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Efter de to foregående jubilæumsskrifter, skal også de sidste 25 år have et par ord med på vejen. 

Kort efter 100 års jubilæet, afløses Sv. Sølvsten Sørensen som formand for selskabet af Egon 

Laursen, og lad os fortsætte rækken, idet Egon Laursen i 1985 afløses på posten af Hans Aaboe, der 

var formand indtil generalforsamlingen i 1993 hvor Henrik Toft Svarrer blev valgt som efterfølger. 

Hvad selskabets aktiviteter angår, var lotterispil i samarbejde med Håndværkerforeningen en stor 

aktivitet frem til 100 års jubilæet, men interessen begyndte at falde herfor. I første omgang ophørte 

samarbejdet med Håndværkerforeningen, og lotterispillene fortsatte sammen med lytterforeningen, 

for dog at ophøre i 1984. 

Men andre aktiviteter har set dagens lys. I 1982 afholdtes selskabets første fugleskydning. 

Skydningen blev en succes, såvel økonomisk som aktivitetsmæssigt. Første år gav skydningen et 

overskud på 1100,- kr., og interessen for denne festlige form for skydningen er så stor, at det den 

dag i dag er et årligt tilbagevendende programpunkt. 

En skydeduel med Hjemmeværnets Politikompagni har ved jubilæet i 1979 også været en 

tilbagevendende begivenhed gennem flere år. I 1983 startes også en årlig duel med Hjemmeværnets 

Stabskompagni, begge disse skydninger afholdes fortsat, ligesom en ”Fællesskydning” med byens 

øvrige soldaterforeninger også har overlevet de sidste 25 år. 

Udflugter har også i mange år været et tilløbs stykke, ofte har målet været Sønderjylland. I 1993 

forsøgte selskabet at arrangere en fire dags tur til Strassburg, hvor et besøg i EU parlamentet var en 

af hovedattraktionerne. Turen blev en stor succes, og er efterfølgende blevet fulgt op at ture til 

Normandiet, Berlin, Holland og London. 

Måske størst succes af nye aktiviteter er den ”Seniorklub” som selskabets tidligere formand Hans 

Aaboe har været primus motor for sammen med Anker Davidsen. ”Klubben” har siden 1998 haft 

sine aktiviteter en eftermiddag hver anden uge vinteren igennem med skydning, dartspil, billard, 

foredrag – og ikke mindst hyggeligt samvær. 

 Som nævnt i jubilæumsskriftet fra 100 års jubilæet, havde selskabet forud for jubilæet ændret 

optagelseskriterierne, så også kvinder der havde forrettet tjeneste i forsvaret eller Hjemmeværnet 

kunne optages. I 1982 skriver Silkeborg Selskabet danmarkshistorie, idet Anette Christensen som 

den første kvinde indvælges i en bestyrelse i De danske Forsvarsbrødre. Optagelseskriterierne er for 

øvrigt nok den paragraf i vedtægterne der har undergået de fleste forandringer, således blev det, 

ligeledes i 1982, vedtaget at også mænd og kvinder der havde forrettet tjeneste i civilforsvaret 

kunne optages som medlemmer. I 1996 er der igen en mindre rettelse til samme paragraf, og i år 

skal der på Samvirksom-hedens årsmøde igen diskuteres om der skal ændres på kriterierne. 

Medlemstilgang og –afgang har skiftet gennem tiderne, således havde selskabet i 1990 ikke mindre 

end 436 medlemmer – i dag er tallet faldet til 213. I 1986 fik Selskabet en henvendelse gennem 

forsvarsbroder Søren Nielsen i Sejling, foranlediget af, at man havde en fane fra den tidligere 

bestående Hids-Herreds Forsvarsbroderforening, foreningen var gået i opløsning omkring 1954. 

Henvendelsen resulterede i at Hids-Herreds Forsvarsbroderforening blev genoprettet som en 

underafdeling under Silkeborg Selskabet. 
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Fra venstre.:  

Henrik Toft Svarrer, formand, Ole Pedersen, næstformand, John Berry, kasserer, Hans Pedersen, formand for Hids-

Herred udvalget, Tove Brødsgaard, Bent Christiansen, skydeudvalgsformand, Niels Vendelbo.  


