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Præstø Avis den 7.6.1900

Skyttefest
ved Mogenstrup
Efter indbydelse fra Mogenstrup
Skyttekreds (Præstø Amts 60. kr.)
afholdtes tirsdag en skyttefest ved
Mogenstrup.
De
med
den
indbydende kreds konkurrerende
kredse var: 16. kr. (Næstelsø), 14.
kr. (Toxværd), 5. kr. (Hammer),
17. kr. (Rønnebæk), 42. kr.
(Vejlø), og 48. kr. (V. Egesborg).
Der blev afgivet 8 normalskud på
en afstand af 250 meter. Ca. 80
skytter deltog i skydningen.
Skydningen foregik ved Mogenstrupkredsens sædvanlige skydebane, på gdr. Jens Nielsens mark
i Pederstrup. Da skytterne ved 5tiden var færdige med skydningen, marcherede de med faner og
klingende spil til haven ved
Mogenstrup, hvor der i løbet af
eftermiddagen havde samlet sig
mange mennesker. At de fleste
mere var mødte for at komme i
skoven og for at nyde det smukke
sydsjællandske landskab i kroens
omgivelser end for festens skyld,
tilkjendegav den store uro, der
fandt sted under foredraget.
Da musikken havde blæst til
samling, bød skytteforeningens
formand, ungk. O. F. Olsen,
Blangsløv, velkommen, særlig til
de fremmede skytter, der havde
taget mod indbydelsen og var
mødt til skyttestævnet. Han
udtalte herefter ønsket om, at
skytterne ikke alene måtte blive
dygtige til at behandle deres riffel,
men at de måtte gjøre et kraftigt
arbejde for at dygtiggøre sig selv
til held for vort land og folk og
bestræbe sig efter at fremme de
ting, der bidrog til fædrelandets
vel.
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Højskoleforstander
Albrechtsen, Hjørlunde, talte
derefter med nedenstående vers
som grundlag:
Du plet på jord, hvor kjærligheden
bygger
for barnehjerter små en rede blød,
hvor træ ved træ i kreds om hjemmet
bygger,
hvor Dannebroge vajer hvid og rød.
Gud signe dig med hånd og øjne milde
med overrislet vand af livets kilde.

Dette vers, mente taleren, måtte
være skrevet af en idealist, der så
lyst på livet og gik frejdig på i
kampen for tilværelsen. Det taler
om det, som hører det gode og
hjertelige til, og dette syn på livet
bliver dog vist også mere sandt,
end når der ses på livet med triste,
sørgelige øjne. Dette vers var
også et udtryk for Grundtvigs ord:
med øjet som det skabtes
himmelvendt, lysvågent for alt stort
herneden. Ja, øjet kan blive
lysvågent for alt stort og lysvågent
for alt skønt og stort herneden, når
man ser, hvorledes træ ved træ i
kreds om hjemmet hygger. Det
bliver da herligt at leve, man får
sans for andet end mad og drikke,
og får et syn, som ikke er
fladbundet og snævert. Taleren
ville ikke være så stræng, at han
så noget ondt i, at de fleste, som
stod om talerstolen, længtes efter
at komme til at løbe rundt i
støvlerne efter nutidens toner.
Men hvis dette var målet for et
ungt menneske, var det et
jordkrybende lavt mål at have. Det
gjælder om for de unge at få øjet
op for de lyse syner. De skal have
et livsmål, som kan vare hele livet
igennem, og som kan give dem
holdepunkter
i
kampen
for
tilværelsen. Der lå en stor fare i, at
der blev tilbudt ungdommen så
meget i retning af lystighed, der
drog dem bort fra de ting, som
giver livet værdi.

Men det kunne dog ellers ikke
siges, at vi havde en elendig
ungdom; den var bedre nu, end for
20 år siden, og skyttesagen var en
af de ting, som ikke mindst havde
bidraget hertil. Den har bidraget til
at vække ungdommen og givet
den en god adspredelse. Den
udvikledes ved en kappestrid om
at være den første og blive et
forbillede for de andre. Og det
gjælder om at få et godt forbillede i
livet. Taleren omtalte højskolens
arbejde. Det ville ikke forfine, men
forædle de unge, det tog sigte på
at udvikle de unges følelsesliv og
skabe i dem en kraft, som igen
skabte energi og arbejde. Han
sluttede med at udtale ønsket om,
at de unge måtte få noget at leve
for i åndelig forstand, så de ikke
blev trætte mænd og kvinder eller
knækkede existenser. Stærke og
fromme mænd og kvinder, det var
Danmarks mål.
Efter at have sunget ”Hvad
solskin er for det sorte muld”
oplæste Albrechtsen H. C. Andersens eventyr ”Svinedrengen”.
O. F. Olsen takkede Albrechtsen
for foredraget og oplæsningen og
foretog herefter præmieuddelingen. Under denne gav man
skyttekongen, skovfoged Jensen,
Toxværd, et hurra.
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Efter
endt
præmieuddeling
afholdtes der fællesspisning i pavillonen.
O. F. Olsen bød velkommen til
bords og ønskede, at skytterne var
mødt med god kammeratskabsfølelse samt motiverede et leve for
de fremmede skytter.
Bd. N. Kr. Nielsen, Toxværd,
takkede på de fremmede skytters
vegne for indbydelsen.
Højskoleforstander Albrechtsen
mindede om grundloven og udtalte
ønsket om, at den frihed, som blev
givet det danske folk, måtte blive
godt anvendt. Til at anvende
friheden hørte der oplysning, og
det var talerens håb, at det danske
folk i en endnu videre udstrækning
end hidtil måtte forene frihed og
oplysning til gavn for sig selv og
fædrelandet.
Den
51-årige
grundlov leve!
O. F. Olsen takkede Bd. Jens
Nielsen, Pederstrup, fordi han
velvillig havde overladt skydeplads.
Jensen-Hougaard, Ring, talte for
Toxværdkredsen, der ved denne
som ved så mange tidligere
lejligheder havde båret prisen
hjem.
O. F. Olsen motiverede et leve
for de fire skytter: Bmd.ne N. P.
Nielsen, Næstelsø, Iver Larsen,
Hammer, N. Kr. Nielsen, Toxværd,
og grdbst. N. P. Madsen, Hammer,
og bød herefter velbekomme.
Imidlertid var der kommet ca. 700
mennesker til stede, som på hver
sin måde søgte at få tiden til at gå
på bedste måde. Nogle gøglere,
som blev forbudt at komme ind i
haven, stillede sig på trods lige
uden for indgangen til haven og
sang i høje toner, akkompagneret
af harmonika og citar, om
rovmordet i Ørslev. Og inde i
pavillonen var der ”gang i
støvlerne” efter musikkens toner,
medens andre samlede sig i
lysthusene og om bordene i de fri
for at underkaste de medbragte
madkurve det sidste eftersyn.

RESUME:
Skyttefesten
indledtes
med
riffelskydning på den sædvanlige
plads i Pederstrup, og ca. 80
skytter skød hver 8 skud på en
250 m bane. Ved 5-tiden marcherede skytterne til Mogenstrup Kro,
hvor der havde samlet sig en del
andre, noget urolige mennesker til
fest. Højskoleforstander Albrechtsen, Hjørlunde, talte derefter om at
se på livets lyse sider og søge det
store. Højskolen ville ikke forfine,
men forædle de unge, den tog
sigte på at udvikle de unges
følelsesliv og skabe i dem en kraft,
som igen skabte energi og
arbejde.
Der var præmieuddeling og så
afholdtes der fællesspisning i
pavillonen.
Der var kommet 700 til stede.
Nogle gøglere, som blev forbudt at
komme ind i haven, stillede sig på
trods lige uden for indgangen til
haven og sang i høje toner,
akkompagneret af harmonika og
citar, om rovmordet i Ørslev. Og
inde i pavillonen var der ”gang i
støvlerne” efter musikkens toner,
medens andre samlede sig i
lysthusene og om bordene i de fri
for at underkaste de medbragte
madkurve det sidste eftersyn.

