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Sommerferien er forbi, men . . .
. . . sommervejrett holder heldigvis stadig sin kraft indimellem bygerne og vindpustene
og vi håber da ogs
også
s at vejret viser sig fra sin lune side på søndag d. 23 august, hvor vi
griller i haven hoss Arne. Se side 3.
Derudover bringerr efteråret os til march m.v. i forbindelse med Flagdagen d. 5.9
og skydning i Ving
g
Vingsted
og på Fælleden. Og senere til film på vores fødselsdag samt
opstarter julen 20
0 i december.
2015
Husk også, at vi sskyder i Middelfart hver uge og vi bowler hver måned, i vinterhalvåret.

Museumsbesøg i Horsens
4 friske Gardere i den modne alder tog med den, ti
till llejligheden
jljlii h d
anskaffede, bus til Horsens og fik en spændende eftermiddag i
garderstuen. Hjemturen gik lige forbi Horsens Statsfængsel - som
heldigvis var lukket - så alle kom velbeholdne retur til Fredericia.
En skam der ikke vare flere med.

Feriestart ved Lillebælt.
Igen i år mødtes en lille sluttet flok og hyggestartede ferien hos Bent ved Lillbælt.
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O Får du ikke
B Garderbladet
Så ring venligst til
S
Formanden på 7620 1212
! 2620 1212 / mail@jeppe-reklame.dk
Garderbladet kan læses på
Garderforeningernes hjemmeside.

Her bliver man afkrævet
en adgangskode.
Denne er:

GAMMELGARDER.
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

FANEBÆRERE
Erik Andersen
Bent Kissow Petersen

4018 2848
7594 3291

BOWLINGLEDER
Gunnar Lund

2921 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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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

Søndag den 23. august kl. 13.00

Så er det igen tid til den årlige tradition:
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 skruer op for bluset i den store grill, så 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. 18. august til Formanden :
Tlf. 7620 1212 / 2620 1212 • mail@jeppe-reklame.dk
Er vejrguderne ikke være med os Grill’er vi i det fri, men indtager maden
i den lune hyggelige kælder.

Sidste år drøftede de “kloge hoveder”
dagens situation over den åbne
overdækkede grill.

Følg foreningen på www.garder-fredericia.dk

Hvor der bl.a. vil blive informeret yderligere om Flagdagen d. 5. september, når informition
er modtaget fra Fredericia Kommune.
Det forlyder at arrangementet starter kl. 10.00 og slutter ved 17-tiden
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Det sker:

Skydning på Fælleden
med byens andre soldaterforeninger
Lørdag d. 26 september 2015
Igen i 2015 vil vi forsøge at genneføre kapskydningen
mellem Marineforeningen, Forsvarsbrødrene og Garderforeningen.
Skydningen vil foregå på Bane Nord, der som er afspærringsfri, dvs uden skibe i sikkerheds-zonen, ingen radarog strandposter. Yderligere er der automatisk markering
på standpladsen. Skydningen gennemføres siddende.
Mødested og udgangspunkt vil være Sergentmessen på
Ryes Kaserne.
Det er også her der spises de berømte ”gule ærter med
tilbehør” til en pris af kr.110,- pr. person. I sergentmessen kan der købes diverse drikkevarer til rimelige priser.
Tilmelding senest torsdag den 17 september til Formanden
på : 7620 1212 / 2620 1212 • mail@jeppe-reklame.dk

Selve skydningen betales på standpladsen - pris kr 85,Man godt kan deltage i skydningen uden at spise med
bagefter, der skal dog stadig tilmeldes af hensyn til dannelse af skydehold.
Skydningen starter kl. 09:00, så skal du nyde en kop
kaffe mv. inden skydningen, skal du møde op kl. 08:30.
Der arrangeres som vanligt transport af DFB fra messen
til skydebanen og retur.

AT SÆ HUSK
T
I DIN K TE KRYDS
ALEND
ER

SKYDNING
Hver onsdag kl. 18:00 i Middelfart

15 mtr. Garderskydning skal
skydes senest d. 10. april
Kontakt Bent - 7594 3291 • 2849 8365
for nærmere information.

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

2 0 1 5
Søndag d. 23. august
GarderPicNic med grill. Se side 3

Lørdag d. 5. september
FLAGDAG - Nærmere følger.

Lørdag d. 19. september
Garderskydning i Vingsted - se herunder

Lørdag d. 26. september
Fælleskydning på Fælleden
- Se mere her på siden til venstre

Fredag d. 30. oktober
Vi fejrer foreningens 103 års fødselsdag
med en FilmAften - Nærmere følger.

Onsdag d. 2. december
Julebowling m. gløgg og æbleskiver

Søndag d. 6. December
Juletræstur - Nærmere følger
Forbehold for ændringer
Støt op om foreningens arrangementer
- Sæt kryds i din kalender allerede nu

& HUSK AT KIGGE I DIN KALENDER
og HUSK også at melde til . . .

Formanden og 3
gange Årsstegn på
generalforsamlingen
2015

Garderskydning i Vingsted

Se endvidere: Invitation på foreningens hjemmeside
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ReklameBureauet - 7620 1212 / 0815

Lørdag d. 19. september
T I L M E L D I N G : er ikke nødvendig. Men af hensyn til samlet transport
bedes du give Bent et praj på telefon: 7594 3107 / 28498365
Vi laver igen 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 børnebørn at skyde. Der er
geværer, som vi låner. Ammunition er gratis - De Danske Garderforeninger betaler.
Det starter i Vingsted kl. 10:30 med Stævneåbning og fl aghejsning.
Vi arrangerer fælleskørsel for interesserede. Vi mødes på P-pladsen ved busholdepladsen
ved Fredericia Banegård kl. 9:30. Der kan også køres derop direkte. Bestyrelsen håber at
mange vil deltage i dette arrangement.

