
3 
2016 

 

Gardens drenge 
i Berlin! 

 



2 Vejen Gardens Støtteforening 

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  
 
Kontingent 2017 
Medlemskab:  
Enkelt medlem kr. 125,00 pr. år  
Familiemedlemskab kr. 175,00 pr. år  
Kan indbetales ved overførsel til Saxo Pri-
vatbank:  
Reg nr: 7954  
Kontonummer: 0000697974  
Husk at skrive indbetalers navn  
MobilePay: 30 35 14 41 (Pia Matzen)  
 
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  
 
 

Find og følg os på  
Facebook:  

Vejen Garden’s Venner 

Har du møbler eller andre 
gode ting - evt. fra et 

dødsbo - du vil sponserer 
til Vejen Garden, så kon-

takt os på mobil nr.  
71 75 93 98  

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:garderbladet@gmail.com
mailto:garderbladet@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/322683132604/
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Berlin Tattoo  -  d. 5. og 6. november 2016 
Med familien til Berlin 
 
Efter flere års snak omkring en tur til Berlin, blev afrejsedato sat i for-
bindelse med Vejen Gardens deltagelse i Berlin Tattoo 2016. Bedstefar 
og bedstemor kender næsten Berlin ”som deres egen bukselomme”, og 
stod derfor ikke tilbage for at arrangere turen. 
Onsdag morgen drog bil med Noah, bedsteforældre, forældre og hund 
afsted. Hotel på Kurfürstendam var bestilt, og vi boede så fint på den 
brede allé, nabo til både Gucci, Cartier og Matinique. 
Torsdagens program bød på Brandenburger Tor,  Mindesmærket for de 
myrdede jøder og Sigge Søjlen. Udsigten fra den smukke søjle var fanta-
stisk, der var overblik til de lange allér, Tier Garden, og ikke mindst var 
det en oplevelse at fornemme mærkerne efter de hundredevis af skudhul-
ler, der stadig stod mejslet i granitten og se kanonerne, der jo blev an-
bragt i søjlen efter sejren over Danmark i 1864. 
Fredag var vi ude og se et stykke af Berlinmuren, og hvor vi, på attrakti-
onen ”The Berlin Wall”, fik fornemmelsen af at stå i Vest og kigge ind i 
øst. Trabi World bød på farvestrålende og sjove modeller af den kommu-
nistiske kultbil. Dagen blev efter Noahs ønske afsluttet i Französische 
Strasse, hvor Rittersport har deres helt egen chokoladeverden, og hvor 
man selv kan bestemme fyldet eller farven på sin firkant. Oveni i choko-
laden, fandt han også nogle længe ønsket Michael Jordan sko, så dagen 
kunne vist ikke være mere fuldendt. 
Lørdag var der kun nogle få ting på programmet om formiddagen, da 
energien skulle holde til lørdag aften, hvor vi spændt så frem til det store 
Tattoo-show. Fascinerende bygninger som Domkirken i Berlin, 
”Pudderdåsen og læbestiften” samt Gedächtnis kirken blev besøgt, hvor-
efter vi tog et par timers hvil inden aftenens udflugt til Max-Schmeling 
Halle stod for tur. 
Som ”toppen af kransekagen” eller ”festfyrværkeriet” oplevede vi et 
storslået og fantastisk show, hvor Vejen Garden helt klart stod for afte-
nens bedste og flotteste forestilling. Vi var stolte – både som danskere, 
men også som en del af ”Garden-familien”, og nød hvert et sekund af 
dette musik- og showeldorado. Vi lagde specielt mærke til, at under Ve-
jen Gardens show, var publikum fuldstændig tryllebundet og der var ma-
gi i salen. 

Karin Boysen 
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DM for Bygarder 2017 
Centrum for DM bliver Vejen Idrætscenter. 
  
Alle deltagende Bygarder ankommer senest kl. 17.00 den 29. juni for at deltage i Stjerne-
march gennem Vejen By. Den officielle åbning af DM vil komme til at foregå på det gamle 
Stadion ved Fuglsangsalle. 
 Ved den gamle Vejen Hal vil der blive oprettet camping for alle supporter, samt afvikles 
supporter fest lørdag aften.  Alle skoler i Vejen by og måske Askov vil blive brugt til ind-
kvartering af bygarderne. 
 Vi får brug for rigtig mange frivillige hænder i.f.m. afvikling af arrangementet, hvorfor alle, 
der har tid og lyst, er meget velkomne til allerede nu at kontakte Pia Ernst, som er ansvarlig 
for at få samlet tilstrækkeligt med frivillige hjælpere. 
 Vi vil i lig med sidste gang, havde alle garderuniformer udstillet i butikkerne i Vejen By. 
Tina Foxil er ansvarlig herfor. 
 March konkurrencerne vil blive afviklet i Vejen By – forventer at det bliver fredag formid-
dag. 
 Bygarder, som ikke deltager i konkurrencer, er inviteret til at deltage fra lørdag til søndag. 
Bygarder udenfor konkurrence vil marchere gennem Vejen by om lørdagen. 
 Teddy Schønberg har allerede udarbejdet første udkast til Garderavisen. Salg af annoncer 
påbegyndes i det nye år, så har I et godt kendskab til erhvervslivet, så er I mere end velkom-
ne til at opfordre dem til at tegne en annonce. 
 Landsgarderforeningen fejrer i år deres 25 års jubilæum, hvorfor borgmestre fra de delta-
gende bygarder, tidligere bestyrelsesmedlemmer i Landsgarderforeningen m.fl. vil blive in-
viteret til reception i Vejen om lørdagen, og det er håbet, at flere af gæsterne vil blive og 
deltage i festen lørdag aften samt overvære konkurrencerne søndag. 
 Styregruppen for DM for Bygarder i Vejen udgør p.t. Ferdinand Jepsen, Teddy Schønberg, 
Pia Ernst, Mette Rødkær og undertegnede. 
 Det er besluttet, at vi afvikles et pengeløst arrangement, d.v.s. at der betales med mobil pay. 
 Entre billetter, camping m.m. er allerede sat til salg. Entre billetter kan købes 
på www.billetskuret.dk Måske en julegaveide til familie og venner? 
 
 Har I gode ideer og forslag til indhold af arrangementet eller bare gode forslag, så hører vi 
meget gerne fra jer. 
 
 Alle i og omkring Vejen Garden ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringen-
de nytår, hvor fokus og opmærksomheden især vil være rettet mod, at vi skal arrangerer et 
endnu bedre DM end vi gjorde sidst. 
  
 Med venlig hilsen 
 
Tove Lykke Gæmelke  

http://www.billetskuret.dk/
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DM for Bygarder 2017 
     Frivillig hjælper til DM for bygarder 2017 
 
Støtteforeningen får i forbindelse med Gardens 
værtskab i 2017 brug for rigtig, rigtig mange 
frivillige hjælpere til at løse opgaverne omkring 
afvikling af garder-DM. 
 
Der er tale om hjælp til mange forskellige opgaver. 
I starten af det nye år vil vi melde mere specifikt 
ud omkring omfanget og mere om de forskellige 
opgaver, men allerede nu beder vi dig, din familie, 
din nabo, din fritidsklub, din madklub og din 
kortklub om at sætte kryds i kalenderen. 
 
Du kan være med til at give garderne og de 
besøgende en fantastisk oplevelse – og selv blive 
en del af dette store arrangement, hvor du får 
mulighed for at opleve et DM ”indefra”. 

 
Udfyld nedenstående tilmelding og send den til piaernst8@gmail.com 
 
 
 

 
 

 
VEJEN GARDEN – DM 2017 - Frivillige hjælpere 

Vil du være frivillig hjælper ved DM for bygarder i Vejen – 29. juni til 2. juli. 
 
 
Navn:___________________________________________   Mobil: _____________________________  Alder: ___________ 
 
Mail-adresse: ________________________________________________________ 
 
Adresse: __________________________________________________________________________________ 
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Garder Christoffer  
 
Forbrugermessen i Vejen d. 30 oktober 2016 var min første udrykning med min tuba efter 4 
år i uniform.  
Var mange spørgsmål - hvilke numre skal vi spille, I hvilken rækkefølge osv.  
Det var en stor dag at kunne sige farvel til fanefarekorpset og rykke videre. Jeg havde rigtig 
mange sommerfugle i maven og var meget nervøs og mange nerver på. Jeg gik mellem de 2 
rutinerede tuba spiller Andreas og Morten D.   
Jeg synes ikke selv det gik alt for godt, men fik stor ros af de ældre garder at de synes det 
gik godt og det varmede.  
Jeg havde hele min familie med og min mor tog video så jeg bagefter kunne høre det.  
Jeg glæder mig til at være rykket videre og de nye udfordringer I garden og mange nye 
numre der nu skal læres, men har også nydt at gå med dannebrog fanen og båret den med 
stolthed.  
Jeg er rigtig stolt af at være VEJEN GARDER og min allerbedst ven har jeg fået i Vejen 
Garden.  
Christoffer nr. 8. - 

Brev fra en garder 
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  Mads Lyager Petersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejen Gardens Fanfare trup... 
 
Fanfaretruppen i Vejen Garden er utrolig godt og selvstændigt kørende! Det beviser de gang 
på gang, hvor de bliver hyret til forskellige spillejobs.  
Fanfaretruppen spillede blandt andet i Askov til Ikeda Dam, flot og storslået arrangement, 
som startede ved kæret, hvor de flotte, smilende fanfaredrenge spillede så smukt for de far-
vestrålende Japanere. Efter et par numre og en enkelt tale, banede VG-drengene vejen frem 
til Højskolen, hvor de gav et ekstra nummer, og så var der fri kagebord og sodavand, som de 
nød med velbehag. 
De søde Japanske piger syntes selvfølgelig også, vores drenge var lidt charmerende, og bil-
lederne her taler vist for sig selv. 
Ikeda Dam er et fantastisk arrangement, som næsten tryllebinder os forældre til at ta` en 
ekstra kop kaffe og blive hængende lidt længere. 

Nye gardere i uniform 
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Julemesse Holsted 
  
Mens der fra højtaleren i toget lyder: "næste station: Nyborg", er det min opgave at skrive et 
par ord om oplevelserne ved Julemessen i Holsted på vegne af Støtteforeningen. Hvordan 
kommer jeg i gang? Som sædvanlig er det lige før dead-line på Garder-bladet, og har man 
lovet noget, ja, så skal det holdes. 
  
Men, der kan mentalt være langt mellem en konference i København "om den globale dele-
økonomiske forretningsudvikling som løsningsmodel af fremtidige udfordringer som klima-
forandring, bæredygtighed  og de nye evolutioner"  - og så til "Connie, vil du lige skrive et 
par ord til Garderbladet om julemessen?".. og så alligevel ikke... Målet med deleøkonomi 
er nemlig, at få mest ud af de ressourcer, vi har til rådighed! 
  
Der er faktisk dét, der praktiseres, når frivillige deler ressourcer på julemessen, så det kan 
blive win-win for både arrangørerne og Vejen Garden. Igen i år sad der forældre og søsken-
de  og venner ved indgangen, der smilende bød gæsterne til velkommen; samtidig med, 
at forældrerepræsentanterne stod på en festlig pyntet blomsterstand i hallen. Her solgte de 
lodder til tombolaen og fik en hyggesnak om Vejen Gardens aktiviteter og oplevelser, der er 
belønningen for konstant træning i time- og årevis. "Det lille 6-mand-orkester" underholdt 
fra scenen, og den heldige vinder af hovedgevinsten i tombolaen, Doris Aaskov, kan glæde 
sig til deres optræden ved en "hjemme-hos-koncert". 
  
Sådan deler vi ressourcer i Støtteforeningen og opnår økonomisk gevinst, der gives til Vejen 
Gardens daglige drift. Tusind tak til alle, som giver en hånd med og støtter op om vores mu-
sikalske drenge - uanset om det er som hjælpere, optrædende, samarbejdspartnere ved jule-
messen, lyttere eller købere af lodderne! Hver for sig kan vi noget, men sammen kan vi me-
get mere ... 
  
På vegne af Støtteforeningen 
Connie M. Skovbjerg  

Julemesse Holsted 
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Efterlysning af saltdejs mesteren GAV BONUS - 
 
I sidste udgave af garderbladet efterlyste Pia Matzen mesteren til den flotte VG garder figur, 
som hun har fået af familie medlemmer i støtteforeningen.    
 
Hej Pia 
Jeg har af omveje (Helle Fabrin) set, at du efterlyser, hvor den lille garder kommer 
fra. 
I forbindelse med loppemarkeder, hvor der skulle afleveres 2 gaver til tombolaen, 
fremstillede jeg nogle år i træk et par gardere, imens min søn var aktiv i garden. 
Hvor mange jeg har lavet, kan jeg ikke huske, men det er blevet til nogle stykker. 
Jeg mener, at jeg har lavet et par med trommer, et par med saxofon og et par med 
trompet. Jeg har sjovt nok en liggende endnu, for tænk hvis jeg skulle få tid og lyst til 
at lave en igen, så er det rart med en at kigge efter for at huske detaljerne. (Der er jo 
ingen uniform i hjemmet længere) 
Jeg er overrasket og glad for, at der stadigvæk findes et eksemplar, som er til glæde for 
en garderfamilie. 
Hilsen den glade giver og fremstiller. 
Maren Rise 
Mange tak til Maren for den skønne historie & figur samt Helle for hjælp til at opklare 
efterlysningen.  

Saltdejsfigur 
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Open By night:  
Det er nu 3. gang. Vejen Gardens Støtteforening havde en stand til Open By Night, hvor der 
blev solgt en del merchandise. 
Desuden havde vi Leif Sole fra OK Benzin repræsenteret på standen, idet det er blevet mu-
ligt at støtte Vejen Garden, hver gang du tanker med dit OK benzin kort. Dette nye tiltag er 
vi meget glade for. 
Man er velkommen til at kontakte Leif på mail, hvis man har spørgsmål til ens OK kort eller 
har brug for hjælp til at støtte VG. Send mail til: solelverdal@mail.dk 
 

Open Air check   

Vejen Gardens Støtteforening stillede med 27 hjælpere under arrangementet, hvor vi fik 
nogle helt fantastisk gode timer og oplevelser.  

Nu er regnskabet for 2016 afsluttet, og Vejen Open Air 2016 gav et flot overskud, og der-
med er der også en økonomisk gevinst til foreningerne  

 

Støtteforeningen på Julemarked  
Støtteforening har igen i år en bod på julemarkedet på torvet som i år er den 9-11. decem-
ber.  
Vi har igen i år tombola med mange fine præmier. Kom og støt Vejen Garden. 

mailto:solelverdal@mail.dk
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Til opslagstavlen 

 

9.-11. december Støtteforeningen på julemarkedet 

8. januar 
9.00-15.00 

Loppegården er åben 

5. februar 
9.00-15.00 

Loppegården er åben 

28. februar 2017 Generalforsamling i Støtteforeningen 

5. marts 
9.00-15.00 

Loppegården er åben 

2. april 
9.00-15.00 

Loppegården er åben 

7. maj 
9.00-15.00 

Loppegården er åben 

11. juni 
9.00-15.00 

Loppegården er åben 

Torsdag - Søndag 
29 juni til 2 juli 
2017 

DM for Bygarder 2017 
(Har du lyst til at være frivillig hjælper? 
Kontakt: piaernst8@gmail.com) 
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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. 369 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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SMUK 
SMUK med Jens Chr. 
 
Jeg hedder Jens Christian Lietzen, og 
har gennem de sidste 6 år haft fornø-
jelsen af at være dirigent i Vejen Gar-
den.  
Privat bor jeg i Haderslev, hvor jeg er 
ansat i Slesvigske Musikkorps – også 
kaldet SMUK; SMUK er ét af Forsva-
rets tre professionelle musikkorps - de 
to øvrige er Prinsens Musikkorps og 
Livgardens Musikkorps. 
Udover de mange hyggelige oplevelser 
med drengene i Vejen Garden, har min 
største motivation for arbejdet som di-
rigent i garden faktisk baggrund i egne 
erfaringer. Min egen musikalske løbe-
bane startede nemlig i et orkester me-
get lig Vejen Garden, i Viborg FDF, 
hvor jeg som barn og ung spillede tu-
ba. Allerede som 15-16-årig besluttede 
jeg mig for at forfølge drømmen om at 
blive professionel tubaist.  Som 20-
årig søgte jeg ind, og blev optaget på 
konservatoriet i Århus, og afsluttede 
uddannelsen i 1991. 
Herefter arbejdede jeg nogle år som 
vikar og freelance-musiker. Det orke-
ster, som jeg holdt mest af at vikariere i, var SMUK, så da der blev en stilling ledig i 1995, 
var det oplagt for mig at søge den. I den forbindelse skiftede jeg instrument fra tuba til 
euphonium. Musikerstillinger besættes altid efter konkurrence således, at den, der spiller 
bedst til konkurrencen, får stillingen, hvis vedkommende er egnet.  Jeg vandt, og har indtil 
nu haft 21 fantastiske år i SMUK. 
SMUK spiller hovedsageligt til parader og mærkedage i Forsvaret og for Kongehuset. Hver 
fredag går vi parade gennem Haderslev by. Udover de militære opgaver skal musikkorpset 
afspejle Forsvaret, som en både moderne og traditionsbevarende virksomhed. Dette giver os 
blandt andet mulighed for, at spille de populære nytårskoncerter, hvor vi får mulighed for at 
slå os løs i mange forskellige genrer og med kendte solister.  I januar 2017 spiller SMUK 
igen nytårskoncert i Vejen. Det glæder jeg mig til, ligesom jeg glæder mig til mange flere 
gode og kommende musikalske oplevelser med Vejen Garden. 
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Julegaveide  
 
Giv en uforglemmelig julegave til dine ansatte, familie, venner m.v. til SMUK koncerten i 
VIC den 25 januar. Oplev 80’er ikonerne Rugsted & Kreutzfeldt sammen med SMUK give 
en forrygende koncert. I SMUK spiller dirigenten for VG Jens Chr. Lietzen. 
 
Køber du en billet, støtter du samtidig drengene i VG, da en del af overskuddet går til 
VG.  

SMUK 
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Loppegårdens 1 år fødselsdag. 
Det var med glæde at støtteforeningen kunne fejre 1 års fødselsdag på Loppegården i Ge-
sten. 
Dette var ikke muligt uden alle de venlige givere og de flittige hænder som gør et helt fanta-
stisk stykke arbejde. Der var virkelig gang i salget af lopper i alle dele af hallen lige fra 
møbler- nips - lamper-tøj - bøger- porcelæn samt køkken grej m.m. og det var skønt med 
alle de glade besøgende som kom forbi for at gøre en god handel og støtte Vejen Garden. 
 
Mange benyttede lejligheden til at købe kaffe-kage-pølser samt drikke varer, sidde ved de 
opstillede borde for at nyde stemningen samt pakke lodder op.  
 
 Igen i år havde vi tombola og den blev flittig besøgt 
for der var virkelig rift om de mange fantastisk gaver 
som garder drengene havde indsamlet i flere byer. Det 
var en stor overraskelse at vi fik sponsoreret masser af 
lækker kvalitets værktøj så mændene stod også i kø for 
at købe lodder.  
De glade vindere har afhentet deres gaver - 

 

Loppegården 

Tommy havde gang i salget af grill 
pølser til en flad 20kr 

Vinder af herregaven blev BLÅ LOD   A31  

Vinder af damegaven blev RØD LOD   B9  
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Loppegården 

De dygtige tombola-gave-indsamlere 

Mads L. Petersen – Lucas Brønd – Peter V. Nissen – Christoffer P. Jessen – Gustav B. 
Jepsen – Jacob Axelgaard 

Frederik K. Beck  Jonas S. Haysen  
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Loppegården 
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Loppegården 
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Støtteforeningen 
Generalforsamling i Støtteforening 
Generalforsamling i Støtteforeningen afholdes tirsdag den 28.2.2017. Se efter indkaldelse i 
Ugeavisen. 
Sæt allerede nu stort X i kalenderen.  

Vejen Gardens nye hjemmeside 
VG har fået ny hjemmeside. Tjek den ud på: 
https://www.vejengarden.dk/ 

https://www.vejengarden.dk/
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REKLAME! 
Salg af Pins 

 
Støtteforeningen har investeret i pins, som 
vi sælger for 25 kr. pr. stk.  
 
Få dig unik merchandise og støt VG.  
 
Ønsker du at købe, så kontakt Anni i kælde-
ren. 

Kontingent 2017 
Nu nærmer tiden sig til kontingent for 2017. I den forbindelse vil støtteforeningen 
gerne sige stor tak til alle vores medlemmer. Vi er meget glade for jeres støtte. 
Kontingent bedes indbetalt senest 15. februar 2017 
Støtteforeningen ønsker jer alle god jul og godt nytår. 
 
 Medlemskab:  
Enkelt medlem kr. 125,00 pr. år  
Familiemedlemskab kr. 175,00 pr. år  
Kan indbetales ved overførsel til Saxo Privatbank:  
Reg nr: 7954  
Kontonummer: 0000697974  

Husk at skrive indbetalers navn  
Eller 

MobilePay: 30 35 14 41 (Pia Matzen)  
 
Spørgsmål vedrørende medlemskab så ring til Pia Matzen 30 35 14 41  
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Stemningsbilleder fra juleudrykninger 2016 
 

 

Askov 

 

 

 

 

Gram 

 

 

 

Vejen 

 

 

 

 

Egtved 
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OK Benzin aftale  
  
 
 
OK Benzinkort-sponsoraftale 
 
 
Støt Vejen Garden Støtteforening når du tanker hos OK.  
 
Støtteforeningen modtager: 
6 øre for hver liter benzin eller diesel, der tankes. 
Bonus på 200 kr, når der første gang er tanket 500 liter brændstof på OK kortet. (Gælder 

alene for nytegnede kort)  
 
Hvis du allerede har et OK kort. 
så ringer du til OK til deres kundeservice på tlf.nr. 7010 2033 (nr. står bag på dit kort) 
her fortæller du, at du ønsker at støtte ”Vejen Gardens Støtteforening”  

Støtteforeningen har sponsor nr. 561793  
 
 
Hvis du ikke har et OK kort: 
Gå ind på www.ok.dk 
Klik på Ikonet – ”benzinkort” Æ ny side åbner 
Klik på ”Få et gratis OK Benzinkort Æ  ny side åbner 
Indtast i de tre felter; Navn, pinkode og forventet forbrug Æ Klik på ”gå videre” 
Klik i firkant ud for ”Jeg vil gerne støtte min klub/forening 

  Nyt felt åbner Æ her skrives ”Vejen G”  Æ så kommer siden selv og foreslår  
          Vejen Gardens Støtteforening.     Klik på ”Vejen Gardens Støtteforening” 

Udfyld næste side som er: 
             Æ privat oplysninger om bl.a. navn, e-mail og den konto regningen skal trækkes 
fra, 
og sidste side som er: 
            Æ  godkendelse af dine indtastninger. 
 
Man er velkommen til at kontakte Leif Sole på mail, hvis man har spørgsmål til ens OK 
kort eller har brug for hjælp til at støtte VG. Send mail til: solelverdal@mail.dk 
 

http://www.ok.dk
mailto:solelverdal@mail.dk
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         Nr.  Navn       Dato Alder 
Oktober 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
   Nr. Navn        Dato Alder 
November 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
   Nr.  Navn       Dato    Alder 
December 
 
 
 
 
   Nr. Navn        Dato    Alder 
Januar 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
   Nr. Navn        Dato     Alder 
Februar 

”Drenge”, der fylder år: 

33 Julius Ravn Christiansen 05 11 
48 Alexander Møller Larsen 16 14 
64 Claus L. Christensen 18 18 
78 Jeppe Jessen 19 19 
69 Simon K. Nielsen 22 15 
86 Gustav Bertel B. Jepsen 22 17 
34 Mads Lyager Petersen 26 12 
24 Morten R, Dieckmann 28 26 

15 Lasse Nicolajsen 01 18 
76 Lars Voss Hansen 01 21 
49 Jacob Raahauge 04 34 
12 Lucas T. Bendtsen 05 14 
109 Mathias M. Guldborg 18 14 
29 Morten Fabrin 23 26 
37 Mathias Huss Malmvig 26 12 

19 Vicnesa Sivasybramaiam 06 21 
18 Søren Jessen 07 26 
82 Valdemar R. Christiansen 11 13 

1 Louis L. Christensen 02 16 
60 Marius Vanting Balle 03 13 

Asp Jan Christensen 07 11 
54 Bo Walgren 16 33 
65 Morten Schmidt Nielsen 25 20 
61 Martin Andersen 26 22 
17 Brian G. Iversen 30 46 

21 Erik Sørensen 05 36 
40 Jesper Voss Hansen 06 23 
53 Rune H. Larsen 11 31 
5 Jacob Korsager 18 28 
2 Søren Vistisen 21 45 


