
 
 
 
 
 
 

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 

	  
Flagdag	  2013.	  
Arrangementet fandt sted den 5. september. 
15 faner, samt repræsentanter fra forskellige foreninger, havde indfundet sig ved 
Køge Kirke, for derfra at starte marchen og markeringen af Flagdagen for vore 
udsendte. 
Efter formering af paraden med Hjemmeværnorkesteret i spidsen, marcheredes til 
Køge torv, hvor Formand Henrik Agerlin og Borgmester Marie Stærke holdt taler og 
man mindedes de faldne. Paraden fortsatte til Køge Havn hvor fanerne blev rullet 
sammen og man fortsatte med hyggeligt samvær i Marinestuen. Nogle af deltagerne 
var endog så heldige, at få en rundvisning på den Hjemmeværnskutter der lå til kaj i 
Køge Havn. 
Tak for jeres fremmøde 
Se billeder på hjemmesiden, www.koogf.dk. 

Indsamling	  til	  støtte	  for	  vore	  veteraner:	  
Arrangementet finder sted den lørdag den 30. november 2013. 
I år samler vi igen ind fra vor stand på Køge Torv. Denne gang går 
indsamlingsbeløbet til vore veteraner og veterancentre. 
Mød op på Torvet og vær med til at samle ind eller bare støtte vor indsamling. 
 

Banko:	  
Så afholder vi igen det traditionsrige banko spil på Sandmarksbo xzxxdag den xx. 
november klokken 18.00. 
Alle vore gamle gardere med ledsager er velkomne og I vil med jeres fremmøde være 
med til at gøre aftenen til en god oplevelse. 
Indbydelse er udsendt. 

Bowling:	  
 Vi spiller hver onsdag i Køge Bowlingcenter, klokken 18.00. 
Alle spiller nu mod alle og vi får skarp konkurrence fra vore damer, på alle baner. 
Kom og spil med 
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 56 14 17 10. 

 

 



Skydning:	  
Vor generalprøve på de renoverede baner blev desværre lidt forsinket, men nu er vi i 
gang med at skyde igen. 
Mød op og afprøv jeres evner som skytte. 
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 
   


