
Skyttefrokost 2017 

       Tekst og billeder: Ole Kæhler fra SønderborgNyt 

Lørdag middag satte 60 skyttebrødre og tre inviterede gæster sig til bords i Kulturhuset-Skyttehuset  i Skovhuse, hvor 
der var gjort klar til sildemad og labskovs. 

Skyttebrødrene inviterer altid borgmesteren med til skyttefrokosten, og Erik Lauritzen holdt sin fjerde og sidste tale ved 
spisningen. 

“Det er min sidste tale hos jer – i denne byrådsperiode,  og jeg vil rigtigt gerne komme igen”, siger Erik Lauritzen. Han 
fortalte videre, at Borgerforeningen er en god forening, der fylder rigtigt meget. 

“I hjælper til rigtigt mange steder og arbejder hårdt for at tjene nogle penge til jeres foreningen”, siger borgmesteren. 

“I bidrager mange steder med at gøre tingene sammen, det som vi er gode til i Sønderborg. Vi har lige set det med 
Sternfahrt,  og snart løfter vi i fælles flok den store spejderlejr – og vi kan også løfte Tur de France”, siger 
borgmesteren. Og når Sønderborg satser på store arrangementer, så er forklaringen ret enkel. 

“Vi kan – og så skal vi”, siger Erik Lauritzen. 

Ikke mange ord 

Jan Hellesøe, som er æresgæst, sagde ikke mange ord, men tryllebandt de 60 skyttenrødre med først et rebtrick, og så 
viste han, at han vidste, hvad en af skyttebrødrene ville tegne – og kronen på værket var, at han ved hjælp af 
regnestykkker, hvor andre kom med tallene, fik summen til at give det tal, som han selv havde skrevet på forhånd. 

De ord, som de fleste af skyttebrødrene, satte på oplevelsen var: 

”Hvordan Fanden gør han det”. 

Kom med en Als-Fynbro 

John Lohff var inviteret til skyttefrokost, fordi han sidder i Regionsrådet. 

“Og jeg lover ikke at sige noget om Carl Holst eller Bios. Det har i jo læst om. Men jeg kan sige, vi skal være glade for 
vores specialsygehus, der virkeligt kan nogle ting. Især når der arbejdes sammen med Gigthospitalet”, siger John Lohff, 
inden han skifter spor og tager fat på det med regional udvikling. 

“Vi skal have Odense til at vågne op og se sig selv som en storby, en regionshovedstad,  og  så skal vi have en bro 
mellem  Als og Fyn”, siger John Lohff. 

 
Jagthornsblæserne blæser til skyttefrokost 

 
Fanen føres ind 

 
Pianist Erik Dreier Hovedbordet 



  

 
Festkomiteen kom på hårdt arbejde 

 

  
Toastmaster Knud Nicolei Møller 

Skipperlabskovsen indtages 
 

 
Naturligvis med et par dramme til 

  
 

  
  
  
  



  
  
  

  
 

Oldermand Kjeld Clausen hylder vinderne af 
kongeskydningen 

 
Viggo Ravn får sin konge medalje at Torkild Callesen 

  
 



 
Kronprins Freddy Grøndahl, skyttekonge Viggo Ravn og prins  Peter Dall      
 

Slagsangen synges 
 

Rekrut Hans- Erik Andersen holdt talen for 
land og flag 

 
Borgmester Erik Lauritzen taler 



 

 
John Lohff taler 

 
Jan Hellesøe gav et par prøver på sin kunnen 

  
 

 
Gustav skulle tænke på en ting Jan kunne på utrolig  vis svare hvad han tænkte på   

 
Serveringspersonalet Kis Hansen, Lisbeth Christensen og Eva Juhl 

TAK FOR PERFEKT BETJENING 
 

 


