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Styrelederens
hjørne
Kjære alle sammen.
Så er jeg her igjen etter ett års fravær. Det
var ikke planlagt, men når valgkomiteen
ringer og spør, ja da stiller en opp ! Mitt år
som Distrikts-guvernør i Lions nærmer seg
en slutt og dermed så ble det tid til overs.
Så er det som med sirkushesten og sagflisa....her har vel sirkushesten og jeg noe til
felles :-)
Så får jeg håpe at dere bærer over med
meg i de to årene jeg nå har tatt valg for, i
mellomtiden så får valgkomiteen lete etter
noen yngre til å ta over.
Jeg vet at Jørn har gjort en god jobb sammen med andre styremedlemmene for å
holde denne skuta på rett kurs, og at det
ikke er noe falitt bo jeg overtar.
Noe har jeg nok lært av min tid som leder
av 2000 medlemmer i Lions, nemlig at det
begge steder er like vanskelig å få tak i de
yngre kreftene blant oss, vi er i ferd med å
bli et gubbe og kjerringvelde begge steder.
Her må vi i OAGF få til noe for å få inn
yngre medlemmer i foreningen og styret !
Derfor både ber jeg og utfordrer de yngre
av dere til å stille dere til rådighet ved valget i 2021, det er den eneste måten denne
foreningen kan overleve på. Kom opp med
ideer for drift og aktiviteter, vi må finne på
noe som fenger de av dere som ennå ikke
har blitt hvite «løvetenner». Vi må få til noe
sammen. Nå må vi brette opp ermene og
finne på noe som intresserer de fleste av
oss. Kanske en premiering av beste aktivi-

tetsforslag som lar seg gjennomføre i løpet
av 2020 og som fører til nye medlemmer.
Som det er sagt så mange ganger; det er
en tid for alt, både for gardesjefer og styreledere. Jørn Seglen Bjørnstad forlater oss i
juni for ny jobb og hjem på Sunnmøre. Han
fortsetter inntil videre som vår IT spesialist,
noe han har stelt med i mange år for OAGF.
OAGF ønsker ham og familien lykke til med
nye arbeidsplasser og nytt hjem. Vi håper
at dere vil trives ! OAGF benytter samtidig
anledningen til å takke Jørn for den jobben
han har gjort. Han vil bli savnet og noe som
er en liten hemmlighet, det er at han har
aner ikke langt fra Edinburgh. Det viste han
ved å stille i klanens tartan under The
Millitary Tattoo i Edinburgh i 2016.
Vår nåværende GSJ, oblt. Vegard Flom reiser fra HMKG i i aug/sept. Sjef for Parade
og Seremoni, major Bjørnar Brække har
også fått seg nye utfordringer i Forsvaret.
De har begge gjort en stor jobb for veteransaken og vil bli savnet. De, sammen med
mange andre i HMKG, forlater Huseby leir i
løpet av sommeren og en stor takk til de
alle for samarbeidet og jobben gjort.

Så vil jeg avslutte med å ønske dere alle en
god sommer, jeg håper at dere har helsa i
orden etter noen mørke måneder. Vi ses til
høsten!
Hans-Erik Grimsrud
Styreleder

Redaksjonen avsluttet 17. juni.
Innleveringsfristfor materiell/stoff til neste utgave: 10. november 2020
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Avtroppende styreleders hilsen

Kjære gode gardistveteraner, æres- og honorære
medlemmer samt venner av Oslo og Akershus
Gardistforening
GRATULERER MED VÅRE 70 ÅR!

2020 startet bra og vi gjorde oss klare til et nytt år med
ny giv. Vi skulle intensivere arbeidet med verving og
medlemspleie. Jeg personlig var godt forberedt og
hadde et stort ønske om å ta på meg, i hvert fall, to år
til i lederstolen. Vi var klare for å bidra med vakter til
Holmenkollen og få gjennomført vårt årsmøte, være
med på Norsk Militær Tattoo og vi gledet oss til tur til
Skottland og The Royal Edinburgh Military Tattoo.

Dessverre ble året bare dårligere og dårligere. Lite eller
ingen snø slo ut Holmenkollen til en viss grad samt at
pandemien traff Norge og satte en stopper for alle
arrangementer fremover og Norge ble delvis stengt ned.
I midten av mars ble det også vedtatt å stenge ned
Huseby Leir som da medførte at vår og NGF sin kontorvirksomhet i leieren har midlertidig opphørt.

Når det kommer til vårt årsmøte som var planlagt 26.
mars, er dette blitt utsatt til en senere dato og det vil bli
kalt inn så fort restriksjonene avtar eller opphører. Styret
har diskutert om vi skulle avholde dette elektronisk, men
har kommet til at det vil blant annet utelukke en del av
vår medlemsmasse, og at dette er en viktig arena hvor
informasjon fra styret og medlemmene deles. Å avholde
et slikt møte vil også dra ut i tid da det må settes frister
ut over den ordinære 14 dagers varslingsfristen til innkallingen. Postgangen er også tregere enn normalt og
vil by på vanskeligheter. Men styret følger dette opp og
gjør fortløpende evalueringer.
Heldigvis fikk vi avholdt foreningens jubileumsfest i
februar, vi ble opp mot 60 gjester. Vi møttes ved
Gardisten for en kort tale. Så la vårt sist utnevnte æresmedlem Erik Leinaas ned blomst og vi mintes våre falne
Gardister. Kvelden ble så avholdt med en 3-retters middag i befalsmessen. Blant våre gjester var Gardesjef,
æres- og honorære medlemmer, tidligere styreledere,

formann i DDG København med frue og mange av våre
medlemmer med følge. Middagen ble stødig ledet av
president i NGF, Anders Bredesen, som toastmaster. Vi
hadde også fått en del hilsener som Anders leste opp
fra tidligere Gardesjefer. Helgen etter fikk vi også en hilsen fra H.M. Kong Harald. Takk for en minnerik og hyggelig jubileumsfeiring!
I juni flytter jeg til Fosnavåg i Herøy, Møre og Romsdal
og starter i ny stilling i politiet. Dette var ikke et lett valg
for meg, da jeg blant annet ønsket å fortsette med
arbeidet i OAGF og at det er litt skremmende å måtte
flytte fra trygge og fine Nesodden. Men en ting er sikkert, jeg vil for alltid forbli medlem av OAGF. Takk for
alle opplevelser og minner med dere og tilliten jeg har
fått.
Jeg ønsker dere alle og OAGF masse lykke til videre.
Pass på hverandre, ta vare på helsen, så treffes vi når
jeg er på besøk i byen. En gang Gardist, alltid Gardist!
Jørn S. Bjørnstad
Avtroppende Styreleder

Gardesjef Vegard Flom overrekker her Gardens gave til
OAGF, en drill-bajonett på treplate. En stolt Jørn tar imot
gaven på vegne av foreningen

KRINGLA

Kringla ble delt ut i ca 45 eksemplarer i 2019. Den muntlige
avtalen med baker og eier Morten Samson ved W.B. Samson
gir oss 40 prosent avslag i prisen på kringlene. Dette er noe vi
skal sette stor pris på og takke for. Dette vet vi også at dimmiterende gardister setter stor pris på, og er vår takk til dem for vel
utført tjeneste. Kringla har vi også med til Oscarsborg festning
til servering til gardistene etter konsert og drill og til våre årsmøter, samt at restebiter tas med på noen styremøter.
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Årsrapport 2019

Eiendeler
Konto

1460
1510
1560
1570
1580
1585
1595
1910
1920
1930

Varelager
Kundefordringer
Premier Lars Fronth Skyting
«Krystall»premie beste idrettsgardist
Hedersbevisninger
Varelager Kjinner
Fotposer
Kasse
Driftskonto
Konto Forsvarets Personellservice
Sum Eiendeler:

Gjeld

Konto
2100 Leverandører
2400 Leverandører
Egenkapital

Sum Gjeld:

Konto
2200 Bunden egenkapital
2030 Bunden egenkapital (Bok)
2050 Fri egenkapital
Overskudd
Inntekter
Konto

3010
3020
3030
3040
3050
3060
3200
8070

Sum Egenkapital:

Kontingentinntekter
Støtte fra medlemmene
Vakt Bogstad/Holmenkollen
Inntekt dugnad/annonse
Grasrotandeler
Salgsinntekter
Medlemskontingent
Renteinntekt

Kostnader

Sum inntekter:

Konto
4002 Premie til «Beste Idrettsgardist»
4003 Støtte til Gardekompaniene
4005 Lunsj Akershus Festn.
4007 Medlemsmøter
4009 Sommerfest
4010 Kringler
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Inngående balanse

183 210,35
0,00
1 680,00
6 125,00
10 287,31
4 000,00
2 000,00
1 471,20
67 128,70
161 581,39

437 483,95

Bevegelse

-5 441,55
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 471,20
-21 652,87
3 140,00
-24 398,62

Utgående balanse

177 768,80
1 000,00
1 680,00
6 125,00
10 287,31
4 000,00
2 000,00
0,00
45 502,39
164 721,39
413 085,33

Inngående balanse
3 000,00
63 652,50

Bevegelse
-3 000,00
-25 352,50

Utgående balanse
0,00
38 300,00

Inngående balanse
35 922,00
116 730,00
218 179,45
0,00

Bevegelse
0,00
0,00
0,00
3 953,88

Utgående balanse
35 922,00
116 730,00
218 179,45
3 953,88

66 652,50

370 831,45
Bevegelse
2
5
69
23
25
33
98
3

400,00
859,00
338,38
880,00
034,22
437,00
600,00
182,04

261 730,64

-28 352,50

3 953,88

Budsjett 2019
10
60
10
16
60
100
4

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

260 000,00

Bevegelse Budsjett 2019
0,00
5 000,00
10 000,00
5 017,00
7 500,00
3 760,00
1 745,90
10 000,00
8 901,47
11 000,00

38 300,00

374 785,33

Budsjett 2020
5
60
10
25
35
95
3

000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
550,00
200,00

234 250,00

Budsjett 2020
5 000,00
10 000,00
5 000,00
4 000,00
5 000,00
10 000,00

Konto
4011
4012
4013
4015
4310
4320
6310
6320
6350
6510
6610
6620
6630
6800
6805
6808
6810
6820
6940
6950
7140
7500
7700
7702
7703
7704
7740
7770
7771
8140
8150

HMKG Festkonsert
averNorsk Militær Tattoo
Besøk Gardeforeningen DK
Fane/Tilbehør
Forbruk effekter
Innkjøp premier/gravering
Blomster og gaver
Oscarsborg
Telt, bord etc.
Gardeveteranen
Kontingent NGF
Bekledning til vaktbruk
Strøartikler
Kontorrekvisita
PC, Skriver, programmer, tilbehør
OAGF brevark og konvolutter
Postboksleie
Trykksaker
Porto
Telefon
Reiseutgifter
Forsikring
Kostnader årsmøte
Utgifter veterantreff gardens dag
Medlemsmøte/verving
Div. aktivitet, bespisning
Ørediff
Møtekostnader (eksternt/internt)
Møtekostnader styremøter
Gebyr VIPPS
Bankgebyrer

Årsresultat

Sum Kostnader:

Bevegelse
10
4
1
3
16
19
4

7
76
20
8
1
9
1
2
14
6
6
3
5
2
3

2

169,00
160,00
217,40
597,02
706,55
590,00
788,00
500,00
0,00
000,00
300,00
343,84
752,65
795,00
958,00
0,00
185,00
650,00
327,43
588,93
000,00
438,00
200,00
0,00
0,00
271,93
-36,55
316,30
085,00
499,75
949,14

257 776,76

Faktisk
3 953,88

Budsjett 2019
7 000,00

6
8
5
1
15
22
40
10

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

10 000,00
1 000,00
1 200,00

20
15
10
5
10

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
5 000,00
500,00

1
3
2
1

000,00
000,00
500,00
000,00

251 200,00

Budsjett
8 800,00

Budsjett 2020
10 200,00

18 000,00
20 000,00
10 000,00
8 000,00
38 000,00
5
2
10
2
1

15
3
7
3
5

000,00
000,00
000,00
000,00
200,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

5 000,00

500,00
3 000,00
1 000,00
3 500,00

229 400,00

Budsjett neste år
4 850,00
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Til årsmøtet for foreningsåret 2019
i OSLO og AKERSHUS GARDISTFORENING

Fo/dselsdager 2020
90 år
Paul Brynjulf Nestaas

18.04.30

Per G. Bøhren.
Cato Norbeck
Sverre Øverland
Leif Bøhler
Tore Saltnes
Trond Egil Åkre
Guttorm Bjørnstad
Reidar Granerud
Oddgeir Valberg
Tor Stokke
Alf Pedersen

06.01.40
22.02.40
22.02.40
08.03.40
17.03.40
02.04.40
18.04.40
24.04.40
04.05.40
14.05.40
15.05.40

80 år

Tor Løvstad
Kjell Askvik
Leif Tauland
Jan Larsen
Hans O. Fredstad
Knut Trulsrud
Einar Udnes
75 år

Thron Irby
Åge Jordbekken
Rolf Dammen
Harald Kaldestad
Jan Fr. Blom

12.63.40
14.06.40
02.07.40
31.07.40
26.10.40
19.11.40
07.12.40
02.03.40
12.06.45
23.06.40
23.07.40
06.08.40

70 år

Knut Gunnaar Larsen
Viggo Andreassen
Håvar Flåten

07.04.50
03.06.50
17.09.50

60 år
Ingen
50 år

Per G. Bøhren.
Cato Norbeck

06.01.40
22.02.40
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ARBEIDSPLAN 2020
2019 har som tidligere årene vært et hektisk år, og det ser ut til at 2020 vil fortsette i noenlunde samme nivå.
Vi vil fortsette som sentral aktør overfor både Garden og Norges Gardistforbund ved å vise oss som en veldrevet forening med et godt
tilbud av aktiviteter.
Strategi
Informere om våre tilbud på steder hvor Garden opptrer innen Oslo og området Akershus i Viken fylke.
Arbeidet for å få inn yngre krefter i foreningen og styrende organ må fremdeles jobbes hardt med.
Styrke det sosiale samhold i foreningen.
Fortsette å styrke samholdet til alle avdelinger i Garden, samt gjøre oss enda mer synlig overfor tjenestegjørende gardister.
Alle vaktsteder, kompanier og sivile / militære arbeidsplasser skal nyte godt av vår kringle.
Aktiviteter
• OAGF’ deltakelse i arrangementer fortsetter inn i 2020 med deltakelse i Holmenkollen Skifestival, og forhåpentligvis Oslo Maraton
og Norway Cup. De to sistnevnte er ikke bekreftet for 2020.
• Medlemslunsjer på Akershus festning og hyggekvelden på «Asylet».
• Festkonsert, april oppstilling, Kongens inspeksjon, Gardens dag, Bursdags oppstilling og Kirkeparade.
• Sommerfest på "Kongen".
• Salgsdager.
• Dimmeoppstillinger.
Media/PR.:
”GardeVeteranen” kommer ut med en utgave før sommeren og en ved juletiden. ”GardeVeteranen” har blitt et medlemsblad som
medlemmene mottar med glede, men det kan sikkert bli enda bedre og kanskje mer påfyll fra dere der ute.
Redaksjonssekretær har vært Erik Leinaas og Jan Schou. Dem begge samler inn stoff og bilder som produseres og sender dette
videre for layout og trykking som foregår på grafisk avdeling hos Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon på Akershus Festning.
Dette med god hjelp til layouten av trykkeriets leder. Trykkeriet skal ha all honnør for den hjelpen de gir oss for å få et profesjonelt
blad.
Våre sosiale sider på nettet fortsetter som før og kan sikkert bli enda bedre. Felles for både hjemmeside og sosiale medier er at
de trenger påfyll av dere der ute som ikke er de vanlige bidragsyterne. Forslag til forbedringer mottas med takk da vi sikkert kan
gjøre vår informasjonsflyt enda bedre.
Økonomi:
Økonomien for 2020 ser bra ut selv om det er nedgang i medlemskontingenten og usikkerheten rundt aktivitetsinntektene, både
grunnet det dårlige vinterværet og nå frykt for virus.
Medlemskontakt og verving:
Kontakten med medlemmene må sies å være relativ god igjennom arrangementer, GardeVeteranen, facebook og hjemmesidene.
Det er planlagt medlems-/vervemøter.
Vårt forhold til HMKG:
Vårt forhold til Garden har vært meget bra i 2019 og dette er styreleders største ønske at skal fortsette også i 2020. Gardesjef og
stor del av staben skiftes ut i løpet av 2020, det er derfor særdeles viktig å være tilstede og holde seg oppdatert på endringer, slik
at en får dannet et godt grunnlag for samarbeid med ny Gardesjef og stab.
Samarbeid med Livgardets kamratförening i Stockholm og De Danske Livgarders (DDG) København avdeling:
Det gode samarbeidet med Livgardets kamratförening og DDG København skal fortsette også i år. Det er ikke planlagt noen stor
tur i år, men dette tas igjen i 2021 da det er Svenskene sin tur som vertskap for Skandinavisk Gardetreff i tillegg til at Livgardet
feirer sine 500 år.
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Hilsen fra Presidenten

Kjære gardeveteraner og -venner.

Vi har vært gjennom en svært spesiell tid og kanskje ser vi en lysning
nå. Pandemien har berørt oss alle,
forbund, forening og medlemmer. Jeg
er glad for at alle foreninger og forbundet har tatt smittevernet på alvor
og utsatt årsmøter og representantskapsmøte. Et brudd på våre vedtekter, men myndighetene står over våre
vedtekter. Jeg håper alle våre medlemmer kommer seg gjennom disse
tider med helsa i behold.
Pandemien satte jo en stopp for kontoret vårt også, noe som både har
gått utover OAGF og NGF. Men, vi
klager ikke da vi alle setter Gardens
ve og vel foran oss selv. Likevel har
vi veteraner fått til litt under sten-

gingen; bistand til dimming, TV-kanaler på Slottet og Skaugum, sjokolade
til påske for å nevne noe. Det jobbes
også med å fornye filmbiblioteket på
vaktstedene.

Selv har jeg vært så privilegert at jeg
likevel har fått besøke leiren to ganger, men med strengt smittevern.
Den ene gangen under april-markeringen, først på Huseby og deretter
Strandlykkja, Midtskogen og Lundehøgda. Det varmet et gammelt gardehjerte at Garden ikke kunne tenke
seg å markere uten at gardeveteraner var tilstede, selv om gardeveteraner ble i entall denne gangen. Den
andre gangen var under møtet i stiftelsene Gardens Venner og Brigader
Leif Schanches Æresbevisning.
Møtet ble avhold i nærkamp-hallen

med 3 meter
mellom stolene
og notestativ til
styrepapirene.
Og glem ikke
håndspriten.
Så er jeg inderlig glad for at vi har
fått nok en tradisjon! At OAGF markerer 8.mai på Trandum er like riktig
som det er viktig. Gardeveteraner ble
henrettet der, og det må ikke gå i
glemmeboken. Det sørger OAGF for
på en forbilledlig måte. Tusen takk!
Så håper jeg det ikke blir for lenge til
vi på nytt kan møtes på Huseby for
en hyggelig prat om det vi alle brenner for;
EN GANG GARDIST,
ALLTID GARDIST

Det historiske hjørnet:

«GARDISTER» PÅ FELGEN
At Garden har hatt 200 syklister er kanskje ikke så
kjent? Men faktum er at 6.oktober 1953 flyttet 1.
Hjulryttereskadron inn med 200 mann i Huseby-leiren.
De tok sannsynligvis over forlegningen til Kp3
som opphørte (inntil 2003) samme høst. De ble etablert på Trandum under «Hærens lette tropper» under
kaptein Øystein Folge, men flyttet som sagt til Huseby
hvor de blant annet hjalp Garden med vakthold.

Og de syklet året rundt. Skjønt syklet er kanskje litt
upresist. De drev snarere snørekjøring bak «kvartinger» som de små lastebilene ble kalt. Først 10 meter
med tau som sikkerhetsavstand, så sykler med 2,5
meters avstand mellom sykkelpar. De lengst bak
hadde det selvsagt vanskeligst.
Og de hadde også våpen med seg, for eksempel en
bazooka. (Det vi kaller kavaleri-light?») Sverige hadde
lenge holdt på med sykler på denne måten, og ulykker
var en helt vanlig del av opplæringen. Da Aftenposten
gikk i trykken den gangen i 1953, hadde de ikke hatt
skader. Med mindre forfrosne fingertupper regnes med
da. Dårlige vanter var det eneste disse «sykkelgardistene» klaget på.

Om noen vet mer om syklistene, ta kontakt med
Anders Bredesen.

Faksimile fra Aftenposten 19. november 1953
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KUNNGJØRINGER

Årets kjærnekar / kvinne

Under feiringen av OAGFs julebord så har det blitt en
tradisjon å utdele en pris for årets kjærnekar / jente.
Ei flott kinne som er håndlaget av en 86 år gammel
hedersmann på Gol. Det finnes ikke flere enn disse
kinnene som er laget for OAGF. Vi har nå sikret oss
for mange år framover ved å ha åtte slike kinner på
lager. Forutsetningen for å vinne den flotte kinna er at
man har gjort seg positivt bemerket i foreningen.

Nå er det opp til dere lesere å komme med et forslag
til årets mottaker av prisen for Årets kjærnekar / jente
2020.
Forslag sendes til Erik Leinaas på erik@leinaas.no
innen 1. november 2020.
Jeg ber om medlemmenes hjelp til å finne en verdig
mottaker for årets pris.
Prisens jury består av tidligere vinnere.
h-eg

Råd for æresbevisninger

Er det noen du synes bør få heder for hva vedkommende gjør eller har gjort for OAGF, da sender du inn
et forslag til «Rådet for Æresbevisninger.»
Dette gjelder følgende utmerkelser :
Honorært medlemskap, Æresmedlemskap.
Hederstegn i sølv og gull.
Forslag sendes til Rådets leder:
bjarne.nermo@gmail.com

Retningslinjene for forslag,finner du på vår
webside:www.oagf.no

Nye innleveringstider
for stoff til
GardeVeteranen

«Deadline» for innlevering av stoff til GardeVeteranen er fra 2018 satt til 1. mai og 10. november.
Stoff som innleveres etter disse tidspunktene kommer derfor ikke med før i neste nummer.
Redaksjonen
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Melding fra kasserer og
rullefører
Bytte av post og e-mail adresser

Kasserer / rullefører er avhengig av riktig postadresse og e-mail adresse for distribusjon av vanlig
informasjon og oppdatering av medlemmer i forbindelse med saker som har med Oslo og Akershus
Gardistforening (OAGF) å gjøre. Ganske ofte blir det
returnert e-mail som ikke er leverbar fra en eller
annen web.administrator. På samme måte blir både
brev og blader returnert fra postverket pga. mangelfull eller feil adresse. Derfor ber OAGF medlemmene
vennligst om å informere oss om når postadresser
eller e-mail adresser endres. Til slutt, hvis du ikke
lenger mottar e-mail, brev eller GardeVeteranen og
har betalt din kontingent, vennligst send noen ord til
vår rullefører for å få dette i orden igjen.
Kasserer:
Ragnar Askeland
Mob. tlf. 91805035
E-mail: ragnar.askeland@oagf.no
Rullefører:
Asbjørn Bråthen
Mob. tlf. 454 22 614
E-mail: asbjorn.brathen@oagf.no

Postadresse: Oslo og Akershus Gardistforening,
postboks 105 Røa, 0701 Oslo

GardeVeteranen trenger
redaksjonssekretær

Skal GardeVeteranen leve videre?

Det er det opp til dere kjære lesere å avgjøre. Jeg er
nå tilbake for en stund, men vi trenger en avlastning.
Erik Leinaas har truet med å trekke seg flere ganger,
men har sagt ja til å være med videre som rådgiver. Vi
har en kjempegod medarbeider i Jan Schou, men det
må innrømmes at vi ikke tilhører den yngre garde
lenger, heller de hvithodete løvetenner.
Nå er jeg tilbake, men ser gjerne at yngre krefter kan
bidra, hvem har sagt at bladet ikke kan bli bedre med
yngre krefter som bidragsytere ?
Et bidrag i form av stoff er også hjertelig velkomment,
noe skal vi jo fylle bladet med.
DERE ER HERVED UTFORDRET!
h-eg

KUNNGJØRINGER, forts.

Lunsj og hyggekvelder

Tirsdagslunsjen på Festningsmuseets kafe går sin
gang. Her møter det mellom femten og tyve personer
hver gang praten går livlig. Dette er blitt så populært
at her møter man opp gjerne en halvtime før lunsjen
starter kl. tolv og blir sittende til nærmere kl. to.
Menyen er som vanlig et stykke smørbrød, kake, kaffe
eller te. Dette til en pris som blir kr. 70,- pr kuvert.
Blant de som møter finner vi både veteraner og tjenestegjørende som har hatt sitt virke i Garden eller
har forbindelse til OAGF på andre måter. Dette har
blitt et sted hvor det er trivelig å møtes uten at det settes krav på noen måte.
Når dette skrives så er ennå ikke julelunsjen avholdt.
Her blir det antagelig fullt hus ... som vanlig. Asbjørn
er vår kontaktmann for lunsjen på Forsvarsmuseet,
Akershus festning
Påmelding til lunsj skjer senest onsdag uken før
tirsdagslunsjen til Asbjørn på tlf 454 22 614
OAGFs torsdags-hyggekveld går sin vanlige gang på
«Asylet» i Grønlandsleiret. Her har vi et eget rom til
disposisjon, og det er det bare å fylle opp. Når det er
varmt i været så er det et stort uterom i gårdsrommet.
Servicen er bra og det serveres både mat og drikke
av ymse slag.
Til dette arrangementet er det ingen påmelding
h-eg

Litt humor i sommervarmen . . .

Hvem er kostene i
aktivitetskomiteen / reiser
Ragnar Askeland, Steinar Utvoll ,
Leif Bøhler, Holm Terje Stokstad

Disse fire karene har ansvar for arrangementene
hvor vi deltar med mannskap. Så når det kommer en
mail om mannskap til et arrangement eller annet fra
Ragnar, så ikke bli forbauset.

Ragnar vil gjerne ha en etterfølger til å ta seg av
reisearrangementer.
Holm Terje Stokstad har tatt på seg jobben som
salgsansvarlig
Påmelding til arrangementer sendes til Asbjørn
Bråthen på asbjorn.brathen@oagf.no
Betaling til konto nr 7877.08.55836

Styret i OAGF ønsker de lykke til med jobben.
h-eg

OAGF har fått en
ny web. administrator

OAGFs mangeårige web administrator, Jørn Seglen
Bjørnstad, ønsker nå å få en avlastning da han flytter til Sunnmøre hvor han har fått seg nytt arbeid og
etablerer seg med nybygget hus.
Vi har vært så heldig at Thomas Hurwitz Botner har
tatt på seg ansvaret. Han vil sammen med Jørn i en
overgangsperiode sørge for at StyreWeb, sosiale
medier og vår mail adresse på WEBHUSET.
Thomas er en av foreningens yngre medlemmer og
OAGF ønsker ham lykke til med utfordringen.
Hans kontakt adresse i OAGF blir : it@oagf.no

. . . eller vi spiller kort
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Dugnad Holmenkollen Skifestival 6-8. mars 2020
Årets dugnad på Frognerseteren ble
en spesiell opplevelse. Det hele
startet med at vi fikk tildelt vaktoppdrag allerede 23. august 2019.
Vaktlister og tidspunkt ble tildelt. Vel
og bra, fint å ha sikret ett godt
bidrag til en slunken foreningskasse.
20. februar mottok vi beskjed om
løypeendringer. Pga. dårlig vintervær måtte man ta noen grep vedrørende løypetraseen. Den vil nå ikke
lenger gå helt opp til Frognerseteren. Men man vurderte det slik at vi
behøvdes på vakt da man ventet
mange biler, alle frivillige som skal
parkere, samt at de faste camperne
møtte opp slik de tidligere hadde
gjort.

Men kvelden den 5. mars kom det
på nyhetene at Holmenkollen Skifestival skulle arrangeres uten publikum på grunn av frykt for Coronasmitte. Usikkerheten var stor, men
sent torsdag kveld fikk vi beskjed
om at vårt oppdrag gikk som planlagt, men at man tok en dag av
gangen.

Etter hvert kom Smestad brann- og
redning med et par biler og ATV’er
for å kunne frakte overstadige ut av
marka og til Røde Kors teltet for
hjelp.
Søndag ble en ufyselig dag med
regnblandet sludd og vind. Ikke så
trivelig på Frognerseteren, men vi
kokte kaffe på bålpannen og holder
humøret oppe. Nesten ingen biler,
bortsett fra funksjonærene som er
tidlig på plass. Vi avsluttet kl. 12
etter en rolig dag.

I ettertid viser det seg at festivalen
får store økono-miske problemer da
arrangementet foregikk uten publikum. Vi mottok jevnlig informasjon
fra Holmenkollen Skifestival om
hvordan økonomien utviklet seg
etter hvert som de fikk forhandlet

med sponsorer, leverandører og
Oslo Kommune. Stor var gleden og
lettelsen da vi fikk innbetalt avtalt
beløp på vår konto.

Dette er en dugnad som betyr mye
for foreningskassa og dermed også
for vårt arbeid mot Gardistene. At
kun 13 faste mann melder seg til
dugnad når foreningen teller over
300 medlemmer er en stor utfordring for vår økonomi og vårt videre
arbeid.
NÅ MÅ FLERE MELDE SEG TIL
DUGNAD! Tenk om vi hadde vært
50 mann som skiftet på, det hadde
ikke vært mange timers arbeid å
ofre for foreningen.
Ragnar

Vi var derfor 3 mann på vakt fredag
morgen (skulle vært 4, men dessverre ikke nok frivillige). Å kjøre opp
til Holmenkollen og Frognerseteren
ble en merkelig opplevelse da man
så at alt var klart for skifest, men
ingen tilskuere til å fylle områdene.
Vakten fikk avløsning kl. 17 etter en
relativt rolig dag. Noen av de faste
camperne var på plass, men ikke på
langt nær så mange som tidligere
år. Ett telt hadde 10-års jubileum og
sendte opp fyrverkeri kl. 10 på kvelden, noe som tiltrakk seg flere politipatruljer.
Lørdag forventet man at det kom
mange biler da man hadde oppfordret til ikke å benytte T-banen. Men
dagen gikk rolig for seg. Det kommer en del ungdom som ikke har
fått med seg at løypetraseen var
endret. Stemningen var stor og det
nye ordet for brisen ungdom på
rekke og rad ble «kolonnefylla».
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Smestad brann- og redning alltid på plass

Beste gardist i idrett i kp 4

I forbindelse med dimmitering av fjerde Gardekompani (Kp4)
31.3.20 ble Gardist Håkon Kornmo tildelt Oslo og Akershus
Gardistforenings plakett for beste Gardist idrett i kompaniet.
Det var 157 som dimmiterte samtidig. Gardist Kornmo
avtjente førstegangstjenesten i tropp 3. Der var han en del
av et infanterilag og betjente lett maskingevær. I tillegg var
han vaktsoldat ved de kongelige residenser.

I anledning frigjøringsdagen 8. mai.
De som aldri kom hjem....

Mange uten dom den dagen

”Dødens teater”

Plassert på dødens scene
Den Tyske bøddelen roper
Skuddene faller på rekke
Mennene faller til jorden
Et ekko i muren der bak
Blodet renner fra åpne sår
Det renner ned i moder jord
Det blander seg med mose
og sten
De fikk en massegrav i skogen
Sceneteppet faller langsomt ned
Ingen applaus kun taktfast marsj

Døden spiller teater
Inne i Trandumskogen
Krigens sanne maske
Kampen for friheten
Betales med blod og død
Tårer redsel og håpløshet
Menn i uniform har regien
Fanger er skuespillerne
Medvirkende fra flere land
Russere Briter Nordmenn
Ett hundre og nittifire menn

Årene har gått siden den gang
Men tiden leger ingen sår her
Det er stille som i graven idag
Men noe er der ute allikevel
Kan føle deres udødelige sjel
Skogen synger en klagesang
Kan høre vinden viske
Vi må aldri glemme
Vi må aldri glemme
Vi må aldri glemme
3grepspoet @Vidar
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Frigjøring og Veterandag 8. mai 2020
I år er det 75 års siden frigjøringen i
1945. Dessverre så har den aktuelle
situasjonen satt en stopper for all
feiring. I stedet ble det en liten oppstilling ved monumentet i
Trandumskogen denne gang og
hvor OAGF var invitert til å delta.
Vi markerte oss med fane og krans
til minne om alle de som ble henrettet i Trandumskogen og i særdeleshet de to gardisten som ble henrettet i 1942 etter å ha sittet i fangenskap på Grini. Husk at selvom disse
to gardistene ikke lenger var i tjeneste, så prøvde de hver for seg å
komme seg til England for å kjempe
videre mot okkupasjonsmakten. De
ble forrådt, arrestert, endte opp på
Grini og senere henrettet i
Trandumskogen i 1942.
Seremonien foregikk på en verdig
måte med taler av Erling Skrede,
Øvre Romerike Forsvarsforening
og oberst Ståle Rudiløkken, Sjef
Sessvollmoen Garnison. Det ble
lagt ned kranser fra Ullensaker
Kommune v/ ordfører Øyvind Schumacker, Oslo og Akershus Gardistforening v/Hans-Erik Grimsrud,
Øvre Romerike Forsvarsforening v/
Odd Magne Holter og fra Sessvollmoen Garnison v/ oberst Ståle
Rudiløkken.
Etter kransnedleggelsen var det
andakt v/ feltprest, major Arvid
Selnes

Nytt av i år var at HMKG stilte 2 hornblåsere til å spille signalet «Bønn» i
forbindelse med kransnedleggelsen.
Det gjorde et stort inntrykk på alle at
HMKG deltok offisielt for første gang.
Tusen takk til HMKG som gjorde
dette mulig. Jeg håper at dette også
lar seg gjøre i framtiden.
En gang gardist, alltid gardist.
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På grunn av dagens Covid 19
situasjon stilte OAGF denne gang
med et infanteri lag i minus. Det
bestod av Sjanten, Holm Terje

Stokstad, Viggo Andreassen, Erik
Leinaas, Ragnar Askeland og Per
Kristian Dahlstrøm.
h-eg

Gardister!

Gardesjefen hilser

Vi skylder alle en stor takk til de
som 16. februar 1950 stiftet Gardens soldatforening. Jeg håper at
de allerede da kunne håpefullt skimte konturene av sitt arbeide 70 år
frem i tid. Selv om foreningen har
skiftet navn et par ganger mener jeg
at kjernen i foreningens arbeid har
stått støtt i årenes løp: «En gang
gardis t - Alltid gardist» godt understøttet av foreningens formål: «å
bevare og styrke det kameratskap
som ble knyttet under tjeneste i
Garden».

Jeg har flere ganger prøvd meg på
å definere påstanden «en gang gardist- alltid gardist». Dette har jeg
ikke klart, selv om jeg personlig vet
at det er sant. Jeg tror det er svært
mange faktorer som bidrar til dette;
vårt oppdrag som livgarde har stått
fast siden 1856, våre unike kjennemerker gjennom gardeluen og vår
uniform, et felles verdigrunnlag, vårt
fokus på glemte militære prinsipper
som disiplin og presisjon og ikke
minst et sterkt soldatfelleskap mellom menneskene som utgjør vår
fantastiske avdeling.

Jeg mener at gardistforeningene
største merverdi ligger nettopp her.
Dere tar vare på det etablerte soldatfellesskapet hvor vi alle har noe
felles, uansett hvor vi kommer fra og
hvem vi er. Jeg skal erkjenne at
som avdeling er vi for dårlige til å
anerkjenne denne verdien, men når
jeg begynner å tenke etter på alt
dere gjør for oss er dette unikt.
Svært mye av støtten foregår i det
skjulte, avdelingens ansatte og gardister legger ikke merke til det for slik
er det jo bare. Jeg mener at gardistforeningene er en av mine viktigste
støttespillere for å videreføre og
styrke avdelingen kultur og historie.
Aktivitetsplanen for OAGF i 2020 vitner om en aktiv fore-ning som har
aktiviteter og sosiale arenaer som
passer de fleste. Samtidig har jeg

diskutert flere ganger med ledelsen i
OAGF, Norges Gardistforbund og de
nordiske gardesjefene hvordan opprettholder vi en jevn rekruttering.
Dagens ungdom har endret sine
sosiale vaner kraftig, de ønsker noe
annet enn de eldre generasjoner
ønsker. Jeg tror mye av nøkkelen
ligger her, vi må forstå hva de er ute
etter og tilby de det. For eksempel
når du skal begynne å studere i en
fremmed by, hvem tar du forbindelse med for å få råd: tidligere gardister, du vet hva de står for og bare
utfra adelsbetegnelsen Gardist kan
du stole på dem.

På vegne av hele Hans Majestet
Kongens Garde gratulerer jeg Oslo
og Akershus Gardistforening med
70-årsjubileet, samtidig som jeg takker hjerteligst for den innsats dere
har nedlagt og den støtte dere har
gitt til Garden. Jeg håper det gode
samarbeidet kan fortsette i samme
bane i fremtiden.
Vegard Flom
Gardesjef

Gardesjef Vegard Flom
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70 års feiring

Lørdag 1. februar i år inviterte OAGF til 70 årsfeiring av
foreningen. Dvs det var ikke OAGF som fylte 70 år
alene, da det var Gardens Soldatforening som ble stiftet 16. februar 1950. Senere skiftet foreningen navn til
Oslo Gardistforening, og senere til Oslo og Akershus
Gardistforening, OAGF.

I alle disse årene har formålet vært det samme. Å sørge
for at medlemmene kommer sammen for å minnes den
tiden man hadde i Garden, men også for å kunne opprettholde det kameratskapet som ble skapt under tjenesten i Garden. Mottoet vårt er: EN GANG GARDIST,
ALLTID GARDIST. Men vi har et annet formål også, og
det er å sørge for at gardistene får en bedre hverdag så
lenge de er i Garden.

OAGF er forbundets absolutt største forening, og det er
naturlig nok også denne forening som må ta de største
løftene. Vi kan nevne vedlikehold av benker i leiren,
vedlikehold av kanonlavettene, sette etiketter på bladet
GARDISTEN, pakke julegaver til gardistene og nå kommer også vedlikehold av Gardens skilderhus. Det er
sikkert andre foreninger som ville ha vært med på
dette, men OAGF er jo der!

Alt dette og mere til fortjente en jubileumsfest. Først
var alle festdeltagerne nede ved Minnebautaen hvor
OAGF nedla sin krans. Fra Danmark ble det lagt ned
blomster. OAGFs egen fane var oppstilt og 2 hornblåsere fra Kp 3 blåste «Bønn». Deretter gikk alle deltagerne opp i Befalsmessa, hvor festkomiteen ønsket deltageren hjertelig velkommen med et glass forfriskende
drikke. Vi ble så bedt om å gå til bords. Befalsmessa
var dekket til med flere 8-mannsbord, og det hele var
intimt og flott. Deretter kom ordren: Reis opp! Så ble
OAGFs fane ført inn mens 2 gardister spilte vårt
«Veteransignal». Meget stilig. Vi hadde ikke før fått satt
oss, før ny kommando kom: Reis opp! Nå var det
Gardesjefens ordre om «at der hvor stridsmenn møtes,
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Kveldens toastmaster, Anders Bredesen.

tas en skål for vår øverste sjef, HM Kongen.» Kongens
skål. Vi hadde ikke mer enn så vidt fått satt oss ned, før
ordren kom for 3. gang: Reis opp! Nå var det Nils
Egeliens tur til å be om ordet: «Der hvor gardister
møtes, drikker vi Gardens skål». Så kunne vi konsentrere oss om maten.
Kjøkkenpersonalet i Befalsmessa i Garden har tidligere
gjennomført slike arrangementer på best mulig vis, og
de skuffet ikke denne gangen heller. Til forrett fikk vi
«Varmrøkt pepperlaks», til hovedrett var det
«Reinsdyrstek med fløtegratinerte poteter», og til dessert ble det servert «Karamellpudding med karamellsaus og krem». Befalsmessa lever opp til våre forventninger. Som drikke til maten fikk vi servert hvitvin til forretten, og vår egen rødvin, «Bersaglieri» til hovedretten.
Styreleder i OAGF, Jørn Bjørnstad åpnet og ønsket
alle hjertelig velkomne. En spesiell velkomst til Jørn
Knutsen formand i Garderforeningen i København,
som hadde kommet fra København sammen med sin
kone Birte, for å være med på jubileumsfesten. Jørn
Bjørnstad introduserte kveldens toastmaster, Anders
Bredesen. Jørn Bjørnstad i OAGF var førstemann på
en lang talerliste. Han tok en rask gjennomgang av de
70 år som har gått, og håpet på mange gode år fremover. Deretter kom gardesjef Vegard Flom Han ønsket
foreningen lykke til, og ga samtidig uttrykk for takknemlighet for alt det OAGF gjør for Garden og de inneværende gardistene. Samtidig overleverte han Gardens
gave til OAGF: En drill-bajonett på treplate.
Neste mann på talerlisten var Jørn Knutsen fra Danmark. Han fremhevet det gode vennskapet mellom de
to foreningene, og håpet dette ville vare i mange år. En
stor takk til Erik Rath for hans innsats for å få til denne
forbrødring. Fra Danmark fikk OAGF overlevert en utskjæring av en dansk garder. Det var tale fra Hedmark

Feststemte deltakere

Så var det NGFs tur. Også her var det en gave på kr.
1.000,-. og det var hilsninger fra Agder GF.

Praten gikk livlig rundt bordet og mellom bordene, og vi
fikk bevist på best mulig vis: Et av våre mottoer er å
sørge for samlinger, fester o.l., slik at veteranene kan
møtes til hyggelig lag. Det ble så klart oppfylt. Tilslutt
takket Stein Wilhelm Aasland for maten, og kjøkkenpersonalet fikk blomster og velfortjent takk.

En overraskelse ble presentert på slutten av en vellykket kveld: OAGF hadde kjøpt inn blomsterbuketter til
noen av medlemmene, Olaf Olafsen 96 år, Sverre
Øverland 80 år, Tor Løvstad 80 år, Viggo Andreassen
70 år, Per Kristian Dahlstrøm 81 år, Egil Nilsen 78 år og
Per Kristian Paulsen 71 år.
Så ble det servert kaffe og kaker. Bl.a. var det en stor
marsipankake dekorert med vår logo. Det ble spist og
mimret, men det var kake igjen. Til stor jubel ble alle
kakene båret ned i vakta i Garden, hvor gardistene
kunne kose seg med restene. Så ble fanen båret ut, og
den offisielle del av festen var over.
Ref.
Egil Nilsen

Veteranen Olaf Olafsen mottar blomster

Blomster til de som fyller runde år i 2020.

Feststemte deltagere

Egil Nilsen overrekker gave fra NGF

Jørn Knutsen overrekker gave fra danskene.
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KRYSSORD

Da er det tid for en ny kryssord. Denne gang har jeg
brukt noen ord som flere av oss vil nikke gjenkjennende
til. Det er navn på ting som enten ikke eksisterer lenger,
eller ikke lenger er i bruk. Kanskje noen av ordene vekker minner om en svunnen tid. Våre barnebarn har trolig ikke hørt om dem. Som vanlig er det 5 Flaxlodd til
en heldig vinner som har alt rett.
Oppgaven må være levert seinest 20.8.

Enten til epost viggoa@getmail.no eller Viggo
Andreassen Finstadlia 121 1475 Finstadjordet
LYKKE TIL!

Vinner av OAGFs x-ord nr. 2 2019 ble

Jan Blom, Båtastøvegen 9, 5680 Tysnes.
5 Flaxlodd er sendt.

Gardehilsen 670 Andreassen
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Aktivitetsplan 2. halvår 2020

for OAGF og samarbeidende Gardeforeninger
Mnd.

Tid

Aug.
4.
6.
18.

11.00
18.30
12.00

Velferden
«Asylet»
Forsvarsmuseet

Porsgrunn
Grønland 28
Akershus Festning

Tirsdagsmøte
Hyggekveld
Lunsj

Telemark Gardistforening 2)

Sept.
1.

11.00

Velferden

Porsgrunn

Tirsdagsmøte

Telemark Gardistforening 2)

15.

12.00

Forvarsmuseet

Akershus Festning

Lunsj

3.

ENO

18.30
ENO

Sted

Adresse

«Asylet»

Grønland 28

Huseby leir

Sørkedalsveien, Oslo

Arrangement

Hyggekveld

Flomlysdrill

Mrk.

3. Gardekompani

ENO

ENO

Huseby leir

Sørkedalsveien, Oslo

Flomlysdrill

Okt.
1.
6.

18.30

«Asylet»

Grønland 28

Hyggekveld

20.

12.00

Forvarsmuseet

Akershus Festning

Lunsj

ENO

Huseby leir

Sørkedalsvn. Huseby, Oslo

Dimmisjonsoppstilling

11.00
18.30
12.00

Velferden
«Asylet»
Forvarsmuseet

Porsgrunn
Grønland 28
Akershus Festning

Tirsdagsmøte
Hyggekveld
Lunsj

Telemark Gardistforening 2)

Porsgrunn
Grønland 28
Sørkedalsvn, Huseby, Oslo
Akershus Festning

Tirsdagsmøte
Hyggekveld
Dimmisjonsoppstilling
Julelunsj

Telemark Gardistforening 2)

11.

11.00
18.30

21.

18.30

ENO
Nov.
3.
5.
17..

Velferden
Velferdsbygget, Huseby leir
Befalsmessa Huseby leiren

30.

18.00

Befalsmessa, Huseby

Des.
1.
3
ENO
15.

11.00
18.30
ENO
12.00

Velferden
«Asylet»
Huseby leir
Forvarsmuseet

Porsgrunn
Sørkedalsvn., Huseby, Oslo
Sørkedalsvn, Huseby, Oslo

Sørkedalsvn. Huseby, Oslo

Tirsdagsmøte
Medlems-vervemøte

3. Gardekompani

Telemark Gardistforening 2)

Medlems-vervemøte

OAGFs Julebord

Påmelding til Asbjørn

5. Gardekompani

De som ønsker å delta i lunsjen på Forsvarsmuseet, melder ifra til Asbjørn innen onsdag uken før
på telefon 454 22 61 / asbjorn.braathen@oagf.no. Dette pga bestilling av mat. De som kommer uten å ha sagt ifra, betaler full pris
på ca kr 110,-. Lunsjen koster kr 70,- som inkluderer smørbrød, kake og kaffe. Beløpet kan ViPPses til konto 54720.

Glade gardist-veteraner
på vei til møte!
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Følgende Gardeveteraner har jubileum
som medlem i OAGF i 2020
50 år

01.01.70
01.01.70

Odd Antonsen
Per Kr. Paulsen

Ramsrudvegen 63
Bruksveien 72

3626 ROLLAG
1367 SNARØYA

01.01.95
01.01.95
01.01.95
25.09.85

Øyvind Nesbakken
Odd Rui
Trond Anders Svensson
Ingvar Håvi

Glassverket 45 A
Eikåsveien 56
Sognsveien 141 B
Gålaveien 41

1515
1450
0860
2480

11.01.10
25.09.10

Mikal Thomas Dworak
Jostein Gjermundnes

Nils Langhelles vei 37 5148 FYLLINGSDALEN
Stubøvegen 147
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

25 år

10 år

MOSS
NESODDTANGEN
OSLO
KOPPANG

De som ikke møter på Årsmøtet 2020 får sine erkjentlighetsgaver på neste årsmøte.

OAGF gratulerer!

Nye medlemmer i OAGF, 2019

Her er oversikten over nye medlemmer i 2019.
Vi håper dere vil delta i foreningens styre og aktiviteter. Vi trenger dere alle.
Kom gjerne med innspill så OAGF kan forbedre seg og bli enda mer attraktive.
Oslo og Akershus Gardistforening ønsker dere alle velkommen!

Medlemsnr. Etternavn
7955
7928
7949
7957
7937
7948
7960
7966
7968
7983

Paulsberg
Hagen
Åkres
Ose
Barstad
Sandnes
Biehl
Brøymer
Søderstrøm
Tollefsen

Fornavn

Christian
Anders Lie
Trond Egil
Daniel
Espen Andre
Willy
Martin
Øyvin Anders
Snorre Robert Ørneberg
Thomas G. M.

Født

År

05.02.76
24.05.98
02.04.40
09.09.96
18.05.73

44
21
80
23
46

04.01.88

32

03.04.66

54

Innmeldt

01.01.19
08.01.19
16.06.19
23.06.19
02.07.19
02.09.19
26.10.19
19.11.19
19.11.19
20.12.19

NGF og OAGF kan presentere en ny pins:
Selveste gardelua!
Prisen blir den samme som de øvrige pinsene,

Kr 50,–

25

Det muntre hjørnet . . .
Stakkars mann, sa psykiateren. Kan du fortelle meg hvorfor du
drikker så mye?
– Jeg skal forsøke å forklare det hele, sa pasienten.
– Jeg ble forelsket i en enke som hadde en voksen datter. Jeg
giftet meg med enka, og en stund senere giftet min far seg med
min stedatter.
Derfor ble min kone og jeg svigerforeldre til min far.
Etter en stund fikk min stemor, altså min kones datter, en sønn.
Og den gutten ble naturligvis min bror, ettersom han er min far’s
sønn. Men, han er også sønn til min kones datter, og derfor ble
min kone guttens bestemor og jeg ble bestefar til min bror.
Såå fikk min kone og jeg en gutt, og han ble min fars svoger.
Min sønns stesøster er jo da også hans farmor – ettersom min
far en hans farfar.
Min far er altså mitt barns svoger, ettersom hans søster er fars
kone. Jeg er altså bror til min egen sønn.
Sønnen min er min farmors nevø og jeg er farfar til meg selv.
Jeg er bror til min far og samtidig både sønn og far til ham.
Min kone er min stemor, mor, svigerinne og stedatter. Jeg er far
og sønn til meg selv!
– Bare fortsett å drikk du, sa psykiateren.

En ung herre går inn på apoteket for å kjøpe gummi.
Apotekeren sier at kondomene kommer i pakker á 3, 6 eller 12.
- Vel, sier gutten, - Jeg har datet jenta en stund, og hun er helt
rå. Jeg har på følelsen at det blir full score i kveld, og det er
derfor jeg kjøper kondomer. Først skal vi spise middag hos hennes foreldre, og så skal vi ut etterpå. Så fort jeg får tatt henne
en gang, så kommer hun til å bli helt vill, så det er best jeg tar
en 12-pakning. Gutten betaler og går.
Kvelden kommer og gutten setter seg til bords hos hennes foreldre for å spise. Han spør om han kan få be bordbønnen, og
det er greit.
Han begynner å be, og det forsetter han med, i 5 minutter, 10
minutter, ett kvarter. Når han omsider er ferdig, så bøyer jenta
seg frem, og hvisker ham i øret, - Du har aldri fortalt meg at du
er så religiøs. Han bøyer seg over og svarer, - Du har aldri fortalt meg at faren din er apoteker

Nye salgsartikler

Kr. 190,-

jansoder@online.no
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Kr. 280,-

Bestillling av effekter
Navn:

Adresse:
Postnr.

Sted:

Belte M/G

Kr 350

Cap m/G i 2 str. M og L

Kr 150

Blazermerke G

Kr 100

Gardist i plast

Kr 100

Kp pins for kp. 2 (grønn)

Kr 50

Kp pins for kp. 4 (rød)

Kr 50

Kp pins for kp. 1 (gul)
Kp pins for kp. 3 (blå)

Kp pins for kp. 5 (hvit)
Mansjettknapper m/G

Kr 50
Kr 50

Kr 50

Kr 100

Slipsnål m/G

Kr 100

Nøkkelring m/G

Kr 60

Pins m/G
Belte H5

Kr 50
Kr 350

Slips i silke m/hvite striper

Kr 200

Gravering

Kr 50

Slottsvaktmedalje uten gravering Kr 750
Tjenestebevis Kp 1–Kp 5 A4

Kr 20

Nøkkelring m/H5

Kr 60

Krus

Pins H5

Mansjettknapper H5
Slipsnål H5

Slipsnål m/Kp. Pin
Jegerbok

Hærens sett

Blazermerke

Kr 49
Kr 50
Kr 100
Kr 100
Kr 100
Kr 200
Kr 100
Kr 100

Tjenestebevis Kp 1–Kp 5 A3

Kr 40

Sett M/Gardist for herrer

Kr 280

Halssmykke dame M/Gardist
Kortstokk m/maskot

Kr 190

Kr 99

Ekspedisjonsgebyr/Frakt: Kr 100,Slottsvaktmedalje kr 160,Beløpet inkl. porto/eksp.gebyr må
innbetales til konto 7877.08.55836
før bestillingen sendes.
Bestillingen sendes på mail til
oagf@oagf.no

Forsvarsmuseets
kafeteria på
Akershus festning

Restaurant
Asylet

Torsdag 6. august

Tirsdag 18. august

Torsdag 3. september
Torsdag 1. oktober

Tirsdag 15. september

Torsdag 3. desember

Tirsdag 17. november

Tirsdag 20. oktober

Torsdag 5. november

Tirsdag 15. desember
Julelunsj

Kl. 18.30

NGF og OAGF
kontor
Våre kontorer er stengt på grunn av
Korona-smitten.
Vi holder dere løpende orientert om
hva som skjer fremover,
Følg oss på
OAGF’s sider på Facebook.

