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SKYTTELAUGSTIDENDE
Svendborg

borgerlige Skyttelaug
39. årgang September 2022 Nr. 3

Se inde i bladet: 
Formanden har ordet  Side       2

3 pinsedag er tilbage  
- Festdag i Christiansminde Side 3-13

HUSK at tilmelde til 
Efteerårsfest

www.skyttelaug.dk
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Havnen - Svendborg - 62 21 18 75

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

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

Leverandør af morgenbrød i
Skyttehuset i hele 2022

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

3 pinsedag er tilbage  
-Festdag i Christiansminde
Svendborg borgerlige Skyttelaug afholdt 
skydninger 3 pinsedag den 7. juni, efter et 
par års pause pga. Corona. 

Pinseskydningen er Laugets store festdag, 
hvor forårets skydninger kulminerer med 
udnævnelse af Konge og Prins.

Vi kan stolt meddele at Per Jørgensen 
blev året nye Konge skudt på eget stik-
skud. Han flyttede til byen sammen med 
sin kone i 2018. De kom fra Otterup og 
til Tved. Samme år blev Per medlem af 
Skyttelauget. Han har skudt en del da han 
var i 20 og 30’erne, men ellers ikke rørt et 

Formanden har ordet
Kære skyttebrødre
Det er en fornøjelse at se så mange 
dukke op til vores arrangementer og 
nyde en dag med os i skyttehuset. 3. 
pinse dag var en stor succes. Vi fik en 
ny konge og prins, Kong Per og Prins 
Michael som begge er engageret ved 
vores bestyrelsesmøder. Vi glæder os 
til at se hvad de finder på til efterårs-
festen, de holder kortene tæt ind til 
kroppen.

Efterårsskydningen gik over al for-
ventning, og det var en glæde at se 
flere nye ansigter denne dag. Idræts-
skydningen er lige om hjørnet, hvor 
vores bedste skytter skal kæmpe imod 
andre foreninger om hæder og håne-
ret. Vi tager kampen op for at vinde 
trofæet tilbage. De bedste hilsner  

Formand 
Anders Bach Mertz
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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

plerer: ”Det gør det selvfølgelig ikke min-
dre sjovt at vinde, men det primære er nu 
fællesskabet og hyggen.”   

Årets prins blev Revisor Michael Morten-
sen med 39 point skudt af Frederik Krøis. 
Michael har gennem et helt liv været aktiv 
i Skyttelaug med blandt andet mange år 
som Laugets sekretær. En rolle han stop-
pede med for nogle år siden. Michael er 
dog stadig et stort aktiv for foreningen, 
når Lauget historie skal fortælles. Ligele-
des er han for år tilbage blevet æresmed-
lem i Svendborg Borgerlige Skyttelaug.

Frederik Krøis, som skød Michael til 

Prins, er et af Laugets yngste medlem-
mer. Han er lige startet sammen med en 
del andre unge nye medlemmer i Lauget.  
De unge er faldet godt til i foreningen og 
giver er frisk pust i Lauget. Det er dejligt, 
at vi på den måde kan være sikre på at 
Lauget kan forsætte med at udvikle sig og 
bestå i flere hundrede år mere – de første 
200 er jo gået meget godt. 

3. Pinsedag, var i Svendborg tidligere en 
fridag for skolebørn, og en halv fridag 
for butiksejere. Dette er stoppet for flere 
år siden, men dagen bliver stadig fejret af 
Svendborg Borgerlige Skyttelaug. 

våben i mange år. ”Det var derfor oplagt 
for mig at komme med i Skyttelauget, og 
selvom synet ikke er, hvad det har været, 

så jeg var noget overrasket over mit resul-
tat. Jeg vil dog betegne det som et heldigt 
skud”, lyder det fra Kongen selv, der sup-
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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

Sammen med dig skaber vi økonomisk frihed! Der er også plads til 
din annonce

Kontakt 
Bestyrelsen i 

Svendborg Borgelige Skyttelaug

Lauget starter med march fra Anne Hvi-
des Gaard kl. 8.00, efter at Konge og Prins 
er afhentet tidligt om morgenen på de-
res bopæl. En anden fast tradition er, at 
Byens Borgmester byder på morgenbrød 
på rådhuset kl. 7.00. Man marcherer ud 

til skyttehuset i Christiansminde med 
musik i front. Og her skete der ligeledes 
noget nyt i år. Peder Most Garde, som har 
gået forrest i mange år var skiftet ud med 
god New Orleans Jazz – et utroligt festlidt 
indslag, som gav nyt liv til turen ligesom. 

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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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

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

Bregningevej 30 · 5700 Svendborg 
Tlf: 27 61 09 52

Fåborgvej 31
5762 Vester Skerninge

Telefon 62 24 20 48

www.vikingbus.dk

Marchen blev fulgt op af Det lille Futtog 
kørte bagerst i optoget for at transportere 
Laugets ældste medlemmer. Kl. 11 mar-

cheres der med tromme op til Hotel Chri-
stiansminde, hvor frokosten traditionen 
tro blev indtaget inkl. faste taler afholdt. 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

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.

AdvokatFyn a/s 
Kullinggade 31C - 5700 Svendborg

62 21 00 00 - advokatfyn.dk

Tlf. 6262 3876

Kl. 14 marcheredes tilbage til Skyttehu-
set, hvorefter man kl. 16 udråbte årets nye 
Konge og Prins. Dagen sluttede med grill-
pølser for Laugets medlemmer, familie og 
venner. Vil man vide mere om SBS kan 

man finde info på www.skyttelaug,dk. Vi 
er altid på jagt efter nye skyttebrødre.

Poul Erik Andersen 
Festudvalgsformand

DATOER I 2022/2023:
SÆT   ALLEREDE NU:✗

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

18/09-2022 Idrætsskydning (3. søndag i september) 

02/11-2022 Efterårsfest: (evt. 1. onsdag i november kl. 18:15) 

07/12-2022 Juleskydning (1. onsdag i december kl. 18:15) 

01/03-2023 Generalforsamling (1. onsdag i marts kl. 18:15) 

18/05-2023 1. forskydning (Kr. Himmelfartsdag)

21/05-2023 2. forskydning (Søndag efter Kr. Himmelfartsdag) 

30/05-2023 Pinseskydning: 3. Pinsedag

23/06-2023 Sct. Hans aften
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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

Formand: Anders Bach Mertz
Tranebærvænget 11 
5700 Svendborg 
Tlf. 24295673
Email: mertz1@hotmail.com

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:
Konge Per Jørgensen
Walkendorffsvej 13,  
5700 Svendborg
norberg@live.dk
  

Prins:
Prins Michael Mortensen
Klampenborgvej 9,  
5700 Svendborg
michael@anmi.dk

ADRESSELISTE
for bestyrelse og tilforordnede i
Svendborg Borgerlige Skyttelaug
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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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