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Formanden
har ordet
Så er det igen blevet 
tid til at sammensætte 
en lille artikel til Om-
egnsjægeren, jeg synes 
at det er ret tit, men det 
har nok noget med al-
deren at gøre      .
En sæson i jagtlivet er 
nu atter gået, men for-
håbentlig kommer der mange flere til os 
alle, det er meget vemodigt at skulle næ-
sten lukke og slukke ned omkring St. Re-
strup skov, da vi i sidste omgang har haft 
jagten siden 1980, og der før i en længere 
periode også, men mere om dette andet-
steds i bladet.
Ligeledes blev der lukket ned for den jagt 
vi har haft oppe på Stubben, ganske enkelt 
fordi det viste sig sværere at få anparterne 
afsat, end vi havde regnet med.
Vi er som altid på udkik efter noget som 
erstatning for St. Restrup, så kommer nog-
le af jer undervejs med noget som virker 
spændende, så tøv ikke med at kontakte en 
af os. Vi ved jo godt at det bliver svært at 
få noget lignende, men så må vi jo køre lidt 
længere efter et godt stykke jagt.
Forberedelserne til næste bukkejagt er jo 
så småt ved at begynde, omkring pleje af 
reviret, og indskydning af riflen og så vi-
dere, og lige pludselig er det bare blevet 
tid igen.
Når I får dette blad i hånden, er vi forhå-
bentlig ved at kunne øjne foråret lige om 
hjørnet, men det danske vejr er jo som sagt 
meget uforudsigeligt, men vi har da lov at 
håbe.
Med ønsket om et lunt og godt forår til alle 
medlemmer og deres pårørende, vil jeg nu 
slutte dette lille indlæg.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Jægermarked 2019
D. 10. december 2019 tog vi forskud på ju-
len med det traditionsrige årlige jægermar-
ked i Jægerhuset.

Morten fra Jægeren & Lystfiskeren havde 
som sædvanligt medbragt rigelige mængder 
af tøj, sko og andet godt, der kunne friste et 
svagt jægerhjerte. 
Andre jægere havde også medbragt af deres 
overskud, så handlen gik livligt med alt fra 

tøj og sko til patronæsker, genladningsud-
styr og lokkekald.

Imens sørgede Leon, med vanlig omhu, for, 
at der blev serveret gløgg og æbleskiver i 
rigelige mængder.

Vi glæder os allerede til næste
års jægermarked!
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Gåsejagt ved Øland
I juli 2019 lejede vi gåsejagten på et stykke 
ved Øland (nord for ulvedybet og syd for 
Arentsminde). Stykket er på 340 Ha og blev 
oprettet som et jagtkonsortie med 20 med-
lemmer. Allerede inden stiftende konsortie-
møde sidst i juli var alleanparter solgt og vi 
oprettede en venteliste.
Vi havde 2 fællesjagter, hvor der på første 
jagt blev nedlagt 2 harer. Anden fælles jagt 
bliv aflyst pga manglende tilslutning. Helt 
anderledes var det dog med gåsejagten, hvor 
vi har fri jagt efter hvornår der er gæs på 
stykket. 
I august havde vi første jagt med 23 nedlag-
te grågæs og to nyjægere fra vores jagttegn-
skursus nedlagde deres først stykke vildt. 
Efter denne start var spændingen stor til ef-

terårets gåsejagt. Det blev spottet efter gæs 
i september, oktober og november, men gæs 
var der ikke. Om dette skyldes det varme 
klima vi havde i efteråret vides ikke, men 
gæssene kom bare ikke på vores stykke. I 
december kom gæssene endelig og vi havde 
en god jagt den 7 december med 24 gæs på 
paraden. Derefter gik det stærkt da gæssene 
permanent ville sidde på vores stykke. Det 
blev dog ikke nemmere sidst på sæsonen da 
gæssene havde luret os, men I alt blev det til 
284 nedlagte gæs. 
En kæmpe succes med gåsejagten og stor 
forventning til næste sæson. 

Benny Vejlgaard
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Jubilaer 2020
Stor tillykke til alle medlemmer der har jubilæum i 2020.
Følgende kan i år få udleveret nål og diplom på forårsgeneral-
forsamlingen, hvis de ønsker dette skal de rette henvendelse 
til undertegnede senest 15. marts 2020.

25 års jubilaer:
Per Gressel - Ernst Jensen - Thorbjørn Kaagaard - Kem Nielsen

Kristian Hæsum Petersen - Per Robenhagen - Hans Jørn Sørensen

40 års jubilaer:
Palle Nielsen - Per H Aastradsen

50 års jubilaer:
Jens Axelsen - Gorm Christiansen - Henning V Jensen

Peter Lübech-Jensen - Flemming Thøgersen

60 års jubilaer:
Poul C. Petersen - Børge Sørensen

Ring 22 32 42 40 eller send, email til balser@jakobsen.mail.dk 

Tillykke
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Stubben i 2019
Som i nok ved er det sidste sæson vi har jag-
tarealet på Stubben v/Børglum kloster skov.
Det var ikke et område som kunne skabe 
den fornødne interesse ved medlemmerne, 
af foreningen, derfor har vi brugt en klau-
sul i jagtleje kontrakten til at komme ud af 
lejemålet.
Sæsonen 2019 har budt på en rigtig god 
bukkejagt hvor vi skød 8 bukke, billeder af 
bukkene findes på hjemmesiden.
Derudover har vi skudt 5. stk råvildt – 1 ræv 
og endelig en då spidshjort.
Vi havde i sæsonen forsøgt at skabe den 
fornødne ro i oktober md, for at optimere 

forholdende ifht- kronvildtet. Og det var da 
også kun spørgsmål om få minutter inden en 
rudel på 40 dyr den 1. september om afte-
nen, var komet over til Ole og jeg. Men først 
skulle de over et eng område der tilhørte na-
bojægerne og de var på plads og nedlagde 
2 stk, resten ændrede retning og kom ikke 
over på vores område, øv men sådan er jagt. 
Personlig syntes jeg at det er ærgerligt at vi 
ikke kunne skabe interesse for dette område 
og derfor må slippe det.

Benny Sørensen

Lengsholm Gods

Som I alle ved, fik foreningen atter fat i et 
nyt stykke jagt oppe ved Lendum, nemlig 
Lengsholm Gods. Vi har nu afholdt de 3 jag-
ter vi havde planlagt, og selv om sidste jagts 
parade desværre kun indeholdt 1 bekkasin, 
var det faktisk en jagt hvor vi så mindst lige 
så meget vildt som på de 2 foregående, ja 
endda hele 3 fasaner. En kok som ikke lige 
udgjorde den største chance, da den havde 
valgt at tage flugten ganske lavt lige ud mod 
vejen. De 2 høns fik lov at flyve, så der kan 
være et grundlag for en lidt større bestand 
til næste år, hvor vi har haft en chance for at 
gøre en indsats for at holde på nogle af om-
rådes fasaner. Alt i alt et efterår jeg mener 
vi kan være ganske godt tilfredse med. På 
fællesjagterne er der blevet skudt 3 stykker 
råvildt og en bekkasin, og så har en af de 
få som har været af sted med riflen nedlagt 
yderligere et stykke råvildt. Der er ingen 
tvivl om, at vores hyppigst forekomne vildt-
art er råvildtet, hvorfor vi selvfølgelig har 
ganske store forventninger til den kommen-
de bukkejagt. Med alt det råvildt vi ser, må 
der simpelt hen gå nogle fine bukke på are-

alerne. Inden vi når dertil, er der dog lige en 
lille indsats der skal gøres. St Restrup Skov 
og Stubben lukker jo ned, hvorfor vi jo så er 
i den heldige situation, at der er en del udstyr 
fra disse 2 konsortier der kan komme til god 
nytte på vort nye stykke jagt. Det være sig 
både skydetårn samt stiger, men også ting 
som fodertønder, voksduge og varmeovne. 
Dette er selvfølgelig meget kærkommen, da 
vi jo alle godt ved, at et nystartet konsortie 
har nok at bruge de få indtægter der er til. Vi 
skal have indkøbt noget foder, så vi er klar 
til den kommende fodersæson, som jo alle-
rede starter i løbet af sommeren. En eller an-
den form for lys på batteri skal vi også have 
fundet ud af, da der desværre ikke er nogen 
form for el i vores jagtstue. Vi vil også her 
rette en stor tak til Morten fra Jægeren og 
Lystfiskeren, som i år har sponsoreret vore 
præmier til patrongættet. Alle disse ting er 
jo med til at bedre vores økonomi.

På konsortiets vegne
Brian Lichon



Året første klubaften
Så er nytåret overstået, og vi fortsætter med 
vore klubaftener. Her i januar var det så atter
”Kom med din buk” der var på programmet 
tirsdag den 14. januar. Tendensen holdt stik 
når vi kigger på antallet af såvel fremmødte 
medlemmer som antallet af fremlagte buk-
ke. Som I kan se på de nedenstående bille-
der, er der dog plads til lidt flere af begge 
slags. Der var ialt 33 bukke som var med-
bragt denne aften, og der var 19 som hyg-
gede sig med at kigge og ikke mindst høre 
de forskellige historier der knyttede sig til 
bukkene. Spændende at høre de store op-
levelser flere af de fremmødte havde været 
ude for inden det var lykkedes. Vi sluttede, 
efter bedømmelsen af bukkene, af med et 
par stykker brød til at køre hjem på. Jeg vil 
her også gerne takke Morten fra Jægeren og 
Lystfiskeren, fordi han tog sig tid til at kom-
me og være en del af vores dommerpanel.
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Jagtens gang i
St. Restrup skov
Så fik vi skoven tømt for stiger, tønder, tårne og 
hvad vi ellers havde skrabet sammen gennem de, 
hen ved 63 år vi har haft jagten i St. Restrup skov.
Skoven er solgt med overtagelse af jagten pr. 
31.januar 2020 og vi må forlade et dejligt stykke 
skov som har betydet meget for foreningen, men 
også for den enkelte jæger som har været med i 
anpartsgruppen.
Det var med en vemod vi var samlet til opryd-
ningsdag d. 1 februar 2020 men der blev gået frisk 
til opgaven, efter vi kl. 09.00 havde drukket vo-
res kaffe med de traditionelle rundstykker. Med 
20 deltagere tog det ikke længe for at få de flyttet 
som vi skulle have med, ikke mindst pga. at hans 
Jørgen & Ernst havde samlet alle tønder ind på 
forhånd.
Noget af det vi skulle fjerne kunne vi trods alt af-
leverer i det stykke skov vi har tilbage frem til 31. 
december 2021 for de 10 anpartshavere som var 
så heldig at blive trukket ud til at deltage i denne 
del af epoken (St. Restrup skov)
Andet blev kørt op i Pouls hal i Sønderholm, tak 
for det Poul! Og noget er blevet lånt ud til et af de 
nye områder vi har fået i foreningen.
Billeder og minder fra jagtstuen bliver afleveret 
i Jægerhuset i håb om at vi kan finde en minde 
væg der.
Kl. 11.30 var der så kaldt til smørrebrød i jæger-
stuen St. Restrup hvor vi også havde lodtrækning 
til det nye stykke hvor vores jagt udlejer havde 
stillet karv om max. 10 anpartshavere. Der var 
29 af de gamle anpartshavere der havde ønsket at 
deltage i lodtrækningen og det betyder så at der er 
19 på ventelisten som ved lodtrækning har fået en 
placering på listen.
For mit vedkommende er det så forbi i skoven, og 
jeg vil gerne benytte anledningen til at sige tak for 
alle de gode oplevelser, kammerater jeg har fået 
gennem min deltagelse i jagten i skoven, håber vi 
ses et andet sted.

Afgående formand 
Søren Christensen

Knæk og bræk til jer alle. 

Året første klubaften
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Ja det er måske ikke lige det du går og tænker 
på nu, men når næste blad kommer er vi fak-
tisk kommet temmelig tæt på, og der skulle 
jo gerne være styr på holdet inden Klavs Go-
diksen afholder hans informationsmøde. Det 
har i rigtig mange år været Benny Sørensen, 
som har stået for tilmeldingerne til regule-
ringen. Vi har byttet lidt rundt på forskellige 
ansvarsområder i bestyrelsen, og ansvaret for 
tilmeldingen er altså havnet hos mig. Al til-
melding til reguleringen af råger fremadrettet 
skal ske på mail til a-o-j@live.dk. Dette bla. 
for at lette tilbagemeldingen til dig, når der 
er styr på hvornår reguleringen starter. Vi 
antager det vil komme til at foregå som det 
plejer, altså 2 medlemmer fra de forskellige 
foreninger hver dag der reguleres. Man er 
velkommen til at søge om at deltage flere 
gange, men jeg vil efter bedste evne prøve 
at få så mange forskellige af sted som mu-
ligt. Vi skal selvfølgelig gøre hvad vi kan for 
at udfylde de pladser vi får tildelt, hvorfor 
nogle med god tid måske nok vil komme 
til at figurere flere gange i skemaet. Det jeg 
gerne vil have oplyst ved tilmeldingen er 
følgende: Navn – tlf – evt foretrukne dage 
eller specifik hvilke datoer man kan.

Pbv. Brian Lichon

Generalforsamling
Tirsdag d. 14. april 2020.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af protokol

3. Beretning om foreningens virke

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 på valg:
  Benny Sørensen, 
  modtager genvalg
  Leon Jensen,
  modtager genvalg
  Benny Veilgaard,
  modtager genval
  Jørgen Balser Jakobsen,
  modtager genvalg
                                       
7. Valg af 2 suppleanter
 på valg:
  Ronnie Christensen
  Jørgen Aaen

8. Valg af 2 bilagskontrollanter,
 på valg:
  Karl Henrik Woldum
  Kasper Niemann

9. Eventuelt

2
0

2
0

Rågeregulering
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Bukketræf 
Bukketræf den 16. maj klokken 10.00 ved 
Jægerhuset er der bukketræf. Hvad enten du 
har været på bukkejagt eller ej, om du har 
været en af de heldige, eller blot har haft en 
dejlig morgen, hvor bukke ikke har vist sig 
eller måske snød dig, så kom til bukketræf 
i Jægerhuset og vær med til at beundre de 
bukke som bliver præsenteret der, fortæl din 
historie, og måske hvorfor du ikke blev en af 
de heldige. Der vil være kaffe og rundstyk-
ker, og en lille en og mulighed for at få en 
sludder med ligesindede. Det er naturligvis 
for alle medlemmer i de 3 foreninger som 
benytter jægerhuset. Vi ses d. 16. maj 

Benny Sørensen

Riffelskydning 2020 
Vi har i det sidste ½ år kæmpet for at få nog-
le skydedage på militærets baner i Hvorup. 
Vi skal som noget nyt godkendes som for-
ening – og dokumentere at vi har et medlem 
med adgangskort til kasernen (for at hente 
nøglerne til skydebanen) vi tror på at det er 
lykkes os at få nogle skydedage – de er til 
trods for at vi søgte for 3 md. siden ikke en-
delig – men kun forhåndsgodkendt. 
Træning datoer for riffelskydning i 2020 
Søndag den 26. april fra kl. 09.00 – 14.00
 den første ½ time indskyder vi salonrifler på 
ca 50 meter, derefter rykker vi på 100 meter 
til indskydning. 
Lørdag den 9. maj fra kl. 09.00 -14.00
den første ½ time indskyder vi salonriffel på 
ca 50 meter – derefter indskydes på 100 me-
ter og hvis der er tid rykker vi ud på 200 me-
ter og prøver hvad det gør ved træfningen. 
Tirsdag den 12. maj fra kl. 17.00 – 21.00 
– der indskydes på 100 meter og er der int. 
For at rykke ud på 200 meter gør vi det den 
sidste time. 
Søndag den 23. august fra kl. 09.00 - 13.00 
- slutter senest kl. 13.00 på grund af restrik-
tioner i sommermånederne.
Lørdag den 26. september fra kl. 09.00 - 
14.00 
Hvis der kommer ændringer til disse sky-
dedage eller tider vil de blive annonceret i 
kommende nunre af Omegnsjægeren og på 
vores hjemmeside. 
På alle skyde dagene vil vi have grillen med 
– så der kan købes vand/øl og pølser mm. 
HUSK jagttegn og våbentilladelse eller 
ingen skydning. 
Skydningen koster 50,-  
Har du en jagtkammerat der ikke er medlem 
i vores forening er han/hun også velkom-
men. 
OBS – OBS lørdag den 12. september har 
vi lejet gris og elgbane fra kl. 09.00 – 12.00 
– denne dag koster skydningen 100,- der er 
bindende tilmelding til Lars Rimmen. Se 
også nærmere i næste nr. af omegnsjægeren 
og på vores hjemmeside. 

Benny Sørensen 
Riffeludvalget 

Fisketur 25. april 2020
Der vil lørdag d. 25. april 2020 blive arran-
geret havfisketur fra Hirtshals, vi skal igen 
sejle med det gode skib Albatros.
Tilmelding til undertegnede, gerne på mail: 
balser@jakobsen.mail.dk senest d. 14. april, 
det er efter først til mølle princippet, og der 
er plads til 23 deltagere.
Prisen bliver igen i år kr. 500,00, og turen er 
denne dag på 8 timer, med afgang kl. 06,00.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Kollerup Plantage
Vi har nu afsluttet vores 7. sæson i Kollerup 
Plantage. Et år som I nok alle vil huske som 
det regnfulde år. Om vejret har haft indfly-
delse på vores vildtbestand har jeg ikke no-
gen viden om, men kan dog konstatere vi 
ikke har haft det bedste år i perioden. Vores 
bukkejagt var som tidligere beskrevet gan-
ske normal, og vi fik skudt 8 bukke. Det 
er på et leje som jeg er meget tilfreds med. 
Derimod har vi på ingen måde set så meget 
råvildt i plantagen som de tidligere år, og 
det har selvfølgelig også haft sin indflydel-
se på vores afskydning her i efteråret. Alt i 
alt har vi kun skudt 2/3 af det råvildt vi har 
været vant til, og samlet set ligger vi ca 15% 
under hvad vi tidligere har skudt. Dette er 
selvfølgelig på ingen måde en fiasko, men 
bare bemærkelsesværdigt. En del af forkla-
ringen tror jeg nu lidt ligger i vejret. Vi ved 
godt at regnvejr på ingen måde er det mest 
opløftende vejr at være på jagt i. Man står 
typisk og skutter sig lidt, og nåede måske 
ikke lige den chance der bød sig, eller man 
opdagede måske af samme grund slet ikke 
at chancen var der. Måske har vildtet fun-
det andre tilholdssteder end den ofte meget 
regnvåde skov. 
En anden årsag til den store forskel i vores 
afskydning af råvildt, tror jeg også ligger i 
den rigtig store udtynding og fældning der 

har været i plantagen i år. Der har kørt store 
skovmaskiner i hele skoven i store perioder 
gennem året, hvilket selvfølgelig har fået en 
del af vildtet til at fortrække til andre områ-
der i nabolaget. Vi håber selvfølgelig bare 
på vi ser mere til det fremadrettet. De store 
rydninger og udtyndinger er vi som sådan 
på ingen måde kede af. På sigt vil vi få nog-
le meget tiltrækkende områder for vildtet, 
når de nu får lys ned i skovbunden, og alle 
de grønne vækster begynder at spire. 
Efter en lang sæson, trænger de fleste af os 
nok lige til en pause, og måske ikke mindst 
vore familier. Men vi ved jo godt, at inden 
vi aner det står bukkejagten for døren, og 
der skal gøres både dit og dat for at blive 
klar. Vi afholder anpartsmøde den 17. marts 
kl 19.00 i Jægerhuset, hvor den kommen-
de sæson skal lægges på skinner. Der er jo 
ingen tvivl om, at med al den oprydning i 
plantagen, har vi et ukendt antal tårne der 
nok kommer til at finde nye opholdspladser. 
Jeg vil her slutte af med at takke alle der har 
været med på jagt i plantagen for et godt år 
med rigtig mange hyggelige timer, og ikke 
mindst tak til ”madudvalget” der på vanlig 
vis har udvist omhug med hensyn til vores 
middagsmad, og jeg tror og håber på gen-
valg den 17.

Vi ses derude, Brian Lichon

Om onsdagen
spiller vi jagthorn!
Hver onsdag starter Es-horns gruppen øveaften kl. 17.30.
De første der øver er Es horn som pt består af 5 medlemmer, det er her de store parforce 
horn med ventil der øver og kl. 19.30 er der for alm. Jagthorn, Fyrst-bles og Parforce horn 
der bliver øvet med begynder og øvede, sommetider sammen og sommetider hver for sig. 
Vi er pt. 12-13 deltagere i alt, så går du med et ønske om at spille hvad enten du er øvet 
eller begynder så lad os høre fra dig. Det er meget sjovere hvis vi var 22 -23 deltager.
D. 29. marts er der mærkeprøver i Skørping hallen og sidst i maj er der DM på Kastellet 
i København, det har også været på tale med Tysk mesterskab d. 14 juni i Nordtyskland, 
kom frisk, har du ikke horn så finder vi et du kan låne, det koster 500, pr halv år.
Betinget af et medlemskab af Aalborg Omegns jagtforening eller Aalborg Jægerklub.

Med venlig hilsen  Søren Christensen, 25266410 
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RævegraveGrav-let Rævesnu..... hurtig
nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.
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Mårhund ved Gjøl

Hej Benny 
Jeg skriver til dig, fordi jeg her i weekenden 
har set en mårhund ved parkeringspladsen 
ved østerkæret på Gøl. Mårhunden var en 
hvalp, som vadede fra den lille ø, der er 20 
meter fra vandkanten. Jeg mistænker at det-
te blot er en af mange, som om muligt, kan 
husere i området, og derfor skriver jeg til 
dig, da i som en del af Aalborg og omegns 
jagtforening har jagten på kytterne. I og 
med, det var en hvalp jeg så, er det muligt 
at der er flere i området, og siden kytterne er 
nærliggende, er det også muligt at de også 
kan være der. 
Jeg håber at I,i jagtforeningen vil gøre en 
indsats, enten ved at skrive på Facebook 
til jeres medlemmer og opfordrer dem til 
at holde udkig efter dem eller evt. Opsætte 
vildtkameraer for at klarlægge om de er der. 

Det kan jo havde katastrofale følger for den 
gode bestand og for de ynglende fugle der 
ude. 
Jeg har vedhæftet nogle billeder, også må du 
gerne vende tilbage, hvis i ser nogle af dem 
på jeres arealer. Jeg har lige ledes meddelt 
Limfjordsjægerne som også har jagt i nær-
heden. 
Derudover, må du gerne informere den per-
son/personer som har jagt på netop denne ø, 
såfremt at du kender ham. Hvis du er i tvivl 
hvilken jeg snakker om, sender jeg gerne et 
kort. 

Hilsen Frederik Graversen

Fisketur
med familien 2020
I lighed med tidligere år har Leon igen arrangeret en fisketur

for forrentningens medlemmer, venner og familie. 
Vi mødes d. 13. juni 2020 kl. 07.45 med start på konkurrencen kl. 08.00.

Der kan kun indvejes fisk der er fanget i tidsrummet mellem kl. 08.00 – 14.00.
Det er lykkedes at få prisen ned i kr. 140,- pr. stang.

(Der fiskes kun med 1 stang pr. deltager)
Indvejningen foregår umiddelbart efter at den er fanget, hos lederen af konkurrencen 

(Leon med frue)
Der kan kun vindes en præmie pr. person og der bliver en speciel ”Børneklasse”

Der serveres rundstykker fra kl. 08.00 (medbring selv kaffe) og
til middag vil vi varme nogle af de gode pølser + brød mm.

Tilmelding til Leon N. Jensen på telefon 22853791 senest d. 5. juni 2020

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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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

Vi tager naturligvis hensyn
til natur og miljø...

Tryksager med omtanke !
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- på jagt efter
grafisk produktion?

Jægermarked 2019
Vi kender det alle… !! 
Noget vi kar købt fordi vi ikke lige 
kunne undvære det, ligger/hænger el-
ler fylder i skabet, noget vi har brugt 
er blevet for lille/stor eller bare uinte-
ressant, måske var det bare et fejlkøb?? 
Vi vil give dig mulighed for at få det 
omsat til noget som passer eller er mere 
interessant. 
Derfor afholder vi igen jægermarked.
D. 10. december 2019 er det muligt af 
handle/sælge dine fejlkøb.
Måske en ny haglbøsse til lillemor i 
julegave eller genladnings udstyr til 
svigermor…. Kom med dine effekter 
og lad os prøve at omsætte det til noget 
andet vi måske heller ikke har brug for, 
måske er det lige det du mangler.

PS. Leon siger noget med æbleskiver 
og……
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Bøgildsmindevej 1 . 9400 Nørresundby
Telefon 7022 4142
www.solografisk.dk

Skal vi klimakompensere 
din næste tryksag?

KLIMAVENLIGE
TRYKSAGER

Vinaften hos
Holte vine i Aalborg

Der vil blive afholdt en vinsmagning 
hos Holte vine på Budolfi plads,

tirsdag d. 10. marts kl. 19,00,
der vil blive serveret lidt at spise

til smagningen, som kommer til at 
koste kr. 200,00 pr. deltager.

Tilmelding til undertegnede, gerne på 
mail: balser@jakobsen.mail.dk

På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.

Vinaften
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Bornaghi 12/70 28 gr.
str. 3-4-5-6
1 æske 25 stk. 79,-
Ta 10 æsker 699.- spar 100.-

Bornaghi 12/70 32 gr.
str. 1-2-3-4-5
1 æske 25 stk. 89.-
Ta 10 æsker 799.- spar 100.-

Aalborg:
Gugvej 138, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: 96330300

Brønderslev:
Markedsvej 136, 9700 Brønderslev, Tlf.: 96450300

Bornaghi 12/70 36 gr.
str. 1-2-3-4-5
1 æske 25 stk. 99.-
Ta 10 æsker 899.- spar 100.-

Bornaghi 12/76 28 gr.
str. 1-3-5
1 æske 25 stk. 119.-
Ta 10 æsker 999,- spar 190.-

Bornaghi 20/70 25 gr.
str. 3-4-5
1 æske 25 stk. 99.-
Ta 10 æsker 899,- spar 100.-
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