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Foråret er på vej . . .
og dermed også den årlige Generalforsamling - se side 3.
Med det gode vejr følger også mange af alle de andre spændende aktiviteter i Garderforeningen.
Foreningen har lige været i Haderslev 2 gange.
Først til den årlige regionale bowling, hvor vi
blev nr. 2. Og 2. gang var det formandsmødet i
reg. 3, som fandt sted på Haderslev Kaserne.

Jul I Arnes kælder - Se bagsiden
På sidste års
juletræstur var det
nemt at holde styr
på børnene - Vi
pakkede dem ind i
juletræsnet.

OBS - har du ikke betalt kontingent for 2014
Så er det tid at få gjort dette NU.
Kontingent - kr. 300,- ( Pensionister kr. 225,- )

Kontingent kan overføres til / indbetales på konto:

1551 - 5519535

INDHOLD:

( Danske Bank )

er på vej • Bestyrelsen m.v. • Kontingent 2014
• ForåretBesøg
på Veteranhjemmet og Generalforsamling
• Info via E-mailDet•sker
•
• Glimt fra Juletræsturen 2013

O Får du ikke
B Garderbladet
S
Så ring venligst til
! Formanden på 7620 1212
2620 1212 / mail@jeppe-reklame.dk

K O N T I N G E N T
V I G T I G T
Kontingent for 2014 skal betales

N U

Ko nt inge nt - kr. 3 0 0 , - ( Pen s i on i st er kr. 2 2 5 , - )

Overføres til foreningens konto i
Danske Bank:

1551 - 5519535
BEMÆRK: Kontingentet forfalder d. 15.12
Undgå at betale via giro idet det koster
ekstra i gebyrer for indbetaleren.
Betaling kontant i banker koster også gebyrer.
Har du ikke mulighed for selv
at lave en elektronisk overførsel
- Ring på 7620 1212 og vi finder en løsning
så du sparer de dyre gebyrer.

Informationer via E-mail
Portoen stiger og stiger 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.

Får du ny mail-adresse
- Husk at give besked om dette.

HUSK AT MELDE FLYTNING
- hvis du skifter adresse
Støt op om foreningens arrangementer
- Sæt kryds i din kalender allerede nu

& HUSK AT KIGGE I DIN KALENDER
og HUSK også at melde til . . .
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GENERALFORSAMLING
TORSDAG den. 27. marts 2014 kl. 17.30
på Fredericia Veteranhjem, Ansgarsvej 4, 7000

Fredericia

Program:
Kl. 17.30 Rundvisning og orientering om Veteranhjemmet
Kl. 18.30 Generalforsamling
Kl. 19.00 Spisning - Gule ærter og pandekager med is
samt kaffe med småkager
kontanter
Medbring
ikke
n
ka
r
- De
ed kort
betales m

Pris kr. 150,- excl. drikkevarer.
Øl kr. 15,- / Vand kr. 10,- / Snaps kr. 20,-

Efter spisningen hygger vi med kaffen med utrolige - men
sande - soldaterhistorier fra den gang der var Gardere til . . .
Hæderstegn bæres.

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

Valg af Dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskabet
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende er på valg:
• Jørgen Jeppesen
• Bent Kissow Petersen
• Paul E. Andersen
• Erik Andersen
Valg af en bestyrelsessuppleant
• Edmund Hedegaard
Besøg foreningens
Valg af formand
hjemmeside på din
smartphone
Valg af fanebærer
På valg er:
• Bent Kisssow Petersen
Valg af revisor
På valg er:
• Bjørn Mathiassen
Eventuelt.

Forslag til dagsorden skal være formanden ihænde
senest d. 21. marts 2014

Hæderstegn

Følgende vil få overrakt
årstegn, hvis De er tilstede:

60 år:

• Karl Jakobsen
• Maltha Justesen

50 år:

• Arne Hedegaard
• Egon J. Christensen
• Egon Gydesen

25 år:

• Kristian Rosquist

10 år:

• Carsten Hindbo
• Niels Chr. Jacobsen

samt medlemmer der endnu ikke har
modtaget deres hæderstegn.
Disse bedes venligst give
besked om dette ved tilmelding.

Overrækkelse af hæderstegn:

Hæderstegn overrækkes kun hvis
man møder op til generalforsamlingen og har betalt kontingent.
Hæderstegn er gældende for
de år man har været medlem af
foreningen eller en anden forening
og IKKE regnet fra aftjenelsen ved
Den Kongelige Livgarde.

TILMELDING:

senest d. 22. marts
til Jørgen Jeppesen: 7620 1212
eller mail@jeppe-reklame.dk
Vel mødt - Med Garder hilsen

Garderforeningen
for Fredericia og Omegn

Se mere på www.garder-fredericia.dk

pbv.
Jørgen Jeppesen • OKT 77 • Formand
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Det sker:

Juletræsturen 13

2 0 1 4

var ikke begunstiget med sne, men med godt vejr. Efter
træfældning blev frokosten indtaget i kælderen hos Karen og
Arne, hvor også julemanden kiggede forbi. En hyggelig dag i
festligt Garderselskab med ægtefæller og børn.

AT SÆ HUSK
T
I DIN K TE KRYDS
ALEND
ER

SKYDNING

Hver onsdag i Middelfart
Kontakt Bent - 7594 3291
Mobil 2849 8365
for nærmere information.

BOWL ING
Første onsdag i hver
mdr. fra sept. til maj.

Torsdag d. 27. marts

Generalforsamling - Nærmere følger

Fredag d. 18. april

150-året for slaget ved Dybbøl

“Træet” pakkes
forsvarligt ind

Søndag d. 4. maj

Årgangsparade på LGK i København

Søndag d. 4. maj

4. maj højtifelighed i Fredericia
- Nærmere følger

Søndag d. 23-25. maj

Repræsentantskabsmøde i Thisted

5.og 6. juli

Den gode
julemad nydes

6 Juli fest i Fredericia
- Nærmere følger

Søndag d. 13. juli

Madkurvstur - Nærmere følger

Søndag d. 24. august

GarderPicNic - Nærmere følger

Lørdag d. 30. august

Fællesskydning på Fælleden
- Nærmere følger

Fredag d. 5. september
Soldaternes Flagdag
- Nærmere følger

Lørdag d. 20. september
Oktober

Filmaften med Garderfilm
- Nærmere følger

Søndag d. 2. november

Sidste årgangsparade i november
på Livgardens Kaserne - Fremover
er der kun årgangsparade i maj.

Julebowling
Afslutning
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Søndag d. 30. november
Juletræstur - Nærmere følger

Onsdag d. 3. december

Julebowling m. gløgg og æbleskiver

Med forbehold for ændringer

ReklameBureauet - 7620 1212 / 0314

Garder skydestævne i Vingsted
- Nærmere følger

