
 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Randers Garderforening ønsker medlemmerne en rigtig dejlig sommer. Vi håber alle 
medlemmerne og deres familier får en rigtig god sommer, med lige præcis det vejr man nu må ønske sig, så 
man har mulighed for at foretage sig alle de ting som man normalt gør hen over sommeren, nu vi kan 
begynde at se lys forude, og forhåbentlig komme på den anden side af Coronaen / Covid 19. Vi ser alle frem 
til at kunne mødes ganske almindeligt, uden at tænke på hvor mange vi er, og uden maske, ganske som vi 
gjorde før marts måned 2020! Det har været et langt forår, uden at kunne mødes med gamle 
soldaterkammerater, men nu er vi i foreningen klar til at kunne mødes igen.  

 

Vi starter allerede den 7. august med et familiearrangement i Randers Regnskov, hvor vi mødes kl. 12, 
Kl. 16 har vi af Hjemmeværnet lånt Glassalen på Randers Kaserne, her vil vi starte grillen så vi 
sammen kan få et par hyggelige timer. Her vil der være mulighed for at købe øl, vand, pølser og bøf til 
yderst rimelige priser. Vi vil gerne om man ved tilmeldingen lige fortæller, af hensyn til indkøb, om man 
deltager begge steder, eller kun den ene del. Pris for Regnskoven er 150 kr. for voksne, børn 100 kr. 
Tilmelding senest den 29. juli til: 

John F. Lund, 2020 3991, eller mail: John.lund.kildebakken@gmail.com 

Den 20. August har vi vores traditionsrige Krolf og grill arrangement hos Børge Rasmussen i Lystrup. 

Her er tilmeldingen den 13. august, til John. Pris 100 kr. 

Den 5. september vil vi være tilstede med fanen på Flagdagen. 

Den 17. september er der foredrag på Tronborg, det er foredraget med Nicolai Seeberg som fortæller om 
det at træne og forberede soldater til udsendelse. 

Tilmelding senest den 12. september til John. Pris 100 kr.  

Den 14. oktober er der et foredrag af Hjerneforskeren Albert Gjedde, som vil fortælle om hvorfor og 
hvordan hjernen opfatter og sørger for at vi udfører ordrer. 

Tilmelding senest den 7. oktober til John. Pris 100 kr. 

Generalforsamling er den 18. november på Tronborg. 

 

Med ønsket om en god sommer, 

Bestyrelsen for Garderforeningen for Randers og Omegn 

 


