
Verner Ærenlunds beretning ved 

Hillerslev Skytte- og Gymnastikforenings  

generalforsamling november 1944. 

 

Ungdomsarbejdet har for Hillerslev Skytte- og Gymnastikforening i nogen grad været hæmmet det 

sidste år af tidens vanskeligheder, men trods det har vort aktive medlemantal været nok så stort 

som forrige år. Medlemstallet fordeler sig således: gymnastik 139, skytter 21, bosiddende 31 

passive 103, idræt af forskellig art 20. 

Det aktive arbejde har for gymnasterne været. Vi begyndte efteråret 1943 med Grete Lunde og 

Aage Busk som delingsfører henholdsvis for piger og karle. Tilslutningen var god så der ved vor 

forårsopvisning den 19. marts var et par gode hold på midt i 30erne. Denne fest formede sig som 

det er skik her i Hillerslev med fælles indmarch og derefter gymnastik af piger og karle. I 

tilknytning til opvisningen havde vi lærer Skovrup, Heden til at føre ordet. Disse to ting forener sig 

på en måde så der dannes grundlag for en god dag. Tilslutningen af publikum var god ikke mindst 

af de ældre. Vi må ud for den kendsgerning ikke se bort fra at der til enhver tid er en flok der med 

vågen blik følger vort arbejde og jeg kan på nuværende tidspunkt nævne at foreningens arbejde 

må søges tilrettelægges på en måde så vi stadig må være værdig til dens støtte. 

I april måned havde vi en sommertræning med Espe. Leder for piger og karle var Mads Nielsen, 

Ollerup. 

Til maj fik vi igen nye ledere nemlig Aase Bendixen og Jens E. Christensen. Tilslutningen var god så 

vi stillede med store hold til Lombjerge …… 46 piger og 52 karle. Gymnastikken blev …. Efter høst 

og skønt tilslutningen på dette tidspunkt knap var så stor en ……………… 

Skydningen har siden 29. august 1943 været den arbejdsgren der har været hårdest ramt af tidens 

vanskeligheder. Vi forsøgte derfor i år med bueskydning og selv om resultaterne ikke var så store 

så var tilslutningen ligeså god som de foregående år, hvor der har været 21 skytter. Ønsket vil jo 

naturligvis være at vi snart må få salongeværet udleveret, så vi igen kan byde på en værdig 

konkurrence blandt medlemmerne. 

Badminton. Der har i året været en lignende tilslutning som forrige år. I januar måned Munk 

Andersen hernede til instruktørkursus for badmintonspillerne. 

Spillerne har haft turnering indbyrdes og de har haft kampe med Espe, Nr. Broby og Sk. Lyndelse, 

hvor de hævde sig godt ligeså var de med i hovedkredsturneringen og her kom de ligeledes i 

spidsen. 

Håndbold: Vi havde i år fået lov til at spille på Otto Lundes mark, en plads der var bedre en den vi 

havde kunnet byde de foregående år. Ledere var Maren Pedersen, Gelskov og Alex Andersen, 



Sallinge. 

Tilslutningen var af karle ret god. Pigerne var knap så godt repræsenteret. 

Spillerne havde en del kampe, ligesom de deltog i hovedkredsturneringen. En skuffelse var det 

dog, at de ikke kunne samles til det hjemlige afsluttende håndboldstævne, men at denne helt 

måtte aflyses. Jeg vil dog mene, at det er bedre og slette enkelte af de udenbys kampe og dermed 

højne det hjemlige. 

Idræt: I år havde vi begyndt på en ny gren nemlig idræt og på …….baggrund af idrætsmærket. 

Vi havde fået Offi??? Nielsen, Hillerslev til at lede arbejdet. Der blev arbejdet godt af leder, såvel 

som de udøvende. Vi afsluttede med at aflægge prøve til idrætsmærket, hvortil kan bemærkes at 

dem der gennemførte alle prøverne bestod. 

Det var første år vi arbejdede med et og vi høstede naturligvis blandt andet en del erfaring. Vi fik 

begyndt forsent, det blev nemlig høst da vi skulle til at aflægge prøver, der var stort besvær med 

dommer spørgsmål, men vi håber, at vi ad ….., hvis der er interesse derfor, må få bedre resultater. 

Der var forskellige arbejdsopgaver vi har virket med det sidste år. Når dette har kunnet  

gennemføres så skyldes det naturligvis, at vi til hver enkelt gren havde en gode ledere, og her vil 

jeg gerne rette både foreningens men også min egen tak for god hjælp. 

Så står vi da og har begyndt det nye arbejdsår. Gymnastikken er kommet godt i gang med Dagmar 

Holdesen og J. E. Christensen som delingsfører. Det tegner til at blive et par store hold. Der var 

således 42 piger og 37 karle den første gang, så det tegner til en god vinter for dette arbejde. 

Badminton er også kommet godt i gang. De har således allerede haft deres første kamp med Sh. 

Lyndelse. 

Det der skal glæde en ledelse, er at der må blive den rette samarbejdsånd over arbejdet, at der må 

være grundlag for at danne et godt kammeratskab, så at hver enkelt kan få det bedste resultat af, 

at komme sammen med andre unge og dermed være med til at danne rammen om hele vort 

arbejde, så foreningens motto ikke må være forgæves, men komme frem, hvor vi færdes.  

En sund sjæl i et sundt legeme. 

Bestyrelsen 1944: 

Verner Ærenlund 

Købmand J. Pedersen 

Rasmus Knudsen 

Peder Pedersen 

Anders Krogh. 

Vedr. gymnastik står følgende navne:  

Sigurd Kløverpris, Jens Ravn 

Eigild Ilum, Svend Nielsen 

Johanne Pedersen, Lisbet Andersen, Minna Hansen. 


