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Rasmus Palmelund
Græsvænget 1 Grejs
7100 Vejle
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mobil 28102754
palmelund@privat.dk

Næstformand
Michael Ravn Mikkelsen
Birkeholm 2 B
8700 Horsens
Tlf. 51786607
mrm@horsens.dk

M.m.
Paw Sørensen
Harresøholmvej 8
7323 Give
Mobil 20633291
harresoeholm@gmail.com

Kasserer
Jørgen Therkelsen
Niels Kjeldsenvej 3
7100 Vejle
mobil 51367746
therkelsen.nk@gmail.com

Supl.
Bjarne Tang
Vårager 12
7120 Vejle
Tlf. 75816954
Mobil. 40896954
rbtang@stofanet.dk

M.m.
Bjørn Johansen
Hørrevej 21 Brøndsted
7000 Fredericia
Mobil 28890080
brteknik@teknik.dk

Supl.
Kasper Nielsen
Solvænget 68
6870 Ølgod
Tlf. 97195544
kpnil@arlafoods.com

Jagthornslærer
Poul Eriksen
Hesselkær 6
7100 Vejle
Tlf. 75836051
Mobil 20335295
hannapoul@hotmail.com

Jagttegnslærer
Christian Juhl
Ørumskovvej 8, Lindved
7100 Vejle
Tlf. 75851306
Mobil 20293399
c-juhl@hotmail.com

Administrator Facebook
Lonnie Hirtz Nielsen
Solvænget 68
6870 Ølgod.
Mobil. 22518785
lonniehirtz@hotmail.com
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Formanden har ordet
I 2015 havde jagtforeningen mange aktiviteter at byde på.
Jeg vil gerne sig tak for den store opbakning til vores vinter arrangementer. Jeg kan blandt
andet nævne vildtaftenen, hvor der var mange deltagere til spisning, der kunne ikke være
flere i Borgergården.
Ølsmagning var også godt besøgt.
Vores feltskydning i Borris blev desværre aflyst i 2015, men vi laver en ny skydning den
20. august i Borris.
Vingstedskydningerne kører stille og roligt, der kommer flere og flere, så det er rigtig godt.
Pigeskydningen er ved at være en tradition, og der kommer 6-15 piger og skyder hver
gang.
Vi er i fuld gang med at spille jagthorn. Vi har været ude at spille til forskellige fester,
guldbryllup, vildtaften og i marts måned var vi til dueligs prøve og stillede op til bronze
prøve og bestod.
Vores dejlige lokaler i Fælleshuset bliver benyttet meget til møder og jagtegnsundervisning
o m a f t e n e n , o g o m f or m i d d a g e n e r d e r e d b - k u r s e r, h vo r æ l d r e u n d e r v i s e r æ l d r e f r a
lokalområdet.
Jagttegnsundervisningen som Christin kører, er i fuld gang. Det er andet år at den nye
jagtprøve kører.
Når man har taget sit jagttegn, skal man bestå en haglprøve for at gå på jagt. Man skal
kunne ramme et vist antal duer, før man kan få lov til at gå på jagt. Sidste år dumpede 50 %
(landsgennemsnit). Så det er vigtigt, at de nye jagttegns aspiranter øver sig på skydebanen.
Vi vil i 2016 opretholde vores høje aktivitetsniveau, og derved styrke vores medlemstilgang.
Vi sender nu nyheds brev ud 5 til 7 gange om året med, hvad der sker i Gejs-Holtum
Jagtforening,
Facebook gruppen, som Lonnie Nielsen er administrator for, kører godt. Så meld jer ind i
Grejs-Holtum Jagtforenings gruppe.
Vi er også startet med at skyde i Vingsted med hagl, og det går rimelig godt. Vi kunne godt
ønske os, at der kom lidt flere til skydning.
Vi h av d e N a t u r e n s d a g p å B r a n d b j e rg H ø j s ko l e m e d s ky d n i n g , j a g t h o r n s m u s i k o g
børnejagtsti.
Så havde vi en kæmpe succes med jagt gudstjeneste i Hornstrup Kirke, hvor kirken blev
pyntet op, og der blev holdt gudstjeneste af Annemette Ramsgaard, og blæsergruppen
truttede. Derefter blev der serveret gule ærter i sognelokalerne. Danmarks Jægerforbund
havde en jonalist ude og lave en skrivelse til Jægeren, som udkom i juni.
Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at deltage i de aktiviteter, som vi laver i
2016.
Jeg vil gerne takke for det store arbejde, som bestyrelsen, suppleanterne og andre frivillige
har gjort i 2015.
Knæk og bræk for den kommende sæson og god bukkejagt.
Rasmus Palmelund

En juniorjægers
beretning
Af Anders Madsen
Klokken er 09:55 og vi er lige ankommet
til Danmarks Jægerforbunds Jagtskole på
Kalø, hvor jeg skal tilbringe de næste to
dage.
Vi går op til lejrpladsen og siger hej til
Franz og Karsten. De siger, at vi bare kan
gå ned til shelteren med vores ting. Da vi
har været dernede, er klokken ved at være
10:00, hvor vi skal mødes rundt om bålet,
så vi lige kan hilse på de andre deltagere.
Klokken er ved at være 11:00, hvor vi
skal på praktisk jagt. Der kom nogle med
haglgeværer, hvor vi hver enkelt eller to
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personer skal med en af skytterne. Da vi
er blevet fordelt, går vi hen mod den
første såt, hvor vi bliver sat på post, og
allerede der begynder man at lære en hel
masse ting om jagt, for ham, jeg er sat på
post sammen med, begynder at forklare
mig, hvorfor vi gør det på den måde ved
den her såt, og han siger også, at jeg bare
skal spørge løs, hvis jeg har nogle
spørgsmål. Da vi er færdige med såten,
går vi hen til den næste såt, og bagefter
går vi hen på en stor mark, hvor vi så
skal gå haretramp. Da vi har gået en
masse haretramp, går vi tilbage til lejren.

Da vi er kommet tilbage, er klokken ved
at være 12:00.
Vi skal have frokost, da vi har spist
frokost, er klokken ved at være 13:00,
hvor vi så skal til flugtskydning. Det er
også rigtig spændende, der lærer du en
helt masse ting om, hvordan du skal
behandle et ladt våben, og vi får en
masse skyde træning med hjælp fra
skydeinstruktørerne.

I lejren skal vi partere det vildt, vi har
skudt. Det skal bruges til aftensmaden. Vi
lærte en hel masse om udskæring, og om
hvordan du gør det på den bedste måde,
så du får mest ud af kødet. Da vi er
færdige med det og har spist aftensmad,
så går vi til aften hygge om bålet, hvor vi
sidder og snakker og hygger os, og så er
klokken ved at være 22:30, og vi skal i
soveposen, for vi skal tidligt op næste
morgen.

Klokken er ved at være 17:00, hvor vi
skal til at lave aftensmad af det skudte
vildt fra morgenpürschen. Da vi har spist
er der aftenhygge, hvor vi var rundt i
skoven og lege gemmeleg i mørket. Det
var også rigtig sjovt, det gjorde vi til
ca.21:00, hvor der så var varm kakao. Så
sad vi og hyggede indtil klokken var ved
at være 22:30. Vi skulle i soveposen, så vi
kunne være friske til næste dag.

Mandag morgen kl. 07:00 bliver vi blæst
op af soveposen af jagthornssignalet
“frokosten”, så står vi op og begynder at
lave havregrød til morgenmad. Da vi har
spist rigtig lækker havregrød, så er
klokken blevet 08:00, hvor vi så skal
deles i tre hold.
Vi skal på morgenpürsch, det var også en
rigtig spændende oplevelse. Vi så
rådyrene på tæt hold, og vi lærte, hvordan
man får dem på så tæt hold.

Tirsdag morgen, klokken er ved at være
08:00.
Vi bliver igen blæst op af jagthornsignalet
“frokost”, hvor der så er morgenmad, det
er også rigtig lækker havregrød. Da vi har
spist er klokken 09:00, og der kommer en
Schweisshundefører, som vil lære os,
hvordan en Schweisshundefører arbejder,
og det går hele formiddagen med. Det er
rigtig spændende.
Klokken 12:30 er der frokost, og da vi
har spist frokost, er der oprydning i
lejren, og klokken 15:00 er det slut for
denne gang. Alt i alt har det været en
virkelig fed tur.
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Følg vores
Facebook side
Grejs-Holtum Jagtforening
– her er der hurtig
opdatering på seneste nyt
fra foreningen.
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Nyhedsbrev jagtforening
Vi har i år startet et nyhedsbrev,
hvor vi sender nyheder ud
om hvad der sker i foreningen.
Vi vil gerne have, at I opdaterer jeres mail adresser og telefonnumre.
Det kan ske på vores hjemmeside
www.grejsholtumjagtforening.dk
Til meld nyhedsbrev.
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Velkommen til Skibet Revyen
Spisning og revy i november
Skibet Revyen startede i 1988 som et
festligt indslag i forbindelse med en
træner– og lederfest i Skibet
Idrætsforening i beskedne rammer i
Stenager Forsamlingshus. Det var en
succes, og så har revyen udviklet sig
igennem årene.
I løbet af få år blev det et stort
tilløbsstykke, og der var hurtigt udsolgt
til forestillingerne, som fandt sted hvert
år i foråret, en fredag og lørdag.
Revyholdet er dels medlemmer, der har
været med i alle årene, og dels er der
kommet nye dygtige skuespillere og
sangere til.

Vi har været med til DM i revy i 2008,
hvilket var en stor oplevelse, og vi fik et
nummer med i finalen. Vi har også været
med ved DM i Revy i 2010, hvor vi fik 2
numre med, men desværre ikke gik
videre, vi deltog også i 2012 med et
enkelt nummer.
Desuden har vi været ude og optræde
rigtig mange steder, til store firmafester,
til personalearrangementer, til årsmøder
o.a.
Fredag den 4. november fra
kl. 18.30 - 23.00
Pris for middag og revy og kaffe med
kage 175 kr

God rådgivning - Effektiv projektledelse - Omhyggelighed Kvalitet - Konkurrencedygtig - God service - Respekt og
hensyn - Kun én kontaktperson - Hård kvalitetsstyring - Godt
håndværk - 30 års erfaring - Gode ideer - Opfølgning

Bjarne Steen
& Chika

Skovvænget 21 - 7100 Vejle - Mobil 2250 4448
Telefon 75 85 3068 - Fax7585 4600
www.bjarne-steen.dk - mail@bjarne-steen.dk
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Bliv regulerings jæger
Der blev afholdt regulerings kursus
i Fælleshuset den 10. og 11. maj 2016
Der deltog mange fra jagtforeninger i Vejle kommune, de er nu klar til at blive
reguleringsjægere for Vejle kommune.
Vi forventer, at der vil komme mere fra kommunen med reguleringsopgaver, som jægerne
skal påtage sig.
På www.grejsholtumjagtforening.dk kan man se, hvor der må reguleres råger, alle
medlemmer kan få lov at regulere råger i Vejle kommune ved henvendelse til Jens Tang
fra Vejle Jagtforening. Han står for koordineringen af rågeregulering.
Hvis nogen har lyst og tid til at blive reguleringsjæger afholder Danmarks Jægerforbund
kurser forskellige steder i landet.
Billeder fra Kurset:
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Pokalskydning den 27. august 2015
Vindere af pokalskydning 2015
blev følgende:
Fra venstre:
Nr. 1 Hans Nørskov
Nr. 2 Rasmus Palmelund
Nr. 3 Michael Mikkelsen

Lukkede bagduer
Nr. 1 Michael Mikkelsen
Nr. 2 Hans Nørskov
Åbne bagduer
Nr. 1 Hans Nørskov
Nr. 2 Paw Sørensen
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Vildtspisning
i Grejs Borgergård
Fredag den 3. februar 2017
fra kl. 18.30 - 23.00
Pris for hovedret, dessert og kaffe med kage 150 kr.
Hovedretten består af en ret med vildt kød og tilbehør.
Desserten er en overraskelse. Kaffe/te med sødt.
Der var en utrolig god opbakning i år, så husk at melde jer til i god tid.
Tilmeldinger til
Rasmus Palmelund 28102754
palmelund@privat.dk
Eller www.grejsholtumjagtforening.dk
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Medlemspriser for
Grejs-Holtum Jagtforening 2016

Ordinært medlem:

835 kr.

Junior op til 15 år

190 kr.

Ungdom 16 til 25 år

465 kr.

Senior

535 kr.

Hustand

365 kr.

Ekstraordinær

155 kr.

Kursister

0 kr.

Støttemedlem u/Jagttegn

200 kr.

en
ening r
alfor
Centr reparatøre
o
t
u
af A
mark
i Dan

v/ mekaniker Tommy R. Hansen

Vi passer godt
på din bil

Vi servicerer og reparerer alle biler, uanset mærke
og årgang - også i garantiperioden på helt nye
biler.

Reparation af personog varevogne
Alt i reparationer og reservedele
Klargøring til syn
Auto-elektronik - Aircon
Speciale: Diesel

Vi sørger for altid at overholde aftalte betingelser
og leveringstider.

Flegmade 9 C • 7100 Vejle
7583 1703 - Fax 7572 7302
tommy@autoexperten-vejle.dk

14

Piger/ kvinder
kom og prøv at skyde med haglbøsse
på Brandbjerg Højskole og Vingsted
Onsdag den 29. juni fra kl.18.00 til 21.00 Vingsted
Onsdag den 17. august fra kl.18.00 til 21.00 i Vingsted
Onsdag den 24. august fra kl.18.00 til 21.00 i Vingsted
Vi følger op på et tiltag fra de sidste 5
år. Kom og prøv at skyde med haglgevær,
der vil være instruktører til hjælp. Få
mod på at skyde og måske lyst til at tage
jagttegn.
Helaftens arrangement med forplejning
og 1 skydning for 120,00 kr.

Tilmeldinger til Rasmus Palmelund tlf. 2810275

Boliger på Grejs Mølle
Hovgårdsvej

Regionskontoret
Pakhusvej 4
6000 Kolding
70 12 13 10
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Årskalender for Grejs-Holtum Jagtforening 2016-17
JUNI
Flugtskydning i Vindelev
Torsdag den 16. fra kl. 18.00-21.00
V i skyder mod V indelev, alle er velkommen.
Der skydes på Haugevej 16, 7160 Tørring.
Flugtskydning i Vingsted
Torsdag den 30. fra kl. 18.00-21.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til skydning.
Onsdag den 29. fra kl.18.00 til 21.00
Piger / kvinder kom og prøv at skyde med
haglbøsse i Vingsted.
Helaftens arrangement med forplejning og skydning for
120,00 kr.

AUGUST
Piger / kvinder kom og prøv at skyde med haglbøsse
Onsdag den 17. og 24. fra kl.18.00 til 21.00
Helaftens arrangement med forplejning og skydning for
120,00 kr.
Flugtskydning i Vingsted
Torsdag den 18. fra kl. 18-20.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til skydning.
Feltskydning med riffel, den 20. august 2016.
Grejs-Holtum Jagtforening indbyder herved til
feltskydning i Borris.
Stævnets formål er at bidrage til højnelse af jagtkultur,
bl.a. ved at stimulere interessen
for større kendskab til natur, vildt og jagt samt sikker
betjening af og skydefærdighed med jagtvåben.
Der er 5 skydninger med to til tre forskellige vildtarter
og på forskellige afstande.
Der skydes på tid. - Der skal medbringes min. 50 skud
pr. deltager.
Der kan deltage 3 personer pr. hold. Pris pr. deltager er
200 kr.
Sted: Ved Borris lejren
Borrislejren, Borriskrogvej 4, Borris, 6900 Skjern
Der må kun benyttes jagtrifler.
Der skal forevises jagttegn, riffeltegn og medlemskort
fra Danmarks Jægerforbund.
Ring eller mail og tilmeld jer. Sidste frist for tilmelding
er lørdag den 15. august
Starttidspunkt vil blive sendt til jer.
Tilmeldinger til Michael Mikkelsen Tlf. 75712754 /
51786607 eller Rasmus Palmelund 75853792 /
28102754 palmelund@privat.dk
Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 21. - fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m. bane
alle dage.

Piger / kvinder kom og prøv at skyde med haglbøsse
Onsdag den 24. fra kl.18.00 til 21.00
Helaftens arrangement med forplejning og skydning for
120,00 kr.
Flugtskydning i Vingsted
Torsdag den 25. august vil der blive afholdt
pokalskydning fra kl. 18.00
Pokaler i hovedskydning, lukket bagduer og åbne
bagduer.
Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 28. -fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m. bane
alle dage.
Pokalskydning.
Hjortebane i Ørre
Lørdag den 13. august fra kl. 09.00 til 12.00.
Der skydes på elg.
Tilmeldinger til Paw Sørensen
Mobil. 20633291 harresoeholm@gmail.com

SEPTEMBER

Riffelskydning i Vingsted
September 4. - Søndag fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m. bane.
Naturens Dag
Brandbjerg Højskole
Find vej ud i Brandbjergs forunderlige natur den 11/9
2016
Kom og oplev Grejsdalens vilde og smukke natur og
nyd dagen i det fri i masser af godt selskab. Og bliv
inspireret til masser af skønt udeliv.
Hele dagen: Vi tænder bål i parken, leger i skoven,
byder på smagsprøver fra lokale producenter, laver
snobrød og pandekager, bygger tømmerflåde, byder på
snitteværksted, mostpresseri samt sang og musik med
mere.
Grejs-Holtum Jagtforening deltager med vores
blæsergruppe og jagthorns signaler
Laver flugtskydning for alle og børnejagtsti

OKTOBER
Jagt gudstjeneste i Hornstrup Kirke dato ikke fastlagt.
Jagtforeningen pynter op i kirken med efterårets farver
og udstoppede dyr.
Anne Mette Ramsgaard holder gudstjeneste.
Grejs-Holtum Jagtforenings blæsergruppe vil blæse i
kirken.
Efter gudstjeneste serveres gule ærter i sognelokalerne
kl. 12.00

NOVEMBER
Spisning og Skibet revy.
Fredag den 4. november fra kl. 18.30 - 23.00
Pris for middag og revy og kaffe med kage 175 kr.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 75853792/
28102754
Jagttegnskursus i Fælleshuset, Sønder Bygade 9,
Grejs.
Første aften er mandag
den 7. november kl. 19.00.
Tilmeldinger til Jagttegnslærer Christian Juhl, mobil 20
29 33 99. c-juhl@hotmail.com
Eller Rasmus Palmelund 28102754,
palmelund@privat.dk
Kursus i Jagthornsblæsning.
Vi begynder igen onsdag den 2. november. Kurset kører
i november, vi starter igen i januar.
Det er ingen krav til, at man skal kunne noder, bare at
man har lyst til at spille på jagthorn.
Kl. 19.00 i Fælleshuset, Sønderbygade 9, Grejs.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 28102754.
palmelund@privat.dk

J A N U A R 2017

Riffelskydning i Vingsted
Januar 8.: - Søndag, fra kl.10.00 til 12.00
Nytårsskydning med mange præmier.
Jagttegnskursus
Starter igen den 9. januar
Sønder Bygade 9, Grejs.
Hver mandag fra kl. 19.00.
Tilmeldinger til Jagttegnslærer Christian Juhl,
mobil 20 29 33 99.
Eller Rasmus Palmelund 28102754.
Kursus i Jagthornsblæsning.
Vi begynder igen den 11. januar.
Kurset kører i januar, februar og marts
Kl. 19.00 i Fælleshuset, Sønderbygade 9, Grejs.
Generalforsamling
Tirsdag den 17. januar. kl. 19.00 i Fælleshuset
efter vedtægterne

FEBRUAR
Vildtspisning i Grejs Borgergård
Fredag den 3. februar fra kl. 18.30 - 23.00
Pris for hovedret, dessert og kaffe med kage 150 kr.
Hovedretten består af en ret med vildt kød og tilbehør.
Der var en utrolig god opbakning sidst, så husk at
melde jer til i god tid.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 75853792/
28102754 Eller gå til tilmelding her.

MARTS
Ølsmagning.
Fredag den 10. marts 2017, kl. 17.45
i Grejs Borgergård 12. gang
Vi har i år været så heldige at få Torben Mathews fra
Kolding til at komme igen.
Torben fortæller om øl fra den store verden, krydret
med sjove og saftige historier.
Vi starter med en god middag,
Hertil er der mulighed for at købe interessante
specialøl.
Der vil i år være musik fra lokale Grejsboer.
Herefter vil Torben underholde og fortælle om en række
forskellige øl, som vi naturligvis skal smage.
Vi fortsætter aftenen med fællessang, amerikansk lotteri
og måske flere historier, indtil natmaden bliver
serveret.
Hele arrangementet kan fås for kr. 300,Bindende tilmelding og betaling senest 7. marts til:
Rasmus Palmelund eller på hjemmesiden.
Frivillig jagttegnsprøve i Randbøl.
Lørdag. d. 25. marts. 2017. kl. 09.00.
Alle er velkommen til at komme.
Tilmeldinger til Leif Jensen tlf. 20225986.
Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 26. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m bane.

APRIL
Minijagtsti for jagttegnsaspiranter
3. april. - mandag kl.18.00
Alle Jagttegnsaspiranter er velkomne.
Der er lavet 5 poster, lasershot, 4 teoretiske poster.
Minijagtsti koster 50 kr. pr. person.
Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 2. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m. bane.
Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 9. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m bane.
Flugtskydning i Vingsted.
Torsdag den 6. fra kl. 18.00-20.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til skydning.
Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 23. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m. bane.
Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 30. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m. bane.
Flugtskydning i Vingsted.
Torsdag den 20. fra kl. 18.00-20.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til skydning.

Lej sommerhus på Læsø
Dejligt sommerhus med nye møbler fra 2013, beliggende på naturgrund ved Østerby Havn.
500 m fra det hyggelige havnemiljø, spise og indkøbsmuligheder og kun 200 m fra vandet.
Der er læ på grunden.
Til huset hører der åbne terrasser med havemøbler.
Indvendig er gulvene belagt med træ og klinker. Vægge og lofter er hvidmalede.
Pænt badeværelse med bruseniche, skabsarrangement og gulvvarme. Køkken og stue er i et.
Køkken med opvaskemaskine, mikrobølgeovn, varmluftovn og induktion.
Hyggelig stue med bl.a. fladskærms-TV, DVD-afspiller, stereoanlæg med CD-afspiller og internet.
I stuen er der spisebord til 8, 3- og 2-personers sofa samt 2 lænestole. Brændeovn.
Sovepladserne er fordelt på 2 værelser. Det ene værelse har en seng på 140x200 cm, det andet
har 2 køjer / 4 sengepladser (90x200) samt hems.
Soveværelse i anneks, med to boksmadrasser (90x200)
I anneks findes rum med ekstra køleskab, fryser, vaskemaskine og tørretumbler.

Lej sommerhus på Læsø

www.palmelund-grejs.dk

Grund til salg Bork Hytteby 34
Udsigtgrund til salg, udsigt ud over Tipperne i Bork.
Grænser op til Falen å.

www
.palmelund-gr
ejs.dk
www.palmelund-gr
.palmelund-grejs.dk
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Murermester Ove Rasmussen ApS er et alsidigt byggefirma med en kundekreds, der
omfatter alt fra store virksomheder til private husejere. Har mere end 39 års erfaring
indenfor branchen og 7 ansatte.
Vi udfører små som store opgaver indenfor reparation, nybyggeri, kloakarbejde og
rende/minigraver.
Vi løser alle typer opgaver inden for murerfaget. Fra modernisering af badeværelser
til pudsning af facader, fra isolering af gamle huse til opførsel af nye bygninger.
Vi lægger vægt på det gode håndværk. Det betyder, at vi kvalitetssikrer alt arbejde,
vi udfører, og det betyder, at vi er omhyggelige med at vælge de rette materialer.

Murer- & Entreprenørfirma
Aut. Kloakmester

OVE RASMUSSEN ApS
www.murermesterove.dk

Mindstrupvej 3 - 7300 Jelling - Tlf.: 75 87 30 16
Ove 20 45 40 28 - Lasse 29 32 09 78

Alt i glasfiber
Bjørn Johansen

Vi leverer emner i såvel små som store størrelser.
Vi er fleksible, leverings- og kvalitetsbevidste
I er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.

Brøndsted Teknik
Hørrevej 21 - Brøndsted - 7000 Fredericia - Tlf. 288 900 80
brteknik@teknik.dk

19

Kragepokal
Vi vil genopfriske kragepokalen igen.
Saml krageben og skadeben og afleverer til vores
generalforsamling den 17.01.17
Jagtforeningen giver en patron pr. to ben.

Riffelskydning
Pokalskydning med riffel i Vingsted

Hovedskydning
Nr. 1 Michael Mikkelsen 90 / 90
Nr. 2 Ivan Mogensen 89 / 90
Nr. 3 Bjørn Johansen 89 / 90
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ØL smagning
Fredag den 10. marts 2017,
kl. 17.45 i Grejs Borgergård 12. gang
Vi har været så heldige igen at få en aftale med Torben Mathews fra Kolding.
Torben fortæller om øl fra den store verden, krydret
med sjove og saftige historier.
Vi starter med en god middag,
hvor der er mulighed for at købe interessante specialøl.
Der vil i år være musik fra lokale Grejsboere.

Herefter vil Torben underholde og fortælle om en række forskellige øl,
som vi naturligvis skal smage.
Vi fortsætter aftenen med fællessang, amerikansk lotteri og måske flere
historier, indtil natmaden bliver serveret.

Hele arrangementet kan
fås for kr. 300,Bindende tilmelding og betaling senest 7. marts til:
Rasmus Palmelund, tlf. 28 10 27 54
www.grejsholtumjagtforening.dk
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Jagt gudstjeneste
i Hornstrup kirke søndag den 25. oktober 2015
Jagtforeningen pyntede op i kirken med
efterårets farver og udstoppede dyr.
Anne Mette Ramsgaard Johansen holdt gudstjeneste og prædikede.
Grejs-Holtum Jagtforenings blæsergruppe blæste
jagthornsignaler i kirken.
Ved gudstjenesten var der ca. 100 deltagere i kirken.
Efter gudstjenesten blev der serveret gule ærter
og kaffe i kirkens sognelokaler.
Der var 65 til spisning
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Agersbølvej 5 - Lindved Telefon 7585 1144

GREJS-HOLTUM JAGTFORENING

Feltskydning med riffel
Lørdag den 20. august
Grejs-Holtum Jagtforening indbyder herved til feltskydning i Borris.
Stævnets formål er at bidrage til højnelse af jagtkultur, bl.a. ved at stimulere interessen
for større kendskab til natur, vildt og jagt samt sikker betjening af og skydefærdighed
med jagtvåben.
Der er 5 skydninger med to forskellige vildtarter og på forskellige afstande.
Der skydes på tid. - Der skal medbringes min. 50 skud pr. deltager.
Der kan deltage 3 personer pr. hold.
Pris pr. deltager er 200 kr.
Sted: Ved Borris lejren, Borrislejren, Borriskrogvej 4, Borris, 6900 Skjern
Der må kun benyttes jagtrifler.
Der skal forevises jagttegn, riffeltegn og medlemskort fra Danmarks Jægerforbund.
Ring eller mail og tilmeld jer.
Starttidspunkt vil blive sendt til jer.
Med jæger hilsen Grejs-Holtum Jagtforening.
Tilmeldinger til
Michael Mikkelsen Tlf. 51786607 eller
Rasmus Palmelund 28102754 palmelund@privat.dk

25

Naturens Dag
Brandbjerg Højskole
Find vej ud i Brandbjergs forunderlige natur
den 11. september 2016
Kom og oplev Grejsdalens vilde og smukke natur og nyd dagen i det fri i masser af godt
selskab.
Bliv inspireret til masser af skønt udeliv.
Hele dagen:
Vi tænder bål i parken, leger i skoven, byder på smagsprøver fra lokale producenter,
laver snobrød og pandekager, bygger tømmerflåde, byder på snitteværksted, mostpresseri
samt sang og musik med mere.
Grejs-Holtum Jagtforening deltager med vores blæsergruppe, laver flugtskydning for alle
og børnejagtsti.
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Riffelskydning
arrangeret af Jægerrådet, Vejle
Holdskydning blev vundet af:
1 . Grejs-Holtum Jagtforening
2 . Vejle Jagtforening
3 . Grejs-Holtum Jagtforening

Individuelt
1 . Jakob Færgemann
Vejle Jagtforening
2 . Kasper Nielsen
Grejs-Holtum Jagtforening
3 . Paw Sørensen
Grejs-Holtum Jagtforening

Åben hver
fredag 9 -17 og lørdag 9 -13

Arne Rasmussen
Højgårdvej 5, 7100 Vejle

29

Lej den mobile kastemaskine
med instruktører
Vi er begyndt at tage ud med vores mobile kastemaskine
til forskellige arrangementer.
Der er altid en instruktør med fra jagtforeningen.
Hvis du skal have en privat skydning, polterabend eller et
Teambuildings arrangement stiller

Grejs-Holtum Jagtforening
sig til rådighed med instruktør og kastemaskine.

Ring eller mail og aftal en pris med os.
Prisen vil variere fra
kr. 100,- – 150,- pr. deltager.
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DET’ BARE GAS!
- OGSÅ ALLIGEVEL IKKE…
Få din serviceaftale hos os.
Vi hjælper dig med at
holde varmen og forlænge
levetiden på dit gasfyr,
fjernvarmeanlæg eller
din varmepumpe. Det gør
dig både varmere og
rigere på den lange bane.

Lovpligtigt
varmepumpeservice fra

950,incl.moms

RING TIL OS 7589 0730

GREJS-HOLTUM JAGTFORENING

