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Formandens spalte 
 
Så er sæsonen 08 / 09 i fuld gang. 
Skydningerne kører som de skal, fugleskydning er afviklet, et 
godt foredrag er vel overstået. 
Dette kan der læses mere om her i bladet. 
 
Den 11.september var Silkeborg-selskabet vært ved et 
formandsmøde i 7.kreds. Et årligt møde, som går på skift 
mellem selskaberne i 7. kreds. 
Her fremlægger selskaberne hvad de går og sysler med, 
hvordan medlemssituationen tager sig ud o.s.v. Formanden for 
kredsen fremlægger hvad der måtte være af nyt fra 
Samvirksomheden. 
Formanden for Fredericia-selskabet, Johs. Nielsen, fortalte om 
en ny bog der er blevet skrevet om ”Den tapre Landsoldat”. 
Endvidere fortalte han om 6.juli festlighederne til minde om 
udfaldet fra Fredericia. Et meget stort arrangement, som 
afholdes hvert år, og som Forsvarsbrødrene er primus motor i. 
Vi var ca. 30 til mødet, der sluttede med kaffe og franskbrød 
med ost/rullepølse. Udgiften hertil påhviler Silkeborg-
selskabet. 
 
Den 11. oktober var Hans, Viggo Thomassen og jeg til 
delegeretmøde på Ryes kaserne i Fredericia.  
Efter morgenkaffen går mødet i gang og fortsætter til vi spiser 
frokost ca. kl. 1400. 
På mødet fremlægges bl.a. samvirksomhedens tanker for 
fremtiden. Medlemssituationen diskuteres. 
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Medlemstallet er, med enkelte undtagelser, faldende over hele 
landet. 
Der fremkom ikke nogen gylden idé til, hvordan dette kan 
vendes. Der er blevet fremstillet noget nyt udstillingsgrej, som 
de enkelte selskaber kan låne. Det er udmærket, men personligt 
tror jeg ikke det får mange nye medlemmer ind. Hvis ikke man 
har et eller andet, som er helt specielt, som f.eks. Fredericia-
selskabets 6. juli arrangement, så er den eneste vej frem sikkert, 
at de enkelte medlemmer hver får et nyt medlem med. Det er i 
øvrigt også den billigste måde at få fremgang på. 
Spørgsmålet kan så være, om det vi kan tilbyde er så attraktivt, 
at det kan tiltrække nye emner? 
 
Også bladet Forsvarsbroderen blev diskuteret. Det kæmper en 
brav kamp for at overleve. 
Jeg er ikke blind for, at bladet er et samlende organ for hele 
forsvarsbrodersagen, og at det derfor også er en skam, at 
selskabernes økonomi ikke tillader alle at abonnere på det. 
På delegeretmødet blev det besluttet at give en økonomisk 
håndsrækning til bladet derhen, at selskaberne, som en 
engangsforeteelse, i 2009 skal betale 8 kr. pr. medlem til bladet 
imod de sædvanlige 3 kr. Grunden er, at budgettet for 2009 
viser et underskud på kr. 50.000. 
Til gengæld skal der ske ændringer på bladet, så økonomien 
sikres. Dette sker ved at begrænse sideantallet, gøre 
opsætningen anderledes, flere annoncer m.v. Lad os håbe det 
virker. 
Vi har jo her i vores selskab valgt at spare en del penge ved at 
fravælge bladet. I stedet har vi tilvalgt vores eget lille blad, som 
I nu sidder og læser i. Bortset fra et enkelt medlem, har vi ikke i 
bestyrelsen modtaget en eneste reaktion på, at Forsvarsbroderen 
ikke længere kommer til det enkelte medlem. Så måske er vores 
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beslutning i ganske god samklang med medlemmernes 
opfattelse. 
 
Afslutningsvis skal jeg opfordre til at I alle støtter op om vore 
arrangementer. 
 
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer med pårørende en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 
Generalforsamling: 
 
Datoen for årets generalforsamling er fastsat til fredag den 24. 
april 2009. 
Vi regner med at holde det i Indelukkets Spisested – hvis de 
kan have os. 
 
Nærmere angående generalforsamlingen i næste nummer af 
vores blad. 
 
Vinterens skydninger i Skyttehuset. 
 
Hermed en opfordring til at møde op til vinterens 
skydninger, som afholdes som følger: 
 
Kammeratskabsskydninger: 

Der startes alle aftener kl. 20.00 
 
December: Torsdag den 11., kl. 2000: Skydning og 
juleafslutning m/ lidt at spise og drikke. 
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Mon ikke også der kommer en lille konkurrence, 
hvor der er mulighed for at vinde en 
juledekoration ?  

 
Januar: Torsdag den 8. og torsdag den 22. 
 
Februar: Torsdag den 5. og torsdag den 19. 
 Den 19. er Garderforeningen og Pionerforeningen 
inviteret til en skydeduel. 
 
Marts: Torsdag den 5. Pokalskydning 
 
 
Veteransamlinger: 
Der startes alle dage kl. 14.00. 
 
December: Torsdag den 4. og torsdag den 11. 
 Den 11. er der juleafslutning og julefrokost. 
 
Januar: Torsdag den 15. og torsdag den 29. 
 
Februar: Torsdag den 12. og torsdag den 26. 
 
Marts: Torsdag den 12. og torsdag den 26. 
 
Indbydelse til trekantskydning 
 
Skanderborg-selskabet har sendt os indbydelse til deltagelse i 
den traditionsrige ”trekantskydning”, hvor også Nørre Snede er 
indbudt. 
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Skydningen foregår søndag, den 11. januar på skydebanerne 
under Morten Børup Hallen, 
Morten Børupsvej 3, 8660 Skanderborg. 
 
Der startes med morgenkaffe Kl. 0830, og skydningen afvikles 
mellem Kl. 0900 og 1130. 
 
Frokost indtages på Restaurant Sølyst (Søsporten) hvor der 
også er præmieuddeling. 
 
Vi håber på et godt fremmøde. Husk, at vi har vundet denne 
skydning i mange år – og det gør ikke noget, at vi gentager 
succes’en. 
 
Jeg har forhåndstilmeldt 10 skytter, så det tal, skal vi gerne nå. 
 
Vi ses i Skanderborg! 
 
Ole P. 
 
7. kreds skydning 
 
Søndag den 1.februar er der 7.kreds skydning i Skyttehuset, 
Krudthusvej i Horsens. 
Arrangementet starter kl. 0900 og afsluttes ved godt 
middagstid. 
Vi plejer at være godt repræsenteret ved dette arrangement, så 
lad os møde talstærkt op – også denne gang. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen! 
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Teater  Teater  Teater  Teater Teater  Teater! 
 
Så kan I godt begynde at glæde jer. 
Vi skal igen en tur i Silkeborg Ny Teater. 
 
Hvornår? 

Det er torsdag den 29. januar 2009, kl. 2000 på adressen: 
Gjessøvej 40 C 

 
Vi har købt 30 billetter, og disse fordeles efter princippet: 
”Først til mølle………” 
Sidste frist for bestilling er lørdag den 10. januar 2009. Men så 
længe får det sikkert ikke lov at gå. 
 
Bestil hurtigst muligt hos Niels Vendelbo på  
telefon 86 95 72 90. 
 
Prisen er kr. 75,00 pr. person. Ønsker du/I at slutte aftenen med 
teatersnitter og hyggeligt samvær, så koster 3 stk. snitter kr. 
40,00. 
 
Men hvad skal vi se? 
 
Vi skal opleve Henrik & Pernille, en veloplagt Holberg-
komedie, hvor sproget er opdateret uden at fjerne stykket fra 
den tid, det var en del af. Holberg var selv stolt af stykket og 
mente, at det burde være modellen for alle ordentlige komedier. 
Vi kan spejle stykkets herlige figurer i nutidens med bl.a. den 
kalkulerende Pernille og den mere spontane Henrik. 
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Lad TV, kortspil, avislæsning, frimærkesamling, strikkeklub – 
eller hvad du ellers får de lange vinteraftener til at gå med – 
ligge. Det kan du gøre både før og efter. 
 
Men den 29. januar skal du i teatret – færdig, slut.  
 
Vi ses! 
 
Ole P. 
 
En aften med Poul Dahl 
 
Den 8. oktober havde vi planlagt en foredragsaften med 
tidligere chef for Jægerkorpset, chef for FN-vagterne i Irak, 
oberstløjtnant ved Prinsens Livregiment i Viborg, medlem af 
regionsrådet og nu også kandidat til EU Parlamentet, Poul 
Dahl. 
Det var et arrangement som vi havde taget initiativet til, men 
som blev afholdt sammen med Garderforeningen og 
Pionerforeningen i Garderforeningens lokaler på Frichsvej. 
 
Vi havde ikke sat tilmelding på, hvilket garderne havde gjort. 
Det var derfor med stor spænding jeg så denne aften i møde. 
Her kan man sige, at jeg frygtede det værste, men håbede det 
bedste. 
Et af formålene med fællesarrangementet var jo netop, at vi 
skulle blive så mange, at vi ikke blev helt til grin overfor en 
foredragsholder. 
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Ole fra Garderforeningen og jeg selv mødtes i god tid før mødet 
for at stille an til kaffe og blødt brød. Her kunne Ole fortælle, at 
han havde 28 tilmeldte. Så var aftenen reddet. 
Vi blev i alt 33 personer. Der var 2 fra Pionererne og hele 3 fra 
Forsvarsbrødrene. 
Godt vi ikke stod med dette arrangement alene. Et eller andet 
sted føler jeg det er pinligt, at vi ikke kan samle flere til en 
sådan aften. 
 
Poul Dahl holdt et både interessant og spændende foredrag om 
hans virke som soldat, gennem mange år. 
Efterfølgende var der god spørgelyst. 
Man kan være enig eller uenig med Poul Dahl. Men han er en 
mand der siger sin mening, uden at lefle for høj eller lav.  
 
Det blev en rigtig god aften og vi har, de 3 foreninger imellem, 
talt om, at det ikke skal være sidste gang vi forsøger noget 
sådant. En af vejene frem er samarbejde, hvis ikke det hele skal 
uddø. 
 
Ole P. 
 
Forsvarsbrødre i Folketinget 
 
Som omtalt i sidste nummer af dette fremragende blad (DFB-
Nyt), var der den 9. og 10. september arrangeret en tur til vor 
hovedstad København. 
Turen var kommet i stand ved aktiv medvirken fra Børge 
Mikkelsen og Hans Aaboe. 
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Birgith og jeg deltog i turen, og det var jo en hel fornøjelse at 
møde op på Kvicklys P-plads om morgenen for at sætte os ind i 
bussen, der skulle bringe os til København og hjem igen. 
42 deltagere i alt. Det er flere år siden, vi har kunnet mønstre så 
mange. OK, i sandhedens interesse må det siges, at langt fra 
alle var forsvarsbrødre, men alligevel. Det var et hyggeligt 
selskab. 
 
Med en pause undervejs, og en ufrivillig pause på grund af tæt 
trafik, ankom vi ved middagstid til Folketinget. Her blev vi, 
efter at have passeret sikkerhedsforanstaltninger så man skulle 
tro, vi var på besøg i Det Hvide Hus i Washington, modtaget af 
en guide, som bød os velkommen. 
Herefter fortsatte vi direkte til Snapstinget, hvor vi indtog en 
dejlig frokost i et tilstødende lokale. 
Tiden var lidt knap, og efter en hurtig frokost blev vi modtaget 
af Nasar Khader og et nyt medlem af den lille folketingsgruppe, 
Liberal Alliance. Flinke folk, som fortalte lidt om livets gang i 
det danske parlament. 
Herefter fik vi adgang til selve folketingssalen, hvor vi i ca. 30 
minutter overværede en debat om den ny finanslov. Det var 
spændende at være her, hvor de store beslutninger træffes. 
 
Efter finanslovsdebatten gik vi de få meter over til 
repræsentationslokalerne på Christiansborg. 
Her så vi også de berømte Bjørn Nørgaard gobeliner.  
Et meget interessant besøg. 
 
Bussen bragte os nu til vores hotel; Best Western Hotel Hebron 
i Helgolandsgade. Aftenen var til fri disposition. Birgith og jeg 
valgte at spise på et sted inde i byen, hvorefter vi fortsatte i 
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Tivoli. Det var en dejlig aften med godt vejr, og vi mødte da 
også flere fra selskabet på vores vandring gennem  
Tivoli. Og så hjem og i seng. 
 
Næste dag, efter et godt morgenmåltid på hotellet, satte vi os 
igen i bussen for at køre ud til Kastellet. 
Her blev vi modtaget af en tidligere officer, som nu havde et 
fritidsjob som kustode på stedet. 
Han vidste en masse og fortalte livligt om, hvad der var 
foregået på Kastellet i gamle dage. 
Vi så bl.a. tidligere fængselsceller og fik et indtryk af, hvordan 
man havde levet her. Ikke lutter lagkage, skal jeg hilse og sige. 
Efter den spændende rundvisning var der lejlighed til at gå en 
lille tur på voldene, inden vi fortsatte i bussen til Ryvangen.  
Her vandrede vi rundt og så de forskellige steder som 
mindemuren, henrettelsespladsen m.v. 
Det er dystre minder der knytter sig til stedet, men alligevel er 
det en oplevelse at se det, og lade tankerne gå til de mennesker, 
som ofrede livet i kampen for frihed. 
 
Efter Ryvangen kørte bussen os ind til city, og der var nu en tre 
timer til fri afbenyttelse. 
Vi var nogle stykker som indtog en dejlig frokost i Nyhavn. 
Efterfølgende blev det til en tur på Strøget, inden vi mødtes 
igen over for Tivoli. 
 
Turen tilbage til Silkeborg kunne nu tage sin begyndelse. Vi 
gjorde stop ved Storebælt for at få lidt aftensmad og fortsatte 
herefter vestpå. 
 
Ca. kl. 2130 var vi tilbage ved udgangspunktet og kunne tage 
afsked med hinanden efter en meget, meget fin tur. 
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Der er absolut grund til at takke specielt Børge Mikkelsen for 
en vel tilrettelagt tur. Der var ”tjek” på det hele, og man 
fornemmede, at det ikke var første gang, Børge havde med 
noget sådant at gøre. 
Og naturligvis også en stor tak til den utrættelige Hans Aaboe, 
som vist nok også havde en finger med i spillet. 
 
Vi ser frem til flere initiativer i fremtiden. 
 
Ole  
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Fugleskydning 2008. 
 
Søndag den 2.november afholdtes den årlige fugleskydning. 
Allerede fra tidlig morgen mødtes bestyrelsen for at gøre alt 
klar til dagens begivenhed. 
Der er en del ting, som skal være på plads og i orden. Kaffen 
skal brygges, drammen skænkes op, patroner ordnes, lister 
udfærdiges m.m.  
 
20 personer var klar til at modtage Fuglekongen John Berry, da 
han ankom iført skærf, som sig hør og bør 
.  
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Efter formandens velkomst, og en lille en til at tage den værste 
ruhed i halsen, var der lejlighed til at købe kaffe og 
rundstykker. Snakken gik lystigt og efter at folk var blevet 
indskrevet til skydning på fuglen, kunne skydningen starte.  
Bent Christiansen havde igen sørget for en fugl af passende 
størrelse, så skytterne i det mindste havde en chance for at 
ramme den. 
Det gik vældig hurtigt i starten. Allerede på det 5.skud faldt 
højre slagfjer og på det 10. skud venstre slagfjer. Disse blev 
skudt ned af hhv. Arne Christiansen og Viggo Lemming. 
Og så fortsatte det ellers slag i slag. Højre vinge faldt ved skud 
af Lilly Christiansen, venstre vinge ved Viggo Lemming, højre 
klo ved Flemming Rethmeier, venstre klo ved Bent 
Christiansen, Næbet ved Hans Pedersen, Halsen ved Erling 
Lemming, Halen ved Bent Christiansen, kronen ved Arne 
Christiansen og sluttelig brystpladen ved skud af John Berry. 
John Berry kunne således lade sig hylde som skyttekonge. 
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Sideløbende med fugleskydningen blev der afviklet normal 
skydning på ringskive og festskydning på trekantskive. 
I god tid før frokost var skydningen slut og resultaterne blev talt 
sammen. 
Nu skulle det så vise sig, hvem der havde fortjent præmierne, 
som dels var vin, dels glas med forsvarsbrødrenes mærke og 
dels skænkede gaver fra Jyske Bank (tak for det JB). 
 
Resultaterne blev som følger: 
Dameskydning: 

1. Karin Stenger, 97xx 
2. Lilly Christiansen, 95x 

 
 
Hovedskydning: 

1. Hugo Brogaard, 97xx 
2. Flemming Rethmeier, 96xxx 
3. Bent Christiansen, 96x 

 
Festskydning: 
Her blev der raflet om præmierne og 5 personer kunne trække 
sig tilbage med en præmie. 
 
Fuglekonge 2008. 
Og så kunne årets fuglekonge kåres. På skud af John Berry blev 
skytte nr. 3 årets fuglekonge. 
Det blev selskabets kasserer Steen Lauritzen, som det næste år 
må smykke sig med titel, skærf og pokal. 
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Efterfølgende blev der delt præmier ud på indsamlingslisterne. 
Det er således, at der udloddes en flaske vin (eller anden gave) 
for hver påbegyndt 200 kr. der er samlet ind på hver liste. 
Der udover tilfalder der også en præmie på listerne for hver 
plade der skydes af fuglen. 
Efter denne ”gaveregn” på i alt 22 præmier, var det blevet tid 
for frokost. 
Det skal da også nævnes at der blev solgt 2 amerikanske 
lotterier med hver 3 gode præmier. 
 
Steen, der jo er en mand af format, mente ikke det hørte sig til 
for Forsvarsbrødre at spise af pap og plastic. Han havde 
medbragt hele mågestellet samt knive og gafler – og for at det 
ikke skal være løgn – også stofservietter. Sidstnævnte skånede 
vi dog og brugte i stedet papirservietter. Tak for det Steen. 
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Maden kom også i år fra Spisestedet i Indelukket og bestod af 2 
slags sild, fiskefilet, ribbenssteg og ostebord. Alt dette inkl. 1 øl 
og 1 snaps kunne vi servere for 100 kr. pr. person. 
 
Stemningen var god og det er mit indtryk, at folk hyggede sig 
gevaldigt. 
 
Efter den almindelige oprydning sluttede årets fugleskydning 
og folk drog hver til sit. 
 
Ole P. 
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Nyt Forsvarsforlig. 
 
Vi skal i 2009 have et nyt forlig i folketinget angående det 
danske forsvar. 
For bedst muligt at sikre en folkelig debat herom, afholder 
organisationen ”Folk og Forsvar” en række møder ud over 
landet her i løbet af efteråret og foråret. 
Fog F har i den anledning udarbejdet 5 pjecer under det 
overordnede budskab: ”Dansk sikkerhed styrker vor velfærd”. 
Pjecerne har følgende overskrifter: 

1. Vi ønsker et aktivt engagement – ude og 
hjemme 

2. Værnepligten er en samfundssucces 
3. Samfundets beredskab kræver fælles 

engagement 
4. Anerkendelse og omsorg skaber helstøbte 

mennesker 
5. Vi kan ikke undvære reserven 

 
Der opfordres fra alle forsvarsvenlige foreninger til, at 
medlemmerne deltager i disse møder, herunder også fra 
forsvarsbroderselskaberne. 
Bent Christiansen og undertegnede, deltog i det første af 
møderne den 29. oktober på Hotel Eyde i Herning. Her var vi 
bl.a. i selskab med vores forsvarsminister og ledende folk fra 
forsvaret. 
Det blev en god og interessant aften, hvor man ikke kan lade 
være med at beundre vores forsvarsminister – både for hans 
indsigt og hans folkelighed. 
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De følgende møder er i Århus, Vejle, Roskilde, Næstved, 
Hillerød og København i 2008 og på Bornholm, i Odense og 
Aalborg i 2009. 
Lad os håbe det nye forlig vil komme til at afspejle den aktuelle 
situation og at det vedtages med størst mulig mandat – både i 
folketinget og i den brede befolkning. 
 
Ole Pedersen   
 
 
 


