
 
 

Kære Skydebrødre. 
 
Den dejlige Jul og det spændende Nytår står for døren, og i 
den anledning Vil bestyrelsen ønske en rigtig god Jul og et 
godt og lykkebringende Nytår. Vi vil gerne sige tak, for året 
der svandt og for Jeres hyggelige og positive deltagelse i årets 
arrangementer. 
Vor Fuglekonge Knud Jørgen Vest præsenterede udkastet til 
hans malede skive ved Nytårskuren og der var enighed om, 
at den også ville blive modtaget med begejstring af skyde-
brødrene hvilket også viste sig at blive tilfældet. 
 
Til Fugleskydningsdagen mødte vore skydebrødre op med 
højt humør, vejret var med os og alt forløb som sædvanligt 
fortræffeligt. Vores charmerende borgmester holdt som sæd-
vanlig en god tale foran det gamle Rådhus, hvorefter vi 
marcherede til Restaurant Håndværkeren hvor vi efter at 
Knud Jørgen Vest 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 Pauli Hansen, 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 2015. Udfaldet af konkurrencen varsler at 
nye generationer kommer til, suveræn vinder blev Kim Gre-
gersen. 
 
Renoveringen af vores malede skiver skrider sikkert frem, 
godt hjulpet af donationer fra skydebrødre og virksomheder 
Per Handberg arbejder ihærdigt med at få vores malede ski-
ver udstillet på bedst mulige måde, og det lykkedes at lave 
en aftale om ophængning af 60 af vore malede skiver til 
stor tilfredshed for vores borgmester. 
 
Og, kære skydebrødre, I kan være sikre på, at vor nyheds-
tjeneste ihærdigt styret af Henrik Brandt, vil holde jer orien-
teret 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 familie en glædelig Jul og et godt 
Nytår. 
 
  

På bestyrelsens vegne 
Ebbe Overgaard 
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