
Verner Ærenlunds beretning ved 

Hillerslev Skytte- og Gymnastikforenings  

generalforsamling november 1943. 

 

Når vi i dag holder generalforsamling og ser tilbage på året og dets begivenheder så må vi …… 

sluttet D.S. G. F. og som blandt andet i sin formålsparagraf har et ord der …………… vi for et øjeblik 

tage en enkelt dato op ….. den 29. august og mindes  …….. kunne stå  frem. 

 

Jeg skal derefter frem  …….. arbejde.  Først i november ….. arbejde …..med Edel Rasmussen, 

Sallinge, som leder  for pigerne og Egil Ilum som leder for karlene. Der var jævn, god tilslutning til 

begge hold …...en mild vinter og det betyder meget for at få arbejdet til at gå godt. 

En gang i mellem havde vi folkedans, hvor Hans Aagaard ledede, og  Egon Madsen  spillede op, og 

så gik det med liv og lyst, en enkelt aften var der 80, så der var god tilslutning.  

Gymnastikopvisningen i foråret havde vi den 21 marts af piger og karle ved den lejlighed var 

amtets  formand  ….. Christensen kommet til stede og var dermed med til at gøre dagen mere 

festlig. 

I april måned havde vi fællestræning med Espe, hvor Ester Nielsen, Ringe, ledede pigerne, og Mads 

Nielsen, Ollerup, ledede karlene, efterfulgt af folkedans ledet af sidstnævnte. Det blev en god 

aften. Jeg mener det i nogen grad kan sammenlignes med et delingsformøde som det forløb den 

aften. En gentagelse var måske ønskelig. 

Folkedansopvisning havde vi sidst i april, og her var alle i nationaldragter, der var 24 par. 

Så begyndte vi på sommerens gymnastik. Der var kommet en ny til at lede pigerne, nemlig,  …,… 

Sallinge, med karlene fortsatte Egil Ilum. 

……..  af 46 karle og 52 piger et par smukke resultater. Foruden de voksnes hold havde vi et hold 

små piger, hvor Marie Ærenlund ledede og et hold drenge med Egil Ilum som leder. For disse var 

der også Lombjergefest , og desuden holdt vi en lille afslutningsfest  før høst for børnene, da det jo 

ikke var alle forældre der var henne og se dem i Lombjerge. 

Det var i hovedtræk hvad der skete inden for gymnastikken i det forløbne år. 

Ved siden af gymnastikken har vi håndbolden, denne ledes af Harald Andersen, Ellegaard, og  

Svend Nielsen, Hillerslev. 



Det var et par gode karlehold, med pigerne kneb det lidt. 

Der var en del kampe og resultaterne var bedre i år som det foregående. 

Det der i høj grad ville betyde noget for spillet, var en god bane. Vi var i år gået over til de nye 

regler, og banen kræves efter disse noget større. 

Det kneb især når vi havde fremmede spillere, men her hjalp R. Bonnesen, han gav nemlig 

tilladelse til, at vi måtte benytte hans fælled, et tilbud som vi tog imod, og herfor vil vi gerne sige 

tak. 

Skytterne begyndte deres virksomhed den 21 marts med en indendørs salonskydning sammen 

med Espe skytteforening 

Der var nemlig mellem disse to foreninger blevet etableret en pokalskydning, der skulle gå over 

fire skydninger. Den 21 var den første, her vandt Espe med 0,06 point over Hillerslev i gennemsnit. 

Den 20 juni var der igen konkurrenceskydning, her vandt Espe med 0,09 point over Hillerslev i 

gennemsnit. 

Gennemsnittet for disse to skydninger sammenlagt bliver Espe med 89,91 og Hillerslev med 89,83. 

Espe ligger altså 0,08 point over os. 

Sommerens skydning begyndte ellers den 16. april med god tilslutning, der havde således været 20 

skytter i sommeren. 

Vi deltog i kredskapskydningen til Lombjerge, det var med riffel, her blev vi nr. 3. 

I mellem Espe, Herringe, Krarup og Hillerslev, har der i mange år været en årlig kapskydning, i år 

var det Hillerslev, der indbød, og ved den lejlighed blev vi nr.1. 

Den afsluttende skydning var planlagt til den 19. september, men vi kender jo det der foregik den 

29. august, og en kort tid efter måtte vi aflevere de geværer, der var benyttet her i kredsen,  8 

salongeværer og 5 rifler, desuden 2795 salonpatroner, som vi med stort besvær havde fået skaffet 

frem. Så det blev for enhver skytte en sørgelig afslutning. 

I dette år har vi begyndt med badminton, og det har vist sig at der har været stor interesse for 

denne idræt. 

Harald Andersen, ”Engesyn”, sørger for plaseringen af spillerne, en opgave jeg synes han rygter 

godt. Der kan jo tit blive vanskeligheder med spilletid m.m. Salen benyttes jo meget af vor 

forening, ligesom der kan komme andet der optager den, og vi skal jo være her alle, så det sker jo, 

at spilletiderne må ændres, men jeg håber fortsat at dem det går ud over må forstå 

vanskelighederne. 



Da vi tog opgaven op, havde vi fire spillere fra Espe til at demonstrere spillet for os, vi var jo 

nybegyndere. 

I januar var Stig Munk Andersen fra  Odense her for at rette os brugere af ketsje m.m. Vi har haft 

en kamp med Espe og nu i efteråret en med St. Lyndelse , ligesom vi deltog i hovedkredsens 

turnering. 

Ud over det aktive arbejde, har vi vore fester, som der jo følger med i enhver ungdomsforening, vi 

har forsøgt at knytte ballerne sammen med en underholdning, det være sig musik, foredrag eller 

oplæsning, vi mener dermed at kunne give de unge interesser ud over dans, og vi kan på baggrund 

heraf benytte ordet sammenkomst eller fest. 

Vi har samarbejde med friskolen eller aftenskolen ved at vi holder juletræ sammen. Ligeså har vi 

haft samarbejde med foredragsforening og vi er tilsluttet ………. 

Så står vi da ved det nye år har godt begyndt med gymnastikken og har fået et par gode 

delingsfører, der gerne vil …..kræfterne på for at det kan gå godt. 

  


