
 

Otterup & Omegns Jagtforening Marts 2017 
Information Loppemarked 

Det netop overståede loppemarked i Otterup & Omegns 
Jagtforening vil jeg vurdere som en bragende succes, takket være 
både medlemmer, sælgere, købere, sponsorer og koordinator, 
vores klubhus var fyldt og der blev handlet på kryds og tværs, 
byttet og foræret. 
Som formand for en aktiv forening, kan jeg kun takke alle 
ovennævnte uden at nævne personligt, for at støtte op omkring et 
godt arrangement, så er det sgu sjovt at arbejde med forenings 
arbejde, super tak for det. ☺ 
/Lars Madsen 

Torsdag den 30. mar. kl 17:00 Tur til Østjysk våbenhandel 
Vores jagttegns elever og kommende nyjæger skal en tur til 
Østjysk våbenhandel, vi har lejet en større bus og der vil være 
mulighed for at fylde den op.  
Ved Østjysk er der mulighed for at gøre nogle gode køb og vi har i 
dagens anledning fået forhandlet nogle fornuftige rabatter på stort 
set alt i butikken. 
Pris: 100,- uhørt billigt, da det inkludere transport fra OOJF 
klubhus, tur/retur, 1 sandwich og en vand, kaffe og forfriskning ved 
Østjysk.  
Hold jer ikke tilbage, vi køre efter princippet ”først til mølle” 
I de Fynske medier er der desværre skrevet at det kun er for 
ovennævnte elever og nyjæger, men vi fylder bussen med 
garvede jæger, så hold jer ikke tilbage. 
Evt. spørgsmål og tilmelding rettes til Lars Madsen tlf:20856071 
eller mail LM@oojf.dk  

Søndag den 2. april Jagtgudstjeneste  
5 års jubilæum, kan vi i år fejre, ideen med en jagtgudstjeneste var 
ikke ny, den var udført andre steder i landet, men præsten i 
Krogsbølle sogn og Otterup & Omegns Jagtforening daværende 
formand, gik sammen og fik et flot arrangement op og stå, og det 
har givet et godt samarbejde imellem kirke og jagtforening, de 
sidste par år. 
Kirken bliver flot pynte med blomster, opsats og udstopninger og 
præsten holder sin prædike, der hverken vil være høj religiøs eller 
politisk budskab, kirkens børnekor er klare i stemmerne og 
jagtforeningens jagthornsblæser, har pudset deres horn og øvet 
sig  
Det vil derfor glæde Otterup & Omegns Jagt forening, at se jer og 
familie til jagtgudstjeneste i Norup Kirke, søndag den 2. april kl 
14:00, med efterfølgende traktement, i form af kaffebord i 
jagtforeningens lokaler i Otterup. 
Evt. spørgsmål og tilmelding rettes til Jens Erik Bruun tlf: 
31132991 eller mail JEB@oojf.dk 

Onsdag den 5. april Hundetræning 
Otterup & Omegns Jagtforening hunde udvalg har været i 
planlægnings mode og fået kontrakter med et par super hunde 
træner. Efter sidste års kæmpe succes, hvor vi igen startede op 
efter et par års stilstand, på den ædle disciplin, hundetræning, har 
vi i år valgt at udvide konceptet, med yderligere mulighed for 
træning og tilbyde 3 kategorier, hvalpe motivation, hvalpe træning 
og ung hunde træning.   
For yderligere information henvises til foreningens hjemmeside, 
mht. tidspunkter og krav. 
Evt. kontakt Lars Madsen tlf: 20 85 60 71.eller LM@oojf.dk 

 


