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Formandens spalte 
Så er vi på banen igen med et nyt nr. af D.F.B.Nyt. 
Ikke så fyldigt et blad, men dog med program for vore aktiviteter hen 
over efteråret og så meget af vinteren, som vi kan planlægge på nu-
værende tidspunkt. 
Det jeg især vil berette på dette sted, denne gang, er, at vi har afholdt 
bestyrelsesmøde den 7. juni. 
På mødet blev bestyrelsen konstitueret. Steen Aggerbeck-Lauritzen 
afløser Mogens G. Heller som kasserer. Ellers er alt ved det gamle. 
Vi siger velkommen til Steen og tak til Mogens for hans indsats. 
Kasserer-jobbet er et ofte vanskeligt og utaknemmeligt job, men vi 
håber, at du går til opgaven med den fornødne positive indstilling, 
Steen. 
Efter planlægning af den nye sæsons tiltag gik vi over til at drøfte den 
opgave, vi fik stillet på generalforsamlingen: At skaffe foreningen en 
bedre økonomi. 
Det kan ikke lade sig gøre uden ”blod, sved og tårer”, og hermed me-
ner jeg, at der må gives afkald på noget at det, vi ellers sætter pris på 
at modtage gratis eller til stærkt reduceret pris. 
 
Vi var allerede begyndt at rydde op i de mange gratister vi har haft i 
foreningen. 
En anden ting, som vi også må tage fat på, er, at tilskud til udflugter 
m.v. må stærkt reduceres. 
Det har været en bevidst handling fra bestyrelsens side, at vi de sene-
ste par år har givet et stort tilskud til vores sommerudflugt. 
Simpelthen for at se, om det var det, der kunne være med til at få folk 
op af sofaen. Om det har været prisen værd, må andre afgøre. Men nu 
er det under alle omstændigheder slut. Det kan ses på de foreløbige 
priser for dette års tur til Bøffelkobbel m.v. 
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Bestyrelsen er meget spændt på, om disse priser skræmmer folk væk. 
Vi får se. 
 
Næste tiltag vil for nogle af vore medlemmer være en meget bitter 
pille at sluge. Men vi undgår det ikke. Nemlig at opsige det kollek-
tive abonnement på Forsvarsbroderen. 
Med det reducerede antal medlemmer vi efterhånden har, vil det al-
ligevel koste foreningen omkring 8.500 kr. pr. år at abonnere på For-
svarsbroderen til alle vore medlemmer. Det er mange penge, når man 
står og mangler dem. 
 
Vi har derfor vedtaget at slette vort abonnement til alle vore medlem-
mer fra det første tidspunkt, hvor dette kan lade sig gøre. I stedet teg-
ner vi et abonnement på 10 blade, som kan lånes af særligt interes-
serede medlemmer, og som vi vil lægge frem til skydninger og andre 
arrangementer. Her kan vore aktive medlemmer så få mulighed for at 
se og læse bladet. 
 
Det vil naturligvis også kunne lade sig gøre at tegne et privat 
abonnement på bladet. Sådan var det for år tilbage og på den måde 
kan de, som har et stort ønske om at modtage bladet, stadig få det. Nu 
skal de bare betale for det. 
 
Jeg erkender at det er trist, at der ikke er mulighed for at fortsætte 
som hidtil. Forsvarsbroderen er et udmærket og meget pænt blad, og 
det tegner jo også hele Forsvarsbrodersagen. 
Kunne vi have brugt bladet som eneste meddelelsesmiddel til vore 
medlemmer, ja så kunne vi måske have fortsat. Men det kan vi , efter 
min og andres beskedne mening, ikke. Forsvarsbroderen kan ikke 
erstatte vores eget D.F.B. Nyt, som I nu sidder med i hånden. 
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Vi håber i bestyrelsen på medlemmernes forståelse for dette nødven-
dige tiltag, som et af de midler, der skal rette op på vores økonomi. 
 
God sommer – og vel mødt til en ny sæson. 
 
Ole Pedersen 
 
Bestyrelsens beretning for året 2005/2006 – 
Generalforsamling 21. april 2006 
 
Dette er den første beretning jeg skal aflægge som formand for sel-
skabet. 
 
Inden da, vil jeg bede jer rejse jer, for i ærbødighed at mindes de 
medlemmer – og andre som har stået vort selskab nær – der er gået 
bort i årets løb. Ingen nævnt - ingen glemt. 
 
Bestyrelsens beretning vil være en gennemgang af de aktiviteter, som 
vi har gennemført siden sidste generalforsamling. 
 
4. maj blev markeret med kransenedlægning på Vestre Kirkegård. 
Der var lidt misforståelser omkring afhentning af krans, men det lyk-
kedes alligevel – og det er nu engang tanken der er det vigtigste. Det 
er jo ved en sådan lejlighed vi kan markere os som forening og opfyl-
de vores formålsparagraf. Derfor skal der også lyde en opfordring til 
at møde op, hvis man kan afse tid til det. 
 
Traditionen tro er sommeren en stille tid hvad angår aktiviteter i 
Forsvarsbrødrene. Men i år var vi nogle stykker der den 16.juli deltog 
i De samvirkende danske Forsvarsbroderselskabers 100 års jubilæum. 
Det var en meget stor og flot begivenhed med deltagelse af faner fra 
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næsten alle selskaber. HKH Prins Henrik var gæst både ved den offi-
cielle begivenhed på Landsoldatpladsen og ved den senere reception 
på Kasernen.  
Det var egentligt bestyrelsens mening at have arrangeret en tur for 
medlemmer til denne begivenhed. Men da der pludselig blev be-
grænsning i deltagerantallet – bl.a. på grund af brandfare i det opstil-
lede telt – var vi nødt til at begrænse os. Jeg tror vi var 8 deltagere, 
som fragtede os derned i egne biler. Og vi fik i det mindste en god 
oplevelse – og en god frokost. 
 
I august måned blev der afviklet skydning på anlægget ved Pankas. 
Det var Holger Flæng og Bent Christiansen, som var primus motor i 
dette. 
 
Lørdag den 10. september havde vi arrangeret udflugt til Gottorp Slot 
og Slesvig Domkirke. Det blev en god og interessant tur – både efter 
bestyrelsens og øvrige deltageres mening. 32 deltagere var accepta-
belt, og det var under alle omstændigheder godt, at vi kunne gennem-
føre en sådan tur. 
Selskabet betalte bussen fra Sørens Busser i Kjellerup, så det blev 
heller ikke en tur, der ødelagde deltagernes økonomi. Hvor længe vi 
så kan blive ved med at være så ”large”, må tiden vise. 
Enkelte har rejst kritik af, at der ikke var indlagt spisning om aftenen. 
Det kan naturligvis altid diskuteres, hvor meget en sådan tur skal in-
deholde. Men i bestyrelsen var vi enige om, at det var passende at 
være hjemme ved 19-tiden, når vi startede tidligt om morgenen. 
 
Den 6. oktober startede vi Kammeratskabsskydningerne op igen. Og 
disse er blevet planmæssigt afviklet hver 14. dag i henhold til pro-
grammet. Det er hyggelige aftener og noget af det vi stadig kan samle 
nogle til. Deltagerantallet har ligget på mellem 10 og 15 pr. gang. 
Ikke overvældende, men acceptabelt. 
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Den sidste ordinære skydeaften – 23. februar – havde vi inviteret 
Garderforeningen og Pionererne til en dyst. Det blev en vældig hyg-
gelig aften og vi vandt pokalen. 
 
De bedst placerede i vinterens skydninger blev:                                 
1. Kr. Stenger, 2. Hugo Brogaard, 3. Birgit Tønborg 
Bedst i Dameskydning blev Lilly Christiansen. 
Den 9. marts afvikledes Pokalskydning med følgende resultater:       
1. Hugo Brogaard, 2. Ole Pedersen, 3. Henry Christensen. 
 
Veteransamlingerne har ligeledes kørt planmæssigt med opstart den 
13. oktober og hver 14. dag vinteren igennem.  
I takt med at vore medlemmer bliver ældre og ældre, har det vist sig, 
at mange gerne vil bruge en eftermiddag i hyggeligt lag, i stedet for 
at skulle ud om aftenen. Det er forståeligt, og vi kan kun glæde os 
over, at disse Veteransamlinger er blevet en vigtig del af vore akti-
viteter. Jeg havde selv den fornøjelse at deltage i veteranernes jule-
frokost, og der er for mig ingen tvivl om, at de forstår at hygge sig. 
At man kan samle i snit omkring 25 hver gang er både flot og samti-
dig et udtryk for, at der er et behov for denne aktivitet. 
 
Selskabets årlige, traditionsrige Fugleskydning fandt sted søndag den 
30. oktober. 
Det var, som det plejer, en hyggelig og festlig dag. Sidste års fugle-
konge, Erling Lemming, måtte aflevere værdigheden til den nye fug-
lekonge Jørgen Rasmussen, som vi håber passer godt på både pokal 
og skærf. Der blev løsnet i alt 140 skud på fuglen. Men undervejs 
blev der også skudt de sædvanlige skydninger på ringskive og tre-
kant. Hovedskydning for damer blev vundet af Karin Stenger, hoved-
skydning for herrer af Bent Christiansen og festskydning af Kristian 
Stenger. Dagen sluttede med frokost. 
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Det nye år var ikke for godt kommet op i omdrejninger, inden vi 8. 
januar mødtes til Trekantskydning mellem selskaberne i Nr. Snede, 
Skanderborg og Silkeborg. Denne gang i Skanderborg. Vi var i alt 10 
deltagere fra Silkeborg, hvilket må siges at være fint. 
Vi kvitterede da også med – igen - at vinde den eftertragtede pokal 
med 470 point. Skanderborg blev nr. 2 med 464 point, og Nr. Snede 
måtte tage til takke med 3. pladsen og 460 point. 
Det var en fin dag, som sluttede med en god frokost på Restaurant 
Søsporten. 
 
Fredag den 10. februar var vi i teatret for at se stykket ”Mens vi 
venter”. Også det blev en god oplevelse, idet stykket var særdeles 
muntert og godt spillet. Vi var i alt 30 deltagere der nød såvel fore-
stillingen, teatersnitterne og hinandens selskab. 
 
Ud over disse aktiviteter for alle vore medlemmer, er vi så nogle, 
som har mødtes adskillige gange i årets løb til bestyrelsesmøder. Nu 
hvor vi ikke har Arena Centret at mødes i, er vi gået tilbage til det 
gamle system med at mødes hos hinanden på skift. Det fungerer godt 
og er samtidig vældig hyggeligt. 
På det første møde gennemgik vi en 4-5 flyttekasser, som jeg modtog 
fra Henrik Svarrer. Disse indeholdt forskellige ting fra selskabets 
virke gennem mange år. I fællesskab fik vi sorteret en masse fra, som 
ikke længere kan siges at have betydning. Alle væsentlige ting som 
protokoller m.v. overlevede naturligvis oprydningen. Men det er dej-
ligt – både for mig og for en ny kommende formand – at det hele nu 
kan være i ca. 1,5 flyttekasse. 
 
Og så har vi været samlet flere gange omkring udfærdigelsen af nye 
vedtægter. Resultater heraf er I blevet præsenteret for, og vi håber, at 
disse bliver vedtaget her i aften. 
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Begrundelsen for at ændre vore vedtægter er dels, at vi efterhånden 
havde mange små sedler med rettelser og tilføjelser vedtaget gennem 
de seneste år, klæbet ind i vedtægterne, og dels har man også fra 
Samvirksomhedens side ønsket nye, moderniserede vedtægter fra sel-
skaberne. Vi har lånt nye vedtægter fra Næstved selskabet og skelet 
til disse samt vore egne og har så herudfra skrevet de vedtægter, som 
I sikkert alle har læst i D.F.B.Nyt. 
 
Ellers har vi også i årets løb sendt hilsner til runde fødselsdage og ju-
bilæer blandt vore medlemmer. 
Vi håber naturligvis, at modtagerne bliver glade for disse hilsner. 
 
Vi har endvidere brugt nogen tid på at gennemgå vores medlems-
skare. Vi havde et hav af medlemmer som af forskellige grunde var 
kontingentfrie. Det har vi ikke råd til mere, idet det koster betydelige 
beløb at have medlemmer stående, som ikke yder noget økonomisk. 
Oprydningen har kostet medlemmer, men det er der ikke noget at gø-
re ved. Ingen i den nuværende bestyrelse ser nogen idé i at fastholde 
et kunstigt højt medlemstal. 
 
Fra den samlede bestyrelse skal der lyde en opfordring til at medlem-
merne er aktive. Det gælder med hensyn til deltagelse i vore aktivi-
teter, med hensyn til at komme med forslag til nye tiltag, til at skrive 
indlæg til D.F.B.Nyt o.s.v. 
Vi gør det så godt vi kan, henset til at arbejde, familie, andre interes-
ser m.v. også skal plejes. 
Jeg vil gerne rette en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen for et 
usædvanligt godt samarbejde. 
Til Hans Åboe og Anker Davidsen en stor tak for jeres håndtering af 
Veteransamlingerne. 
Tak også til de – både indenfor og udenfor selskabet - som har ydet 
hjælp, velvillighed og støtte på forskellig vis i årets løb. 
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Aktivitetsprogram for efteråret/vinteren 2006/2007 

 
Kammeratskabsskydninger: 
 
Oktober:  Den 5. og den 19. 
November:  Den 2., den 16. og den 30. 
December:  Den 14. (juleafslutning) 
Januar:  Den 11. og den 25. 
Februar:  Den 8. (sammen med Garderne og   
                                            Pionererne) og den 22. 
Marts:  Den 8. (pokalskydning) 
 
Skydningerne starter kl. 20.00 
 
 
 

Veteransamlinger: 
 
Oktober:  Den 12. og den 26. 
November:  Den 9. og den 23. 
December:  Den 7. 
Januar:  Den 4. og den 18. 
Februar:  Den 1. og den 15. 
Marts:  Den 1., den 15. og den 29. 
 
Skydningerne starter kl. 14.00 
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Årets Fugleskydning afvikles søndag den 29. 
oktober fra kl. 09.00 
 
Mød op til en festlig dag, som starter med kaffe og rundstykker samt 
en lille en til halsen.  
Vi tager imod HM Fuglekongen og så starter ellers skydning på 
fuglen – helt som vi plejer. 
Når fuglen er aflivet og resultaterne opgjort samles vi om lidt at spise 
og drikke samt udlevering af præmier. 
 
 
Trekantskydning mellem Skanderborg, Nr. Snede og 
Silkeborg: 
Denne traditionsrige skydning, som vi i parentes bemærket plejer at 
vinde, arrangeres i år af Nr. Snede selskabet. Vi regner med det bliver 
den 7. januar, men herom i et senere nummer af bladet. 
 
Teatertur:  

Vi regner med at arrangere en teatertur i februar. Mere herom 

senere. 
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Jubilarer hædret på Forsvarsbrødrenes 
generalforsamling 
 
Fredag den 21. april afholdt en af Silkeborgs ældste foreninger, ”De 
danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn” sin årlige, ordinære 
generalforsamling på Hotel Hattenæs.  
50 personer var mødt op, og de fik en god og festlig aften ud af det. 
Efter formandens velkomst, og efter at man ved 1 minuts stilhed min-
dedes de medlemmer, som var afgået ved døden i årets løb, gik man 
over til generalforsamlingen. 
Niels Vendelbo blev valgt som dirigent og efter at have konstateret 
generalforsamlingens lovlige indvarsling blev ordet givet til forman-
den, Ole Pedersen, for aflæggelse af bestyrelsens beretning. 
Denne omhandlede en gennemgang af årets aktiviteter så som 4. maj 
arrangement ved Mindelunden på Vestre Kirkegård, skydninger i det 
nye Skyttecenter på Søholt, hvor man mødes hver 14. dag efteråret og 
vinteren igennem til kammeratskabsskydninger. Endvidere mødes 
også Forsvarsbrødrenes Veteraner hver 14. dag om eftermiddagen til 
skydning og dart. 
Aktiviteterne har også omfattet en udflugt til Gottorp Slot og Slesvig 
Domkirke, Fugleskydning, skydeduel med Garderforeningen og 
Ingeniørtroppernes Soldaterforening, teatertur m.v. 
Formanden opfordrede medlemmerne til fortsat at slutte op om fore-
ningens aktiviteter. 
Beretningen blev godkendt. 
Kasserer Mogens Gade Heller fremlagde herefter det reviderede 
regnskab, som viste et underskud på kr. 17.350,00. Der blev stillet 
forslag, som vil gøre det muligt fremover at begrænse underskuddets 
størrelse, og dette arbejder bestyrelsen videre med. 
Regnskabet blev godkendt. 
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Under punktet ”Indkomne forslag” fremlagde bestyrelsen forslag til 
nye, moderniserede vedtægter for selskabet. Disse blev godkendt. 
 
3 medlemmer var på valg til bestyrelsen:  
Tove Brødsgaard, Bent Christiansen og Mogens Gade Heller.  
 
Sidstnævnte ønskede ikke at fortsætte og som nyt bestyrelsesmedlem 
valgtes Steen Aggerbeck-Lauritzen, som tidligere har været selska-
bets revisor sammen med Aase Eriksen. 
 
Som ny revisor valgtes John Berry. 
Som fanebærer valgtes Bent Christiansen og Lars Elsborg. 
 
Efter generalforsamlingen uddeltes der hæderstegn til 5 jubilarer: 
 
Herluf Christensen og Hans Aaboe – 60 års jubilæum 
Søren Hansen     – 50 års jubilæum 
P. L. Welander   – 40 års jubilæum 
Knud H. Hansen – 25 års jubilæum 
 
Formanden takkede jubilarerne for mange års trofasthed mod for-
svarsbroderideen og selskabet, og jubilarerne modtog de velfortjente 
klapsalver fra forsamlingen. 
 
Herefter gik forsamlingen over til indtagelse af den traditionelle 
generalforsamlingsmenu: Gule ærter med tilbehør. 
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4. maj på Vestre Kirkegård  
 
Ovennævnte dato blev der i år afholdt mindehøjtidelighed for de 
faldne under 2. verdenskrig. 
 
I højtideligheden deltog borgere fra byen, Hjemmeværnets kompag-
nier, Soldaterforeninger og Forsvarsbrødrene for Silkeborg og 
Omegn. 
 
Efter fællessang og mindetale blev der nedlagt en krans for at mindes 
og ære de personer, som gav deres liv for Danmarks frihed. 
 
I år var taleren Peter Pedersen, Silkeborg. Tidligere modstandsmand 
der har prøvet på sin egen krop, hvad det vil sige at have deltaget i 
krigen. Han blev taget til fange af tyskerne den 7. juli 1944, og blev 
udsat for tortur i Vestre Fængsel. Efter nogle måneder blev han 
overført til Frøslev og efter 9 dage her, sendt i KZ-lejren Neuen-
gamme til opdragelse som SS. 
 
Peter Pedersen kaldte det en meget hård tid, med hårdt arbejde og 
næsten ingen mad. Mange døde, og det var et held at Peter Pedersen 
selv overlevede. 
 
Peter kom med de Hvide Busser hjem og bor i dag i Silkeborg. Han 
har skrevet et hæfte om sine oplevelser og er hvert år at træffe ved 
Mindelunden på Vestre Kirkegård den 4. maj. 
 
Holger Flæng 
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Tag bussen til Flensburg og sejl til Glücksburg lørdag 
den 9. september 

 
Så forsøger vi at gentage succesen fra sidste år. 
 
Turen i 2006 er igen planlagt til at skulle gå sydover. Denne gang til 
Glüksborg Slot. 
 
Egentlig havde vi også planlagt et besøg i Bøffelkobbel for at se For-
varsbrødrenes Hus, de nyrenoverede gravsten m.v. Men efter i sidste 
øjeblik at have konfereret turen af med Sørens Busser, så er det lidt 
usikkert, om vi kan nå det. 
 
Som noget nyt forsøger vi i år at lægge en fælles frokost ind i pro-
grammet. 
 
Sørens Busser, som vi også i år har henvendt os til vedrørende trans-
port, har taget kontakt til et rederi i Flensborg, som sejler direkte fra 
Flensborg Havn til Glüksborg.  
 
Under sejlturen, som tager ca. 1 time, serveres en platte, og der er 
mulighed for at tilkøbe drikkevarer. En enkelt snaps skulle være 
includeret i prisen. 
 
Vi har bestilt dette arrangement og tror, det kan blive en fin tur på 
Flensborg Fjord. 
 
Der er afgang fra Flensborg kl. 11.30, og en time senere lægger vi an 
ved Glüksborg. Det er muligt, vi skal med bussen det sidste stykke 
vej til slottet, idet der vist er for langt at gå for de mindre mobile.  
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Glüksborg Slot er et betydningsfuldt bygningsværk i senrenæssance-
stil og indgår som et vigtigt led i den Sønderjyske historie. Det prøver 
vi, om ikke en eller anden af vore historiestærke medlemmer kan be-
rette lidt om undervejs. 
 
Når vi har fået stillet vores historiske sult og set det smukke slot, dra-
ger vi mod grænsen igen. Her skulle der blive lejlighed til lidt ind-
køb, inden vi kører mod Silkeborg, hvor vi regner med at være senest 
kl. 19.00. 
 
Alle detaljer er i skrivende stund ikke helt på plads, så der kan kom-
me lidt ændringer. Måske kan der inden sejlturen blive lejlighed til at 
se et eller andet interessant i Flensborg – eksempelvis den gamle kir-
kegård. Vi får se hvad tiden bringer. 
 
Turen foregår lørdag den 9. september, og der startes fra 
parkeringspladsen bag Shell på Østergade kl. 08.00. 
 
Vi har baseret os på, at der bliver 30 deltagere, men forhåbentligt 
kommer der flere. Med 30 personer bliver prisen pr. person kr. 
335,00. Heraf udgør bussen de ca. 200 kr. og resten er så sejltur, 
platte og entré. 
 
Tilmelding senest den 6. august 2006 til Tove Brødsgaard på   
8685 3169 eller Niels Vendelbo på 8695 7290. 
 
Vi håber, at I slutter op om arrangementet og ser frem til en fin tur. 
HUSK at I gerne må invitere venner og bekendte med på denne tur. 
Jo flere vi er, des sjovere (og billigere) bliver det. 
 
Bestyrelsen. 


