
 
 
 
 
 
 

KØGE OG OMEGNS GARDERFORENING 
 
Køge og Omegn (45) 
Formand: Henrik Agerlin 
Engstrupvang 7 
2680  Solrød 
Tlf.  56 14 48 52 mob.: 22 41 22 88 
e-mail: hagerlin@dbmail.dk 
www.koogf.dk 

	  
Torskegilde	  2013.	  
Arrangementet fandt sted den 24. oktober. 
Formand Henrik Agerlin bød velkommen til denne aften , hvorefter vor fane blev ført 
ind. 
Alle der var mødt frem til dette arrangement, fik den dejligste nyfangede torsk ”med 
det hele”, at forlyste ganerne med. Efter indtagelsen af denne herlige spise, blev der 
uddelt hæderstegn. 
25 års tegn til, garder september 1983 Niels Hørup og 10 års tegn til, garder 
september 1966 Steen Rasmussen. Vi ønsker begge tillykke. 
Under kaffen holdt Borgmester i Solrød Kommune Niels Hørup, et spændende 
foredrag om sit liv med titlen ” fra rekrut til borgmester”. 
Tak for endnu en god aften. 
Se billeder på hjemmesiden, www.koogf.dk. 

Vor	  Fane:	  
Arrangementet fandt sted den 5. oktober 2013. 
Vor fane var igen repræsenteret i Køge By. 
Ved markeringen af jødernes flugt til Sverige, blev der holdt parade gennem byen 
hvor vor fane ved Bengt og Gorm var med i forreste linje . 

Bowling:	  
Hyggebowling med Tåstrup- og Srd.Birk Garderforeninger den 8.oktober. 
Så kom vi igen til bowling i Tåstrup, hvor vi dystede med vore kammerater og 
veninder og efterfølgende fik deller i restauranten. Tak for en hyggelig aften 
Vi spiller stadig hver onsdag i Køge Bowlingcenter, klokken 18.00-19.00. 
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 56 14 17 10. 

Skydning:	  
Tirsdag den 15. oktober fik vi skudt de første skud på den nyrenoverede skydebane. 
Ikke alt var perfekt, men vi er sikre på det er i orden til næste gang, så mød op og 
se/afprøv dine evner som skytte. Vi har materiellet. Vi skyder hver tirsdag fra 19.00-
21.00. 
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 56 65 80 23. 
 

 

 



Juleafslutning	  Skydning/Bowling:	  
Arrangementet finder sted torsdag den 12.december 2013 klokken 18.00 
Igen i år danner vores Garderstue rammen om fælles juleafslutning, mon ikke der 
kommer til at foregå spændende ting. 
Tilmelding til skyde- eller bowlingformand. 
Garderstuen: 
Er åben i forbindelse med skydning. Ole betjener alle også dem, som ikke skyder. 
Alle vore medlemmer med eller uden ledsager er velkomne. 
 
Hjemmesiden: 
Husk at besøge vor hjemmeside www.koogf.dk , hvor der er opdaterede nyheder fra 
foreningen, samt billeder fra afholdte arrangementer, nye som gamle og især fra 
besøg hos vore fødselarer. 
 
Hele bestyrelsen  ønsker alle vore medlemmer samt familie, en glædelig jul samt et 
godt 2014 . 
Sekretær  
Steen Rasmussen 
   


