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Formanden har ordet
Kære skyttebrødre
Nu er der endelig lys for enden af 
tunnelen. Vaccinerne har gjort de-
res virkning, så det nu bliver mu-
ligt atter at mødes i skyttehuset. 
DGI har stadig nogle begræns-
ninger, men ikke mere end vi har 
vurderet, at det er muligt at afvikle 
skydninger igen. Vi sørger for 
sæbe og sprit. Så skal I selv sørge 
for vaccine og coronapas. 

Så i dette blad er der indbydelse til 
efterårsskydning, hvor jeg glæder 
mig til, at vi atter kan være samlet. 

I vil se at skyttehuset har fået en 
væsentlig, og hårdt savnet opgra-
dering. Baren er blevet opgraderet 

til et køkken, med rindende vand 
og afløb. Se nærmere i dette blad. 
Stor tak til Poul Erik og Ove.

Vi inviterer også til efterårsfest. Se 
indbydelsen i bladet.

Mange skyttehilsner  
Kim Galsgaard 

Formand
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Efterårsskydning d. 12. September
DAGENS PROGRAM:

 Kl. 08.00  Kaffe m/ rundstykke/wienerbrød/lille en
 Kl. 09.00  Skydningerne starter
	 Kl.	09.00		 Der	kan	rafles	og	spilles	kort.
	 Kl.	13.00		 Der	serveres	stegt	flæsk	m/1	øl
	 Kl.	13.45		 Præmieuddeling	!!

Maden leveres af Svend. . . MAJORGAARDEN.
Yderligere drikkelse kan købes hele dagen.

Havnen - Svendborg - 62 21 18 75

Sørupvej 29 · 5700 Svendborg · 23 200 600· www.interconnect.dk

Alt dette får 

du for kun 

Kr. 235,-

HUSK at tilmelde til efteråsskydning 

online på

www.skyttelaug.dk

Tilmeldingsfrist
Den 6. september
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Svendborg Borgerlige Skyttelaugs
197’ende 3. pinsedag
Startede traditionelt kl. 4.45, hvor fane-
bærer, sekretær og Peder Most Garden 
samledes i Bagergade til den traditio-
nelle morgenvækning.
Selve morgenvækningen af statsmi-
nister og prins Lars Erik Nielsen, 
kong Peter Diget og borgmester Curt 
Sørensen forløb planmæssigt i et lidt 
overskyet junivejr.
Kl. 7.30 samledes regenterne og de tre 
hvide piger med de mødte skyttelaugs-
medlemmerne foran Anne Hviids 
Gård. Madam Børresen og den tidligere 
restauratør i Borgerforeningen Otto 
Kildegaard modtog de ca. 55 frem-
mødte skytter.
Statsminister Lars Erik Nielsen bød 
velkommen, hvorefter Kong Peter Diget 
på regenternes vegne bød på øl og 
Gammel Dansk efter hans traditionelle 
tale.
Udmarchen til Christiansminde skete i 
et junivejr, hvor solen stråler kom igen-
nem og med fuld musik af Peder Most 
Garden i front og stråhatte til skytterne. 
Regntøjet blev heller ikke brugt i år.
KL. 8.45 ankom optoget til Christians-
minde, hvor der blev afsunget et vers af 
”Der er ingenting der maner”, medens 
Dannebrog gled til tops.
Optaget fortsatte til skyttehuset, hvor 
statsministeren b d velkommen og 
balloterede de nye medlemmer. Alle 
nye medlemmer blev godkendt uden 
protester.
Herefter overdrog han ordet til skydele-
der Lars Jakobsen, som uddelte Jørgen 
Folmer Hansen

Tilbageblik - 3. Pinsedag 29. maj 2012
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Bent Feldingbjerg Nielsen

Ryttervej 8
5700 Svendborg Tlf. 62 21 14 84
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GERRITSGADE 34 · 5700 SVENDBORG · TLF. 62 21 19 20

Inviter til fest
Bregninge Kro

leverer også maden ud af huset
                                                    tlf. 62 22 54 75

                    

Frederiksø, 5700 Svendborg
Tlf. 6280 0145

                                                               

                             

3AAnlægsgartnerfi rmaet

Anlægsgartnerfi rmaet 3A · Fyn a/s
Skovhaven 4, 5700 Svendborg

www.3a.dk

Telefon 62 22 12 05
 3A er medlem af Danske Anlægsgartnere
– vi bygger grønt med garanti

                              

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Korsgade 2 • 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 55 01

www.bregningekro.dk 

Din lokale 
samarbejdspartner

Speciale: Køkken, 
bad og garderobe

Rødhøjsvej 21
5772 Kværndrup

Tlf: 62 20 59 81
Mobil: 23 32 59 81

Ryttermarken 3                                       
5700  Svendborg

Svendborg Borgerlige Skyttelaugs 
197’ende 3. pinsedag 
Startede traditionelt kl. 4.45, hvor 
fanebærer, sekretær og Peder Most 
Garden samledes i Bagergade til 
den traditionelle morgenvækning.

Selve morgenvækningen af stats-
minister og prins Lars Erik Nielsen, 
kong Peter Diget og borgmester 
Curt Sørensen forløb planmæssigt i 
et lidt overskyet junivejr.

Kl. 7.30 samledes regenterne og de 
tre hvide piger med de mødte skyt-
telaugsmedlemmerne foran Anne 
Hviids Gård. Madam Børresen og 
den tidligere restauratør i Borger-
foreningen Otto Kildegaard modtog 
de ca. 55 fremmødte skytter. 
Statsminister Lars Erik Nielsen bød 
velkommen, hvorefter Kong Peter 
Diget på regenternes vegne bød på 
øl og Gammel Dansk efter hans 
traditionelle tale.

Udmarchen til Christiansminde 
skete i et junivejr, hvor solen ståler 
kom igennem og med fuld musik af 
Peder Most Garden i front og strå-
hatte til skytterne. Regntøjet blev 
heller ikke brugt i år.
 
KL. 8.45 ankom optoget til Christi-
ansminde, hvor der blev afsunget 
et vers af ”Der er ingenting der 
maner”, medens Dannebrog gled til 
tops.

Optaget fortsatte til skyttehuset, 
hvor statsministeren bød velkom-

3. Pinsedag 29. maj 2012

Fortsætte side 10
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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

www.hybel-vvs.dk · 62 21 01 56

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 22

Pokalen for de 5 bedste serier ved for-
skydningen, hvorefter dagens skydning 
blev åbnet.
Vinder i år blev Kenneth Jensen med 181 
point.
Han fik værdigheden efter en serie med 
høje point.
Den komplette præmieliste foreligger 
hos skydelederen.

Skydningen fortsatte indtil kl. 11.00, hvor de 
fremmødte medlemmer med fane og trom-
mer fra Peder Most Garden, marcherede til 
den traditionelle frokost, hvor der i  r deltog 
ca. 90 personer.
Statsminister Lars Erik Nielsen bød velkom-
men, og som tidligere år blev Preben Mohr 
valgt til toastmaster.
Dette klarede han i vanlig sikker stil på rim.
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men og balloterede de nye 
medlemmer. Alle nye medlemmer 
blev godkendt uden protester.

Herefter overdrog han ordet til 
skydeleder Lars Jakobsen,
som uddelte Jørgen Folmer Han-
sen Pokalen for de 5 bedste serier 
ved forskydningen, hvorefter 
dagens skydning blev åbnet.

Vinder i år blev Kenneth Jensen 
med 181 point.

Han fik værdigheden efter en 
serie med høje point.

Den komplette præmieliste fore-
ligger hos skydelederen.
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11.00, hvor de fremmødte med-
lemmer med fane og trommer fra 
Peder Most Garden, marcherede 
til den traditionelle frokost, hvor 
der i år deltog ca. 90 personer.

Statsminister Lars Erik Nielsen 
bød velkommen, og som tidligere 
år blev Preben Mohr valgt til 
toastmaster.

Dette klarede han i vanlig sikker 
stil på rim.

De traditionelle taler af konge, 
prins, statsminister, og borgme-
ster samt de hvide piger. De hvide 
piger havde valgt at dele talen, så 
alle 3 kom til orde. Talerne blev 
holdt i ovennævnte rækkefølge.

Talen for Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe II, blev i år 

holdt af politikommisær Niels Chr. 
Larsen ved Svendborg Politi. 

Efter frokost fortsatte skydningen, 
og kl. 15.30 kunne den nye konge 
og prins udråbes fra skyttehusets 
trappe.

Konge blev ved stikskud restauratør 
Ole Krosteig skudt af Birger Bro.

Prins blev Oluf Christensen på 
point skudt af Lars Erik Nielsen.

Vedrørende de øvrige resultater 
henvises til skydelisterne, som 
beror hos skydelederen.

Efter endt præmieuddeling sluttede 
dagen med et ”leve” for Svendborg 
Borgerlige Skyttelaug.

I år har man valgt ikke at holde 
aftenfest. I stedet var der sørget for 
pølser og brød til alle skytter og til-
skuere efter præmieoverrækkelsen. 

Pølserne var sponse-
ret af Richardts Kød 
og brød af Føtex. 
Dagen sluttede kl. 
17.30.

Endnu en 3. pinsedag, 
der holdt sig inden-
for de rammer, der 
altid har eksisteret i 
Svendborg Borger-
lige Skyttelaug, var 
overstået.

Fortsat fra side 7
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Fortsat fra side 7
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Ryttermarken 3 · 5700 Svendborg
www.ri-bol.dk · Tlf. 62 21 14 84

Sammen med dig skaber vi økonomisk frihed!
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De traditionelle taler af konge, prins, 
statsminister, og borgmester samt de 
hvide piger. De hvide piger havde valgt 
at dele talen, så alle 3 kom til orde. 
Talerne blev holdt i ovennævnte ræk-
kefølge. Talen for Hendes Majestæt 

Dronning Margrethe II, blev i år holdt 
af politikommisær Niels Chr. Larsen ved 
Svendborg Politi.
Efter frokost fortsatte skydningen, og 
kl. 15.30 kunne den nye konge og prins 
udråbes fra skyttehusets trappe.

Fortsætter side 10
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we make IT work

Sørupvej 29
5700 Svendborg

62 22 00 00 
www.onehouse.dk

Vi glæder os til at se vore naboer fra
Svendborg borgerlige Skyttelaug
til møder, til selskaber eller når I

bare vil forkæle jer selv i hverdagen.
Christiansmindevej 16
5700 Svendborg
Tlf. 6221 9000
www.christiansminde.dk
www.outdoor.christiansminde.dk

Pris på labels

Kr. 50,- stk.

Måler ca. 8x10 cm

På opfordring fra medlemmer, har vi fremstillet en label til 
bilens bagrude, eller hvor man nu vil placere denne.
Der er to udgaver hvid+grøn og guld, grøn og hvid
Kan købes ved vores arrangementer i skyttehuset.
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Østergade 19
5881 Skårup
Telefon: 6223 1023
Mobil: 3088 8948

www.skaarup-malerforretning.dk

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

Konge blev ved stikskud restauratør Ole 
Krosteig skudt af Birger Bro.
Prins blev Oluf Christensen på  point 
skudt af Lars Erik Nielsen.
Vedr rende de øvrige resultater henvises 
til skydelisterne, som beror hos skydele-
deren.

Efter endt pr mieuddeling sluttede da-
gen med et ”leve” for Svendborg Borger-
lige Skyttelaug.
I år har man valgt ikke at holde aftenfest. 
I stedet var der sørget for pølser og brød 
til alle skytter og tilskuere efter præmie-
overrækkelsen.
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bød velkommen, og som tidligere 
år blev Preben Mohr valgt til 
toastmaster.

Dette klarede han i vanlig sikker 
stil på rim.

De traditionelle taler af konge, 
prins, statsminister, og borgme-
ster samt de hvide piger. De hvide 
piger havde valgt at dele talen, så 
alle 3 kom til orde. Talerne blev 
holdt i ovennævnte rækkefølge.

Talen for Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe II, blev i år 

holdt af politikommisær Niels Chr. 
Larsen ved Svendborg Politi. 

Efter frokost fortsatte skydningen, 
og kl. 15.30 kunne den nye konge 
og prins udråbes fra skyttehusets 
trappe.

Konge blev ved stikskud restauratør 
Ole Krosteig skudt af Birger Bro.

Prins blev Oluf Christensen på 
point skudt af Lars Erik Nielsen.

Vedrørende de øvrige resultater 
henvises til skydelisterne, som 
beror hos skydelederen.

Efter endt præmieuddeling sluttede 
dagen med et ”leve” for Svendborg 
Borgerlige Skyttelaug.

I år har man valgt ikke at holde 
aftenfest. I stedet var der sørget for 
pølser og brød til alle skytter og til-
skuere efter præmieoverrækkelsen. 

Pølserne var sponse-
ret af Richardts Kød 
og brød af Føtex. 
Dagen sluttede kl. 
17.30.

Endnu en 3. pinsedag, 
der holdt sig inden-
for de rammer, der 
altid har eksisteret i 
Svendborg Borger-
lige Skyttelaug, var 
overstået.

Fortsat fra side 7

Fortsætter side 13
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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 Bregningevej 30 · 5700 Svendborg 

Tlf: 27 61 09 52

Fåborgvej 31
5762 Vester Skerninge

Telefon 62 24 20 48

www.vesterskerningebilerne.dk

Lej skyttehuset

Svendborg borgelige Skyttelaug´s
Hus i Christiansminde:

Kontakt Poul Erik Andersen, for yderligere oplysninger, 
Mobil 27 83 30 70, pea@fyn-langeland.dk  
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HAVNEPLADSEN 5 - 5700 SVENDBORG

AdvokatFyn a/s 
Kullinggade 31C - 5700 Svendborg

62 21 00 00 - advokatfyn.dk

Tlf. 6262 3876

DATOER I 2021-2022:
SÆT   ALLEREDE NU:✗
12. september  Efterårsskydning: (2. søndag i september)

19.	september		 Idrætsskydning	(3.	søndag	i	september)

  3. november  Efterårsfest: (evt. 1. onsdag i november kl. 18:15)

  1. december Juleskydning (1. onsdag i december kl. 18:15)

  2. marts 2022  Generalforsamling (1. onsdag i marts kl. 18:15)

Herunder	er	datoerne	for	2021,	men	de	er	desværre	noget	usikre	pga.	Corona.
Sandsynligvis bliver den første aktivitet nok først Efterårsskydningen. Årets vigtige datoer:

HUSK at tilmelde dig 
on-line på www.skyttelaug.dk

HUSK Coronapas
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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.

Fåborgvej 13 · 5762 Vester Skerninge · Telf. 71 99 52 44

Leverandør af morgenbrød i
Skyttehuset i hele 2021

Vores nye åbningstider: 
Mandag til fredag  kl. 6-17
Lørdag/søndag/helligdage kl. 6-15

Pølserne var sponseret af Richardts Kød 
og brød af Føtex.
Dagen sluttede kl. 17.30.
Endnu en 3. pinsedag, der holdt sig 

indenfor de rammer, der altid har eksi-
steret i Svendborg Borgerlige Skyttelaug, 
var overstået.

10 11
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Vinder i år blev Kenneth Jensen 
med 181 point.

Han fik værdigheden efter en 
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Den komplette præmieliste fore-
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11.00, hvor de fremmødte med-
lemmer med fane og trommer fra 
Peder Most Garden, marcherede 
til den traditionelle frokost, hvor 
der i år deltog ca. 90 personer.

Statsminister Lars Erik Nielsen 
bød velkommen, og som tidligere 
år blev Preben Mohr valgt til 
toastmaster.

Dette klarede han i vanlig sikker 
stil på rim.

De traditionelle taler af konge, 
prins, statsminister, og borgme-
ster samt de hvide piger. De hvide 
piger havde valgt at dele talen, så 
alle 3 kom til orde. Talerne blev 
holdt i ovennævnte rækkefølge.

Talen for Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe II, blev i år 

holdt af politikommisær Niels Chr. 
Larsen ved Svendborg Politi. 

Efter frokost fortsatte skydningen, 
og kl. 15.30 kunne den nye konge 
og prins udråbes fra skyttehusets 
trappe.

Konge blev ved stikskud restauratør 
Ole Krosteig skudt af Birger Bro.

Prins blev Oluf Christensen på 
point skudt af Lars Erik Nielsen.

Vedrørende de øvrige resultater 
henvises til skydelisterne, som 
beror hos skydelederen.

Efter endt præmieuddeling sluttede 
dagen med et ”leve” for Svendborg 
Borgerlige Skyttelaug.

I år har man valgt ikke at holde 
aftenfest. I stedet var der sørget for 
pølser og brød til alle skytter og til-
skuere efter præmieoverrækkelsen. 

Pølserne var sponse-
ret af Richardts Kød 
og brød af Føtex. 
Dagen sluttede kl. 
17.30.

Endnu en 3. pinsedag, 
der holdt sig inden-
for de rammer, der 
altid har eksisteret i 
Svendborg Borger-
lige Skyttelaug, var 
overstået.

Fortsat fra side 7
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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 samt udlejning  
af Skyttehus: Poul-Erik Andersen
Rønnows Gader 5 C
5700 Svendborg
Mobil 27 83 30 70
pea@fyn-langeland.dk 

Skydebane: Bjarne Hansen
Wiggers Park 104  
5700 Svendborg
Mobil 50 51 81 85
bh@onehouse.dk

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@harbograf.dk

Konge:
Christian S. Grønnemose-Wilhelm
Rolf Krakes Vej 47, Thurø
5700 Svendborg
Mobil 22 21 69 55
Caswcash@gmail.com  

Prins:
Ole Clausen
Strandgade 50 
5700 Svendborg
Mobil 22 72 08 01
ohclausen@yahoo.dk 

ADRESSELISTE
for bestyrelse og tilforordnede i
Svendborg Borgerlige Skyttelaug
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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.dk

Gerritsgade 31
5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 41 41

Mail: post@borsenbar.dk

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

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
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