anden forening kunne effektueres. 

 

Da der umiddelbart kun kunne blive tale om sammenlægning med 

Faxe og Omegns Garderforening blev det indledende arbejde med 

denne forening igangsat i begyndelsen af 2019 med møder, hvor man 

følte hinanden på tænderne. Der er både følelsesmæssige og praktiske 

udfordringer forbundet med en sammenlægning af to foreninger.  

 

Faxe og Omegns Garderforening fejrede sit 100 års jubilæum i 2016 

og vor forening vil i 2024 ligeledes kunne fejre sit 100 års jubilæum. 

Ud over at foreningernes medlemmer skal til at mødes under andre 

omstændigheder, hvor man tidligere mødtes til fælles arrangementer 

såsom skydning i forskellige sammenhænge, skal man til at samles i  

en fælles forening. Derudover er der alle de administrative opgaver, 

der skal sættes i værk. 
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Ved sammenlægningen pr. 1. januar 2022 med en stiftende 

generalforsamling den 22. januar 2022 tæller den nye forening 99 

medlemmer, hvoraf de 66 medlemmer kommer fra vor forening. 

 

 

 

 
 

Foreningens 80 års jubilæumsfest blev holdt fredag, den 18. juni 2004 

i Odd Fellow Logen i Haslev. 
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Foreningens formænd har været: 

 

139-1-1893 

Købmand C. Jacobsen. Thestrup, fra 18. juni 1924 til 6. juni 1936 

 

756-3-1924 

Købmand N.S. Jespersen-Skree, fra 6. juni 1936 til 25. april 1939 

 

36-2-1929 

Propr. R. af D. Knud Egholm Møller, fra 25. april 1939 til 7. april 1975 

 

235-3-1937 

Dyrlæge H. C. Møller, fra 7. april 1975 til 2. februar 1989 

 

453091-1960 

Forpagter Just Lund Jensen, fra 2. februar 1989 til 31. januar 2005 

 

MAJ-90 

Gårdejer Søren L. Nielsen, fra 31. januar 2005 til 11. februar 2012 

 

JUN-96 

Rådgiver, EL-installatør Ulrik L. Nielsen, fra 11. februar 2012 til 2. 

februar 2014 

 

734785-03-67 

Fhv. statsskovfoged Niels Chr. Jørgensen, fra 2. februar 2014 

 

 

Kilder:  

A. Pontoppidan, Den Kongelige Livgarde, bind III 1943. 

Garderforeningen for Haslev og Omegn 
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3 tidligere formænd fotograferet ved generalforsamlingen i 1992, hvor 

N.S. Jespersen-Skree fik tildelt DG’s 65 års tegn og K. Egholm Møller 

fik tildelt DG’s 60 års tegn. .  

Fra venstre N.S. Jespersen-Skree, K. Egholm Møller og H.C. Møller  
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Nuværende bestyrelse: 

 

Formand  734785-03-67 Niels Chr. Jørgensen 

Næstformand JUL-69 Henrik Friderichsen 

Kasserer  JAN-73 Torben Koch Jensen 

Sekretær  JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen 

Skydeleder  734785-03-67 Niels Chr. Jørgensen 

Bowlingleder  FEB-69 Henrik Stenager Hansen 

Registrator  JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen 

WEB-master  JUL-74 Steen Fjeldsøe Hansen 

Scrapbogfører & foto JUL-69 Henrik Friderichsen 

Fanebærer  MAJ-90 Søren L. Nielsen 

Reservefanebærer JAN-73 Torben Koch Jensen 

 

 

 
 

Fanevagt ved det gamle posthus i forbindelse med kronprinsparrets 

besøg ved fejringen af Haslev stationsbys 150 års jubilæum, 

mandag, den 11. oktober 2021..
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Udgivet i forbindelse med den stiftende generalforsamling 
 

Lørdag, den 22. januar 2022 


