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Nordfyns Garderforening 
Forening nr. 51 – Oprettet 5. august 1924 – Region 4 

En søndag aften i efteråret 1923 blev der telefoneret rundt til gamle gardere på Nordfyn: ”I Morgen besøger 

Kongeparret Bogense, garderne bør give møde”. 30 gamle gardere paraderede ved Kong Christian 10. og 

Dronning Alexandrines landgang. Det var starten til oprettelsen af Nordfyns Garderforening. På et møde på 

Landmandshotellet i Bogense den 5. august 1924 blev Nordfyns Garderforening oprettet med 40 

medlemmer. Forenings første formand var proprietær 50-4-1901 Hans C. Andersen, Lundsgård, Reveldrup, 

der virkede i 16 år fra 1924 til 1940. Majestæterne har besøg Nordfyn i årene 1847, 1923, 1938, 1976, 1988 

og 2002. 

Forening fik sin første fane den 29. april 1929. Ved faneindvielsen slog Kaptajn C.F.F Tillisch det første søm 

i for Kongen, politiassistent Knudsen fra Vestfyns Garderforening slog det andet søm i for Fædrelandet og 

formanden for Nordfyns Garderforening, proprietær H.C Andersen slog det tredje søm i for foreningen, idet 

han udtalte håbet om, at fanen måtte stå som et samlingsmærke for foreningen og gamle gardere på Nordfyn. 

Den anden fane fik foreningen den 18. november 1994, hvor det første søm for Hendes Majestæt Dronningen 

blev slået i af Ove Mortensen, Danmarkssamfundet. Det andet søm for fædrelandet af vicepræsidenten for 

Fyn, Harald Jørgensen, De Danske Garderforeninger. Det tredje søm for foreningen, af æresmedlem Hans 

Lyø Hansen, Nordfyns Garderforening. Faneplade fra De Daske Garderforeninger af formanden Hans. K. 

Grøn, Nordfyns Garderforening, og skydeudvalgsformand Torben Steen Nielsen, Nordfyns Garderforening. 

Fanen blev syet af Doris Rostock, pris 24.000 kroner, men med diverse rabat samt tilskud fra 

Danmarkssamfundet betalte foreningen 18.337 kroner. 

Foreningen har holdt jubilæer i 1924, 1924, 1949, 1954, 1964, 1974, 1984 og 1999. Fra næsten alle jubilæer 

findes der optegnelser over, hvor det blev holdt, hvad man fik at spise, hvilke sange der blev sunget amt 

priser på, hvad kostede at deltage. 

Arrangementer fra foreningens oprettelse og til nutiden har ofte været besøg på de nordfynske godser, især 

Gyldensteen ved nov. 37 Carl Johan Bernstorff og søn nov. 74 Frans Bernstorff har været flinke til at åbne 

dørene for foreningen, øtur i det sydfynske, samt teatertur, herunder Rottefælden, fællesarrangementer med 

de andre fynske garderforeninger, besøg på virksomheder, bl.a. Odense Politigår, veteranmuseer m.v. 

Da foreningen ikke råder over egne lokaler/garderstue, er man meget afhængige af, at andre velvilligt 

hjælper. Særslev Skytteforeningen har velvilligt stillet baner og lokaler/skabe til rådighed for foreningen. 

Skydningen har altid været Nordfyns Garderforenings mærkesag fra 1953, men fra 1970 under 175 Nov. 

45/2 Hans Lyø Hansen kom der for alvor gang i skydningen med 20-25 deltagere pr. gang. Det højeste antal 

tilmeldte var under maj 70 Torben Steen Nielsen 1987-2002. Dengang var der 60 tilmeldte ud af medlemstal 

på 160. I dag er det nov. 93 Helge Horskjær Rasmussen, der står for skydningerne, så Nordfyn kan stadig 

kalde sig den største skydende forening i De Danske Garderforeninger med et antal på 40-45 medlemmer. På 

skydeaftener er der 20-35 medlemmer, der kommer for at hygge sige, snakke spille kort, høre foredrag m.m. 

Foreningen deltager i 15 m, 200 m Vestfyns Cup i Assens og Landsskydning i Vingsted. 

Til bowling er det april 79 Niels Thor Rasmussen der styrer tropperne i Otterup Hallen i vintermånederne. 

14-16 kvinder og mænd, unge som ældre møder op.  

I 2005 tilgik foreningens første kvindelige garder: august 05 Lena Maria Stig Andersen, Hårslev, (i dag 05 

Maria Bue Rasmussen). 

Foreningen har sin egen gardervin, mærkater til biler, gardertøj ved juli 93 Allan F Petersen. I 2006 

oprettedes foreningens hjemmeside: www.nordfyns-garderforening.dk. Kontingentet til foreningen var i 

2006 kr. 225 om året. 

http://www.nordfyns-garderforening.dk/
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I forenings uddeles ”Nordfynsmedaljen” til de medlemmer, der møder op til arrangementerne. Medaljen fik 

et nyt udseende i 1999. Medlemmernes runde medlemskab markeres med, at der uddeles årsmedlemsskab 

hæderstegn ved 10, 25, 50, 60 og 70 år. Desuden sendes der telegram ved 25, 30, 40 (nyt) år, fra 50 år et 

krus, i 60 året et salt & peber sæt, og derefter gardervin. Fanen deltager ved bryllupper og begravelser, hvis 

familien ønsker det, samt ved generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder. 

 

Formænd 
Proprietær 50-4-1901 Hans C. Andersen, Lundsgård, Reveldrup 1924-1940 

Købmand 865-4-1991 Marius Rasmussen, Bogense  1940-1955 

Gårdejer 909-1940 Ingvald Rasmussen, Svendstrup, Særslev 1955-1965 

Gårdejer 12-1940 Harry Rasmussen, Rødkildegård, Lunde  1965-1987 

(Er tillige valgt til vicepræsident    1976-1987) 

Gårdejer 790 juli 1957 Villy Larsen, Marbæk, Hjadstrup  1987-1992 

Proprietær 558 arts 1958 Hans K. Grøn, Reveldrupgård, Reveldrup 1992-2003 

Driftsleder maj 70 Torben Steen Nielsen, Korup  2003- 

(Er tillige valgt til regionsskydeleder siden 1995) 

 

Medlemstal i 2007:    147 

 

 

 

 

 

 

 

 


