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Formanden Olav Vibild har
ordet
Jeg vil gerne ønske alle et rigtig godt nytår og tak for et dejligt år, der igen er gået i
GF Nordjylland. Det er altid dejligt at se jer til vore forskellige arrangementer i GF
Nordjylland.
I GF Nordjylland får vi ofte invitationer til forskellige arrangementer, hvor også
vores fane er med. Vi deltager også gerne med fanen, når vi har
mistet et af vores medlemmer og familien ønsker, at fanen skal
være med til bisættelsen/begravelsen. Ofte falder mange af disse
opgaver i dagtimerne, og så kan det godt være svært for vores
fanebærer at være med, hver gang der er brug for fanen. Derfor vil
jeg gerne opfordre til, at kontakte mig, tlf. 2814 3501, såfremt du
skulle have lyst til lejlighedsvis, at hjælpe med fanen. Som medlem af fanebærerholdet bliver du selvfølgelig oplært i, hvordan
fanen bruges, og vil aldrig blive sendt af sted alene, der vil være
en med, som har erfaring i opgaven. Med hensyn til påklædning
må det gerne være i blå blazer og grå bukser. Har du ikke det, er
det også OK i et mørkt jakkesæt. De hvide handsker sørger GF
Nordjylland for.
I denne tid udsender vi den årlige kontingentopkrævning for 2020. Jeg er rigtig glad på GF Nordjyllands
vegne over alle jer, der er medlemmer af Garderforeningen for Nordjylland, hvorved I er med til at støtte op
om Den Kongelige Livgarde og de udsendte og vagtgående Gardere, og det selvom I ikke altid har mulighed
for, at deltage i vores arrangementer. I er derved med til at bakke op om det arbejde, der sker i GF Nordjylland. Man kan også udtrykke det sådan, at I er medlemmer af ”Garden bag Garden”. Jeg kan derfor kun opfordre til, at kender du en, eller møder en, der har været garder, men ikke er medlem af en Garderforening,
vil vi med glæde tage imod ham/hende i GF Nordjylland. Jo flere vi er, dets stærkere bliver vi.
Velkommen til jer alle her i det nye år.

Godt Nytår
Med Garderhilsen
Olav Vibild
Meddelelse fra kassereren:
Kære alle.
Husk, at I på kontingent opkrævningsgirokortet kan finde koderne til automatisk
betaling af jeres kontingent. Tilmeld jer ved betalingen i år. Så kan I, som mange
allerede har gjort, læne jer tilbage og nyde julefreden ved kommende kontingentbetalinger.

Med Garderhilsen
Jul. 71 Søren Thomassen

KOMMENDE AKTIVITETER
Skyttelauget
Alle 15 m skydninger foregår på skydebanerne på Gl. Lindholm Skole.
•

Tirsdag den 14. jan. Kl. 19.30: Skydeaften/kammeratskabsaften

•

Tirsdag den 11. feb. kl. 19.30: Katteskydning/kammeratskabsaften

•

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

•

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

•

Fredag den 15. maj kl. 19.00: Generalforsamling – invitation udsendes.

På gensyn i Skyttelauget!
Jagtlauget
•

Lørdag den 18. jan. kl. 09.00: Garderjagt hos Jesper Svarre - tilmelding senest 13/1
til oldermand Jesper Svarre tlf. 20 33 36 40

•

Maj måned: Generalforsamling – invitation udsendes. (dato endnu ikke fastsat)

• På gensyn i Jagtlauget!

Billeder fra året 2019 i GF Nordjylland
På gensyn i Skyttelauget!

Stående fra v. formand Olav Vibild, 25-års jubilar Rene Munch Jensen, 40-års jubilarer Peter Holst Jensen, Lars M.
Hansen og Jan Krogh Pedersen, 10-års jubilar Jacob Axelsen. Siddende fra v. DSL fortjensttegn i sølv Niels Christian
Thygesen, 50-års jubilarer Søren Jensen og Flemming Gregersen.
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