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Formanden
har ordet
Kære alle,
Jeg håber virkeligt, at 
jeg ser mange af jer 
på forårets generalfor-
samling. Jeg vil gerne 
appellere til, at såfremt 
der måtte sidde nogle 
med en ide, at I så rej-
ser det som et forslag. 
Vi er en forening, som er under udvikling, 
hvor vores primære opgave er defineret i 
vedtægterne. I kan finde vores vedtægter 
på foreningens hjemmeside. 

Foreningens formål er at samle alle jæ-
gere, fortrinsvis inden for foreningens 
område, og fremme disses interesser i 
tilslutning til DJ`s formål. 

Når jeg skriver, at vi er en forening i udvik-
ling, så betyder det også, at vi forholder os 
til, hvordan vi vores forening kan udvikle 
sig i forhold til ovenstående. 
Vi har brug for input og tanker fra vores 
medlemmer. Vi er en forening med en fan-
tastisk historie og sjæl. Vi er samtidig en 
forening med stor volumen i vores mange 
medlemmer. Når vi sætter de to ting sam-
men, så er jeg ret sikker på, at der sidde 
medlemmer, som sidder med inspiration og 
ideer, som vi rigtig gerne vil høre. 
Vi skal, sammen, sikre vores forenings 
virke fremadrettet – og det betyder blandt 
andet også nye veje. 
Så send endelig en mail eller grib knoglen 
for at få en sludder med mig om fremtiden 
i foreningen. 
Jeg glæder mig til at se jer til generalfor-
samlingen, og ikke mindst til at fortælle jer 
om vores arbejde siden sidste generalfor-
samling. 
Vi ses !
 

Evi

www.a-o-j.dk
Foreningens adresser:

FORMAND
Evi Risdahl
Tlf: 51442974
E-mail: risdahl@gmail.com

NÆSTFORMAND
Brian Lichon
Tlf: 40477418
E-mail: a-o-j@live.dk

KASSERER
Benny Sørensen
Tlf: 28404542
E-mail: Hedeageren@gmail.com

SEKRETÆR
Kenneth S. Bendtsen
Tlf: 23600010
E-mail: donbendtsen@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEMMER
Ronni Christensen
Tlf: 22468851
E-mail: ronnichristensen22@yahoo.dk

Flemming Madsen
Tlf: 30821007
E-mail: fpmadsen@gmail.com

Leon Nøhr
Tlf: 22853791
E-mail: tb62@vip.cybercity.dk

Riffeludvalget:
Rene Andersen, tlf. 98 17 76 96
Benny Sørensen, mobil 28 40 45 42
Casper Henriksen, mobil 51 90 01 82
Benny Vejlgaard, mobil 22 91 77 13
Lars Rimmen,
Flemming Madsen, mobil 30 82 10 07

Hundeudvalg:
Brian Lichon, mobil 40 47 74 18

Aktiviteter:
Leon N. Jensen

Bladudvalg:
Brian Lichon, mobil 40 47 74 18,
ansvarshavende redaktør

Boblerne:
Tommy Pedersen, tlf. 98 29 71 46

Kravlepramme:
Ronnie Christensen, mobil 22 46 88 51

Forsidefoto:
Brian Lichon

Deadline: Forventet udsendelse:
Nr. 2 - 1. juni 16. juni
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Jægermarked
- anno 2021

Som jeg tidligere har nævnt, er vi glade 
for traditioner i foreningen. En af disse er 
vores Jægermarked i december måned. En 
klubaften som stort set står i Leon´s navn. 
Han er den store fortaler for denne aften, og 
står også for en stor del af forberedelserne 
til denne aften. Det er jo jeres mulighed for 
at komme af med det I ikke rigtig får brugt 
længere, eller det som I troede I ikke kunne 
undvære. Dette viste sig så bare ikke at være 
helt sandt. Det er også der I har mulighed 
for at gøre nogle gode handler med Morten 
fra Jægeren og Lystfiskeren, som hver gang 
medbringer masser af gode tilbud. 

Dette var også tilfældet i år, og der var fak-
tisk rigtig godt gang i handelen. Der var fle-
re der stort set blev klædt på fra top til tå. 
Vi kunne dog ønske os lidt flere mødte frem 
med nogle effekter, da det jo er dette der 
skaber den gode stemning. Noget glæde-
ligt var dog at jeg syntes der var en del nye 
ansigter mellem de fremmødte. Hvis denne 
tendens fortsætter ender det jo nok med vi 
må ud og se os om efter nogle større lokaler.

På Leon´s vegne
Brian
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Som tiden dog går
Jeg syntes faktisk ikke det er ret længe siden 
vi startede konsortiet op i Kollerup Planta-
ge, men virkeligheden er en anden. Vi har 
lige afsluttet 9. sæson i plantagen, og tager 
dermed nu hul på den i første omgang sid-
ste sæson. Efter 10 år hos samme jagtlejer 
skal stykket udbydes i offentlig licitation, 
så det bliver mega spændende næste år ved 
den her tid. Om vi kan få skruet vores tilbud 
på de næste åringer rigtig sammen så vi får 
jagten igen.
Nå lad os ikke dvæle ved bekymringerne, 
men koncentrere os om virkeligheden. Som 
sagt har vi afsluttet vores 9. sæson, som 
blev en sæson der udbyttemæssigt ligger i 
den lave ende hvad antal angår. Vi lykkedes 
med at nedlægge 33 stykker vildt, og den 
primære årsag til at vi ikke når de antal vi 
tidligere har ligget på skyldes vi ikke så nær 
har skudt det råvildt vi plejer. I år blev det 
til 16, hvor vi de tidligere år har lagt på mel-
lem et par og tyve og op til godt 30 stykker 
råvildt. Til gengæld er der blevet nedlagt 7 
af de store, hvilket kun er sket en gang før, 
og ellers har det været mellem 1 og 5. Og så 
ved jeg ikke om vi skal tage en af vore na-
boer med i aftenbønnen, da vi i år har både 
set og skudt flere fasaner en noget tidligere 

år. Af en eller anden grund er fasaner næsten 
lige så værdsatte fugle på en jagt som snep-
perne, som på alle måder snød os i år. Vi har 
på stort set alle jagterne haft pænt med snep-
per, men på en eller anden finurlig måde, har 
de haft held til at afvikle situationerne så der 
ikke kom en skudchance ud af de fleste.
Når I sidder og læser disse linjer, er det nye 
hold der skal drive jagt i Kollerup blevet sat, 
og hvis I har været lidt længe om at få bladet 
du sidder med i hånden læst, har vi nok også 
fået afholdt vores konsortiemøde. Jeg har i 
skrivende stund modtaget 3 tilkendegivel-
ser, gående på at de i år forlader konsortiet. 
Jeg vil gerne takke dem for at have været 
med til at sætte deres præg på de stunder vi 
har tilbragt i hinandens selskab, udøvende 
en af verdens bedste hobby´s. Så nu glæder 
vi os bare til nok en gang at komme afsted, 
først på en arbejdsdag da flere af vore tårne 
lagde sig ned under den voldsomme storm 
vi havde på vores sidste jagt den 29. januar. 
Og dernæst for at gøre vore studier af terræ-
net, hvor går bukken og hvor skal man sætte 
sin lid til at det i år vil lykkes at finde ”me-
daljebukken”.
Knæk og bræk derude

Brian Lichon
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Da vi ikke har udleveret jubilæumsnål i 2020 og 2021 vil vi gerne invitere jer på denne 
liste, til at møde op på efterårs generalforsamlingen og der få udleveret jeres diplom. 
Skulle du mod forventning ikke ønske at modtage dit diplom, bedes du venligst kon-
takte undertegne snarest, så vi ikke står med et diplom vi bare kan smide væk. 

Benny Sørensen tlf. 28404542

Jubilæer 2021 & 2022

2021
25 års jubilæum
Johannes Bech, Kaj Christensen, Preben Guldhammer Rasmussen
40 års jubilæum
Leif Jensen, Johnny Jensen, Bent Pedersen
60 års jubilæum
Tonny Nielsen

2022
25 års jubilæum
Tommy Pedersen, Benny Skov Rodkjær, John Bennetsen, Mogens Olesen, 
Morten Gadegaard, Peter Jakobsen, Søren Svendsen, Tom Nielsen
40 års jubilæum
Brian Lichon
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Dagsorden til
generalforsamling
tirsdag den 26. april 2022

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 er:
  Benny Sørensen
  Leon Nøhr Jensen
  Ronni Christensen
  Alle 3 modtager genvalg
        
7. Valg af 2 suppleanter
  På valg er:
  Ole Libak
  Lasse Lichon
  Lasse modtager ikke genvalg

8. Valg af 2 bilagskontrollanter
  på valg er:
  Karl Henrik Woldum
  Kasper Niemann
  Begge modtager genvalg

8. Eventuelt

   Bestyrelsen

Afholdes i Lejerbo’s selskabslokale
på Stjernepladsen 19 nede ved havnen
Parkering i Meny’s p-hus
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Kom og hør
lidt nærmere om råger
Vi har jo også i år været så heldige, at bli-
ve indbudt til at hjælpe kommunen med 
regureringen af rågeunger. Ganske som de 
foregående år afholder kommunen en hyg-
geaften for alle byens borgere, hvor man 
kan høre lidt om rågen som både nyttedyr 
og ”skadedyr”. Der vil som sædvanlig være 
lidt forskelligt at kigge på. Du vil få mulig-
hed for at komme til at flå nogle rågeunger, 
eller børnene/børnebørnene kan vise dig 
hvor dygtige de lynhurtigt bliver til det. Li-
geledes vil der være udstilling af både knive 
og skydevåben. Der er også mulighed for at 
stille tørsten med drikkevarer købt til gan-
ske fornuftige priser. Det hele foregår tirs-
dag den 24. maj kl. 18.00 ved ”Infohuset” 
Egholm Færgevej 16, 9000 Aalborg.



Igen i år gennemfører Aalborg og Om-
egns Jagtforening et jagttegnskursus for 
nye håbefulde kur-sister. Vi lagde fra land 
i februar, og slutter med skydeøvelser lige 
før sommerferien. I tiden der-imellem 
bliver kursisterne – forhåbentligt – fyldt 
med teori og praktisk viden i løbet af 15 
kursus-gange i Jægerhuset. Holdet er godt 
og bredt, denne gang – unge som ældre, 
mænd som kvinder. 
Verden er blevet anderledes, og det mær-
ker vi også. Corona driller stadig, og 
derfor har de første kursusdage været 
gennemført som hybridkursus, hvor kur-
sisterne har kunnet deltage via frem-møde 
eller hjemmefra, via deres computer. Situ-
ationen ændres forhåbentligt lige så stille 
nu, så vi kan mødes i samlet flok. Det øger 
udbyttet, det er hyggeligere og det giver 
kursisterne mulighed for at netværke med 
hinanden.  
De nye jægere forventes klar til efterårets 
jagter, så husk på dem, hvis I måtte have 
en ledig plads på jeres jagter. Èt er at lære 
gennem teori – noget helt andet gennem 
praksis.
Knæk og bræk

Flemming

Jagttegns-
kursus

Skyd en elefant?
Sæt kryds i kalenderen:
Riffeludvalget inviterer foreningens 
medlemmer på skydning på
Korsholm Skydearena i Skjern,
lørdag den 27. august kl. 11-13.

Billede lånt på Korsholm.dk

Kender du Korsholm Skydearena? De byder 
på den nyeste teknologi indenfor indendørs 
skydebiograf, hvor du skyder med skarpe 
skud og egen riffel. Du får mulighed for at 
træne og dygtiggøre dig med skydning til 
vildt i bevægelse. Og hvem ved – måske 
skyde en elefant?
Korsholm holder åbent fra 9-13, så det vil 
også være muligt at købe en ny riffel eller et 
par nye strømper, hvis der er behov for det.

Dagens program
kl. 8:30 Afgang fra Aalborg
kl. 11:00-13:00 Skydning
kl. 13:00 Afgang fra Skjern

Turen koster kr. 200,- (du sørger selv for 
ammunition). Tilmelding sker til Flemming 
Madsen på 30821007. Der er betaling ved 
tilmelding på Mobilepay (mkt.: skydebio).
Der er et begrænset antal pladser – så selv 
om der et stykke tid til endnu, så er det med 
at være hurtig. Pladserne fordeles efter først 
til mølle.
Vi kører sammen – i vores egne biler.

MVH, Riffeludvalget

P.S. Hold øje med AOJ’s hjemmeside, hvor 
evt. ændringer og yderligere information vil 
blive meddelt.
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Vi har i foråret fået følgende skydedage
på militærets skydebane i Hvorup.

Onsdag den 27/4, klokken 17.00 – 21.00
Lørdag den 30/4 klokken 09.00 – 14.00
Lørdag den 14/5 Klokken 09.00 – 14.00

Den 27. og 30. april kan der indskydes salon-
riffel i den første ½ time, derefter rykkes der 
på 100 meter, og efterfølgende på 200 meter.
Sluttidspunktet er vejledende, da skydningen 
vil stoppe når der ikke er flere skytter.
Vi vil have grillen med og der kan købes en 
pølse med brød og en øl/vand.
Har du brug for at gennemgå det tvungne sky-
deforløb, eller spørgsmål til ovenstående, så 
kontakt mig gerne.

Riffeludvalget, Benny Sørensen, Tlf 28404542

Indskydning og træning
med jagtriffel

Riffeludvalget
Benny Sørensen

Tlf. 28404542
Email: hedeageren@gmail.com

HUSK
TILMELDING

Ulbjerg
Skydecenter
Vi har lejet Ulbjerg skydecenter
lørdag den 3. september 2022

Der kontrolskydes og skydes på bevægelig 
mål. Skydningen er fra klokken 09.00 – 12.00
Prisen er kr. 60,-
 
Da der er begrænset plads er det nødvendig 
med tilmelding til undertegnede på
SMS eller mail.
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Den 29. marts – udsat klubaften!!
Vi var jo desværre nødt til at aflyse vores planlagte klu-
baften med ”kom med din buk”, men nu skal det være. 
Ja, selvfølgelig ham bukken du var heldig/dygtig nok 
til at nedlægge i 2020 og 2021 i Danmark. Ja vi var 
jo nødsaget til at aflyse denne klubaften i 2021, hvor-
for der selvfølgelig kommer rigtig mange fine bukke 
denne gang. Vi håber på at tendensen med et par nye 
ansigt hvert år fortsætter, for så bliver der snart kamp 
om pladserne. Vi starter som vanlig med at beundre de 
medbragte bukke, hvorefter vi meget gerne vil have en 
historie om hvordan det lykkedes dig at få ham nedlagt. 
Vi ved godt, at ikke alle disse oplevelser er lige spæn-
dende, for ind imellem byder chancen sig jo bare helt af 
sig selv, uden at man egentlig behøver at yde noget næv-
neværdigt for at skyde ham. Efterfølgende finder vi et 
dommerpanel til vurdering af de medbragte trofæer. Der 
dømmes i 4 kategorier som vi plejer. Årets største buk, 
årets pæneste buk, den mest særprægede og ikke mindst 
årets mindste buk. (Her er der dog et krav om at der skal 
være rosenkranse) .
Jeg vil tro vi som sædvanlig har fundet nogle fine præ-
mier til vinderne af disse kategorier. Foreningen vil ger-
ne være vært ved et stykke brød og en kop kaffe efter 
dette, hvorfor du skal tilmelde dig, og du er selvfølgelig 
meget velkommen selv om du ikke havde held med buk-
kejagten. Tilmeldingsfristen er den 25. marts, og aftenen 
starter som vanlig kl 19.00 i Jægerhuset. Tilmelding til 
undertegnede på mail til  a-o-j@live.dk. Der vil være 
mulighed for at købe øl og vand til yderst fornuftige pri-
ser.

Pbv Brian Lichon

Sæt kryds
i kalenderen

Ja det er måske ikke lige det 
du går og tænker på nu, men 
når næste blad kommer er 
vi faktisk kommet temmelig 
tæt på, og der skulle jo ger-
ne være styr på holdet inden 
Klavs Godiksen afholder hans 
informationsmøde. Al tilmel-
ding 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 hvor-
når reguleringen starter. Vi 
antager det vil komme til at 
foregå som det plejer, altså 2 
medlemmer fra de forskellige 
foreninger hver dag der regu-
leres. Man er velkommen til at 
søge om at deltage flere gange, 
men jeg vil efter bedste evne 
prøve at få så mange forskelli-
ge af sted som muligt. 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 da-
toer man kan.

Pbv. Brian Lichon

Råge-
regulering

2022
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Fisketur til Medestedet
Lørdag den 25. juni 2022 fra kl. 8.00 til kl. 14.00 

Vi laver fiske konkurrence ved Medestedet,
Astrup ved Villestrupgods. Milmosevej 2A, 9510 Arden. 

Der er et rundstykke til morgen og pølser til middag, det er incl. i deltagerprisen, 
som er 140 kr. for voksen og 70 kr.for børn under 12 år. 

Husk kaffe, øl/vand til eget forbrug.

Tilmelding til: 
Leon Nøhr Jensen, tlf. 22853791, senest den 20. juni.

Ved tilmelding indbetales på mobilepay tlf. 22941055, husk navn ved betaling.

Så er der tid til at tage på havet 
efter torsk/sej/lange m.fl. Turen er 
den 10. april og der sejles kl. 06.00 
præcis så kom i god tid.

Prisen for denne 10 timers tur er 550,- 
som skal betales ved tilmelding.
Beløbet kan indbetales på mobilpay 
133400 eller indsættes på konto 9280 
4565789339.
Der sejles med Albatros 1, fra Sydvest-
kajen 9850 Hirtshals.
Turen er primært for foreningens 
medlemmer, men er der plads efter 
d. 27. marts, er der muligt at tage en 
kammerat med.

Spørgsmål så ring eller skriv

Benny Sørensen, tlf 28404542
email: hedeageren@gmail.com

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

Rorgross_2x27  02/03/09  14:15  Side 1

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

Du inviteres til bukketræf den 16. maj klokken 10.00 ved Jægerhuset.
Hvad enten du har været på bukkejagt eller ej, om du har været en af de heldige,

eller blot har haft en dejlig morgen, så kom til bukketræf i Jægerhuset og vær med
til at beundre de bukke som bliver præsenteret og fortæl din historie,

og måske hvorfor du ikke blev en af de heldige. Der vil være kaffe og rundstykker,
måske 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 den 16. maj
Knæk og Bræk

Bukketræf
ved Jægerhuset



14

14

Tlf.: 7022 4142 - www.solografisk.dk

10

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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bogbinderi arbejdstøj

Bøgildsmindevej 1 - 9400 Nørresundby
Telefon 7022 4142
www.solografisk.dk
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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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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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Bøgildsmindevej 1 - 9400 Nørresundby
Telefon 7022 4142
www.solografisk.dk
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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……

Bøgildsmindevej 1 . 9400 Nørresundby
Telefon 7022 4142
www.solografisk.dk

Grafiske løsninger
i grønt miljø !

100% dansk produktion

Du kan holde dig
opdateret på klubbens 

hjemmeside

www.a-o-j.dk

KLIMAVENLIGE
TRYKSAGER
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Vi hjælper dig gerne med  
at forarbejde dit vildtkød  

– Ring 9846 2020 for aftale.

Slagter Tranholm

Vestergade 32 A, 9300 Sæby
Tlf. 98 46 20 20 · slagtertranholm.dk

slagter.tranholm@gmail.com

Priser er uden udbening af kødet. Hvis vi skal udbene kødet,  
bliver der et tillæg – alt efter hvor meget der afleveres.

Rygning  
af køller:  
Pr. stk.  .......................... kr.10000

Udbening  
af kølle:
Pr. stk.  ................................ kr. 2500

Skiveskåret
Pr. brev ....................................  kr. 500

Grillpølser
Flere forskellige smage  
Pr. portion – 4 kg kød
Færdig: ca. 9-10 kg 

Nu kun ...................kr. 40000

Spegepølser  
pr. portion 
Min. 8 kg kød

Pr. omgang ..............  kr. 50000
Vi laver mange slags og smage



Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup

w
w
w.
so
lo
gr
afi
sk
.d
k

Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup

w
w
w.
so
lo
gr
afi
sk
.d
k

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.-

Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup

w
w
w.
so
lo
gr
afi
sk
.d
k

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.-


