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Formanden Olav Vibild
har ordet
Nu, hvor vi så småt tager hul på august måned, er det også der, vi starter op i Garderforeningen igen med forskellige arrangementer. Traditionen tro starter vi op med vores
grillaften. Med den meget tørre sommer, og deraf forbud mod kulgrill, må vi ændre
lidt på denne aften, med hensyn til maden. Det bliver derfor ikke til helstegt pattegris i
år, men vi har fundet en super løsning, som alle kan glæde sig til. Denne aften kommer
rådmand Mads Duedahl og fortæller om ”Fra Garder til rådmand”, og der vil også være mulighed for at sejle med de små skibe, som du selv har kommandoen over. Det hele finder sted ude på Springeren (Marine Museet). En spændende aften, som vi starter
sæsonen op med.
Som noget nyt afholder Jagtlauget d. 9/9 en fiskedag for hele familien, hvor alle medlemmer af GF Nordjylland og deres familier er meget velkomne. Her gælder det om at
få den største fisk på krogen.
5/9 er det National Flagdag, for alle der har været udsendt, og denne dag bliver også
markeret på Gammeltorv i Aalborg. En dag som vi med stor respekt bakker op om til
ære for alle udsendte og deres familier.
I Skyttelauget starter vi skydesæsonen med fugleskydning d. 11/9, hvor alle medlemmer kan deltage, og du kan evt. blive den nye fuglekonge i GF Nordjylland. En hyggelig aften, hvor det altid er dejligt at møde hinanden efter en sommerpause.
Vi håber, du får lyst til at deltage i et eller flere arrangementer i din Garderforening i
løbet af efteråret. Skulle du have forslag til et arrangement, er du meget velkommen til
at kontakte os.
Med Garderhilsen
Jan-80 Olav Vibild

KOMMENDE AKTIVITETER
GRILLAFTEN
Onsdag den 15. august KL. 18.30
Vi starter traditionen tro med den traditionelle Grillaften. I år skal vi besøge Springeren
(Marine Museet), Vestre Fjordvej 81, 9000 Aalborg. I år bliver der ikke grillet pga. tørken, så
menuen vil bestå af langtidsstegt okseroast og svinemørbrad med diverse tilbehør. Dertil
suppleres der med gasgrillstegte pølser. Efter spisningen vil rådmand Mads Duedahl causere
over emnet: Fra Garder til rådmand. Af hensyn til bestilling af mad er det nødvendigt med
tilmelding til arrangementet senest 12/8. 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 11. september 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 9/9 til oldermand
Flemming Hassing tlf. 98 38 31 22. Eller skriv til kontakt@gfnordjylland.dk

GarderGolf Region 1
Søndag den 16. september kl. 08:30
GF Nordjylland arrangerer efterårets GarderGolf turnering for hele region 1’s Garderforeninger.
Sted: Aalborg Golfklub, Jægersprisvej 35, 9000 Aalborg. Greenfee SGN klubber kr. 275
øvrige kr. 550. Match-fee kr. 125,00 inkl. frokost (pariserbøf). Præmier: Formandens vandrepokal overrækkes til bedste GF medlem. Desuden er der præmier til de 3 bedste golfere,
og 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 10. september 2018 til sekretær Niels Christian Thygesen tlf. 81 21 00 60 eller på
kontakt@gfnordjylland.dk

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

Tirsdag den 11. sep. kl. 19.30: Fugleskydning. Se anden omtale her i budstikken.

•

Tirsdag den 9. okt. kl. 19.30: Skydeaften med damer.

•

Tirsdag den 13. nov. kl. 19.30: Skydeaften/kammeratskabsaften.
Der er tilmelding til alle 3 aftener 2 dage før til
Oldermand Flemming Hassing på tlf. 98 38 31 22

På gensyn i Skyttelauget!

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

Søndag den 9. sep. kl. 09.00: Fisketur for alle medlemmer af GFN med ledsagere,
Serritslev Fiskepark, Ågårdsvej 35A, 9700 Brønderslev. Tilmelding senest 3/9 til
Henrik Pape på tlf. 22 74 77 22.

•

Oktober: Garderjagt. Sted og dato endnu ikke fastlagt. Særlig invitation udsendes.

•

Januar 2019: Garderjagt. Sted og dato endnu ikke fastlagt. Særlig invitation udsendes.

På gensyn i Jagtlauget!
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