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Formanden
har ordet
Sommeren er forbi, og
er nu erstattet af efter-
året, hvilket jo er gan-
ske interessant for os
jægere, så vi kan
komme til udøve vores
store lidenskab, nemlig
dette at gå på jagt.
Dette kan jo foregå på
mange forskellige
måder, enten som enkeltmandsjagt eller
som fællesjagter, men fælles for alle jagt-
former er  interessen for naturen og for
vildtet.
Som I alle ved, er der ikke fra miljømini-
steren blevet underskrevet en ny aftale om
jagttider, som skal gælde i de næste 3 år, og
så længe hun ikke har underskrevet de nye
tider, er det de gamle som stadig gælder.
Dette kan komme til at ramme de nyligt
udsatte dådyr i Store vildmose og i skoven
omkring Dronninglund, da der ikke er
lavet en særfredning af disse, som det
ellers var planen  der skulle laves for at
give dem mulighed for at etablere sig.
En stor opfordring til jer alle om at undla-
de at skyde dette dåvildt, som lige er kom-
met ud i naturen, og stadigt er ret tamme.
Vi har i bestyrelsen afgivet et tilbud på
noget jagt oppe i vildmosen, tilbuddet
skulle være indsendt d. 30 August, og vi
venter derfor i spænding på om det kom-
mer os i hænde.
I givet fald er det en 3 årig jagtlejekontrakt
vi er stillet i udsigt.
Jeg vil opfordre til at deltage i vores arran-
gementer igennem vinteren, vores såkaldte
klubaftener, disse kan følges med i på
vores hjemmeside.
Til sidst vil jeg ønske alle vore medlemmer
en god sæson ude i naturen, pas godt på jer
selv og jeres jagtkammerater.
Knæk og bræk.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Prøven i Dorf er for vinderne af de lokale
jagtprøver. Der er 3 klasser. Unghunde,
Åben Klasse og Veteran. 
Desværre kunne vi ikke stille nogle i
Unghunde klasse pga. sommeferien, og
Åben Klasse hvor Oluf Søndergård skulle
deltage meldte afbud på dagen pga. syg-
dom.
I Veteran klassen deltog Renè Andersen
med Bella. 
Dagen startede kl. 8.00 med parole.
Derefter kørte vi ud i prøve terrænet. Første
post var vand og alting gik godt med først
due, men da Bella kom hjem med anden due
tog hun nyt greb, hvormed hun mistede 1
point. Videre til post, som var kanin appor-
tering. Her fandt hun hurtig første kanin, og
afleverede denne pænt. Hun blev sendt af
sted efter anden kanin. Dommeren mente
hun havde passeret kaninen uden at samle
op, og hun blev derfor diskvalificeret. 
Men på vej væk fra posten blev Bella kaldt
tilbage, og det viste sig at hun ikke havde
været i nærheden af anden kanin, da dom-

meren tog fejl af første og anden kanin. Hun
fik lov til at starte om og kom hjem med
begge kaniner med maksimum points. 
Derefter var det apportering første due ok,
men anden due kom hun ikke direkte på
plads og afleverede, som gjorde at domme-
ren trak 1 point. 
Sidste post var lydighed alt ok – 10 point. I
alt fik Bella samlet 48 point ud af 50 muli-
ge. Et ganske godt resultat som sammenlagt
gav en 4 plads.

René Andersen
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Fællesprøven Dorf

Vi har i år igen tilbudt vore kursister fra
hundetræningen, at de kunne komme på en
liste over folk man kan ringe til hvis man
står og mangler en med  hund til en jagt, det
kan være som apportør, eller det kan være
som deltagende i jagten.  Der er desværre
ikke så mange der har vist interesse  for
dette, men de tilmeldte er følgende:

Kasper N Steffensen
Kasper.nimand@gmail.com
tlf. 61796655

Claus Brandt
claus-brandt@hotmail.com
tlf. 24815023

Oluf Søndergaard
oluf@min-hund.dk
tlf. 8261264 eller 28786586

Apporterende hunde

Tur til Rold Skov
Den 25. september arrangerer foreningen hyggetur til Rold Skov og omegn. Vi mødes
ved Thingbæk Kalkmine Røde Møllevej 9520 Skørping. Der vil være tale om en gui-
det tur hvor vi skal se henholdsvis Thingbæk Kalkmine, Blokhusmuseet samt Jagt- og
Skovbrugsmuseet. Herefter vil der være kaffe. Efter kaffen kører vi til Skov-og natur-
styrelsens faciliteter på Møldrupvej i Skørping for at se disse. Prisen på kr. 50 dækker
både guide og kaffe. Tilmelding og yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Leon
Jensen på tlf. 22853791. Sidste frist for tilmelding er 15. september.
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En stor opfordring til alle om at holde
Kytterne og selve vendepladsen ren og fri
for affald.
Jeg er blevet kontaktet af et af vore medlem-
mer, som fortalte at der inden for de sidste
14 dage i august, var blevet skudt efter ler-
duer oppe på vendepladsen, dette var fore-
gået med orange lerduer, ligesom patron-
hylstrene bare var efterladt deroppe.
Dette er både hvad angår svineriet deroppe,
og tidspunktet på året ikke særligt smart
gjort, da det jo er forstyrrelse i fredningsti-
den.

Nu vælger jeg selvfølgelig at tro, at dette
ikke er nogen af vore medlemmer som har
gjort dette, men lige en opfordring til at
holde godt øje med tingene hvis I kommer
forbi deroppe.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.

Kytterne

Der afholdes som sædvanligt Jægermarked i december måned,
datoen er i år tirsdag d. 7. december kl. 19,00.

Du kan medbringe de effekter som du ikke bruger mere og forsøge at sælge dem
denne aften, ellers er der mulighed for at der bliver afholdt auktion

over de effekter som det måske ikke har været muligt at få afsat.

Foreningen er som sædvanligt vært ved kaffe og julekager
(måske der kan snige sig en juleøl med på programmet).

Så hank op i både dig selv og dine jagtkammerater og mød op
til nogle hyggelige timer i Jægerhuset denne aften.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.

Jægermarked
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Mange kender sikkert godt situationen.
Børnene er ved at være store. Man får mere
tid og rastløsheden melder sig. Al den ekstra
tid hvad skal man dog bruge den til? 
Hvad gør man?  – Jo man anskaffer sig en
hundehvalp – Spørgsmålet er så hvilken
slags? I mit tilfælde blev det en Kleiner
Münsterländer. En fremragende familie-
hund, men som kræver en del træning og
motion – helt perfekt til mig og familien.
Hunden skal jo opdrages, og her har man
brug for hjælp til det lille ”monster”, så jeg
søger lidt på nettet for at finde ud af hvem,
som tilbyder hundetræning. Finder en web-
site - Hundetræning på Voerbergvej – hvil-
ket lyder godt – det er jo tæt på, når man bor
i Aalborg, og området er dejligt. 
Jeg griber telefonen, og taler med en sød
dame, som oplyser, at der er træning kl.
19.00 tirsdag på Voerbjergvej og at jeg bare
kan dukke op. Perfekt.
Nu er det endelig blevet tirsdag, og jeg beslut-
ter mig for at lufte hunden inden træning i
Hundeskoven i Kærby. Her møder jeg en
anden kvindelig hundeejer, som har en klei-
ner tæve, som jeg fik en rigtig god snak med.
Tilfældigt viser det sig, at hun også skal til
hundetræning kl. 19.00 på Voerbjergvej –
Bare helt fint – aftaler at jeg kører bagefter
hende, så jeg lettere kan finde stedet. Alt går
efter planen.
Vi ankommer til klubhuset, og her blev vi så
delt ind i forskellige hold. Jeg kommer på
åbenklasse holdet sammen med 3-4 andre.
Første øvelse var lydighed – med hinter og
dæk i skjul. Dette var Monti god til. Dejligt
med en god start til træning. 
Næste øvelse var apport, hvor jeg troede, at
det var almindelige dummies, men vores
hundetræner Karsten kaster et par døde duer
– hmmm – ok man må jo prøve noget nyt.
Monti har aldrig haft en fugl i munden, så
han klarede det faktisk meget godt. Han kom
retur til mig med duen.
Så skulle vi videre op til den anden hunde-
træner Brian, og han havde lagt slæb i bøge-
skoven. Det undrede mig noget, dette var
også en øvelse som Monti aldrig før har prø-

vet. Nå men jeg fik god instruktion på hvad
man skulle, og så gik det ind i Bøgeskoven
efter Monti i lang snor. Slap Monti efter
nogle meter og så var hunden væk. 
Et par minutter senere dukkede mor’s hund
op med en død kanin i munden. Man blev
noget overrasket. Hvor var han dygtig. J
Men jeg blev nød til at spørge Brian om,
hvor jeg egentlig var!!
Brian siger, at det var ved AOJ. AOJ…
hmm… jeg troede, at det var DCH. Hvad står
AOJ for spurgte jeg. Aalborg og Omegns
Jagtforening. UPS… så var jeg kørt forkert,
og opdagede det først efter 1 times tid. Man
skulle tror at jeg var en Blondine Hahaha…
Jeg havde dog fået et rigtig godt indtryk af
træningen, og da det syntes at være noget
som Monti også godt kunne være med til,
kunne vi jo lige så godt blive ved at træne
her, og melde jeg mig ind i AOJ.
Alt dette foregik sidste år, og da jeg var fal-
det godt til, og var kommet i selskab med et
par andre kvinder der havde jagttegn, kunne
jeg ikke stå for udfordringen, og meldte mig
til jagttegnsundervisning. Her i det tidlige
forår, startede vi så på undervisningen, som
heldigvis endte ud i, at jeg kunne kalde mig
jagttegnsløser i maj måned. 
Men jeg deltog selvfølgelig også i hundetræ-
ningen igen i år, da der jo stadig var meget
både Monti og jeg kunne lære, og vi er slet
ikke færdige med at lære endnu. Skæbnen
ville det så således, at vi vandt årets afslut-
ning i åben klasse, og gik videre til prøven i
Rold, men træerne vokser ikke ind i himme-
len. Her måtte vi sande at kravene var større
end vi kunne klare. Men vi har ikke mistet
modet, vi kæmper videre.
Det hele er sket tilfældigt, men har givet en
masse dejlige oplevelser. Alt dette var jo nok
ikke sket hvis ikke jeg var kørt forkert og
endte til hundetræningen i AOJ. Nu venter
vi, Monti og jeg, bare på at komme rigtig på
jagt, så vi kan få brugt noget af alt det vi har
lært. 
Med en tak til tilfældighederne og skæbnen.

Mie Bech Væver

Fra husmoder til hundefører
og nyjæger - tilfældighedernes spil
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Polen 2010
Efter i et par år ikke at have været på jagt i
udlandet dels pga. at den gruppe jeg før har
rejst med er blevet så gamle at de ikke læng-
ere har mod på det og dels pga. min mulig-
hed for af få ferie når bukkejagten går ind i
Polen var der i år lykkedes at finde nogle
jagtkammerater som havde mod på at starte
sæsonen med en tur til Polen.
Efter indsamling af tilbud får vi et kanon til-
bud fra Korsholm jagtrejser på kr. 2010 for
3 dages jagt med 6 pürs og jagt føring 1:1
ophold i dobbeltværelse, fuld forplejning
samt alle nødvendige tilladelser.
Revir Safari Lesno ligger i Tuczno ca. 30
km NØ for Gorzów og består af 7200 ha
hvoraf 900 ha er skov, vi havde bestilt 4
bukke hver på ca. 300 g.
Lesno viste at være et gammelt, danse og
jagtslot fra ca. 1900 som naturligvis var
meget forfalden, men med minde om en
tysk storhedstid hvor denne del af Polen til-
hørte Tyskland. Det viste sig dog (gudske-

lov) at vi skulle bo på nabo ejendommen
som var forholdsvis nyrestaureret.
Rejsen startede d. 10 maj kl. 24.00 på kvik-
ly’s parkeringsplads hvor vi læssede om og
så af sted til Polen.
På vej mod den Dansk/Tyske grænse var det
tydeligt at bilen havde nok læs på og vi talte
om at den gav nogle mærkelige slag/støj
men det måtte være ophænget som var på
overarbejde, men ved vores rast lige før
grænsen konstaterede vi at hjulboltene hang
i det yderste gevind, så vi måtte i gang med
hjulnøglen.
Efter det var vi forskånet for uheld og vi
ankom til Lesno d. 11 kl. ca. 14.00 hvor vi
blev indkvarteret og begyndte at gøre klar
til første pürs.
Kl. 18.00 blev vi afhentet på vores logi og
kørte til de revir som vi havde fået tildelt,
det var her at den første overraskelse meld-
te sig, det område jeg skulle jage i var åbent
land med raps og korn og jagten bestod i at 
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vi til fods spottede dyr og derefter gik/løb
de 3-4 km. som var mellem os og dyrene,
måske blot for at konstater at det var en rå
eller lille buk. Nå men af sted til næste dyr.
Det viste sig dog at denne form for jagt var
helt ok. Om end det var hårdt at jage sådan
3-4 timer aften og så igen 4-5 timer morgen
osv.
Utroligt at sådan en lille, tyk jagtfører kan
løbe så stærkt!!
Allerede første aften skød Chris sin første
buk i Polen men for mit vedkommende var
det først på dag 2 at jeg med hjælp fra Diana
nedlagde min første buk, derefter fik jeg
igen en om morgnen og derefter 2 den sid-
ste morgen alle inden for 40 gram og med
den største på 332 g. så det kan de bare!!
Efter vejning og registrering blev bilen pak-
ket og vi sagde pænt farvel til husets kæle-
dyr og turen gik hjemover, dog måtte vi
love at komme igen i 2012, så har du lyst i
år 2011 så er det absolut anbefalelses vær-
dig, men sørg for at have en god kondition. 
Billede
Det var min Polen’s tur 2010 hvordan var
din??

Søren Christensen
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Vi binder enderne sammen 
og fastholder den røde tråd 
i din virksomheds tryksager 
og markedsføringsmateriale.

Kontakt os for et uforpligtende møde 
Tlf.: 7022 4142 - www.solografisk.dk

Hundemad
fra SKYTTENs
Rene naturprodukter!

· Vi kommer overalt i 
Danmark hver uge

· Ring nærmere oplysninger 
om vore produkter, 
ekspeditionstider og priser 
på tlf. 70 26 26 78

SKYTTENs
HUNDEFODER
Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
www.skyttens.com

mad med mere

Slagter Ole
Skrågade 5 - 9400 Nørresundby - Tlf. 98 17 28 37
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Vi havde i år valgt, at sende flere hunde af
sted til Rold Skov Matchen end vi sædvan-
ligvis gør. Dette skyldes udelukkende, at vi
i år har haft 4 unghunde-førere, som har
gjort en indsats ud over sædvanlige. Under
stort set hele dressurkurset, har disse 4
været samlet 2-3 gange hver uge for at lave
fællestræning, og det valgte jeg så at beløn-
ne med en mulighed for at komme ned at
dyste med andre skrappe hunde. 
Altså sendte vi et hold ( 2 unghunde + 2
åbenklasse hunde ) samt den sædvanlige
veteran af sted, og herudover så yderligere 2
unghunde. Desværre blev den ene unghund
på grund af sygdom nødt til at melde fra på
dagen. 

Dysten løb af staben søndag d. 20 juni, med
mødested i ”dueslaget” i Arden, ganske som
sædvanligt. Vejret var ganske fornuftigt,
lunt og med en til tider frisk vind. Som tid-
ligere år, var vi igen i år tæt på at løbe med
en pokal, men det vender vi tilbage til. Jeg
vil her bare benytte lejligheden til at takke
de berørte hundeførere, fordi de gad  bruge
tid på at repræsentere foreningen ved denne
dyst. Det er altid rart, når nogen gør det
muligt for os at få vores navn nævnt rundt
omkring. Nå vi kan ikke snakke os fra det,
derfor kommer resultaterne her.

Rold Skov Matchen 2010

Unghunde:
Lasse Sørensen med Tess deltagende som individuel fik 46 point
Claus Brandt med Sille fik 47 point
Kasper Niemand med Bella fil 48 point

Det skal hertil gøres opmærksomt på, at pokalen blev hjemført
med 49 point.

Åbenklasse:
Mie Væver med Monti fik 32 point
Oluf Søndergaard med Djack fik 34 point

De lidt skuffende resultater for disse hunde, skyldtes mest at de
begge havde problemer i vandarbejdet, hvor de begge desværre
inkasserede et rundt 0.
Her skal siges, at pokalen blev vundet med 50 point.
Holdet fik sammenlagt 161 point, og det vindende hold løb med
sejren med 192 point.

Så er der veteranen tilbage:
René Andersen med Bella.

Jeg skylder her at sige, at veteranklassens dyst består af opgaverne fra
den udvidede apporteringsprøve, hvor man max. kan opnå 216 point.
Pokalen blev vundet med samme pointtal, men desværre var den
anden hund ældre end Bella, hvorfor førstepladsen gik til vedkom-
mende. Vi kan kun ønske René bedre held næste gang.

Brian Lichon
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Foreningen har som Jørgen skrev i sin leder,
budt på noget jagt i Vestre Ørnefenner i
Store Vildmose. Vi har lige fået at vide, at vi
har fået denne jagt. Det drejer sig om jagten
på 241ha. Derfor har bestyrelsen i hast
strikket noget sammen ang. denne jagt, som
vil blive drevet som dagjagter, forstået på
den måde, at alle foreningens medlemmer
kan købe sig en plads på en eller flere af de
planlagte jagter. Umiddelbart vil der nok
være plads til max 25 mand, dette kan
måske blive ændret når vi har lidt erfaring
med arealet.
Prisen for en jagtdag udgør kr. 250,00. 
Tilmeldingen til jagterne skal ske til
Poul Jacobsen på mail:
jyskkranservice@get2net.dk
eller evt. på tlf. 24675581.

Tilmeldingen er bindende, evt. afbud senest
5 dage før jagten. Skudt vild kan købes,
skytten har forkøbsret. Ønsker skytten ikke
at købe vildtet, sælges dette på auktion. 
Da arealet er så stort som det er, vil vi ikke
kunne drive det hele på en dag, hvorfor vi
kan tillade os at have jagt allerede en uge
efter.

Bestyrelsen

Nyt foreningsjagt

Listepris som også er mindstepris
ved auktion er følgende:
Råvildt : kr. 25/kg
Fasankok : kr. 35
Fasanhøne: kr. 25
Hare : kr. 40
Skovduer : kr. 15
Ænder : kr. 25
Agerhøns : kr. 20

Mødested til jagterne er på Blokhusvej
vest for rundkørslen ved Manna
Mosevej, mødetid kl. 09.00.

Følgende datoer er fastlagt
til jagterne i Vestre Ørnefenner:
Lørdag 30. oktober
Søndag 7. november
Søndag 14. november
Lørdag 27. november
Lørdag 4. december
Søndag 19. december
Onsdag 29. december
Søndag 9. januar
Lørdag 15. januar

Nyt foreningsjagt
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RævegraveGrav-let Rævesnu..... hurtig
nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.

I stil med tidligere år, afholder foreningen
igen det vi kalder ”nyjægerjagt på Kytterne.
Nyjægerjagt skal tages med et gran salt, da
der ikke nødvendigvis er tale om nye jæge-
re, men om jægere der ikke tidligere har
stiftet kendskab med Kytterne.  Kytterne er
et strandengareal, som nogle fremsynede
medlemmer i 1945 besluttede at købe til
gavn for foreningens medlemmer. Der er
tale om et areal på 90 tdl (under normale
omstændigheder, i nogle perioder er der
måske kun 9 tdl), som er beliggende syd for
Ryå’s udløb. Her kan medlemmer af for-
eningen efter at have købt jagtkort til area-
let, frit drive ande- og gåsejagt.
Grunden til at vi afholder disse ture, skyldes
især arealets beskaffenhed. Det kan være
noget af en udfordring at komme ud til de
opstillede skydeskjul, hvis man ikke lige
har fået en lille intruduktion  af områdets
mest foretrukne stier. På de gode jagtdage,
og det er dem med meget vand i fjorden, har
man nemlig ingen umiddelbare synlige
mærker at gå efter, hvorfor lokalkendskab
til området er af stor betydning.
Dette lille arrangement løber af stabelen
søndag d. 26. september, med mødested på
parkeringspladsen for enden af
Kytternevejen, og mødetidspunktet er klok-
ken 15.00. Dette giver os masser af tid til en
rundvisning på arealet, ligesom der også
kan blive tid til at besvare på de spørgsmål
der uværgerligt er til området. Når vi nær-
mer os solnedgang lidt over 19, tager vi
plads i de opstillede skydeskjul, for at se om
vi kunne være heldige der skulle komme en
and eller to, eller vi er måske heldige at se
et par flokke gæs.

Alle er velkomne på denne dag, dog vil
medlemmer af foreningen have fortrinsret
til at komme med. Evt ledige pladser kan
besættes af folk uden for foreningen.
Medbring gerne foruden geværet, etpar
waders, da det er det sikreste fodtøj til
området, da der undertiden skal forceres
vanddybder på mellem ? og 1 m, og evt.
mere. Andre ting som man evt. kan med-
bringe med fordel er: lokkeænder, ande-
kald, lygte, termokande m. kaffe/te samt
evt. hund.

Tilmelding til dette arrangement, til hvilket
der er plads til 19 deltagere, skal ske til
Brian Lichon enten på mail:
lichon@post10.tele.dk
eller på tlf. 40477418.

Pladserne tildeles efter først til mølle prin-
cippet.

Pbv.
Brian Lichon

“Nyjægerjagt” på Kytterne
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Riffelskydning
Den 25. september 2010, har vi indskyd-
ning og træning med jagtriffel, på militærets
skydebanerne i Hvorup. 
Skydningen starter kl. 09.00 og vi har banen
til kl. 12.00
Skydningen er på bane A.
Så skal du have skudt ind, så kom tidligt fra
morgenstunden, hvor der oftest er nemmest
at komme til.
Er du ny riffelskytte, og har du brug for
hjælp, vil der være dygtige skydeinstruktø-
rer til rådighed, som kan hjælpe dig.
Har du brug for også at vide lidt om, hvor-
dan du indstiller kikkerten, samt skydestil-
linger, er der også hjælp at hente her.
Vi ses derovre
Husk jagttegn og våben tilladelse.

Mvh Riffeludvalget
v/ Poul Jacobsen  

Genladning af patroner
Lige en forespørgelse, til vores medlemmer.
Er der stemning for at vi får et kursus op at
stå i Jægerhuset med genladning?
Hvis der er nok der har lyst, kan vi lave et
kursus igennem Danmarks Jægerforbund.
Alle medlemmer kan deltage, men skal kur-
set blive til noget skal der mindst 12 delta-
ger til.
Send evt. en mail til mig, hvis du er interes-
seret og vi vil arbejde videre på sagen.

Mvh Riffeludvalget
v/ Poul Jacobsen 

Skydevogn 2010
Vi vil ligesom tidligere år arrangere en dag
med skydevognen fra Danmarks
Jægerforbund.
Der vil som vanligt være muligheder for at
skyde på forskellige afstande til lerduer, og
der vil blive opsat stativ til prøveskydning
på papirskiver, således at man kan se dæk-
ningen af netop den patron som du nu har
valgt at skyde med.

Der vil være personlig
instruktion, hvis du skulle
have brug for dette.
Arrangementet er sat til at
finde sted søndag d. 19.
september  fra kl. 9,00.
Tilmelding til underteg-
nede senest d. 15. septem-
ber.

Jørgen Balser Jakobsen.

”Nyt” Bestyrelsesmedlem

Mit navn er Jon Bernhard Holst
jeg er 44 år og medlem af A.O.J.´s bestyrel-
se, hvor jeg har funktion som ”sekretær”.
Til dagligt, når jeg ikke går på jagt, er jeg
ansat i Aalborg kommune som Social og
sundhedsassistent på Behandlingscenteret
Hammer Bakker, hvor jeg har en stilling
som omfatter Dagbehandling af domsan-
bragte udviklingshæmmede.
Mine jagtlige interesser spænder bredt, og
jeg glæder mig til, forhåbentligt, mange
gode oplevelser i tiden der kommer.

Knæk og Bræk
Jon B. Holst

Klubaften
den 9. november kl. 19.00
Med den forgangne vinter i frisk hukom-
melse, har vi valgt at invitere Ivar Høst til at
komme og fortælle om fodring af vores
vildt. Som I alle ved har Ivar igennem sit
arbejde som vildtkonsulent en hel del viden
og erfaring når det gælder fodring af vild,
hvilket vi andre denne aften vil blive delag-
tiggjort i. Alle er velkomne, Så mød tal-
stærkt op, så vi kan få en livlig debat om
emnet. Foreningen vil på dagen være vært
ved en kop kaffe, ligesom der vil kunne
købes øl og vand til rimelige priser.

Bestyrelsen
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup
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