GarderNyt 2008
November

Garderforeningen for Fredericia

Jeg håber at alle har haft
en god sommer/efterår.
Kulden er begyndt at
indsnige sig og snart er
det jul og et nytår holder
derefter sit indtog med
nye og spændende
aktiviteter.

Glædelig jul og
godt nytår til alle

Julen 08:
Vi julebowler mandag d. 1.12.
SE KORTETS ANDEN SIDE.
Juletræsturen finder i år sted
søndag d. 7.12.
SE HER TIL HØJRE.

Bowling:

Vi e r i g a n g - D o g k u n n e
der godt være flere aktive
bowlere. Se spilledagene på
kortets anden side og mød
op til en hyggelig aften med
garderkammeraterne.
Regionsturneringen finder sted
d. 19. februar i Haderslev.

Med GARDER-hilsen
Jørgen Jeppesen
Formand

7620 1212 / 2620 1212

og Omegn

Juletræsturen
Så nærmer tiden sig igen og juletræet
skal hentes og efterfølgende hygger
vi med julmanden og den efterfølgende
julespisning. I år spiser og hygger vi
på Hotel Postgården.
Det sker som tidligere bekendtgjort

søndag d. 7. december kl. 11:00
Vi mødes igen hos Roepsdorff, hvor mulighederne for at finde
et godt træ er rigtig gode. Vi mødes hos

Peter Roepstorff på Kolding Landevej 43
Her kan juletræset vælge og fældes. Herefter kører vi
til Oldenborggade, hvor Hotel Postgården får besøg af
julemanden 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:

Hvide sild med karrysalat • Stegte sild med kartoffelsalat
Fiskefilet med remoulade • Gravad laks med dressing
Leverposteg med bacon og champignon • Stegt and
Medister med julekål • Sylte • Ribbensteg med rødkål
Hamburgerryg med grønlangkål
Ris a’la mande med kirsebærsovs • Kaffe
Til børnene er der Børne Menu:
Røde pølser og pommes fritter

Pris pr. kuvert kr. 160.Øl
kr. 23,- Juleøl
Sodavand kr. 18,-		
kr. 28,Snaps
kr. 23,-

Pris
pr.
barn
kr.
35.-

Tilmelding til Gunnar Lund 75 92 04 72
senest mandag d. 1. december kl. 21.
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Det Sker:
DECEMBER 08
Mandag d. 1. december

JuleBowling - Kl. 18.45-21.30

Søndag d. 7. december

Juletræstur - Se den anden side

JANUAR 09
Mandag d. 5. januar

Bowling - Kl. 18.45-21.00

Torsdag d. 19. februar

RegionsBowling - Haderslev
- Nærmere følger

MARTS 09
Mandag d. 2. marts

Bowling - Kl. 18.45-21.00

Torsdag d. 19. marts
Generalforsamling
- Nærmere følger

APRIL 09
Mandag d. 6. april

Bowling - Kl. 18.45-21.00

JULEBOWLING

Bowling - Kl. 18.45-21.00

Mandag d. 1. december
mødes vi til julebowling og
efterfølgende gløgg og æbleskiver.
Alle er velkomne - også koner,
kærester, børn og børnebørn.

FEBRUAR 09
Mandag d. 2. februar

OBS!
Får du ikke
Garderbladet
Så ring venligst
til Gunnar på
75 92 04 72
eller
Formanden på
7620 1212
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Informationer via E-mail

Har du en E-mail-adresse og ønsker GarderNyt og løbende information
om aktiviteterne i foreningen. Har du ikke allerede registreret dig,
så send en mail til: jeppe@reklame.dk
og bliv registreret som E-mail modtager.

AFSENDER:

Garderforeningen for Fredericia og Omegn, Krügersvej 19, 7000 Fredericia

