Roskilde den 2. juni 2019
De nye skydebrødres tale til selskabet.

Ærede Skydebrødre.

I forrige uge blev jeg ringet op af Henrik Brandt, som spurgte om jeg ikke ville holde en tale på
vegne af de nye skydebrødre. Det sagde jeg ja til, og nu står jeg så her, med talen i hånden.

Det som jeg måske ikke fik sagt helt klart og tydeligt til Henrik er – (jeg havde travlt med noget
arbejde), men som jeg så har mulighed for at sige nu – er, at det jo er en stor ære, at få lov at
holde denne tale på vegne af de nye skydebrødre.

For dem af jer som ikke kender mig (og det er nok de fleste) kan jeg fortælle at jeg hedder Peter
Westergaard, er 45 år, bor i Trekroner, er gift med Randi som er jurist, og har to drenge på
helholdsvis 12 år og 16 år. Jeg er uddannet ingeniør, og arbejder som projektchef og medejer i et
entreprenørselskab som hedder WR Entreprise, som primært bygger større boligbyggerier for det
man kalder professionelle bygherre.

I øjeblikket er jeg ved at færdiggøre 1250 lejligheder i Københavns Sydhavn, med bla. Danmarks
længste sammenhængende boligkarré.

Og som jeg gerne underholder med – så siger jeg altid at det er Danmarks største hus, bygget af
Danmarks mindste Projektchef.

Når, men nok om mig. Hvorfor ønsker man optagelse i sådan et selskab, som Roskilde og Omegns
fugleskydnings selskab?

For mig er det primært 2 grunde:

Den første grund er det sociale element – altså det at møde og lære nogle nye spændende
mennesker fra lokalområdet at kende – det ser jeg meget frem til, og jeg er sikker på de andre nye
skydebrødre har det på samme måde.

Den anden grund er at i denne tid, hvor alt skal gå stærkt, og tilbuddene er uendelige, og vi
hopper fra det en til det andet tilbud eller arrangement – er det dejligt at være blevet en del at et
selskab med en stærk historisk og kulturel forankring – og en lokal forankring.

Hvor man dyrker og fastholder nogle traditioner, og har et fællesskab med mange arrangementer ikke mindst den årlige fugleskydning, som vi afholder i dag.

At en forening kan bestå fra 1787 til 2019 - 1787? det er altså rigtig mange års siden! - og på
mange måder et interessant år.

Fx underskrives den amerikanske forfatning i 1787 i Philadelphia, og Mozarts opera Don Giovanni
har premiere i Prag.

I øvrigt handler Don Giovanni om Don Juan, en skruppelløs kvindebedårer, som kaster sig ud i alle
slags eventyr med det ene formål at erobre kvindehjerter. – jeg tænker ikke at en sådan type
kunne blive optaget i dette fine selskab?

Men at et selskab kan bestå i så mange år, kan kun lade sig gøre ved at der dels er nogle ildsjæle
som brænder for opgaven, og så det simple faktum at en forsamling mænd med en forud
defineret opgave, skydevåben, og mad og drikke – simpelthen ikke kan slå fejl, og kun kan være en
succes ☺

Tak fordi jeg måtte tale, på denne dag.

