
Ærede fuglekonge, høje formand – ærede skydebrødre 

 

Jeg vil som admitteret medlem tale for de ordentlige medlemmer. 

 

Og -  hvem taler jeg så for?  

 

Det er nok til os alle, tænker I.  

For I husker jo § 8 i selskabets love: 

 

”Enhver deltager har pligt til at udvise god og sømmelig opførsel ved Selskabets skydninger og 

sammenkomster”.  

 

Og så vil I måske tro, at bare § 8 overholdes, så er du et ordentligt medlem? 

 

Men nej. Der skal mere til. Borgmester Joy Mogensen talt om det i dag på Stændertorvet. Jeg var 

glad, da jeg så at Joy havde skiftet den orange kjole ud med den blå. Per Handberg havde hele vejen 

dertil messet: ”Venstre, venstre, venstre, venstre” og så kom Joy os i møde i blåt – som hun sagde 

for at matche vores blå blazere. Joy sagde også, at vi skal tage ansvar. Vi skal have ambitioner og vi 

skal yde en indsats. 

 

Og sådan er det også i vores selskab. Det står i lovenes § 1: 

 

”Selskabet har til formål - ved afholdelse af skive- og fugleskydninger - at indøve og vedligeholde 

medlemmernes skydefærdighed”.  

 

Det er det vigtige. Der tilføjes så: ”Derudover lejlighedsvis at samle medlemmerne til selskabelige 

sammenkomster samt at bevare selskabets historie og klenodier for eftertiden”. 

 

Om lidt synger vi jo Skyttesangen og lad mig citere fra første vers: 

 

”Hvis du her ved hanen rører, 

hvad mon du tænker, der da vil ske; 

først et lystigt knald du hører, 

vent et øjeblik, så skal du se”. 

 

De ordentlige  er de aktive. Mindst tre af fire skiveskydninger skal de have deltaget i. Må jeg bede 

jer, ordentlige skydebrødre, om at rejse jer op.  

 

Tak. Så sætter I jer igen og nu er det alle os andre, der bliver stående.  

 

Tak til og et trefoldigt leve for vores ordentlige skydebrødre – med opfordringen til at så mange 

skydebrødre som muligt deltager i skiveskydningerne i efteråret og hen over vinteren.   

 

Herefter afsynges sangen "For skytterne".  

 

Efterskrift: 

 

Ordet ”ordentlige” udtalte jeg i min tale med tryk på DENT. Jeg troede fejlagtigt det skulle være 

sådan i selskabet. Her har vores dygtige Henrik Brandt gjort mig opmærksom på artikler om emnet 

på vores hjemmeside og som det ses er der ikke belæg for at udtale ”ordentlige” med tryk på ”dent”. 

Dette være videregivet og med tak til Henrik.  

 

Udtalelsen af ”ordentlige” har haft min interesse, så jeg har efterforsket den i dansk sprognævn for 

nogle år siden. Jeg har i to nyhedsbreve redegjort for hvad der er op og ned i den sag. Disse kan 

læses på http://roskildefugleskydning.dk/index.php/tables/index/nyheder/show/140  

og http://roskildefugleskydning.dk/index.php/tables/index/nyheder/show/300  

http://roskildefugleskydning.dk/index.php/tables/index/nyheder/show/140
http://roskildefugleskydning.dk/index.php/tables/index/nyheder/show/300

