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Julen er pa vej og året rinder ud !

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer med familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Et spændende år som vi går i møde med forhåbning om et godt repræsentantskabsmøde
i rigtige soldateromgivelser på Ryes Kaserne. Ligeledes skal vi fejre foreningens 100 års
jubilæum i oktober, men begivenheden vil afspejle sig igennem hele året. Vi glæder os til
at se rigtig mange af foreningens medlemmer til foreningens arrangementer i 2012.

Dit kontingent for 2012 skal betales allerede nu i december.

For at tilpasse foreningens drift til kalenderåret og de betalinger vi skal foretage til De Danske Garderforeninger for GarderBladet besluttede vi på sidste generalforsamling at fristen
for betaling af det årlige kontingent fremover forfalder d. 15. dec.
for det kommende år. Det er derfor vigtigt at du betaler dit kontingent senest denne dato. • VIGTIGT • De medlemmer som
modtager GarderNyt via mail vil ikke modtage et
girokort men skal overføre/indbetale
kontingetet til/på foreningens
GIROkonto som har nummeret:
Navn:

+01<

+5519535<

HUSK at anføre
navn og nummer/årgang

Nr./Årg.:

2
201
E NT
TING
K O N ent: kr. 300,Konting ister: kr. 225,-cember 2011
Pension senest 15. de
es
Betal

Foreningen på nettet:

På adressen: www.garder-fredericia.dk kan
der findes informationer til foreningens medlemmer.
Hold øje med hjemmesiden om dato’er for foreningens aktiviteter
INDHOLD:

• Bestyrelsen m.v. • Kontingent 2012
Bowling, kortspil & skydning • JULETRÆSTUR 2011
• Info via E-mail
•
• Det Sker • PicNic • Vinsmagning • Filmaften

O Får du ikke
B Garderbladet
S Gunnar på 75 92 04 72
! eller Formanden på 7620 1212
Så ring venligst til

BESTYRELSE M.V.

Formand:
Jørgen Jeppesen
OKT 77
Krügersvej 19, Sanddal 7620 1212
7000 Fredericia Mobil 2620 1212
		
mail@jeppe-reklame.dk
Kasserer:
Gunnar Lund
777813 APRIL 68
Pallasvænget 12
7591 2088
7000 Fredericia Mobil 2423 3088
citybowling7000@c.dk
Sekretær og registrator:
Bent Kissow Petersen
NOV 55
Engtoften 13, Erritsø
7594 3291
7000 Fredericia Mobil 2849 8365
b.kissow@pc.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Jørgen Gydesen Suhr
APRIL 86
Skærbækvej 87
7591 3035
7000 Fredericia Mobil 4027 4712
jorgen.suhr@mail.dk
Jan Larsen
Huslodsvej 78, 3.tv.
7000 Fredericia

MAJ 89
7591 1517
/ 2467 9817
jalar@jyde.dk

Arne G. Hedegaard
MAJ 63
Postboks 730
7000 Fredericia
7592 8973
hedegaard_fa@hotmail.com
Paul Edvard Andersen
NOV 68
Thulesvej 57
7000 Fredericia
20 73 77 27
helpa@mail.dk

FANEBÆRERE

Søren Lund
7592 2852 / 2054 8040
Bent Kissow Petersen
7594 3291

BOWLINGUDVALG
Jørgen Jeppesen

7620 1212

SKYDEUDVALG
Bent Kissow Petersen

7594 3291

GARDER NYT
Jørgen Jeppesen
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7620 1212

K O N T I N G E N T
V I G T I G T
Til de der modtager GarderNyt med posten
er der vedlagt
e t G I R O KORT til ko nt inge nt be t aling
Ko ntinge nt - kr. 3 0 0 , - ( Pen si on i s t er kr. 2 2 5 , - )

De der modtager bladet via mail
MODTAGER IKKE ET GIROKORT, men skal
overføre/indbetale kontingentet til girokonto:

+01<

+5519535<

BEMÆRK: Kontingentet forfalder d. 15.12

Informationer via E-mail

Portoen er blevet igen dyrere og foreningen kan spare mange
penge ved at sende GarderNyt og andre informationer ud som
E-mails.
Har du en E-mail-adresse og ønsker GarderNyt og løbende
information om aktiviteterne i foreningen, så send en mail til:

mail@jeppe-reklame.dk
og bliv registreret som E-mail modtager.

HUSK AT MELDE FLYTNING
- hvis du skifter adresse

BOWLING

Foreningen bowler den
første onsdag i måneden
kl. 18:50 - 21:00 i

City Bowling

Vendersgade 65, Fredericia
Telefon 75 92 04 72
HUSK - Ledsagere og børn er også meget
velkomne.
- Og der er mulighed for

KORTSPIL for de som ikke vil bowle.

SKYDNING
Hvis du er interesseret i at skyde er der her en
mulighed. Her kan vi skyde på 15 meterbane
sammen med Vestfyn’s Garderforening
Kontakt Bent på 7594 3291,
hvis du er interesseret i at skyde.

SE DATOERNE PÅ BAGSIDEN
- og reservér dagene i din kalender

Årets Juletræstur
Så nærmer tiden sig igen for årets tur i skoven
efter juletræ og gran efterfulgt af spisning og
hygge, hvor Julemanden sikkert også i år kigger forbi.
Det sker som tidligere bekendtgjort

søndag d. 4. december kl. 11:00
I år skal igen vi hente træer i Kongsted hos
Svend Arne Bechsgaard på
Kongsted Engvej 8 - Se kort hvor vi mødes kl. 11.00
Der er dog ikke garanti for samme mængde
julesne som sidste år
- Men man har da lov at håbe . . . !!!
Så måske vi er heldige igen i år at kunne
hygge os i et hvidt vinterlandskab. Efter
træfældning og hygge i garagen hos Bechsgaard kører vi til Fredericia Harley Davidson
Club’s lokaler på Herslevvej 51, hvor der efter dans om juletræet bliver mulighed for at
fylde maven med lækker julemad - Der er selvfølgelig pølser og fritter til børnene.

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

JuleMenu:

• Marineret sild m. karrysalat
• Lun rødspættefilet
m. remoulade og citron
• Lun ribbensteg m. rødkål
• Leverpostej m. champignon
og bacon
• Hønsesalat på ananasring
• Glaseret landskinke m. grønlangkål
• Ris’ ala mande m. kirsebærsauce
• Kaffe

Børnemenu:

• Røde pølser, pommes frites og brød

Tilmelding til Gunnar på 75 92 04 72
senest
tirsdag
d. 29.11
kl. 21

Pris pr. kuvert kr. 170.Pris pr. barn
kr. 40.Øl kr. 20,Juleøl kr. 25,Snaps kr. 20,- Sodavand kr. 10,GarderNyt 2 • NOVEMBER • 2011 - Side 3

AT SÆ HUSK
T
I DIN K TE KRYDS
ALEND
ER

Søndag d. 4. december
Juletræstur & Julefrokost
- Nærmere følger pr. mail

Onsdag d. 7. december
JuleBowling - Vi slutter året
af med Gløgg & æbleskiver

2012

Onsdag d. 4. januar
Bowling - Se side 2

Onsdag d. 18. januar

Filmaften - Nærmere følger pr. mail

Onsdag d. 1. februar
Bowling - Se side 2

Torsdag d. 23. februar

Regional- & LandsBowlingTurnering
i Haderslev - Nærmere pr. mail

Onsdag d. 7. marts

em
Gå•Hj e
d
Mø

Generalforsamling

Virksomhedsbesøg

Onsdag d. 7. september besøgte foreningen EnergiNet’s
hoveddomicil i Fredericia C, hvor vi efter et spændende
foredrag omkring energiens motorveje i Danmark blev vist
rundt i den flotte bygning ved motorvejen. Et interessant og
informativt gå•hjem•møde.

Onsdag d. 4. april
Bowling - Se side 2

Onsdag d. 2. maj
Bowling - Se side 2

8.-10. juni

Repræsentantskabsmøde
i Fredericia
HOLD ØJE MED
FORENINGENS AKTIVITETER PÅ

www.garderfredericia.dk

Foreningens 99 årsfødselsdag d. 28. oktober blev fejret med
en spændende vinsmagning i Garderkælderen hos Karen og
Arne. En hyggelig aften med unge gamle gardere og en stemning der steg i takt med de mange vine der skulle smages.
En festlig optakt til foreningens 100 års jubilæum i 2012.
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og HUSK også at melde til . . .

Fødselsdag og vinsmagning

HUSK AT KIGGE I DIN KALENDER

Bowling - Se side 2

Torsdag d. 22. marts

Støt op om foreningens arrangementer -

Søndag d. 21. august i flot
solskin samledes en lille flok
gamle gardere med ægtefæller i
haven hos Karen og Arne til grill
og hygge.
Trods det lille fremmøde blev
det en hyggelig eftermiddag,
som der er stemning for at
gentage igen til næste år.

Det sker:
2011

ReklameBureauet - 7620 1212 / 1111

GardenPicNic

GardenPicNic

