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Kommende arrangementer.
Generalforsamling 2007:

Ved Jydske Dragonregiment
26. årgang
Nov. 2006
Nr. 4

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og Deres familie

En rigtig glædelig jul, samt et godt nyt-

NYHEDSBREV

Generalforsamlingen 2007 er fastlagt til fredag den 2. marts 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..

Billeder fra grillaftenen i KS-messen d. 25. august

REFERAT FRA

GRILLAFTENEN
Fredag den 25. august
i KS messen JDR
Til arrangementet havde der tilmeldt sig 24 personer, som alle havde en
rigtig hyggelig aften.
Flemming og jan tændte grillen kl. 18 for at den kunne være klar når alle
var fremmødte kl. 19.
Til hver var der købt en grillpakke hos slagter Lange, og der var mere
end rigeligt med kød. Som tilbehør var der forskelligt mixed salat samt
brød. 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, som først blev
solgt for 8 lodder = 20 kr., derefter 3 lodder for 5 kr. Gevinsterne var 3
flasker rødvin til rød serie, og 3 flasker hvidvin til hvid serie.
Til det efterfølgende kaffebord var der islagkager, samt cognac/ Bailey.
Alle var enige om at dette arrangement bør gentages, så det er allerede
nu besluttet, at der bliver arrangeret grillaften igen sidste fredag i august
2007.
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JULEKOMSAMMEN 2006.
Lørdag d. 25. November kl. 12.00 i cafeteriet JDR.
Dette er et familiearrangement for HKKF medlemmer samt medlemmer af Gammeldrenge.
Der vil være pølser og pommes frites til børnene, de større børn kan få ”den voksne
menu” hvis dette ønskes.
Vi håber på en hyggelig eftermiddag med KAFFE, KAGER, KNAS og hvad vi ellers kan finde på.
Dette er en eftermiddag hvor børnene kommer i første række; men der er også
plads til, at de gamle kan få en snak med hinanden.

Sammen pynter vi juletræet,
og børnene må gerne medbringe lidt pynt.
Spillemanden vil spille til dans om træet,
indtil julemanden forhåbentligt dukker op
med lidt godter til børnene.

Pris: 100,00 kr. pr. voksen og 25, 00 kr. pr. barn.
(Husk ved tilmelding: Pomfrit børn/ kartoffelbørn)

Referent + fotos: Preben Olesen

Bindende tilmelding senest onsdag d. 15. november 2006 til
Jan på tlf. 9613 0349, eller Flemming på tlf. 9613 0387

