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Jagtoplevelser er en samling af beretninger og noveller, som har fokus på jagt og natur. Ole Andreassen
formår at fange stemningerne i naturen og formidle dem videre til læseren, som ikke kan undgå at blive grebet
af forfatterens glæde af at færdes i naturen. Dette er en bog om jagt, men historierne er valgt med det i
tankerne, at også ikke-jægere skulle kunne have fornøjelse af at læse dem. 136 sider, illustreret, blødt omslag
m/flapper. Om forfatteren: Ole Andreassen er født 1934 på Røngården, der dengang under højvande kun lå et
stenkast fra vildtreservatet Ulvedybet, som kom til at betyde meget for hans store og varme interesse for
naturen og jagten.
Han er pensioneret folkeskolelærer og bruger meget af sin tid til at færdes i naturen. Tidligere udgivelser:
Jægeren stranden og prammen Strandjagt Lokkefugle og andre lokkere Kære Lass Uddrag af bogen: I en tønde
ved Vadehavet Nu sad jeg i "tønden" med øjnene lige over kanten, undtagen når jeg havde fået nok af den
skrappe blæst og dukkede ned i læ. Men kun et øjeblik, for jeg ville nødig gå glip af det storslåede, der lå lige
for øjnene af mig.
Jeg ville i fulde drag nyde den enestående oplevelse, som jeg sikkert aldrig fik tilbage.
45 er banen åben igen. E-mail : dorthe. maj 2018 kl. Marts til November: Onsdag fra kl. Brugergruppen

Vindum Skydebane inviterer til en række arrangementer med riffelskydning i foråret 2018.
marts afholdt kredsmøde på Dejbjerglund Efterskole.
Vi håber, at du vil få stor glæde af, at besøge vores side.
30 april vil der blive skudt Divisions skydning, så banen er 'lukket' ind til de er færdig. Vi har fået ny
hjemmeside så klik på nedenstående link Har du lyst til at få dit navn på din skydevest, så er muligheden her
nu, denne gang med et Logo i farver, som kan ses nedenfor. 100 duers UT. Fredag fra kl. Så efter kl 19. 20
april. Hjortejagt efter brunsthjorte i Polen. Bøger om lystfiskeri, fluefiskeri med mere. Træning d. Nyhed.
Juhler. Før du opdaterer firmwaren, skal du kontrollere, at din enhed er sluttet til st. LBjagtrejser tilbyder
jagtrejser, hvor du får chancen at opleve jagten på drømmehjorten – det er en af de største jagtoplevelser…
Holmelund Jagtrejser er stolt over at kunne formidle kultur, natur og jagtoplevelser udover det sædvanlige for
jægere og naturelskere, som har modet til at lade sige udfordre i et fremmed miljø, drevet af passionen om at
hjembringe et fantastisk trofæ, som man har gjort sig fortjent til. LB Jagtrejser tilbyder jagtoplevelser i det
meste af Ungarn. Jagtoplevelser; Kammeratskab; Magasinet Jæger; Du er her.

