Konstabelgruppens

Gammeldrenge
Kontaktadresse:
Preben Olesen, P.O. Pedersensvej 34, Holstebro.
Tlf. 9741 0609. preben_olesen@hotmail.com

Ved Jydske Dragonregiment
27. årgang
Aug. 2007

Hjemmeside: www.gammeldreng.dk
Webmaster: Jan Schou: email@jan-schou.dk

Til medlemmer der bruger web-bank.
Alle medlemmer der har internetadgang og benytter sig af webbank, må gerne oplyse det til mig, da foreningen sparer porto og tid
på at sende girokort ud..
Kontingentet kan indbetales direkte på foreningens konto i Danske
Bank:
Registreringsnummer: 1511, Kontonummer: 5831288

Foreningen havde pr. 01.08.2007 i alt 87 medlemmer.
Vi har registreret 69 medlemmer med mailadresser.
32 af dem har indtil nu tilmeldt sig webbank.

NYHEDSBREV

Foreningens kontonummer i Danske Bank:
Registreringsnummer: 1511, Kontonummer: 5831288

Medlem af Gammeldreng, Kurt Møller Kristensen i Irak 2004

INVITATION TIL

GRILLAFTEN
Fredag den 07. september
Kl. 19.00
Som tidligere annonceret afholder vi igen i år et hyggeligt grillparty i gårdhaven til KS
messen kun for medlemmer af ”Gammeldreng” med ledsager.
Sidste års arrangement blev en stor succes, som vi lovede at gentage.
Gårdhaven er overdækket, og der er yderligere mulighed for at tage maden med ind i
messen, hvis vejret ikke arter sig.

Efterlysning.
Vi mangler gode, sjove, spændende fotos til vores hjemmeside.
Det kan ikke passe at der ikke er flere af medlemmerne der ligger inde
med billeder fra deres soldatertid.
Send billederne til mig, enten som fotos som returneres, eller lagt på en
Cd. (Fotos returneres sammen med en Cd)
Hvis i ikke syntes at i er gode på billeder, så send nogle hvor i er sløret.
Ring til Preben, hvis i er i tvivl om hvad vi kan bruge til hjemmesiden.

Der vil være et stort varieret sortiment af forskelligt kød til grillen, samt salatbar.
Dertil vil der være vin, øl og vand.
I skal selv grille kødet; men vi har alle remedier til at det bliver vellykket.
Derefter kaffebord med lidt blødt brød for gamle tænder, samt amerikansk lotteri.
Vi forventer rekord tilslutning til dette magelige Gammeldreng arrangement.

Der kan ved tilmeldingen bestilles værelser til overnatning, efter gældende priser.
Pris: 85,00 kr. pr. deltager.
Bindende tilmelding senest mandag d. 03. september 2007 til:
Flemming Nielsen: 9613 0387 eller flnielsen@webspeed.dk
Preben Olesen : 9741 0609 eller preben_olesen@hotmail.com
Poul Kusk: 9741 4070 eller kusk1@webspeed.dk

I medbringer godt og højt humør. Vi medbringer resten. (I skal selv finde hjem)

