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Formanden Olav Vibild
har ordet
Så er det atter blevet tid, hvor vi udsender Budstikken med de forskellige arrangementer, som sker i Garderforeningen i løbet af efteråret. Det der er
blevet en rigtig god tradition, er vores grillaften, og dette bliver også vores første arrangement her i august, hvor vi indtager Aalborg Kaserner, og vi vil få lidt at vide om,
hvad der sker på Aalborg kaserner i dag og i fremtiden. Senere på året får vi besøg af
vores nye chef for Livgarden oberst Mads Rahbek, der bl.a. vil fortælle om sit virke
som chef for Livgarden, og de forskellige tiltag der sker i denne tid, hvor sikkerheden
bliver større og større. Arrangementet er lavet som et regionsarrangement, så medlemmer fra de andre nordjyske garderforeninger også kan deltage. Denne aften er der
også mulighed for at møde gamle garderkammerater på tværs af Nordjylland. Vi får
stadig flere medlemmer, der ønsker at være tilmeldt vores e-mailliste, ikke mindst fordi vi via e-mail meget oftere sender information. Såfremt du ønsker at modtage information fra GF-NORDJYLLAND via e-mail så send blot en e-mail til: kontakt@gfnordjylland.dk, og vi registrerer din e-mailadresse.
5.september er National Flagdag for udsendte soldater. I Aalborg vil der være en markering af denne dag ligesom sidste år, hvor jeg håber, at du og din familie vil være
med til at deltage. Se nærmere program for dagen og tidspunkter i dagspressen eller på
Folk og Sikkerheds hjemmeside.
Jeg ved ikke, om du har været inde på vores hjemmeside for nylig, hvis ikke du har,
vil du se, at der er lavet en ny opsætning på denne, som er blevet rigtig flot. Den vil
blive holdt opdateret med de forskellige ting som sker i Garderforeningen. Det er foreningens sekretær Niels Thygesen, der er webmaster på hjemmesiden.
Med Garderbudstikken starter efterårets sæson i Garderforeningen, og vi vil alle I bestyrelse glæde os til at se dig og din familie. Skulle du sidde inde med en gode ide til
et arrangement, er du meget velkommen til at kontakte mig.
Med Garderhilsen
Jan-80 Olav Vibild

KOMMENDE AKTIVITETER
GRILLAFTEN
DEN 15. august KL. 18.30
Vi starter traditionen tro med vor traditionelle Grillaften. I år skal vi besøge messen bygn. 29
Aalborg Kaserner. I forbindelse med besøget får vi en orientering fra obersten om Trainregimentet og dets opgaver. Det er nødvendigt med tilmelding til arrangementet senest 13/8.
Pga. sikkerhed skal man være noteret på deltagerlisten for at få adgang til kasernes område.
Husk at medbringe tallerkner, glas, bestik, kaffe samt hvad du/I ønsker at drikke til maden.
På gensyn.
Tilmelding senest 12/8 til Olav Vibild, tlf. 28 14 35 01, Niels Thygesen tlf. 81 21 00 60
eller e-mail til: kontakt@gfnordjylland.dk

Fugleskydning
Tirsdag den 12. sep. kl. 19:30
Vores traditionelle fugleskydning er på Gl. Lindholm Skole, hvor vi glæder os til at se alle Garderforeningens medlemmer dyste om at blive årets fuglekonge. En hyggelig og gemytlig aften. Der er
ingen forpligtelser forbundet med at blive Fuglekonge. Tilmelding senest 10/9 til oldermand
Flemming Hassing tlf. 98 38 31 22. Eller skriv til kontakt@gfnordjylland.dk

GarderGolf Region 1
Søndag den 17. sep. kl. 08:00
GF Nordjylland arrangerer efterårets GarderGolf turnering for hele region 1’s Garderforeninger.
Sted: Rold Skov golfklub, Golfvej 1, 9520 Skørping. Greenfee SNG klubber kr. 200 øvrige
kr. 400. Match-fee kr. 125,00 inkl. frokostbuffet. Præmier: Formandens vandrepokal uddeles bedste GF medlem. Desuden er der præmier til de 3 bedste golfere. Endvidere er der
præmie til den der kommer tættest på hul i et slag på green på alle par 3 huller.
Efter spisningen er der præmieoverrækkelse under kaffen.
Vi håber, som sædvanlig på et stort fremmøde til denne golfdag. Der er mulighed for at tage
en ledsager med.
Vil du med? Bindende tilmelding med oplysning om DGU nr. og handicap senest 12. september 2017 til sekretær Niels Christian Thygesen tlf. 81210060 eller på
kontakt@gfnordjylland.dk

Foredrag med chefen for Den Kongelige Livgarde
Oberst, kammerherre Mads Rahbek
Tirsdag den 3. okt. kl. 19:00
Alle medlemmer og ledsagere i Region I indbydes til et spændende foredrag med Chef Livgarden Oberst Mads Rahbæk, hvor han vil fortælle om sit liv og levned og Livgarden af i
dag og i morgen. Da det foregår på kasernen i bygn. 29, skal vi af sikkerhedsårsager, have
navn på alle som deltager. Kaffe og foredrag 50,00 kr. Nødvendig tilmelding inden 1/10 til
din lokale formand eller Olav Vibild 28 14 35 01 el. Niels Godiksen 20 90 79 01 e-mail:
n.godiksen@mail.dk og kontakt@gfnordjylland.dk

Skyttelauget
Alle arrangementer foregår på skydebanerne på Gl. Lindholm Skole.
•

Tirsdag den 12. sep. kl. 19.30: Fugleskydning. Se anden omtale her i budstikken

•

Tirsdag den 26. sep. kl. 19.30: Træningsskydning gerne med børn/børnebørn

•

Tirsdag den 10. okt. kl. 19.30: Skydeaften/kammeratskabsaften

•

Tirsdag den 24. okt. kl. 19.30: Skydeaften med damer husk tilmelding tlf. 98 38 31 22

•

Tirsdag den 14. nov. kl. 19.30: Skydeaften/kammeratskabsaften

•

Tirsdag den 28. nov. Kl. 19.30: Træningsskydning gerne med børn/børnebørn

På gensyn i Skyttelauget!

Jagtlauget
Alle medlemmer af GF Nordjylland kan tilmelde sig Jagtlaugets jagter, hvis man har
gyldigt jagttegn!
•

Lørdag den 21. okt. kl. 09.00: Garderjagt hos Anders Stenild, Julianeholm

•

Søndag den 05. nov. kl. 09.00: Garderjagt hos Poul Faurholt, Flintegården

På gensyn i Jagtlauget!
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