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Knud Hartvigsen overlader ”Den sorte kuffert” til Poul Kusk

En hektisk start på året 2005, med både Jubilæumsfest og General-forsamling lige efter
hinanden.
En Jubilæumsfest der gik over alt forventning, og derefter en Generalforsamling med
formandsskifte, nyt skydeanlæg. Fejring af æresmedlemmer, jubilarer, bryllupsdage og runde
fødselsdage.
De kommende arrangementer er i støbeskeen; men ikke datofastlagte. Et arrangement er dog
allerede fastlagt nu, nemlig Julekomsammen, vores årlige familiearrangement sammen med
HKKF lokalafdeling.
Julekomsammen bliver lørdag den 26. november kl. 12.00 i cafeteriet/ JDR.
Der vil komme indbydelser ud i god tid til de kommende arrangementer.

Billeder fra bord nr. 7

Tekst: Preben Olesen
Fotos: Verner, Heinze & Preben
Heinze var en af dem der overnattede på kasernen.

Jubilæumsfesten den 5, marts

Kristian Andersen byder som toastmaster velkommen til Jubilæumsfesten.
Endelig oprandt så dagen, og 113 feststemte personer mødtes i cafeteriet til velkomstdrink kl. 17.30. Kl. 18.00
satte vi os til bords, og Kristian bød alle velkommen, og fortsatte med en kort orientering om den forestående
menu, samt aftenens program.
The Young Ones begyndte at spille da vi gik i gang med forretten, som var en fiske-anretning. Efter forretten
bad formanden Knud Hartvigsen om ordet, og fortalte derefter om foreningens historie gennem 25 år, fra den
spæde start til i dag, hvor vi er ca. 100 medlemmer. Foreningens slagsangs 3 første vers blev herefter sunget.
Hovedretten var 3 slags kød med diverse tilbehør, og dertil foreningens egen rødvin.
Stemningen blev en del højere da Kristian meddelte, at drikkevarer var ad libitum resten af aftenen, og ikke som
annonceret.
Efter hovedretten bad formanden for HKKF lokalafdeling Holstebro, om ordet.
Han takkede for det gode samarbejde mellem de 2 foreninger gennem årene, og kvitterede med en check på
2.500 kr. . Knud takkede for checken, og med den i hånden, håbede han at det gode samarbejde vil fortsætte i
årene fremover.
Desserten var et is- og kagebord med mousserende hvidvin til.
Efter desserten kaldte Preben foreningens 25 års jubilarer op til scenen. Knud Hartvigsen, Orla Mouritsen, Erik
Thomsen og Kristian Andersen fik her overrakt et gavekort på 3 flasker vin, som de får ved først kommende
lejlighed.
Aftenens overraskelse var et ca. 20 min. humoristisk indslag med Peter V. Koustrup, som pludselig dukkede op
iført camouflageuniform og fancy solbriller.

Efter 20 minutters sund latter, var der tid til at The Young Ones spillede op til dans.
Dansegulvet var med det samme fyldt til bristepunktet, hvilket det var indtil festen sluttede kl. ca. 01.15, med
efterfølgende natmad, som var et brød og pålægsbord.
Der har efterfølgende været mange der har tilbagemeldt, om at det var en helt forrygende god fest, som bør gentages.

