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Kære Skydebrødre ! 

Så er foråret endeligt kommet ! 

Det har været en lang vinter, som jeg i år har 

fundet meget mørk og våd. Det er nogle måneder 

siden at vi mødtes til generalforsamlingen på 

Ølstykke kro, men nu skal vi heldigvis ses igen. 

Vi har lagt os i selen for at lave en hyggelig forårs 

udflugt. Vi skal ud og sejle med damskibet 

Skjelskør fra Frederikssunds Havn. Vi skal se 

nok et af de største anlægs arbejder i vores nær-

område fra vandsiden, nemlig fjordforbindelsen. 

Fjordforbindelsen er i gang med Kronprinsesse 

Marys bro, som kommer til at gå fra Marbæk i 

Frederikssund til Tørslev Hage.  

Efter den spændende sejltur er der middag på 

Toldboden. Vi byder  som noget nyt og i anled-

ningen af vores 105 års virke, ledsagere velkom-

men til dette forårs arrangement, så du har mulig-

hed for at inviterer fruen med på en fjordtur.  

Vel mødt til årets forårs arrangement, glæder os 

til at se Jer. 

Bestyrelsen  

Peter Roschmann 

Fest, traditioner og fornyelser 

Formandens klumme 
 

 

 

 

 

ØFS News 2018 
 

Hver arbejdsdag transporteres 2 broele-

menter fra Frederiksværk Havn til Bygge-

pladsen ved Marbæk i Frederikssund 

Dampskibet Skjelskør på Roskilde fjord. 



 

ØFS Stafetten med Thomas Nørskov 

Side 2 

Vi er nu nået til nr. 12 i ØFS Stafetten, stafetten blev givet videre til nr. 5 på forman-

dens liste, men ham venter vi med til næste gang. Da vi har fået nyt bestyrelsesmed-

lem , er det naturligt at Thomas Nørskov besvarer de traditionelle spørgsmål. 

Hvad laver du til dagligt:  

Jeg arbejder i Nordea Kredit som 

sagsbehandler, med låne tilbud til 

Erhvervs virksomheder og landbrug. 

Hvor længe har du boet i Ølstyk-

ke, eller hvad er din tilknytning til 

byen:  

Jeg har boet i Ølstykke i 47 år, dvs. 

næsten hele mit liv. Jeg flyttede til 

Ølstykke med mine forældre da jeg 

var 2 år gammel. 

Hvordan kom du i bekendtskab 

med Fugleskydningsselskabet: 

Jeg blev inviteret af formanden, og 

har deltaget i flere arrangementer.  

Nu er jeg kommet i bestyrelsen, og 

det arbejde glæder jeg mig meget til. 

Hvad laver du når du ikke er til Fug-

leskydnings arrangement, har du 

nogle hobbies:  

Jeg spiller Bridge hver mandag og 

spiller badminton om onsdagen. Ellers 

passer jeg min familie, min kone Ann 

Karina og vores dejlige drenge Ras-

mus og Nicolaj, og når der er tid løber 

jeg en tur. 

Hvilket medlems nummer vil du 

give stafetten videre til:  det er nr. 5 

Formanden sagde tak for at måtte forstyr-

re, og på den måde blev vi alle lidt klogere 

på endnu en af  skydebrødrene. 

Vidste du det om fjordforbin-

delsen ? 

Den store montagekran skal i brug for første 

gang i Danmark siden 1970’erne. Kranen er 

kommet til Danmark fra Canada i 60 containere 

som et stort samlesæt med omkring 5.000 dele. 

Brodækket montres fra Frederikssundssiden 

mod Tørslev Hage ved hjælp af montagekranen. 

Hvert broelement vejer omkring 100 tons, og der 

skal 30 elementer til for at nå fra en bropille til 

den næste. Så det er store kræfter, der skal 

håndteres. Derfor udnyttes styrken af bropillerne 

under monteringen. 

Montagerækkefølgen af elementerne er nøje 

planlagt således, at der startes med to special-

elementer, de såkaldte pille-elementer, som 

placeres direkte oven på bropillen. Herefter mon-

teres skiftevis et element på hver side af pille-

elementerne, indtil man har monteret 14 elemen-

ter på hver side af pille-elementerne.Herefter 

flyttes montagekranen og gentager operationen 

fra den næste bropille. 

Broen består af i alt 492 broelementer  som 

støbes i Stettin i Polen, og sejles med båd til 

Frederiksværk Havn. Broelementerne transpor-

teres så til byggepladsen i Frederikssund med 

lastbil, man forventer at kunne transporterer 2 

stykker om dagen. 

S/S Skjelskør (III) er det tredje dampskib på ruten mellem Skælskør og øerne Agersø og Omø. I 1885 etableredes den 
første forbindelse med Skjelskør (I), der besejlede ruten indtil 1894, hvor den blev afløst af Skjelskør (II), som var i drift 
indtil den nuværende S/S Skjelskør (III) overtog sejladsen i 1915. 

S/S Skjelskør blev bygget på J. Ring Andersens Staalskibsværft på Frederiksøen i Svendborg, hvor skibet den 5. december 
1914 blev søsat med navnet SKJELSKØR (III). Den 13. marts gik skibet på prøvetur 
i farvandet ved Svendborg og opnåede en fart af 7,5 knob. Efter prøveturen blev 
skibet overdraget til Dampskibsselskabet Skjelskør og indsat på ruten mellem Skæl-

skør og øerne Agersø og Omø. 

   Det blev til ca. 15.000 ture i 
47 år. For øboerne var skibet 
livlinen til omverdenen, og det 
var øboernes mulighed    for 
at           komme til Skælskør 
for at handle. Lasten var lige 
fra den daglige post til en olm 
tyr, biler, et tærskeværk på 
dækket over salonen og en 
flyvemaskine, der var faldet 
ned på Omø.  

Siden 1994 har SKJELSKØR 
(III) haft fast station i Frederiks-

sund, hvorfra der hver sommer sejles charterture og rundture på fjorden af en times varighed. Om vinteren er skibet oplagt i hav-
nen. Den årlige doksætning af skibet foretages i Gilleleje.  

Vores nye 

bestyrelses-

medlem 

Thomas 

Nørskov i 

gang med 

at rafle ved 

dette års 

generalfor-

samling. 

John Jør-

gensen ser 

til at alt går 

rigtigt til. 
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Kultur arrangement med sejlads på  

Roskilde fjord, se og hør om 

Fjordforbindelsen fra vandsiden ! 
Årets forårs arrangement går til Frederikssund, hvor vi skal en tur på bølgen blå med det gode gamle dampskib 

SKJELSKØR, og derefter nyde en middag på restaurant TOLDBODEN. 

Det ville glæde os til dette arrangement hvis du ville inviterer kæreste eller kone med ombord på Skjelskør og til mid-

dag på Toldboden. Vi har sammensat et spændende program for eftermiddagen, som inkluderer alt hvad der er be-

skrevet her nedenfor. Vi glæder os meget til at ser Jer. 

 

Program for eftermiddagen og aftenen er som følger: 

Kl. 16.30 - 16.45 Ankomst til skibet Skjelskør på Frederikssunds Havn 

Kl. 17.00 -  18.45 Sejlads på Roskilde Fjord  

   Musik underholdning med træk harmonika af musiker Jan Eirup 

   Sømandssange og viser. 

   Sandwichs. 

   Fjordforbindelsen holder foredrag om brobyggeriet. 

   Salg af Vin, Øl og Vand til vante priser.  

   Skipper fortæller om Dampskibet Skjelskør og dets historie. 

Kl.  19.00 - Middag på Restaurant Toldboden, med musik og sang. 

   2 retter inkl. Vin, Øl og vand under maden. 

Arrangementspris inklusiv alt beskrevet i programmet kr. 380,- pr. person. (støttet af selskabet). 

Tilmelding inden mandag d.7/5 - 2018 på hjemmesiden www.fugl1913.dk eller til Peter Roschmann telefon eller 

sms 24 22 62 11 eller på mail roschmann@mail.dk. 

Mødested:  Frederikssunds Havn ved Dampskibet Skjelskør.  

   Gå afstand fra Toldboden, Færgevej 1A, 3600 Frederikssund. 

Hurtig tilmelding ønskes - Glæder os til at se Jer. 

  

Fuglekonge 2017 

Daniel Elmbæk 

Adjudant 

Per Krogvig 

Skydemester 

Peter Højland 

Keglemester 

Morten Theilsborg 

Glimt fra generalforsamlingen 2018 



ØFS bestyrelsen 2017 
Formand  

Peter Roschmann 

Rugvænget 21 

3650 Ølstykke 

roschmann@mail.dk 

47161702  mobil 24226211 

Næstformand 

Morten Theilsborg 

Tranevej 1 

3650 Ølstykke 

morten@fukuban.dk 

Mobil 26743551 

Kasserer 

Lars Søndergaard 

Bøge alle 4 

3600 Frederikssund 

olstykkefans@hotmail.com 

47178632   mobil 24249632 

Sekretær 

Erik Jespersen 

Akacielunden 7, 3. tv. 

4000 Roskilde 

Et-consult@mail.dk 

Mobil 40114858 

Våbenmester 

Leif Rasmussen 

Sperrestrupvej 45 B 

3650 Ølstykke 

Sg-service@mail.dk 

47174487  mobil 40413090 

Webmaster 

Michael Schmidt Larsen 

Mahognivej 13 

3650 Ølstykke 

46762001@mail.dk 

46762001  mobil 26224014 

Bestyrelsesmedlem 

Bo Hedgaard 

Rugvænget 13 

3650 Ølstykke 

boibsen@hotmail.com 

Mobil 20877184 

Suppleant  

John Jørgensen 

Ny Toftegårdsvej 12 

3650 Ølstykke 

jj@birkedalridecenter.dk 

Mobil 21437719 

Suppleant 

Thomas Nørskov 

Opalvej 51  

3650 Ølstykke 

tintinsport36@gmail.com 

Mobil 30719794 

En stor tak til vores sponsorer som gør vores arrangementer muligt: 
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