Helle Jagtforeninger

32. Årgang
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December 2014

Vi ved, du kan en masse på egen hånd. Det
kan vi også, så hvad kan det ikke blive til,
når vi gør det sammen? At løfte i flok gennemsyrer faktisk alt, hvad vi gør. Med andre
ord vil vi gerne støtte dig i at træffe de rette
økonomiske valg gennem livet. Vi mener
nemlig, at god bankrådgivning og en sund
økonomi går hånd i hånd. Vil du være med?

Sammen kan vi mere

Otto Frellos Plads 4 · 6800 Varde
Telefon 87 99 56 90 · www.andelskassen.dk
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S
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Udvalget for
Helle Jagtforeninger
24 88 58 53

Formand:

Ole Nielsen
Starupvej 21, Starup
7200 Grindsted.

Kasserer:

Jakob Arnbjerg
Vesterbækvej 62
6800 Varde.

60 18 31 36

Henning Leth
Roustvej 239
6818 Årre.

61 12 25 30

Dennis L. Nielsen
Blåbærvej 7
6753 Agerbæk.

31 24 64 63

Niels H. Madsen
Kirkevejen 41, Rousthøje
6818 Årre

40 20 70 94

Foreningskontakter
er nu flyttet om bagi!

Indhold til næste nummer vil jeg meget gerne have
tilsendt senest
den 1. Februar 2015.
becher.bo@gmail.com
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HEJBØL

PAPIR

Hejbøl Papir

Puglundvej 11
7200 Grindsted
Tlf. 25318333
rasmus@scherfig.dk

Kirkegade 5
6700 Esbjerg
Tlf. 75120155

Byggeri udført efter nutidens krav..!

Vi udfører alt indenfor:
Boligbyggeri - Landbrugsbyggeri
Erhvervsbyggeri - Industribyggeri

Murer - Kloak - Betonarbejde
Hoved- & totalentreprise af byggeri samt projektering
af byggeri i samspil med bygherre..!

Østermarksvej 39 - 7250 Hejnsvig Tlf. 75 33 59 00
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Helle Jagtforeninger
Trofæaften

Der bliver heller ikke i år trofæaften da vi
i samråd med Kim Madsen fra Varde Jagtforening, vil vi på skift afholde trofæaften;
Varde ønsker at holde det i år.
I stedet for vil Helle Jagtforening arrangere
en tur til Niels Nygård fra Lydum hvor vi
torsdag d. 19. marts 2015 kl 19:00 vil se
hans flotte trofæsamling og høre nogle vilde
jagtoplevelser.

Mvh
Ole Nielsen
Indhold til næste nummer vil jeg meget gerne have
tilsendt senest
den 1. Februar 2015.
becher.bo@gmail.com
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Roust Auto- og
Lastbilservice
Hans Chr. Friis Aps
Roust - 6818 Årre
Tlf. 75 19 22 40 og
75 19 23 99

.

.

Revision Skat Outsourcing

.

Frodesgade 125
DK 6701 Esbjerg Tel.: + 45 79 12 84 44
www.deloitte.dk

Tlf.: 75 19 63 80
Bil.: 40 44 63 80
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Helle Jagtforeninger
OPLYSNING
Da vi skal have opdateret adresselisten så præcist som muligt, vil jeg
gerne vide hvordan i ønsker at modtage bladet, om det er med post
eller på mail.
Denne information sender i bare videre til jeres formænd i de forskellige
foreninger.
Da udviklingen byder på at stort set
alle skal have mail adresser, ser vi
gerne at der er så mange som muligt
der vælger mail i stedet for post.
Dette er pga. af de omkostninger der
også medfølger ved tryk og afsending.
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Jerne Dyreklinik

Dyrlæge Manfredo Occhionero
Storegade 197 Esbjerg Ø
Praksis for familiedyr

Serviceproblemer ?
Ring til :

tlf. 22 80 69 06

Nordenskov / Næsbjerg
El-service Aps

Hjemmekonsultation efter aftale J.C.Jensensvej 3 Nordenskov 6800 Varde
i Nordenskov - Øse -Starup
Telefon 75 29 81 07

Selskaber fra 15-120 personer
Mad ud af huset

Byvejen 1, Rousthøje, 6818 Årre
Jordarbejde · Nedbrydning · Knusning · Kloak · Dræn · GPS-kalk
- Kvalitetsarbejde til aftalt tid!…
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Helle Jagtforeninger
Kutterjagt

Som noget nyt vil vi i år lave en kutter tur hvor der forhåbligt
vil være rigmulighed for at skyde til de svære fugle.
Turen forgår fra båd hvor vi er 8 mand om bor og når man er så
mange om bord på kutteren vil vi blive delt op i to hold så der
er 4 mand fremme hele tiden og er klar til at skyde.
Sådan en dag kan der blive skudt rigtig meget og det er ikke
altid man helt ved hvilken fugle hver i sær har ramt så den dag
skyder vi til pulje og det betyder at de fugle vi får skudt bliver
delt efter beste evne i mellem de deltagne skytter.
Der vil i år være plads til 8 personer.
Prisen er 525 pr. person vi forventer at sejle i 8 timer.
Vi sejler kl. 08:00 fra Spodsbjerg,
forventet afgang fra varde (ved Netto) er kl. 05:00
hjemkomst omkring kl. 20:00
Der vil desuden blive aftalt kørsel, prisen vil blive ca. 150 kr. der
skal
medbringes madpakke, varmt tøj, evt. skiftetøj.
Der kan arrangeres fælles rundstykker hvis dette ønskes.
Datoen er:
lørdag den 24/1-2015
Evt. haglstørelse der anbefales str. 1 og ikke mindre end str. 3.
Tilmelding til Christian R. Christensen mobil nr. 22 44 24 25
Der tages forbehold for at turen kan blive aflyst i tilfælde af
dårligt vejr.

Indhold til næste nummer vil jeg meget gerne have
tilsendt senest
den 1. Februar 2015.
becher.bo@gmail.com
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STARUP
AUTOSERVICE
v/ Erik Jensen

Tingvejen 282, Starup
7200 Grindsted - Tlf. 75 33 70 79

Nordenskov

Revision

Britta Kubel Jensen

Sønderskovvej 24
Nordenskov, 6800 Varde

Tlf. 75 29 80 65
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Aktivitetskalender

Forening

Mødested

Dato			Aktivitet

Fåborg		
Næsbjerg

Sdr. Heden 7. dec.		
Næsbjerghus 18. dec. kl. 19:00

2014
2015

JFK-jagt
Julebanko

G-Å-R		
Måde Bane 20. apr. kl. 18-20 Indskydning
G-Å-R		
Årre Kro
5. feb. kl. 19:30
Generalforsamling
Fåborg		
Sdr. Plantage 4. jan. Varde		
JFK-jagt
Fåborg		
Sdr. Heden 11. jan.		
JFK-jagt
Fåborg				
24. jan. kl. 9:00 Rævejagt
Fåborg		
Cafe’en
27. jan. kl. 19:00 Generalforsamling
Starup		
Multihuset 29. jan. kl. 19:00 Generalforsamling
Starup		
Teglgårdshal 7. feb. kl. 18:00
Jagtfest
Næsbjerg
Næsbjerghus 28. jan. kl. 19:30 Generalforsamling
Øse		
P-plads
4. jan. kl. 10:00
Gravjagt
Øse				4-10. jan.		Kronvildtjagt
Øse				11-17. jan.		Kronvildtjagt
Øse		P-plads
18. jan.		Rævejagt
Øse				18-24. jan.		Kronvildtjagt
Øse				25-31. jan.		Kronvildtjagt
Øse		Kroen		28. jan.		Generalforsamling
Øse		Kroen		18. feb.		Trofæaften
Øse		
Varde		
30. apr. kl. 16:00 Indskydning

Indhold til næste nummer vil jeg meget gerne have
tilsendt senest
den 1. Februar 2015.
becher.bo@gmail.com
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Grimstrup - Årre - Roust Jagtforening

Rævepürsch
Rævepürsch havde vi den 6/9 vi startede ved Jørgen Buhl kl 6.00 vi var 8 mand mødt op, vi fordelte
os rundt i området, hvor vi mente der kunne være
ræve, men der var ingen ræve på paraden. Der var
lodtrækning mellem de fremmødte om 2 jagter i Ølgod
plantage. De blev vundet af Aksel Lund og Jesper Friis.
Tillykke med det.

Regulering af ræv
Der bliver ingen rævejagter i januar måned 2015, der
er problemer med at finde terræn da der stadig er en
del vildt der må jages. Der bliver muligvis reguleringsjagt
i februar måned, der kommer sms hvor og hvornår. Der
vil blive serveret gule ærter efter jagten, tilmelding/
betaling er dog nødvendig.

Måde skydebane
Indskydning af riffel på Måde skydebane bliver
mandag den 20 april 2015 kl. 18.00- 20.00

Info. Mail/sms

Er du interesseret i diverse informationer fra GÅR
jagtforening og JKF på mail, så send din mail adresse
til Jørgen Buhl: fambuhl@dlgtele.dk det er muligt at
modtage påmindelser vedr. arrangementer via sms, send
mobil nr. til 20 76 24 49
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Niels H. Madsen

Tømrer og Bygningssnedker Aps
Liljebrovej 1, Vesterbæk, 6800 Varde
75 26 40 94 Bil 40 20 70 94 Fax 75 26 46 94 mail: nielsmadsen@firma.tele.dk

Fasaner sælges

Henning Sørensen, Starup,
Telf. 75 33 70 89

KV-energi Aps
Din leverandør af brændsel

Alt i træpiller og briketter.
• 3 slags træpiller på lager.
• Træpillerne findes i sække, i big bags og i løs.
• Træpillerne kan leveres efter aftale.
Så vi har en træpille der passer til dit fyr.
Henvendelse bedst efter kl. 16.00 på hverdage
Kontakt: Knud, tlf. 22540917, Hellevej 22, Agerbæk
eller Jesper, tlf. 21681652
PS. Jeg har altid tid til en lille „jagt-snak“.
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Grimstrup - Årre - Roust Jagtforening

Generalforsamling
Afholdes på Årre kro torsdag den 5 februar kl. 19.30
2015.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer & skriftefører.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Beretning og regnskab Helle Jagt.
5. Fastsættelse af kontingent 2014.
6. Valg til bestyrelsen til valg er:
Jørgen Buhl.
Jesper Friis.
Jesper Friis modtager ikke genvalg.
Valg af revisor og suppleant.
7. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.
8. Uddeling af rævepokal.
9. Evt.
Der vil efterfølgende være lodtrækning mellem de fremmødte, præmien er en jagtdag i Ølgod plantage.
Indhold til næste nummer vil jeg meget gerne have
tilsendt senest
den 1. Februar 2015.
becher.bo@gmail.com
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Grimstrup - Årre - Roust Jagtforening

1. præmien
Når man er en pige på 9 år og ens største interesse
er naturen og alt hvad den indeholder, er det omtrent
det bedste der kan ske, at man vinder en fiskekonkurrence hvor 1. præmien er en jagtdag i Ølgod Plantage.
Når man så, på en flot solskinsdag, tager sin farfar
under armen og drager af sted på jagt, hvor deltagerne
ikke står tilbage for at fortælle gode historier og indvie en nysgerrig pige i jagtlivet – og hun til slut vinder ben-gæt-konkurrencen over 15 garvede jægere :) så
bliver dagen ikke meget bedre!
Kære Grimstrup-Årre-Roust jagtforening samt alle deltagerne ved jagtdagen i Ølgod Plantage den 9/11. Tusind
tak for de oplevelser I har givet min datter. Hun lever
og ånder for jagt, dyr og natur og har endnu engang
fået sig en fantastisk jagtoplevelse. Jeg er sikker på at
I – også i fremtiden, vil få kamp til stregen når der
skal fanges, gættes og skydes.
Mange hilsner fra en glad mor til en endnu gladere og
stolt datter
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Lundgaard's Smede og Montage Salg og service af ATVer samt
Skov, Have og Parkmaskiner
v/Jørgen Lundgaard

Speciale:

• VVS vand, varme, sanitet
• Stokerfyr • Solvarme

Smedebakken 54, Starup
75 33 75 08 / 28 10 75 08

24 40 73 41
- et nr. der er værd at ringe på

www.blmotorservice.

e-mail: lundgaard.vvs@gmail.com

Næsbjerg Tømrer- og Maskinsnedkeri
v/ Jesper og Svend Aa. Sand
Hovedgaden 30 Næsbjerg 6800 Varde
Tlf. 75 26 70 07 Fax 75 26 75 72

AUTOMESTER

BIRKEGADE 17, 6818 ÅRRE
TELF. 75 19 24 44 OG 75 19 25 55
FAX 75 19 23 62

v/ Grete Harboe Heagervej 7
Nordenskov, 6800 Varde
Tlf. 75 29 82 33

Kim Andersen
Tlf. 75 29 86 75
Mobil 40 35 06 75

Byggematerialer - værktøj - beslag
maling - belægningssten - energikoks

Agerbæk
Tømmerhandel

Hellevej 2 7, 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 66 11
Fax 75 19 67 19
- din lokale leverandør
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Fåborg Sogns Jagtforening
Vi har haft en rigtig god sæson i foreningen, der har
været mange gode fællesoplevelser i foreningen. Mange
nye medlemmer er kommet til, og det er en fornøjelse
at se nye jægere i foreningen. Vi har derfor i skrivende
stund planlagt en jagt for nye/ungjægere, da vi meget
gerne vil give dem nogle gode oplevelser og styrke fællesskabet i vores forening.
Foreningen har gennem flere år tilbudt medlemmer at
købe sig til jagter gennem JFK, men interessen har
været minimal. I år valgte jeg at deltage og inviterede sønnen med. Det var en RIGTIG god dag, med
mange venlige og imødekommende jægere. Dagen var vel
gennemført med super forplejning og der var ok chancer
for vildt. Vi kan kun anbefale foreningens medlemmer
at deltage, da foreningen tager emnet på dagsordenen
til generalforsamlingen, hvor det skal besluttes hvad vi
gør fremover med disse jagttilbud.
Der er mulighed for deltagelse
den 7-12-2014 og 11-1-2015 Sønder Heden,
og
den 4-1-2015 i Varde Sdr.Plantage.
Henvendelse til
Henning Kristensen på mobil 23 28 51 87
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Tlf. 75 29 82 83

Bil. 20 29 87 10

Planter til fugle- og dyre-

Næsbjerg Foderstofforening
Tlf. 75 26 71 66
Mail: naesbjergfoderstof@mail.tele.dk
Hjemmeside: www.naesbjergfoder.dk
DLF- TRIFOLIUM tilbyder færdige frøblandinger til
vildtagre samt forskellige frøarter egnede til formålet.
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Fåborg Sogns Jagtforening
Fisketur 2014

Igen i år havde vi arrangeret en dejlig fisketur til Puglund Put & Take med 39 deltagere. Vejret var ikke
med os, men heldigvis var vi forberedt på ustabilt vejr,
og havde lånt et telt, som blev sat op, så vi kunne få
vores gode forplejning i tørvejr :) Vi havde på trods
af store mængder nedbør lidt held med os. Der blev
fanget 3 fisk – Første fisk blev landet af Johannes
Nielsen, 2. fisk og den største blev fanget af Mathias
Schmidt Jensen og den sidste blev fanget af Tine Kjær
Nielsen.
Tillykke til de heldige :)
Dagen blev sponseret med rundstykker og præmier til
fiskekonkurrencen, - de overskydende gaver fra fiskekonkurrencen blev udloddet til deltagerne.
Tak til alle sponsorer for den store opbakning!!:
Agerbæk Bager HJ
Tøjtorvet
Tømrermester Martin Schmidt
Telma
Pigerne
Sparkøbmand Agerbæk
Brugsen Agerbæk
Murermester Jesper Brøndum
Rolschau Stålinventar
Cafe’en
Brugsen Glejbjerg
Tømrermester Kim Fyhn
21

Skydearenaen er åben - book skydetid nu på
direkte tlf. 9680 2011 eller 9680 2020

NB!

med egen
Du skyder
mmunition
riffel og a

BANELEJE:
Hverdage 10-16 = 800,- pr. time
Hverdage 16-22 = 1000,- pr. time
Lørdage 8-17 = 1000,- pr. time

JAGT - SKYDEARENA - FISKERI - SPORT OUTDOOR - JAGTREJSER

.

.

.

- EN OPLEVELSE DER ER VÆRD AT KØRE EFTER!

Jægervej 5

6900 Skjern

tlf. 9680 2020

www.korsholm.dk

Åbningstider: Mandag - torsdag 9.30 - 17.30 * Fredag 9.30 - 18.00 Lørdag 9.00 - 13.00
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Fåborg Sogns Jagtforening
Rævejagter i efteråret 2014

Tusind tak til lodsejerne for at lægge terræn til rævejagterne, og tak til de mange jægere, som deltog på
jagterne. Der var stor tilslutning, på en af jagterne var
vi 30 deltagere, men ingen med held - der blev set 2
ræve, men de lever endnu :)
Vi vil gerne opfordre vore medlemmer til at deltage på
disse jagter, da vi altid har nogle hyggelige timer, hvor
vi starter dagen med rundstykker og slutter dagen med
grillen tændt. Særlig tak til Jens Henrik for at lægge
hus til vore rævejagter.

Rævejagter i efteråret 2014

Tusind tak til lodsejerne for at lægge terræn til rævejagterne, og tak til de mange jægere, som deltog på
jagterne. Der var stor tilslutning, på en af jagterne var
vi 30 deltagere, men ingen med held - der blev set 2
ræve, men de lever endnu :)
Vi vil gerne opfordre vore medlemmer til at deltage på
disse jagter, da vi altid har nogle hyggelige timer, hvor
vi starter dagen med rundstykker og slutter dagen med
grillen tændt. Særlig tak til Jens Henrik for at lægge
hus til vore rævejagter.

Kommende aktiviteter 2014/15

24. januar 2015 Rævejagt kl. 9.00 på Dyrebjergvej 7,
Agerbæk der afsluttes med grillkylling og pomfritter.
27. januar 2015 Generalforsamling kl. 19.00 på Cafe’en
i Agerbæk
23

v / Simon Jonassen
IT Løsninger til Erhverv & Privat
Tlf.: 75192904 / 20206652
Http://www.roust-it.dk
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Fåborg Sogns Jagtforening
Generalforsamling 2015
Torsdag den 27-1-2015 kl. 19.00 på Cafe’en i Agerbæk.
1. Valg af dirigent, skriftfører og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab 2014 + fastsættelse af kontingent 2015.
4. Beretning og regnskab for Helle Jagt
5. Indkomne forslag:
1) Bestyrelsen foreslår, at der laves et logo til
foreningen.
2) JFK-jagter i fremtiden, skal vi fortsat købe
jagter?
6. Valg til bestyrelse: -følgende er på valg:
Jørn Bo Nielsen, Agerbæk
Henning Kristensen, Fåborg
Aksel Thomsen, Fåborg
2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Evt.
Forslag der ønskes behandlet under Generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Foreningen er vært med kaffe og en bid brød.
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De Sjove :)
Alarmcentralen i Mora modtog under elgjagten et opkald fra en panisk elgjæger. Her følger en udskrift af
den båndede samtale:
Jægeren siger tydeligt stresset: “Hallo, min kammerat
er faldet død om, hvad skal jeg gøre?”
Den meget professionelle telefonist siger beroligende:
“Tag det nu ganske roligt, jeg skal nok hjælpe dig. Det
første, vi skal gøre, er at sikre os, at din kammerat nu
også er død og ikke bare bevidstløs”.
Der bliver stille i røret, hvorpå der høres et riffelskud
og jægeren kommer tilbage i samtalen: “OK - og hvad
gør jeg så???”

Indhold til næste nummer vil jeg meget gerne have
tilsendt senest
den 1. Februar 2015.
becher.bo@gmail.com
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Fåborg Sogns Jagtforening
Årets Jæger:

Indstil din kammerat til at blive årets jæger. Du skal
skrive et lille stykke om personen og sende eller aflevere det til formanden inden den 27.1.15. For at blive
årets jæger skal man minimum opfylde 1 af disse kriterier:
• Medlem af Fåborg Sogns Jagtforening
• En god jagtkammerat
• God til at møde op til de forskellige arrangementer
• En god præstation ved skydning eller hundearbejde
• Gør noget for natur- og vildtpleje
Personen der bliver valgt, vil blive belønnet med en
vandrepokal, som uddeles ved årets bukketræf.

Kragepokalen
For at erhverve/vinde kragepokalen, skal jeres krage- og
skadeben, være formanden i hænde senest 27-1-2015
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Fåborg Sogns Jagtforening
Email til bestyrelsen
Send gerne jagtbilleder. Fåborg Sogns Jagtforening har
sin egen emailadresse, så har du brug for at sende en
besked/stof til foreningsblad/billeder eller andet til
bestyrelsen, vil denne emailadresse være tilgængelig for
alle i bestyrelsen:
faaborgsognsjagtforening@gmail.com

SMS-liste
Ønsker du en påmindelse om aktiviteter – send sms
med navn til
Aksel Thomsen på mobil 21661441

Fåborg Sogns Jagtforening er på FACEBOOK.
Bliv medlem af gruppen. Dennis L. Nielsen er administrator på gruppen, og er god til at lægge nyheder på
siden.

Med venlig hilsen
Aksel Thomsen
Fuglsigvej 5, 6818 Årre
Mobil 21661441
faaborgsognsjagtforening@gmail.com
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Starup Jagtforening
Starup Jagtforening

Måde Skydebane
Tirsdag d. 9 september var vi på hjortebanen i Måde,
der var mødt ca 20 mand op, flot. Der blev lavet
nogle rigtige fine resultater og pokalen løb Erik Madsen
med ,med en serie på 73, Tillykke.

Korsholm

Tirsdag d. 30 september var vi 21 mand på besøg
på Korsholms skydearena, til en hyggelig og god gang
træning med riffel og kombi,rigtig fint fremmøde.

Generalforsamling

Den 29-1-15 kl. 19.00 i Multihuset

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og skriftfører
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning
4. Kasserens beretning
5. Beretning fra Helle Jagtforening
6. Godkendelse af beretninger
7. Valg af bestyrelse og supplanter. På valg er:
Rasmus Jensen
Ole Nielsen
Erik Madsen
Supplanter Erik Olsen og Bertel Mortensen
8. Valg af revisor. På valg er Tage Christensen
9. Indkommende forslag
10. Valg af rengøringshold
11. Afstemning til årets jæger
12. Evt.
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Flere Sjove :)
To jægere plejede altid lige at drikke et par glas før de
tog på jagt.
Det blev til adskilige glas, men endelig kom de afsted.
Pludselig dukkede der en stor flot kronhjort op i skoven.
Den ene lagde an,
men da han skulle til at skyde sagde den anden:
“Hvordan kan du skyde i din tilstand?”
Den første sagde:
“Når der er sådan en stor flok, skulle det da være
muligt at ramme en af dem!”
-----------------------------------------“Advarsel: I lyset af stadigt oftere fatale konfrontationer mellem jægere og grizzlybjørne opfordres alle, der
færdes i vildmarken, til at tage ekstra sikkerhedsmæssige forholdsregler.
Vi råder alle jægere til at bære små bjælder på tøjet,
således at grizzlybjørnene advares om jægerens nærvær
i god tid. Vi råder ligeledes alle jægere til at bære en
peber-spray til selvforsvar, i tilfælde af, at en konfrontation alligevel opstår.
Det er altid en god ide at være opmærksom på tegn af
bjørneaktivitet. Jægere bør derfor kunne skelne mellem
fald af sortbjørn og grizzly: Fald af sortbjørn indeholder
primært rester af bær og pelsstumper fra jordegern.
I grizzly-fald er der ofte små bjælder og det lugter af
peber.”
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Starup Jagtforening
Forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen.
Husk trofæer, da der stemmes om årets trofæ denne
aften.

Jagtfest

Husk at sætte kryds i kalenderen, og ta gerne gode
venner med.
Festen afholdes i Teglgårdshallen, Krogager
lørdag d. 7-2-2015 kl. 18.00
Menu:
Forret- Hovedret med spændende vildtretter samt
grisekød
Dessert, samt kaffe/te
Musik:
Vestland Duo v/Claus Vestland, Vrenderup
Pris incl 1 glas vin kr. 225,Der vil blive solgt amerikansk lotteri med gode præmier.
Tilmelding samt betaling senest d. 29-1-15 til
Erik Madsen 20553049 el
Torben Jensen 51535427
Beløbet kan indbetales på flg konto nr. 5951 4001755
Husk at opgive navn på alle tilmeldte
Torben Jensen
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Næsbjerg Jagtforening

Julebanko:
Tag hele familien, naboer og venner med til årets julebanko d. 18-12-14 kl. 19.00 i Næsbjerghus. Som altid
er der fine præmier til vinderne i bankospillet, samt en
masse gode præmier i vores amerikanske lotteri. Tag
endelig også børnene med til denne hyggelige aften,
hvor vi også vil have en lille ting til dem.

Generalforsamling:

I Næsbjerg Jagtforening d. 28-1 kl. 19.30 i Næsbjerghus.
Dagsorden:
1: Valg af ordstyrer, stemmetællere og skriftfører
2: Formandens beretning
3: Regnskab ved kasseren.
4: Forslag fra medlemmerne. Disse skal være formanden
skriftligt i hænde SENEST 8 dage før generalforsamlingen
5: Fastlæggelse af kontingent
6: Valg af bestyrelse. På valg er Niels Madsen, Gert
Lindberg og Anders Sørensen
7: Valg af suppleant
8: Valg af revisor, på Valg er Svend Åge Andersen
9: Beretning og regnskab for Helle Jagtforening ved
Niels Madsen
10: Evt.
Inden starten på generalforsamlingen er Jagtforeningen vært med gule ærter der er serveret kl. 18.30.
Tilmelding til de gule ærter skal ske til Benjamin Jessen
senest 3 dage før generalforsamlingen på 22456362,
eller benjamin.jessen@dhl.com.
Gule ærter er gratis for foreningens medlemmer.
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Øse Jagtforening
Bestyrelsen

Formand:
Carsten Christensen
Kasserer:
Henning Sørensen		
Sekretær: Keld Rasmussen		
Fanebærer: Kurt Beck			
Helle Udv: Jacob Arnbjerg		
Suppl.: Kristian S. Kristensen

40 11 30 02
20 33 52 37
75 29 85 70
28 99 67 87
60 18 31 36

Generalforsamling

onsdag d. 28-1-2015 kl 19.30 på kroen
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer, skriftfører og 2 stemmetællere
2. Beretning
3. Regnskab.
4. Beretning og regnskab for Helle Jagt.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse, på valg er:
Kjeld Rasmussen
Kurt Beck
Carsten Christensen (modtager ikke genvalg)
7. Valg af revisor
8. Evt.

Trofæaften

onsdag d 18-2-2015 på kroen kl. 19.30 vil jagtforeningen arran-gere en aften, hvor alle de som er interesseret, indbydes til at komme med deres trofæer
fra denne sæson, så vi alle kan få lejlighed til at studere egne og jagtkammeraters trofæer side om side.
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Øse Jagtforening
Rævejagter
Gravjagt d 4-1-2015 kl 10.00 husk madpakke.
Rævejagt d 18-1-2015 kl 10.00 Vi mødes på
P-pladsen. der er gule ærter, tilmelding til gule ærter
til Carsten på 40 11 30 02 senest søndag d 11.1 kl.
18.00
Gravjagt d 26.1 kl 10.00 husk madpakke.

Indskydning
-af jagtriffel på banen i Varde er
den 30-4-2015
fra kl. 16.00 til 20.00
kl. 16-19 skydning på 100 m
og
kl. 19-20 på 200 m bane.

SMS liste
Er du interesseret i at få en påmindelse, via sms, om
arrangementer i jagtforeningen så send dit mobilnr. til
Carsten på tlf. 40 11 30 02
Indhold til næste nummer vil jeg meget gerne have
tilsendt senest
den 1. Februar 2015.
becher.bo@gmail.com
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Foreningskontakter

Fåborg Sogns Jagtforening
Formand:
Kasserer:

Aksel Thomsen
Fugsigvej 5
6818 Årre.
Jens H. Sørensen
Fåborgvej 117
6753 Agerbæk.

21 66 14 41
28 72 08 74

Næsbjerg Sogns Jagtforening

Formand:
Kasserer:

Benjamin Jessen
Skoleparken 22, Næsbjerg
6800 Varde.
Gert Lindberg
Møllebakken 19
6800 Varde.

22 45 63 62

Torben Jensen
Gl. Grindstedvej 5, Starup
7200 Grindsted.
Erik Madsen
Varde Landevej 25
7200 Grindsted.

75 33 74 69

Starup Jagtforening

Formand:
Kasserer:

Øse Sogns Jagtforening

Formand:
Kasserer:

Carsten Christensen
Tranbjergvej 16, Helle
6800 Varde.
Henning Sørensen
Stenhøjvej 6, Heager
6800 Varde.

Grimstrup Sogns Jagtforening
Formand:
Kasserer:

Jørgen H. Buhl
Trehøjevej 18
6818 Årre.
Jesper Hansen Friis
Roustvej 245
6818 Årre.

25 15 89 17

20 55 30 49

40 11 30 02
20 33 52 37

20 76 24 49
75 17 39 30
/
28 78 63 99

Indhold til næste nummer vil jeg meget gerne have
tilsendt senest
den 1. Februar 2015.
becher.bo@gmail.com
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Afs. Bo Becher, Møllevej 2, Fåborg, 6818 Årre

Returneres ved varig adresseændring
Afsenderen underrettes om varig adresseændring

