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Formanden Olav Vibild har ordet 

Marts 2020 blev alt vendt op og ned på mange ting. Ja, coronaen 

havde sit indtog her i Danmark, og det berørte rigtig mange på 

alle måder, også her i Garderforeningen blev der roligt. Det var 

rigtig svært, og vi lavede arrangementer som gang på gang måtte 

aflyses. Men nu er der heldigvis blevet normalt igen på alle må-

der. Derfor er det også dejligt, at vi igen kan sende Budstikken ud 

til alle jer, om de ting der sker frem-over i Garderforeningen. En 

af de store ting der er sket er, at Garderforeningen for Hjørring og Omegn og Garderfor-

eningen for Nordjylland har indgået et samarbejde, og er fusioneret ved starten af 2022. 

Jeg vil gerne her i den første Budstik byde et varmt velkommen til denne fusion, og alle 

medlemmerne i Garderforeningen for Hjørring og omegn, og glæder mig meget til frem-

tiden, og den styrkelse det er blevet i den fusion, der gør, at vi er klar til fremtiden i Gar-

derforeningen og dermed står stærkere.  Skydning er en vigtig aktivitet her i GF, og da de 

gamle baner, hvor vi skød før, er blevet lukket, har vi heldigvis fået en ny skydebane stil-

let til rådighed. Vi kan i fremtiden være i lokalerne i Lindholm Skytteklub, ved Gl. Lind-

holm Skole, Lindholmsvej 65, med indgang fra Skolevej, men på grund af lidt forsinkel-

se, vil vi først kunne have vores fugleskydning til oktober, hvor jeg håber, mange vil 

komme og se de nye forhold, som er rigtig fine og med super gode skydebaner. Vi har 

her i bestyrelsen prøvet at lave forskellige arrangementer hen over efteråret, og håber at 

se mange af jer. Såfremt du skulle have en god ide, eller har forbindelse, til et kommende 

arrangement, må du meget gerne kontakte mig pr. telefon eller e-mail. Velkommen til en 

ny sæson her i Garderforeningen.   

 

I GF Nordjylland får vi ofte invitationer til forskellige arrange-

menter, hvor også vores fane er med. Vi deltager også gerne 

med fanen, når vi har mistet et af vores medlemmer og familien 

ønsker, at fanen skal være med til bisættelsen/begravelsen. Ofte 

falder mange af disse opgaver i dagtimerne, og så kan det godt 

være svært for vores fanebærer at være med, hver gang der er 

brug for fanen. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at kontakte 

mig, tlf. 28 14 35 01, såfremt du skulle have lyst til lejligheds-

vis, at hjælpe med fanen. Som medlem af fanebærerholdet bli-

ver du selvfølgelig oplært i, hvordan fanen bruges, og vil aldrig blive sendt afsted alene, der vil 

være en med, som har erfaring i opgaven. Med hensyn til påklædning må det gerne være i blå 

blazer og grå bukser. Har du ikke det, er det også OK i et mørkt jakkesæt. De hvide handsker 

sørger GF Nordjylland for. 

Med Garderhilsen 

Olav Vibild 



 

 

KOMMENDE AKTIVITETER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GF Nordjylland 

Aktiviteter som arrangeres af GF Nordjylland: 

Søndag den 28. aug. 2022 kl. 08:30 GarderGolf med løbende start kl. 09:00. 

Efterårets GarderGolf match for reg. 1. arrangeres af GF-NORDJYLLAND. Sted: Øland Golf-

klub, Rolighed 5, Øland, 9460 Brovst. Green-fee: SGN klubber 175,- kr. øvrige 350,-kr. Match-

fee 145,-kr. inkl. frokost (Øland platten). Drikkevarer købes i klubben. Øl/vand koster 20,- kr. og 

et glas vin koster 25,- kr.  

Vil du med? Bindende tilmelding med oplysning om DGU nr. og handicap senest 22. august 2022 

til formand Olav Vibild tlf.28143501 eller e-mail: kotakt@gfnordjylland.dk 

 

Søndag den 11. sep. kl. 13.00: Besøg på Skagen Museum. 

For alle gamle som unge gardere starter vi efteråret med et besøg på Skagen Museum søndag den 

11. september 2022 kl. 13.00. Vi får en guidet rundvisning i museet og ser bl.a. udstillingen om 

Krøyer og Paris.  Efter besøget bliver der arrangeret en let frokost. Pris incl. entre, rundvisning og 

frokost, excl. drikkevarer kr. 275,-. Husk der er rabat hos NT søndag for pensionister +67. 

Tilmelding til kontakt@gfnordjylland eller til formand Olav Vibild på tlf./sms 2814 3501 snarest 

og senest 28. august 2022. Der forsøges at lave samkørsel, hvor det er muligt. 

 

Lørdag den 17. sep. kl. 13:00: Pistolskydning på skydebanen på Lindholm Høje. 

James Bond har ikke levet forgæves. Lørdag den 17. september 2022 kl. 13.00 arrangeres der 

udendørs skydning med grov pistol. Vi skyder på baner på Lindholm Høje, Pistolbane 2, 

parkering findes ved skydebanen. 

Vi mødes kl. 13.00, og der kan skydes indtil kl.16:00. Alle får instruks, og vi starter med 5 

prøveskud og 10 gældende skud. Når skydningen er afsluttet forskydes til Messen NUK, Aalborg 

Kaserne, hvor vi har præmie uddeling, kammeratligt samvær, griller pølser, og der kan købes 

vand/øl i messen til gode priser.  Pris for deltagelse inkl. ammunition og grill kr. 100,-. Tilmelding 

til kontakt@gfnordjylland.dk eller sms 2814 3501 snarest og senest den 4. september 2022. 

 

Mandag den 7. nov. kl. 18:00: Generalforsamling på Skydepavillonen, Aalborg. 

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes mandag den 7. november 2022 kl. 18.00 på 

Skydepavillonen i Aalborg.  Vi vil arrangere bustransport fra Hjørring med mulighed for 

opsamling nedad. Vi starter med generalforsamling og herefter er der spisning, hvor menuen er 

kogt torsk med tilbehør eller dyrekølle med gemyse. Efter kaffen er der overrækkelse af 

hæderstegn. Man kan allerede på vores hjemmeside www.gfnordjylland.dk se, hvem vi har 

noteret, der er berettiget til et hæderstegn. Efter uddelingen slutter vi af med et aktuelt meget 

spændende foredrag, der holdes af vores integrationsminister og minister for nordiske 

anliggender, Flemming Møller Mortensen. Nærmere vil tilgå med dagsorden og tilmelding. 

 

Onsdag den 7. dec. kl. 18:30: Julebanko på Skydepavillonen, Aalborg. 

Onsdag den 7. december kl. 18.30 har vi vores årlige populære julebanko for hele familien, 

ligeledes på Skydepavillonen. Vi vil også denne aften arrangere bustransport fra Hjørring med 

mulighed for opsamling nedad. Det er en aften, hvor vi spiller om rigtig mange fine præmier. Vi 

plejer at være rigtig mange. Der vil kunne købes kaffe og kage i pausen. Tilmelding ikke 

nødvendig, dog hvis man vil have andel i bustransport, så senest den 28. november 2022 til 

formand Olav Vibild på 2814 3501. 

På gensyn i GF Nordjylland 
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Garderforeningen for Nordjylland 
Med binavn Garderforeningen for Hjørring og Omegn 

v/formand Olav Vibild, Sundby Brygge 3, 2.05,  9400 Nørresundby 
Tel. 28 14 35 01 www.gfnordjylland.dk 

kontakt@gfnordjylland.dk  www.facebook.com/gfnordjylland/ 

 
 

 

 

Jagtlauget 

Lørdag eller søndag den 15. eller 16. okt.: Jagt hos Gunnar Sloth, Hals. 

Jagtlauget holder sin første jagt i Weekenden 15. eller 16. oktober hos vores medlem Gunnar 

Sloth, der velvilligt stiller sit terræn og revir til rådighed. Nærmere tilgår fra Jagtlauget. 

Har du jagttegn, er du meget velkommen til at tilmelde dig Jagtlauget ved oldermand Jesper 

Svarre på tlf. 20 33 36 40 eller e-mail: jespersvarre@yahoo.dk . Som medlem af GF Nordjylland 

er det helt gratis at være medlem af Jagtlauget. 

 

På gensyn i Jagtlauget!  

 

Skyttelauget 

Alle 15 m skydninger foregår i nye lokaler på skydebanerne på Gl. Lindholm 

Skole: Skyttelauget starter som sædvanlig sin sæson med Fugleskydning. På grund af flytning af 

skydebanerne til nye lokaler på Gl. Lindholm Skole, er vi nød til at vente med at have Fugle-

skydning til den 11. oktober 2022. HUSK der er ingen forpligtelser, snarere tværtimod, ved at 

blive fuglekonge, der er hæder. Foreningen er vært denne aften med 2 stk. smørrebrød og en øl. 

Nærmere vil tilgå. 

• Tirsdag den 11. okt. kl. 19.30: Fugleskydning/kammeratskabsaften. 

• Tirsdag den 8. nov. kl. 19.30: Skydeaften/kammeratskabsaften 

 

Af hensyn til smørrebrød skal man tilmelde sig senest 2 dage før til oldermand Flemming Hassing 

på tlf. 98 38 31 22/40 57 02 37. 

På gensyn i Skyttelauget!  
 

GF Nordjylland 

Foråret 2023: Livgarden cykler. 

 

I foråret 2023 er, som et af de tiltag, der arbejdes med: Livgarden cykler og især 

Garderforeningen for Nordjylland cykler. Vi tror at mange gerne vil have vinter kiloene væk, 

hvorfor der arrangeres søndagsformiddags ture rundt i det Nordjyske landskab. Så få gjort klar til 

at pumpe cyklerne. Der vil være mulighed for deltagelse af både almindelige cykler og el-cykler. 

Hold hvor de mere garvede kører og hvor dem med de mere langsomme cykler deltager.  

Nærmere vil tilgå. Prøv gerne denne facebook gruppe: Livgarden Cykler: 

https://www.facebook.com/groups/1078517742253061 

På gensyn i GF Nordjylland!  
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