
 
 
 
 
 
 

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 

	  
Banko	  2013.	  
Arrangementet fandt sted den 18. november. 
Næsten 70 personer, gamle gardere med ledsagere, var mødt op i Sandmarksbo´s 
cafeteria til vort årlige bankospil. Formand Henrik Agerlin bød velkommen til denne 
aften, hvorefter vi indtog den dejlige spise labskovs. 
Så kom der gang i spillet om de dejlige præmier, som Flemming igen havde formået 
at indsamle, desuden var der flere gevinster sponseret af vore medlemmer. Vi takker 
alle samt vore sponsorer for dette. 
Efter bankospillet og kaffen, var der lotteri om de store kurve. Vagn løb med den 
største, tillykke til alle præmievinderne og tak til alle, for jeres opbakning til 
arrangementet. 
Se billeder på hjemmesiden, www.koogf.dk. 

Indsamling	  på	  Køge	  Torv:	  
Arrangementet fandt sted den 30. november. 
Vore pavilloner var i fokus i Køge By, da vi sammen med Veterancenter Ringsted 
samlede ind til Veteranhaven ved Slots Bjergby. Vi nåede vort mål med 
indsamlingen, således at der nu kan laves et fundament til havens flagstang, så flaget 
kan veje over dette gode initiativ for vores veteraner, der i Veteranhaven søge den ro 
og genopbygning mange har behov for. 
Tak til alle fremmødte for indsatsen. 
Se billeder på hjemmesiden, www.koogf.dk. 

Bowling:	  
Vi starter spillet igen i 2014, med opstart den 8. januar og derefter hver onsdag i 
Køge Bowlingcenter, klokken 18.00-19.00. 
Regionsbowling 2014, foregår i Roskilde Bowlingcenter den 2. februar, reserver 
allerede aftenen. Nærmere vil tilgå. 
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 56 14 17 10. 

Skydning:	  
Den 27. november skød vort regionshold i Greve, for at placere sig i den nye 
turneringsform. Alle præsterede som de skulle og vi ser på de fremtidige 
konkurrencer med spænding. 

 

 



Vi skyder desuden på vor egen skydebane hver tirsdag fra 19.00-21.00. 
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 56 65 80 23. 
 
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. 
 
Sekretær  
Steen Rasmussen 
   


