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OSFs
0dder
Sportsfiskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALER
STAMPEMØLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

BESTYRELSE
Formand og ungdomsudvalg:

Søren Kvist.......... 86 55 90 93

Kasserer:
Lars-P. Jensen

Bådene:

Tonny Jensen

Kystudvalg:
Lars Aarø ........ 86 54 56 79

Havudvalg:

lb Sejersen

Klubben:
Jørn Mortensen 86 55 86 73

Blad:

Niels Jørgen Nielsen ......... 86 54 03 52
Lars Aarø ......... BO 54 56 79

Odder Å:

Erling Bentzen..... 86 55 18 28

Lars-P. Jensen, kas"serer Tbnny, Jsntu

Ib Sejersen

bestyrelse
2001

Fiskeribetjent:

Magnus Johansen

40 49

.86 55 43 10

.. 86 55 17 51

DREJ ET NUMMER
Det er meget vigtigt, at få stoppet
forureningen med det samme.

Hvis der er noget akut f.eks. fisk der
ligger døde i åen, eller hvis vandet har
en mistænkelig farve eller lugt (olie) . . .

Ring straks til
Fiskeribetjenten...
Brandinspektøren

Søren Kvist, formand

Erling Ile ntzcn Lars Aorø

Magntr.s Johqnscn

I'liels Jorgen Nielsen ,Jørrt Mot'lensen



Formandens beretning
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IDSTE års beretning var jo ikke lige-
frem godt nyt. Faldende medlemstal

og stigende gennemsnitsalder. Helt præ-
cist var vi 17 altså medlemmer, dog ikke
gennemsnitsalder.
Min og den nye bestyrelses fornemmeste
opgave var selvf6lgelig at vende tenden-
sen. En opgave der virkede lidt tung,
men faktisk var det ikke så svært. Der
var rigtig mange interesserede. der bare
ikke vidste hvor og hvordan osv. så det
var bare at formidle budskabet og det var
jo nemt nede i min butik hvor alle
kandidaterne alligevel kom. Ca. 120-130
medlemmer er det blevet til.
Det er som alle ved slut med butikken, så

til næste sæson må der lægges en anden
rekr-utterings strategi.
Mål nr. to må være at bevare de nu-
værende. Det kan kun BØres ved at
tilbyde dem en torening de synes om.
Derfor satte vi en postkasse op til ideer

og forslag, men da der ikke rigtig er
kommet nogle. ja så må vi gå ud fra, at
det ikke er helt galt, det vi kan tilbyde.
Dog er det fortsat et stort ønske at få lidt
bedre tilslutning til foreningsturene. Er
der specielle ønsker så kom endelig med
dem. Sidste år i november udlagde amtet
og åens venner store sten og gydegrus i
åen gennem hele byen, ingen tvivl om at
det var til stor gavn, men timingen var
temmelig kritisk, da det sikkert kostede
en årgang yngel fra de tidligt gydende
fisk, men et kig på årets gydning i åen
kan få en til at glemme kritikken, da der
nu er langt flere egnede gydepladser,
hvilket fiskene udnytter til fulde.
Der er i år flere, der aktivt har brugt åen,

især nye medlemmer har haft et fabel-
agtigt fiskeri. Det er igen et klart tegn på,

at åens havørredbestand er meget stor på
trods af gylleudslip og ulovlige ruser.

Det erjo nok ingen hemmelighed, at vi
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har arbejdet på at få et nyt klublokale, og
det ser ud tii at det lykkes. Selvorn der er
sket meget, er der stadig en ting, der
halter efter! De unge mennesker vel og
mærke de helt unge mellem 10 og 18 år
altså decideret juniorer. Vi har fået nogle
stykker. men vi kunne være mange flere.
Derfor har jeg tænkt mig, at gØre alt hvad
jeg kan ior at gØre foreningen interessant
tor de unge, og til næste sæson vil der
være junioraften hver anden tirsdag. Der

vil være planlagt en eller flere aktiviteter
for dern. Et pr:ojekt jeg selvfØlgelig meget
gerne vil have hjælp til.
Vi siger i bestyrelsen farvel og tak til Jens

Knudsen, der gennem de sidste ti år har
påtaget sig den ikke altid taknemmelige
post som kasserer for foreningen.
Til sidst en stor tak til gamle som nye
medlemmer der ved at vælge netop vores
forening holder den i live.

Søren Kvist

Nyt klublokale
Fjerkræavlerforeningen kontaktes i det nye år o-e efter dette sættes arbejdet i
gang (se opslag i klubben).
Vedrørende materialer evt. elradiatorer, gipsplader, isolering, lægter, maling,
ruder, ledninger 2201380 w, kontakter 2201380 w, nyere HPFI relæ, sil«ings-
grupper, evt. en god dør fra baderum/toilet, lysalmaturer, møbler, køkkenvask +
armatur, kloakrør plast Ø50.
Kender du nogen, der ligger inde med ovenstående til en billig pris eller
sponsorat, kontakt da by-e geudvalget :

pt. Tonny, 86 55 43 l0 (priv.) - 20 ll 5174 (bil) - 86 54 14 50 (værksted)
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Fluebindin iosF
$#nuar k\.19.00

- hvis ikke et andet arrangement i klubben
forhindrer dette. Hvis jeg skal på arbejde,
skulle det nok kunne lade sig gøre,
at tå en anden af vore gode f-luebindere i
klubben til at overtage den dag.

DM i fluebinding 2001
Finalen afvikles i Kolding i fbrbindelse med FFFD fluemesse, som finder sted den
sidste weekend i april 2001, med indlevering i f-ebruar. Datoen kommer senere.

Alle kan være med, både juniorer og seniorer.
Vi pr@ver at lade de 3 bindemønstre fra DM indgå i fluebindingen så man har
mulighed for at tilmelde sig til DM hvis man vil prøve kræfter med sådan
et arrangement.

Venlig hilsen Kim Jacek

\$T - NYr

multihjul

f Kastekonkurrence -OSF
Som noget nyt vil vi i år aftrolde en kastekonkurrence i OSF.
Hvor ofte har du ikke stået og pralet ved kysten med dine 100
m kast. Eller fortalt om den bækørred du fangede i åen med
et præcist kast mellem to totter ranunkler.
Nu har du chancen for at bevise dine ev.ner. Mød op på
Rathlausdals boldbane ved alleen tirsdag den22. maj kl. 19.30.

Der vil blive dystet i fplgende discipliner:
Kastevægt

Længdekast stang max. 11' max.30 g

Længdekast fastspolehjul stang max. 10' max.20 g

Præcisionskast fastspolehjul stang max. 9' max. B g

Længdekast flue, enhåndsstang skydehoved

Længdekast flue, enhåndsstang

Præcisionskast flue, enhåndsstang fuld line

ODDER SPORTSFISKERFORENI NG



Tur til Gudenåen

Nattedisen ligger stadig tyk og tung over
ådalen, da vi skridter over hegnet. Vi går

over togsporet og ned i det våde græs, der er
fyldt med sølvperlende spindelvæv. Foran
os, på den anden side af Gudenåen, strækker
de nysåede grønne marker med brune
hjulspor sig op over en bakkekam, hvor
solen akkurat titter frem som en stor halv
blodappelsin. Morgenfreden brydes kun nu
og da af et par hæse kragers skrig.
Sådan er scenen sat, da vi tre mand
ankommer ti1 Gudenåen i jernbanesvinget

ved Langå. Vi står nu og rigger til ved det
mørke flydende vand. På rygsækstolen står
en dampende varm kop thermokaffe. Vi har
lige været nede og løse fiskekort på
campingpladsen og er ankommet ca. en time
f-ør resten af turdeltagerne, da et par af os

skal lidt tidligere hjem.
Nu kan tlskeriet endelig begynde. .lørn går
nedstrøms. John fbrsøger sig med om, jeg
seiv vil prøve med spinner med kobberblad.

ODDER SPORTSFISKERFORENING

7. oktober 2000

Vi har fisket en halv tirnes tid, da der
pludselig er bud efter min tunge sorte flying
c. spinner med kobberblad. En ørred vælter
sig i strømmen o-q efter en tids fight, kan jeg
se den blanke skælside i det hun-rr-rsfarvede

vand. Da åbrinken er temmelig høj på dette

sted kalder jeg efter hjælp til netning. Første
landingsforsøg n-rislykkes. Fisken er endnu
ikke helt grydeklar, for den tager et sidste
kort udløb i det rnørke dyb. I andet forsøg
netter John fisken med sikker hånd. Vel
oppe i græsset kan jeg se at det er en flot
nystegen havørredhun, 63 cm lang og stadig
sølvblank.
I)et er nu tid til et rundstykke, en kop kaft-e og

en velfortjent dram. De øvrige OSF-fiskere er

så småt begyndt at dukke op langs åen. Nogle
går op mod broen ved Langå. andre vælger at
gå nedstrørns, hvor der også skulle være nogle
gode standpladser for både ørred og laks.
Solen er ved at få overtaget, og nattens dis er

nu næsten ved at være svedet væk.
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Insekter er begyndt at sværme og vejret
tegner til at blive rigtig godt, næsten for godt.
Allerede lidt over middag er det muligt at gå
rundt i korte ærmer og fiskevest. Dette må så

absolut kunne betegnes som dette års
uigenkaldelige aller sidste sommerdag.
Nu begynder der at komme flere fisk på land.
Denne gang er der tale om skrubber, fanget
på regnorm. Ganske pæne skrubber oven i
købet. Mads har fundet et hul bag nogle
åkander, der huser indtil flere af disse skrubber.

En enkelt mindre ål kan det også blive til.
Gunnar viser Mads hvorledes sådan en skrubbe
skal gøres i stancl elter langst. Der går rygter
langs åen om at Magnus skulle have fanget en

aborre på ornkring et kilo. l)ettc viser sig senere

at være sandt. Vi får at vidc af'dcrn. clcr valgte
at gå nedstrøms mod lakscgårdcn, at tlc har sct

store laks gå i luften fra deres standpladscr. lrt
fantastisk syn.

Da vi kører hjern ved fire tiden, er skyerne
begyndt at trække hen over ådalen, og det
begynder at blæse op. Dette viser sig at have
en gunstig effekt på fiskeriet, erfarer jeg, da
jeg om tirsdagen tropper op i klubben. Her
får jeg at vide at Jørgen og Magnus har
fanget hver sin laks på h.h.v. 62 og 71 cm.
Begge på ormerig. Det lykkedes også Mads

at lande en havørred, sorn han dog straks

allnonterede hovedet på. Den anslås til en

licngdc på ca. 52-53 cm. Rigtig godt gået

Mads på trods af den hovedløse gerning.
Jeg kan med sikkerhed sige, at det ikke er

sidste gang, jeg tilbringer en hel efterårsdag
langs med Gudenåens bredder. I betragtning
af, at dette var min første klubtur med OSF,

kan jeg kun sige, at jeg her været ovenud
tilfreds. Jeg håber at der bliver en lignende
tur, med lige så god tilslutning til næste

efterår Lars Abel
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Søndag,,21; Preffiiere i Odder Å.

''"ffiåO..il3;, ., . DebataftOn.

.,SØAdå§.I'8.,,

I ,1. . , :,1 : , , ' ..I .

1ill+nA ,,i;Hifin ii

,Sø.ndåg 4.

Havtur - Lillebaalt (ved lb Sejersen og Søren Kvist).
Se opslag i klubben for tid og sted.

Grejdag samt åbent hus på'Stampemøllen fra k|. 10-1 4.

TlffiåE,13; :Film,åtten,,(ved lb Sejerseh/Lar§ A,arø,),

Søndag 1a, SitOetur iil'Århus Havn (ved Erling Bentzen og Magnus Johansen).
'' Se opslag i klubben for tid og sted.

I

I

,l

I'

K0niiiii.' iftj'fl$$:I

,S.enio,ier: 3n7,5

Jg:6i:6i§:p: 2 9,.:

Penbi:ohi§t 2.gO

Fåm.i.1i,6 56:5

lnd:§k,Ud 50
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Søndag 1. Tur til Djursland (ved Tonny Jensen).
:Se opslå§,i kl,ubbeh for tid 6g,rsteo.

Søndag L Tur til put & take vand (ved Erling Bentzen).

Klubben er lukket.
Vi mødes ved Assedrup-broen kl. 19;00.

M,fi,.J

Tiisdag 6. Kystkonkurrence.
Se opslag i klubben for tid og sted.

Tir§da$ 15. Optakt til åletur.

' ,,i,,,' , Se opslag i klubben for.ti:d,:og,§-t€o:

Ti:rsdag 22. Kasteko,nkunrenCe: {våd,:lb,r§ejei§enlLåfs Aarø ),

Tirsdåg::29. Siu§te,,kl tr b'aft en ihden,som rn e rfe ri en.
!:

Natfiskeri (ved lb Sejersen/Lars Aarø). 
,,

Se opslag i klubben for tid og sted inden 29 maj.

i!iii.lUitIiiN

LØfdag l.6,

l'

I

Bådene ffi..lf.
rt,.,,:,.,r$ .:.,.:,..,t,

Foreningens iolle og motor på trailer
henstår ved Magnus, Hovedgaden 6, Gylling, tlf 86 55 17 51.

|ed Hov sydstrand ligger foreningens anden jolte rød no 70.
Arer er ved jolle.
Moior:§amt...,åo.hrnosr"ste,er,ho§:,svend:sørensen, skolegaod 

,t.9,,'.'iff.å6,5s0a02:.

som vi også må benytte i år den er rnaerkel med HSJ. Må kun benyttes i tidsrummet
kl. 10.00-18.00 af hensyn til garnfiskerne. Redningsveste medtages §elv, ,

ODDER SPORTSFISKERFORENTTTTC 9



Pokalerne

OSFs Tun@pokal: Jan Mai
HavBrred 3,2k9

Største fisk i Odder Å: Helge Knudsen
Havørred 2,3 kg

OSF,r Å-rurpokal: Magnus Johansen
Havørred 3,2k9

Største laksefisk i DK,farvand:
Egon Marcussen
HavØrred 5,8 kg (Se sidel l)

7 7.-7 8,-7 9. august
Ca. 35 km øst for Goteborg ligger der et
fJeldområde, hvor en sportsfiskerklub
har nogle søer med udsatte fisk.
Jeg skriver med vilje ikke P & T for dct
har en helt anden berydning her i Dan-
mark. Det kan ikke sammenlignos.
Vi skal forhåbentlig bo i Goteborg Sports-
fiskerforenings hytte, der ligger i umid-
delbar nærhed af sØerne. Vi kan få loka-
le fiskere til at hjælpe os - kort sagt en

virkelig god tur.
Turen vil koste ca.900-1000 kr.
Se opslag i klubben.
Turen har været gennemfgrt i 1998 med
stor succes. Evt. kontakt Tonny.

Julefrokost
Der var igen i år et fint fremmøde til
årets julefrokost. Den forløb i forholds-
vis god ro og orden, selvom der var en-
kelte, der nok havde en lille smule ondt i
hovedet onsdag morgen.
Der var safirfirensat en fin menu med
masser af gode tiskeretter samt steg og
frikadeller. Det hele blev afsluttet med
frugtsalat og endnu en lille snaps.
Der er nok sjældent fortalt så mange
historier på en enkelt aften i OSF. Alt i
alt må det siges at denne julefrokost var
en ubetinget succes.

Sverigets,
efteråret2
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Nattesjov,..
1. august 1991 blev en af mine store
mærkedage, det var den dag vi overtog
en gård l4 km syd for Skive med 600 m
af Karup A.
Med alle de historier der går om åen om
store Ørreder, skulle det ikke være noget
problem at fange et par stykker over 5
kg eller stBrre på enhånds f-luestang.
Men virkeligheden var anderledes. Efter
to sæsoner uden fisk over målet, be-
gyndte -jeg at fiske med spind og orm
igen, lbr clet var da rart at mærke noget,
der kan rykke i stangen.
Med en stor arbc.idsindsats på gården er
der ikke rnegct ticl til at tare ned og

I'iskc, sii clct bliver
solrr regcl kutt, n;ir
rlcr kontrlcr in, dcr
skal ned og fiske, at

.jcg tager med.

Magnus havde en knægt, der trængte til
at komme på sommerferie, så det var
med at udnytte, at han kom to gange
inden for en uge.
Første aften vi var nede for at fiske, fik
Magnus en pæn blank Ørred på 45 cm.
Vi aftalte, at når knægten skulle hentes,
ville vi fiske hele natten. Vi startede med
spind og Rapala, for vi havde hørt at
fluefiskerne ikke fangede nogle fisk. Da
det begyndte at skumre, havde jeg fundet
et par steder med meget grøde, som
skulle affiskes med orm. Efter ca. 2O

minutter kom der et hug, men der skete
ikke mere, så jeg begyndte at bande over
alle de skaller, vi har i åen. Men med en
opstramning af linen brød en stor fisk
vandet i et gigantisk spring. Magnus
troede, jeg havde skubbet en jerseykvie i
vandet - så stort var braget da fisken
ramte vandet igen. Fisken sprang et par
gange mere uden at linen knækkede. så
vi begyndte at tro på, at den skulle med
hjem. Magnus begyndte at finde
pandelampe og gaf, og så skulle vi bare
finde et grfldefrit sted at lande den. Det
var ikke nemt, så vi pr@vede inde
mellem et par totter. Det gik også fint
indtil Magnus tabte gaffen. Pludselig
fangede lyskeglen synet af en gaf, som
hoppede op og ned en meter ude i åen.
.lcg pr/vede at få fisken ind i hullet igen,
rncn pluclselig blev det lyst, så helt
mgrkt, for jeg fik lampens skær i Bjnene
da f isken blev landet. Jeg kunne ikke se

hvcm der baskede mest - fisken eller
Magnus.
Vi havde ikke hverken målepind eller
vægt med, så vi måtte hjem og det blev
ikke til mere fiskeri den nat. 5,8 kg og
8l cm var en god fisk at starte med i
Karup A. De to næste gange i samme
uge fik jeg en fisk på 2,8 kg og en på 45
cm i samme hul. Egon

"Å::,,i4

;i* 
"il::ril

§ t',,,i-4.Jol
I

oDDER sPoRTSFTsKERFoRENTNG 1 1



Junioraften iOsf
For at forbedre vores juniorafdeling, vil
der gennem hele næste sæson være
junioraften hver anden tirsdag.
En junioraften kan gå med mange ting:
Fluebinding, lave blink, fisketure,
netbygning eller undervisning i fiskeri.
En ting har de alle tilfældes, det er de unge,
der bestemmer, hvad der skal ske,
og der vil altid være en eller flere voksne
til at hjælpe. Jeg vil meget gerne høre fra
juniorerne, hvad de ønsker.
Junioraften vil foregå alle lige uger!

Søren Kvist

Fangstrapporter fra Odder A
Gennem de sidste år er der sket meget
med åen. Ørrederne har fået bedre
vilkår, og det har vi dermed også. Der er
blevet fisket mere og mere i åen, især i
år har folk været flittige og er da også
blevet godt belønnet med en fisk i ny og
næ. Fangstrapporterne har derimod været
sparsomme.
Nu er der nok mange af de nye med-
lemmer der undrer sig, da de ikke har
hørt om en sådan. Vi ældre medlemmer
mindes den med en snært af dårlig
samvittighed. Der bebrejdes ikke nogen,
da denne rapport ikke ligefrem har været
synlig! Derfor har vi valgt, at den skal
indgå i bladet og afleveres når åen

lukker. På generalforsamlingen blev det
diskuteret om vi skulle gØre det til en
pligt at aflevere den, og der blev nævnt
bøder og andet godt, som det bruges i
andre foreninger. Vi er dog enige om i
bestyrelsen, at det ikke skulle være
n@dvendigt, da det er i alles interesse at
vide så meget som muligt om vores
fælles å.

Der vil blive udtrukket et års gratis
medlemskab blandt alle indleverede
fangstrapporter, også selvom man ikke
har været i åen. For at resultatet skal
blive "helt" er det også nødvendigt at
skrive o turene På' 

søren Kvist

FODPLEJE

Exam. kosmetolog, fodplejer
og zoneterapeaut

Hanne Rasmussen

Gyllingvej 29
8300 Odder
Tlf. 86 55 42 47

,IUUEN
I

HUDPLEJE
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Regler for Odder N Rævs Å
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
fra sammenløbet Odder Å-Hævs Å og ud til fjor-
den hedder åen RÆVS Å, og der må fiskes fra
sammenløbet og ud til fjorden som normalt.
(lkke opstrøms).

Fredningstider:
Fra den 16. november til søndag den 21. januar.
Vi mødes i klubben k|.9.00 til kaffe og rundstykker,
dcrcfter kører vi til ;ien og starter fiskeriet kl. 10.30.

Mindstemål:
Havørred. ............40cm
Bækørrecl ...30 cm
År .. 45 cm

Fa n gstbe g ræ rt s r t i t r q :
3 ørreder pr rrrlrllr rrrr pr rl;rr;

Kroge:
modhager pit ottrrr,hror;c :;k;rl v;rlro llorrrc,t ht-,le liret.

Gæstekort:
Der kan udslcril:; o1r lrl ilrl;rr:;lokott til hvrlrt
seniormedlotrr Korlrl ko::lr,r l,O kr. pr, t;tk. ot; f:'is
ved henvertrlr:ll;c ltl kir:;:;r,rcron

Vigtigt:
Bruger man 1r;rrkcrrrrr;:;pl;rtlr;r,rt vc«l [)riflcrr, IjKAL
der altid væro otr lo«lirl l' pl;rrl:;. Nlir lrrr<1cj:rr;lcn
starter til septcrnlrcr, trrii rllr rkkr: rlcrrorr'l lrrr{lr:-
jægerne, der lit;r;r'r 1li:;l;rrrrl fr;r llror:n c;cy ucl til
hvor reservatot :;l;rrlor. !i;r lisker du om ntltenen
efter solncrkl:rrr«y, IiKAL du ga op ved parkerings-
pladsen vo<l [)rillcrr. Dette gaelder helt frem til
15. novembr:r, rrar fiskeriet slutter.

Fredningsbælter ved Rævs Å
samt Norsminde Fjord
Dcr har hersket en del tvivl om fredningsbæltet
lor Ha:vr; Å's udløb i Norsminde FjorOiå lad os
slil ftrlr;crr«tr. [;r;l Rievs Å har to fredningsbælter.
der er 5(X) rrr lrcrlrrirrrlsb;clte i Norsminde Fjord
hvor åc-tr kllrcr rrrl (tlrrrltirclet er erhvervsmæssig
fiskeri med [ru;ll,tiir,rtrlo rc«ll;kirlrcr). Der er 500 m
fredningsba:lt«l lrvor lr;rvrrcrrtlklhcl i Norsminde
løber ud ihavel. [)ol lrrrlytl,r ;rt fir;keri ien linje
tværs over havnottr.llolrcl lr;r rkrtr rr<lrrlro havne-
mole og næSten ud lil N;r':;:,r,t r.r rrkrvlirll

U I ov I i ge f i s ke red skabe r
Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige
liskeredskaber (ruser eller andet) så ring til
fiskeribetjenten Magnus Johansen.
Husk du må aldrig fjerne disse redskaber, men
gerne ringe til fiskerikontrollen 86 44 89 11.

Skittning ved Odder Å
Der vil blive opsat skilte ved åen.2 stk. ved broen
i Assedrup og 1 stk. ved Rævs Å.
Tekst: Fiskeri forbudt for andre end medlemmer
af OSF og lodsejere.
Henvendelse tlf. 86 55 17 51 .

Fangstjournal for Odder Å
skal afleveres inden generalforsamlingen uanset
om der er fanget fisk eller ej. Dette er vigtigt for
at få et overblik over åens ørredbestand.
Der vil blive trukket lod om et års gratis medlem-
skab af OSF blandt de indsendte fangstjournaler.

Ang. medlemslister
Der er nogle af vores medlemmer, der har udtrykt
ønske om at få udleverel en medlemsliste over
medlemmer i vores forening. Hvis man ønsker
det, kan man ved henvendelse til kassereren
beslille et eksemplar, det er gratis, dog må der
Iorventes en leveringstid på ca. en uge.

lndmeldelse af nye medlemmer
Nye medlemmer kan henvende sig til formanden,
der har girokort til indmelding. Kvitteringen er gyldigt
medlemsbevis. Fremtidig betaling sker automatisk
gennem Danmarks Sportsfiskerforbund, der også
sØrger for du modlager bladet Sportsfiskeren.

OSF på lnternettet
Odder Sportsfiskerforening er kommet på lnter-
nettet. I samarbejde med andre østjyske sports-
og lystfiskerforeninger, har vi fået oprettet vores
egen hjemmeside, med oplysninger om forenin-
gens virke og det som vi ellers kan tilbyde evt.
nye medlemmer.
Nye medlemmer kan samtidig tilmelde sig via
vores elektroniske postkasse hvis adresse er flg.
jenskrk @ postg.tele.dk.
hjemmesidens adresse er
h ttp ://h o m e8 . i n et. te I e. d k/s I i n d kvi/dsf/osf . h tm .

Hjemmesiden opdateres efter behov.
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