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Skovtur	  2013.	  
Arrangementet fandt sted den 25. august. 
Efter opsamling på Herfølge Stadion og Køge Station, hvor vi alle sagde 
”godmorgen” til hinanden, gik turen i bus mod Garderkasernen i Gothersgade. 
Vel ankommet gik vi til Midterpavillonen, hvor dagens vagtparade var ved at 
formeres. Vi så klargøring af vagten og der var selvfølgelig på denne dag, 
Løjtnantsvagt med både musik- og tamburkorps. Vi nød solen over kasernen og så 
paraden afgå mod Amalienborg. Derefter blev vi af Vagtkommandøren og en garder 
forevist en pudsestue og en belægningsstue, hvor vi gamle gardere mindedes hvordan 
det så ud, dengang vi lå på kasernen. Spørgsmålene var mange og alle fik svar. 
Vi gik så til Garderforeningernes nye lokaler som vi fik forevist af Carsten. 
Sven-Erik fortalte også på stedet, om Kaj og hans store arbejde med den opsatte 
kartouche over Midterpavillonen foran flagstangen. 
I Sergentmessens have nød vi med udsigten til Rosenborg og det dejlige vejr, at hørte 
Ulrich fortælle om sit arbejde med, at få alt materiellet hjem fra Afghanistan derefter 
orienterede Carsten om De Danske Garderforeninger. 
Frokosten nød vi i kantinen, som havde disket op med en lækker buffet og kaffe. 
Mætte trak vi så ned mod Garderstatuen, hvor Erik fra Livgardens historiske samling 
tog imod os og holdt et spændende foredrag om Livgardens historie, som blev 
visualiseret da vi senere fik lov til at gå rundt i den fine samling af uniformer og 
effekter. 
Godt trætte i benene gik vi så til bussen, som kørte os til Kastellet, hvor 
Hjemmeværnet havde ”reserveret” plads til os, blandt de mange som var ude at gå 
Ecco- walkathon. Vi fik her lejlighed til, at se det flotte monument over vore faldne 
og samtidig en lille forfriskning, før turen gik mod Køge og Herfølge, via toldboden 
og Amaliehaven, som vor chauffør Steen synes vi også skulle se. 
Tak til alle, I var med til at gøre skovturen til en god oplevelse. 
Se billederne fra turen på hjemmesiden, www.koogf.dk. 

	  
	  
	  

 

 



Bowling:	  
 Vi startede op den 4. september, i Køge Bowlingcenter, klokken 18.00. 
Alle baner er renoveret og der er nymalet. Ren fornøjelse at spille, kom og vær med 
 Vi ses på banerne. 
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 56 14 17 10. 

Skydning:	  
Husk! Den nye sæson starter tirsdag den 1. oktober 2013, på skydebanerne ved 
Garderstuen klokken 19.00-2100. I skrivende stund er det besluttet at banerne bliver 
renoveret, så glæd jer til at møde op.   
 Husk også skydeafslutning i 2014 er fastsat til den 22. april, skriv det i kalenderen. 
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 56 65 80 23. 
 
Garderstuen: 
Er igen åben i forbindelse med skydning. Ole er igen frisk bag baren for, at betjene 
alle også dem som ikke skyder. Alle vore medlemmer er med ledsager er velkomne. 
 
Hjemmesiden: 
Husk at besøge vor hjemmeside www.koogf.dk , hvor der er opdaterede nyheder fra 
foreningen, samt billeder fra afholdte arrangementer, nye som gamle og især fra 
besøg hos vore fødselarer. 
Sekretær  
Steen Rasmussen 
   


