
Talen for selskabet 
 v/ Fugleskydningsfrokosten den 10.8.2021 

 

Af skyttebroder Jesper Folke Andersen 

 

[Indledning] 

Jeg er blevet betroet den ære, at holde årets tale for vores ærværdige selskab - Roskilde og Omegns 

Fugleskydningsselskab anno 1787. 

 

Da jeg er nyligt indtrådt i selskabet, har jeg af gode grunde ikke erfaring med, hvorledes en sådan tale skal 

holdes, så jeg har derfor rådført mig lidt hos en respekterede skydebror. 

 

Denne højt respekterede skydebror fortalte mig, at en sådan tale skal være både lang, højtidelig og dække 

selskabets 234 årige historie.  

 

Så derfor håber jeg, at I alle har fået stillet den værste sult og i øvrigt sidder nogenlunde behageligt, for nu vil 

jeg starte tilbage i det herrens år 1787 - [kunstpause] nej, spøg til side, jeg skal nok begrænse mig til kun at 

berette om de sidst 100 år - skål! 

 

[Tak for optagelsen] 

På vegne af samtlige de nye skydebrødre, vil jeg gerne takke proponenterne for den tillid I har vist os, ved at 

indstillede os til medlemskab af fugleskydningsselskabet. 

 

En tak skal også lyde til alle jer skydebrødre som stemte for vores optagelse i selskabet, vi er beæret over, at 

være sammen med jer her i dag til dette års fugleskydning. 

 

Jeg skal bede de nye skydebrødre (Bo, Daniel og Per) rejse sig - [pause], må vi udbringe en skål for vores nye 

venner i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab [skål]. 

 

[Hvad er fugleskydningsselskabet] 

Da jeg aftalte med skydebror Henrik Brandt om at holde denne tale, kom jeg uforvarent til at sige 

'foreningen' om dette ærværdige selskab. Jeg kan godt betro jer - [kunstpause] den fejl kommer jeg ikke til 

at begå igen. 

 

Og hvorfor er det nu så vigtigt? Jo, for hvis vi havde været en forening eller et lav, var vi overgået af mange 

andre. F.eks. har Haderslev Smedelav eksisteret i 475 år. Også andre lav kan skrive deres historie tilbage til 

Middelalderen.  

 

Men Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab er med sine 234 år på bagen blandt Danmarks ældste 

selskaber, hvor de ældste, f.eks. Chr. Augustinus Fabrikker, blev stiftet i midten af 1700-tallet. 

 

[Hvad kan vi nye skydebrødre tilføre] 

Den status, som et af landet ældste selskaber, skal vi holde fast i - det er en æres sag. 

 

Selskabet gamle traditioner, som vi nye skydebrødre er ved at blive indført i, er vigtige at bevare, særlig i en 

tid, hvor nye digitalt skabte traditioner, kun lever et liv som en døgnflue. 

 

Jeg lover, på de nye skydebrødres vegne, at vi vil holde selskabets traditioner i hævd og vil gøre vores til, at 

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs virke skal forsætte i mange hundrede år. 

 

Lad os samme udbringe et trefoldigt leve for selskabet - Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab længe 

leve. 

 

3 x hurra  

 

Skål og tak for ordet. 


