Johnni Olsen, årets nordjyde, kan du møde i Garderforeningen den 8. september

Nr. 49 august 2021

Formanden Olav Vibild har
ordet
Kære alle medlemmer her i Garderforeningen for Nordjylland.
Jeg håber at I alle sammen med jeres familier, er kommet godt
igennem tiden med corona.
Det har påvirket os alle og sat tankerne i gang om, at intet skal
tages for givet og mon tiden herefter bliver den samme som
før.
Jeg vil her i skrivende stund sige, at jeg er glad for, at det nu
igen bliver muligt at mødes i Garderforeningen. Jeg har manglet den sociale omgang med jer alle og nu ser det heldigvis ud til at vi kan mødes til
arrangementer og få en god snak på kryds og tværs, i sensommeren, efteråret og hen
over vinteren.
Vi har sammensat et program, af forskellige arrangementer.
Jeg vil gerne her fremhæve et vigtigt arrangement, nemlig den 5. september. Det er
flagdagen for alle vores udsendte, hvor vi samtidig kan mindes dem der betalte den
højeste pris og sige tak til alle der har været udsendt og har gjort en forskel. Der vil
igen i år være arrangement her i Aalborg. Se i dagspressen om tid og sted. Jeg håber
mange vil møde op og markere dagen.
Med denne Garderbudstik starter en ny sæson og bestyrelsen vil glæde sig til at se dig
og din familie.
Skulle du side inde med en god ide til et arrangement, er du meget velkommen til at
kontakte mig.
Med Garderhilsen

Olav Vibild
jan-80

KOMMENDE AKTIVITETER
Den 17. august samles vi til grill i Ryå, Sandmosevej 1 kl. 18.30. Familien Faurholt sponserer en pattegris og der vil være diverse tilbehør. Prisen er 100 kr., børn under 12 er gratis
med.
Tilmelding senest 8. aug. til Olav Vibild, tlf. 28 14 35 01 eller på kontakt@gfnordjylland.dk
Husk at medbringe service og drikkevarer.

Den 8. september har vi lavet et arrangement med Johnni Olsen, som er kåret til årets
nordjyde. Han vil fortælle om sin svømmetur Nordjylland rundt og sin indsamling til Julemærkehjemmet.
Arrangementet er åbent for alle gardere og afholdes i KFUMs Soldaterhjem, Høvejen 48,
9400 Nørresundby. Vi starter kl. 19.00. Der kan købes kaffe og brød på stedet og vi opkræver 50 kr. pr. deltager, som går ubeskåret til Julemærkehjemmet.
Tilmelding senest 1. sept. til Olav Vibild, tlf. 28 14 35 01 eller på kontakt@gfnordjylland.dk

Den 19. september kl. 08.30 gennemføres regionsgolfturnering i Dronninglund Golfklub, Kirkevej
12, 9300 Dronninglund.
Ud over greenfee betales match-fee på 125 kr. som indeholder frokost. Vi spiller om formandens
vandrepokal og derudover er der præmier til de 3 bedste golfere og nærmest flaget på par 3 hullerne. Det er muligt at tage en ledsager med.
Bindende tilmelding med oplysning om DGU nr. og handicap senest 14. september til Niels Christian Thygesen, tlf. 81 21 00 60 eller på kontakt@nordjylland.dk

Den 10. oktober vil der være årgangsparade på Gothergades Kaserne. Se mere i garderbladet

Den 9. november afholdes generalforsamling kl. 18.00. Her samler vi op på alle de elementer, som
corona har forhindret. Vi kommer tilbage med øvrig information.

Den 7. december afholder vi garderbanko. Her starter vi kl. 18.30 og husk at hele familien er velkommen. Vi kommer tilbage med øvrig information om stedet senere.

Skyttelauget
Den 14. september afholdes Fugleskydning på Gl. Lindholm Skole, hvor vi dyster om at
blive årets fuglekonge. Vi starter kl. 19.30. Det bliver en hyggelig aften, hvor Garderforeningen er vært ved et par stykker smørrebrød og dertil en øl. Det er ganske uforpligtigende at blive fuglekonge, altså ud over at bære æren
Tilmelding senest 11. september til oldermand Flemming Hassing, tlf. 98 38 31 22
Der vil som sædvanlig også blive arrangeret skytte- og kammeratskabsaftener. Her vil du
høre nærmere fra Skyttelauget.

På gensyn i Skyttelauget!

Jagtlauget
Jagtlauget vil arrangere 3 jagter i efteråret. Hvis du er medlem af jagtlauget, så vil du blive
direkte inviteret.
Hvis du ønsker at blive medlem af Jagtlauget, så kan du tilmelde dig ved
Oldermand Jesper Svarre, tlf. 2033 3640 eller sekretær Per Faurholt, tlf. 2223 4652

På gensyn i Jagtlauget!
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