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Garderforeningen for Fredericia og Omegn

AFTENTUR

Så er der igen en aftentur på programmet.

TORSDAG DEN 21. SEPTEMBER

Vi skal besøge Minibyen i Madsbyparken og ”husfabrikken” på Prangervej, hvor
de små huse i 1:10 bygges i nøjagtig kopi og på næsten samme måde som
husene i normal størrelse er bygget.
Vi mødes ved indgangen til Minibyen
kl. 18.30, hvor vi kort orienteres om
Minibyen, hvorefter vi går en rundtur i
byen som den så ud i 1849. Indtil nu
er der ca. 650 huse etableret.

Når det er overstået kører vi til kommunens Jobcenter på Prangervej, hvor
vi ser hvordan de små huse fremstilles.

Vi slutter aftenen af med kammeratligt samvær, kaffe og brød his
Gunnar i CityBowling.
Tilmelding senest d. 15. september
til Gunnar - 75 92 04 72

INDHOLD:

• Aftentur • arrangementer i 2006
• Bowlingplan & kortspil • Fællesskydning • Mindeord
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Garderforeningerne for Fredericia og Omegn
Produktion: ReklameBureauet 7620 1212 / jeppe@reklame.dk

BOWLING

Det Sker:
Første mandag
i hver måned
Bowling

Så skal vi igen til at bowle.
Det sker følgende mandage:

Lørdag d. 30. september

Fælleskydning

Den årlige skydning på fælleden
med de andre soldaterforeninger
er i år
Vi skyder allerede fra kl. 8
Se indlæg her i bladet.

29. sept. - 1. oktober
Herning Indoor Tattoo
Billetsalg: 96 27 22 25
Se mere på
www.herningindoortattoo.dk
Søndag d. 5. november
Årgangsparade på 		
Rosenborg Eksercerplads

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

City Bowling

Vendersgade 65, Fredericia
Telefon 75 92 04 72

Søndag d. 10. december

Juletræsturen

Sæt allerede X i kalenderen nu.
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HUSK - Ledsagere og børn er
også meget velkomne.
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Vi forsøger stadig at efterkomme forslaget om kortspil i forbindelse med
bowling, for de som ikke vil bowle. Har du lyst til et slag kort - så ring til
Gunnar og vi forsøger at samle nogle bordfulde til lidt korthygge. Snak med
dine garderkammerater om ikke det var en idé at bruge en aften om måneden
på lidt kammeratligt samvær.
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Fællesskydning på Fælleden 06
Så skal vi igen ud at dyste med Forsvarsbrødrene, Marinedoreningen og 7. Kompagni.
Det sker i år

LØRDAG D. 30. SEPTEMBER KL. 8:30

Skydningerne afvikles mellem kl. 8.30 og 12.00.
Skyttehuset på Læsøvej er åben med varm kaffe fra kl. 8.00
Det er en go’ idé at møde op og skyde tidligt for at undgå sidste års problem med at ikke
alle nåede at skyde inden banen bliver lukket kl. 12
Herefter er der spisning af garnisionens populære gule ærter med tilbehør og
præmieoverrækkelse.
Vi skyder som sædvanlig både på 200 meter og på 50 meter bane.
Vi skulle gerne i år genvinde vandrepokalen. Så medbring sigteøjet.
PRIS: 200 mtr. kr. 40,- / 50 mtr. kr. 5,- pr. skive / Gule ærter kr. 80,Kaffe / Øl / Vand / Snaps kan købes til rimelige priser
TILMELDING til Gunnar på 75 92 04 72 / 75 91 20 88 senest mandag d. 25/9 kl. 12:00

Mindeord
Lørdag d. 5. august mistede vi, efter længere
tids sygdom, vort æresmedlem 250-Maj-52
Jørgen Normann.
Jørgen kunne den 27. august have fejret sin 75
års fødselsdag, men det nåede han desværre
ikke.
Jørgen, der stammede fra Sønderjylland, aftjente sin værnpligt ved Den Kongelige Livgarde fra 1952-54. I 1957 flyttede Jørgen til
Fredericia, hvor han har været et engageret
medlem i vor forening. 40 år i bestyrelsen, heraf de 16 som formand. Jørgen var endvidere vicepræsident i region 3 i ligeledes 16 år.
For 4 års siden modtog Jørgen Dronningens Fortjenstmedalje i sølv
som tak for hans store indsats i Garderforeningen.
Vi vil alle savne Jørgens gode humør og store engagement i vor
forening.
Ære være Jørgens minde.
Jørgen Jeppesen
Formand
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Sammen bygger vi professionelt

SUPERBYG TRÆLAST
Ndr. Ringvej 7 • 7000 Fredericia
Telefon 75 92 43 33
Henrik Bach Hansen
NOV 91

Kreative tanker og streger
i små og store formater
Digital tryk i FARVER

Fra postkort til endeløse baner
i 1 meters bredde
Rimelige priser - Ring og hør nærmere

Alle form er for tryksager
- Også festsange,
invitationer, bordkort,
menukort, takkekort etc.

ReklameBureauet

Jørgen Jeppesen • OKT 77

ReklameBureauet

Krügersvej 19 . Sanddal . 7000 Fredericia • Telefon 7620 1212 / Mobil 2620 1212
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