




Au t .  VVS -in s t a lla t ø r  

E r ik s en  & Co Ap S

Blikkenslager / VVS arbejde udføres

• Vand og a�øb
• Varme
• Bad og sanitetsløsninger
• Tagrender
• Nedløb
• Skorstensinddækninger
• Skotrender

Kurlandsgade 15   •   2300 København S   •   Tlf.: 20 12 20 01   •   info@eriksen-co.dk   •   www.eriksen-co.dk
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Vi syr uniformer til bl.a. Den Kongelige Livgarde, Gardehusarregimentet, 

Jydske Dragonregiment, Slesvigske Musikkorps og Prinsens Musikkorps

Gruntvigs Allé 161 · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 43 19 90
Ny Adelgade 8-10 · 1104 København K · Tlf. 33 91 37 62



Teknikentreprenør •   EL – VVS og VenƟlaƟon
Anlægsarbejder •   Service

Tlf.:  46 35 18 36
www.magnild-gardiner.dk

En  løsn in g  f o r  et h v er t  v in du e



Søvej 35 • 4140 Borup • Fax: 57 52 76 07

mail@chbyg.dk • www.chbyg.dk

Totalentrepriser – Hovedentrepriser – Fagentrepriser

Gratis 
velkomstdrink til 

Livgarden i forbindelse 
med dit næste 

arrangement med 

Forenede Service*Vores køkkenteam 

- står vagt 
bag Livgarden

www.forenede-service.dk

*For at benytte dig af 
vores tilbud, skriv til: 
info@forenede.dk
Oplys koden “Livgarden”. 
Du skal være tilknyttet Livgarden.

Gælder i 2014.

Kantineservice     Facility Management    Rengøring    Vinduespolering   Udendørsarealer   Handyman   med mere...

www.forenede-service.dk 

Forenede          Service



AG- Tex
Gar din & Boligt ext iler

Frederiksværksgade 4 B.

3400 Hillerød

Telefon: 48 26 25 15

agtex@mail.dk

www.agtex.dk     

Ring efter gardinbussen,

få professionel vejledning,

samt et uforpligtende tilbud.

• Vi tager mål

• Vi syr

• Vi monterer

Solafskærmning ude & inde

Gardiner

Dyner & puder

Plaider & pyntepuder

Duge m.m.







De Danske Garderforeninger (DG) er sƟŌet den 21. maj 1911 og tæller 69 foreninger i Danmark og 
9 foreninger i udlandet.

Det bærende idégrundlag er, i et net af garderforeninger i ind- og udland, at give gamle gardere mulighed for 
at genopleve og fastholde kammeratskab, sammenhold, korpsånd og tradiƟoner, som man lærte at værdsæƩe 
under tjenesten ved Den Kongelige Livgarde.

Det er DG’s formål at knyƩe alle garderforeninger sammen i en stor, stærk helhed, der i respekt og loyalitet over 
for kongehuset opretholder samhørighedsforholdet Ɵl Livgarden, og som ud fra en samfundsbevidst grundind-
sƟlling, sagligt og fri af parƟpoliƟk, virker Ɵl støƩe for:

   •   Danmarks naƟonale selvstændighed.

   •   De personlige frihedsidealer i et demokraƟsk samfund, hvor enhver har reƩet Ɵl frit at tænke,  
       tro og tale.
   •   StøƩe Livgarden hvor muligt, især gennem opmuntringer og belønninger Ɵl tjenstgørende gardere.

Garderforeningernes ledelse udgøres af en præsident og seks vicepræsidenter, som er ansvarlige over for et 
repræsentantskab af samtlige foreninger. Derudover varetages den daglige kontakt via et sekretariat, der har Ɵl 
huse på Livgardens Kaserne i København, og hvorƟl alle henvendelser kan reƩes. For yderligere at styrke sam-
menholdet udgiver DG 11 gange om året Garderbladet med indlæg fra Livgarden og foreningerne.

De enkelte garderforeninger gennemfører forskellige former for akƟviteter på lokalt plan, men deltager også i 
landsdækkende arrangementer og turneringer. Her skal bl.a. nævnes skydning, bowling, golf og vandskiløb. HerƟl 
kommer sociale arrangementer, hvor også ægtefæller kan deltage.

På baggrund af konƟngenter og bidrag fra de mange garderforeninger samt donaƟoner fra 
forskellige sider har det bl.a. været muligt, sammen med Livgarden, at sende opmuntringer Ɵl gardere, når de har 
været udsendt på internaƟonale missioner.

Som nævnt sker kontakt Ɵl De Danske Garderforeninger via sekretariatet på Livgardens Kaserne, Gothersgade 
100, DK-1123 København K, Tlf.: + 45 3315 5204, e-mail: sekretariatet@garderforeningerne.dk





Medlem af Dansk Byggeri
− over 35 års erfaring 

Autoriseret isoleringsfirma
Hovedentrepriser m.m.

Strøbjergvej 27 � 3600 Frederikssund
Tlf.: 47 31 54 18 � Fax 47 31 46 47

E-mail ck@ck-as.dk � www.ck-as.dk
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