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Formanden har ordet
Efterårets jagter kører på sit højeste, og det er nu vi høster lidt for det
arbejde vi har lavet på vores terræner.
Foråret og sommeren har været noget tør i år, så de fleste har nok haft
succes med deres udsætninger, plus de vilde fugle har nok også haft en høj
succesrate med deres afkom.
Der hvor jeg jagter, kan jeg se at både hare, fasaner, agerhøns og ænder
har haft lidt større kuld i år.
Julen nærmere sig også med hastige skridt og dvs., at årets Julebanko også
står for døren. Igen i år afholder vi vores Julebanko første torsdag i
december med masser af gode præmier. Mød op til et par hyggelige timer i
foreningens lag.
Kommende arrangementer ! Generalforsamling , fisketur i marts, måske en
bustur til det svenske og se " Vild med tranedans ", der skulle efter sigende
være noget af en oplevelse.
Andre arrangementer???? Går du og har en idé, så lad høre fra dig.
Kontakt en fra bestyrelsen med din idé og lad os se om den kan føres ud i
livet.
Håber vi ses til kommende arrangementer.
Knæk og bræk
Niels Hansen

Afholdte aktiviteter
Sommerfest i jagtforeningen fandt sted den 25. august i RoskildeStrandjagtsforenings lokaler på havnen i
Roskilde.
Flere end 28 medlemmer med pårørende havde denne eftermiddag fundet vej til Roskilde Havn, heriblandt
nogle hyggelige medlemmer fra Strandjagtsforeningen.
Foreningens formand havde klargjort nogle gode stykker okse- og svinesteg, samt forskellige dejlige salater
m.m. samt kaffe med skønne lagkager med årstidens friske frugter.
For første gang i rigtig mange år var vejrguderne ikke med foreningen iår. Det "tis regnede", så den skønne
middag blev indtage indendørs.
Under middagen fik flere gæster øje på en stor fugl på en pæl i havnen.Der var mange forslag til hvad det var
for en; lige fra musvåge til havørn. At det var en stor fugl var mange enige om, da den af og til flyttedesig.
Mysteriet skulle opklares. Jørgen Madsen bevægede sig ud i regnenog kunne bekendtgøre at det var en
plasticugle der var sat på en pæl forat skræmme mågerne fra at sprede møg på bådebroen. Mon det skyldes
den gode rødvin.
Tak til kokkene og tak for en hyggelig eftermiddag/aften i Roskilde & Omegns Jagtforening.
Kjeld Vindberg

Kommende aktiviteter

Julebanko, torsdag den 6. December 2018 , kl 19.00
afvikles i Strandjagtforeningens Hus, Strandgade 16, Roskilde det årlige Julebanko med store flotte præmier
– dørene er åbne fra kl. 18.00.
Der er mulighed for at købe vand, øl, vin, æbleskiver samt glögg til lave priser.
Generalforsamling, torsdag den 7. Februar 2019, kl 19.00

Afholdes i Strandjagtforeningens Hus, Strandgade, Roskilde. Forslag, der ønskes optaget på
dagsordenen, skal skriftligt være foreningens formand i hænde senest den 15. januar. Undtaget
herfor er § 7.4 (dagsordenen) punkt 8-11, til hvilke punkter der tillige kan stilles forslag på
generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil RJF være vært ved et par stykke godt smørebrød m.m. Der
er tilmelding til spisning til formand@rjf.dk eller kasserer@rjf.dk senest den 1. februar
2019.
Fisketur fra Helsingør, lørdag den 9. Marts 2019, kl 7 – 12

Så bliver der igen muligt at komme ud på Det åbne hav.
Denne gang med det gode Skib Jaws.
Vi lægger fra kaj i Helsingør Nordhavn kl. 07.00.
Foreningen vil sørge for at der vil blive serveret kaffe og morgenbrød på vej til første fangstplads.
Pris 275 kroner.
Der kan købes pølser m.m. ombord / mad og øl m.m må medtages og nydes på dæk.
HUSK tidlig tilmelding da der er begrænsede pladser og stor tilslutning.
Seneste frist for tilmelding: 22. februar 2019
Jan Ravn tlf.53651591 eller Erik Jacobsen tlf.20877022
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