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Garderforeningen for
Fredericia og Omegn

Så er det snart jul
Så nærmer julen
sig. Og vi skal
igen julebowle - se
herunder - og den
årlige juletræstur
er i år søndag d.
10. december,
hvor vi igen skal
hente træer hos
Peter Roepstorff

- se mere på side 3.

Tilmelding senest
d. 4. december
- Ring til Gunnar
75 92 04 72

JULEBOWLING

Den 4.12. Mød op og få årets sidste dyst mod
keglerne. Vi slutter med Gløgg og Æbleskiver.
Bowling 1. halvår 2007 : 8.1 / 5.2 / 5.3 / 2.4 og 7.5

Husk at ledsagere også er meget velkomne.
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BESTYRELSE M.V.

Formand / Sekretær:
Jørgen Jeppesen
OKT 77
Krügersvej 19, Sanddal
7000 Fredericia
76 20 12 12
		
Mobil 26 20 1212
Kasserer:
Gunnar Lund
Pallasvænget 12
7000 Fredericia

777813 APRIL 68
75 91 20 88

Bestyrelsesmedlemmer:
• Hans Chr. Christiansen
Damsbovej 53
7000 Fredericia
• Jørgen Gydesen Suhr
Egeskovvej 43
7000 Fredericia
• Bent Kissow Petersen
Engtoften 13, Erritsø
7000 Fredericia

MAJ 63
75 94 25 50
APRIL 86
75 91 30 35
NOV 55
75 94 32 91

• Jan Larsen
MAJ 89
Huslodsvej 78, 3.tv.
7000 Fredericia 75 91 15 17 / 2528 95 28
• Arne G. Hedegaard
Postboks 730
7000 Fredericia

MAJ 63
30 71 28 77

FANEBÆRER
Finn Johansen

75 91 09 19

BOWLINGUDVALG
Jørgen Jeppesen

76 20 1212

GARDER NYT
Jørgen Jeppesen

76 20 1212

Generalforsamling 2007
afholdes
torsdag d. 22. marts 07
Nærmere følger
Reserver allerede nu dagen

Julen er igen på vej ...
og der skal igen hygges i selskab med familie
og venner og slappes af fra dagligdagens
travle gøremål.
På fælleden, til den årlige skydning med de
andre soldaterforeninger, lykkedes det os
desværre ikke at beholde pokalen. Der var igen
fint fremmøde fra Garderforeningen, selv om at
vi igen måtte ringe de fleste ind via personlig
kontakt - og vi kan stadig være endnu flere.
Vi deltog med fanen i festlighederne omkring
50 året for udsendelsen af de første FN soldater. Det hele var henlagt til Fredericia, hvor det
startede i 1956 på Büllows Kaserne. der var
mødt mange op fra De Blå Baretter og Danske
Soldaterforeninger stillede med over 100 faner.
Der var først taler af Prins Joachim, forsvarsministeren m.fl. og afsløring af mindesmærke og
kransenedlæggelser foran Büllows Kaserne.
Fanerne gik sidst i optaget og kunne kun lejlighedsvis høre orkesteret, som gik i spidsen
for optoget genem byen, så det var en slem
gang dansen samba med jævnlige benskift for
at forsøge at holde trit. Mange går jo med bløde
såler og det er derfir ikke nemt at høre trittet.
Sluttelig vil jeg ønske alle medlemmer og
deres familier en rigtigt glædelig jul og et godt
nytår.
Vi ses !
		Jørgen
Jeppesen

Kvalitetsvine til
hverdag og fest
Receptioner, jubilæer & fester
Fås med egen designet etikette

JJ Wine

Telefon 7620 1212 / Mobil 2620 1212
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Juletræstur med
Garderforeningen
Så nærmer tiden sig igen for årets tur i
skoven efter juletræ og gran efterfulgt af
spisning og hygge på Hejse Kro.
I år sker det

søndag d. 10. december kl. 11:00
I år mødes vi igen på vort nye sted hvor mulighederne for at finde et godt
træ er rigtig gode. Vi mødes hos
Peter Roepstorff på Kolding Landevej 43
hvor der er mulighed for lidt NATURlig hygge  og hvor vi også selv skal
udvælge og fælde træet. Hvis vejret er til det hygger vi lidt derude og
kører derefter ud til Hejse kro, hvor julemanden også i år har lovet at
dukke op og hygge lidt inden vi fylder maverne med lækker julemad.

Husk at hele familien, konen, kæresten, børnene, børn- og
oldebørn, mor, far og svigerforældre er hjertelig velkomne.

MENU:

Kokken på Hejse Kro
serverer igen i år en lækker
julemenu med alskens
lækre sager

Pris
pr. kuvert kr. 145.Til børnene er der selvfølgelig

Børne Menu

med røde pølser
og pommes fritter

Pris pr. barn kr. 45.-

Tilmelding til Gunnar Lund 75 92 04 72
senest mandag d. 4. december kl. 21.
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Kreative tanker og streger i små og store formater
Har du en opgave du gerne vil have tilbud på, så ring til os, og du vil få et godt tilbud.
Bemærk at vi ikke benytter os af lave „lokke-priser“ for at få nye kunder i stalden, men
giver altid tilbud ud fra samme forudsætninger og altid med udgangspunkt i den
konkrete opgave.
Vil du høre mere, er du velkommen
til at ringe for en uforpligtende snak,
om din næste opgave.
Du kan også se mere på :
www.reklamebureauet.net

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

Bowling
- en god begyndelse
eller som en festlig
afslutning med firmaet
eller vennerne
Hyggelig kroatmosfære.
Spis evt. før eller efter
bowlingen

Åbningstider:
Mandag - fredag..... kl. 10-24
Lørdag-søndag....... kl. 10-24
Banebestilling på
tlf. 75 92 04 72
• Bowling • Pool
• Dart • Café
• Bodega

AIRITION
COND

City Bowling
Vendersgade 65 • 7000 Fredericia
Tlf. 75 92 04 72 • Fax 75 92 04 42
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Digital tryk i FARVER
Fra A6 til endeløse baner
i 1 meters bredde
Fordelagtige priser - Ring og hør nærmere

ReklameBureauet

Jørgen Jeppesen • OKT 77

VIN & SPIRITUS
siden 1881

