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Så skal der igen grilles
Se mere
på side 3
Livgarden erobrede Fredericia
Lørdag d. 12. juli blev en fantastisk dag i Fredericia - Ikke kun
for os Gamle Gardere, men også for de 150 nye Gardere, deres
kærester og familier samt ikke mindst de mange tilskuere fra
nær og fjern der var mødt frem ved Landsoldaten kl. 10 og
derefter fulgte de 3 marcher gennem Fredericia’s lige gader
gennem dagen indtil Garderne forlod byen kl. 15.
Se billederne på side 5.
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INDHOLD:

BESTYRELSE M.V.
Formand:
Jørgen Jeppesen
OKT 77
Krügersvej 19, Sanddal 7620 1212
7000 Fredericia Mobil 2620 1212
mail@jeppe-reklame.dk
Kasserer:
Henning Kidde Bechsgaard JAN 72
Stævnebogårdsvej 15 7594 0347
7000 Fredericia Mobil 2477 3107
hebec@profibermail.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
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
Erik Andersen
JAN 62
Nederager 5
7120 Vejle Øst
4018 2848
erikmichaelandersen@gmail.com

FANEBÆRERE
Erik Andersen
Bent Kissow Petersen

4018 2848
7594 3291

BOWLINGLEDER
Gunnar Lund

7591 2088

SKYDELEDER
Bent Kissow Petersen

7594 3291

GARDER NYT
Jørgen Jeppesen

7620 1212

Bestyrelsessuppleanter
Edmund Hedegaard
Bjørn Mathiasen

Bilagskontrollanter
Finn B. Johansen
Bjørn Mathiasen
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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
Har du ikke allerede betalt dit kontingent for
2014 er det tid at få det gjort.
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
Der sker mange ting i Garderforeningen,
i De Danske Garderforeninger og i Livgarden
Noget planlægges hurtigt
og sker imellem udgivelserne af GarderNyt og Garderbladet
HOLD DERFOR ØJE MED AKTIVITETERNE PÅ :

www.garder-fredericia.dk
www.garderforeningerne.dk
www.forsvaret.dk/lg
www.garderkortet.dk
www.gardershop.dk

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

GardenPicNic GardenPicNic
Søndag den 24. august kl. 13.00
Så er det igen tid til
den årlige tradition i foreningen.

En eftermiddag i familiens tegn med grillmad, hygge for
de voksne og legemuligheder for børn og børnebørn samt
selvfølgelig de voksne der stadig har et legebarn i sig.
Vi mødes i haven hos Karen og Arne kl 13.
Deltagerne skal selv medbringe mad,
bestik og tallerkerner.
Borde og stole er der sørget for.
Arne har skruet op for bluset i store grill er
tændt og der er mulighed for selv at grille
medbragt kød, pølser og brød etc.
Drikkevarer købes til rimelige priser ( Vin,
øl, vand, små skarpe og kaffe/the)
TILMELDING senest fredag d. 22. august.
til Formanden : Tlf. 7620 1212 / 2620 1212
• mail@jeppe-reklame.dk

Glimt fra sidste år

Skulle vejrguderne ikke være med os - Griller vi i det fri, men maden
indtager vi i den lune hyggelige kælder.
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Fællesskydning på Fælleden
med Marineforeningen og Forsvarsbrødrene
LØRDAG d. 30. AUGUST
Så indkalder vi igen til Fællesskydning på Fælleden mellem Marineforeningen, Forsvarsbrødrene og Garderforeningen.
Skydningen vil, som sidste år foregå på Bane
Nord, som er afspærringsfri, dvs. ingen pauser
grundet skibe i sikkerhedszonen.
Yderligere er der automatisk markering på standpladsen. Alt sammen faktorer som letter tiden for skydningerne væstentligt.

NYT NYT : Skydningen gennemføres siddende.
Mødested og udgangspunkt vil være indgangen til Konstabelmessen på den anden side af
bygningen, hvor Sergentmessen findes på Ryes Kaserne - Treldevej 110, 7000 Fredericia.
Det er også her de berømte ”gule ærter med tilbehør” spises til en billig pris
af kr. 110.00 pr. person.
Selve skydningen betales på standpladsen - pris kr 85.00
Det skal pointeres at man godt kan deltage i skydningen uden at købe spisebillet. Man er
velkommen til at medbringe egen madpakke, man skal dog stadig tilmelde sig af hensyn
til opdækning og dannelse af skydehold. Der kan også deltages i spisningen uden at man
skyder.
I spisesalen kan der købes diverse drikkelse til en
TILMELDING:
rimelig priser.
Senest mandag d. 25. august
Skydningen starter kl. 0900 på 200 m. banen, så
på
skal du nyde en kop kaffe mv. inden og være med
7620 1212 / 2620 1212
på første skydehold skal du møde op kl. 0830.
Egentransport mellem Sergentmesse og bane Nord
mail@jeppe-reklame.dk
er ikke mulig, der arrangeres transport af DFB.

Garderskydning i Vingsted
LØRDAG d. 20 september
Vi laver i år foreningens deltagelse om til en hyggelig familietur for hele familien med
medbragt mad. Der kan også købes mad og drikkevarer i Vingsted Centret.
Vi skyder de forskellige skydninger, som vi hver især har lyst til at skyde - 15, 50
og 200 meter. Det er muligt for både Gamle Gardere, ægtfæller, børn og
TILMELDING:
børnebørn at skyde. Der er geværer, som vi låner. Ammunition er gratis - De
er ikke nødvendig. Men af
Danske Garderforeninger betaler.
hensyn til samlet transport Det starter i Vingsted kl. 10:30 med Stævneåbning og flaghejsning.
bedes du give Bent et praj
Vi arrangerer fælleskørsel for interesserede. Vi mødes på P-pladsen ved
på telefon:
busholdepladsen ved Fredericia Banegård kl. 9:30. Der kan også køres
7620 1212
derop direkte. Bestyrelsen håber at mange vil deltage i dette arrangement.

2620 1212

BENT gi’r 1 flaske SNAPS til bedste skytte på 200 mtr.-banen.

Se endvidere: http://www.garderforeningerne.dk/pdf/vi_ind_14.pdf
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BLÅ MARCH i Fredericia
23 Gamle Gardere gik i front efterfulgt af 2 tambourer og de 3 kompagnier med 150
nyudklækkede Gardere på Blå March gennem Fredericia. På fortove og pladser fulgte flere hundrede tilskuere med masser af kameraer, de nye Gardere på deres march
gennem byen fra Landsoldaten med første stop hos Gunnar i Citybowling, hvor Gunnar og Albani gav en omgang. Efter forplejning rundt om i byen, marcheredes der fra
Büllows Plads til Rådhuset, hvor byen holdt en lille reception. Slutteligt marcheredes
der fra Rådhuset og ud til stranden foran Büllows Kaserne, hvor der var fotografering
med Lillebælt i baggrunden, inden turen gik til Blå Fest på Munkebjerg.
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Det sker:

Ferie•Hygge•Start 2014

2 0 1 4

AT SÆ HUSK
T
I DIN K TE KRYDS
ALEND
ER

Søndag d. 29 juni var vi beriget med dejligt varmt solrigt vejr til S K Y D N I N G
Hver onsdag i Middelfart
den årlige spisning med udsigt over Lillebælt.
Kontakt Bent - 7594 3291
De kreative madpakker var smurt, Arne havde kølet drikkevaMobil 2849 8365
rerne ned og det blev meget hurtigt en hyggelig eftermiddag
for nærmere information.
med spisning, gåtur langs vandet og i det skønne område ved
Lillenæs. Igen i år et hyggeligt arrangement, med tak til Bent
BOWL ING
for lån af lokaliteterne.
Første onsdag i hver mdr.
fra sept. til maj.
Søndag d. 24. august
GarderPicNic 2014 - SE SIDE 3

Det er vådt

Lørdag d. 30. august
Fællesskydning på Fælleden 2014
- SE SIDE 4

Nye tiltag
studeres

Fredag d. 5. september
Soldaternes Flagdag
- Nærmere følger via e-mail.

Lørdag d. 20. september
Garder skydestævne i Vingsted 2014
- SE SIDE 4

Fredag d. 31. oktober
Vi fejrer at foreningen er 112 år
Filmaften med spisning og garderfilm
- Nærmere følger

Søndag d. 2. november

Markvandring

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

Onsdag d. 3. december
Julebowling m. gløgg og æbleskiver

Søndag d. 7. December

Brovandring

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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ReklameBureauet - 7620 1212 / 0614

Juletræstur - Nærmere følger
Med forbehold for ændringer

