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SKYTTELAUGSTIDENDE
Svendborg

borgerlige Skyttelaug
35. årgang Oktober 2018 Nr. 4

Se inde i bladet: 
Formandens ord  Side 2 

Ny tradition Side 3

Portræt af  Kongen Side 7

Referat fra Efterårskydning Side 6-10

HUSK at tilmelde til 
Efterårsfest den 7. november

www.skyttelaug.dk
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ODENSEVEJ 26 · SVENDBORG · TLF. 63 21 32 32

Svendborg Motor Co.

REGISTREREDE REVISORER 
Vestergade 165A ∙ Svendborg ∙ tlf. 62 22 02 12

Fåborgvej 31
5762 Vester Skerninge

Telefon 62 24 20 48

www.vesterskerningebilerne.dk

Bakkegaard
KARSTEN B. NIELSEN AUT. EL-INSTALLATØR

THURØ EL-SERVICE
Søndervej 61 · 5700 Svendborg

TLF. 6220 5805
ALT I EL-INSTALLATIONER

DIV. EDB INSTALLATIONER OG PLC STYRINGER
SALG OG REPARATION AF HÅRDE HVIDEVARER

Formanden har ordet
Kære skyttebrødre. Til dem af jer 
der var med til efterårsskydningen 
- tak for sidst. Det lykkedes hel-
digvis uden de store problemer, 
trods det omfattende bureaukrati 
vi er blevet pålagt. Tillykke til alle 
vinderne. Specielt Lars og Max, 
der var ret suveræne på henholds-
vis store bane og salon. Næste ar-
rangement er efterårsfesten, som 
er arrangeret af kongen og prin-
sen. Der er lagt op til en sjov og 
spændende aften. Se indbydelse 
her i bladet og husk at tilmelde jer.
I vores gamle forening er der 
mange traditioner. Men det bety-
der jo ikke at der ikke skal komme 
nye traditioner. Derfor er det rig-
tigt spændende, at der i år bliver 
arrangeret en juleskydning. Jeg 
håber rigtigt mange af jer har mu-
lighed for at deltage. Jeg er sikker 
på at det bliver rigtigt hyggeligt. 

Vores nye varmepumper skal nok 
sørge for at vi kan holde en accep-
tabel temperatur.

Vi ses.
Mange hilsner

Kim Galsgaard
Formand

ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2018, kl. 18.15
 
Dette er en vigtig dag – her starter en ny tradition i Skyttelauget.
Vi mødes kl. 18.15 i skyttehuset, hygger lidt og starter på 
Juleskydning på den store bane.
Vi skyder en eller to runder alt efter hvor mange vi bliver.  
Der er selvfølgelig præmier til de bedste.
Efter skydningen får vi god julefrokost leveret af Svend fra 
Majorgaarden, som også har været med til at forslå denne 
tradition. 
Der vil være den traditionsrige sild, fiskefilet, steg samt lidt overraskelser.  
En rigtig julehyggeaften, som vi håber kan blive en tilbagevendende tradition.
For at gøre aftenen endnu mere i skyttelaugets ånd, inviterer vi alle gamle konger 
og prinser med til aftenen, så lad os håbe vi ser rigtig mange.
Vel mødt kære skyttebroder

Alt dette får 

du for kun 

Kr. 245,-
Skyttelauget giver en øl og en snaps

Husk at sætte 

✘ i kalenderen!

Juleskydning
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Boligejernes Hus ®

Vestergade 7 · 5700 Svendborg
Tlf. 4455 3480 · Fax 6321 3481 Havnen - Svendborg - 62 21 18 75

www.hybel-vvs.dk · 62 21 01 56

Bregningevej 30 · 5700 Svendborg 
Tlf: 27 61 09 52

Michael Mortensen

Klampenborgvej 9
5700 Svendborg
Mobil 40 31 46 22
michael@anmi.dk

MMO
REGNSKAB &
RÅDGIVNING ApS

Klampenborgvej 9 · 5700 Svendborg
michael@anmi.dk · Mobil 40 31 46 22Sørupvej 29 · 5700 Svendborg · 23 200 600· www.interconnect.dk

Fortsætter på side 6

Efterårskydning

Smukt vejr og glade medlemmer forenedes 
ved vores traditionelle efterårsskydning i 

Christiansminde søndag d. 9/9-2018. Vores 
formand Kim Galsgaard bød velkommen 

og gav ordet til Skydeleder Lars Erik Niel-
sen og vi udbragte alle et rungende 3 foldig 

leve for vores gamle Skyttelaug. Morgenmad 
blev indtaget og skydningen startet. Der blev 
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Velkommen til det nye 
Hotel Christiansminde

På vores nye hjemmeside vil De 

www.christiansminde.dk
we make IT work

Sørupvej 29
5700 Svendborg

62 22 00 00 
www.onehouse.dk

Sammen med dig skaber vi økonomisk frihed!

Ryttermarken 3 · 5700 Svendborg
www.ri-bol.dk · Tlf. 62 21 14 84

Fortsætter på side 10 Fortsætter på side 11

Tom blev i sin tid præsenteret for Skyttelau-
get ved et efterårsgilde med 9-retters vildt på 
menuen. Ikke overraskende havde festlighe-
derne og det gode selskab hurtigt overbevist 
ham om, at det var en forening for ham. Som 
medlem af Skyttelauget føler man sig meget 
speciel, især på 3. Pinsedag hvor Peder Most 
Garden spiller gaderne op for deres skyld. At 
det overhovedet kan lade sig gøre at holde en 
så gammel tradition i live, er jo fantastisk, me-
ner han. Generelt er arrangementerne og det 

sociale ved at være en del af Lauget, det bedste 
ved det hele. 

Lauget er ikke det eneste fællesskab, Tom er 
en del af. Tvært imod er han meget aktiv i 
foreningslivet, og har tilegnet sig en titel som 
Sildebordsdirektør, da han næsten altid er at 
finde ved diverse receptioner. En af de andre 
fællesskaber er logen kaldet Serapion Orde-
nen, hvor de blandt andet arbejder med at 
hjælpe familier, der har været igennem hårde 
tider til at holde fri og koble fra, ved at give 
dem et ophold i et feriehus. Det er vigtigt at 
gøre en forskel, hvor man kan.

Mange af brødrene i Ordenen er oveni købet 
gengangere fra Skyttelauget, så sammenhol-
det er stærkt – og det er en af de vigtigste 
værdier ved at deltage i fællesskabet, mener 
Tom. At man så kan få brug for en pause fra 
de samme tosser engang imellem, er jo en del 
af det, fortæller han smågrinende. Som regel 
går der dog ikke længe imellem, at der er en 
anledning til at mødes igen og få noget god 
mad og drikkelse. 

Kong Tom
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N. Kjær Bilcenter
Odensevej 94 · 5700 Svendborg

Tel: 6221 2323
Værksted: 6221 2321

E-mail: nkjaer@nkjaer.dk 
Web: www.nkjaer.dk

 
Østergade 19
5881 Skårup
Telefon: 6223 1023
Mobil: 3088 8948

www.skaarup-malerforretning.dk

SVENDBORG
TLF.  62 21 42 00

Få en gratis  
salgsvurdering  

og få solgt!

ÅBEN HVER DAG FRA 7.00 TIL 20.00

Nu uanset førpris
kr. 189,-

Ta’ 6 flasker
kr. 199,-

Hel Oksefilet
med fedtkant
3 1/2 - 4 kg. Gran Rosso

negroamaro primitivo IGT
Flaske med 75 cl. 
kr. 69,95

GOD ITALIENSK RØDVIN

GUDBJERG

Resultater Efterårsskydning

Stor bane:
1. Lars Thomsen  39 point
2. Jakob Thrane (omskydning) 38 point
3. Carl Victor (omskydning) 38 point
4. Birger Bro (omskydning) 38 point
5. Finn Boye  (omskydning) 38 point
6. Preben Dissing (omskydning) 36 point
7. Ove Christiansen (omskydning) 36 point
8. Steen Grønnemose (omskydning) 35 point
9. Kim Galsgaard  (omskydning) 35 point
10. Stefan Andersen  (omskydning) 35 point

Siddende salon:
 1. Max Rasmussen 34 point
 2. Birger Bro (omskydning) 33 point
 3. Finn Boye (omskydning) 33 point
 4. Dennis Boye (omskydning) 33 point
 5. Carl Victor (omskydning) 33 point
 6. Morten Boye (omskydning) 33 point

Stående salon:
 1. Max Rasmussen  34 point
 2. Finn Boye  33 point
 3. Morten Boye 32 point
 4. Carl Victor (omskydning) 31 point

Bedste serie:
Lars Thomsen 113 point

Til hverdag tager Tom sig af fruens og sin søn 
derhjemme, og trak sig fra arbejdsmarkedet 
for år tilbage for at kunne gøre netop det. Når 
stunderne er til det, nyder Tom en tur på golf-
banen. Det er ikke så meget for konkurrencen 
ved golfspillet, for det mener han ikke, han 
er specielt god til, men mere for det sociale. 
Det er jo en super anledning til at spise sam-
men både før og efter spillet, og så har han 
desuden dannet sin egen forening i den for-
bindelse, som han har kaldt ”Ringenes Herre”. 
Skuffende nok er det ikke en Tolkien fanklub 
– egentlig er det helt urelateret. Klubben er 
navngivet sådan, fordi de samler dåseringe til 

at støbe proteser, hvilket også er noget de gør 
i Serapion Ordenen. 

Man får efter en ret kort snak med Tom et 
klart billede af en mand, der nyder fællesska-
ber, god mad og ikke mindst øl. Alt sammen 
noget, vi alle kan nikke genkendende til. Men 
vigtigere endnu er hans øje for alle de små 
ting, han kan gøre, for at hjælpe andre men-
nesker. Så selvom en indsamlet dåsering hist 
og her ikke kræver meget arbejde fra hans 
side, kan det alligevel gøre en forskel for andre 
– og det i sig selv er jo det essentielle. 

skudt godt og mange ramte endda temmelig godt (se 
vinderne på side 10). Frokosten var leveret af Major-
gaarden, og der blev spist godt og meget. Det flotte 
arrangement sluttede ved 15 tiden.
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HAVNEPLADSEN 5 - 5700 SVENDBORG

Nyborgvej 110 - 5700 Svendborg - Tlf. 6221 0788

Leverandør af morgenbrød i 
Skyttehuset 
i hele 2018

FINANSIERING FORSIKRING SERVICE & REPARATION

Volkswagen Svendborg
Englandsvej 1 · 5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 15 05
www.vw-svendborg.dk

Og med Volkswargen Total kan den nemt blive din!
Alle fortjener den.

Tlf. 6280 0145
Frederiksø, 5700 Svendborg

HUSK at tilmelde dig 
on-line på www.skyttelaug.dk
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HAVNEPLADSEN 5 - 5700 SVENDBORG

SVENDBORG
TLF.  62 21 42 00

Få en gratis  
salgsvurdering  

og få solgt!

Nyborgvej 110 - 5700 Svendborg - Tlf. 6221 0788

Leverandør af morgenbrød i 
Skyttehuset 
i hele 2017

Klosterplads 9
5700 Svendborg
Tlf.: +45 62 21 38 80
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale 
samarbejdspartner

DATOER I 2017-18:
SÆT   ALLEREDE NU:✗
03. november Efterårsfest: (evt. 1. onsdag i november kl. 18:15)

07. marts Generalforsamling (1. onsdag i marts kl. 18:15)

10. maj 1. forskydning (Kr. Himmelfartsdag)

13. maj forskydning (Søndag efter Kr. Himmelfartsdag)

22. maj Pinseskydning: 3. Pinsedag

23. juni Sct. Hans aften

HUSK at tilmelde dig online på www.skyttelaug.dk

Indskud kr. 50,- + Bog om ”Laugets historie” kr. 100,- 
+ kontingent kr. 350,-, i alt kr. 500,- 
Indmeldelse kan kun ske online - via www.skyttelaug.dk

Klik her

Husk at udfylde her

Sådan bliver du indmeldt i 
Svendborg Borgerlige Skyttelaug

DATOER I 2018 og 2019:
SÆT   ALLEREDE NU:✗

7. november - Efterårsfest: Onsdag 7. november (John Mogensen tema)

5. december - JULEKSKYDNING - Onsdag 5. december, kl. 18.15

6. marts - Generalforsamling (1. onsdag i marts kl. 18:15)

Optagelse/Indskud kr. 450,- inkl. bog om ”Laugets historie” 

Årligt kontingent efterfølgende kr. 450,-

Indmeldelse kan kun ske online - via www.skyttelaug.dk
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AdvokatFyn a/s 
Kullinggade 31C - 5700 Svendborg

62 21 00 00 - advokatfyn.dk

Centrumpladsen 1 · 5700 Svendborg · +45 6221 1700
booking@hotel-svendborg.dk · www.hotel-svendborg.dk

Minigravemaskiner 1-5t
Læssemaskiner 
(Bobcat) 
Motortrillebør 
600-1600 kg
Dieseltromle
Betonhammer

Entreprenør-
maskiner

Entreprenør-
maskiner

JELLE-BO UDLEJNING SVENDBORG 
TLF. 6221 2790Rytterhaven 24 · 5700 Svendborg · Tfl. 62 21 27 90 · Fax 62 21 25 87

www.jelle-bo.dkVestergade 96 · 5700 Svendborg
+45 2787 6996 · info@vin-agenten.dk

Gerritsgade 31
5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 41 41

Mail: post@borsenbar.dk

Formand: Kim Galsgaard
Niels Hansens Vej 13
5700 Svendborg
Mobil 50 51 81 81
kim@galsgaard.dk

Kasserer: Christian Juhl Petersen
Niels Hansens Vej 17
5700 Svendborg
Mobil 23 20 06 00
cjp@interconnect.dk

Sekretær: Peter Diget
Heimdalsvej 10
5700 Svendborg
Mobil 22 60 67 50
pd@shgroup.dk

Festudvalg: Poul-Erik Andersen
Nyborgvej 94
5700 Svendborg
Mobil 27 83 30 70
pea@fyn-langeland.dk 

Skydebane: Lars Erik Nielsen
Strandhuse 15
5700 Svendborg
Mobil 4017 0505
nielsenriber@gmail.com

Bestyrelse/Billedarkivar/IT:
Lars Thomsen
Rolf Krakesvej 55, Thurø
5700 Svendborg
Mobil 20 11 88 08
lht@onehouse.dk

Skyttehuset: Ove Christiansen
Troldeskovvej 19, 5700 Svendborg
Privat 62 21 73 35
ovechristiansen@privat.dk

Redaktør/Restauratør:
Stefan H. Andersen
Fåborgvej 24, 5762 V. Skerninge
Mobil 20 29 39 49
stefan@jump-out.dk

Konge:
Tom Jørn Jørgensen
Hjortøvænge 30
5700 Svendborg
Tlf. 31 21 73 99
jato@it.dk

Prins:
Daniel Frederiksen
Vestergade 165 C
5700 Svendborg
Tlf. 63 60 20 02
daniel@uptime.dk

ADRESSELISTE
for bestyrelse og tilforordnede i
Svendborg Borgerlige Skyttelaug

Skyttelaugstidende
Medlemsblad for Svendborg Borgerlige Skyttelaug rundsendes 4 gange
årligt til alle vore medlemmer og til vore annoncører.
Skyttelaugstidende finansieres ved velvillig annoncørstøtte og annoncering tegnes
ved redaktionen. Annoncørerne gør det muligt at udsende bladet GRATIS - husk det,
når du handler eller skal bruge tjenesteydelser.
Der er mulighed for følgende annoncer i Skyttelaugstidende:
30 x 60 mm til kr. 1.000,- pr. år
60 x 60 mm til kr. 2.000,- pr. år
30 x 120 mm til kr. 2.000,- pr. år
60 x 120 mm til kr. 4.000,- pr. år
90 x 120 mm til kr. 5.000,- pr. år halvside
180 x 120 mm til kr. 7.500,- pr. år helside

Alle priser er eksl. moms. Indhold kan ændres fra blad til blad.

Alle annoncer opkræves forud et kalenderår ad gangen, og løber indtil det opsiges  
til kassereren senest 3 måneder før udløb (30.9 året før)

Nye annoncører vil have mulighed for en ½ sides artikel om deres virksomhed.

Andre annoncører vil også have mulighed for en artikel mod betaling.

Redaktion: Stefan H. Andersen, mobil: 20 29 39 49, e-mail: stefan@harbograf.dk

Næste nummer udkommer i februar 2019.

Meld venligst adresseændring og opsigelser til:  
Christian Juhl Petersen, E-mail: cjp@interconnect.dk
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HARBOES

SYNL IGHEDS BUREAU

INTERACT IV

??????

STEFA N’s  G RA F ISKE  UNIV ERS

GRAFISKE  UNIVERS

HARBOES
GR AFISKE  BUREAU

HARBOES
GRAPHICS

HARBOES
G R A F I S K

HARBOGRAF

Frederiksgade 8 • Kvægtorvet • 5700 Svendborg 
Tel. 20 29 39 49 • www.harbograf.dk

- hjælper dig og din virksomhed 
med alt, der er med til at gøre 
dit firma mere synligt. Lige fra 
design af logo, brevlinje, brochurer, 
løsblade og annoncefremstilling. 
Vi har også stor erfaring med 
skiltning og bilreklame. 

Vi sørger for, at din virksomhed 
rent reklamemæssigt bliver dækket 
helt ind -naturligvis med respekt 
for det signal, som du vil sende til 
omverdenen.

Selv et visitkort kan være vigtigt. 
Det skal se ligeså professionelt ud 
som din virksomhed.

Bilreklame

Fræset logo til facaden

Havnetrappen
Ny trappe forbinder havn og handelsgader   .  .  .  .  .  .  .  .  side  4Freia i 120år

Danmarks ældste sejlførende stålskib   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   side  6-7Nye udstillingerMuseum for Lystsejlads på Frederiksø   .  .  .  .  .  .  .  .  .  side 16-17
2017
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