JUBILÆUMSSKRIFT

125 ÅR
1895 - 2020

Som tak for 29 fantastiske år i Hjørring og Omegns
Broderlige Skyttelaug, stiftet 18. juni 1895, er jeg glad
for at overrække dette jubilæumsskrift til mine kære
brødre og fremtidige brødre. Det er igennem årene
blevet til mange dejlige stunder og rigtig gode venskaber. Her har jeg lært om Sammenhold, Traditioner og
Broderånd.
Corona krisen her i 2020 har gjort det umuligt, at fejre
dette 125 års jubilæum som vi havde tiltænkt. Mon ikke
vi skyttebrødre får mulighed for at fejre det og så meget
andet i tiden fremover. Om ikke andet, så om 25 år.
For at gøre dette jubilæumsskrift muligt, vil jeg gerne
adressere en stor tak til fuglekonge Jesper Møller Christensen, Æresformand Børge Mortensen, Æresformand
Per Dahl Nielsen, Næstformand Anders Hedegaard
Nielsen, Skydeudvalgsformand Flemming Søndergaard, Slotsforvalter Ove Høholt, skyttebroder Michael
Ries Almskov, skyttebroder Michael Hvedegaard,
journalist Michael Andersen og den øvrige bestyrelse,
for gode og morsomme historier og dejlige billeder, og
tak til jer der har lagt motiv til.
Med broderlig hilsen
Kaj Bundgaard
Formand
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Forord

Kære læser. Dette jubilæumsskrift er tilegnet Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaugs 125 års jubilæum og har det primære formål at beskrive de seneste 25 år af laugets historie. Jubilæumsskriftet
er skrevet af skyttebrødre, der fortæller deres egne historier og personlige oplevelser, der forhåbentlig
giver læseren et lille indblik i det at være skyttebror. Et indblik i det broderskab der blandt brødrene
skaber livslange og nære venskaber.
Som udenforstående kan en almindelig skydning virke som en almindelig fest i højt humør, men der
tager man grueligt fejl. Der er imellem brødrene et usynligt bånd, skabt af respekten for hinanden.
For her i dette selskab er vi alle lige, og sammen med en nobel påklædning og respektfyldt dialog
styrkes broderskabet. Her er vores vigtigste formålsparagraf ”At leve og ikke blot være til”. Der skydes til skiver og fugl, men som I kan se her, er det sociale i højsædet.
God fornøjelse med læsningen.
Kaj Bundgaard
Formand
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Bestyrelsen i jubilæumsåret 2020

Bestyrelsen juni 2020. Første række fra venstre, Peter Vejby, Leif Ovdal Petersen, kasserer Peter Bidstrup, formand Kaj Bundgaard. Bagerst fra venstre,
næstformand og restaurationsformand Anders Hedegaard Nielsen, Johnny Lindrup Nielsen, Lars Larsen, sekretær Morten Uldal og Skydeudvalgsformand Flemming Søndergaard.
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Kongen har ordet
Jesper Møller Christensen, fuglekonge 2019 – 2020

Lørdag den 29. juni 2019 efter skydningen var alle skyttebrødrene
traditionen tro samlet i vores flotte sal i skyttehuset. Vi var samlet
for at hylde den nye skyttekonge og for at udnævne den nye fuglekonge for det kommende år.
Jeg havde indtaget en behagelig stilling i min stol og var klar til at
hylde vores nye majestæt. Da det så var mit eget navn, som blev råbt
op, blev jeg først lidt stille – noget jeg ellers ikke normalt er – hvorefter min egen overraskelse over udnævnelsen ret hurtig resulterede
i en masse tanker, som løb gennem hovedet. Ikke mindst hvordan
jeg lige skulle håndtere den ære, det er, at være majestæt i Hjørring
og Omegns Broderlige Skyttelaug, hvor vi i dag er 150 skyttebrødre.
Jeg har nu vænnet mig til opgaven, og det har på alle områder været en fantastisk oplevelse. Der
er noget helt særligt over det at være majestæt, og du er jo på en eller anden måde et af midtpunkterne, hver gang vi samles i lauget. Det nyder jeg til fulde. Samtidig åbnes dørene også til de andre
skyttelaug og skydeselskaber i Danmark. Noget som også allerede har været med at udvide mit eget
netværk markant.
At det er en helt speciel oplevelse at være skyttebror kan være svært at beskrive, hvis man ikke selv
har prøvet det. Jeg har selv været med i en del år, og lauget har givet mig rigtig mange gode oplevelser
og ikke mindst mange nye kammeratskaber. I lauget er der en fantastisk stemning, tingene er ukomplicerede, og alle møder ind med det samme formål – at have en dejlig dag og bidrage til at vores
værdier i skyttelauget fastholdes og naturligvis ikke mindst at leve op til vores overordnede formål:
At leve og ikke blot være til!
Jeg er naturligvis også stolt over, at det er mig, som er majestæt her i vores jubilæumsår og kan konstatere, at vores laug er i en sund udvikling på alle områder, hvorfor jeg også er sikker på, at Hjørring
og Omegns Broderlige Skyttelaug vil eksistere om 125 år. Jeg vil glæde mig til at være med på den
videre rejse i rigtig mange år og altid give mit bidrag til den gode stemning og udvikle lauget i en
positiv retning.

Den nye majestæt, Jesper Møller Christensen har lige fået sit navn læst op, ser han ikke overrasket ud?
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Formandskabet de sidste 25 år
Af æresformand Børge Mortensen, formand 1981 – 1999

Jeg er bedt om at skrive om målsætning og tanker om laugets
fremtid i min formandsperiode. Jeg blev valgt som formand efter en
tid med skiftende formænd, en turbulent tid med medlemmer og
en streng økonomi. Jeg overtog posten med et overtræk på kassekreditten på 10.000 kr. På vores første bestyrelsesmøde var eneste
punkt på dagsordenen nedbringelse af gælden. Dette bevirkede
absolut nul investeringer, bortset fra nødvendigt vedligehold. Det
lykkedes på et år at få plus på kassekreditten.
Derefter var en klar aftale i bestyrelsen, at skydning måtte hvile i
sig selv, restaurationen det samme. Kontingentet måtte række til
småinvesteringer og nødvendigt vedligehold.
Det næste punkt var medlemmer. Vi havde et ret voldsomt generationsskifte i 1980erne. Der var
kommet en del brødre, som ikke helt forstod den gamle ånd og traditionerne. Vi var dog enige om i
bestyrelsen, at der ikke måtte gives køb på det gamle. Det måtte aldrig blive en skytteforening, men
skulle vedblive at være et broderligt skyttelaug med hvad dertil hører. Vi har holdt kongemiddage
med 17 deltagere, herrer i smoking og damer i pæne kjoler, musik, dans og tre-retters middag. Alle
var enige om, at det skulle være en tradition uanset deltagelse. Næste år var vi ca. 50, og siden er det
gået endnu mere fremad.
Vi begyndte i god tid at forberede os til 100 års jubilæum, og vi fik hjælp af kommunens unge ledige
til oprydning i skoven og på den gamle tivoliplads, så det blev til plantning af ny egeskov, som brødrene klarede. Planterne hentede jeg billigt syd for Aalborg hos nogle bekendte. Vi fik lavet en plade af
et gammelt valnøddetræ, som blev beklædt med guld-blade fremstillet af Arthur Hassing og solgt til
brødre som fik deres navn på pladen. Det blev for dyrt at fremstille, så vi kunne ikke sælge bladene.
En æra sluttede.
Vi havde nu fået så meget styr på økonomien, at vi kunne tillade os at pynte lidt op på huset og få sat
nyt kuglefang foran skytteafdelingen inden jubilæet samt udføre lidt småforbedringer i huset.
Derudover havde vi kun 25.000 kr. til at afholde vores 100 års jubilæum, men ved ihærdigt arbejde
fra jubilæumsudvalget, især tidligere bryggeridirektør Erik Lindtner og Ejnar Jensen, fik vi sponsorstøtte og andre bidrag, så vi stadig havde overskud i kassen, som kunne føres videre til en ny formand.
I 1994 fik vi ved en tilfældighed etableret et venskab med Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg,
Papegøjegildet af 20. Maj 1431. Det var på en jagt i Tranum-Rødhus området hos en god kammerat.
Vi sad i en grusgrav og spiste vores madpakker. Jeg talte med Egon Østergaard, som jeg havde gjort
flere gange i anden sammenhæng, hvor vi aldrig havde talt om skyttelaug. Pludselig nævnte Egon, at
han var formand for skydeselskabet i Aalborg. Jeg kiggede lidt og sagde, at jeg var formand i Hjørring. Der blev vi hurtigt enige om, at det måtte der gøres noget ved. Vi fik holdt et møde og aftalte
venskabsskydninger mellem vores selskaber.
Aalborgs første besøg i Hjørring var til vores 100 års jubilæum, en 10-12 brødre med regalier og deres
fane. Det var meget flot. Der var lidt modstand i vores laug i Hjørring, nogle mente, vi blev underlagt
Aalborgs traditioner og glemte vores egne. Tiden har vist, at det absolut ikke har været tilfældet. Det
har tværtimod været et kæmpe løft for Hjørring, som i dag 25 år efter sætter stor pris på især vores
venskabsskydninger, som har stor deltagelse. Flere Hjørringbrødre er også brødre i Aalborg, så det
må siges at være til stor gavn og glæde for både Aalborg og Hjørring.
Desværre afgik min gode ven og medstifter af dette samarbejde Egon Østergaard ved døden i 2017.
Jeg føler stadig et stort hul og savner ham meget, hvor vi ellers plejer at mødes.
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Jeg vil slutte med at takke for 18 spændende år som formand i Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaug. Vi har sagt farvel til mange gode brødre, men heldigvis goddag til mange flere. Det har været
en stor glæde at følge udviklingen i det broderlige skyttelaug i årene efter min formandstid. Først
med Per Dahl Nielsen, der fandt penge, så der virkelig kom gang i restaureringen af skyttehuset, ikke
det småpilleri vi andre nåede, og senere med Kaj Bundgaard, som gik i gang med skydepavillonen til
det flotte resultat, vi har i dag. Tak for det.

Kongemiddag 1997. Forrest sidder Karen Meldgaard, Susanne Pedersen og Kongemiddag 1997. Ejnar Jensen, Turid Mortensen, Doris Jensen,
Karen Jensen. Bagerst står Majestæt Jens Pedersen (JP), Jørgen Jensen, Palle Axel F. Jørgensen og Edel Jørgensen.
Møller Jørgensen og Børge Vinther-Jensen

Venskabsskydning i Hjørring, daværende formand Per
Dahl Nielsen giver ordet til æresformand Poul Wendelboe
(Aalborg).

Kongemiddag 1998. Skytter og vinder på fuglen, Palle Møller Jørgensen, Freddy Kristensen, Børge Jespersen, Thorkild Kjærsgaard, Karl
Emil Nielsen, Søren Villadsen, Majestæt Jørn Kiil, Ejnar Jensen, Jørgen
Hammer Sørensen, Skyttekonge Børge Vinter-Jensen og Einar Clausen
modtager deres gevinster.

Første venskabsskydning med Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg, hos Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaug den 11. maj 1997. Hjørring var
værter og havde udsat den første Venskabspokal. Fra venstre ses daværende næstformand Per Dahl Nielsen, daværende formand Egon Østergaard
(Aalborg), Ena Heidemann Wendelboe (Aalborg), æresformand Poul Wendelboe (Aalborg), daværende formand Børge Mortensen og ”JP” Jens Peter
Christensen (Aalborg)
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Her er det krydset ved Parallelvej og Åstrupvej.

Procession igennem byens gader mod Skyttehuset i forbindelse med 100 års jubilæet i 1995. Her går det store optog
igennem Kongensgade.

100 års jubilæum ved Skyttehuset. Daværende skyttekonge Jens Pedersen, daværende fuglekonge Per Dahl Nielsen og fanebærer Svend
Aksel Wernlund Nielsen
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Formandskabet de sidste 25 år, fortsat
Af æresformand Per Dahl Nielsen, formand 1999 - 2009

”Fra barn til formand i Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaug”
Under generalforsamlingen april 1999 opholdt jeg mig på Politiets
Hundeskole i Farum, da jeg under aftenøvelse blev ringet op af
daværende formand Børge Mortensen. Jeg vidste straks at noget var
rivende galt, ellers havde Børge ikke ringet.
Formand Børge Mortensen oplyste mig om, at han på generalforsamlingen havde bekendtgjort, at han ville trække sig som formand
efter 18 år, og man havde drøftet mulige afløsere, og valget var faldet
på mig. Ganske vist var jeg næstformand, men jeg havde intet ønske
om det næste skridt.
Det var på alle måder et kæmpe chok. For det første så var en af
årsagerne til at jeg holdt utrolig meget af Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaug netop formand
Børge Mortensen, og at han nu bekendtgjorde sin afgang syntes næsten ubærligt – jeg så Skyttelauget falde i ruiner, og jeg tænkte, ”et Skyttelaug i Hjørring uden formand Børge Mortensen ville ingen
kunne holde sammen på”.
Det næste, jeg skulle forholde mig til, var tilbuddet om at blive formand for det sted, som jeg siden 3
års alderen havde besøgt med min far, skyttebroder og bestyrelsesmedlem Arne Dahl Nielsen. Det
virkede nærmest skræmmende og samtidigt dragende at få tilbud om fremadrettet at kunne være
med til at præge udviklingen af et sted, som jeg holdt så meget af. Beslutningen var jo i sidste ende
ikke svær at tage – der var kun et at gøre, nemlig at takke ja, komme i arbejdstøjet og arbejde på at
bibeholde den ånd, som formand Børge Mortensen og andre herlige og gæve formænd og brødre
gennem 104 år havde skabt i Lunden.
Tiden ved min tiltræden som formand for Lauget, var noget af en brydningstid, da formand Børge
Mortensen havde skabt nogle fine relationer til andre skydeselskaber og Skyttelaug og specielt Det
Broderlige Skydeselskab i Aalborg. Jeg var som næstformand helt i tråd med min formand Børge
Mortensen og udbyggede venskabsgilderne med Horsens Borgerlige Skyttelaug i vished om, at det
var den rigtige vej for at skabe noget udvikling i Lunden og komme et skridt videre. Denne udvikling
skabte en del røre i broderskaren, da størsteparten var godt tilfredse med måden, lauget var blevet
drevet på de seneste 104 år. Formand Børge Mortensens og min holdning var imidlertid, at det ville
være sundt og udviklende for vores gamle skyttelaug at blande os med andre selskaber, hæve niveauet lidt, og kigge til hvordan andre gamle traditionsrige Laug og selskaber gjorde sådanne foreninger
nutidige og spiselige for den yngre generation, som er en absolut forudsætning for laugets fremtid.
Medlemmer blev til brødre, den blå blazer, de grå benklæder og slipset blev standard til ethvert
møde, og alligevel var påklædningen så fri, som brødrene havde råd til. Der blev indført bøder for
ikke korrekt påklædning, og bødernes størrelse har aldrig været voldsomme, men det, at ens navn
blev nævnt i forbindelse med manglende slips eller andet, bevirkede, at implementeringen af standardpåklædning forløb smertefrit og hurtigt blev accepteret blandt brødrene.
Det skulle hurtigt efter min tiltræden som formand vise sig, at påklædningen var det mindste problem. Der var rigtig mange arbejdsopgaver at tage fat på med et 80 år gammelt hus og markeringsanlæg, der alle steder trængte til vedligeholdelse.
I flæng kan nævnes terrassen, taget på Skyttehuset var for mange år siden lagt om til tegltag, som var
meget tungere en det oprindelige pap tag, hvorfor spær konstruktionen var ved at give efter for trykket, markeringsgraven blev nedlagt, og skydebanerne blev ændret fra 100 m til de nuværende 50 m,
hele skoven blev ramt af en omfattende elmetræssyge, der bevirkede, at træerne døde, og skoven blev
farlig at færdes i, toilet og køkkenforhold skulle gøres tidssvarende, og for at bibeholde den beskedne
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indtægt og eventuelt forhåbentlig øge den ved udlejning, renovering af de gamle friser, skydepavillonen skulle opfriskes – ja opgaverne var mange.
Lauget har aldrig været velhavende, og det var vi heller ikke på min tid, da vores eneste indtægtskilder historisk set har været lidt udlejning, restaurationsdrift, kontingent og de sparsomme indtægter,
skydningen gav, så derfor blev bestyrelsens sammensætning en altafgørende faktor for at nå i mål
med at alle de tiltag, der var så nødvendige.
Laugets daglige drift skal selvfølgelig ikke have spalteplads i et jubilæumsskrift, men størsteparten af
bestyrelsens opgaver i perioden 1999 til 2009 var simpelthen tvungne opgaver, der stillede store krav
til såvel økonomien, bestyrelsen som Laugets brødre, for uden deres opbakning og velvilje havde det
ikke kunnet lade sig gøre.
Friserne var på grund af fugt fra alle sider og for lidt varme ved at tage sig, og en renovering var bydende nødvendig, hvis de skulle reddes, ligesom en fast varmekilde var nødvendig. Via pressen blev
budskabet om redningen af friserne formidlet ud til byens borgere, og derigennem fik vi kontakt til
en lokal kunstner, Kjeld Nyegaard, der fandt friserne så interessante, at han for et beskedent beløb
gerne ville give dem nyt liv.
Viceborgmester Jens Broen, der i min tid var en af Laugets bedste venner, endda uden at være skyttebroder, trådte atter i karakter. Jens Broen havde på eget initiativ ansøgt Monroe fonden om tilskud
til renoveringsprojektet, og han fik 10.000 kr., som han videresendte til Skyttelauget. Pengene blev
foruden renovering af friserne også anvendt til en varmepumpe, der sænkede den høje fugtighed i
lokalet og standsede nedbrydningen af friserne.
Siden 1921 havde brødrene skudt fra skydepavillonen mod 4 skiver 100 m væk. Skiverne blev betjent fra en skyttegrav af 4 unge mennesker, men fremstod så fugtig og klam, at det var umuligt at få
nogen til at passe den. De fik efter datidens forhold en særdeles god løn, men det til trods var det ikke
muligt at få nogen til at markere, og uden markering ingen skydning.
Alle var selvfølgelig kede af, at vi skulle sige farvel til denne gamle og hyggelige markeringsform,
hvor man som det bedste resultat kunne opnå to røde flag krydset på midten af skiven, hvilket symboliserede et skud midt i pletten på trekanten eller ringskiven, dernæst kunne der opnås et enkelt flag
for en ”skæv” fuldtræffer, og for en 9-er fik man blink med markeringsstokken. Kontakten til graven
var via 2 gamle telefoner og et batteri.
Midt i halvtresserne var det gamle pap tag, som huset var født med, blevet utæt, og den daværende
bestyrelse besluttede at udskifte det gamle paptag med et rødt tegltag. Hvad bestyrelsen ikke tænkte
på var, at tegltaget var betydeligt tungere end det eksisterende paptag, som spærene var konstrueret
til, med det resultat at taget trykkede spærfoden længere og længere ud over muren, og for at alt ikke
skulle blive ødelagt fra oven, så var denne opgave også bydende nødvendig at få løst, og resultatet ses
den dag i dag.
Bestyrelsen var selvfølgelig godt klar over vigtigheden af en konstant indtægt fra udlejningen, men
det stod også klart for enhver, at hvis denne indtægt skulle opretholdes og udbygges, så var det nødvendigt med ordentlige køkken- og toiletforhold, garderobe m.v.
Dette skete samtidigt med den omfattende elmesyge, som pga. rådne træer gjorde skoven farlig at
færdes i. Inspektør Freddy Kristensen skovede rigtig mange træer på skrænten mod syd, hvor vi
kunne komme til fra en 15 m høj lift, men træerne i skoven havde vi ingen chance for at fælde, slæbe
ud og vedligeholde. Vi havde heller ikke råd til at få professionelle skovfolk til at udføre arbejdet, så
kreativiteten var stor.
Der blev udtænkt et udstykningsprojekt, som omfattede ca. 1,2 ha af skoven, og som skulle rumme
blandet socialt- og privat boligbyggeri med indkørsel fra Skydebanevej inden nedkørslen Skyttelauget, og samtidig ansøgte vi om at omlægge skoven fra landzone til byzone for at gøre projektet
muligt.
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Pressen blev hidkaldt, og der blev redegjort for projektet og dets formål, nemlig at skaffe penge til
Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaugs fremtidige eksistens – sat lidt på spidsen, men tæt på
sandheden.
Det affødte som ventet et beboeroprør i Skt. Knudsby, og det var lige nøjagtigt, hvad bestyrelsen
havde ønsket for at lægge pres på Hjørring Kommune til at købe det offentligt tilgængelige skovområde. Der har aldrig været tvivl om, at beboerne i Skt. Knudsby var glade for deres lille skov, og at
skoven var meget benyttet, og netop derfor var det bydende nødvendigt, at den var sikker at færdes i,
og vi som lodsejere havde ansvaret for sikkerheden. Vi ønskede lige så lidt som beboerne, at området skulle udstykkes, men vi ønskede derimod, at kommunen overtog ansvaret for sikkerheden og
vedligeholdelsen af skoven, der var et kæmpe aktiv for hele området.
Formanden og to bestyrelsesmedlemmer blev snart efter kaldt til møde på borgmesterkontoret, hvor
borgmester Bent Brown, viceborgmester Jens Broen og formanden for teknisk udvalg Ole Ørnbøl
samt Jørgen Lind Thomsen tog imod. Som udgangspunkt blev vi hurtigt enige om, at det bedste for
området, byen og Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaug var, at området forblev, som det var, til
glæde for alle.
Bestyrelsen var velforberedt til mødet, og næstformand Kaj Bundgaard havde med kendt præcision udarbejdet et budget på hele byggeriet, samt et tilbud, hvor der var taget højde for brødrenes
eget arbejde. At vi var klædt på hjemmefra skulle vise sig at blive vores økonomiske redning, idet vi
under mødet var langt fra hinanden med hensyn til prisen på skoven ved en kommunal overtagelse.
Foruden det omfattende materiale omkring byggeriet så kunne vi dokumentere værdien ved et salg
af skoven til en privat bygherre. Denne indtægt lå væsentligt over prisen på nybyggeriet, men som
ulempe ville der komme nye naboer meget tæt på.
Kompromisset blev derfor, at prisen på skoven skulle dække byggeudgiften til den nye fløj til gavn og
glæde for alle brugere af den smukkeste plet i Hjørring.
Da ombygningen stod færdig i 2007, kunne vi
for en tid hvile lidt på laurbærrene og nyde vores
dejlige Skyttehus.
Ved min tiltræden i 1999 havde jeg lovet 10 år på
formandsposten, og jeg kunne mærke, at tiden
var inde, og mageskiftet var allerede planlagt, idet
næstformand Kaj Bundgaard havde givet tilsagn
om at overtage formandskabet, og med ham som
afløser var der ikke mange betænkeligheder ved
at sige tak for denne gang og lade nye visionære
kræfter tage over.
Æresformand Per Dahl Nielsen sammen med æresformand Egon Østergaard, Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg.

På vej til fugleskydning på Bakken 2017 holder vi pitstop hos æresformand Per Dahl Nielsen, der hjemme i privaten traditionen tro er vært
ved kærnemælk og bjesk
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Pitstop er slut 2013, og vi er på vej til Bakken med fuglekonge Ib Larsen,
æresformand Per Dahl Nielsen og formand Kaj Bundgaard i front for
Hjørringbrødrene og få Aalborgbrødre.
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Formandskabet de sidste 25 år, fortsat
Af formand Kaj Bundgaard, formand 2009 –

Da jeg i 1991 blev optaget i Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaug, var det med et meget lille kendskab til det gamle laug. Det var
en kollega, Michael Haller, der fik mig introduceret, og hans eneste
formaning var, bliver du optaget, skal du møde hver gang, ellers vil
jeg ikke lægge navn til. Det gjorde jeg så.
Dengang var der ofte kun 25-30 deltagere til vores skydninger, og
der var ikke den samme åbenhed, som vi kender i dag, og slet ikke
for en ung skyttebroder som mig. Det krævede udholdenhed, og
hjælp fra en lille håndfuld brødre, der tog godt imod mig og viste
mig vejen ind. Den udholdenhed er jeg glad for i dag, idet mange
af mine venskaber netop er opbygget fra de mange år i Hjørring og
Omegn Broderlige Skyttelaug.
Det er den opstart, jeg selv fik, der har drevet mig i bestræbelserne på, at det skal være et godt sted at
komme. Brødrene skal komme af lyst, og når de tager hjem efter en lang dag, skal de allerede glæde sig til næste gang. De nye brødre skal modtages med gæstfrihed, åbenhed og broderånd, uanset
status, alder og politiske holdninger. Forskellige holdninger er velkommen, så længe de helliger sig
det fælles mål om at fastholde den gode broderånd og dermed fremtidssikre vores gamle skyttelaug.
Det er vigtigt, at der er stor spredning i alder. Det er de ældre, der husker traditionerne og holder fast,
og de yngre der sikrer fornyelse og et løbende generationsskifte. Skyttelauget skal tilpasse sig den tid
vi lever i, og altid med respekt for de gamle traditioner.
Skyttelaugets vigtigste samlingspunkt er Skyttehuset og den omkringliggende lund. Siden Skyttehuset blev opført for 100 år siden, har det stået højt i brødrenes bevidsthed. Og med min håndværksmæssige baggrund blev jeg hurtigt inddraget i utallige renoveringer, ombygninger og tilbygninger
i det omfang laugets økonomi tillod det. Frivillig arbejdskraft hos brødrene har der heldigvis altid
været rigeligt af.
I 2002 blev jeg opfordret til at komme i bestyrelsen, hvilket jeg takkede ja til. Siden dengang har jeg
kun været forhindret en gang. Her tæller bestyrelsesmøder, arbejdsdage og alle arrangementer i forbindelse med skyttelauget. Jeg var blevet bidt af sammenholdet, det varme broderskab og de venskaber, der kom til.
En aften ringede daværende formand Per Dahl Nielsen til mig. Han var efter 10 år som formand
klar til at give stafetten videre, og han mente det skulle være mig. Det var jeg meget overrasket over,
og en stor ærefrygt meldte sig. Jeg havde nydt at være en del af bestyrelsen og en del af skyttelauget
med Per Dahl Nielsen som formand, og Børge Mortensen der før, nu som æresformand. Jeg kunne
slet ikke forholde mig til at skulle gå i deres kæmpestore fodspor. Det var ikke en beslutning, jeg følte,
jeg kunne tage på stedet, så derfor udbad jeg mig betænkningstid. Det gode sammenhold, der var i
bestyrelsen, var med i min beslutning og gjorde, at jeg sagde ja tak til at blive formand efter generalforsamlingen i starten af 2009.
Inden man siger ja til at tage formandsansvaret i et så gammelt traditionsbundet selskab, skal man
være villig til at respektere de gamle traditioner og føre dem videre, men også turde fremtidssikre
traditionerne med rolig og nænsom hånd. Som formand er man kun en af mange brødre. Man kan
intet uden at have brødrene med i processen og håbe på deres opbakning.
Mine første visioner for skyttelauget da jeg startede som formand var, at indføre flere arrangementer
fordelt over hele året, specielt vintermånederne. Der var en periode på mere end 5 måneder, hvor
skyttelauget var på pause hen over vinteren. Og for at styrke vores økonomi til at indfri vores ambiti-
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oner med forbedring af Skyttehuset, skulle vi være væsentlig flere deltagere til vores arrangementer,
hermed skulle der optages flere brødre.
Vores fysiske rammer, Skyttehuset, skulle fortsat forskønnes og tilpasses behovet. Det var nødvendigt for at tiltrække nye brødre og sikre en større indtægt fra udlejning af Skyttehuset.
Vi startede hurtigt op med 2 nye vinterarrangementer, som nu er endt med en ny Vinterskydning
i februar. Mødeantallet til vores arrangementer er blevet mere end fordoblet grundet flere og mere
aktive yngre brødre. Hvilket også har sikret et glidende generationsskifte. Samarbejdet med vores
venskabsgilder, Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg Papegøjegildet af 20. maj 1431 og Horsens
Borgerlige Skyttelaug af 1840, er løbende blevet udbygget til et stærk samarbejde til glæde og inspiration for os, og nye venskabsgilder er derfor meget velkommen.
I 2015 var der økonomi til at skifte det gamle mørnede trægulv til et isoleret betongulv. Et arbejde
der blev udført på sædvanlig kort tid med mange hjælpere. Med det isolerede gulv og efterisolering
af loftet sparer vi en del på varmeregningen, og huset kan nu også bruges hen over vinteren.
De udvendige arealer har altid været en perle for os, før var det Freddy Kristensen, og nu er det slotsforvalter Ove Høholt, der står for det, samt udlejning af Skyttehuset. Det er et stort arbejde til stor
glæde for alle, og det hele står så flot. Udlejning af Skyttehuset er nu blevet en stor indtægtskilde for
lauget.
Med en vækst i antallet af nye brødre fra 115 til 150 de sidste 10 år, samt større deltagelse fra vores
venskabsgilder, blev pladsen udfordret i vores gamle Skyttehus. Selv efter devisen ”Er der hjerterum,
er der husrum” måtte vi i 2018 tage beslutning om en større tilbygning som erstatning for den gamle
skydepavillon. Den beslutning oversteg laugets økonomiske formåen, men det var ikke den eneste
udfordring, jeg havde. I et gammelt traditionsbundet laug er det meget svært at lave om på noget som
helst. Vi kender det, vi har, så der skulle gå et par år inden stemningen var modnet så meget, at vi på
en ekstraordinær generalforsamling kunne opnå en enstemmig beslutning på den store investering.
Det blev godkendt, og ved at stå sammen kunne vi med laugets egne midler, økonomisk sponsorstøtte primært fra brødre, og ufattelig meget frivilligt arbejdskraft, bygge en erstatning for vores nedslidte skydepavillon med en større sal, der nu i daglig tale kaldes ”Skyttesalen”. Ufatteligt nok havde vi
også midler og ikke mindst energi til at gennemrenovere vores gamle Kongesal. Den tilbygning og
renovering af Skyttehuset beskrives senere i jubilæumsskriftet.
Takket være de løbende forbedringer, en mere aktiv udlejning og større synlighed i Hjørring og omegn, samt de større og flottere lokaler, er vi på nuværende tidspunkt ved at tredoble indtægterne fra
vores udlejning, som nu er er med til at sikre fremtiden for Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaug.
Det glæder mig, at vi med fælles indsats og enighed i bestyrelsen og overordentlig stor hjælp fra alle
brødrene har formået, at bringe skyttelauget flot hen imod sit 125 års jubilæum. Jeg glæder mig også
over, at vi har et skyttelaug, der banker med et stærkt og stort hjerte, klar til de næste 125 år, hvor
vores vigtigste formålsparagraf fortsat lyder ”At leve og ikke blot være til”!

Forårsskydning 2018, hvor Jesper Frydendahl er ved at proklamere en
omgang.

Så skydes der med stor opmærksomhed..
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Så har ceremonimester Jørgen Krøgholt ordet.

Kongemiddag 2018. Anita Kjølbye og Johnny Lindrup Nielsen.

Kongemiddag 2018. Tove Olesen og Karl Anton Olesen

Tommy Johannessen (Aalborg), holder en af talerne i forbindelse med
indvielsen af om- og tilbygning den 27. april 2019.

Aalborgbrødrene ankommer til Skyttehuset i to geledder og med sang, på
vej til en Fugleskydning.
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To formænd der står sammen, Poul Chr. Petersen Bach, De Broderlige
Skydeselskab i Aalborg og Kaj Bundgaard.

Hjørringbrødrene syngende på vej op på Bakken, til Fugleskydning hos
Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg august 2014.

Aalborg- og Hjørring-brødre står skulder ved skulder, inden venskabsskydningen starter den 14. maj 2016. Den dag vinder Hjørring
venskabspokalen i Aalborg til evig eje. Hjørring udsætter året efter en ny
venskabspokal.

Fugleskydning hos Horsens Borgerlige Skyttelaug den 27 maj. 2019.
Daværende skyttekonge Michael Ries Almskov, Ole Jensen, daværende
fuglekonge Svend Rødkjær, Frank Lynge Jensen (Hjørring og Horsens),
Peter Vejby, formand Hans Møller Nielsen (Horsens) og Torben Bagh
(Hjørring og Horsens).

Her ankommer majestæterne til Fugleskydning 2015. Daværende fuglekonge Carsten Frederiksen og skyttekonge Flemming Leth, med Jesper Frydendal bag rattet i hans åben limousine.
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Hassing-familien i tre generationer
Af formand Kaj Bundgaard

Et skyttelaug som vores er afhængig af mange gode og stærke kræfter – brødre der i kortere eller
længere perioder er trådt et skridt frem og har ydet en fantastisk indsats for lauget og for alle brødrene. Disse forgangsmænd – disse brødre - skal vi huske at hædre og takke for deres indsats - for at de
har skabt det skyttelaug vi har i dag.
Familien Hassing har om nogen bidraget til det skyttelaug, vi har haft igennem tiderne, og det vi har i
dag. Arthur Hassing, farfar til vores nuværende Arthur Hassing, blev optaget i Hjørring og Omegns
Broderlige Skyttelaug i 1906. I 1914 blev han valgt til bestyrelsen og straks valgt til formand. Arthur
Hassing var en meget ihærdig formand, altid fuld af gode ideer og med en fantastisk evne til at få
brødrene med på sine gode forslag. Det var også Arthur Hassing, der igangsatte ideen med at bygge
Skyttehuset. Der gik flere år med indsamling af penge til byggeriet, for dem var der ikke mange af
dengang. Lauget fik lidt penge fra salget af en sommerhusgrund, der var skænket af direktør Ervø,
Grunden blev bortloddet og vundet af købmand Mørup, som byggede et hus af det træ, tømmerhandler Møller Lee gav ham gratis. Arthur Hassing fik også en Ford bil sponsoreret, som på samme
måde blev bortloddet og vundet af en skolelærer fra Pandrup. Han vandt bilen på et lod til en krone.
Arthur Hassing var en lystig mand, så optog gennem byens gader og folkefest på skydepladsen i forbindelse med den årlige Fuglekongeskydning var også Arthurs værk. Arthur Hassing fortsatte som
formand i 41 år og er laugets længst siddende formand.
Næste generation var kørt i stilling. Arthur Hassing´s søn Kai Hassing, havde også hjertet på rette sted i
forhold til skyttelauget og fortsatte faderens iderigdom med 25 år i laugets bestyrelse som næstformand.
3. generation i Hassing familien var klar. Som bare 25 årig blev Arthur Hassing den 2. optaget i
Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaug i 1972, og ved den
efterfølgende generalforsamling blev han valgt ind i bestyrelsen.
Efter det første år i bestyrelsen, i 1974, blev han valgt som skyttelaugets kasserer, en post han besad i 37 år frem til 2011. Året efter
besluttede Arthur velfortjent at stoppe bestyrelsesarbejdet.
På den måde har Hassingfamilien indtil 2012, uden afbrydelse,
siddet i laugets bestyrelse – 97 år ud af de 116 år Skyttelauget
havde eksisteret indtil da, det er flot, og vi er dem alle tre stor tak
skyldig.
Arthur Hassing den 2. var fra første møde fuld af gode ideer og
nye tiltag. Det er også sådan, jeg oplevede Arthur Hassing den
2. i den tid, jeg har siddet i bestyrelsen. Arthur er meget kreativ,
men der var et sted, hvor han ikke var kreativ – ansvaret som
kasserer blev alt kørt lige efter bogen, og det har vi været glade
for.

Her er æresbroder Arthur Hassing den 2. i godt
selskab med tre af de fire formænd i hans tid i
bestyrelsen for Hjørring og Omegns Broderlige
Skyttelaug, æresformand Børge Mortensen,
formand Kaj Bundgaard og æresformand Per Dahl
Nielsen.

Der er igennem tiderne mange skyttebrødre, der er Arthur Hassing den 2. stor tak skyldig for den gæstfrie måde, han har taget
imod nye brødre på, og hjulpet dem ind i broderskabet.
Arthur har siddet under 4 formænd, og på den måde har han
været med til at sikre, traditionerne er blevet holdt i hævd fra
formand til formand og frem til nu.
Både den første og den anden Arthur Hassing blev begge udnævnt til æresbroder for deres helt enorme arbejde for Hjørring
og Omegns Broderlige Skyttelaug.
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Æresformand Arthur Hassing den 2. dengang som
laugets kassemester.
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Skyttehuset og området
Af Slotsforvalter Ove Høholt

Efter at havde deltaget i bestyrelsesarbejdet i mange år var tiden
kommet, hvor der skulle yngre og nye kræfter til. Da vores nu
forhenværende slotsforvalter Freddy Kristensen ønskede at stoppe,
valgte jeg at sige ja til at overtage denne opgave. På denne måde var
jeg så også stadigvæk med i en del af det, der foregår i og omkring
skyttehuset. Overgangen til pensionisttilværelsen blev ikke så brat
en overgang.
Skyttehuset er, og har altid været et offentligt område, beboerne i
og omkring Skyttehuset har altid brugt området, som var det deres
egen park. Da vi for mange år siden solgte hele skoven fra til Hjørring kommune, lagde vores tidligere borgmester Bent Brown stor
vægt på, at området skulle bevares og bruges af byens borgere, som
de plejede. Da skoven blev solgt til Hjørring kommune, bibeholdt vi kun det område, som Skyttehuset ligger på, området ned til og med skydehuset i vest samt et areal mod naboerne mod syd og et
område nord for huset op mod skoven. Arealet fra huset op mod Skydebanevej blev også en del af
Hjørring Kommunes areal, dog fik vi tinglyst brugsret af hele området på betingelse af, at vi skulle
holde hele det grønne område såvel mod øst som mod vest.
Den nette sum af 1 mio. kr., som kommunen gav for skoven i 2005, var betinget fra byrådets side af,
at pengene skulle bruges til at forny Skyttehuset med. Det var efterhånden også på høje tid, da taget
var i meget dårlig stand, ligeledes toiletforholdene og køkken. Vi manglede et bestyrelseslokale, og
det fik vi også. Det krævede en stor tilbygning for at kunne rumme disse lokaler. Alle pengene blev
brugt som aftalt med byrådet. Huset kunne nu klare sig i mange år. Vores gamle skur var også i meget dårlig stand, og der blev også penge til at forny dette. Vi fik også i den forbindelse lavet et separat
rum kun til udlejning. Det gav os en masse plads til opbevaring af diverse udlejningsgenstande, og
med direkte adgang for vores lejere.
Vi var efterhånden blevet 150 skyttebrødre. Forholdene var blevet for trange, og vi måtte i gang igen
med en stor tilbygning. Skydepavillonen blev jævnet med jorden, der blev nu bygget en hel ny ”Skyttesal”, som er væsentlig større, ligeledes med toiletter til handicappede, også plads til et puslebord i
samme rum, et stort pissoir, en ekstra garderobe og et lagerrum. En ekstra stor terrasse vest for huset
blev der også plads til. Alle lofterne i hele huset blev udskiftet, og paneler malet op i nogle dejlige farver. Til slut fik vi bygget et dejligt stort kølerum mod øst i forbindelse med køkkenet. Hele byggeriet
blev afsluttet lige før påsken 2019, klar til skydningerne og udlejningerne som planlagt.
Igen var der utrolig stor opbakning fra vores brødre, langt den største del af arbejdet foregik ved
frivillig arbejdskraft. Der var altid de folk til opgaverne, som var nødvendige, dog blev vi noget slidte
i den sidste periode af byggeriet, men arbejdet blev udført og afsluttet til tiden.
I vinteren 2019, hvor hele det store nybyggeri skulle foregå, måtte vi beklageligvis skove nogle store
elmetræer for at kunne få plads til udvidelsen af skyttehuset.
Vi gik nu også i gang med at få planeret området vest for skyttehuset og drænet, da det område var
meget vådt. Vores gode skyttebror Jørgen Krøgholt kom med de store maskiner, og vi fik kørt nyt
jord på samt fik lavet en flot vold i over 2 meters højde ind mod vores naboer mod syd. Denne vold
virker også som støjafskærmning og danner samtidig skel mod syd.
Vi fik sået græs på volden, plantet hvide snebuske på toppen og fik sået en masse blomsterfrø på
volden. Så når foråret kommer, står volden flot med alle mulige blomster i mange skønne farver.
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Hele skyttehusets område står nu klar til både skyttebrødre og naboer i mange år fremover. Jeg forsøger at holde området således, at det altid er dejligt at komme derned. Der er altid hjælp at hente fra
vores brødre, hvis mine to hænder ikke rækker.
Det er efterhånden blevet en tradition, at en stor del af brødrene møder op om vinteren, eller først på
foråret, og lige giver et nap med en lørdags tid. Det bliver altid afsluttet med lidt hygge så som et par
røde pølser og et par øl måske også en bjesk til.

Slotsforvalter Ove Høholt passer de udvendige arealer, passer Skyttehuset
og står for udlejning af Skyttehuset.

Indkørslen til Skyttehuset, Skydebanevej 40.

Plænen er altid grøn og nyklippet, det sørger Ove Høholt for.

Skyttehuset står klar til et nyt arrangement, et af mange.

Mads Tarp og Jørgen Krøgholt er i gang med vedligeholdelsen af den skov
der er tilbage.

Det gamle skyttehus før tilbygning i 2019
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Afvikling af fugleskydning
Af skydeudvalgsformand Flemming Søndergaard

Forberedelse starter torsdag eftermiddag, hvor Skydeudvalget møder ind kl. ca. 17:00, der laves fordeling af opgaver, som klares, inden
vi møder ind fredag. Der skal klargøres i skyttesal med skydebukke,
skærme skal tilsluttes og testes, den nye skydemur rejses. Det kræver lige én-tre mand at få den op at stå. Rifler efterses, rengøres og
smøres, sigte justeres og sodes.
I skydehus renses skydekasser, bagplade, som er monteret for at
forhindre tilbagesprøjt fra projektil, skiftes, skiver og ruller med
svensk trekant klargøres, så de kan klare to hele dage. Der laves
ekstra kuglefang, hvor fuglen skal stilles op, og der monteres ekstra
udvendigt kamera på fuglen. Kanoner foran hus renses for, hvad der
nu må være kommet til i løbet af året, såsom kapsler, småsten og
fuglereder. Og kanonerne tjekkes for, om de er blevet våde. Hvis det har regnet, skal de tørres, vi skal
jo ikke have nogle våde kinesere.
Fuglen skal monteres med plader, vinger og derefter monteres fuglen på fundament til placering
på pladsen foran skydehuset. Derefter trimmes og justeres kamera, så billedet bliver helt perfekt på
vores skærme i skyttesalen. Fugl og udvendigt kamera stilles ind for natten. Så er der tid til en fyraftensøl.
Fredag morgen møder vi kl. 8:00 for at klargøre det sidste, såsom afspærring af skydeareal. Som
oftest er det klar, når vi møder ind, idet Leif Ovdal har klaret dette, da han altid er først på pladsen,
det er bare dejligt. Vi skal have fuglen ud og kamera monteret igen.
Så er det tid til at lade kanonerne. Der er fruens aflagte strømper kommet i spil, klipper tå-enden af,
som der så kan laves en fin lille ladning sortkrudt i med fastgjort nøje afmålt lunte for at sikre samtidig affyring. Så er tid til at tage rifler ind på bukkene, så vi kan få dem skudt ind. Det foregår med
stor hjælp fra alle brødre, der er mødt ind.
Så er vi klar, der er kun den rumlen i maven af spænding, om alt klapper som det skal.
Når brødre møder frem, er vi klar til, at der kan købes billetter til fugleskydningen. Vi prøver at få
fat i brødrene, så snart de kommer, for at kunne få startet skydning til rette tid. Det foregår således,
at man køber et lod, som giver den rækkefølge, som man kommer til at skyde i, dog er nummer 1
og 2 altid fuglekonge efterfulgt af skyttekonge. Alle, der kommer til tiden, får mulighed for selv at
trække nummer, men møder man ind senere, kan der stadig købes billet, men man kommer så sidst
i nummerrækkefølgen.
Der skydes om præmier på 12 dele af fuglen:
Citronen
Ringen
Kronen
Halsen
Æblet
Scepter
Venstre Klo
Højre Klo
Halen
Venstre Vinge
Højre vinge
Brystplade
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Der er et kuvertsystem, der på forhånd er lavet, så der er en kuvert med hver enkelt broders navn,
der er nummereret efter en tilfældig orden fra nummer 1 til pt. 150. For hver gang der bliver afgivet
skud, flyttes den forreste kuvert bagerst. Når f.eks. Citronen skydes ned, er der præmie til skytten og
til det nummer, som ligger forrest i kuvertsystemet. Kuverten indeholder så navnet på vinderen af
præmien. Skytten bliver siddende på bukken for at modtage en salut, der afgives med vor signalpistol, som altid er nypudset til fugleskydningen af Skydeudvalgsformanden, sådan som det blev lovet
til afdøde eks. Majestæt Axel Ferdinand Jørgensen, giveren af signalpistolen.
Der er absolut ingen grund til ikke at deltage i fugleskydningen, hvis man af en eller anden grund
ikke ønsker at blive fuglekonge. Man meddeler bare skydeleder inden skydning, at man ikke ønsker
at være majestæt pt., så tager jeg hensyn til dette når kuvert med navn er fundet. Man deltager stadig
om alle de øvrige gevinster.
Skytter kaldes ind i den rækkefølge, som der trukket nummer på. Der kaldes ind, så der altid er
tre-fire brødre i kø for at få en glidende afvikling af skydningen, hvor brødre i kø medvirker til en
god stemning, hvor der gives ”gode råd” og lignede kommentarer til skytten. Ofte stillede spørgsmål
”Hvad skyder vi på nu” – ”er det højre eller venstre” - ”fuglens højre eller venstre”?
Når vi når til Scepter eller måske Venstre Klo, afsluttes dagens skydning, så der også er præmier til
fugleskydningen på anden dagen.
Lørdag morgen starter med køb af billet til fugleskydningen som om fredagen. Og når kærnemælk
og bjesk er sluppet vel ned, starter skydningen, hvor vi slap om fredagen, dog med den nye liste
der er genereret efter ny trækning af billetter. Der skydes med god iver hele formiddagen, vi skulle
jo gerne nå frem til Højre Vinge inden frokosten. Efter en god
frokost med sild og oksebryst med spidskål, og hvad der skal til af
flydende kost, starter skydning op igen. Det kan blive lidt sværere
at få brødrenes opmærksomhed med hensyn til at møde frem til
skydningen. Men vi når altid frem til det, det drejer sig om, nemlig
Brystpladen. Når det ser ud til at være op over med nedskydning
af brystpladen, samles der altid mange brødre omkring skydebukken, og der opstår en helt særlig stemning.
Specielt husker jeg en nedskydning, hvor Lars Larsen sidder klar
til at skyde, og jeg ser på hans ansigt, og der står ”Er det nu jeg skal
være Skyttekonge”. Efter mange opmuntrende tilråb, giver Lars
lige tomlen op, og afgiver sit skud, så Brystpladen flyver af fuglen.
Vor nye skyttekonge var fundet.
Så griber jeg den øverste kuvert, som indeholder navnet på vores
nye fuglekonge, og kommer den i lommen. Trygt og godt må den
vente. Efter en kort oprydning af skydeareal samles vi til afsløring
af det navn, der er i kuverten. Afsløringen sker ved, at formand Kaj
Bundgaard får overrakt kuverten, åbner den og kommer med en
lang forklaring omkring personen, som kun han kan se navnet på.
Afsløring af den nye fuglekonge kommer endelig, og der udbryder
en jubel og spontan glæde blandt brødrene.

Kuverterne sidder i nummerorden klar til
Fugleskydning.

Efter afsløringen af den nye fuglekonge, samles vi ude på terrassen
til en ”afklædning” af Gamle konger og iklædning af vores nye
konger (skyttekonge og fuglekonge). Denne ceremoni udføres af
formanden, de afgående og nykårede konger hyldes af brødrene.
Til slut affyres kanonerne med en ordentlig salut som afslutning
på to hårde, men gode dage.

Fuglen, flot som den er inden skyderierne på den
går i gang.
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Som signal for at fugleskydningen starter og jagten på den nye fuglekonge går ind, affyres kanonerne. Det samme brag lyder, når den nye Fuglekonge
er udnævnt dagen efter.

Der skydes i den nye Skyttesal.

Skydeudvalgsformand Flemming Søndergaard overrækker pokalen til Per Bak i 2019.
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En fugleskydning, anno 2019
Af næstformand og restaurationsudvalgsformand Anders Hedegaard Nielsen

Fugleskydningen er på mange områder årets højdepunkt i Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaug. Det er det arrangement, der
trækker flest skyttebrødre og gæster til huse. Formålet med fugleskydningen er, at der er en dygtig skytte, der med et præcist skud
skyder brystpladen af fuglen, således vi kan finde den kommende
fuglekonge og dermed vores nye majestæt.
Fugleskydningen afvikles over to dage – fredag eftermiddag og
lørdag fra morgenstunden til sidst på eftermiddagen.
Planlægning – tilrettelæggelse – gennemførelse og evaluering/
opfølgning er nøgleordene for alle vores arrangementer. Fugleskydningen 2019 var den første Fugleskydning i vores nye skyttehus. Så
derfor var det med en vis spænding, at jeg så frem til dagene. Der var ovenikøbet rekordtilmelding
både fredag og lørdag, med hhv. 75 og 102 deltagende skyttebrødre og gæster. Hvordan vil en frokost
med 102 sultne og tørstige skyttebrødre kunne gennemføres om lørdagen – hvordan bliver vejret
– kan vores nye kølerum følge med osv. Spørgsmålene er mange (til sammenligning var vi 36 til
frokosten i 2009 – det er skaleret en smule op).
Bestyrelsen starter med planlægningen et par måneder i forvejen, således vi er sikre på at have alle
ingredienserne til en velgennemført Fugleskydning på plads. Bl.a. skal vores skydeudvalgsformand
Flemming Søndergaard sørge for, at vi får en tilstrækkelig mængde sort krudt hjem på hylden. I
ugen op til fugleskydningen spidser tilrettelæggelsen til, og bestyrelsen mødes altid torsdag aften for
at løse de sidste praktiske opgaver, så vi er helt klar til et par store og gode dage.

Dagbog - Fredag 28 juni 2019:
Vækkeuret behøver ikke at ringe sådan en tidlig fredag morgen, man er vågen – det er en stor dag.
Det allerførste, der tjekkes, er, hvordan vejret er. Vejret spiller en ganske stor rolle ved vores arrangementer. Er der godt vejr (dvs. tørvejr), så kommer der altid til at være stor aktivitet ude på terrassen.
Denne her morgen ser det rigtig lovende ud, solen skinner fra en skyfri himmel – dejligt.
Bestyrelsen møder ind omkring kl. 09, men der er en del, der skal nås, inden skyttebrødrene stempler ind kl. 13:30. Skydeudvalget går i gang med at sætte fuglen op og spærre skoven af, således vi har
sikkerheden på plads. Vi hejser Dannebrog i alle flagstængerne undtagen den store flagstang, terrassemøblerne rettes ind til højre, mv. Vi har dog aldrig mere travlt, end vi sammen kan sidde og få
en kold formiddagsøl, mens vi følger med i, at Flemming Søndergaard og Leif Ovdal Petersen vejer
krudtet op til kanonerne og får dem klargjort, så vi er sikre på en succesfuld affyring. Gode råd er
der jo nok af, men de lader sig ikke påvirke på nogen måde. Denne opgave er i sikre hænder. Denne
formiddagsøl er samtidig den første lejlighed til at teste om vores nye kølerum virker – det virker
upåklageligt. Jeg tænker tilbage på forrige år, 2018, hvor vi virkelig var presset til det yderste, med at
kunne levere kolde øl til skyttebrødrene. I år bliver vi 20% flere deltagere – så Peter Bidstrup og jeg
sender en venlig og kærlig tanke til Thorkild Kjærsgaard, der gennem de seneste 20 år vedholdent
har argumenteret for og arbejdet hen imod, at vi skulle have et kølerum – tak Thorkild – du er i
sandhed en ven af de kolde øl…. Denne her lille formiddagsøl (pause) betyder rigtigt meget – man
mærker den helt rigtige broderånd, sammenhold, og vi gør os klar til at løse opgaverne i fællesskab,
og så er det i bund og grund bare rigtigt hyggeligt.
En tradition om fredagen er også, at Skyttekongen afholder sin Skyttekongefrokost. Tidligere holdt
man den hjemme ved skyttekongen privat, men det har vi ikke gjort siden 2010. Nu afholdes den
altid i Skyttehuset. Skyttekonge Michael Ries Almskov har inviteret bestyrelsen og en lille skare af
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ham udvalgte brødre. Det er altid rigtig hyggeligt, også i år. Men man mærker også den begyndende
spænding, ikke mindst hos den afgående fuglekonge Svend Rødkjær.
Kl. 13:30 skal de deltagende skyttebrødre indfinde sig – de første kommer altid i rigtig god tid – i år
skal de jo også teste om kølerummet funktionerer tilfredsstillende – det består den første prøve med
bravour – dejligt.
Det er en tradition, at Fuglekongen og Skyttekongen ankommer standsmæssigt – Fuglekonge Svend
Rødkjær og skyttekonge Michael Ries Almskov svigter os da heller ikke, da de præcis kl 13:45
ankommer i en meget flot åben limousine. Vi starter altid med at byde majestæterne velkommen,
og derefter synger vi Dannebrog til tops. I år lyder det ekstra godt, da hele 75 skyttebrødre synger
igennem – endda rigtigt godt…
Så er der eksamenstid for vores efterhånden ”meget erfarne krudtkonger” Flemming Søndergaard og
Leif Ovdal Petersen. Kanonerne skal affyres som markering på, at nu går jagten ind på en ny Fuglekonge. I år består de eksamen – og sprænger karakterskalaen – kanonernes brag kan helt sikkert
registreres på seismologisk institut. NU er vi i gang.
Det er altid Fuglekongen og Skyttekongen, der indleder skydningen. Derefter skyder brødrene efter
lodtrækning, hvor der som det første skydes til Citronen. Den kræver normalvis kun et enkelt præcist skud, hvorfor der kan være chance for, at det er en af majestæterne, der nedlægger den. Men i år
måtte vi vente, til en af laugets dygtige skytter, Morten Normann, tog livet af Citronen.
Stemningen er rigtig god, vores nye Skyttesal klarer sig rigtig godt, skydningerne afvikles på en
rigtig god facon. Terrassen er helt fyldt med skyttebrødre, snakken er lystig, der rafles, og der vindes
og tabes omgange. Vores Skydeudvalgsformand holder styr på skydningen med en stram hånd. Det
annonceres over højtalerne, hvilke skyttebrødre der skal stille oppe ved bane 1, således det kan afvikles i et godt flow. Peter Bidstrup og jeg har travlt med at passe baren, tørsten er rigtig stor – endnu
en kærlig tanke til vores nye kølerum – det er en dejlig dag, denne her.
Kl. 15:00 ringer vores formand Kaj Bundgaard med klokken, og skydningen indstilles midlertidigt
– vi skal optage nye brødre, udnævne Årets Skyttebroder og evt. have andre æresudnævnelser. Årets
Skyttebroder er i år Anders Lykkegaard, det er en meget stor hæder og ære at få. I år bliver vores flotte sponsortavle også afsløret. Den er lavet af Skyttebroder Morten Lykke og er et synligt bevis på den
fantastisk store opbakning, vi fik i forbindelse med vores ombygning. Morten modtager et fortjent
bifald for sit flotte arbejde.
Sent på eftermiddagen afsluttes skydningerne, og dagens præmier fra skydningen overrækkes. Det
er Morten Normann, der render med pokalen efter omskydning med Christian Anholm. Stemningen er nu virkelig god. Jeg ved, at mange skyttebrødre har den aftale på hjemmefronten, at de skal
være hjemme, inden det bliver mørkt… ja, sådan er det jo. Så er det jo godt, at der næsten er lyst hele
natten, så en del skyttebrødre fortsætter inde på de lokale beværtninger, og stempler først ud sidst på
natten.
Peter Bistrup og jeg får dog omkring kl. 20:00 lukket og låst og går hjem, således vi kan være klar til
den helt store dag – lørdagen.

Dagbog - Lørdag 29 juni 2019:
Skyttebrødrene er sat i stævne kl. 08:30, så kl 07:30 stempler vi ind i Skyttehuset. Tove, vores mangeårige og uundværlige, blæksprutte/servicechef/madmor (kært barn har mange navne) er mødt ind
kl. 07:00 og er i gang med at smøre rundstykker, lave kaffe mv. Jeg kaster mig over kærnemælken.
Kærnemælk blandet godt op med fløde smager himmelsk. Så den starter vi altid med sammen med
en bjesk, det er en god gammel tradition. Og på trods af at mange brødre har været på natterend
indtil den lyse morgen, så møder de talstærkt op fra morgenstunden. Peter og jeg har tjekket, om
kølerummet stadig funktionerer – det gør det upåklageligt. Skydning på fuglen genoptages, og for
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hver gang, der falder en plade på fuglen, lyder der et øredøvende skud fra vores signalpistol til stor
morskab og opstandelse, idet det er meget højt.
Der er inviteret til stor frokost med gæster fra Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg, Horsens
Borgerlige Skyttelaug og Brønderslev Borgerlige Skyttelaug, repræsentanter fra byrådet og mange
andre gæster. Vi bliver i alt 102 til frokosten. Tove og jeg koordinerer de sidste detaljer med bordplanen/opdækningen mv. Det giver en dejlig tryghed, at vi har Tove og hendes piger. De repræsenterer
efterhånden over 60 års erfaring.
Det er altid glædeligt, når vores gode venner fra vores venskabslaug kommer på besøg. Det løfter
lige stemningen ekstra 10 procent - og salget i baren med 20 procent. Igen kærlige tanker til vores
kølerum.
Vi afvikler vores frokost kl. 12:30. Menuen er aldrig nogen overraskelse – sild og Gyldenspjæts Livret
(sprængt oksebryst med hvidkål). Vores formand Kaj Bundgaard kalder til bords, og præcis kl. 12:30
får alle lov at sætte sig. Frokosten er planlagt ned til mindste detalje – det fungerer perfekt – Tove og
hendes piger gør det formidabelt – stemningen er helt i top – logistikken med øl/vand spiller – der
konsumeres næsten 3,5 kasser øl/vand, hver gang der drikkes en omgang – og dem går der godt nok
nogle af.
Dagen afvikles i en helt særlig atmosfære. Man kan virkelig mærke glæden blandt skyttebrødrene og
vores gode gæster. Men efter frokosten nærmer vi os også afslutningen, for vi er her jo for at finde en
ny Fuglekonge. I takt med at vi får skudt os ind på brystpladen, så samles mange af skyttebrødrene
omkring bane 4, så man kan blive vidne, på første række, til reaktionen fra den dygtige skytte, der
får has på brystpladen. Sidst på eftermiddagen falder brystpladen endelig. Anders Agerholm skyder
sig fortjent til Skyttekonge, og navnet i den kuvert, han skyder for, viser sig at indeholde navnet på
vore næste Fuglekonge, Jesper Møller Christensen.
Efter regalierne har skiftet skulder, afsluttes en fantastisk fugleskydning med kanonsalut som signal
på, at der er fundet en tronarving, og skyttelaugets tandhjul er klar til en ny omgang rundt.
Vores formand Kaj Bundgaard takker af og ønsker alle en god sommer.

Traditionen tro inviterer Skyttekongen bestyrelsen, Fuglekongen og enkelte skyttebrødre til frokost fredag inden Fugleskydningen går i gang.
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Daværende fuglekonge Svend Rødkjær og skyttekonge Michael Ries
Almskov ankommer stadsmæssigt til Fugleskydning. De er klar over, at
de mister deres ophøjede status dagen efter. Så det er med at føre sig frem
og nyde de sidste timer.

Daværende fuglekonge Svend Rødkjær sidder afslappet på bagsædet.

Solen skinner, og der hygges på terrassen.

Kærnemælken står klar, nu mangler bare bjesken.

Så er alle bænket til frokost, og Tove Esman holder et vågent øje med, om
alle har det de behøver.

Skyttebrødre hygger sig altid. Her er det Bjarne Høyrup, Brian Pedersen,
Erik Dane Pedersen, Ole Jensen, Søren Kolderup (Aalborgbroder), Jens
Jacob Wolsing og Jens Madsen.

Fugleskydning 2019 er ved at være slut. Formand Kaj Bundgaard
afklæder og iklæder de gamle og nye majestæter. Her står afgående skyttekonge Michael Ries Almskov og den nye Anders Agerholm. Afgående
fuglekonge Svend Rødkjær må modvilligt aflevere regalierne til vores nye
Fuglekonge Jesper Møller Christensen.

Så er det slut, salutkanonen brøler og vi har en ny fuglekonge og laugets
fremtid er sikret det næste år.
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Om- og tilbygning 2019
Af Formand Kaj Bundgaard

På samme måde som skyttebrødrene i 1910’erne begyndte at drømme om et samlingspunkt, et Skyttehus der kunne holde vejrliget ude, og hvor de kunne mødes året rundt, begyndte vi 100 år efter, i
2010’erne, at drømme.
Pladsen var igennem de seneste år blevet for trang. Flere aktive brødre, flere gæster til vores arrangementer, herunder gæster fra vores venskabsgilder fra Aalborg og Horsens, samt en større aktivitet
på skydebanerne, gjorde, at det blev alt for trangt og ikke så rart længere. Vi var blevet afhængige af
pladsen på terrassen, men det var et problem, når det regnede, og hvis der ellers var dårligt vejr. Den
gamle Skydepavillon var heller ikke bygget til opvarmning. Den var ikke isoleret, så den var kold og
fugtig udenfor sommermånederne.
Traditioner er hellige, og ændringer som den her store tilbygning skulle modnes i lang tid hos skyttebrødrene. Efter 2-3 år med utallige opfordringer fra min side kunne de fleste se mulighederne, og der
blev lavet en tegning som et forslag til en erstatning for den gamle Skydepavillon. Der var også ønske
om flere toiletter, herunder et handicaptoilet, samt et depotrum. Jeg havde et ønske om et mere
handicapvenligt lokale i et plan og med niveaufri adgang. Der var også et mangeårigt ønske om et
kølerum til øl i den rette temperatur.
Ønskerne blev tegnet, der blev lagt et byggebudget og indhentet en byggetilladelse. Men først skulle
de økonomiske midler findes. Det var selvfølgelig et problem, for vi havde ikke pengene, og vi har en
uskrevet lov i skyttelauget om, at vi ikke stifter lån. Inden vi startede med nedbrydning af den gamle
skydepavillon, skulle alle pengene og tilsagn om arbejdskraft være på plads.
Vi var på vej, for med en konservativ drift havde vi på det tidspunkt optjent 400.000 kr. Dertil samlede vi yderligere 400.000 kr. i sponsorbidrag, primært fra skyttebrødre. Derudover leverede skyttebrødrene samlet ca. 2.300 timer i frivilligt arbejde. Der var nogle, der kom i hverdagen og hjalp vores
hovedentreprenør Per Poulsen, der var nogle, der kom i weekenderne, og der var nogle, der stort set
kom alle ugens dage. Det var rigtig flot.
Det store engagement, den store arbejdskraft, de mange midler, var skyld i, at det lykkedes at bygge
det nye hus, gennemrenovere den gamle sal og forskønne de udvendige arealer. Det var en helt fantastisk indsats.
Vi er stor tak skyldig til sponsorerne, som er nævnt og takket på en glas sponsortavle, der hænger
i den nye Skyttesal. Dem, der har ydet de mange arbejdstimer, skal også hyldes, for uden dem var
det ikke lykkedes. Det er de blevet, men hyldet efter devisen, ”Ingen nævnt ingen glemt”, hvilket var
noget af det sværeste, for nogle brødre var helt fantastiske.
Mandag morgen den 10. december 2018 begyndte vi nedrivning af den gamle Skydepavillon, og vi
var færdige, inden det blev aften. Dagen efter begyndte Per Poulsen fra Per P. Total at gøre klar til
støbning af fundament. Fundament og gulv var støbt inden jul, herunder nødvendige installationer.
Vi var godt på vej, og sådan gik hele byggeperioden. Der var typisk 3-5 frivillige hjælpere i hverdagen
og 6-10 i weekenderne. Anders Hedegaard bookede hjælperne på Facebook, så alle fik ”lov” at hjælpe. Det var nemlig sådan, det var.
I hele processen blev der tænkt store tanker, og alle forslag blev modtaget med tak og respekt.
Ansvarsområderne blev delt mellem Peter Vejby, Anders Hedegaard, Ove Høholt, Jørgen Krøgholt
og mig selv i et byggeudvalg. Det fungerede fint.
Det er svært at nævne nogle frem for andre, jeg vil nu alligevel nævne vores skydeudvalgsformand
Flemming Søndergaard. Med hans kreativitet og eget arbejde fik han konstruereret en ny skydevæg i
rustfrit stål, også kaldet blende. Den er sammenklappelig, så under skydning sikrer den mod overskud, og ellers i nedslået stilling virker den som stakit omkring terrassen. Flemming konstruerede
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også nye riffelholdere, udformet i stål som en ørn, meget dekorativt og flot. Stålrammen omkring
sponsortavlen, designet af Morten Lykke, har Flemming også lavet. Ikke nok med at det var et stort
arbejde, som Flemming helt selv stod for. Han formåede også at få sponsoreret alle materialer dertil.
Vi er ham stor tak skyldig.
Hele byggeriet blev udført med en byggeperiode på kun 4 1/2 måned. Det er nærmest umuligt. Men
i så fald gjorde vi det umulige muligt! Jeg vil igen benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle, der
på en eller anden måde deltog i processen, og tak for det sammenhold, der blev skabt under byggeriet, et sammenhold vi kan leve på i mange år ud i fremtiden.
Den store renovering af Skyttehuset, der skete i 2019, er med til at sikre fremtiden for Hjørring og
Omegns Broderlige Skyttelaug til glæde for skyttebrødrene.

Jørgen Krøgholt er i gang med nedrivning med sin store maskine.

Ove Høholt arbejder medens Jesper Frydendal og Anders Lykkegaard
rykker i den samme skovl, Torben Niebuhr Nielsen har overblikket.

Så har Per Poulsen og Kaj Bundgaard rejst det første spær, Mogens
Larsen hjælper til.

Så er spærene snart klar til rejsegilde.

Rejsegilde med Anders Chr. Nielsen, Peter Vejby og Johnny Lindrup
Nielsen i front og Thorkild Kjærsgaard bagved.

Daværende fuglekonge Svend Rødkjær klipper snoren til de nye lokaler
efter en motiverende tale.
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De nye riffelholdere, designet og fremstillet af Flemming Søndergaard.

Sponsortavlen designet og udført af Morten Lykke, der ud over at være
rigtig flot, hædrer de skyttebrødre og virksomheder, der med deres økonomiske bistand og arbejdskraft gjorde byggeprojektet muligt.

Det færdige resultat foreviget til indvielsen den 27. april 2019.
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Som hyldest til det danske kongehus, hænger de Kongelige Højheder,
der har regeret siden Skyttelauget blev stiftet 18. juni 1995, centralt i
kongesalen.
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Medaljerne

Pokaler

-

-

Fuglen, skyttebroder emblem for menige brødre
Fuglen, skyttebroder emblem for brødre i bestyrelsen
Tidligere Fuglekonger.
Tidligere Skyttekonger.
Æresbroder.
Medaljen for særlig indsats, sølv
Medaljen for særlig indsats, guld
Medaljen for årets bedste skytte, på hver bane
Medaljen for årets mest aktive skytte
100 års jubilæum, sølv
100 års jubilæum, guld
125 års jubilæum, sølv
125 års jubilæum, guld
25 års skyttebroder jubilæum
40 års skyttebroder jubilæum
50 års skyttebroder jubilæum

Formandskongekæden

Skyttekongekæden
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Årets skyttebroder
Vinterskydning
Maj skydning
Juni skydning
Fugleskydning, fredag
Fugleskydning, lørdag
September skydning
Venskabsskydning med det
Broderlige Skydeselskab i Aalborg.

Kæde/regalier
-

Fuglekongen
Skyttekongen
Formanden
Æresformand Børge Mortensen
Æresformand Per Dahl Nielsen

Æresformandskæde

Fuglekongekæden

Æresformandskæde

Fuglekonger
18.08.1895: smedemester A. C. Mathiassen
09.08.1896: stentrykker Joh. Christensen
08.08.1897: købmand N. P. Bøjer
23.07.1898: proprietær F. F. Mickelsen
23.07.1899: snedkermester Chr. Jacobsen
12.08.1900: gartner Eske Andersen
04.08.1901: distriktslæge C. Jacobsen
20.07.1902: maskinfabrikant J. P. Hansen
09.08.1903: fabrikant P. D. Bech
25.07.1904: ekspedient H. P. Hansen
19.07.1905: gårdejer Chr. Sørensen
23.07.1906: maskinhandler Marius Jensen
08.07.1907: købmand I. Kjølbye
13.07.1908: murermester Chr. Jørgensen
18.07.1909: smed Chr. Jensen
25.07.1910: direktør I. A. Møllmann
17.07.1911: købmand Chr. Lauritzen
05.08.1912: fru Sophie Thomsen
14.07.1913: konditor G. Bülow
06.07.1914: kreaturhandler Ths. Heitmann
02.07.1915: købmand Chr. Jørgensen
17.07.1916: redaktør H. Chr. Vølund
30.07.1917: proprietær K. Kristiansen
29.07.1918: købmand Carl I. Jacobsen
21.06.1919: grosserer Chr. H. Nielsen
05.07.1920: hotelejer N. C. Nielsen
1921: drejermester Th. Thomsen
14.08.1922: bogbinder Martin A. Christiansen
09.07.1923: bødkermester W. Dahl
14.07.1924: snedkermester Mortensen
06.07.1925: restauratør Chr. Christensen
05.07.1926: barbermester K. V. Christensen
04.07.1927: hotelejer Hans Nissen
02.07.1928: bagermester Verner Jensen
08.07.1929: proprietær N. Bisgaard
07.07.1930: urmager Chr. Jensen
06.07.1931: bogtrykker Oluf Jørgensen
04.07.1932: hotelejer Marinus Svendsen
03.07.1933: direktør Magnus Lüdemann
02.07.1934: musikdirektør Monberg Eriksen
01.07.1935: malermester Thorvald Jacobsen
06.07.1936: depotindehaver K. Ishøy
12.07.1937: konsul Axel Nielsen
04.07.1938: cykelhandler Carl Eriksen
02.07.1939: restauratør Valdemar Jensen
03.08.1942: statsrevisor I. S. Vanggaard
04.07.1943: optiker Frode Sams
08.07.1946: politiassistent P. Gustafsen
07.07.1947: læge B. Fibiger
05.07.1948: fiskehandler Valdemar Andersen
04.07.1949: smedemester Peter Nielsen
03.07.1950: direktør Frode Gram Mikkelsen
01.07.1951: lagerforvalter Peter Thoustrup
07.07.1952: uddeler Hans Pedersen
05.07.1953: installatør Tage Engelund)
11.07.1954: slagtermester Svend Aage Jensen
03.07.1955: direktør Thorkild Kjærsgaard
01.07.1956: sagfører K. Pedersen Thingsig
07.07.1957: frugthandler Otto Christensen
06.07.1958: direktør Louis Blichfeldt

05.07.1959: direktør Thomas Bech
02.07.1960: frugthandler Otto Christensen
02.07.1961: guldsmed Kaj Hassing
03.07.1962: bagermester Jens Peter Nielsen
07.07.1963: fiskeeksportør Sigurd Espersen
05.07.1964: direktør Knud Brix Kjelgaard
04.07.1965: guldsmed Carl Bidstrup
03.07.1966: proprietær Egon Thrane
02.07.1967: vaskeriejer Jens Østergaard
30.06.1968: depotindehaver Knud Bendtsen
06.07.1969: bestyrer Aksel Petersen
05.07.1970: mekaniker Henry Nielsen
04.07.1971: direktør Tage Jensen
02.07.1972: el-installatør Søren Jensen
08.07.1973: direktør Jørgen R. Fejfer
07.07.1974: fiskeeksportør Henry Espersen
06.07.1975: depotbestyrer Werner Boel Hansen
04.07.1976: tømrermester Knud Holmberg
03.07.1977: kirkegårdsinspektør Svend Aage Clausen
02.07.1978: oberstløjtnant Poul E. Pedersen
08.07.1979: overassistent Svend Jensen
06.07.1980: direktør Svend Nielsen
05.07.1981: VVS-installatør Martin Sloth
04.07.1982: proprietær Hans Chr. Færch
03.07.1983: kaptajn Ejnar Jessen
01.07.1984: restauratør Jess Skaue
07.07.1985: gårdejer Kaj Mølgaard Sørensen
06.07.1986: materielforvalter Orla Thomsen
05.07.1987: købmand Leo Weiss Laursen
03.07.1988: direktør Niels Henrik Christensen
02.07.1989: dyrlæge Sven Christiansen
01.07.1990: statsaut. revisor Ejnar Jensen
07.07.1991: restauratør Knud Stoffer
05.07.1992: direktør Gunner Luther
04.07.1993: proprietær Jens Brix Koldkjær
03.07.1994: politiassistent Per Dahl Nielsen
02.07.1995: distriktschef Arthur Simonsen
07.07.1996: proprietær Børge Mortensen
06.07.1997: autoforhandler Jens Pedersen
05.07.1998: direktør Jørn Kiil
04.07.1999: overbetjent Børge Jespersen
02.07.2000: maskinhandler S.A.W. Nielsen
01.07.2001: teletekniker Axel F. Jørgensen
07.07.2002: proprietær Ole Færch
06.07.2003: kørelærer Einar Clausen
04.07.2004: advokat Palle Møller Jørgensen
03.07.2005: direktør Jens Peter Jensen
02.07.2006: guldsmed Arthur Hassing
30.06.2007: direktør Jørgen Rottbøll
28.06.2008: driftschef Torben Bagh
27.06.2009: sælger Thorkild Kjærsgaard
26.06.2010: erhvervsassurandør Karl Anton Olesen
02.07.2011: el-installatør Karl Erik Færch
30.06.2012: gårdejer Jørgen Krøgholt
29.06.2013: byggeleder Ib Larsen
28.06.2014: vinhandler Carsten Frederiksen
27.06.2015: direktør Ove Høholt
25.06.2016: filialdirektør Børge Vinter-Jensen
01.07.2017: malermester Peter Vejby
30.06.2018: technical manager Svend Rødkjær
29.06.2019: director Jesper Møller Christensen
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Skyttekonger
18.08.1895: smedemester A. C. Mathiassen
09.08.1896: smedemester Ths. Larsen
08.08.1897: købmand N. P. Bøjer
23.07.1898: instrumentmager Frederiksen
23.07.1899: ?
12.08.1900: gartner Eske Andersen
04.08.1901: ?
20.07.1902: ?
09.08.1903: ?
25.07.1904: gårdejer Chr. Jensen Dam, Retholt
19.07.1905: handelsrejsende H. Chr. Larsen
23.07.1906: maskinhandler Marius Jensen
08.07.1907: slagtermester Ths. Wulff
13.07.1908: smedemester Holmen
18.07.1909: smed Chr. Jensen
25.07.1910: hotelejer Thorup
17.07.1911: prokurist H. C. Larsen
05.08.1912: smedemester A. C. Mathiassen
14.07.1913: købmand Jacobsen
06.07.1914: læderhandler A. Nielsen
02.07.1915: bødkermester W.Dahl
17.07.1916: slagtermester Ths. Wulff
30.07.1917: proprietær K. Kristiansen
29.07.1918: slagtermester Ths. Wulff
21.06.1919: klejnsmed Petersen
05.07.1920: karetmager Christensen
1921: slagtermester Chr. Petersen
14.08.1922: gårdejer Ejnar Thomsen
09.07.1923: bødkermester W. Dahl
14.07.1924: slagtermester Ths. Wulff
06.07.1925: slagtermester Ths. Wulff
05.07.1926: sadelmager Sandberg
04.07.1927: direktør Magnus Madsen
02.07.1928: malermester Oscar Lund
08.07.1929: direktør Magnus Madsen
07.07.1930: politibetjent Madsen
06.07.1931: farver Chr. Ørum
04.07.1932: politibetjent N. C. Nielsen
03.07.1933: gårdejer Søren Østergaard
02.07.1934: folketingsmand I. S. Vanggaard
01.07.1935: malermester Thorvald Jacobsen
06.07.1936: møller N.P. Christensen
12.07.1937: slagtermester Ths. Wulff
04.07.1938: cykelhandler Carl Eriksen
02.07.1939: vinhandler Møller Sørensen
03.08.1942: guldsmed Arthur Hassing
04.07.1943: vinhandler Møller Sørensen
08.07.1946: malermester Møller
07.07.1947: fiskehandler Valdemar Andersen
05.07.1948: fiskehandler Valdemar Andersen
04.07.1949: disponent Buur Jensen
03.07.1950: socialinspektør A. Jønler
01.07.1951: socialinspektør A. Jønler
07.07.1952: installatør Tage Engelund
05.07.1953: installatør Tage Engelund
11.07.1954: installatør K. H. Andreasen
03.07.1955: proprietær Lars Nørgaard
01.07.1956: cykelhandler Carl Eriksen
07.07.1957: frugthandler Otto Christensen
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06.07.1958: installatør Poul F. Jørgensen
05.07.1959: lagerforvalter Peter Thoustrup
02.07.1960: frugthandler Otto Christensen
02.07.1961: guldsmed Kaj Hassing
03.07.1962: direktør Svend Nielsen
07.07.1963: rørmester M. Laursen
05.07.1964: murermester Ole Knudsen
04.07.1965: proprietær Hans Chr. Færch
03.07.1966: landmand Carl Christensen
02.07.1967: direktør Frode Gram Mikkelsen
30.06.1968: proprietær Lars Nørgaard
06.07.1969: murermester Ole Knudsen
05.07.1970: konsulent Niels Villesen
04.07.1971: varmemester John Johansen
02.07.1972: proprietær Hans Chr. Færch
08.07.1973: varmemester John Johansen
07.07.1974: guldsmed Kaj Hassing
06.07.1975: major A.K.B. Parklev
04.07.1976: proprietær Iver Aas, Aastrup
03.07.1977: assurandør Knud Eriksen
02.07.1978: proprietær Hans Chr. Færch
08.07.1979: materielforvalter Orla Thomsen
06.07.1980: værkfører Flemming Jensen
05.07.1981: driftschef Torben Bagh
04.07.1982: proprietær Lars Nørgaard
03.07.1983: ejendomsadministrator Henning Larsen
01.07.1984: proprietær Børge Mortensen
07.07.1985: statsaut. revisor Ejnar Jensen
06.07.1986: falckredder Jens Lauritsen
05.07.1987: maskinhandler S.A.W. Nielsen
03.07.1988: proprietær Jens Brix Koldkjær
02.07.1989: gårdejer Kaj Mølgaard Sørensen
01.07.1990: varmemester John Johansen
07.07.1991: ingeniør Peter Lucassen
05.07.1992: guldsmed Arthur Hassing
04.07.1993: direktør Gunner Luther
03.07.1994: autoforhandler Jens Pedersen
02.07.1995: planteavlsassistent Per Hedegaard Thomsen
07.07.1996: kørelærer Einar Clausen
06.07.1997: direktør Søren Villadsen
05.07.1998: filialdirektør Børge Vinter
04.07.1999: guldsmed Arthur Hassing
02.07.2000: sælger Thorkild Kjærsgaard
01.07.2001: maskinhandler S.A.W. Nielsen
07.07.2002: el-installatør Karl Erik Færch
06.07.2003: teletekniker Axel F. Jørgensen
04.07.2004: byggeleder Ib Larsen
03.07.2005: teletekniker Axel F. Jørgensen
02.07.2006: advokat Palle Møller Jørgensen
30.06.2007: direktør Kaj Bundgaard
28.06.2008: direktør Jørgen Rottbøll
27.06.2009: konsulent Anders Hedegaard
26.06.2010: konsulent Anders Hedegaard
02.07.2011: direktør Ove Høholt
30.06.2012: planteavlsassistent Per Hedegaard Thomsen
29.06.2013: advokat Palle Møller Jørgensen
28.06.2014: journalist Flemming Leth
27.06.2015: inspektør Jens Morild
25.06.2016: technical manager Svend Rødkjær
01.07.2017: maskinhandler Lars Larsen
30.06.2018: restauratør Michael Ries Almskov
29.06.2019 Anders Agerholm

Æresbrødre
____: proprietær F.F. Michelsen, Højvælde
____: sagfører K. Pedersen Thingsig
1950: Arthur Hassing
1969: Frank Gram Mikkelsen
1986: Carl Eriksen
1989: Oskar Johansen
2005: Jørgen Kjærsgaard
2011: Arthur Hassing den 2.

Æresformænd
1974- ____: Børge Mortensen
1982- ____: Per Dahl Nielsen

Formænd

1895-1901: sagfører K. Pedersen Thingsig
1902-1907: N. Th. Nielsen
1908-1908: redaktør E. Lønskov
1908-1909: købmand Jens Nielsen
1910-1913: murermester Chr. Thomsen
1914-1949: guldsmed Arthur Hassing
1950-1954: A. Jønler
1955-1968: Frank Gram Mikkelsen
1969-1973: direktør Svend Nielsen
1974-1981: Henry Konnerup
1982-1999: proprietær Børge Mortensen
1999-2009: politiassistent Per Dahl Nielsen
2009-____: direktør Kaj Bundgaard

Æresformænd, Børge Mortensen og Per Dahl Nielsen.

Årets Skyttebroder
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Freddy Christensen
Ejnar Jensen
Sven Christiansen
Jørn Kiil
Palle M. Jørgensen
Ib Larsen
Karl Erik Færch
Ole Færch
Lars Larsen
Karl Erik Vandkrog
Peter Lucassen
Orla Sørensen
Ernest Pedersen
Ove Høholt
Erik Dane Pedersen
Anders Hedegaard
Morten Uldal
Ole Vangsted Jensen
Jesper Frydendal
Michael Almskov
Jørgen Krøgholt
Anders Lykkegaard

Anders Lykkegaard bliver optaget som skyttebroder i 2017.
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Hvordan er det at være skyttebror
Af skydebroder Michael Almskov

I foråret 2014 blev jeg inviteret med som gæst i skyttelauget af Martin Pedersen og Anders Hedegaard. Efter et par dages overvejelse
besluttede jeg at takke ja til dette. Før mit første besøg havde jeg
naturligvis en masse tanker om, hvad det var for noget, og jeg havde
jo fået lidt at vide om hemmelighedsfulde optagelsesritualer osv.,
men også om et fantastisk venskab og sammenhold.
Mit første besøg som gæst viste sig dog at gøre mine overvejelser til
skamme. Jeg havde en fantastisk dag, og alle var venlige og snakkesalige, og jeg var i særdeleshed klar på at blive optaget i lauget. Jeg
havde jo hørt lidt i krogene, at det ikke er sådan lige at blive optaget.
Der skulle balloteres i bestyrelsen med farvede kugler, og der var
ingen forklaring, hvis man ikke kunne optages. Så jeg havde da en
blanding af frygt og sommerfugle i maven, da jeg skulle møde op i skyttelauget fredag den 27. juni
2014 for at finde ud af, om jeg kunne optages. Det lykkedes heldigvis
Sammenholdet er fantastisk både i og uden for skyttelauget, som har medført mange nye venskaber,
hvilket jeg er meget taknemmelig for.
For mig giver skyttelauget en stor tilfredsstillelse mht. at få tingene til at køre rundt dernede, hvad
enten det er med at vedligeholde huset og området, eller under den store ombygning, men det kan
også være noget så simpelt som at tabe et spil tænkeboks frivilligt for at få økonomien til at hænge
sammen for lauget. Jeg ved ikke, om det var først- eller sidstnævnte, der medførte, at jeg fik den fine
udmærkelse som årets skyttebroder 2017, men den varmede uden tvivl.
Når man hjælper med det frivillige arbejde i lauget, lærer man også sine skyttebrødre at kende på en
anden måde, hvilket man tydeligt mærker til efterfølgende skydninger. Hvad enten det er med noteringer under skydningerne, eller når der skal renses tag og tagrender, er det jo ting, der skal gøres for
at lauget fungerer, og man føler da også en stolthed, når man efterfølgende kommer ned i lunden, og
solen skinner på huset, og alt står knivskarpt.
Der er efterhånden gået en del år nu, og en hel del arrangementer både i Hjørring, Aalborg og et
enkelt i Horsens er det blevet til, og stemningen er fantastisk, uanset hvilket skyttelaug eller selskab
man kommer i. Jeg har aldrig været synderligt interesseret i sport, men føler lidt at skyttelauget kan
sidestillet med en sportsklub. Vi er i vanvittig god form, og vi har et sammenhold, som udenforstående ikke forstår.
Jeg ser frem til mange flere år i det gode selskab.

Jens Pedersen ”JP” og ”Tæppe Kaj” i en seriøs Tænkeboks.
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Per Hedegaard Thomsen og forhv. slotsforvalter Orla Thomsen i et kortspil i deres faste hjørne.

Første fugleskydning i vores nye lokaler 2019. Forrest i billedet skåler Poul
Dørup Olesen og Christian Klitgaard.

Per Bak, Allan Hein Simonsen, Jørgen Krøgholt i godt og broderligt
humør.

Solen skinner som altid, når vi er i skyttehuset. Forrest Ejner Jensen,
omkring bordet sidder Per Hedegaard Thomsen, Orla Sørensen, Ib Larsen, Peter Lucassen, Børge Mortensen, Kurt Janniche og Torben Bagh.
Bagerst Janus Vandkrog og Jørgen Krøgholt.

Frokosten i forbindelse med indvielsen af tilbygningen 2019. Til venstre
Torben Niebuhr Nielsen og Morten Uldal. Til venstre Peter Bidstrup,
Jesper Frydendag og Michael Ries Almskov

Majskydning 2018, Jesper Frydendal er ved at bekendtgøre en omgang.

Leif Ovdal Petersen og Morten Lykke i en god snak.

3 af de faste herreretter, biksemad med spejlæg, stegte ål med stuvede kartofler og stegt flæsk med persillesovs.
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Udlejning af Skyttehuset
Af Slotsforvalter Ove Høholt

Udlejning af Skyttehuset har i mange år været af stor betydning for at få økonomien til at hænge
sammen i den daglige drift.
Før i tiden var det mest almindeligt, at det blev lejet ud til brødrene og deres familier, men i dag lejes
huset ud til alle. Efter det store ombygnings- og renoveringsarbejde af Skyttehuset, er der rigtig kommet gang i udlejningen. Havde der været flere weekender i et år, kunne vi også have lejet huset ud i
dem, vi må mange gange sige nej til lejere. Mange lejere kommer igen. Har forældrene lejet huset, ser
vi tit, at børn og børnebørn også kommer for at leje. Vi gør meget ud af, at vores lejere skal føle sig
trygge vedrørende vores styresystem for udlejning. Derfor bliver der ved hver udlejning udfærdiget
en lejekontrakt, som nøje beskriver, hvad lejeaftalen omfatter og hvilke muligheder, der er for at bese
husets lokaler, før kontrakten underskrives af begge parter. Eventuelle lejere kan selv afgøre, om de
vil have undertegnede til at fremvise husets lokaler, eller selv gå alene ned til huset ved brug af en
nøgleboks.
Skyttehuset har de nødvendige havemøbler og parasoller til terrasserne, så solen kan nydes såvel
mod syd som mod vest. Før renoveringen kunne vi kun bruge huset fra april til oktober, da der kun
var el-radiatorer. I dag har vi fået de meste moderne varmepumper installeret, og huset er isoleret
overalt, hvilket gør det langt billigere at varme op. Efter udvidelsen kan vi dække op til 100 spisende
gæster fordelt i de to sale. I dag henvender vi os også til børnefamilier, der sætter pris på husets gode
beliggenhed i skoven og langt væk fra trafikken. Folk med gangbesvær er der også gode muligheder for, toiletforholdene lever op til de nye krav. Ønsker vores gæster at sætte et telt op, kan det også
lade sige gøre. Vi har to udlejningsformer, en hverdagsudlejning er som regel fra tirsdag morgen til
fredag morgen. Prisen er i dag kr. 2.000,- plus 300 kr. til forbrug. I prisen er slutrengøring inkluderet.
Den anden udlejningsform er weekendudlejning fra fredag middag til mandag middag til en pris af
4.900,- kr. plus 300,- kr. til forbrug, inkluderet slutrengøring.
Der er igennem årene blevet holdt mange store og gode fester i Skyttehuset. Vi har ønsket, at huset
også kan lejes ud noget mere på hverdage, men indtil nu har det været begrænset.

Som Skyttehuset tager sig ud ved aftenstide
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Der er mange forskellige muligheder for bordopstilling i de to sale.

De sange vi synger:
Sangen for flaget
Af Axel Juel, 1913
Melodi: Georg Rygaard

Der er ingenting, der maner,
som et flag, der går til top,
mens det drager vore hjerter
og vort sind mod himlen op –
og det vajer under saling
som en flammende befaling,
å men også som en hvisken
om det største, som vi ved:
Ikke din og ikke min
men hele folkets evighed.

Skyttelaugssang

Af Ernest Petersen og Mimi Saugman
Melodi: Elverhøj.

Vi ses i Hjørring Skyttehus,
der ligger her i lunden.
Vi synger flaget højt til tops,
og det fra morgenenstunden.
På slips og jakke kendes vi,
de broderlige skytter.
Vi spiser, drikker, hvad vi kan
og kammeratskab knytter.
Vor formand ringer heftigt ind,
vi skal nu alle skyde.
Vi vil så gerne vinde stort,
men ingen kan dog snyde.
Vi sætter os på bukken straks.
Hver mand er fyr og flamme.
Den grimme trekant driller os,
fordi den er sværd at ramme.
Vores bødemester han har travlt,
han indkasserer penge.
Vi dernæst hygger os men spil,
Det’ altid kun for drenge.
Vi skåler tit i øl og bjesk,
Og skyder jubilarer.
Vi råbe skal i samlet kor:
”Vort Skyttelaug bevares!”

Fuglene letter mod vinden

Du kom med alt det, der var dig

Lev dit liv mens du har det
Lev det i stilhed og storm
Se, fuglene letter mod vinden.
I modvind ta’r livet sin form.

Du kom med alt det, der var dig,
og sprængte hver en spærret vej,
og hvilket forår blev det!
Det år, da alt blev stærkt og klart
og vildt og fyldt med tøbrudsfart
og alting råbte: lev det!

Af Henning Toft Bro

Forlæns lever vi livet
Baglæns forstår vi en gang
Det som vil snære og tynge
det løsner sig ofte i sang.
Lev dit liv mens du har det
Lev det i stilhed og storm
Se, fuglene letter mod vinden.
I modvind ta’r livet sin form.
Sange om sandfyldte strande
sange om vidder og luft
sange om blånende bølger
og sange om havsaltet duft.
Lev dit liv mens du har det
Lev det i stilhed og storm
Se, fuglene letter mod vinden.
I modvind ta’r livet sin form.
Sange om alt det der farver
et havliv i landet med blæst
former det liv, som bli’r hærdet
i vinden fra hjørnet i vest.
Lev dit liv mens du har det
Lev det i stilhed og storm
Se, fuglene letter mod vinden.
I modvind ta’r livet sin form.

Af Jens Rosendal

Jeg stormed ud og købte øl,
ja, vint’rens gamle, stive føl
for ud på grønne enge.
Og du blev varm og lys og fuld,
og håret var det pure guld
som solen - skjult for længe.
Og blomster åbned sig og så,
at nu blev himlen stor og blå
og stunden født til glæde.
Din næve var så varm og god,
og du var smuk og fuld af mod,
så smuk, jeg måtte græde.
Vorherre selv bød ind til fest.
Der sad vi hver benovet gæst
i kærlighedens sale
med øjne, undrende og blå,
vi bare så og så og så
og slugte livets tale:
At livet det er livet værd
på trods af tvivl og stort besvær
på trods af det, der smerter,
og kærligheden er og bli’r,
og hvad end hele verden si’r,
så har den vore hjerter.

Havlivet har sine drømme
de næres af saltluft og vand
de strækker sig mod horisonten
og rækker mod kimingens land.
Lev dit liv mens du har det
Lev det i stilhed og storm
Se, fuglene letter mod vinden.
I modvind ta’r livet sin form.
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Anekdoter fra de sidste 25 år
Historien om de rådne øl og den knuste bjesk
Af æresformand Per Dahl Nielsen

Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg var blevet et fast bestanddel af Fugleskydningen i Hjørring og
Omegns Broderlige Skyttelaug og gæstede Hjørring i anledningen af Fugleskydningen i år 2000. De
ankom til lunden i bus, og sædvanen tro skinnede solen til Fugleskydningen, og temperaturen nåede
uanede højder, i hvert fald for en kasse grøn Tuborg i en bus.
Ron Posey spurgte pænt, om ikke det var muligt, at vi kunne bytte deres kasse med varme øl, med
en kasse af vore kolde øl. Høflige og gæstfrie, som vi er, så blev kassen selvfølgelig byttet, og brødrene
fra Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg drog af sted i bussen med kolde øl.
Nogen tid efter fugleskydningen var vi i færd med at lave noget arbejde i Lauget, og efter fyraften
skulle vi have en pilsner, og det blev fra kassen, som vi havde byttet med Aalborg.
Øllet var tre år over sidste salgsdato, de havde fået masser af sol og var rådne. At øl har overskredet
sidste salgsdato er aldrig sket i Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaug.
Hævnen kunne jo ikke bare tages, men alene udtænkes for først at blive effektueret det følgende år
til fugleskydning, og tro mig, det var rigtig længe at gå blandt brødrene i Aalborg uden at omtale det
rådne øl, som de efterlod hos os.
Året efter oprandt endelig dagen for den søde hævn. Ved Fugleskydningens afslutning var det igen
tid at tage afsked med de glade og opstemte Aalborgbrødre, og som tak for deres fornøjelige bidrag
til Fugleskydningen fik de overbragt en flaske, der af udseende mindede meget om Freddys berømte
Valnød Bjesk, samt 14 glas, så Bjesken kunne nydes i toget hjem. Hvad Aalborgbrødrene ikke vidste
var, at flaskens indhold var lunkent vand og kulør.
Ingen sagde nogen i lang tid, men en dag på Bakken var der en af brødrene, der henkastet nævnte,
at de desværre aldrig fik smagt på Bjesken, som vi havde foræret dem til Fugleskydningen, idet de
havde tabt flasken på perronen, hvilket jo var beklageligt.
Der gik endnu en rum tid, hvor der var absolut tavshed omkring såvel de rådne øl som vandet med
kulør, men endelig en dag, hvor jeg var på Bakken og i selskab med bl.a. John Laursen blev isen
brudt. John havde glemt den ed, som han svor, da Aalborgbrødrene smagte på flaskens indhold og
opdagede, at det var vand. Han udbrød spontant, hvad det var for noget rævepis, som vi havde sendt
med dem i toget hjem fra Fugleskydningen. Det smagte, som han kunne lyne og bande, hverken af
pis eller papir. De øvrige brødre ved bordet forsøgte at stoppe John i sin bekendelse, men forgæves,
jeg vidste godt, hvad John talte om. Latteren ville ingen ende tage, og episoden gav anledning til
nogen morskab de kommende år.

Dengang Skyttelauget blev ”taget til fange” i Aalborgtårnet
Af næstformand Anders Hedegaard Nielsen

Det er en god tradition, at vi gæster den årlige Fugleskydning hos Det Broderlige Skydeselskab i
Aalborg, Papegøjegildet af 20. maj 1431, stiftet før 1425. Det er altid en fornøjelse at besøge vores
storebror i Aalborg. De er særdeles gæstfrie, og som de siger til os; ”så holdes øllet koldt og venskabet
varmt”. Vores drejebog på en Aalborgtur er altid den samme. Vi mødes ca. kl. 08:00 på Banegården
i Hjørring og kører i en bus ud til Aalborg. Normalvis er vi 20-30 Hjørringbrødre med på turen. Der
er lidt forplejning om bord på bussen, og vi øver altid den sang vi skal ”marchere” til. Dels når vi ankommer til vores faste pit-stop hjemme ved æresformand Per Dahl Nielsen, og dels når vi ”indtager
bakken” ved Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg.
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Pit-stoppet ved Per Dahl Nielsen har udviklet sig til en hyggelig tradition, hvor Per åbner døren til
sit hyggelige hjem i Baldersgade og sørger for, at Hjørringbrødrerne bliver klædt ordentligt på i form
af dels et godt glas kærnemælk med fløde og dels bjesk og øl. Det er den ramme, der altid omgiver
vores deltagelse i Fugleskydningen i Aalborg - og det finder altid sted den anden lørdag i august.
En fast tradition er også, at vi lige skal en tur i Aalborgtårnet. Det er jo sådan, at Skydeselskabet ejer
Aalborgtårnet, og vi kommer derfor ”gratis” op i Aalborgtårnet. Det koster normalvis 20,- kr. at få
en tur derop, og hvad, der er sparet for en Vendelbo, er jo også tjent. Så på det mentale plan, er det
altid tilfredse Hjørringbrødre, der tager op i tårnet. Nå ja, så har de også gode kolde fadøl, terninger
og raflebægre oppe i tårnet, så kan det jo ikke gå helt galt.
MEN MEN MEN
Til Fugleskydningen i 2015 var alt gået lige efter drejebogen. Og midt på eftermiddagen var alt også,
som det plejede. 24 Hjørringbrødre sad oppe i tårnet, en enkelt, Ole Jensen, var af uransagelige
årsager ikke kommet med elevatoren op i Tårnet. Stemningen var rigtig god, øllet koldt, og der var
også gode brødre fra Horsens og Aalborg med oppe til hygge og rafling. Så kl. 15:10 sker det, der ikke
må ske. Elevatoren får en funktionsfejl, vi er fanget i tårnet. Det er der dog ikke nogle Hjørringbrødre, eller andre for den sags skyld, der ænser. Der er øl i hanerne, og stemningen er god, tiden løber,
og det generer os ikke at være fanget i tårnet. Klokken bliver 15:30, 16:00, 16:30, og så er det, at et
par af Horsensbrødrerne og Skyttebroder fra Hjørring, Torben Bagh, der også skal med til Horsens,
begynder at blive lidt anspændte. De skal nemlig med bussen til Horsens kl. 16:30, og den går præcis
kl. 16:30.
Der er dog ikke udsigt til, at elevatoren kommer i drift. Horsensbrødrerne begynder lidt at panikke,
og måske også at blive lidt kritiske over for for den mangeårige forpagter af tårnet. Det er en ældre
dame, der ikke lige er sådan at slå ud af kurs. Hun giver Horsensbrødrerne elevatorblikket og går ud
midt i lokalet og åbner gulvlemmen. ”Værsgo’ drenge, så kan I bare kravle ned af stigen”. Vi skal da
lige love for, at de blev stille, de gutter fra Horsens. Stille var vi Hjørringbrødrerne dog ikke, intet er
sjovere, end når man kan more sig lidt på andre brødres bekostning.
Nå, vi kom ned fra Aalborgtårnet omkring aftenstid, vores bus kunne sagtens vente på os.

Den dag ceremonimester Jørgen Krøgholts jakke blev ”stjålet”
Af næstformand Anders Hedegaard Nielsen

Skyttelauget har brødre i alle aldre. Det er uomtvisteligt, at jo ældre man bliver, så går det også en
smule ud over fysikken. Vi har en god skyttebroder, Peter Lucassen, der har været med i lauget i
mange år. Peter Lucassen blev optaget i Skyttelauget 1982 og har igennem årerne været en aktiv
skyttebroder. Bentøjet er dog ikke helt, som da Lucassen blev optaget, hvorfor han for år tilbage anskaffede sig en god trehjulet el-scooter. Til juniskydningen i 2018 sad Lucassen i sin el-scooter ude på
terrassen sammen med en række andre skyttebrødre omkring et af de runde borde. Stemningen var
god, vejret var som sædvanlig upåklageligt, det var faktisk rigtigt varmt, så varmt at Majestæt Peter
Vejby, under frokosten, havde givet tilladelse til, at man måtte aflægge sin jakke. En human beslutning, der kun kan gives af en majestæt.
Ved Lucassens bord sad også Ceremonimester Jørgen Krøgholt. Jørgen er en særdeles aktiv og
omgængelig skyttebroder. Denne dag havde Jørgen også aflagt sig sin jakke. Nå, men Lucassen siger
pænt farvel til de øvrige skyttebrødre sidst på eftermiddagen og kører hjem til Vester Alle på sin
udmærkede el-scooter.
Umiddelbart efter bliver Krøgholt afhentet af fruen. Men han kan ikke finde sin jakke, hvori ligger
nøgler, telefon, og vigtigst af alt hans emblemer, bl.a fra da han var Fuglekonge. Nu er der jo ikke
nogle, der render rundt og stjæler fra hinanden nede i Skyttelauget, så jakken skulle nok dukke op.
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Da er der en skarp broder, der spørger Krøgholt, om han ikke kan spore sin telefon. Jo, da, det kan
han da. Og som sagt så gjort. Krøgholt sporer telefonen, og kan se, at den i øjeblikket befinder sig på
Nordens Alle, og lige nu bevæger sig ned af Vester Alle ganske langsomt.
Hmmmm Krøgholt kører vej efter telefonen, og ganske rigtigt, så befinder jakke og telefon sig på
Vester Alle hos Lucassen, på sæderyggen på hans el-scooter ude foran hans hjem.
Jørgen Krøgholt havde selv hængt den der, da han fik det varmt nede på terrassen. Så nogle bruger
gule veste af sikkerhedsmæssige årsager i trafikken. Lucassen bruger en skyttejakke med emblemer.
Heldigt at den hang ordentligt.

Da Æresformand Per Dahl Nielsens nye bil ”næsten” udbrændte
Af næstformand Anders Hedegaard Nielsen

I forbindelse med at vi starter den årlige fugleskydning, så affyres vores to kanoner. Det er normalvis
et vigtigt moment, idet vi så markerer, at nu går jagten ind på en ny majesæt. Mange skyttebrødre
kommer også ned til lauget kørende i deres bil. Og i dag bliver bilen holdende efter en hård dags
strabadser, hvilket jo er en god ting.
Til fugleskydningen i 2015 havde vores Æresformand Per Dahl Nielsen lige fået en ny bil, en særdeles flot stor Volvo. Ingen tvivl om at Per var stolt og glad for denne bil. Måske var det derfor, at bilen
skulle tættest på terrassen (og dermed kanonerne…). Vi skulle sikkert alle lige se køretøjet.
Nå, men Flemming Søndergaard og Leif Ovdal Petersen antænder kanonerne vha. 15 cm tændsnor.
Krudtet, ca. 100-200 gram, er stampet godt og grundigt med aviser, således vi kan være sikre på, at
når krudtet antændes, så resulterer det i en kæmpe brag. Og Flemming og Leif, de kan deres kram.
Det kunne de også i 2015, faktisk så grundigt, at den ene kanon sendte en flammende avis direkte
ind under Æresformandens nye bil, lige under brændstoftanken. Sjældent har æresformanden været
så hurtig på de første 15 meter. Branden blev slukket, bilen blev reddet, og Æresformanden parkerer
ALDRIG tæt på kanonerne igen.

Dresscode til ministerråd
Af næstformand Anders Hedegaard Nielsen

Det er en tradition, at majestæten inviterer til ministerråd. Sort smoking har altid været påklædningen. Det ved bestyrelses udmærket godt, og majestæten får det naturligvis også at vide, det
samme gør Skyttekongen, der også er med til ministerråd. Det kiksede desværre tilbage i 2015, hvor
Majestæt Carsten Frederiksen havde inviteret til ministerråd. Alle troppede op i sort smoking, dog
undtaget vores gode skyttebroder og Skyttekonge Flemming Leth. Vi havde ikke fået informeret
Flemming om dresscoden, så Skyttekongen var helt uforskyldt mødt op i et fint GULT jakkesæt. Ja,
på fællesfotografiet lægger man mærke til Flemming Leth.

Man er skyttebroder hele livet - for nogle indtil døden os skiller
Af næstformand Anders Hedegaard Nielsen

Årsagen til at man stopper som skyttebroder kan være flerstrenget. Nogle flytter fra området, andre
mister interessen, får andre interesser, og for nogle er det døden, der kommer i vejen.
Vores gode Skyttebroder Freddy Kristensen har været med i Skyttelauget siden juni 1978, det er
imponerende. Freddy har varetaget mange opgaver i Skyttelauget og har helt fortjent fået fortjenstmedaljen i både sølv og i guld. For en del år siden passede Freddys kone Karen også køkkenet og
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sørgede derved for at vi skyttebrødre ikke manglede noget til vores skydninger. I dag trækker vi
på Freddy dels mht. at han er enestående bjeksbrygger og dels mht. hans viden omkring alt det
grønne i vores dejlige lund. Karen gik desværre
bort for få år siden. Og helt ekstraordinært mødte
der særdeles mange skyttebrødre op for at ære
hende og Freddy til begravelsen.
Den oplevelse, der har fæstnet sig, var den uge,
hvor Karen desværre døde om onsdagen. Der
kom Freddy om lørdagen til majskydningen, og Forhenværende Slotsforvalter Freddy Kristensen har her det store
overblik.
under frokosten slog han på glasset, rejste sig op,
gav en omgang og fik sagt, at han naturligvis var knust over at have mistet sin kone, men det havde
været et af Karens sidste ønsker, at han skulle deltage i majskydningen. Der var ikke mange skyttebrødre, der ikke kneb en tåre. At man kan rejse sig op på denne vis vidner om den tillid, man har til
sine skyttebrødre, og den respekt man føler, man får retur. Det er enestående, og det er Hjørring og
Omegns Broderlige Skyttelaug.

Cykelhandler Eriksen
Af Slotsforvalter Ove Høholt

Forhenværende cykelhandler Eriksen var i mange år en meget stabil skytte, såvel på fuglen som på
skiverne. Jeg husker klart hans sidste deltagelse til vores fugleskydning i lunden. Eriksen var efterhånden langt oppe i 80’erne, dårligt gående var han, også lidt svagelig, men hans lyst til at skyde var
der stadigvæk. Eriksen ønskede at skyde på pokalen, nogle brødre løftede Eriksen op på skydebukken, hvorefter han blev sat godt til rette, og geværet blev lagt til hans kind. Efter at havde sundet sig
lidt, tog han sigte, løsnede skuddet. Det blev en perfekt 10’er, og det gjorde han 5 gange lige i rap.
Eriksen blev hjulpet ned fra skydebukken, så faldt hans bemærkning: Sådan skal det gøres. Ikke et
øje var tørt efter denne bemærkning.

Orla Thomsen
Af Slotsforvalter Ove Høholt

Om vores forhenværende skyttebroder Orla Thomsen (som heller ikke er her mere) er der også nogle
sjove oplevelser.
Orla var en meget stabil skyttebroder. Han var altid med til vores fugleskydninger, både lørdage og
søndage (det var dengang). Han havde sin faste plads i det ene hjørne af skyttehuset ved kortbordet,
og af og til var han ude for at skyde.
Til en af vores fugleskydninger trak det meget ud, vi var kommet meget bagud tidsmæssig. Sidst på
eftermiddagen var de to vinger stadigvæk ikke faldet (skudt ned). Noget måtte der gøres, ellers blev
det mørkt, inden vi blev færdige.
Vore brødre var efter en lang lørdags skydning og nu også en lang søndagsskydning ved at være i
meget høj stemning, og måske også lidt trætte. Jeg bestemte mig for at stoppe skydningen for at undersøge, hvorfor venstre vinge ikke ville falde, (skydes ned).
Det kunne konstateres, at vingen sad i spænd, og problemet blev nu løst. For at kunne hente lidt tid
løsnede jeg skruerne på den højre vinge. Der bliver altid skudt på venstre vinge først. Når så den er
faldet, skyder man på højre vinge, sådan er reglerne.
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Det var tilfældigvis Orla Thomsen, som skulle skyde på fuglen som første mand efter det lille stop.
Orla kom på skydebukken og skød et flot skud. Vingen faldt, alle råbte tillykke til Orla. Problemet
var bare, at det var den forkerte vinge, Orla havde skudt ned, så det kunne ikke tælles med. Sådan
kan det gå, når dagene bliver for lange.

Om vores skyttebroder S.A.W. Nielsen er der også en lille historie.
Af Slotsforvalter Ove Høholt

S.A.W. Nielsen er altid villig til at give en hjælpende hånd, når der skulle laves lidt ud over det
sædvanlige. Træerne ud mod Skydebanevej var efterhånden blevet så store, at grenene rakte ud over
el-ledningerne, så der måtte skoves en del. Hvem var eksperten til denne opgave? S.A.W. Nielsen blev
foreslået.
En lørdag eftermiddag skulle arbejdet gøres, S.A.W. Nielsen mødte op iklædt hele uniformen, hjelm
og sko, og hvad der nu engang hører til sikkerhedsmæssigt. Motorsaven var klar til brug med ny
kæde, så nu kunne vi hurtigt få skovet de træer. S.A.W. Nielsen forklarede os nøje, hvilken vej træet
ville falde. Vi var nogle stykker, som var noget benovede over det, han sagde, og det han kunne med
sådan en motorsav.
Motorsaven kom endelig i gang efter megen snak, klokken var blevet hen på eftermiddagen, det
første træ faldt i løbet af ganske kort tid, men bare ikke der, hvor S.A.W. Nielsen havde bestemt, det
skulle falde.
Træet faldt lige ned over el-ledningerne, gnisterne sprøjtede hen over asfalten, og vi sprang for livet.
Så var der ikke mere strøm til hele Skydebanevej de næste timer. Det blev sen aftensmad til beboerne
i gaden, men alle tog det hele med godt humør og med et smil på læben.

Ministerrådet fik sin opstart i 1980 af fuglekonge Svend Nielsen.
Af Slotsforvalter Ove Høholt

Lige siden har det været en årlig tradition. Den årligt udnævnte fuglekonge inviterer bestyrelsen,
samt afgående fuglekonge og afgående skyttekonge og bestyrelse (benævnt ministre) til en sammenkomst med god mad og vin. En begivenhed der bliver set frem til hvert år.
Jeg husker et særligt ministerråd. I 2008 var vi alle inviteret til ministerråd hos den nyudnævnte
fuglekonge Torben Bagh i Glud. Torben Bagh var også medlem af Horsens Borgerlige Skyttelaug, et
af Hjørring skyttelaugs venskabslaug.
Skyttekonge Jørgen Rottbøl, næstformand Kaj Bundgaard, kasserer Arthur Hassing, sekretær Jørn
Kiil og skydeudvalgsformand Ove Høholt stod på toget i Hjørring først på eftermiddagen, forsynet
med lidt flydende til ganen. I Aalborg stod formand Per Dahl Nielsen på toget. Også han havde
tænkt, at vi ikke skal tørste hele vejen til Horsens.
Forinden havde vi fået mange formaninger om, at vi skulle komme i pæn tilstand. I toget blev vi
enige om, at vi ville gøre alt for at efterkomme det.
På Horsens banegård stod en velkomstkomite bestående af gode flinke Horsens-brødre fra Horsens
Borgerlige Skyttelaug. De bød os velkommen til Horsens på vegne af fuglekonge Torben Bagh.
Vi blev nu guidet ud til en minibus, som skulle køre os til Glud Kro. I bussen havde de brave Horsens-brødre sørget for, at vi ikke skulle tørste på den lange tur ca. 20 minutter til Glud kro. Der skulle
vi foretage en omklædning til smoking og senere efter ministerrådet overnatte.
Da vi ankom til Glud kro, var der igen sørget godt for os. Horsens-brødrene havde arrangeret kaffebord samt øl og bjesk. Så heller ikke her kom vi til at mangle hverken vådt eller tørt.
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Fuglekonge Torben Bagh havde inviteret gæve Horsensbrødre til at modtage os Hjørringbrødre efter den lange togrejse.

Sidst på eftermiddagen kom minibussen samt
tre Horsens-brødre for at hente os og køre os til
Fuglekongens residens. På turen havde de brave
skyttebrødre fra Horsens igen sørget for, at vi ikke
tørstede på den ”lange” 15 minutters tur til Fuglekongens residens i Glud.
Da vi ankom til fuglekonge Torben Bagh og Fru
Ullas residens, blev vi modtaget i indkørslen af
kongen og dronningen, en meget flot velkomst.
Solen skinnede, og vejret var flot. Vi fik et velkomstglas stukket i hånden. En modtagelse som
vi aldrig vil glemme.

Fuglekonge Torben Bagh byder velkommen til ministerråd i Glud,
flankeret af daværende formand Per Dahl Nielsen og skyttekonge Jørgen
Rottbøll.

Vi blev budt indenfor og skulle til bords, et meget flot og veldækket bord med fantastisk dejlig mad
og fine gode vine. Der er ikke noget, der bliver gjort halvt i Glud.

Der blev selvfølgelig holdt en flot velkomsttale af Fuglekonge Torben Bagh og en tale af Horsens-brødrene. Vores formand Per Dahl Nielsen holdt også en tale til Kongen og Dronningen, men
han holdt talen to gange. Måske var det, fordi han ikke huskede så godt den første gang, men det
havde jo også været en lang indholdsrig dag. Vores næstformand Kaj Bundgaard var efterhånden
også blevet blød i knæene. Efter middagen og alle de gode taler, såvel første gang som anden gang, så,
skulle vi til kaffebordet med en dejlig cognac. Festen sluttede hen på de små timer. Vi blev nu kørt til
vores overnatningssted, men her var der ikke behov for hverken vådt eller tørt.
Næste formiddag var der morgenbord på kroen, en ualmindelig stille og rolig morgen.
Efter et dejligt morgenbord skulle vi hjemad. Alle havde haft en rigtig dejlig oplevelse. En stor tak til
Torben Bagh og Ulla Bagh samt de brave Horsens-brødre. Det er en oplevelse, som vil blive husket til
vores dages ende.

Kamera nedskudt
Af Slotsforvalter Ove Høholt

Forhenværende kasserer Arthur Hassing har også i rigtig mange år været en stabil skytte. Ved en
fugleskydning var det kamera, som fokuserer på fuglen under skydningen, blevet flyttet til en ny
plads, for at billedet på pc-skærmen kunne blive bedre. Billedet blev også flot og meget klart, det hele
gik strygende i rigtig lang tid.
Arthur Hassing skulle nu til at skyde på fuglen. Hvad der ikke burde kunne lade sig gøre, kunne lade
sig gøre af ham. Al strøm forsvandt fra kamera og skydehuset, alt blev sort. Efter lang tids søgning af
meget kloge skyttebrødre fandt man ud af, at Arthur Hassing havde skudt kameraet i stykker.
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Svens omgang
Af æresformand Per Dahl Nielsen

Som tidligere antydet så har Hjørring og Omegns
Broderlige Skyttelaug aldrig været velhavende, og
der er gennem tiderne gjort rigtig mange tiltag for
at øge indtægterne, så regnskabet gik op.
Sven Christiansen var dyrlæge i Hjørring og
tidligere majestæt i Lauget. Han var i mange år
en trofast skyttebroder, der mødte op ved enhver
given lejlighed, hvad enten der skulle hygges eller
arbejdes, så han var bekendt med den lidt flossede
økonomi.

Sven Christiansen på sin faste vinduesplads i hjørnet af Kongesalen.

Svend havde udtænk en plan, som skulle skæppe
lidt i kassen. Brødrene skulle for 50 kr. købe et
messing skilt med deres navn indgraveret, som så
blev sat på en stol i salen, og meningen var så, at
den person, som sad på stolen til en hver frokost,
skulle give en pilsner til ”udlejeren”, altså det navn
der stod på fuglen.
Idéen blev taget op, dog uden den store indtægt
for lauget, men morsomt, det vart det. Nu er vi
blevet for mange der deltager i frokosterne til det
kan lade sig gøre.
Afløseren for Svens omgang er ”At klinke en
skål”. Ideen blev fostret af tidligere fuglekonge og
ceremonimester Jørgen Krøgholt. Det går ud på at
4 skyttebrødre deles om en omgang. Det er meget
bedre for omsætningen og med til at skabe en god
stemning under frokosterne.
Næstformand og restaurationsformand Anders Hedegaard Nielsen i fuld
fart for at registrere de mange ”Klinkeskåle”.

Så skal der spilles - Ernest Petersen, Erik Dane Pedersen og Jens Jacob
Wolsing
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Sociale medier og hjemmeside
Af næstformand Anders Hedegaard Nielsen

I Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaug værner vi om traditionerne, men det betyder ikke, at
vi ikke også følger med tiden og udviklingen. Da jeg i 2009 kom med i bestyrelsen, sendte vi indbydelser ud som almindelig post. Jeg kan tydeligt huske, at vores daværende sekretær Jørn Kiil brugte
megen tid på at ajourføre adresselisten, have nok konvolutter og frimærker hjemme osv. Og som en
konsekvens deraf så var porto en væsentlig post i det årlige regnskab, selvom Jørn nok så generøs
sponserede en betragtelig del af frimærkerne og konvolutterne.

E-mail:
Af næstformand Anders Hedegaard Nielsen

Vi snakkede om at forsøge, om vi kunne nå skyttebrødrene via e-mail. Den snak brugte vi nogen tid
på. Det var i 2009 langt fra alle Skyttebrødre, der have en e-mailadresse. Men vi igangsatte ”operation e-mail”, og Jørn Kiil sendte kun indbydelserne ud pr. post til de skyttebrødre, der ikke havde
opdaget den fagre nye verden, indtil vi var i mål. Efter nogle få år havde alle fået e-mail, og frimærker/breve var en saga blot.

Hjemmesiden www.hobs.dk:
Af næstformand Anders Hedegaard Nielsen

I denne omstillingsperiode fandt vi også ud af, at der var noget der hed hjemmesider. Og vi var/er så
heldige, at vi i egne rækker har en kapacitet i form af vores webmaster Karl Anton Olesen. Karl Anton
har lagt utallige timer i udviklingen af vores hjemmeside, og han sikrer en løbende ajourføring og
opdatering af siden. Vores hjemmeside består af en åben del og en lukket del kun for skyttebrødre.
I den åbne del findes diverse informationer om skyttelauget og vores historie og ikke mindst om
proceduren i forbindelse med udlejning af Skyttehuset, udlejningskalender mv.
I siderne kun for brødre er der masser af gode sider omkring de enkelte arrangementer, galleri, skyderesultater mv.

Facebook:
Af næstformand Anders Hedegaard Nielsen

Den 7. maj 2017 kom vi på det sociale medie Facebook. Denne dag søsatte vi vores lukkede facebook-gruppe. Vi er godt 110 skyttebrødre, der har vovet os ud i at have en facebook-profil, hvor vi
kan blive opdateret om skyttelaugets fortræffeligheder og kommende arrangementer. Vi lægger selv
billeder ud, kommenterer på billeder/historier osv. Det er en side kun for Skyttebrødre.
Med tiden vil vi helt sikkert se, at stort set alle skyttebrødre kommer med i gruppen. Bl.a. kan man
se i opslaget pr. 1 juli 2017, hvordan Lars Larsen skyder sig til Skyttekonge med et præcist skud og
dermed sikrer, at Peter Vejby bliver Fuglekonge.
Man må virkelig sige, at skyttebrødrene har taget vores Facebookside til sig, og vi ser, at der laves
diverse aftaler om skydekonkurrencer, rafling mv. ofte i en dejlig undertone af hjertelig hån og sort
humor.
Vi brugte også Facebook særdeles meget i forbindelse med vores ombygning, både i tekst men især i
billedmateriale, så man kunne holde sig opdateret på, hvordan arbejdet skred frem.
Facebook bliver i dag også brugt til annoncering vedr. udlejning af vores dejlige Skyttehus.
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Hjørring Fuglekonge Laug
Af Formand Kaj Bundgaard

I 2009 stiftede Æresformand og tidligere majestæt Børge Mortensen, et nyt laug, Hjørring Fuglekonge Laug. Det nye laug er et selvstændig og uafhængig og kun for tidligere og nuværende fuglekonger i Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaug. Eneste betingelse er at man er aktiv i Hjørring og
Omegns Broderlige Skyttelaug og fortsat aktiv skyttebroder der.
Dette laug har egne vedtægter og drives af en laugstyrelse bestående af Ridefoged Børge Mortensen
(formand), Skriverkarl Palle Møller Jørgensen, Jæger Torben Bagh, Løber Jørgen Krøgholt og Posekikker Jens Peter Jensen.
Som æresbroder er udnævnt Ejner Jensen.
Der holdes minimum et møde hvert år og det er med stor deltagelse.

Stegt flæst med kartofler og persillesovs er standard menu til generalforsamling i Hjørring Fuglekonge Laug. Her sidder Jørgen Rottbøll,
Peter Vejby, Thorkild Kjærsgaard og Palle Møller Jørgensen, som alle er
tidligere fuglekonger.

Daværende fuglekonge Jens Pedersen og skyttekonge Søren Villadsen
ankommer til fugleskydning 1998

Ministerråd hos fuglekonge Jørgen Krøgholt 2013

Daværende fuglekonge Karl Anton Olesen og skyttekonge Anders Hedegaard Nielsen ankommer til fugleskydning 2012
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Renovering af skyttehuset 2005 med nyt tag, køkken og tilbygning

Carsten Frederiksen er en hyppig og altid glad vinder af pokalen

Kasser Peter Bidstrup og resturationsformand Anders Hedegaard
Nielsen passer baren

En velfortjent pause med rejsning af spær vinteren 2019

En skydning i den gamle skydepavillon
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Skyttebrødrene fra Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaug med fuglekonge Ib Larsen i front, får en varm velkomst på Bakken, hos Det Broderlige
Skydeselskab i Aalborg, i anledning af årets venskabsskydning.

Daværende skyttekonge Svend Rødkjær og Fuglekonge Børge Vinter-Jensen på vej til fugleskydning 2017.

Formand Kaj Bundgaard, næstformand Bjarne Jakobsen og Fuglekonge Klaus Johansen. De to sidstnævnte repræsenterede Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg i forbindelse med indvielsen af de nye bygninger i 2019. I den forbindelse havde de medbragt to flotte sølvkrus som indflyttergave.
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