Konstabelgruppens

Gammeldrenge

Kontaktadresse:
Preben S. Olesen, P.O. Pedersensvej 34, Holstebro.
Tlf. 9741 0609. preben_olesen@hotmail.com
Hjemmeside: www.gammeldreng.dk
Webmaster: Jan Schou

Husk
At meddele adresseændring
At meddele hvis du får mailadresse
At oplyse hvis IKKE du ikke behøver
tilsendt girokort

Foreningen har 87 medlemmer
69 medlemmer har mailadresse
32 betaler kontingent via webbank

Ved Jydske Dragonregiment
27. årgang
Nov. 2007
Nr. 4

Generalforsamling 2008:
Generalforsamlingen 2008 er fastlagt til fredag den 29. februar i KS-messen
Vi arrangerer som sædvanligt skydekonkurrence på GESIMS fra kl. 18.00.
Når tiden nærmer sig, vil i også her høre nærmere om tilmelding, pris osv..
Næste fælles arrangement:

”Forhold i Vestsahara” v/ oberst Kurt Mosgaard, Chef JDR.
Kurt Mosgaard har været chef for FN missionen MINURSO i Vestsahara.
Missionen har det formål ved en folkeafstemning at integrere Vestsahara i Marokko,
eller blive en selvstændig stat.
FN overvåger den indgåede våbenhvile mellem Marokko og POLISARIO ved hjælp af
231 observatører fordelt på
begge sider af en 1800 km lang sandvold, som deler Vestsahara i to dele.
Sandvolden er opført og bevogtes af Marokkos hær. –
Foredraget er torsdag den 22. November 2007 kl. 19.00 i auditorium N/JDR
Der er tiltænkt en mindre forplejning med kaffe/ the – øl/ vand samt blødt brød.
Pris: Ikke fastlagt: men omkring 25 kr.
Tilmelding til Preben Olesen eller Poul Kusk senest 18. november 2007.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og Deres familie

NYHEDSBREV

Kommende arrangementer.

En rigtig glædelig jul, samt et godt
Billeder fra grillaftenen i KS-messen d. 07. september

Referat fra

Grillaftenen

Julekomsammen 2007.

Fredag den 7. september
i KS messen JDR

Lørdag d. 24. november kl. 12.00 i cafeteriet JDR.

Til arrangementet havde der tilmeldt sig 25 personer, som lige som sidste år havde en rigtig hyggelig aften.
Flemming og Tommy tændte grillen kl. 18 for at den kunne være klar
når alle var fremmødte kl. 19.
Kød & salatbar var fra cafeteriet/JDR, og der var mere end rigeligt af det
hele. Dertil bevilgede foreningen fri øl, vand samt vin hele aftenen.
Deltagerne skulle selv forsyne sig, samt selv grille sit kød, og da grillen
var både stor og varm, var der ikke nævneværdig ventetid på at få kødet
grillet.
Efter at have spist, var der 2 serier amerikansk lotteri. Lodderne blev
solgt for 2 kr. pr. stk. Gevinsterne var rødvin, store Hancock guldøl samt
forenings T-shirts.
Til det efterfølgende kaffebord var der islagkager, samt cognac/ Bailey.

Vi indbyder hermed alle vores medlemmer til dette traditionsrige julearrangement,
som afholdes af HKKF afd. Holstebro.
Eftermiddagen som i årenes løb altid har kunnet samlet 150-200 personer, er et
kryds værd i kalenderen.
Vi håber på en hyggelig eftermiddag med flæskesteg/ ris a` la mande, pølser, kaffe,
kager, juleknas, vin, øl, sodavand, underskudslotteri og hvad vi ellers kan finde på.
Dette er en eftermiddag hvor alle jule hygger sammen.
Spillemanden vil spille til dans om træet,
indtil julemanden forhåbentligt dukker op
med lidt godter til børnene.
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Pris: 100,00 kr. pr. voksen og 25, 00 kr. pr. barn.
(Husk ved tilmelding: Pomfrit børn/ kartoffelbørn)
Bindende tilmelding senest onsdag d. 14. november 2007 til
Flemming på tlf. 9613 0387 (før kl. 15)
eller Preben på tlf. 9741 0609 (efter kl. 20)

Referent + fotos: Preben Olesen

