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Garderforeningen for Fredericia og Omegn

NOVEMBER

SÅ ER DET JUL

igen

og vi skal igen mødes til årets tur i skoven efter juletræ
og gran efterfulgt af spisning og hygge. Julemanden
dukker sikkert op igen.
- Det sker som tidligere nævnt i kalenderen ”Det sker” :

søndag d. 4. december kl. 10:00
Vi går igen i granskoven og henter træer i Kongsted hos
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Det sker:

SKYDNING
Hver onsdag kl. 18:00 i Middelfart
Er du interesseret i at skyde så kontakt
Bent Kissow Petersen - 2849 8365
for nærmere information.

BOWL ING

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

2 0 1 6

Søndag d. 4. december

Jule-træstur & frokost

Onsdag d. 7. december
Julebowling med gløgg og æbleskiver.
Vi starter med bowling kl. 19 og slutter 		
med hygge om de varme skiver.
Tilmelding til til Gunnar 7592 0472
senest d. 5.12.

Svend Arne Bechsgaard på Kongsted Engvej 8

Forbehold for ændringer

hvor vi mødes kl. 10.00
Efter træfældning og hygge i laden hos Bechsgaard kører vi til Karen og Arnes hyggelige
kælderlokaler på Diskovej, hvor vi går om juletræet og efterfølgende får vi igen mulighed for
at fylde maven med lækker julemad. - Der er igen i år godteposer og pølser til børnene.
Menuen ser således ud:
• Marineret sild
• Stegte sild
• Karrysalat
• Lun fiskefilet m/Remoulade
• Røget lakserose m/Fløde peberrod
• Tunmusse m/Rejer og dressing
• Æbleflæsk m/Bacon
• Juleskinke m/Grønlangkål
og brunede kartofler
• Sennep • Rødbeder
• Oste symphoni m/Frisk frugt
• Ris a la Mande m/Kirsebærsovs

Tilmelding til
Arne på

75 92 89 73
senest onsdag
d. 30.11

Pris pr. kuvert kr. 200.Pris pr. barn
kr. 50.-
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Støt op om foreningens arrangementer - Sæt kryds i din kalender allerede NU
& HUSK DEREFTER AT KIGGE I DIN KALENDER - og møde op • HUSK også at melde til . . .
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HUSK - Der skal betales kontingent for 2017 senest d. 15. december

ReklameBureauet - 7620 1212 / 1116

Øl kr. 15,Vin kr. 75,Snaps kr. 15,- Sodavand kr. 5,-

