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Bestyrelse
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.
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
Vi vil i år lave mange af de aktiviteter, som vi gjorde sidste år.
Der har været en utrolig opbakning til de mange arrangementer, som vi har holdt
sidste år.
Her i år vil flugtskydning blive søndag eftermiddag lige efter riffelskydning, og når
riffelskydningen stopper, vil der blive skudt om formiddagen. Og så vil solen ikke
kunne genere ved sideduerne.
Vi vil servere pølser, inden vi starter med skydning, hvis man har deltaget i
riffelskydning.
Vi håber, at alle vil bakke op om søndags skydning.
Jeg vil også reklamere lidt for vores vildt retter, som er blevet serveret i gennem
årene til vildaftnerne.
På vores hjemmeside er der vildopskrifter, som må benyttes.
Vi laver en krondyrs gullasch suppe, som vi laver prøvesmagning af ved Naturens dag
i Brandbjerg.
Mårhunden skal vi nok til at leve med i vores natur, selv om der er blevet gjort meget
for at udrydde mårhunden fra vores fauna, så er det ikke er lykkes, vi må leve med
den.
Krondyr debatten har været i gang i lang tid, og jeg tror, at alle er enige i, at der snart
kommer en løsning på jagtider på krondyr. Ministeren har sendt forslag ud, og alle har
fået lov til at give deres mening tilkende. Der er kommet indsigelser, og nu er det op
til ministeren, hvad der skal ske, og så må alle bakke op om det de næste tre år.
Har I idéer og nye tiltag, vil vi gerne have det.
Knæk og bræk for den nye sæson.
Rasmus Palmelund

Tur til AFRIKA
bade. Vi smed alt tøjet og svømmede ud i
floden, og det var bare dejligt, og jeg
spurgte lidt forsigtig, om der var krokodiller
i floden, men det var mange år siden, at de
var forsvundet.

Min svigerfar og jeg var på storvildts jagt i
Afrika i 2007, en fantastisk tur ned til den
røde jord.
Vi havde været på jagt i flere dage, og så en
eftermiddag spurgte vores stalker, om vi
ville med ud at fiske i en af floderne, som
gik igennem jagtområdet.
Det ville vi meget gerne, men vi havde ingen
fiskegrej; det kunne vi låne.
Vi kørte af sted ud til den lokale flod, der
havde skrænter ned til floden. Vi fik
fiskestængerne gjort klar.

Vi fiskede lidt mere efter dukkerten og
pakkede herefter sammen, for fra solen går
ned til det er mørkt går der kun 10 minutter,
så er det mørkt, bælg mørkt.
Vi kom hjem til lejeren og blev vasket og
sad så og hyggede os på terrassen ved bålet.
Philip kom og fortalte os om, hvordan de
tilberedte de fisk, som vi havde fanget. Ude
i køkkenet blev fiskene renset og skrabet,
vendt i mel og så i friture. Se billede.
Vi fik fiskene serveret som snacks, hvor vi
brækkede fisken op og spiste dem med
fingrene. Super dejligt og velsmagende.
En rigtig spændende og anderledes dag, som
vi fik på jagten.
Rasmus

Først blev der smidt noget foder ud i floden,
som skulle hjælpe med at tiltrække fiskene,
vi vidste ikke, hvad slags fisk der var.
I Danmark er der ingen problemer med
regnorm, men i Afrika skal de bestilles hjem
og avles, så Philip havde fremavlet en stor
mængde regnorm, som er en naturlig del her
hjemme. Vi fik kroget ormene og propperne,
og kastet snøren ud. Vi ventede, men der gik
ikke lang tid, før vi havde bid. Det viste sig
at være skaller, som bed på krogene, og der
var mange. Når vi fangede dem, blev de sat i
en ruse, vi syntes, at det var lidt små fisk,
men det skulle vise sig, at vi tog fejl.
På et tidspunkt hen på eftermiddagen var det
meget varmt, og Philip og han hjælpere
spurgte, om vi skulle med ud at bade i
floden. Aksel og jeg var ikke så vild med
det, da vi ikke havde badebukser. Så sagde
Aksel, min svigerfar, at vi skulle med ud at
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En anden oplevelse fra turen til Afrika
Vi stod op tidlig om morgenen ved 5.30
tiden og spiste morgenmad, og så var vi klar
til at tage på jagt, når solen stod op. Det var
nogle fantastiske morgener. Vi var i Afrika i
oktober måned, så de gik mod forår, træerne
var ved at springe ud, og græsset var ved at
spire. De havde fået regn og alt stod
lysegrønt, det sker ikke så tit.
Vi skulle ud og prøve at skyde nogle små
Blue Wilderbeast (gnuer) som afskydnings
dyr.
Det skulle så vise sig, at det ikke var så let,
som vi troede. Hver gang at vi kom til en
flok unge gnuer, tog de benene på nakken og
løb. Da vi havde jagtet en fire timers tid,
blev vi enige om at slutte, vi skulle mødes
med de andre gæster og have frokost.
Da vi kørte, så vi en flok gnuer, som stod på
sletten, vi prøvede en sidste gang at nærme
os flokken, og de holdt.

Jeg fik riflen frem og tog sigte på en lille
gnu ca. 50 til 75 meter ude. Jeg afgav
skuddet og gnuen sank sammen. Flokken
reagerede ikke, kun de som stod tættes ved
den døde gnu.
Aksel sad inde i bilen og Robert, stalkeren,
kaldte på Aksel, om han også ville skyde en
ung gnu, det ville han gerne, og han kom ud
af bilen og stillede sig op til skud. Han
afgav et perfekt skud og endnu en ung gnu lå
der, så holdt flokken ikke længere. På to
minutter skød vi to unge gnuer, en utrolig
stor oplevelse, også at det kunne lade sig
gøre.
En af de rigtige mange oplevelser fra vores
ture til Afrika, Aksel sov ind i februar
måned, men minderne og billederne fra en
god jagtkammerat har jeg.
Rasmus
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Følg vores Facebook side
Grejs-Holtum Jagtforening – her er der hurtig
opdatering på seneste nyt fra foreningen.

Grejsdal Åpark
Nærhed til bycentrum med
bøgeskoven i baghaven.
Optimal udnyttelse af sol- og dagslys
Terrassehusenes karakter og
geometri tager afsæt i Grejsdalens
karakteristiske landskabsprofil i
kombination med et moderne
boligudtryk.

Regionskontoret
Pakhusvej 4
6000 Kolding
70 12 13 10
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Nyhedsbrev jagtforening
Vi fortsætter med at afsende 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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Pokalskydning den 24. august 2016
Vindere af pokalskydningen piger
blev følgende:
Nr. 1
Caroline Brodersen (midten)
Nr. 2
Sofia Kraft (højre)
Nr. 3
Lene Steffensen (venstre)

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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Følgende har haft jubilæum

Børge Hofman 60 år

Bjørn Petersen 60 år

Ivan Mogensen 55 år

Jørgen Therkelsen 40 år

Michael Ravn Mikkelsen 40 år

Harry Warrer 40 år
Var ikke til stede
Flemming Jørgensen 40 år
Jens Blom Mikkelsen 25 år
Carsten Brun Pedersen 25 år
Christian Juhl 25 år.

Børge Hofman viser
Gunnar Nørgaard 40 år

Johannes Sørensen 25 år
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jagttegn fra 1973/1974

Pokalskydning den 25. august 2016

Lukkede bagduer
Nr. 1 Svend Erik Christensen (venstre)
Nr. 2 Hans Nørskov (højre)

Nr. 1 Ivan Mogensen (midten)
Nr. 2 Hans Nørskov (højre)
Nr. 3 Svend Erik Christensen
(venstre)

Åbne bagduer
Nr. 1 Hans Nørskov (venstre)
Nr. 2 Svend Erik Christensen (højre)

Pokalskydning med riffel
Vingsted den 4. september 2016

Hovedskydning
Nr. 1 Kasper Nielsen midten - Nr. 2 Paw Sørensen højre Nr. 3 Oliver Nielsen venstre
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Vildtspisning
i Grejs Borgergård
Fredag den 2. februar 2018
fra kl. 18.30 - 23.00
Pris for hovedret, dessert og kaffe med kage 175 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 2017

Ordinært medlem:

850 kr.

Junior op til 15 år

125 kr.

Ungdom 16 til 25 år

455 kr.

Senior

550 kr.

Hustand

450 kr.

Ekstraordinær

160 kr.

Kursister

0 kr.

Støttemedlem u/Jagttegn

200 kr.

n
oreninge
Centralf paratører
re
af Auto k
ar
i Danm

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 10. maj fra kl.18.00 til 21.00 Brandbjerg Højskole
Onsdag den 31. maj fra kl.18.00 til 21.00 Brandbjerg Højskole
Onsdag den 27. juni fra kl.18.00 til 21.00 i Vingsted
Onsdag den 16. august fra kl.18.00 til 21.00 i Vingsted
Onsdag den 30. august fra kl.18.00 til 21.00 i Vingsted
Vi følger op på et tiltag fra de sidste år. Kom og prøv at skyde med haglgevær,
der vil være instruktører til hjælp. Få mod til 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. 28102754
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Årskalender for Grejs-Holtum Jagtforening 2017-18
APRIL
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.
Søndag den 23 fra kl. 13.00-15.00
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 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.
Søndag den 30 fra kl. 13.00-15.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til
skydning.

MAJ
Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 7 fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m.
bane.
Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 14 fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m. bane.
Flugtskydning i Vingsted.
Søndag den 7 fra kl. 13.00-15.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til
skydning.
Flugtskydning i Vingsted.
Søndag den 14 fra kl. 13.00-15.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til
skydning.
Piger / kvinder kom og prøv at skyde med
haglbøsse
Onsdag den 10. maj fra kl.18.00 til 21.00
Helaftens arrangement med forplejning og skydning
for 120,00 kr.
Skydning foregår på Brandbjerg Højskole.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 75853792/
28102754 eller palmelund@privat.dk
Flugtskydning i Vingsted.
Søndag den 28 fra kl. 10.00-12.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til
skydning.
Piger / kvinder kom og prøv at skyde med
haglbøsse
Onsdag den 30. maj fra kl.18.00 til 21.00
Helaftens arrangement med forplejning og skydning
for 120,00 kr.
Skydning foregår på Brandbjerg Højskole.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 75853792/
28102754 eller palmelund@privat.dk

JUNI
Flugtskydning i Vindelev
Torsdag den 1 fra kl. 18.00-21.00
Vi skyder mod Vindelev alle er velkommen
Der skydes på Haugevej 16, 7160 Tørring.
Flugtskydning i Vingsted
Søndag den 11 fra kl. 10.00-12.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til
skydning
Piger / kvinder kom og prøv at skyde med
haglbøsse
Onsdag den 7. juni fra kl.18.00 til 21.00
Helaftens arrangement med forplejning og skydning
for 120,00 kr.
Skydning foregår på Brandbjerg Højskole.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 75853792/
28102754 eller palmelund@privat.dk
Flugtskydning i Vingsted
Søndag den 25 fra kl. 13.00-15.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til
skydning
Vi skyder mod Vindelev alle er velkommen
Piger / kvinder kom og prøv at skyde med
haglbøsse i Vingsted
Tirsdag den 27. fra kl.18.00 til 21.00
Helaftens arrangement med forplejning og skydning
for 120,00 kr.

AUGUST
Piger / kvinder kom og prøv at skyde med
haglbøsse
Onsdag den 16 fra kl.18.00 til 20.00
Helaftens arrangement med forplejning og skydning
for 120,00 kr.
Feltskydning med riffel, den 19 august 2017.
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
ogmedlemskort 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

Flugtskydning i Vingsted
Søndag den 20. august vil der blive afholdt
pokalskydning fra kl. 13.00 til 15.00
Pokaler i hovedskydning, lukket bagduer og åbne
ba gduer.
Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 20. - fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m. bane alle
dage.
Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 27. -fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m. bane.
Pokalskydning
Flugtskydning i Vingsted
Søndag den 27. august vil der blive afholdt
pokalskydning fra kl. 13.00 til 15.00
Pokaler i hovedskydning, lukket bagduer og åbne
ba gduer.
Piger / kvinder kom og prøv at skyde med
haglbøsse
Onsdag den 30. fra kl.18.00 til 21.00
Helaftens arrangement med forplejning og skydning
for 120,00 kr.
Pokalskydning
Hjortebane i Ørre
Tirsdag den 8. august fra kl. 18.00 til 21.00.
Der skydes på elg
Tilmeldinger til Paw Sørensen
Mobil. 20633291 harresoeholm@gmail.com

SEPTEMBER
Riffelskydning i Vingsted
September 3,: . - Søndage fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m. bane.
Naturens Dag
Brandbjerg Højskole
Find vej ud i Brandbjergs forunderlige natur den
10/9 2017
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

NOVEMBER
Tur til skydearena ved Korsholm skydearena.
Vi tager en tur til Skjern tirsdag den xx. november
og skyder på den indendørs skydearena
fra kl. 19.00 til 21.00.
Tag rigelig med patroner med, der skal bruges
mange.
Tilmeldinger til Bjarne Tang
mobil. 40 89 69 54
Jagttegnskursus i Fælleshuset, Sønder Bygade 9,
Grejs.
Første aften er mandag den 6 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 vil starte igen den onsdag den 1. november.
Kurset kører i november og februar.
Det er ingen krav 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

JANUAR 2018

Riffelskydning i Vingsted
Januar 7.: - Søndag, fra kl.10.00 til 12.00
Nytårsskydning med mange præmier.
Jagttegnskursus
Starter igen den 8. 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 10. januar.
Kurset kører i januar, februar og marts
Kl. 19.00 i Fælleshuset, Sønderbygade 9, Grejs.
Generalforsamling
Tirsdag den 16. januar. kl. 19.00 i Fælleshuset
Dagsorden i henholdt til vedtægterne.

OKTOBER
FEBRUAR
Jagt gudstjeneste i Hornstrup Kirke den 29 oktober
kl. 10.30.
Jagtforeningen pynter op i kirken med efterårets
farver og udstoppede dyr.
Anne Mette Rams Gaard, holder gudstjeneste
Grejs-Holtum Jagtforenings blæsergruppe vil blæse
i kirken.
Efter gudstjeneste serveres gule ærter i
sognelokalerne kl. 12.00
60 kr. for Krondyrsuppe og kaffe.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 28102754 eller
palmelund@privat.dk.

Vildtspisning i Grejs Borgergård
Fredag den 2. febuaer fra kl. 18.30 - 23.00
Pris for hovedret, dessert og kaffe med kage 175 kr.
Hovedretten består af en ret med vildt kød og
tilbehør.
Der var en utrolig god opbakning Så husk at melde
jer til i god tid.
Desserten er en overraskelse. Kaffe/te med sødt.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 75853792/
28102754

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, Cromcarstt, DVD-afspiller, stereoanlæg med CDafspiller 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.

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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Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 75853792/ 28102754 eller palmelund@privat.dk

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

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
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Kragepokal
Saml krageben og skadeben og
afleverer dem til vores
generalforsamling den 17.01.17
Jagtforeningen giver en patron pr.
to ben.
Paw Sørensen blev vinder af
Kragepokalen 2016.
Tillykke

Prøv at skyde med forskellige typer jagtvåben
Riffel: Søndag d. 14. maj kl. 10 – 12 i Vingsted
Som ny jæger er det altid en stor udfordring at skulle vælge sine våbentyper.
Vi vil i jagtforeningen gerne hjælpe med at finde de våben, som kunne passe til jer.
Søndag den 14. maj vil vi låne rifler af forskellige kalibre hos Korsholm, som
jagttegnsaspiranter kan prøve at skyde med.

Haglgevær: Søndag d. 14. maj kl. 13 – 15 i Vingsted
Søndag den 14. maj vil vi låne forskellige typer haglgeværer af Østjysk Våbenhandel, som
jagttegnsaspiranter kan prøve at skyde med.
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ØL smagning
Fredag den 10. marts 2017,
havde vi ølsmagning for 12 gang
i Grejs Borgergård.
Vi var så heldige igen at få en aftale med Torben Mathews fra Kolding.
Torben var bare i hopla og kunne berette om mange slags øl,
fra den store verden, krydret med sjove og saftige historier.
Vi startede med en god middag,
hvor der var mulighed for at købe interessante specialøl.
Vi have synge pigen Annemette og spillemanden Lars til at spille.
Der var en utrolig god stemning hele aftenen.
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Jagtgudstjeneste
I efteråret 2016 holdt vi jagtgudstjeneste i Hornstrup kirke.
Jagtgudstjenesterne er efterhånden blevet en tradition. Sognepræst Anne Mette
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 efterårsfarver, 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
gule ærter sammen.
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Agersbølvej 5 - Lindved Telefon 7585 1144

GREJS-HOLTUM JAGTFORENING

Feltskydning med riffel
Lørdag den 19. 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
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Naturens Dag
Brandbjerg Højskole 11. september 2016
En super dejlig dag i Brandbjergs forunderlige natur.
Der var mange aktiviteter for både voksne og børn.
Jagtforening deltog også 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.
Som en nyt tiltag havde vi smagsprøver på krondyr gullasch.
Blæsergruppen truttede også.
Der var utrolige mange forskellige aktiviteter, rappelling, slagtning af høns, tilberedning af
æblemost, spejderne lavede snobrød, der var slagtere med smagsprøver, vinsmagning og øl.
En fantastik god dag med mange oplevelser og mennesker.

Her i år er der igen Naturens dag
søndag den 10. september
Kom og vær med igen.
Vi lover at lave en ny portion gullasch suppe,
som I kan få lov til at smage.
Se opskriftsmenuen på hjemmesiden
www.grejsholtumjagtforening.dk
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Gullashsuppe - med krondyr kød
Gullashsuppe - 4 personer
500 g krondyrkød, skåret i tern a ca 2×2 cm
100 g god bacon i tern
1 spsk. smør
3 gulerødder, skåret i tern
2 løg, hakkede
½ lille knoldselleri, skåret i tern
6 kartofler, skåret i tern
1 rød peberfrugt, skåret i tynde strimler
1 ds flåede tomater, hakket
3 spsk. tomatpure
2 fed hvidløg, finthakket
2 spsk. sød paprika
1 tsk. spidskommen

800 ml bouillon, f.eks. en god okse- eller
kalvebouillon friskkværnet peber og salt
Tilbehør:
cremefraiche, brød, og purløg.
Steg bacon i en stor gryde til det er sprødt,
uden at være mørkt.
Tag bacon op.
Kom smør og olivenolie i gryden og sauter
løg, hvidløg, selleri og gulerødder i et par
minutter ved middel varme.
Kom kødet i og brun det. Tilsæt nu salt,
peber, spidskommen og paprika, kom bacon
tilbage i gryden.

SPRINGBJERGLUND DYREPENSION
&
JA G T H U N D E S H O P P E N
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

VASKBARE VETBEDS
MED GUMMI BAGSIDE
75 X 100 CM
Kr. 135,00

15 kg BIRKEMOSEN
ADULT
Kr. 340,00

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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Rør rundt i et minuts tid og tilsæt bouillon,
tomatpure, flåede tomater.
Sæt låg på og lad det stå og simre i omkring
2-3 timer.
Kom kartofler og peberstrimler i suppen, og
lad det koge med til det er mørt og
veltilberedt.
Omkring 25 minutter, smag til med salt og
peber.
Server suppen med en klat creme fraiche,
lidt purløg og et godt brød.
Se andre menuer på hjemmesiden
www.grejsholtumjagtforening.dk

ÅBENT
Torsdag
kl. 12.00-17.00
Fredag- lørdag
kl. 9.00-17.00

Arne Rasmussen
Højgårdvej 6 - 7100 Vejle
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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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GREJS-HOLTUM JAGTFORENING

