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Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab 

 
Fuglekonge  

År:  2017  

Navn: Henrik Dyrvig 

Fødselsår: 1965 

Titel: Projektleder 

Adresse: Lundegårdshegnet 82 

 4030 Tune 

Tlf: 26377130 

Medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab siden: 1. juli 2013 

Skytten 

 

Navn:  Bjarne Tage Hansen  

Adresse:  Motelvej 36, 4000 Roskilde 

Våben:  Anschütz salonrifel type 1416-cal 

Medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab siden: 

2. juli 2001 

Kommentarer til skydningen: Fra Sct. Hans og i perioden frem 

til fugleskydningen havde vejret været tvivlsomt. Det skulle 

dog på dagen vise sig, at blive ganske pænt, så skydebrødrene fik tørvejr og middel 

temperatur. 

110 skydebrødre deltog ved fugleskydningen, og et tilsvarende antal ved den efterfølgende 

frokost. 563 skud blev løsnet, før fuglen var faldet. 

 

Fugleskydningens afvikling 

Sted: Restaurant Håndværkerens have 

Dato: 4. juli 2017 

 

Fugleskydningsskiven 

Motiv 

Den tapre landsoldat omgivet af skinner med de tre bynavne: Fredericia, Nyborg og Roskilde, 

bogstaverne A & N samt M & A, medaljer for Visit Roskilde/GoOrange ambassadør samt 

æresoberst i Roskilde Garden og noderne til ”Don´t Worry, Be Happy”. På rammen to 

Roskilde Gardere. 

 



 Roskilde Museum 
 

Uddybende forklaring på motivvalg: 

Den tapre landsoldat er med, da jeg er født i Fredericia. Jeg er født på sygehuset og boede 

indenfor voldene og er dermed fæstningsdreng. Skinnerne og de tre bynavne er med, da jeg er 

født i Fredericia, min fars arbejde ved jernbanen førte mig til Nyborg og mit eget arbejde ved 

jernbanen førte mig til Roskilde. Bogstaverne A & N ved Nyborg hentyder til, at der fandt jeg 

min hustru, Anja, samt der fik vi vores ældste søn. Nicklas. Bogstaverne M & A ved Roskilde 

hentyder til, at der fik vi vores anden søn, Marco, samt vores første (og indtil nu eneste 

barnebarn), Arthur. 

De to medaljer hentyder til, at jeg er Visit Roskilde/GoOrange ambassadør samt æresoberst i 

Roskilde Garden. 

Noderne viser, at musik altid og stadig betyder meget for mig. Har så her valgt noderne til 

Bobby McFerrins nummer ”Don’t Worry, Be Happy”, da det samtidig er den filosofi, jeg 

prøver at efterleve. 

De to Roskilde gardere på rammen er med, da jeg var med til at lave dette nye logo for år 

tilbage. Samt at jeg har brugt en del tid i forbindelse med Garden. De to gardere står og kigger 

ud i verden for at se muligheder. 

Skrifttypen der er brugt, er den DSB bruger på deres skilte. 

 

Skiven malet af 

Navn:   Jeppe Emil Drews 

Adresse:   Ringstedvej 8 

  4000 Roskilde 

Tlf.:  46366045 / 21246045 

Skema udfyldt af: Henrik Dyrvig 

Dato: 07.02.2018 

Foto 

Neg.nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 


