
 
Nyhedsbrev december 2022 

 
 
Kære medlemmer af Sæby og Omegns Jagtforening. 

 
Kalenderen siger december, og dermed er året ved at nå sin afslutning, da det inden længe er både Jul og Nytår. 
Når jeg ser tilbage på foreningsåret 2022, så glæder det mig at vores forening er en sund og aktiv forening, med et 
stabilt medlemstal. Men også på den gode opbakning og tilslutning der har været til de forskellige aktiviteter, vi 
som forening tilbyder.  

Både fra jer som medlemmer, men også fra folk ude fra. Det er en fornøjelse at møde den støtte og nysgerrighed 
den almene borger har når vi stiller op til forskellige arrangementer. I foråret var det Outdoordag på Torvet i 
Sæby som var en del af Havneindvielsen. I sidste måned var det Skolejagten som er arrangeret sammen med 
Naturvejleder Bo Storm, Frederikshavns Kommune. Jagten blev afholdt d. 16. november, hvor godt 18, 8. klasses 
elever fra Sæbygårdskolen, samt lige så mange af foreningens jægere. Elever og lærer havde en stor nysgerrighed 
og gå på mod, og alle elever var med til at gå i gennem, stå på post, og ikke mindst tæt på da det bukkelam der 
blev nedlagt, skulle brækkes. Dagen blev rundet af med grillpølser og kartoffelsalat, og smagsprøve fra 
bukkelammet, samt en masse snak, blandt unge og gamle. 

En anden aktivitet, er vores Nyjæger Andejagt, som i år blev afholdt d. 8. november. Her blev 6 Nyjægere sat 
samme med 6 erfarende jægere og hundefolk under et aftentræk. Det blev ikke til den store parade, da der kun 
blev ned enkelt gråand, men ud fra den efterfølgende snak omkring langbordet, havde alle haft en hyggelig og 
lærerig aften, og det er planen at et lignende arrangement skal laves til næste år. 

Som forening, og som jægere er vi alle ambassadører for jagten. Lige som vi selv fik lov til at lære af ”de gamle” 
når vi var med på jagt, så skal vi som jægere og forening, også give fra os til dem som ikke kender til jagten, for 
det er via vores hverv som ambassadører for jagten, vi skaber, ikke bare forståelsen jagt som interesse, men vi 
skaber også forståelsen for jagt som en del af vores fremtid og vores natur, og dermed er vi med til at skabe 
grundlaget for de kommende generationer af jægere. 

Jeg vil gerne sige en stor Tak fordi du som medlem støtter op om at vores forening forbliver en aktiv forening. Og 
selv om aktiviteterne er så småt er ved at lukke ned for juleferien, så er der, allerede i januar, gang i 
knivmagerkursus, madlavningskursus, træningsskydning og fællesjagterne, og husk vores Generalforsamling d. 31. 
januar 2023.  

Med disse ord, vil jeg på bestyrelsens og egne vegne, gerne sige tak for støtten, for opbakningen i det, nu snart 
forgangne år.  

Du og dine nærmeste ønskes en glædelig jul og et godt nytår, samt knæk og bræk. 

 
 
Med venlig hilsen 
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