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Formandens spalte. 
 
Så er sommerperioden forbi, en tid hvor der ikke er sket noget 
særligt i forsvarbrodermæssig sammenhæng, her i vort eget 
selskab. 
Vi deltog i skydning i Vingstedcentret i august, men jeg har 
hørt en fugl synge om, at selv om vi var repræsenteret ved gode 
skytter, så forslog det som en skrædder et vist sted. Men til jer 
der deltog: ”Det vigtigste er ikke at vinde, men at deltage”. 
 
Den planlagte sommerudflugt blev desværre ikke til noget, 
grundet manglende opbakning. Jeg vil ikke sige det kom bag 
på mig, men det er alligevel synd og skam, at vi ikke længere 
kan arrangere sådanne ture.  
Vi havde gjort os umage for at lave et godt oplæg sammen med 
Sørens Busser i Kjellerup, men måtte aflyse, da vi kun var 
omkring 12 deltagere. 
Efter min bedste overbevisning var dette det sidste forsøg af 
denne art på at arrangere udflugt. 
Fremover må vi droppe udflugter, og så i øvrigt se, om vi kan 
finde på nye tiltag, der kan tiltrække vore medlemmers 
interesse. 
 
Og så er vi ellers startet på efterårets skydninger. Der er god 
gang i både kammeratskabsskydninger om aftenen og 
veteransamlinger om eftermiddagen. 
Årets fugleskydning er vel overstået. Det blev en dejlig og 
fornøjelig dag, hvor 26 personer var mødt op til skydning på 
både fugl og skiver. Dagen sluttede med en god frokost og 
uddeling af præmier. Referat findes andet sted i bladet. 
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Formand og næstformand har deltaget i delegeretmøde i 
Fredericia. Her blev der valgt ny præsident for 
Samvirksomheden, idet den tidligere, Peter Thygesen, ønskede 
at stoppe. Den ny præsident er pensioneret brigadegeneral 
K.E.Nielsen fra Åbybro. En person, som virkede meget 
kompetent 
På mødet blev det i øvrigt diskuteret, hvad man skal stille op 
med bladet Forsvars Broderen. Vi i Silkeborg og Omegn er 
ikke de eneste, der har set sig nødsaget til at afbestille på grund 
af økonomien. Bladets oplag er på 5.300 stk. og der er i alt ca. 
13.000 medlemmer af Forsvarsbrødrene. 
Et udvalg ser i øjeblikket på hvad der kan gøres, men der er 3 
muligheder: 

1. Alle skal modtage bladet (det betyder 
kontingentstigning overalt) 

2. Der sendes nogle blade til hver forening kombineret 
med elektronisk udsendelse til medlemmer 

3. Der anvendes kun elektronisk udsendelse 
 
Vi får se hvad resultatet bliver. Jeg forstår udmærket de som 
siger, at medlemsbladet er selskabets ”livsnerve”, og som 
sådan bør tilgå alle medlemmer. 
Problemet er bare, at mange selskaber ikke har råd til bladet, 
og ikke tør hæve kontingentet til det, der skal til. 
Og så kan man, efter min mening, ikke nøjes med Forsvars 
Broderen som eneste forbindelsesled mellem medlemmerne i 
de enkelte selskaber. Tænk, hvor omfangsrigt bladet ville blive, 
hvis alle selskaber kun skulle bruge dette blad til alle deres 
meddelelser, året igennem. 
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Lad os håbe, at man finder en fornuftig løsning. 
 
Til slut vil bestyrelsen ønske alle medlemmer med pårørende 
en Glædelig Jul og et Godt Nytår. 
 
Ole Pedersen 
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Forsvarsbrødrenes Fugleskydning 2006. 
 
Søndag morgen den 29.oktober mødte 26 feststemte 
medlemmer af Forsvarsbrødrene for Silkeborg og Omegn op på 
skydecentret ved Søholthallerne. 
Anledningen var årets fugleskydning, en gammel tradition, 
som selskabet stadig holder i hævd. 
 
Præcis kl. 0900 plejer man at modtage fuglekongen, men dette 
punkt måtte desværre udgå i år, idet fuglekongen, Jørgen 
Rasmussen, var kommet på hospitalet aftenen før. 
 
Der blev afgivet i alt 144 skud på fuglen, inden brystpladen 
faldt. 
 
Resultaterne blev som følger: 
Venstre slagfjer skudt ned af Arne Christiansen 
Højre slagfjer skudt ned af Michael Hannibalsen 
Venstre klo skudt ned af Michael Hannibalsen 
Højre klo skudt ned af Jørgen Andreassen 
Venstre vinge skudt ned af Flemming Rethmeier 
Højre vinge skudt ned af Hugo Brogaard 
Halen skudt ned af John Berry 
Halsen skudt ned af Jacob Jacobsen 
Næbet skudt ned af Holger Flæng 
Kronen skudt ned af Henrik Vestergaard 
Brystpladen skudt ned af Hugo Brogaard 
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Hugo Brogaard blev således skyttekonge og ny fuglekonge 
blev Steen Aggerbech-Lauritzen, der således kan glæde sig 
over den gamle vandrepokal det kommende år. 
 
Samtidig med fugleskydningen blev der afviklet en 
hovedskydning og en dame pokalskydning. 
Sidstnævnte blev vundet af Margit Hansen med Lilly 
Christiansen på 2.pladsen. 
Hovedskydningen blev vundet af Hugo Brogaard. På de næste 
pladser kom Hans Pedersen, Kristian Stenger, Michael 
Hannibalsen og Viggo Lemming. 
 
Dagen sluttede med frokost og præmieuddeling. 
 
O.P. 
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Kammeratskabsskydninger  
 
Januar: Den 11. og den 25. 
 
Februar: Den 8. (sammen med Gardere og Pionerer) og 
den 22. 
 
Marts: Den 8. (pokalskydning) 
 
Kammeratskabsskydningerne starter kl. 2000 
 
 

Veteransamlinger 
 
Januar: Den 4. og den 18. 
 
Februar: Den 1. og den 15. 
 
Marts: Den 1., den 15. og den 29. 
 
Veteransamlingerne starter kl. 14.00 
 
 

Juleafslutning: 
 
Kammeratskabsskydningen den 14.12.06 er sidste skydning 
før jul. 
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Her vil vi på sædvanlig vis gøre det lidt festligt med noget 
godt at spise og drikke, en konkurrence, hyggeligt samvær 
m.v. 
Mød talstærkt op denne aften. 
 

Trekantskydning 2007 
 
Årets trekantskydning mellem Forsvarsbrødrene i 
Skanderborg, Nr. Snede og Silkeborg arrangeres i 
2007 af Nr. Snede. 
 
Skydningen afvikles 
 
 Søndag den 14. januar kl. 0900 til 1200 
 på adressen: Nr. Snede Skytteforenings anlæg, 
Silkeborgvej, Nr. Snede 
 
Efter det oplyste indtages frokosten, som for 3 år siden, på 
Cafeteriekroen, Viborg Landevej, Bredlund (hovedvej A 13). 
 
Så vidt jeg erindrer, har vi mødt stigende modstand de seneste 
år. Derfor skal der lyde en kraftig opfordring til at møde op i 
”god form”. Det kan være vanskeligt så kort efter nytårsaften – 
men alligevel. 
Det plejer at være en rigtig hyggelig dag, så lad os mødes så 
mange som muligt. 
 
 
O.P. 
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En festlig aften i Det Ny Teater 
 
Også i 2007 har vi planlagt en teatertur. 
Der er reserveret 30 billetter og de bliver afsat efter princippet 
”Først til mølle ---” 
 
Vi skal se årets revy skrevet af d´herrer Kent Knudsen og 
Morten Sørensen og stykket 
hedder ” Så I det”. 
 
Tid og sted: Det ny Teater på Silkeborg Bad, Gjessøvej, fredag 
den 9.februar, kl. 2000. 
 
Kom i god tid. 
 
Der bliver mulighed for teatersnitter, for de som ønsker det. 
 
I skrivende stund har jeg ikke prisen, men den er rimelig, og 
giver ikke anledning til at blive hjemme. 
 
Tilmelding til Tove Brødsgaard på tlf.nr. 8685 3169 og/eller 
Niels Vendelbo på tlf.nr. 8695 7290 senest den 21.januar 07. 
Husk at bestil snitter, hvis det ønskes. 
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Dragonen Niels Kjeldsen 
 

Inskription: 

I heltmodig enekamp mod Preuisiske husarer faldt 

her paa landeveien dragon Niels Kjeldsenden 28 

februar 1864. 

Ene imod mange holdt du tappert stand  

kæmpede med ære  

for dit fædreland, fjenden gav dig døden 

feigt han skød dig ned 

men din daad dit minde  

har vor kjærlighed 
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Dansk Infanteri 1864 

 

Fig.1(tilvenstre)  

Infanterist, forstærknings battalion, feltudrustning 

(vinter). 

Fig.2(midtfor) 

Korporal, 18. Infanteri Regiment. feltudrustning.  

Fig.3(tilhøjre) 

Infanterist med kompanifanen, 20. Infanteri 

Regiment, feltudrustning.  

Fig.4(nedenfor) 

Kompanifanen, 8. kompani/20. Infanteri Regiment 

(originalen findes på Sønderborg Slot). 
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