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Bestyrelsen i Vejen Gardens Støtteforening vgstotte@gmail.com 

Formand  
Pia Ernst 

Egevænget 25, Askov, 6600 Vejen 

Tlf.  41 44 11 55 

E-mail: piaernst8@gmail.com 

 

Kasserer  

Tina Foxil Kramer Schmidt 

Rølkjær 72, Askov, 6600 Vejen 

Tlf.: 61 33 00 70 

E-mail: foxiltina@gmail.com  

 

Sekretær  

Connie Skovbjerg  

Høllundvej 9, 6682 Hovborg  

Tlf. 75 39 60 21/28 89 80 21  

Email: conniemarkskovbjerg@hotmail.com  

 

Bestyrelsesmedlemmer  

Tommy Schallert  

Svaneparken 2, 6000 Kolding  

Tlf.: 26 28 21 92  

E-mail: schallert.tommy@gmail.com  

 

Rikke Lyager Petersen 

Enebærvej 7, 6600 Vejen 

Tlf.: 25 88 30 58  

E-mail: fam5@vejen-net.dk 

 

Maja Oxholm  

Gamstvej 24, 6600 Vejen  

Tlf.: 28 78 17 11  

majaoxholm@live.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedr. Medlemsskab af Støtteforeningen:  

 

Pia Matzen  

Egevænget 33, Askov, 6600 Vejen  

Tlf. 30 35 14 41  

E-mail: piamatzen1@gmail.com  

 

Eller  

 

Maja Oxholm  

Gamstvej 24, 6600 Vejen  

Tlf.: 28 78 17 11  

E-mail: majaoxholm@live.dk  

 

Garderbladet:  

Udgiver: Vejen Gardens Støtteforening  

Redaktør:  

Gitte Bruun  

Lindknudvej 3, Gjerndrup, 6650 Brørup  

tlf.: 22 91 08 13  

E-mail: garderbladet@gmail.com  

 

Billeder og artikler sendes til:  

 

 garderbladet@gmail.com  

 

Kontingent:  

125 kr./år pr. medlem.  

Familiemedlemskab 175 kr./år  

Reg. nr.: 7954  

Kontonr.: 0000697974   

 

Find og følg os på  

Facebook:  

Vejen Garden’s Venner 

mailto:piaernst8@gmail.com
mailto:foxiltina@gmail.com
mailto:conniemarkskovbjerg@hotmail.com
mailto:schallert.tommy@gmail.com
mailto:fam5@vejen-net.dk
mailto:majaoxholm@live.dk
mailto:piamatzen1@gmail.com
mailto:majaoxholm@live.dk
mailto:garderbladet@gmail.com
mailto:garderbladet@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/322683132604/
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Kontingent 2016 

KONTINGENT 2016 

Alle er   ♥ velkommen som medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OK indtjening  

Ca. 6.000 kr. har Støtteforening tjent på at lave næsten ingenting. Lars Ernst fra 

Ok har lavet et rigtig godt forarbejde. Indtjeningen har været mulig, fordi flere af 

jer har koblet jeres OK benzinkort på Støtteforeningen. Det er vi glade for. Har 

du et OK kort, men ikke koblet det på Støtteforeningen, håber vi, du vil gøre det. 

Det koster kun 1 opkald. Har du ikke et OK benzinkort, håber vi selvfølgelig og-

så, du vil tegne et og koble dig på. Se hvordan sidst i dette garderblad. 

Har du OK kort, ringer du 70 10 20 33 og oplyser, du ønsker at støtte ”Vejen 

Gardens Støtteforening” 

Har du ikke et OK kort, så se vejledning eller ring til Tommy på 26 28 21 92, så 

guider han dig igennem.  

Medlemskab:  

Enkelt medlem kr. 125,00 pr. år  

Familiemedlemskab kr. 175,00 pr. år  

 

Kan indbetales ved overførsel til Saxo Privatbank:  

 

Reg nr: 7954  

kontonr: 0000697974  

Husk at skrive navn på indbetaler 

 

Eller 

 

MobilePay :  30 35 14 41 (Pia Matzen)  

 

Spørgsmål vedrørende medlemskab, eller er du i tvivl, om du har 

indbetalt, så ring til: 

Pia Matzen 30 35 14 41 
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Forårskoncert 
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Torsdag den 28. januar afholdt Vejen Gardens Støtteforening og Vejen Idrætscenter for 3. 

gang "SMUK" Nytårskoncert. 

 

Denne gang med solisterne Søs Egelind og Christoffer Brodersen, og igen i år blev det en 

succes med et begejstret publikum.   

 

Det er p.t. ikke afgjort, om der kommer en SMUK i 2017, men skulle det ske, bliver det ik-

ke en torsdag, da dagen er uhensigtsmæssigt for mange.  

 

Fra venstre  Noah B.  Hichmann   -  

Victor Iversen & Victor Leerskov  

SMUK Nytårskoncert 2016 
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DM 2017 kommer til Vejen 
 

Det er med stor glæde, at vi kan oplyse, at DM for Bygarder 2017 kommer til at foregå i Ve-

jen, nærmere bestemt ved VIC (Vejen Idræts Center)  

 

Efter en tæt kamp med 2 andre byer, har LGF peget på Vejen som arrangør.  

 

Det er første gang siden 2003, DM kommer til Vejen.  

 

DM afholdes fra den 29. juni til den 2. juli 2017. 

 

Sæt allerede nu stort X i kalenderen, for vi skal bruge rigtig mange hjælpere, så DM bliver 

en kæmpe succes.  

 

Læs artikel fra avisen her:  

https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=10153977808194313&set=gm.10153919635397605&type=3&theater 

 

DM 2017 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153977808194313&set=gm.10153919635397605&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153977808194313&set=gm.10153919635397605&type=3&theater
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Generalforsamling Støtteforeningen 
Torsdag den 25. februar afholdt støtteforeningen den årlige generalforsamling. Denne gang i 

restaurant Nians. Der var fremmødt 35 personer. Inden generalforsamling gik i gang, blev 

der holdt 1 minus stilhed for Bente Leerskov, som dagen før tabte kampen mod kræft. Bente 

er mor til 2 drenge i Vejen Garden.  

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden, og der var en livlig debat om, hvordan vi bli-

ver bedre til at kommunikere med hinanden og få nye forældre til at hjælpe, når vi kalder på 

hænder til alle vores opgaver.  

Formandens beretning blev godkendt og det samme blev regnskabet for 2015, som gav et 

flot overskud. 

Ud af bestyrelsen gik kasserer Mette Rødkær og bestyrelsesmedlem Randi Mikkelsen. For-

mand Pia takkede for deres store indsats og overrakte en lille påskønnelse.  

 

Nye i bestyrelsen er:  

 

 

 

Rikke Petersen – nyt bestyrelsesmedlem:  

Jeg er det nye bestyrelsesmedlem. Mor til asp. Mads LP på lille-

tromme. Jeg er ansat ved Vejen, Læborg og Askov kirkegård, som 

gartner og kirketjener. Gift med Søren og har foruden Mads hans 

tvillingsøster Kamilla og storesøster Kathrine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Foxil Kramer Schmidt – Ny kasserer i Støtteforening:   

Jeg er uddannet skatterevisor, men ejer og driver i dag Lingeri og 

Tøjbutik ”Miss You” i Vejen. Jeg er gift med Rene, som arbejder 

som tømrer for Oxlund Tømrerforretning. Rene har været med i Ve-

jen Garden i over 30 år, og jeg har selv en fortid i Odense Pigegar-

de. I dag spiller jeg i Vojens Brass Band. Jeg er mor til Mikkel på 

14 år og Silje på 7 år.  Mikkel spiller saxofon i Vejen Garden, så Ve-

jen Garden fylder meget i vores liv.  

Støtteforeningen 
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Fredag den 8. januar 2016 blev der traditionen tro - for aspiranter, fanfare- og talentorkester-

drenge - afholdt nytårskur.    

Drengene var klædt i det fine tøj og råhyggede rigtig med deres kammerater. Anni var køk-

kendame og Mette og Randi serverings damer, så drengene blev vartet godt op.  

Se flere billeder og en fantastisk YMCA 

video her:  

https://www.facebook.com/

groups/995929003754824/ 

Nytårskur 

https://www.facebook.com/groups/995929003754824/
https://www.facebook.com/groups/995929003754824/
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Støtteforeningen ejer en campingvogn - en Wilk de Luxe 500, som vi gerne vil tilbyde alle 

med tilknytning til Vejen Garden at leje til ferie og weekendophold.  

 

Campingvognen er fra 1989, den indeholder 4 sovepladser og 8 siddepladser og et toilet. 

Der er både fortelt og markise.  

 

Campingvognen kan lejes for 1200 kr. for en uge og 600 for en weekend. Der gives 100 kr. i 

rabat til medlemmer af Støtteforeningen.  

 

Der skal endvidere erlægges et depositum på 

kr. 1.000, som refunderes fuldt ud, såfremt 

vognen med tilbehør afleveres i hel og ren-

gjort stand.  

 

Ring til Tommy på 26 28 21 92 for nærmere 

info.  

 

Derudover er Støtteforeningens hvide party-

telt på 6x12 m blevet  

fundet frem, og kan udlejes for 500 kr. pr. 

medlem. 

 

 

 

 

”Vejen Gardens venner” på Facebook 
 

Er du på Facebook, så husk Støtteforeningen har deres egen side som hedder ”Vejen Gar-

dens venner” 

 

Linket er: https://www.facebook.com/groups/322683132604/ 

 

Siden har p.t. 354 medlemmer.  

 

Følg med i billeder fra udrykninger, arrangemen-

ter, avisartikler om garden og andre opslag som 

gruppens medlemmer slår op på siden.  

Reklamer! :-) 

https://www.facebook.com/groups/322683132604/
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Skaf et nyt medlem af Støtteforeningen  
- Så kvitterer vi med en gave!  

 

Vi har brug for endnu flere medlemmer af Støtteforeningen, og det 

budskab vil vi meget gerne belønne dig for!  

 

Hvem andre end Støtteforeningens medlemmer er bedre til at an-

befale vores forening! Som tak for din indsats, vil vi gerne belønne 

dig med en lille gave. Du kan selvfølgelig skaffe flere nye medlemmer og derved få flere 

gaver.  

 

Kontakt Pia Matzen på 30351441 eller piamatzen1@gmail.com og oplys navn, adresse m.v. 

på nyt medlem, så kvitterer vi med en lille gave. 

 

Hjælpere søges til Vagtjobs 
 

Vejen Gardens Støtteforening arbejder som vagt til koncerter i både Horsens og Herning. I 

Horsens er det udendørs koncerter ved det gamle fængsel og i Herning er den indendørs i 

Jyske Bank Boxen. 

 

At være hjælper ved disse koncerter er en meget sjov og spændende oplevelse, og samtidig 

tjener vi penge til drengene. Vagtjobs er efterhånden en meget vigtig indtægtskilde, og DU 

kan også hjælpe til.  

 

Vores opgave er serviceopgaver, hvor man kontrollere billetter, er backstage og lignende 

funktioner.  

 

Der er kun tale om serviceopgaver så alle kan hjælpe til. Du skal blot være over 18 år og ha-

ve et smil på læben.  

 

Støtteforeningen arrangerer samkørsel, og der gives benzingodtgørelse til de, som kører. 

Har du lyst til at høre mere om, hvad opgaven går ud på, så kontakt endelig Pia Ernst på  

41 44 11 55 eller  piaernst8@gmail.com  

 

Har du lyst til modtage mail, når der er nye vagter, så kontakt Pia om dette  

via  piaernst8@gmail.com  

 

Reklamer! :-) 

mailto:piaernst8@gmail.com
mailto:piaernst8@gmail.com
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Der blev lavet et opslag på Facebook under Vejen Gardens Venner med tilhørende billeder: 

 

”Skal I nå at købe kærestebænk i dag, er det inden kl. 15, Loppegården i Gesten - Bemærk 

personerne følger ikke med” 

 

Det tog ikke lang tid at sælge kærestebænken, da først Peder Paugan & Grethe Schmidt 

valgte at være kærestepar til ære for fotografen Randi Mikkelsen  

 

Tak for hjælpen til "kæresteparret"! 

 
 

Loppegården 
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Garden på gensyn med Canada. 
 

Fredag den 1 juli rejser 63 uniformerede gardere, gardens dirigent og fem forældrerepræsen-

tanter til Canada.  

Turen går fra Billund til Edmonton med mellemlanding i Reykjavik. Rejsens endelige mål 

er Calgary, hvor garden skal deltage i det traditionsrige ”Calgary Stampede” – som også 

kaldes verdens største byfest, hvor cowboykulturen fejres med rodeo og tivoli og meget me-

re. 

Det bliver et glædeligt gensyn for mange af garderne, men der er også mange med, som gør 

denne tur for første gang. Sidst Vejen Garden var i Calgary var i 2008, men også tidligere 

har garden flere gange være på besøg i denne canadiske millionby, i den sydlige del af pro-

vinsen Alberta. Byen ligger 80 kilometer øst for Rocky Mountains, og det bliver helt sikkert 

en af turens store oplevelser for drengene at opleve denne enestående fantastiske natur, hvor 

der lever flokke af bisonokser, og hvor man kan se bjørne, hvis man er heldig. Turen er 

planlagt, så garden kører fra Edmonton op i bjergene, hvor de opholder sig nogle dage, 

blandt andet i det kendte skisportssted Banff.  

Derefter kører de ned på prærien, hvor pludselig Calgarys store skyskrabere står i horisonten 

og markerer turens endelige mål.  

I Calgary venter flere danske familier, der er emigrerede til Calgary, og som tidligere har 

været værtsfamilie for en eller flere drenge i Vejen Garden. Dem er der stadig gode forbin-

delser til. Men i lighed med turen i 2008 skal garden heller ikke denne gang bo privat ind-

kvarteret.  

Det bliver en kæmpe-oplevelse for drengene at deltage i det MEGA-store optog gennem 

Calgary med fuld musik.  

At det lader sig gøre at lave denne tur skyldes, at Vejen Gardens Støtteforening gennem fle-

re år har gjort en KÆMPE-indsats for at samle penge ind gennem de mange forskellige akti-

viteter, foreningen står for. Det skylder garden en meget stor tak for. Tak til alle, der på en 

eller anden måde har deltaget i de mange aktiviteter.  

Det er fantastisk, at Vejen Garden på denne måde får mulighed for at repræsentere vores by 

og vores land under disse fjerne himmelstrøg, hvor vi vil blive lagt mærke til. Blandt de 

350.000 tilskuere vil der være mange, der vil spørge sig selv og sidemanden: ”Vejen – hvor 

er det?”  

På denne måde forsøger Vejen Garden at være det fyrtårn i kommunen, som bærer byens 

navn ud i verden og forbinder det med musik, glæde og virksomhed, og garden skal nok vi-

de at repræsentere vores by og vores land på en måde, så det fylder enhver, der har danske 

aner, med stolthed og glæde. 

Samtidig er denne tur også vigtig for det fantastisk stærke kammeratskab, der bygges op in-

ternt i garden. 

TAK til enhver der har været med til at gøre denne tur mulig. Jeg ønsker hele garden en rig-

tig god tur.  

Canada 
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Billeder fra Canada 2008 
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Berlin Tattoo – den 5. og 6. november 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejen Garden deltager i november 2016 i Berlin Tatoo.  

Formand for Støtteforeningen Pia Ernst har lavet dette indlæg til jer som påtænker at delta-

ge: 

Berlin Tattoo vises i Max-Schmeling-Halle.  

Billetter til showet kan købes på internetsiden http://www.berlintattoo.eu  

Allerede på nuværende tidspunkt er der faktisk solgt mange billetter, og jeg vil anbefale, at I 

inden så længe orienterer jer i forhold til billetter. 

 

Jeg mailede til Max-Schmeling-Halle for at høre, hvorfor en del af sektionerne i hallen er 

skraveret. Jeg fik en mail tilbage, hvor de oplyser, at billetter i disse sektioner sælges af  et 

andet billetbureau. 

Disse billetter kan i finde og købe på internetsiden http://www.eventim.de/Tickets.html?

affiliate=EVE&doc=artistPages/

overview&fun=artist&action=overview&kuid=455322&x10=1&x11=berling 

 

Vi har - sammen med naboen - købt billetter til showet lørdag den 5. november kl. 20.00, og 

bestilt weekend overnatning på:  

NH Berlin Alexanderplatz  (via Hotels.com) 

 Landsberger Allee 26-32 

https://da.hotels.com/hotel/details.html?WOE=7&q-localised-check-

out=06/11/2016&WOD=5&q-room-0-children=0&tab=description&q-room-1-

children=0&q-localised-check-in=04/11/2016&hotel-id=164663&q-room-0-adults=2&q-

room-1-adults=2&YGF=14&MGT=2&ZSX=0&SYE=3 

Berlin 

http://www.berlintattoo.eu
http://www.eventim.de/Tickets.html?affiliate=EVE&doc=artistPages/overview&fun=artist&action=overview&kuid=455322&x10=1&x11=berling
http://www.eventim.de/Tickets.html?affiliate=EVE&doc=artistPages/overview&fun=artist&action=overview&kuid=455322&x10=1&x11=berling
http://www.eventim.de/Tickets.html?affiliate=EVE&doc=artistPages/overview&fun=artist&action=overview&kuid=455322&x10=1&x11=berling
https://da.hotels.com/hotel/details.html?WOE=7&q-localised-check-out=06/11/2016&WOD=5&q-room-0-children=0&tab=description&q-room-1-children=0&q-localised-check-in=04/11/2016&hotel-id=164663&q-room-0-adults=2&q-room-1-adults=2&YGF=14&MGT=2&ZSX=0&SYE=3
https://da.hotels.com/hotel/details.html?WOE=7&q-localised-check-out=06/11/2016&WOD=5&q-room-0-children=0&tab=description&q-room-1-children=0&q-localised-check-in=04/11/2016&hotel-id=164663&q-room-0-adults=2&q-room-1-adults=2&YGF=14&MGT=2&ZSX=0&SYE=3
https://da.hotels.com/hotel/details.html?WOE=7&q-localised-check-out=06/11/2016&WOD=5&q-room-0-children=0&tab=description&q-room-1-children=0&q-localised-check-in=04/11/2016&hotel-id=164663&q-room-0-adults=2&q-room-1-adults=2&YGF=14&MGT=2&ZSX=0&SYE=3
https://da.hotels.com/hotel/details.html?WOE=7&q-localised-check-out=06/11/2016&WOD=5&q-room-0-children=0&tab=description&q-room-1-children=0&q-localised-check-in=04/11/2016&hotel-id=164663&q-room-0-adults=2&q-room-1-adults=2&YGF=14&MGT=2&ZSX=0&SYE=3
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Gave 

Bidrag til nodestativer. 

Søster Loge nr.71 Modersmålet i Vejen uddelte tirsdag den 23. feb. 2016 overskuddet fra de-

res julestue. Foreningsmodtagerne var inviteret til en aften i Logesalen.  

Blandt modtagerne var Vejen Garden, repræsenteret af Søren Vistisen, som fortalte at bidra-

get skal gå til indkøb af nye nodestativer. 

Stor tak til Søster Loge nr. 71 for pengegaven.  
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Skibelund Krat 

Sponsor aften på Hotel Skibelund Krat  

      - af Pia Ernst 

 

”Hvad skal vi have til aftensmad?” 

Det viste vi lige præcis den fredag aften i februar, for bordet 

på Hotel Skibelund Krat var bestilt på forhånd. 

En Sponsor aften på Hotel Skibelund Krat, som er kendt for 

de hyggelige omgivelser og spændende menuer. 

 

Hotellets indehaver Maria bød velkommen, fortalte om me-

nuen, som ville blive serveret for os, samt at Vejen Gardens 

Brass Ensemble skulle underholde to gange i løbet af afte-

nen. Første gang mellem for- og hovedret, og igen mellem 

hovedretten og desserten. 

Sponsormiddagen var arrangeret således, at kr. 50 fra hver 

solgt menu gik til Vejen Gardens tur til Canada. 

Der var knap 50 gæster i alt. Ca. 20 gæster var venner eller 

familie til garden. Så mange lokale havde også fundet vejen 

til Skibelund for både at nyde en god middag og ikke 

mindst et meget velspillende Brass Ensemble.  

 

Stor tak til Hotel Skibelund Krats indehavere; Maria og Mi-

chael for fantastisk dejlig mad, for at have arrangeret spon-

sormiddagen og ikke mindst for at runde sponsorbeløbet på 

kr. 2.500 op til kr. 5.000,-  

 

I kan se flere billeder 

på både Vejen Gar-

dens venners & Hotel 

Skibelund Krats Fa-

cebook sider. samt en 

hilsen fra Skibelund 

til Vejen Garden. Kig 

forbi Facebook.  
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Julemarked 

Støtteforeningen på Julemarked 
 

Støtteforening havde igen i 2015 en bod på julemarkedet på torvet, som denne gang var i 

dagene 11-13. december.  

Der var tombola med mange fine præmier, og der blev solgt varm suppe.  

Der blev udloddet 2 billetter til SMUK koncert, som blev afholdt  i Troldesalen  28 Januar 

2016. 

Den  heldige vinder blev Bitte ..........som tog veninden med, og de fik en oplevelsesrig af-

ten.  

Tak til alle jer, som kom og støttede op omkring vores bod. 
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Kontingent 

Kontingent kaffe 
 

Traditionen tro tager jeg gerne turen rundt i Vejen By til de medlemmer, som ønsker at beta-

le kontant.  

 

Ruth Osmann inviterede igen i år et par veninder (støtte medlemmer)  og mig  til kaffe.  

Med Ruths store passion for Vejen garden blev der lige inviteret et par damer mere, som fik 

den søde besked, om de lige ville tage penge med, fordi vi holdt et lille kontingent Garder 

møde.  

 

Der blev serveret boller og hjemmebagt lagkage. 

 

Mange tak til kaffe damerne for støtten, samt til Ruth for et skønt initiativ.  

 

Jeg vil samtidig gerne takke alle vores nye samt trofaste medlemmer fra nær og fjern.  I gør 

virkelig alle en stor forskel.  

 

På vegne af støtteforeningen  

Pia Matzen 
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YouTube 

 

Følg Vejen Gardens officelle YouTube-kanal på: 

 

https://www.youtube.com/channel/UC_SOposMBMcYTrVoko4JOKw 

https://www.youtube.com/channel/UC_SOposMBMcYTrVoko4JOKw
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KLIP UD! 
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Nostalgi 
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OK Benzin aftale  

Nu kan du støtte Vejen Gardens Støtteforening, når du tanker hos OK.  

Har du OK kort ringer du 70 10 20 33 og oplyser du ønsker at støtte ”Vejen Gardens Støtte-

forening” 

Har du ikke et OK kort se vejledning eller ring til Tommy på 26 28 21 92, så guider han dig 

igennem.  

Hvis du ikke har et OK Benzinkort: 

Gå ind på www.ok.dk  

 

Klik på  

        ”Benzinkort” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik på                                       

          ”Få et gratis OK Benzinkort” 

 

 

 

 

 

 

 

”Tekst på kort” = Det navn, der 

kommer til at stå på kortet. 

Vælg en pin-kode. 

 

Udfyldes.  

ç 

ç 

http://www.ok.dk
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OK Benzin aftale  

 

 Og nu til det vigtigste:: 

 klik i rubrikken foran ”Jeg vil gerne støt-

te…. ” 

 et nyt felt åbner ”Find Klub”  

       (se nedenstående billede)   

 skriv  ”vejen” - så kommer en liste frem 

 klik på ”Vejen Gardens Støtteforening” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udfyld næste side som er: 

 - private oplysninger om bl.a. navn, e-mail og den konto, regningen skal trækkes fra, 

Og sidste side er godkendelse af dine indtastninger. 

 

OK indtjening  
3.611 kr. har Støtteforening tjent på at lave næsten ingenting. Lars Ernst fra OK har lavet 

et rigtig godt forarbejde. Indtjeningen har været mulig, fordi flere af jer har koblet jeres 

OK benzinkort på Støtteforeningen. Det er vi glade for. Har du et OK kort, men ikke kob-

let det på Støtteforening, håber vi, du vil gøre det. Det koster kun 1 opkald. Har du ikke et 

OK benzinkort, håber vi selvfølgelig også, du vil tegne et og koble dig på.  
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 April 

    Nr.  Navn       Dato Alder 

  

 

 

 

 

 

 Maj 

 Nr. Navn       Dato Alder 

 

 

 

 

 

 

 Juni 

 Nr.  Navn       Dato    Alder 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Drenge”, der fylder år: 

79 Victor Leerskov 02 13 

Asp. Lucas Brønd 02 11 

42 Rasmus Pedersen 03 24 

34 Simon Fogh-Madsen 04 20 

55 Jeppe Korsager 04 30 

45 Andreas Kåre Ernst 05 16 

75 Bastian Larsen 05 17 

8 Christoffer B. Tonnesen 06 14 

47 David Nielsen 08 29 

74 Sharujan Vallentine 08 15 

80 Kasper B. Jørgensen 09 23 

51 Peter Meegaard 12 31 

22 Jørgen Schmidt 14 50 

16 Allan Skovbjerg 20 33 

9 Halfdan S.H. Bendtsen 28 13 

56 Jacob Jessen 30 32 

52 Noah Boysen Hichmann 01 12 

84 Alexander Johan S. Cope 12 14 

32 Mathias Banke 18 17 

62 Jonas Lodberg Christensen 27 20 

38 Nicolaj Pedersen 30 28 

Asp. Thore Gynderup Bay Jørsel 01 8 

23 Kim Bo Christensen 04 14 

85 Kenneth Voss Hansen 10 17 

31 Christian B. Rødkær 12 18 

20 Jan Carsten Pedersen 16 38 

44 Daniel Bruun 18 21 

14 Frederik Kronborg Bech 19 13 

41 Peter Pagh Jessen 24 13 

10 Sharon Benedict 29 15 

81 Benjamin E. Mortensen 29 20 


