
 
 

 
 

 
II / DEN KONGELIGE LIVGARDE 
 
 
 
Til 
Kommende værnepligtige ved 2 og 3 Kompagni/II Bataljon/Den Kongelige Livgarde, hold 
AUG 2019. 
 
Emne: Gardens Dag 2019. 
 
Bilag. 
Program for Gardens Dag 2019. 

 
 

1. Velkommen 
Som chef for den bataljon ved Den Kongelige Livgarde som 2. og 3. Kompagni er under-
lagt byder jeg dig hermed velkommen til bataljonen. Du skal sammen med ca. 380 andre 
værnepligtige gøre tjeneste ved et af kompagnierne på Garderkasernen, Høvelte fra man-
dag den 5. august og de efterfølgende fire måneder. Derefter bliver du  overført til fire må-
neders tjeneste ved Vagtkompagniet på Livgardens Kaserne i København. 
 
 
2. Gardens Dag 
Jeg vil gerne invitere dig og dine pårørende til Gardens Dag på Garderkasernen, Høvelte-
vej 117, 3460 Birkerød,  

 
Lørdag d. 25. maj 2019 fra klokken 09.00 til 15.00. 

 
Gardens Dag har til formål, at give forældre, pårørende og andre interesserede et indblik i 
tjenesten ved Den Kongelige Livgarde herunder, uddannelsen, udsendelse i internationale 
operationer samt øvrige muligheder inden for Forsvaret. I bilaget finder du programmet for 
dagen, hvor du specielt skal være opmærksom på punktet ”information for kommende 
Gardere” i Auditorium 1 fra 09.45 til 10.30. 
 
Du vil i løbet af dagen have mulighed for at tale med soldater fra Hold April 2019, der net-
op nu er i gang med uddannelsen. Endvidere vil du kunne opleve Garderkasernen, ind-
kvarteringsstuerne, cafeteriet, se våben og materiel, se opvisning fra Vagtkompagniet på 
Frederik den III’s Plads og meget andet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Den Kongelige Livgarde 
Den Kongelige Livgarde har siden sin oprettelse i 1658 haft to opgaver: At være et topmo-
derne infanteriregiment i Hæren og at stå vagt om Majestæten og den kongelige familie. 
Den Kongelige Livgardes motto beskriver netop dette:  
 

PRO REGE ET GREGE - For Konge og Folk! 
 
II/Den Kongelige Livgarde er ansvarlig for Hærens Basisuddannelse (HBU) af værnepligti-
ge ved Den Kongelige Livgarde og skaber derved forudsætning for løsningen af de to ho-
vedopgaver.  
 
 
4. Afslutning 
Alle tjenestegørende værnepligtige, konstabler og befalingsmænd ved II/Den Kongelige 
Livgarde ser frem til at møde dig til Gardens Dag. Yderligere information kan findes på 
Livgardens hjemmeside www.hok.dk/lg  

 
 

Vel mødt. 
 
 

T. EGIDIUSSEN
oberstløjtnant 

CH/II/Den Kongelige Livgarde 
 

 


