
 
 

Kære Skydebrødre. 
 
Nu daler julesneen hvid, så ved jeg Julen kommer. Et lille ci-
tat fra ”Peters Jul”.  Den dejlige Julesne er ikke faldet endnu 
Så vi må vente i spænding på den og på det spændende 
Nytår. Men i den anledning Vil bestyrelsen ønske en rigtig 
god Jul og et godt og lykkebringende Nytår. Vi vil gerne si-
ge tak, for året der svandt og for Jeres hyggelige og positive 
deltagelse i årets arrangementer. 
 
Vor Fuglekonge Pauli Hansen præsenterede udkastet til 
hans malede skive ved Nytårskuren og der var bred enighed 
om, i bestyrelsen at den også ville blive modtaget med begej-
string af skydebrødrene, ved fugleskydningen, hvilket og-
så viste sig at blive tilfældet. 
 
Til Fugleskydningsdagen mødte vore skydebrødre, sædva-
nen tro op med højt humør, vejret var med os og alt forløb 
som sædvanligt fortræffeligt. Vores charmerende borgme-
ster holdt som sædvanlig en vedkommende tale foran det 
gamle Rådhus og på det nye Stændertorv.  
Herefter marcherede vi til Restaurant Håndværkeren hvor vi 
efter at Pauli Hansen, havde afsløret sin smukke skive, gik 
i gang med nedskydningerne. 
 Frokosten med tilbehør, fast og flydende blev indtaget, de 
traditionelle taler blev holdt og vores gamle sange sunget af 



det store og magtfulde herrekor. Og så efter overrækkelse af 
præmier til skytter og vindere, blev den nye fuglekonge kå-
ret. Det blev Finn Borre, overrasket, tydelig glad over den 
nye værdighed. 
 
Vore skydninger på Tjørnegårdsskolen fik igen en stor til-
slutning, så vores skydebaneudvalgsformand Bennie Han-
sen og hans assistent Henrik Birch har været ganske til-
fredse mænd i 2016. Udfaldet af konkurrencen varsler at 
nye generationer kommer til, suveræn vinder blev Kim Gre-
gersen. Oven i købet var der rekordstor deltagelse til den sid-
ste skydning, 43 skytter er det største antal i mands min-
de. Om det skyldes alm. interesse eller den gratis forplej-
ning skal ikke siges. 
 
Torskegildet blev som sædvanlig en herlig aften, og vi kun-
ne hylde Kim Juel Gregersen som vinder af skydningerne, 
dog uden vandrepokalen, som gik til Bennie Hansen, da 
man ikke kan vinde vandrepokalen 2 år i træk.  
 
Som et højdepunkt for aftenen blev den fra Sverige hjemfør-
te Skive afsløret af vor skydebroder Kasper Overgaard Bæk 
fra Spar Nord, hvis 2 donationer gav bidraget til købet af 
skiven fra 1847. Den bliver en pryd på museet når de igen 
åbner for udstillingen af vore skiv er. 
 
Som noget ganske nyt, havde Bennie Hansen fået en ide om 
at arrangerer et amerikansk lotteri, og i samarbejde med 



næstformanden, blev der indsamlet 51 præmier. Henrik 
Birch assisterede med afviklingen lotteriet. Der var fine 
præmier til de heldige. 
 
Konserveringen af vores malede skiver når målet ved års-
skiftet. Vi er lykkedes med at hænge yderligere 10 skiver 
ud på Rådhuset, således at der nu er 70 skiver udstillet på 
Rådhuset. Til stor tilfredshed for vores Borgmester Så nu er 
der ikke flere skiver i Museets magasin.  
Alle skiver er fremme til ære og værdighed. 
Projektet med konserveringen af skiverne er i slutfasen, et 
arbejde som Per Handberg har brændt for og som vi kan væ-
re stolte af.  
Og det løbende arbejde med skive sponsorater fortsætter 
Henrik Brandt ihærdigt med. 
Og skiveudvalget, formand Henrik Enig, Per Handberg og  
Undertegnede, giver ikke slip på skiverne, men følger det vi-
dere forløb. 
  
De indsamlede midler har været : 
Donationer til skiverne ca. 70 % 
Sponsorer  ……………….ca. 15 % 
Egen opsparing ………..ca.  15%  
 
                   
Og, kære skydebrødre, I kan være sikre på, at nyhederne 
fortsat vil komme i en lind strøm, ihærdigt styret af Hen-



rik Brandt, han vil holde jer orienteret om alle hændelser i 
selskabet i det nye år.  
 
Så vi ser forventningsfulde frem til et nyt spændende år i 
Roskilde og Omegns Fugleskydnings Selskab og vi ønsker 
alle skydebrødre og deres familier en glædelig Jul og et godt 
Nytår. 
 
  

På bestyrelsens vegne 
Ebbe Overgaard 
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