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Garderforeningen for
Fredericia og Omegn

Tab og vind med samme...

Så lykkedes det igen. Garderforeningen genvandt
vandrepokalen i fællesskydningen på fælleden mellem
Forsvarsbrødrene, Marineforeningen og 7 regiment med
471 point - 3 mere end Forsvarsbrødrene som blev nr. 2. En
hyggelig dag med stort fremmøde ( 22 gl. gardere ), godt vejr,
gode skyderesultater og ikke mindst de gule ærter og det
kammaratlige samvær.
Dog gik det ikke så godt
i bowlingdysten mod
Garderforeningen fra Kolding - den
tabte vi - dog kun med 1 point, men
det er altså 2 point for lidt.
Foreningen 90 års fødselsdag
blev festligholdt med fest d. 26.
oktober, hvor en lille flok gamle
gardere med ledsagere markerede
dagen med lækker mad og
hyggeligt samvær til ud på de
lyse timer (sommertiden sluttede
denne nat).

90

INDHOLD:
• Bestyrelsesoversigt m.v.
• Formanden har ordet

• Juletræstur & Julebowling
• Fællesskydning & Bowlingdyst

GarderNyt

Nr. 4 - 2002

Garderforeningerne for Fredericia og Omegn
Produktion: ReklameBureauet 7620 1212 / jeppe@reklame.dk

BESTYRELSE M.V.

Formand:
Jørgen Jeppesen
Okt. 77
Krügersvej 19, Sanddal
7000 Fredericia
76 20 12 12
		
Mobil 26 20 1212
Kasserer:
Gunnar Lund
Pallasvænget 12
7000 Fredericia
Sekretær:
Ole Serup
Trelde Næsvej 251
7000 Fredericia

777813 April 68
75 91 20 88
562109 Jan. 63
75 95 74 18

Bestyrelsesmedlemmer:
Hans Chr. Christiansen
Damsbovej 53
7000 Fredericia
Jørgen Gydesen Suhr
Egeskovvej 43
7000 Fredericia
Henrik Bach Hansen
Sjællandsgade 77 A
7000 Fredericia
Poul Erik Normann
Ravnsgårdsvej 115
7000 Fredericia

Maj 63
75 94 25 50
April 86
75 91 30 35
Nov. 91
75 91 31 21
aug. 76
75 94 50 09

SKYDEUDVALG
Jørgen Jeppesen

76 20 1212

FANEBÆRER
Finn Johansen

75 91 09 19

BOWLINGUDVALG
Jørgen Jeppesen

76 20 1212

GARDER NYT
Jørgen Jeppesen

76 20 1212

STØT VORE ANNONCØRER
DE STØTTER OS
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Julen sig nærmer...
- og kulden bider mere og mere fra sig.
Men snart begynder dagene jo igen at
blive længere og efter en hyggelig jul og
et forrygende årsskifte kan vi så småt
igen ane foråret ude i horisonten. Men
inden da skal julen og nytåret selvfølgelig fejres i familie og venners samvær.
I foreningen har vi endnu 2 aktiviteter
inden jul. Den 2. december julebowler
vi og slutter som vanligt med gløgg og
æbleskiver. Her håber jeg at så mange
som muligt med damer dukker op.
Søndag d. 8. december mødes vi igen
ved granplantagen i Trelde og slutter
derefter med den årlige julespisning.
Her plejer vi jo at være rigtigt mange
både børn og voksne og jeg glæder mig
da også til denne dag. I år skal vi spise
på byens nye spisested Restaurant
Victoria. Mere om disse arrangementer
andetsteds i bladet - Husk tilmelding til
Gunnar.
Ellers vil jeg her i årets sidste GarderNyt ønske alle gamle gardere og deres
familier en rigtig glædelig jul og et godt
nytår. Tak til dem der har deltaget i
foreningens arrangementer i årets løb
og på gensyn til alle i 2003. Vi starter
op allerede d. 6. januar med bowling
og i februar er vi ved at planlægge et
besøg på Albani i Odense. Se mere i
arrangementskalenderen her i bladet
og i Garderbladet.
Vi ses !
Jørgen Jeppesen

Årets Juletræstur

- på en ny måde

Så nærmer tiden sig og årets tur i naturen efter
juletræ og gran efterfulgt af spisning og hygge. I
år sker det

søndag d. 8. december kl. 11:00
Vi mødes igen i år ved Jens Ejner Laugesen’s granskov v/Virekelyst
i Trelde. Hvis vejret er til det hygger vi lidt derude og kører derefter
ind til den nye Restaurant Victoria i Vendersgade 20. Indgang til
festlokalerne på 1. sal i gården. Her serverer Jan Blaabjerg en
udsøgt lækker julemenu i julelysets skær fra det store juletræ. Hvis
ellers vores anmodning til julemanden på Grønland, er nået frem,
regner vi også med i år, at få besøg af ham i løbet af dagen. Husk at
hele familien, konen, kæresten, børnene, børn- og oldebørn, mor, far
og svigerforældre er hjertelig velkomne.
Tilmelding til Gunnar Lund 75 92 04 72 senest d. 2. december.

MENU:
Hvide sild, karrysild, stegte sild, karrysalat og æg
Hel dampet laks med rejer og asparges.
Fiskefilet m/remoulade og citron.
Ribbensteg, hjemmelavet julemedister, frikadeller,
rødkål og rødbeder.
Andebryst, juleskinke, lun leverpostej, sylte,
grønlangkål og hvidkål.
Blodpølse med sirup og æblemos.

Børne Menu
Røde pølser
m. pommes fritter

kr. 35.-

Ostebord med tilbehør.
Ris à la mande med kirsebærsauce.
Frugtfad, frugtsalat.

Special Garderpris
pr. kuvert kr. 135.( Normalpris kr. 195,-)

GarderNyt 4 • 2002 - Side 3

90 år gammel
Mandag d. 28. oktober rundede foreningen 90 år og er nu på vej med de
sidste 10 år før det store 100 års jubilæum.
Den runde dag blev festligholdt med en hyggelig fest, hvor små 30 gamle
gardere med ledsagere var mødt op og hyggede under uformelle former med
en lækker 3 retters menu med vine etc. efterfulgt af kaffe og lidt hyggedans,
men mest af alt blev der snakket om gamle dage og mange garderminder
blev fundet frem, både fra tiden i trøjen, men så sandelig også fra de mange
oplevelser alle har haft i foreningensregi, lokalt og nationalt.
Alle var enige om at vi fremover vil festlighol-de foreningens fødselsdag med lignende
arrangementer i nærheden af de. 28.10.
Tak til de der deltog og
synd for dem der gik
glip af endnu et hyggeligt arrangement i
foreningen.

Fællesskydning 2002 på Fælleden

Der blev skudt flittigt på både 200 meter og på 50 meterbanen
i september og det lykkedes de 5 bedste skytter fra foreningen
at generobre vandrepokalen - en flot lampe lavet af et stort
patronhylster. Dagen sluttede traditionen tro med gule ærter med
tilbehør - både fast og flydende. Rygter
melder også at de garvede fortsatte
videre ud i landskabet efter ærterne...
Garderforeningen brillierede med flest
deltagere blandt de foreninger
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
DECEMBER
Mandag den 2. kl. 18.45

Bowling i Fredericia City Bowling
- Også for damer. Vi slutter af med gløgg
og æbleskiver
Tilmelding til Gunnar Lund - 75 92 04 72

Søndag den 8.

Den årlige juletræstur for hele familien
Bliver i år lidt anderledes. Se side 3

2003
JANUA R
Mandag den 6. kl. 18.45

Bowling i Fredericia City Bowling
- Også for damer.
Tilmelding til Gunnar Lund - 75 92 04 72

Notér datoerne
i din kalender
Kender du en
Gl. Garder
som ikke er med i foreningen. Ta’ en snak
med ham og få ham med.
- Eller gi’ en fra bestyrelsen et praj og vi ta’r
kontakten.
Har du skiftet adresse og/eller tlf.nummer
- Ring til bestyrelsen og lad os få den rettet i
vort medlemskartotek

FEBRUA R
Mandag den 3. kl. 18.45

Bowling i Fredericia City Bowling
- Også for damer.
Tilmelding til Gunnar Lund - 75 92 04 72

Bryggeribesøg på Albani

Nærmere følger i GarderNyt nr. 1-2003

M A RT S
Mandag den 3. kl. 18.45

Bowling i Fredericia City Bowling
- Også for damer.
Tilmelding til Gunnar Lund - 75 92 04 72

Generalforsamling

Nærmere følger i GarderNyt nr. 1-2003

APRIL
Mandag den 7. kl. 18.45

Bowling i Fredericia City Bowling
- Også for damer.
Tilmelding til Gunnar Lund - 75 92 04 72

MAJ
Mandag den 5. kl. 18.45

Bowling i Fredericia City Bowling
- Også for damer.
Tilmelding til Gunnar Lund - 75 92 04 72

Forårstur på Volden

Nærmere følger i GarderNyt nr. 2-2003
Repræsentantskabsmødet i Juni
finder sted i Slagelse

Hjemmeside på internettet
Foreningen er ved at få oprettet en hjemmeside på internettet. Den
har adressen: www.garder-fredericia.dk. Her vil der fremover være
nyttige informationer at hente om foreningen og dens aktiviteter.
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JuleBowling
Årets sidste bowlingaften bliver lidt festligere, idet vi slutter med
fælleshygge omkring et glas gløgg og dejlige lune æbleskiver og
ønsker hinanden glædelig jul og et godt nytår.
Husk at damerne også er meget velkomne.
Tilmelding til Gunnar Lund - 75 92 04 72

Bowlingdysten 2002

17 gamle gardere og damer hyggede
med bowling og efterfølgende kaffebord.
Vindende forening blev Kolding og
bedste garderbowler blev Poul Agertoft
fra Kolding og bedste dame blev Margit,
som også havde højeste score blandt
alle deltagerne. Tillykke til Kolding

Åbningstider:
Mandag - fredag
kl. 10-14
Mandag - fredag
kl. 14-17
Mandag - fredag
kl. 17-24
Lørdag
kl. 10-24
Søndag
kl. 10-24
Leje af bowlingsko 6 kr. pr. par
Banebestilling på tlf. 75 92 04 72

Bow
- en god ling
begynd
else
eller so
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en festl
ig afslu
tning

ED
NU M
R
I
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Timepris Pensionister
pr. bane
pr. bane
kr. 90,kr. 70,kr. 110
kr. 90,kr. 136,kr. 120,kr. 136,kr. 120,kr. 136,kr. 120,•
•
•
•
•

Bowling
Pool
Dart
Café
Bodega

City Bowling

Vendersgade 65 • 7000 Fredericia
Tlf. 75 92 04 72 • Fax 75 92 04 42
Gunnar Lund - Apr. 68
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Bent Kissow Petersen - Nov. 55
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POSTBESØRGET BLAD
59062
8245 (ARC)

BYENS NYE RESTAURANT - v/ Jan Blaabjerg
Vendersgade 20 / Løvestrøget • Fredericia • telefon 75 93 10 20
Selskaber op til 120 personer • Mad-Ud-Af-Huset

Kvalitetsvine til hverdag og fest
Receptioner, jubilæer & fester

Ring for en prøvesmagning og få en sikker smagsoplevelse der passer til menu’en

JJ Wine

Telefon 7620 1212 / Mobil 2620 1212

Superbyg - det sikre team med

Hver eneste dag og altid lidt hurtigere

FREDERICIA • Ndr. Ringvej 7 • Tlf. 75 92 43 33
Ring og gør en god handel - der er altid en ved telefonen
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