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Bestyrelse

Jagttegnslærer
Christian Juhl

Ørumskovvej 8, Lindved
7100 Vejle

Tlf. 75851306
Mobil 20293399

c-juhl@hotmail.com

Formand
Rasmus Palmelund
Græsvænget 1 Grejs

7100 Vejle
Tlf. 75853792

mobil 28102754
palmelund@privat.dk

Næstformand
Michael Ravn

Mikkelsen
Birkeholm 2 B
8700 Horsens
Tlf. 51786607

mrm@horsens.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

Supl.
Bjarne Tang
Vårager 12
7120 Vejle

Tlf. 75816954
Mobil. 40896954

rbtang@stofanet.dk

M.m.
Paw Sørensen

Stampen 4
7330 Brande

Mobil 20633291
harresoeholm@gmail.com

Jagthornslærer
Poul Eriksen
Hesselkær 6
7100 Vejle

Tlf. 75836051
Mobil 20335295

hannapoul@hotmail.com

Administrator Facebook
Lonnie Hirtz Nielsen

Solvænget 68
6870 Ølgod.

Mobil. 22518785
lonniehirtz@hotmail.com

4

Kasserer
Caroline Xenia Brorsen

Holtumvej 37
7100 Vejle

Mobil 40432849
xenia_brorsen@hotmail.com

Supl.
Mette Kaehne

Langelinie 65, 2. tv
7100 Vejle

Tlf. 41712502
mettekaehne@gmail.com

Supl.
Kim Johansen

Bøgballevej 114
7171 Uldum

Mobil 51184136
kimjohansen@fibermail.dk

Supl.
Oliver Munk Nielsen

Vestervænget 7
6900 Skjern 

Mobil 29110730
olivermunk@outlook.com



Formanden har ordet
Vi starter igen i år med mange aktiviteter, det er et bred palet.
Sidste år kunne vi se en lille stigning til vores flugtskydning, der kom lidt flere til
skydningerne.

Ved pigeskydningerne har det været meget stor tilbagegang af deltagere.
Vores riffelskydning går stille og roligt, det er den faste skare, der kommer og skyder.
Vi er gået tilbage til søndag formiddag.

Vildtspisning i det nye kulturhus i Grejs fungerede rigtig godt, dejlige lokaler og et
godt køkken.
Der var 91 deltagere til spisning, utrolig flot tilslutning.
Vores terræn skydning gik utrolig fint, på trods af skiftende vejr syntes alle, at det var
en god dag.

Vi uddelte 0 guld, 10 sølv og 19 bronzemedaljer. Så sværhedsgraden må siges at være
ok. Tillykke til de, der vandt. Vi håber, at alle vil bakke op om vores skydninger i 2020.
Til naturens dag på Brandbjerg Højskole var der en god opbakning. Der var omkring
1000 deltagere til arrangementet. Det var en rigtig fin dag, hvor der også blev budt på
falkonerer fra Samsø, spejder aktiviteter, bueskydning, presning af æbler til most, samt
mange andre ting der kunne ses, høres, købes og smages.
Vores bidrag var røget krondyr på minitoast,  med olie og pinjekerner, vinsmagning,
børnejagtsti, skydning og jagthornspil.

På vores hjemmeside er der vildtopskrifter, som må benyttes.
Sidste år købte vi to kameraer til mårhunderegulering, de har nu været i brug i et år,
med gode resultater.

Medlemmer af jagtforeningen kan låne kameraerne, de skal henvende sig til Paw, som
står for alt med mårhunde.

Desværre ved vi ikke, om vi kan blive ved med at have vores klublokale. Byrådet har
bestemt, at vores tilskud til Fælleshuset, skal gå til kulturhuset i Grejs. Vi arbejder med
at overbevise kommunen om, at det er en god ide at bevare Fælleshuset til
ungdomsklub og Jagtforenings lokale.
Angående krondyr jagten er det spændende, om de nye jagttider har haft virkning på
bestanden, det vil jo vise sig ved opgørelsen, om der er skudt flere hinder og kalve.

Så er debatten om dådyr blusset op med fredning og areal begrænsninger. Der er flere
debatmøder i foråret om dådyr, og jeg vil opfordre til, at så mange som muligt vil
deltage i debatten, så vi ikke får den samme uenighed som med krondyrene.
Vi vil i den kommende sæson igen bruge Facebook mere til annoncering af skydninger
og arrangementer.

Har I idéer og nye tiltag, vil vi gerne have det at vide.
Jeg vil gerne takke sponsorerne til vores jagtblad, uden dem kunne vi ikke lave bladet,
så en opfordring vil være at I støtter dem.

Knæk og bræk for den nye sæson.
Rasmus
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I forbindelse med en jagtgudstjeneste blev
jeg inviteret på jagt lige inden det gamle
års afslutning. Jeg har været med på jagt 2
gange før, og alle 3 gange har jeg lært
rigtig meget af jægerne.
Denne jagt  begyndte med at  jægerne
forberedte sig med en god “brunch” hvor
leverpostej,  pølse mm. selvfølgelig var
lavet af vildtkød, og snapsen var lavet på
indsamlede urter og nødder fra naturens
skatkammer. Da depoterne var fyldte, blev
jagtens etik og såter gennemgået. Herefter
ventede der ca. 5 timers jagt i  meget
forskellig terræn. Solen skinnede, der var
ikke meget vind og temperaturen var
behagelig, så på alle måder var der lagt op
til en god dag.
Under jagten var jægerne gode t i l  at
fo rtæl le  mig  om s ikkerhed,  v i ld te ts
færden, hvad vi kunne forvente os at se,
om fodring af vildtet og om hvordan

dyrenes antal varierer meget fra år til år.
Jeg mener selv, at jeg bevæger mig en del
i naturen, men det fandt jeg ud af, at jeg
overhovedet ikke gør. For når jeg går ture
med hunden, er det på stier, hvor det er
nogenlunde let fremkommeligt. Vildtet og
fuglene er jo selvfølgelig der, hvor de kan
være i fred - inde i skoven, i krattet og ude
på marken.
Og her kommer det med at løfte hovedet
ind, som overskriften siger, for som glad
fuglekigger, havde jeg aldrig set en sneppe
før.  Oversk r i f ten  er  f ra  ju lesa lmen
“Julebudet til den, der bygge”, og jeg
elsker denne sætning, for ind i mellem, når
det hele er lidt træls, ja så er det godt at
tænke på, at vi er en del af noget større,
det hele handler ikke bare om vores egen
lille andedam, løft hovedet og se dig
omkring. Og det gælder også, når vi er ude
i naturen.
For vi er omgivet at et rigt dyreliv, og hvis
bare vi løfter hovedet, ser vi det. Dog ikke
løfte hovedet alt for højt, når det handler
om sneppen, fik jeg lært. Så måske derfor
var det først på denne jagt, jeg fik set en
sneppe i flugt. To af jægerne var heldige
at skyde en sneppe hver, så jeg fik også
set den på tæt hold. Jeg fik også lært, hvor
“penselfjeren” sidder, hvordan man piller
den af, og hvor jægeren har den til at sidde
efterfølgende. Heldigvis for begge jægere
havde de begge skudt en sneppe før, så
ingen kys denne gang.
Nogle, der ikke løfter hovedet så højt
under jagten, var hundene, som med deres
søgen, var en stor hjælp. De glædede sig
til at komme afsted inden jagten, og de var

Løft dit hoved
og tak for livet!
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utålmodige. Det var dejligt at se dette
samarbejde mellem jæger og hund, og især
da en af hundene fik til opgave at finde en
af snepperne, blev det spændende. Den fik
lynhurtigt fundet sneppen, som ikke var
hel t  død endnu.  Hunden sørgede for
aflivning og afleverede sneppen, næsten
som den skulle. Sjovt at se hvordan den

ikke var vild med at få fjer i munden, og
det så næsen ud som om den stod og
spyttede.
Det blev en dejlig dag, og jagten blev
afsluttet med parade, tale, stilhed samt
gløgg og æbleskiver. Snepperne ligger nu
i min fryser – den ene skal udstoppes, og
den anden spises  ved en hel t  sær l ig
lejlighed.
Tak til alle I jægere, der gør et stort stykke
arbejde med at holde øje med og fodre
vildtet, og tak fordi I er med til at lære alle
os andre om jagt og natur og så vi lærer at
løfte hovedet og se dyrelivet.

Knæk og bræk…..

Sognepræst
Anne Mette Ramsgaard Johansen
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Medlemspriser for
Grejs-Holtum Jagtforening

2020

Ordinært medlem: 895 kr.
Junior op til 15 år 135 kr.
Ungdom 16 til 25 år 460 kr.
Senior 590 kr.
Hustand 475 kr.
Ekstraordinær 170 kr.
Kursister 0 kr.
Støttemedlem u/Jagttegn 200 kr.

Forberedelserne til vildt aftenen begynder
allerede i august, hvor vi prøver, om vi kan
finde asier, som vi kan sylte.
I år var vi heldige, at Else og Erik Jensen
var på Brørup Marked, hvor de lige var
vakse til at advisere os om, at man kunne
købe asier. De kontaktede os, og vi fik købt
50 kg.
Det er ikke svært at sylte asier - og det
tager faktisk heller ikke ret lang tid. Lagen
blandes sammen og sættes  over i en stor
gryde, imens skrælles asierne, kernerne
fjernes og de skæres ud i skiver. Det hele
kommes i en stor 10 liters spand - her kan
være 10 kg asier.
Når det hele er “samlet” lægges låg på -
og så glemmer man asierne de næste 3 - 4
uger. Så er de klar til at spise.
I december planlægger vi menuen. I lige
år “plejer” vi at få krondyr pate og i ulige
år, får vi krondyr gullash. I forbindelse
med at bestyrelsen holder møde aftaler vi,
hvad vi skal have af tilbehør til årets kød,
om vi skal have forret eller dessert, samt
hvad vi skal have til kaffen.
Den sidste uge inden vildt aftenen er lidt
mere hektisk. Her beregnes hvor meget vi
skal købe ind, vi bestiller varer, køber ind,
henter varer, gør alt det klar, som kan lade
sig gøre at lave på forhånd. Ofte får vi de
sidste tilmeldinger dagen før dagen, men
belært af erfaringen, har vi taget højde for
det på forhånd.

På dagen møder nogle fra bestyrelsen ind
kl. 13, hvor de begynder at gøre klar. Der
skal bæres varer og drikkevarer ind, der
skal stilles borde og stole op, dækkes
borde og meget andet. Rent praktisk møder
en del af bestyrelsesmedlemmerne med en
spand skrællede kartofler. Parolen er, at det
er lettere for 6 mand at skrælle 5 kg
kartofler, end det er for en mand at skrælle
30 kg.

Vildtaften

Efterhånden som folk får fri fra arbejde
møder de i køkkenet. Her er der lidt kaffe
og kage - og så er det ellers igang med hver
sit. Nogle laver sovs, andre salat. Nogle
gør dessert eller forret klar - men alle
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smager på sovsen, som jo nok er den
vigtigste.
Mange af bestyrelsesmedlemmerne er nu
“uddannet i sovs”.
I år var vi rigtig mange til at hjælpe i
køkkenet - så det var en ren fornøjelse at
være medlem af et sådant godt team.

Aftenen gik efter bogen - og vi er stolte
af, at vi for mindst 10. gang fik lavet et
godt arrangement.
Når  gæsterne  er  gåe t ,  s tå r  den  på
oprydning og fordeling af resterne. Vores
politik er, at der skal være rigeligt mad til
gæsterne ,  og  nok mad t i l ,  a t  a l le
køkkenfolk kan få noget med hjem.
Vi glæder os til næste år - hvor vi jo så
skal have krondyr gullash.

Anne Palmelund

Asier
10 kg asier

Lage:
5 l eddike, 6 kg sukker, 1½ brev
syltekrydderier, Atamon, Dildskærme
eller tørret dild.
10 kg asier skrælles, rengøres og
fyldes i rengjorte krukker/sylteglas.
Eddike, sukker og syltekrydderier (evt.
tørret dild) bringes i kog.
Asierne overhældes med kogende lage
og lukkes straks.
Kan spises efter ca. 3 uger.
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Jagtgudstjeneste

I efteråret 2019 holdt vi jagtgudstjeneste i
Hornstrup kirke.

Jagtgudstjenesterne er efterhånden blevet
en tradition.

Sognepræst  Anne Met te  Ramsgaard
Johansen har udtrykt, at hun føler sig som
jagtforeningens præst.

Selvom det selvfølgelig er et stort arbejde
at pynte kirken op, så bliver vi selv hvert
år, lidt stolte, når vi ser resultatet.

Når kirken er iklædt skovens efterårs-
farver, og udstoppede dyr og fugle ligger
til parade både udenfor og inde i kirken,
og når præsten prædiker om naturens
vidundere – så føler man sig taknemmelig
for at få lov til at deltage både i kirken, og
i naturen på jagten.

Efter gudstjenesten er det rigtig hyggeligt,
at komme over i sognelokalerne og spise
krondyr gullasch suppe og derefter drikke
kaffe med muffins sammen
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PRIVAT OG ERHVERV
LÅSE OG NØGLER
ALARM OG ADGANGSKONTROL
ADGANGSKONTROL
DØRAUTOMATIK
DØRLUKKERE
OPLUKNING AF VÅBENSKABE
OG NØGLER TIL VÅBENSKABE

75 82 02 34
wwwwwwwwwwwwwww.lvsikring.dk.lvsikring.dk.lvsikring.dk.lvsikring.dk.lvsikring.dk

Lad jagten gå ind 
på en brugt bil

Altid mere end 1.000 nye og brugte biler på autocentralen.com

Find Autocentralen her:

Dieselvej 2-4

6000 Kolding

Tlf.: 7634 5000

Egtved Allé 1

6000 Kolding

Tlf.: 7550 1200

Hirsevej 1

6100 Haderslev

Tlf.: 7452 3650

Vestermarksvej 1

6600 Vejen

Tlf.: 7536 6966

Skagerrakvej 4

6715 Esbjerg N

Tlf.: 7614 7474

Hos Autocentralen er der garanti for køreglæde, 
når du køber brugt. Vi kalder det RE:DRIVE. 
Bilerne er gennemtjekket fra A - Z, er altid under 5 år 
gamle med under 100.000 km på tælleren 
– og lever de op til vores strenge krav, får de stemplet   
 
RE:DRIVE – tryghed med garanti.

Vejlevej 1

8700 Horsens

Tlf.: 76 28 20 60



Pokalskydning med riffel
den 26. august 2019
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Vindere af
pokalskydningen med

riffel 2019
blev følgende:

Nr. 1 Kasper Nielsen midten

Nr. 2 Bjørn Johansen højre

Nr. 3 Michael Mikkelsen venstre

Vildtspisning
Fredag den 5. februar 2021

fra kl. 18.30 - 23.00
Pris for hovedret, dessert og kaffe med kage 180 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.



Kragepokal
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Saml krageben og skadeben og afleverer dem til
vores generalforsamling den 14.01.20.

Jagtforeningen giver en patron pr. to ben.

Paw Sørensen blev vinder af
Kragepokalen 2019,
4 år i træk. – Tillykke

Sydafrikansk Shiraz
Italia Appassimento
Australsk Chardonnay
kr. 140,-

Italia Appassimento
3 flasker rødvin

Kr. 150,-

Australsk Chardonnay
hvidvin
3 flasker
kr. 130,-

USA California
zinfandel
3 flasker rødvin
kr. 150
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Feltskydning med riffel

Grejs-Hol tum Jagtforening indbyder
herved til feltskydning i Borris.
Stævnets formål er at bidrage til højnelse
af  jag tkul tur, b l .a .  ved  at  s t im ulere
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.

Lørdag den 15. august

Tilmeldinger til:
Michael Mikkelsen Tlf. 51786607 eller

Rasmus Palmelund 28102754
palmelund@privat.dk

Ved tilmelding indbetales 200 kr. pr deltager på konto 7573 0004940628

Sted: Ved Borris lejren, Borrislejren,
Borriskrogvej 4, Borris,  6900 Skjern.

Der må kun benyttes jagtrifler.

Der skal forevises jagttegn, riffeltilladelse
og medlemskort fra Danmarks Jæger-
forbund.
Ring eller mail og tilmeld jer.

Starttidspunkt vil blive sendt til jer.

Med jæger hilsen Grejs-Holtum
Jagtforening.
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Pokal til mårhund
bekæmpelse skænket af
Østjysk Våbenhandel

Pokal til mårhund
bekæmpelse

Pigeskydning 2020
Kom og prøv at skyde med haglbøsse på

Brandbjerg Højskole

Onsdag den 29. april fra kl. 18.00 - 21.00

Onsdag den 13. maj fra kl. 18.00 - 21.00

Vi laver ikke pigeskydning i Vingsted, men vil stadigvæk kræse lidt for pigerne med
snacks efter skydningen.

Se skydnings tider under skydninger i Vingsted.

Den jæger der nedlægger fleste mårhunde i
2019 får tildelt en vandrepokal fra
Østjysk Våbenhandel.

Mårhund pokal som er skænket af
Østjysk Våbenhandel.

 Vinderen blev Paw Sørensen med 20
mårhunde i 2019.



Årskalender for Grejs-Holtum Jagtforening 2019-20

M A R T S

A P R I L

M A J

J U N I

Ølsmagning
Fredag den 27. marts 2020, kl. 17.45 - 15 gang
Hvis du kan svare JA på bare ét af de spørgsmål, så skal du
med til verdens sjoveste ølsmagning, hvor bryghusejer Eddie
Szweda, sørger for at øl og underholdning kombineres i skøn
forening.
Med udgangspunkt i sine egne oplevelser i Danmark
underholder Eddie med historier om livet som “nydansker” og
mødet med den danske kultur, mens han serverer nogle af sine
prisvindende øl.
Det er en helt fantastisk oplevelse hvor lattermusklerne bliver
sat på prøve og ganen bliver smøret. Dette er den perfekte gave
til enhver ølelsker med god humor.
Vi starter med en god middag.
Hele arrangementet kan fås for kr. 300,- kr.
Grejs Kulturcenter Vestermarksvej 13A, 7100 Vejle
Tilmeldinger til:
Caroline Xenia Brorsen Mobil 40432849
og inbetaling på konto 7573 0004940628
xenia_brorsen@hotmail.com

Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 29. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200  bane.

Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 31. fra kl. 18.00-20.00
Den første time er der mulighed for, at jagttegnsaspiranter og
andre kan få hjælp til skydning.

Frivillig jagttegnsprøve i Randbøl
Lørdag. d. 4. kl. 09.00
Alle er velkomne.
Tilmeldinger til Leif Jensen tlf. 20225986.

Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 5. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200  m. bane.

Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 14. 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 19. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200  m. bane.

Minijagtsti for ja gttegnsaspiranter
20. - mandag kl. 19.00
Alle jagttegnsaspiranter er velkomne.
Der er lavet 5 poster, lasershot, elg skydning med laser og 3
teoretiske poster.
Minijagtsti koster 50 kr. pr. person.

Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 26. fra kl. 10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200  bane.

Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 28. fra kl. 18.00-20.00
Den første time er der mulighed for, at jagttegnsaspiranter og
andre kan få hjælp til skydning.

Piger / kvinder kom o g prøv at skyde med haglbøsse
Onsdag den 29. fra kl. 18.00 til 21.00
Helaftens arrangement med forplejning
og skydning for 150,00 kr.
Skydning foregår på Brandbjerg Højskole.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 28102754
palmelund@privat.dk

Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 3. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m. bane.

Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 5. fra kl. 18.00-21.00
Den første time er der mulighed for, at jagttegnsaspiranter og
andre kan få hjælp til skydning.

Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 10. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m. bane.

Piger / kvinder kom og prøv at skyde med haglbøsse       
Onsdag den 13. fra kl.18.00 til 21.00
Helaftens arrangement med forplejning og skydning
for kr. 150,00
Skydning for egår på Brandbjerg Højskole.
Tilmeldinger til Rasm us Palmelund 28102754
palmelund@privat.dk

Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 19. fra kl. 18.00-21.00
Den første time er der mulighed for, at jagttegnsaspiranter og
andre kan få hjælp til skydning.

Bukkepral
Søndag den 17. fra kl. 9.00
i Fælleshuset i Grejs
Kom med dine bukke og vis dem frem!
Der er en pokal til den flotteste eller sjoveste opsats.
Jagtforeningen giver rundstykker og kaffe.

Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 26. fra kl. 18.00-21.00
Den første time er der mulighed for, at jagttegnsaspiranter og
andre kan få hjælp til skydning.

Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 9.  fra kl.18.00 til 21.00
Vi skyder mod Vindelev.
Den første time er der mulighed for, at jagttegnsaspiranter og
andre kan få hjælp til skydning.

Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 16.  fra kl.18.00 til 21.00

Flugtskydning i Vindelev
Torsdag den 18. fra kl. 18.00-21.00
Vi skyder mod Vindelev alle er velkommen.
Der skydes på Haugevej 16,  7160 Tørring.

Kommunemesterskab i Flugtskydning
Vejle Jægerråd inviterer til kommunemesterskab i
Flugtskydning.
Onsdag d. 24. juni kl. 17.00-20.00
Blåhøj skyde bane
Vejle Jægerråd inviterer til kommunemesterskab i
Flugtskydning. Konceptet er nyt i år:
Der kåres en kommunemester, som er den  forening, som
opnår den højeste point score:
Pointscore= 3 deltagere med højeste antal træf x antallet af
deltagere fra foreningen
Der trækkes efter præmieoverrækkelsen lod blandt alle
skydekort om en lang række flotte præmier.
Fyld bilen og bak op om dette nye initiativ. Husk flere
deltagere fra foreningen kan kompensere for en del forbiere...
Hilsen Vejle Jægerråd.

Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 30.  fra kl.18.00 til 21.00
Den første time er der mulighed for, at jagttegnsaspiranter og
andre kan få hjælp til skydning.
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Feltskydning med r iffel, lør dag den 15.
Grejs-Holtum J agtforening indbyder herved til f eltskydning 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 13. august
Starttidspunkt vil blive sendt til jer.
Tilmeldinger til Michael Mikkelsen Tlf. 75712754 / 51786607
eller Rasmus Palmelund 75853792 / 28102754
palmelund@privat.dk
Ved tilmelding indbetales 200 kr. pr deltager på konto 7573
0004940628

Flugtskydning i Vingsted.
Tirsdag den 18. fra kl. 18.00-21.00

Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 25. fra kl. 18.00 til 21.00
Den første time er der mulighed for, at jagttegnsaspiranter og
andre kan få hjælp til skydning.

Piger / kvinder
Onsdag den 26. fra kl.18.00 til 21.00
på Vingsted flugtskydebane.
Pokalskydning.

Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 30. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m. bane.
Pokalskydning.

Flugtskydning i Vingsted
Søndag den 30. fra kl. 13.00-16.00
Pokalskydning.

Naturens Dag - Brandbjerg Højskole
Find vej ud i Brandbjergs forunderlige natur den 6/9 2020.
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,
most presseri samt sang og musik med mere.
Grejs-Holtum Jagtforening deltager med vor es blæsergruppe og
spiller jagthorns signaler.
Vi laver flugtskydning for alle og børnejagtsti, og der vil være
smagsprøver på en ret med vildt.

Hjortebane i Ørre
Freda g den 9.  fra kl. 17.00 til 20.00
Der skydes på elg.
Tilmeldinger til Paw Sørensen.
Mobil. 20633291 harresoeholm@gmail.com

Aftentur til Nielsengunparts i Rask Mølle
Den 15, september kl. 18.30. 2020
Kom og hør om lyddæmper og projektiler.
Nielsen Gun Parts er en del af J. Nielsen Design. Vi er en
virksomhed, hvori de ansatte har mange år s erfaring med
produktion af jagtrifler og tilbehør der til. Erfaringen skinner
igennem på alle dele af produktionen. Jørgen Nielsen står f or
den daglige drift af virksomheden så vel som udviklingen af
nye produkter.
Jørgen har siden 1980 arbejdet med produktion af jagtrifler og
tilbehør. Gennem 80’er ne købte Jørgen store mængder gamle

N O V E M B E R

Kursus i Jagthornsblæsning
Vi starter onsdag den 7
Kurset kører i oktober, november og januar og februar.
Der er ingen krav om, at man skal kunne noder, bare man har
lyst til at spille på jagthorn.
Kl. 19.00 i Fælleshuset, Sønderbygade 9, Grejs.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 28102754.
palmelund@privat.dk

Tur til Korsholm skydearena
Vi tager en tur til Skjern tirsdag den 17.
og skyder på det indendørs skydearena
fra kl. 19.00 til 21.00.
Tag rigeligt med patroner med, der skal bruges mang e.
Tilmeldinger til Bjarne Tang mobil. 40 89 69 54

Riffelskydning i Vingsted
Søndag d. 3. januar fra kl.10.00 til 12.00
Nytårsskydning med mange præmier.

Kursus i Jagthornsblæsning
Vi begynder igen den 6. januar.
Kurset kører i januar, februar og marts.
Kl. 19.00 i Fælleshuset, Sønderbygade 9, Grejs.

Jagttegnskursus i Fælleshuset, Sønder Bygade 9, Grejs.
Første aften er mandag den 11. januar kl. 19.00.
Tilmeldinger til Jagttegnslærer Christian Juhl, mobil 20 29
33 99. c-juhl@hotmail.com
eller Rasmus Palmelund 28102754. palmelund@privat.dk

Generalforsamling
Tirsdag den 19. januar. kl. 19.00
i Fælleshuset.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Indkommende forslag skal afleveres til formanden inden 14
dage før generalforsamling.
Husk at tage krageben med – der er mulighed for at vinde
Kragepokalen. Fortæl også, hvor mange mårhunde du har
skudt, den, der har flest, vinder Mårhunde-pokalen.

J A N U A R   2 0 2 1

F E B R U A R  2 0 2 1

Vildtspisning
Fredag den 5. februar fra kl. 18.30 - 23.00
Pris for hovedret, dessert og kaffe med kage 180 kr.
Hovedretten består af en r et med vildt kød og tilbehør.
Desserten eller forret og kaffe/te med sødt.
Der var en utrolig god opbakning i 2020, så husk at melde jer
til i god tid.
Grejs Kulturcenter Vestermarksvej 13A, 7100 Vejle
Tilmeldinger til Caroline Xenia Brorsen Mobil 40432849,
mail: xenia_brorsen@hotmail.com og
indbetaling på konto 7573 0004940628

Carl Gustaf militærrifler i Sverige og byggede dem om til
jagtr ifler. Disse blev meget populære i Danmark og Sverige.
I 1994 overtog han Schultz & Larsen Otterup. Her blev hele
produktionen og designet møjsommeligt analyseret, hvilket
ledte til klare forbedringer. Jørgen designede modellerne
DL97, Classic, Victory og riffeltilbehør som Slide & Lock
kikkertmonteringer og Hard-Core lyddæmperen.
Der er ikke længere nogen form for samarbejde mellem Jørgen
og Schultz & Larsen.
Med hans store viden om jagtr ifler og hans kreative
produktionsevner, har han fortsat udviklingen af våbenudstyr
og designet Sonic produktserien. Her tilstræber vi at lave vores
produkter i den højeste kvalitet.



Lej sommerhus på Læsø

Lej sommerhus på Læsø www.palmelund-grejs.dk

Dejligt sommerhus 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, Chromcast, DVD-afspiller, stereoanlæg med

CD-afspiller og internet.

I stuen er der spisebord til 8, 3- og 2-personers sofa samt 3 lænestole. Ny 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.
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Nørre Bygade 7 - Grejs - 7100 Vejle

Bestil og betal direkte
GREJSPIZZA.DK



Brøndsted Teknik
Hørrevej 21 - Brøndsted - 7000 Fredericia - Tlf. 288 900 80

brteknik@teknik.dk

Alt i glasfiber

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.

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, nybygger i, 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.

Mindstrupvej 3 - 7300 Jelling - Tlf.: 75 87 30 16
Ove 20 45 40 28

Murer- & Entreprenørfirma
Aut. Kloakmester

OVE RASMUSSEN ApS
www.murermesterove.dk

Bjørn Johansen

Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 75853792/ 28102754 eller palmelund@privat.dk
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Mårhund
Status på mårhunde projektet, som vi
startede op i september 2018.
Jagtforeningen anskaffede sig to
kameraer, som led i bekæmpelsen af
mårhunde.
Fo reningen  købte  se lv  de t  ene
kamera  og  fik  de t  andet  be ta l t
igennem jagttegns midlerne , hvor vi
kunne søge tilskud.
Begge kameraer  har  kør t  i  godt
halvandet år nu mere eller mindre
nonstop, så de har gjort det rigtig
godt. Kameraerne er med mms, så vi
kan følge med i, hvad der sker ved
vores fodrepladser, naturlige veksler
eller kunst- og natur grave. 
Vi må konstatere, at kameraerne har
levet fuldt op til forventningerne og
har i den foregående sæson bidraget
til,  at vi har kunne nedlægge ikke
mindre end 27 mårhunde.
Det betegner jeg som en fin start på
projektet.

Så med den mårhund, der blev skudt
i 2018 lige i opstarten, og inden de
gik i “ hi” for vinteren,
er vi på 28 fordelt på 17 hanner og
11 tæver.
Jeg har deltaget i 5 mårhunde møder/
foredrag rundt om i regionen, hvor vi
har været samlet et sted imellem 40
og 100 interesserede hver gang, og
vi har udvekslet viden og erfaringer.
Nogen har godt held med fælder,
nogen med grav gående hunde og
andre med fodrepladser og kamera. 

Vi har i gruppen mest held af fodre pladser
med kamera, og så sidde på anstands jagt
og vente på dem. 
Kun enkel te  op lever  og r ende  på
mårhunden på en jagt i efteråret eller ved
andre tilfældigheder, men det skyldes, at
de er mest nataktive.

Afskydningstallene på landsplan viser
desværre kun, at den er i stadig stigende
fremgang, og at den danske natur og de
milde vejrforhold er et paradis for dem.
Kameraerne har også været flittig brugt af
vores medlemmer i foreningen, og har folk
haft mistanke om mårhund, har vi haft et
kamera oppe og køre i en 14 dages tid eller
mere, enten ved en grav eller veksler, og
ind til vi har konstateret, om der var noget
og bygge videre på. 
Her i januar fik jagtforeningen et kamera
mere til låns, udlånt af jægerrådet i Vejle. 
Vej le  kommune har  inves te re t  i  11
kamerae r,  som e t  led  i  mårhunde-
bekæmpelsen. 
Og så kunne der blive et kamera til de
jagtforeninger i Kommunen, der ville gøre
noget ved det. 
Efter  jeg selv er  f lyt te t  t i l  Brande i
sommeren 19, men stadig er tilknyttet
Grejs-Holtum Jagtforenings bestyrelse, er
mit netværk og mårhunde område også
blevet udvidet lidt. 
Så derfor er kameraerne også brugt flittigt
uden for kommunegrænserne.
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Men det gælder jo om at få dem bekæmpet,
hvor vi ved de er, og begrænse deres videre
spredning, i det omfang vi kan.
Jeg har fået min svoger Peter tændt på, at
jage de her mårhunde, og vi har fået et godt
samarbejde op og køre med at  passe
fodrepladser, lave skydetårne og foder rør.

Og så er det jo lidt fedt, når man kan dele
oplevelserne midt om natten kl. 03, når
man har nedlagt et par mårhunde Peter har
nedlagt 6 her i første sæson.
Har lige været i kontakt med Peter Bülow,
og han kunne meddele, at lige nu er alle
Judas dyr (steriliseret mårhunde med
halsbånd og GPS sender) pt. i fuld action
på Fyn, for at holde den fri for indtræng-
ende mårhunde.

Ølsmagning

FrFrFrFrFredag den 27. maredag den 27. maredag den 27. maredag den 27. maredag den 27. marts 2020, kl. 17.45. 15. gangts 2020, kl. 17.45. 15. gangts 2020, kl. 17.45. 15. gangts 2020, kl. 17.45. 15. gangts 2020, kl. 17.45. 15. gang
Har du lyst til en aften i godt selskab?

Kan du lide øl?
Vil du gerne have en sjov aften?

Hele arrangementet kan fås for kr. 300,-
Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A, 7100 Vejle

Tilmeldinger på www.grejs.dk eller til Caroline Xenia Brorsen
xenia_brorsen@hotmail.com  Mobil 40432849 og
indbetaling af 300 kr. på konto 7573 0004940628

De glade madsvin og Grejs Holtum Jagtforening

Hvis du kan svare JA på bare ét af disse spørgsmål, så
skal du med til verdens sjoveste ølsmagning, hvor

bryghusejer Eddie Szweda, sørger for at øl og
underholdning kombineres i skøn forening.

Med udgangspunkt i sine egne oplevelser i Danmark
underholder Eddie med historier om livet som

“nydansker” og mødet med den danske kultur, mens han
serverer nogle af sine prisvindende øl.

Det er en helt fantastisk oplevelse, hvor lattermusklerne bliver sat på prøve, og ganen
bliver smurt. Dette er den perfekte gave til enhver øl elsker med god humor.

Vi starter med en god middag.
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Jubilæums nåle bliver uddelt, når man har været i en jagtforening under Danmarks
Jægerforbund eller før i tiden Dansk Jagtforening,  Landsjagtforeningen af 1923 og Dansk
Strandjagtforening.
Der gives nål når man har været i jagtforeningen i henholdsvis 25, 30, 40, 50, 55, 60, 65,
70 ,75, 80, 85 og 90år.

Følgende har haft jubilæum i 2020

Udover de to ovenstående, blev der uddelt til Erik
Møller Jensen 25 år og Bent Poulsen 55 år, de

kunne desværre ikke deltage i generalforsam-
lingen.

Ivan  Mogensen 60 år.

Bente Sørensen 25 år

Så der skulle ikke være Judas dyr i Jylland.

Lokaliteter vi har skudt i:
2 på Harresøholm syd for Løveparken.
3 på Store Karlskov ved Uhre.
3 ved Skærlund syd for Brande.
10 ved Uhre.
7 ved Brogård syd for Brande.
1 i Kalhave.
1 i Starup.
Så det har været et rigtigt spændende og
lærerigt år, og vi er klar til en ny sæson.

Med jæger hilsner Paw Sørensen
Knæk og bræk
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Kom med dine bukke og vis dem frem fra kl. 9.00!
Der er en pokal til den flotteste eller sjoveste opsats.

Jagtforeningen giver rundstykker og kaffe.
Vinder i 2019 blev Sofie Kraft med den flotteste

buk, som var skudt på dagen.

Bukke pral søndag
den 17. maj. 2020 i
Fælleshuset Grejs
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Pokalskydning
28. august 2019

Nr. 1 Hans Nørreskov (midten)
Nr. 2 Michael Mikkelsen (højre)
Nr. 3 Alfred Madsen (venstre)

Vindere af pokalskydningen:

Nr. 1 Caroline Brorsen (midten)
Nr. 2 Mette Kaehne (Venstre)

Nr. 3 Sofia Kraft (Højre)

Åbne bagduer
Nr. 1 Hans Iveren (Højre)

Nr. 2 Hans Nørreskov
(venstre)

Vindere af pokalskydningen
blev følgende:

Åbne bagduer
Nr. 1 Sofia Kraft (Højre)
Nr. 2 Caroline Brorsen

Lukkede bagduer
Nr. 1 Michael Mikkelsen
Nr. 2 Caroline Brorsen
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Naturens Dag

En super dejlig dag i Brandbjergs forunderlige natur.
Der var mange aktiviteter for både voksne og børn.

Jagtforening deltog med en børne jagtsti, hvor børnene kunne følge en rute med forskellige
dyrebilleder, hvor de skulle gætte, hvilket dyr der var på billederne.

Vi havde kastemaskinen ude, og alle kunne prøve at skyde.
Blæsergruppen truttede.

Der var utrolige mange forskellige aktiviteter, rappelling, falkoner, tilberedning af æblemost,
spejderne lavede snobrød, der var slagtere med smagsprøver, vinsmagning og øl.

En fantastik god dag med mange oplevelser og ca. 1000 mennesker.

Brandbjerg Højskole 8. september 2019



SPRINGBJERGLUND DYREPENSION
&

JAGTHUNDESHOPPEN
Skal du på ferie, på weekend, være bortrejst nogle dage,

flytte eller lignende, tager vi i disse perioder kærligt
hånd om familiens kæledyr.

Vi er også forhandler af et bredt udvalg af udstyr og
kvalitetsfoder til jagthunde

15 kg BRIT PREMIUM
ADULT

Kr. 295,00

15 kg BIRKEMOSEN
ADULT

Kr. 340,00

VASKBARE VETBEDS
MED GUMMI BAGSIDE

75 X 100 CM
Kr. 135,00

V/ANNETTE LAURSEN & MICHAEL SANNER
HÆRVEJEN 20, 7183 RANDBØL

TLF.: 75883123/21183123
E-mail: dyrepension@mail.dk

www.dyrepension.com www.dyrekrematorie.dk
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ÅBENT
Torsdag

kl. 12.00-17.00

Fredag
kl. 9.00-17.00

Lørdag
kl. 9.00-13.00

Arne Rasmussen
Højgårdvej 6 - 7100 Vejle

Besøg os på: Telefon: Åben efter aftale:

www.vildmarks.dk 71 706 706 Ny Grejsdalsvej 3, 7100 Vejle
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Støvler

Fleece
Sweatre

Waders

Jagtudstyr

Forhandler  a f  b l .a . :Forhandler  a f  b l .a . :Forhandler  a f  b l .a . :Forhandler  a f  b l .a . :Forhandler  a f  b l .a . :
Percussion,
Pinewood,

Jaktijakt og
Ocean

JAGTTØJ og JAGTUDSTYR
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Bredal Auto ApS
Horsensvej 588 - 7120 Vejle Ø - Tlf. 75895130

bredal-auto@mail.dk - www.bredalauto.dk

GRATIS

LÅNEBIL

Som dit lokale AutoMester værksted går vi meget langt for vores kunder, vi hjælper
gerne hele vejen – vi arbejder nemlig for at få flere glade bilister.

Vi er kvalificeret til at tage os af alle bilmærker. Det betyder, at vi er godkendt til at
udføre serviceeftersyn og reparation, uanset bilmærke eller årgang på bilen. De biler,
der kommer på vores værksted, er derfor en skøn forening af ældre og helt nye biler.

Mange kunder har nemlig allerede fundet ud af, at nyvognsgarantien bevares, når blot
alle serviceeftersyn overholdes og du får et AutoMester stempel i servicebogen.

Vi glæder os til at se dig!
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Trykjagt
i Frederikshåb Plantage

Ca. 32 skytter, 2 schweis hundefører og et
antal hjælpere fra Naturstyrelsen var den
10/1  2020 mødt  op på  P-pladsen på
Rybjergvej i Frederikshåb Plantage til
saml ing  og  parole  før  dagens  jag t  i
plantagen. Jagten var først og fremmest på
kronhind og kalv, dåvildt hind og kalv og
råvildt måtte også nedlægges, derudover
mårhund.

Posterne var tildelt,  hvor man skulle sidde.
Efter parolen blev vi kørt til vores tildelte
post. Det var en flot tur rundt i den flotte
skov og natur. Jeg fik post nr. 31, en post
med god udsigt. Der var skydetid fra kl.
10.00 til 13.

Der faldt ikke mange skud omkring i
skoven, en del af dem var nok udenfor
skoven på private arealer.
Hos mig kom der efter en halv time en af
hundeførerne forbi, lettede på hatten og
ønskede fortsat god tur.
Jeg havde et fantastik godt tårn, ikke så
højt, 1,5 meter over terræn, det stod på en
lille bakke, med en panoramaudsigt over
en slugt. En halv time inden lukketid, lød
der et skud fra naboposten, så blev man
vågen, det var også ved at være lidt koldt
at sidde i tårnet.

B lev  igen  hente t  og  a l le  mødtes  t i l
efterfølgende vildtparade. Dagens udbytte
blev: 1 dåkalv. Der blev kun afgivet det
ene skud til dåkalv, der blev set 3 stykker
kronvildt og lidt råvildt.
Schweishundene blev der ikke brug for.
Vi gik ind og fik vores madpakker og kaffe
i den dejlig opvarmede jagtstue.
Bagefter var der vildtparade, og der var en
fra naturstyrelsen, der blæste jagthorn.
En rig t ig  fin  jagtdag i  e t  r ig t ig  flot
naturområde.

Med jæger hilsen
Rasmus



Med fem virksomheders
ekspertise og erfaring, kan
vi endnu bedre finde den 
helt energi-rigtige løsning 
til dig og dit hjem.
Det sparer dig for en 
masse bekymringer og et 
unødvendigt overforbrug.

Kontakt os allerede idag
for et gratis tjek af jeres
energiløsninger. 
Det er første skridt på vejen
mod en besparelse!

Udnyt din varme bedst muligt!

VVS


