EN GANG TAMBOUR... ALTID TAMBOUR...

SPILLEDAG I KØBENHAVN
		

Livgardens Kaserne Gothersgade 100 København K.

Tilmelding:

TIL

DIG a

senest d. 4.10.13
aktivitet@hotmail.com

MEL

llere

D

de i d

				 Lørdag den 12.10.13 kl. 10-14
Dette er dagen - Klar til ÅrgangsParaden - Vil du med ?

ag

Kl. 08.30 For de morgenfriske er der MorgenKaffe m/ 3 stk. sandwich - kr. 50,- ( Bestil ved tilmelding ) i TB-messen,
opgang G. i mesehaven 2. sal. • Adgangskontrol - Navn/fødselsdato/evt. Bil reg.nr. ellers ingen adgang . . .
Kl. 10
Briefing / Undervisning af Niels henkel • Sted: MUK stue 1.
Kl. 13
Mad i Messen: 2. stk. m/ sild + 3. stk. smørrebrød - Kr. 80,- ( Bestil ved tilmelding )

			

Har du styr på din uniform LG69 - eller skal vi finde en løsning ?

( sko / sorte strømper / bukser / jakke / hvid skjorte / slips / baret / varmt undertøj )- Gi’ os et praj ved tilmeldingen..

Årgangsparaden NOV 2013 •

Søndag den 03.11.13

Kl. 07.15 Mødetid for parkering på Kastellet.
Kl. 07.45 Bus afgang til LGK.
Kl. 08.00 MorgenKaffe i TB-messen, Opgang G I Messehaven 2. sal tv.
			
sammen med de tjenstgørende TB’ere.
			
( Bestil ved tilmelding ) 3 stk sandwich m/skinke-æg/bacon-æg/rejer - kaffe - 40.- kr.
Kl. 08.45 Mødetid for dig der vil parkere i Gothersgade ( gebyrfri på søndage )
Kl. 08.45 Antrædning ved Blå Kammer.
TILMELDING:
Kl. 09.00 Musicering for Præsidiet i Messehaven.
Du tilmelder dig på mail: aktivitet@hotmail.dk
Hvis vi er skarpe nok og min. 6+6 Tmb. går vi på plænen:
Skriv i mailen:
Kl. 09.20 Musicering på plænen for Gamle Gardere.
		 • dit navn
Kl. 09.50 Evt. antrædning for deltagelse i Paraden, eller
samt om du:
			
overvær den fra sidelinien, eller besøg TB-messen.
Kl. 11.00 Grill-arrangement i Messehaven sammen med LG/TBK. 		 • stiller og parkerer på Kastellet.
		 • ønsker at deltage med morgenkaffe.
			
( Bestil ved tilmelding )
		 • stiller kl. 08.45 ved Blå Kammer.
KL. 12.30 Oprydning, TAK for i dag og busafgang til Kastellet.
		 • aftræder når musicering er færdig.
Kørselskoordinering for Tambourer vest for Storebælt :
		 • bestiller grillpølser - og hvor mange ?
Kontakt Jeppe :
mail@jeppe-reklame.dk • 7620 1212 / 2620 1212

•

Dybbøl 150 år
Langfredag d. 18.04.2014
- vil du med til denne store begivenhed ?
Oplev den 150 året for slaget ved Dybøl - Dronningen deltager også

1864 • 2914

så er der brug for en forhåndstilmelding fra dig - se kalenderen - det er i Påsken
• Bus afgang fra LGK den 17.04.14. eftermiddag / Indkvartering.
• Alt andet er efter NO ( Nærmere Ordre )

ForhåndsTilmelding:
aktivitet@hotmail.com

Evt. spørgsmål til aktiviteterne i Tambourforeningen kan rettes til :

GANG

I

Jeppe: 7620 1212 / 2620 1212

FORENINGEN

ReklameBureauet - 7620 1212 / okt13

Erik M. Ley: Mobil 4086 1555 kl. 17-19
Mail: tambourerne@hotmail.com

