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FORMANDENS BERETNING NOVEMBER 2009
Endelig jagttid igen, oktober måneds
jagter fløj af sted og november er i skrivende stund også halvgående, men vi
har haft nogle dejlige stunder i disse
tider sammen med vore venner, tobenede som fire-benede i den frie natur,
og lidt held har der også været høres
der rundt omkring.
Hytten bliver flittigt brugt, der afholdes
seniormøder, filmaftener, der blæses
jagthorn og meget andet, det er blot at
møde op og være med, ikke alle fugle
synger med samme næb og heller ikke
blæserne, men det går fremad.
Vort besøg hos vore svenske venner var
igen i år en stor succes, det er længe
siden at der har været så stor tilslutning, det var dejligt at se og jeg tror at
alle havde en god tur. Der blev dystet
med både kugle og hagl, og alle fik
deres lyst styret og pegefingeren krum-

met. Om aftenen blev der hygget omkring grillen og vi fik en god jagtsnak
med svenskerne.
I bestyrelsen har vi gennem det sidste
år forsøgt at få tiltag i gang, så vi kan få
medlemmerne ud af sofaen og komme
ned og være med til arrangementerne,
men vi tager også gerne imod tips og
ideer til nye tiltag.
Jeg vil endnu engang sige en stor tak til
alle de frivillige som har gennem deres
slid, har hjulpet med de mange gøremål
der har været i foreningen.
Endnu engang vil jeg opfordre foreningens medlemmer til at tilmelde sig de
arrangementer som vi udbyder, det er
for medlemmerne vi arrangerer dem.
Prøv dem og du kommer sikkert igen
næste gang.
Knæk og bræk
Formanden

ÅRETS GENERALFORSAMLING
Bestyrelsen indkalder dig til generalforsamling i Aaby Sogns Jagtforening:

TORSDAG DEN 21. JANUAR 2010
KL. 1900
STED: JÆGERHYTTEN
Hvis du har lyst og tid, så serveres der
gule ærter med tilbehør FRA KL. 1800.
Pris 50,00 kr. tilmelding til Hans Brun
24474085 eller: Hans-Brun@privat.dk
(den svarer altid) eller på sms. Eller en
anden fra bestyrelsen.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.
Husk at indsende forslag til bestyrelsen, som du ønsker at få behandlet på
generalforsamlingen.
Det er på denne aften du kan gøre din
indflydelse gældende og være med til at
debatterer og sætte præg på fremtidens
jagtforening, så bestyrelsen får noget at
arbejde med til glæde og gavn for medlemmerne.
Vi glæder os til at se dig - velkommen
Bestyrelsen

WWW.AABY-JAGT.DK
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ÅRSMØDE I JKF
Som det var sidste år, vil JKF Jammerbugt gerne indbyde dig til årsmøde.

STED: BIRKELSE KRO
DATO: 13. JANUAR KL. 1900
Der vil denne aften være mulighed for
at høre om kredsens arbejde ved kredsformand: Leif Bach, samt kredsens
repræsentant i Jægerforbundet: Hovedbestyrelsesmedlem: Martin Andersen.
Samtidigt vil der blive orienteret om
arbejdet i Jammerbugt, med Det Grønne Råd samt øvrigt arbejde med emner
som berører os som jæger.
Det er på denne aften der kan skabes

debat og fremtidsvisioner for jægerne i
Jammerbugt kommune, men også
emner som skal bringes videre op i
kredsen eller til Jægerforbundet er
relevante at få i spil sådan en aften.
Der er mulighed for at købe kaffe med
brød: pris kr. 50,-. Det er nødvendig at
bestille dette ved: Hans Brun tlf.
24474085 eller Hans-Brun@privat.dk
gerne inden den 11. januar.
Der er også salg af øl og vand denne
aften.
Der er kun adgang for medlemmer af
Jægerforbundet.
Velkommen
Bestyrelsen i JKF

UDVALGSPOSTER
Flugtskydning:

Lars Sloth
Kim Bastholm

slothech@privat.dk

Riffeludvalg:

Martin Bundgaard Andersen
Per N.B. Thomsen

bundgaard@dlgtele.dk
per.bastholm@email.dk

Hundeudvalg:

Jesper Thomsen
Hans Brun

jesper-thomsen@privat.dk

Jagtudvalg:

Kim Bastholm
Bent Bastholm

kim.bastholm@mail.dk

Film og foredrag: Hans Brun
Bent Bastholm

hans-brun@privat.dk

Hytteudvalg:

Kaj Johansen
Jan Christensen
Lars Sloth

kvj@10mb.dk
jan_christensen_8@hotmail.com

Festudvalg:

Jesper Thomsen
Bent Bastholm

Webmaster:
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Jesper Thomsen

jetteplougmann@mail.dk
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FILM- OG HYGGEAFTENER
Vi har i det forgangne efterår haft
månedlig filmaften i JÆGERHYTTEN.
Det har været med svingende deltagerantal, men der er jo også meget andet
der skal passes i familien. Det er som
om at de medlemmer som er tilmeldt
vores SMS service (se andet sted i bladet) er dem som kommer oftest, så er
det måden at huske datoerne på, ja så

er det en god ide at tilmelde dig denne
SMS ordning.
Men vi har altid en hyggelig aften med
snak om det der interesserer os og ser
også lidt film om jagt og jagtemner.
DE NYE DATOER ER:
4. februar, 2. marts samt 6. april. Alle
dage er kl. 1900 og det er i JÆGERHYTTEN.

BESØG HOS BRASHOLT
Her ved indgangen til en ny og spændende jagtsæson, havde vi aftalt en aften
oppe hos BRASHOLT JAGT, så vi ikke
skulle stå og mangle noget grej.
Det var en udfordring som en del havde taget op, og tak til jer.
Det er altid spændende at gå på opdagelse på hylderne, og sært nok, ja, så
finder man også noget som man manglede, eller noget som skulle fornyes.
Det giver også inspiration til ønskelisten (jul – fødselsdage m.m.). Der var
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således gost gang i handlen, og der blev
gjort gode handler i løbet af aftenen. Til
sidst hyggede vi os med kaffe osv. Og
en god snak med Jørgen om fremtiden,
jagter, grej osv.
Tak til Jørgen for hans velvilje og
arrangement, håber i vil tage imod lignende en anden gang.
Tak til jer som var med til at gøre aftenen så hyggelig og god. KNÆK OG
BRÆK med det nye grej.
Bestyrelsen

NS
E
Y
B
MIDT BUTIK
AABYBRO
NÆR
VESTERGADE 2 - TLF. 98 24 10 17

ÅBEN ALLE DAGE KL. 7.30 - 22.00
v/ Vagn Tidselbak
Aabybro Centret 12
9440 Aabybro
Tlf.: 98 24 19 66
Vi samler på glade kunder!

G¿r det
du er bedst til
Ð det g¿r vi
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HÄRRYDA 2009
Vi havde i år en god tur (som vanligt)
med mange deltagere fra Aabybro. Som
i kan se har vi hygget og skudt med riffel og jagtgevær så alle fik deres lyst
styret.
Også med det sociale gik det der ud af,
men det er jo også en stor del af turen,

at have udveksling med vore svenske
venner og kollegaer. Husk nu at der er
tur igen næste år i august, så kryds i
kalenderen når datoen kommer.
Vi ses deroppe!
Bestyrelsen

Hygge på færgen

Skål og tak for 30 år

Skeet fra taget
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Aftensmaden

Der går elg i det.

Hygge ved aftenkaffen

Jagtsti med riffel
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ÅRETS FISKE- OG FAMILIEDAG
Da vi syntes der skulle lidt fornyelser
til. Var det bestemt at fisketuren i år
skulle afvikles i Jægerrum Fiskepark.
Stedet er meget brugervenlig med mange borde og nem at komme rundt ved,
så det var med store forventninger til
en fin dag, vi gjorde os klar. Stedets
”fiskemutter” havde dagen før udsat et
pænt antal friske fisk til vores dag, i
forventning om stort deltagerantal.
Vejret var ikke for godt om morgenen
da grejet skulle pakkes i bilen, og
måske det var en af grundene til at der
ikke mødte en masse op til parolen,
men tak til jer som trodsede vejrguderne, og som det er sagt så tit af så mange: der er ikke noget som hedder dårligt
vejr, men kun dårlig beklædning.
Nå – men så slem var vejret heller ikke
da vi kom i gang, der var faktisk tørvejr
lige til vi skulle stoppe med konkurren-
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cen. Men desværre for os, så var fiskene ikke til at lokke den dag, meget blev
prøvet med grej og evner, men ingen
fangst. Jo – der blev landet en fisk, men
ikke efter reglerne, så den tæller ikke
med.
Vi havde ellers fine præmier med,
SPONSORERET AF VORE ANNONCØRER, men dem kan vi så gemme til
en anden god tur. Fiskepokalen kom
heller ikke i spil dette år, men også den
står klar til næste år.
For vi vil da prøve igen næste år, måske
samme sted, ELLER? Har du et godt
sted som er egnet, ja så hører vi gerne
fra dig.
Men alt i alt en fin dag med godt humør
og optimisme for sagen. Vi ses næste
år.
KNÆK OG BRÆK
Bestyrelsen
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SVAMPETUREN I HAMMER BAKKER
Søndag den 20. september havde vi vores
årlige tur til Hammer Bakker sammen
med Handelsskole, Frederikshavn og Køkkenchefernes Forening, som nu er ved at
være en tilbagevende tradition, en meget
hyggelig familietur i det grønne med dejlig
grillmad, kaffe og kage.
Vi mødtes kl. 10.00 hvor der var en fælles
introduktion af vores 2 svampeeksperter,
hvorefter vi slippes løs på egen hånd ude i
skoven for at samle svampe. Klokken
13.00 mødtes vi til gennemsyn af dagens
høst, hvor der var mulighed for at få en
hjælpende hånd af vores svampeeksper-

ter, så der ikke er nogen som kommer
hjem med nogle "farlige" svampe.
Herefter der blev serveret helstegt kalvefilet, 3 slags pølser, salat, brød og svampestuvning.som blev nydt ved medbragte
borde og stole samt vin m.m.
Sidst på dagen kom der lidt regn men da
var alle færdige med at spise, men tros lidt
regn blev mange og forsatte med "festen".
Der var tilmeldt 140 personer, det må
siges at være rekord. Så ingen tvivl om at
denne succes gentages sidst i september
2010 og sikkert samme sted.
Hilsen
Jesper Thomsen
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HUNDETRÆNING 2010
Efter utallige opfordringer fra nye og
gamle hundeførere,
starter Aaby Sogns
Jagtforening et lydigheds kursus op.
Vi arbejder frem på at
få en rolig, lydig og
velafbalanceret hund
som kommer når der
kaldes, går pæn i line, går pænt ved siden
af fører uden line, bliver siddende når der
gives kommandoen, udover almindelig
lydighed vil der blive introduktion i apportering på såvel dummys og vildt, alt efter
hundes alder.
Kurset henvender sig først og fremmest til
hvalpe og unghunde, men selvfølgelig er
der også plads til de ældre hunde, man
kan aldrig træne nok.
Kurset kører over 8 søndage og afsluttes
med en lille prøve (hvor der "kæmpes" om
vandrepokalerne).
Vi mødes første gang søndag den 31.

januar 2010 kl. 10.00 på Sandmosevej
58, Ryå hos Jørgen Simonsen, som har
været villig til at stille areal til rådighed.
Prisen vil igen i år være af den latterlige
størrelse af kr. 350,- for 8 gange inkl.
prøven.
Efter endt lydighedskursus starter et videregående jagthundekursus på Gjøls
skydebane, som vil være et samarbejde
mellem Aaby Sogns Jagtforening og Gjøl
Jagtforening, med opstart tirsdag den 6.
april (nærmere information følger)
Vi håber at dette kursus vil have jeres
interesse, sidste år var vi mange, så derfor
vil det være rart for os at i tilmelder jer
allerede nu.
Tilmelding skal ske til:
Jesper Thomsen – 23451216
jesper-thomsen@privat.dk
Hans Brun – 24474085
hans-brun@privat.dk

KONTINGENT 2010

NYE MEDLEMMER

Så er næste års kontingent klar. Kontingentet er vist i tabellen. Til Jægerforbundets andel er lagt vores egen andel, som er
opskrevet med 2,5 % i forhold til 2009.
Kontingent 2010
Medlem:
Ordinær:
Ungdom:
Senior:
Ekstraordinær:
Kursist:
Husstand:

Henning Larsen
Oddervej 2
9990 Skagen
Karsten Larsen
Drosselvej 6
9990 Skagen

Kr.
766,00
492,00
487,00
172,00
95,00
364,00

Velkommen
Bestyrelsen

Bestyrelsen
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Hilsen hundeudvalget og instruktørerne
Hans Brun og Jesper Thomsen
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JAGTHORNSBLÆSNING
Som det er beskrevet i sidste nummer
af LOKALBLADET, så er der gået en ny
sæson med dette spændende emne på
plakaten.
Vi prøvede denne gang at dele holdet i
to grupperinger, efter evner og talent!
Og det har gået rigtigt godt syntes jeg,
det har været nemmere at koncentrere
sig om det niveau som var lagt for os,
og Bjarne har virkelig herset med os i
en god ”tone” og ånd, han er den fødte
pædagog. Det har for mig givet et stort
håb for min fremtidig mulighed med
hornet, jeg tror det kan lykkedes.
Vi fortsætter i det nye år, men der skal
flere med på holdet, gerne på begge
hold, så kom nu frem og deltag, der er
hygge og ingen griner af nogen, kun når
der kommer en god historie med. Har
du ikke et horn endnu, ja så finder vi
ud af det til du bliver ”grebet”.

For som du også syntes: JAGTEN ER
HYGGELIG OG BEDRE NÅR DER
BLÆSES. Og måske er det ”os” som
står der en dag og sætter sjæl på jagten.
Tiderne er:
Begyndere: 1845 til 1945
Øvede: 1945 til 2045.
Det er givende og til at opfordre begyndere at sidde med og lytte til de lidt
mere øvede.
Vi får en kop kaffe ved holdskiftet.
Datoerne er:
Tirsdag den 5. januar – Tirsdag den 12.
januar – Tirsdag den 19. januar – Tirsdag den 26. januar – Tirsdag den 2.
februar – Tirsdag den 9. februar – Tirsdag den 16. februar samt Tirsdag den
23. februar.
Velkommen i JÆGERHYTTEN

KRAGEFÆLDE BYGNING
Sidste forår var vi nogle stykker som
var ude og lære at bygge en kragefælde.
Det gik så godt at vi har fået lyst til at
tilbyde flere af medlemmerne det samme.
MEN DENNE GANG bliver vi i egen hytte og arbejder med grejet. Det er brugte
minkbure som anvendes til fælderne,
og dem har vi indkøbt.
DER ER KUN PLADS TIL 8-10 DELTAGERE SÅ SKYND DIG AT MELDE DIG.
Vi begynder kl. 0900 og forventer at
være færdige lige over frokosttid, og det
kan da være at vi slutter med en god
mad.
Prisen for materiale er: 100,00 kr. og
forplejning er til indkøbspris.
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Hver kursist får den færdige fælde med
hjem, så du er klar til forårets regulering.
DATO: LØRDAG DEN 13. MARTS
STED: JÆGERHYTTEN.
Tilmelding til: Hans Brun

ALT I GLASARBEJDE
Tømrer · Snedker · Glas-Døgnvagt

JSP
TOTALSERVICE
SALG AF HUNDEFODER
• Vaks Kennel
• Vaks Aktiv
• Vaks Hvalp

(til den alm. hund)

(til den aktive hund)
(til hvalpen)

Læs varedeklaration på:
www.ronja-fie.dk/dokumenter/hundefoder.htm

Jesper Thomsen
Tlf. 98 38 43 31 · Mobil 23 45 12 16
E-mail: jesper-thomsen@privat.dk

v/ Jarl S. Poulsen
Torngårdsvej 17

TLF. 98 24 44 49
Bil-tlf. 40 76 89 17
Fax 98 24 23 24
BYG

GARANTI
ORDNING

v/ Bjarne Jensen
Østergade 50
9440 Aabybro
Tlf. 98 24 17 93

Jørn Krogsgaard A/S

Knøsgårdvej 116 · 9440 Aabybro · Tlf. 98 24 18 00

Hos Point S kommer vi hele
vejen rundt om din bil...
Vi tilbyder autoservice på:
• Dæk
• Udstødning
• Fælge
• Bremser
• Styrtøj
• Olieskift

Som medlem af Danmarks Jægerforbund giver vi dig 9% rabat på alle vore i forvejen
konkurrencedygtige priser - ved forevisning af gyldigt medlemsbevis. www.point-s.dk
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REDAKTØRENS HJØRNE
Så er der igen forsvundet et år, men et
godt og velbrugt år med jagt og foreningsarbejde. Der har været mange
ting at satte i gang og være med til at
præge, og jeg vil gerne takke jer alle for
deltagelse og opbakning til tingene.
MEN – MEN – MEN: I slipper ikke for et
gentagende nødråb/bøn.
Jeg mangler historier og andet materiale til LOKALBLADET og jeg ved i ligger inde med det, men du glemmer det,
”nå måske næste gang” tænker du formodentlig og det er også ok, hvis bare
det kommer – så prøv at hjælpe mig og
bestyrelsen i det nye og spændende
jagtår.
Som noget nyt og positivt har vi fået
mulighed for at få sponsoreret portoen
til nogle bladudgivelser.
DETTE NUMMER AF LOKALBLADET
ER SPONSORERET AF:

AALBORG JAGT, HOBROVEJ.
TAK FOR DET.
Så husk nu også at sige tak, ved at
støtte igen, når du handler dit grej
m.m.
Ellers vil jeg benytte anledningen til at
opfordre jer til at møde op til generalforsamlingen, det er her vi kan få
besluttet det nye og fremtiden for os
alle. Bestyrelsen vil her kunne få de
tæsk eller klap som der kan tilkomme
dem, eller kom og vær med til at arbejde i udvalgene.
Men ellers vil jeg gerne ønske jer alle en
god Jul samt et Godt Nytår.
Jeg takker også alle vore sponsorer for
den støtte de giver os, både i annocer
men også andre sponsorater/gaver.
På gensyn et det nye år
Jægerhilsener Hans Brun

Vær på forkant – tilmeld dig SMS service – gratis
Vi tilbyder vores medlemmer en automatisk SMS-service. Selv om du har læst
om et arrangement i ”Lokalbladet”, vil vi have mulighed for at sende en SMS til
din mobil, det koster 1 kr. at modtage, det kunne f.eks. være ” husk nu lige på
der er filmaften på torsdag” e.lign.
Benyt dig af denne enestående service - det er gratis – og det tager kun 30
sekunder at blive oprettet og du vil være den første til at få beskeder.
TILMELDING
Sådan tilmelder du dig:
Send en SMS med beskeden: ” info aabyjagt tilmeld ” - sendes til nummer 1231
AFMELDING
Sådan afmelder du dig:
Send en SMS med beskeden: ” info aabyjagt afmeld ” - sendes til nummer 1231
Du kan læse mere om firmaet der står bag denne luksus på: http://www.mobitech.dk

Venlig hilsen bestyrelsesmedlem Jesper Thomsen
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Overbeck
Stål ApS

Alle opgaver løses
- store som små forhør dig nærmere

Jagtstiger i galvaniseret stål
Due magneter m/motor
Udekøkken & grill
Trapper & gelænder
Porte & Hegn
Altaner & Terraser
Baldakiner
Slagteriudstyr / -inventar
Bygningsstål
Kort sagt - alt i stål

Overbeck Stål ApS
Fristrupvej 11 · 9440 Aabybro · Tlf. 98 24 20 04 · Fax 98 24 20 84
www.overbeckstaal.dk · info@overbeckstaal.dk
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NY SOM RIFFELJÆGER, HVAD NU??
Hvis du påtænker at blive riffeljæger og
skal til at købe riffel, dukker der
spørgsmål op.
Riffel
Kaliber
Riffelkikkert
Håndkikkert
Skydestok
Kurset henvender sig til dig der påtænker riffelkøb og tage riffeltegn.
Vi vil den 14. januar kl. 19.00 gennemgå nogle af de ting der trænger sig
på når man skal til at anskaffe sig nogle af de væsentlige ting til riffeljagten.
Vi har lånt lokaler hos Aalborg Jagt
og vi har fået lov at låne nogle rifler og
kikkerter som vi vil gennemgå. Vi vil
ikke gøre nogen reklame for de forskellige ting, men blot belyse de forskelle
der er. Vi kommer lidt ind på de forskellige riffeltyper, hvilken kaliber skal
man vælge til de forskellige ting. Hvad
betyder de forskellige tal på riffelkikkerten og hvilken forskel gør det. Vi for-

2 x 12kg

BASIC
493,-

kr.

søger at belyse og hjælpe med at finde
hvilke behov man har.
I løbet af aftenen vil vi have kaffe og et
stykke kage klar.
Når riffelbanen i april åbner vil vi lægge
beslag på et par timer, hvor vi har
banen for os selv. Vi vil prøve at arbejde med skydestillinger og forsøge at
hjælpe hver enkelt med at få et fornuftigt resultat men den nye investering.
Vi vil også gennemgå hvad der sker til
riffelprøven når vi er på banen.
Der er begrænsede plader til kurset så
det er først til mølle. Prisen for begge
dele af kurset er kr. 250 inkl. baneleje.
Tilmelding sker til
Per N.B. Thomsen på tlf.: 20730304
(mail: per.bastholm@email.dk)
Hans Bruun på tlf.: 24474085
(mail: Hans-Brun@privat.dk)

Med venlig hilsen
Aaby Sogns Jagtforening

UNIQ hundefoder er:
- ingen kød- og benmel
- ingen soyaprotein
- ingen GMO
- ingen farve- og smagsstoffer
Bestil på nettet
- og få leveret direkte ved døren!

www.naturscenen.dk
v/ Anders E. Jensen · Lucernemarken 38 · 9490 Pandrup · Tlf. 20 63 93 17
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WEEKENDTUR TIL RØGEGAARD
Fredag den 22.
januar til søndag
den 24. januar
bliver der arrangeret
en
jagt
weekendtur
til
Røgegaard jagtfarm.
Vi mødes fredag
efter fyraften til
aftensmad
og
hygge, lørdag morgen jages der efter
ønske og prisliste, derind imellem
mødes vi i hytten til lidt mad og hygge/
varme, lørdag aften hygger vi os med
god mad, film e.lign. Søndag jages der
færdig, slagtes og ryddes op, derefter
jagt forbi.

Pris for hele weekenden (dog ikke
afskydning) er en part til mad og drikkelse, hytten er sponsoreret.
Der er sovepladser til max. 9 personer,
der er selvfølgelig også mulighed for
bare at komme og deltage i jagten, spisning og det scociale hvorefter man
tager hjem, eller sover på gulvet.
Derfor er det nøjvendigt med en tilmelding senest den 15. januar, så derfor
bruges først til møllepricippet.
Tilmeldingen skal ske til
Jesper Thomsen, 23451216 eller
jesper-thomsen@privat.dk
Hilsen
Jesper Thomsen

SCHWEISSHUNDE FOREDRAG
”Schweiss” er det
tyske
ord
for
vildtblod. I dansk
jægersprog bruges det blandt
andet om blod fra
hjortevildt, og det
har givet navn til
schweisshundene, der er trænet
til at opspore anskudt eller påkørt hjortevildt.
Schwisshundefører Henrik Christensen, Asaa, vil fortælle os hvordan man
træner hund til Schweiss og hvad dette

indebærer at blive kaldt på tidlig morgen og sent aften. Henrik er kendt
blandt schweisshundefører for sine
mange år som frivillig schweissfører.
Første foredrags dag er 11. februar kl.
19.00 i "Jægerhytten" og på grund af
mørket vil der senere blive et praktisk
foredrag med opvisning lørdag den 27.
marts.
Der vil blive en mindre egenbetaling.
Det er tilladt at invitere interesserede
gæster.
Hilsen Hundeudvalget
Hans og Jesper
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SORT SOL
Sort sol. Ja altså ikke bandet, men
enormt mange stære. Den anden weekend i september gik turen til Tønder, mor,
mand, barn og jeg selv blev proppet i
bilen og turen gik og målet var 324 km
forude. Vel fremme ved en lille campingplads, hvor Henning og Dorit allerede var
fremme og godt i gang med dagens indkøb, fik vi smidt vores oppakning ind i
hytten og spurgt campingmutter hvor der
var chance for at se stære. Det var i Aventoft i Tyskland, ca. 7 km fra hytten. Os af
sted og efter en mindre rundvisning på
18 km kom vi frem – til en lille by mindre
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end Vadum og med flere grænsebutikker.
Nå ja stære går vel også efter gode tilbud.
Så gik vi ud på diget, ca. 300 m fra bilen
måtte vi bevæge vores luksus legemer og
så var der bare at vente. Og ganske som
spået så kom fuglene og hold da op der
var mange. William, Jonna og Dorit rendte ind i en dame som skulle på guidet tur
ud til diget næste dag og de fik en masse
at vide. Blandt andet at der var mellem
300.000 og 500.000 stære og at stære er
4 år inden de kan spise orm, ja hvem vidste det? Hun fortalte også at når
kærhøgen slog ned i flokken så fløj stære-

ne over den og gylpede og sked på
kærhøgen, med det resultat at kærhøgen
ikke kunne flyve før næste formiddag og
dermed ikke jage stærene. Hun fortalte
også at flokken larmede så meget (de
overdøvede den vindmølle vi stod ved) for
så holdt de rovdyr væk. For hvis ræv,
mink eller andet kom for tæt på, så ville
fuglenes lyd simpelthen sprænge trommehinden på rovdyret. Så vi lærte pludselig enormt meget om de små sorte fugle og vi så noget som var mere fascinerende end vi havde troet. Fredag aften
stod den på hygge, latter og masser af
rødvin. Ja faktisk så meget rødvin at visse havde lidt pip i stærekassen næste
morgen og de fleste af os led af en slem
træthed. Lørdagen gik med at finde gode
tilbud i Tønder og i Tyskland og ellers
bare hygge til den store guldmedalje indtil vi om aftenen igen skulle til Aventoft og

se fuglene. Da vi kom frem var der en hel
del flere folk end dagen før, men vi fik
plantet os og så ventede vi. Og igen kom
fuglene ganske som spået, men denne
gang endnu flere og endnu større flokke.
At se så mange fugle flyve i de flotteste
formationer og flokke flette sig ind i hinanden og bare se den store sorte plamage
på himlen vokser sig til en helt enorm
størrelse, det kan fascinere både hos dem
på 7 og dem der har passeret 60 og alle
derimellem. Det var så fascinerende at
ord slet ikke slår til, det er noget som vi
vil mindes i lang tid og en tur som vi gerne tager igen med så hyggelige folk. Ja alt
i alt så er sort sol noget som alle mennesker skal lade sig selv opleve mindst en
gang i livet – for ellers går de sørme glip
af noget.
Hilsen Helle Nielsen
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AKTIVITETSKALENDER
DECEMBER
10. december

Seniorklub

Jægerhytten kl. 0900

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
JANUAR
5. januar
12. januar
13. januar
19. januar
21. januar
23. til 25. januar
26. januar
31. januar

Hornblæsning
Hornblæsning
JKF årsmøde
Hornblæsning
Generalforsamling
Røgegård jagtfarm
Hornblæsning
Hundetræning

Jægerhytten kl. 1845
Jægerhytten kl. 1845
Birkelse kro kl. 1900
Jægerhytten kl. 1845
Jægerhytten kl. 1900
Se LOKALBLADET
Jægerhytten kl. 1845
Sandmosevej 58 kl. 1000

FEBRUAR
2. februar
4. februar
7. februar
9. februar
11. februar
14. februar
16. februar
21. februar
23. februar
28. februar

Hornblæsning
Filmaften
Hundetræning
Hornblæsning
Schweiss kursus
Hundetræning
Hornblæsning
Hundetræning
Hornblæsning
Hundetræning

Jægerhytten kl.1845
Jægerhytten kl. 1900
Sandmosevej 58 kl.1000
Jægerhytten kl.1845
Jægerhytten kl. 1900
Sandmosevej 58 kl.1000
Jægerhytten kl.1845
Sandmosevej 58 kl.1000
Jægerhytten kl.1845
Sandmosevej 58 kl. 1000

MARTS
2. marts
7. marts
13. marts
14. marts
21. marts
27. marts

Filmaften
Hundetræning
Bygge kragefælde
Hundetræning
Hundetræning
Schweiss kursus 2

Jægerhytten kl.1900
Sandmosevej 58 kl. 1000
Jægerhytten kl.0900
Sandmosevej 58 kl. 1000
Sandmosevej 58 kl.1000
Besked senere.

HOLD ØJE MED VORES HJEMMESIDE, DER KUNNE KOMME
TILFØJELSER ELLER NYE AKTIVITETER.
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UDSTOPNING
AF FUGLE OG DYR
MONTERING AF OPSATSE
SAMT GARVNING AF SKIND

id:
ngst
Åbni il fredag
t
dag
00
Man 00 til 17,
,
9
.
l
k

Konservator

Kim Skjødt Hansen
Letvadvej 100 - 9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 12 78

Aut. el-installatør

Ejnar Sørensen
Kattedamsvej 6 - 9440 Aabybro

Tlf. 98 24 14 55
●
●
●
●

EL-INSTALLATIONER
Reparation af hvidevarer
EDB- og telefoninstallationer
Belysninger og hårde hvidevarer i butikken

GJØL VVS & SWARTZ EFTF.
Aut. blikkenslagermester Mogens Poulsen
Limfjordsgade 35 · Gjøl · 9440 Aabybro / Østergade 19 · 9440 Aabybro

●
●
●
●

BLIKKENSLAGERARBEJDE
VAND- VARME- SANITET
GAS- OG OLIEFYRSSERVICE
SOLVARME

Gjøl 98 27 73 83 - Aabybro 98 24 10 89

RØGEGÅRD JAGTFARM
Thistedvej 536-538 · 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 22 50 66 · Fax 98 22 57 80
E-mail: jagt@jagtfarm.dk · www.jagtfarm.dk

PÜRSCHJAGT
På et stort kuperet delvist skovklædt klit-terræn,
under hegn i Nordjylland, har du chancen for
en spændende pürsch på hjortevildt eller vildsvin,
sammen med en erfaren jæger.

då- og sikavildt
• Kron-,
og vildsvin
• Mufflon
overnatning i jagthytte
• Evt.
• Våbenforretning
• Våbenmuseum
• Ungjæger-/pürchkursus
01.09-31.01(31.03)
• Jagtperiode:
• Ring efter brochure

