GarderNyt
September 2005
Garderforeningen for Fredericia og Omegn
Jeg håber at alle har haft en god
sommer og er kommet godt ind
i den vante dagligdag igen.
Vi skal nu igang med efterårs- og
vinteraktiviteterne.

Fælleskydning:

Den årlige skydning på fælleden med de andre soldaterforeninger er lørdag d. 24.9. og
jeg håber at mange har tid og
lyst til at hjælpe med at vinde
pokalen vinde. SE KORTETS
ANDEN SIDE.

Bowling:

Og så håber jeg også at se rigtig
mange gl. gardere og ledsagere
til den månedlige bowling. Jo
flere vi er jo hyggeligere er det.

Juletræsturen:

finder i år sted søndag den 11.
december kl. 11 på vanlig vis.
Sæt allerede X i kalenderen nu.
Nærmere følger.
Med GARDER-hilsen
Jørgen Jeppesen
Formand

7620 1212 / 2620 1212

BOWLING
Så skal vi igen igang med at
trille med kugler.

Det sker følgende mandage:

• 5. september
• 3. oktober
• 7. november
• 5. december
    Julebowling
• 2. januar
• 6. februar
• 6. marts
• 3. april
• 1. maj
Alle dage kl. 18:50 - 21:00 i

City Bowling

Vendersgade 65, Fredericia
Telefon 75 92 04 72
HUSK Ledsagere og børn er
også meget velkomne.

Garderforeningen for Fredericia og Omegn, Krügersvej 19, 7000 Fredericia

AFSENDER:

Fællesskydning på Fælleden 05
Så skal vi igen ud at dyste med Forsvarsbrødrene, Marinedoreningen og 7. Kompagni.

Det sker allerede nu på   LØRDAG

O
B
S

D. 24. SEPTEMBER KL. 9:00

Skydningerne afvikles mellem kl. 9.00 og 12.00. Herefter er der spisning
og præmieoverrækkelse.
Vi skyder som sædvanlig både på 200 meter og på 50 meter bane.
Vi skulle gerne i år genvinde vandrepokalen. Vi forsøger også i år at
afvikle DG Landsskydning på 200 meter. Så medbring sigteøjet.
Efter skydningen samles vi som vi plejer i festligt lag omkring de gule
ærter og mange hyggelige soldaterhistorier.
PRIS: 200 mtr. kr. 40,- / 50 mtr. kr. 5,- pr. skive / Gule ærter kr. 80,-

TILMELDING til Gunnar på 75 92 04 72 / 75 91 20 88 senest onsdag d. 14/9 kl. 12:00

Vinterens Program - SE FORSIDEN

