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Formandens spalte 
 
Tiden for årets generalforsamling nærmer sig. 
Det betyder, at der igen er gået et ”foreningsår”, og at der er 
grund til at skue både frem og tilbage. 
 
Et tilbageblik afslører et år med pæn tilslutning til 
arrangementerne og med gode resultater i skydning, hvor vi 
igen har vundet de forskellige pokaler, som vi kæmper om. 
 
Efterhånden er skydning en af de få aktiviteter, som vi kan få 
medlemmerne til at samles om. Og det er selvfølgelig også fint 
nok, selv om jeg gerne havde set lidt andre aktiviteter. 
Vores teateraften samler dog stadig en pæn flok og vil blive 
fortsat. 
 
Veteranskydningerne kører jo helt forrygende og samler stadig 
flere og flere. Det er godt. Og det vidner jo også om, at folk 
hygger sig gevaldigt på disse eftermiddage. 
 
Men det kunne da være sjovt, om vi også så lidt flere af disse 
ansigter engang imellem, f.eks til fugleskydning og/eller 
teateraften. Tænk over det, veteraner ! 
 
Vi har i årets løb fået en 7-8 nye medlemmer. Men vi mister 
også. Både på grund af dødsfald og fordi nogle ikke fornyr 
deres medlemskab. 
Vi arbejder i øjeblikket intens i bestyrelsen for at få bedre styr 
på vore medlemmer. Det må vi erkende, at vi ikke har. Lige 
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præcis hvor fejlen ligger er ikke så enkelt at forklare, men at 
der skal ske noget, er ganske klart. 
 
2006 er også året hvor vi afbestilte bladet ”Forsvarsbroderen”. 
En hos nogle meget upopulær, men desværre nødvendig, 
beslutning. At en del andre selskaber har set sig nødsaget til at 
gøre det samme, er en ringe trøst. Men det viser noget om, at vi 
er mange i samme situation. Stigende udgifter og faldende 
medlemstal er svære odds at kæmpe mod. 
 
Sommertiden er traditionelt en stille tid i vort selskab. Det 
kniber med interessen for udendørs skydninger og udflugter er 
nu skrinlagt efter flere forgæves forsøg. 
Men vi er i bestyrelsen lydhøre overfor gode forslag til nye 
aktiviteter. 
 
Jeg ser frem til årets generalforsamling, som i år er flyttet til 
Hotel Dania. 
Vi er jo et demokratisk selskab, og da nogle medlemmer 
ønskede at vi skulle prøve Dania, efter mange gode år på 
Hattenæs, ja så blev det besluttet i bestyrelsen. 
 
Ole Pedersen 
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Generalforsamling på Hotel Dania 
 
Alle forsvarsbrødre med ledsager indbydes hermed til at 
deltage i årets generalforsamling. 
 
Fredag den 20.april kl. 1830 prc. På Hotel Dania, Torvet, 
Silkeborg. 
 
Dagsorden iflg. Vedtægterne: 
 

1. Valg af stemmetællere 
2. Valg af dirigent 
3. Bestyrelsens beretning om selskabets 

virksomhed 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab 
5. Fastlæggelse af kontingent for det 

kommende år 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Valg af fanebærer og stedfortræder 
10. Eventuelt 

 
På valg til bestyrelse er: Hans Pedersen, Niels Vendelbo, 
Holger Flæng og Ole Pedersen 
På valg som revisor: Aase Rasmussen 
På valg som fanebærer: Bent Christiansen 
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Efter generalforsamlingen vil der være uddeling af jubilartegn 
til vore jubilarer, som i år er: 
 
50 år: Børge Madsen og Leif E. Nielsen 
40 år: Flemming Kubel 
25 år: Tove Brødsgaard, Jacob Jacobsen, Jørgen Dahl 

Pedersen, Peter Graversen, Frode Nørgård og 
Anker Davidsen 

10 år: Aage Kjeldsen, Arne Bach, Thomas Winther og 
Karl Aksel Bitsch 

 
Jubilarerne modtager særskilt invitation. 
 
Efter den officielle del samles vi om 
 
Gule ærter med tilbehør ! 
 

Tilmelding til: 

 Tove Brødsgaard på tlf. 86 85 31 69  

Niels Vendelbo på tlf. 86 95 72 90 
 
Senest den 15.april. 
 
Vi ser frem til et stort fremmøde, en god debat, fejring af vore 

jubilarer og et hyggeligt samvær. 
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Mesterskabsskydning i Horsens 
 
Søndag den 11. februar afholdt 7. Kreds mesterskabsskydning 
på Krudthusvej i Horsens 
 
Fra Silkeborg stillede vi med 9 mand. 2 hold á 4 mand i åben 
klasse. Derudover stillede Bent Christiansen op i individuel 
åben klasse for veteraner. 
 
Silkeborg har store traditioner ved disse årlige 
mesterskabsskydninger. Landet ligger sådan, at vi har vundet 
pokalen i åben klasse, lige siden den blev stiftet, og lad mig 
blot afsløre det – at det gjorde vi også igen i år. 
 
Alle mand var peppet godt op og veltrimmet fra trekant-
skydningen, så det var ganske enkelt ingen kunst at få sat noget 
gejst i vores skytter.  
 
Hold I kom til at bestå af: 
Kristian Stenger, Hugo Brogaard, Henrik Vestergaard, 
Flemming Retmeier 
 
Hold I skød en blændende god skydning og vandt med 
sammenlagt 768 point og 13x.  
 
Det var 15 point mere end nr. 2:  Fredericia med 753 6x.  
 
På 3. pladsen kom Kolding med 747 point. 
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Silkeborgs Hold II kom på 7. pladsen med 717 3x. 
 
Der deltog 10 hold i åben klasse, så der er efterhånden blevet 
hård konkurrence. 
 
Alt i alt deltog der 80-90 skytter i dagens dyst. 
 
Fra bestyrelsen iler vi med et stort tillykke med resultaterne, og 
for god ordens skyld skal her nævnes alle resultaterne: 
 
Hold I 
Kristian Stenger  195 4x 
Hugo Brogaard 193 5x 
Henrik Vestergaard 193 2x  
Flemming Retmeier 187 2x  
 
Hold II 
Michael Vestergaard 182 1x  
Hans Pedersen 182 1x  
John Berry  177 
Ole Pedersen  176 1x 
 
Veteraner Åben Klasse 
Bent Christiansen 182 
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På Bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke 7. Kreds for et 
veltilrettelagt program og en god afvikling af skydningerne. 
 
Tak til vore egne skytter, fordi I møder så talstærkt op og til 
Bent Christiansen for alt slæbet. 
 
Hans Pedersen 
 
 
 
 
Trekantskydning 2007 
 
Den traditionsrige Trekantskydning mellem Forsvarsbrødrene 
fra Skanderborg, Nr. Snede og Silkeborg blev afviklet på 
banerne i Nr. Snede, søndag den 14. januar. 
Arrangementet startede allerede kl. 0900, hvor der var 
mulighed for at købe kaffe og rundstykker + en lille skarp til at 
få nerverne i ro, inden den afgørende skydning. 
 
Fra vores egne rækker var der mødt 16 personer op. Det var 
dejligt at se. 
Vi fyldte godt op i lokalerne og der er god grund til her at sige 
tak for fremmødet, hvilket hermed er gjort. 
 
Skydningen blev afviklet i god ro og orden og folk hyggede sig 
både før og efter deres præstationer på banerne. 
 
Desværre var jeg, på grund af generalforsamling i en anden 
forening jeg er medlem af, forhindret i at være med til 
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afslutningen med frokost og præmieuddeling på Cafeteriakroen. 
Men efter hvad jeg har hørt, forløb begge dele udmærket. 
 
Og så må det vist være tid for afsløring af resultaterne: 
 
Vi vandt igen !!! 
 
De fem bedste skytter fra hver forening udgør holdet, og da det 
hele var gjort op så det sådan ud: 

Silkeborg  477 point og 7krydstiere 

Nørresnede 454 point og 6 krydstiere 

 
Skanderborg 449 point og 2 krydstiere 
 
Vores hæderkronede hold så sådan ud: 
Henrik Vestergaard 98/2 
Hugo Brogaard 97/1 
Kristian Stenger 97/1 
Flemming Rethmeier 94/2 
John Berry  91/1 
 
Der er også grund til at nævne, at Henrik Vestergaard blev 
dagens bedste skytte. 
Karin Stenger blev bedste skytte i ”ledsagerskydning” med 
95/1 
I en meget svær festskydning lykkedes det 6 personer at få 
maxpoint 45. Her iblandt havde vi 4 skytter: Henrik 
Vestergaard, Kristian Stenger, Hugo Brogaard og Erling 
Lemming. 
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Et stort tillykke til de dygtige skytter som er nævnt ovenfor. 
Men også et tillykke til alle de ikke nævnte, som gjorde det så 
godt de kunne på dagen. 
 
Ole Pedersen 
 
 
 
Skydeduel mod Garderne og Pionererne 
2007 
 
Også i år lykkedes det at få stablet en skydning mod de to 
soldaterforeninger på benene. 
Helt fra vores første årsprogram udsendt med D.F.B. Nyt i juni 
måned 2006, havde vi annonceret med, at denne skydning 
skulle afvikles den 8. februar 2007. 
Alligevel var der på en eller anden måde opstået en 
misforståelse, idet vore venner fra Garderforeningen havde 
programsat arrangementet til den 22. februar. 
Heldigvis lykkedes det, i sidste øjeblik, at få rettet op på fejlen, 
så også garderne kunne stille et hold. 
 
Det blev en vældig hyggelig aften, hvor vi efter vel overstået 
skydning sluttede af med kaffe og blødt brød. 
 
Der skydes jo om 2 pokaler, idet der både er pokal til det 
vindende hold og til den bedste skytte. 
 
Vi har i Forsvarsbrødrene vundet pokalen mange år i træk, og 
det blev der da heller ikke lavet om på i år. 
 



 
 

 
Medlemsblad for 

Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 
Omegn 

Resultaterne blev: 
Nr. 1: Forsvarsbrødrene 278 point og 3 x-tiere.( Hugo 
Brogaard, Kr.Stenger og Michael Vestergaard) 
Nr. 2: Pionererne 269 point og 4 x-tiere: (Johs. Nielsen, 
Henry Christensen og Jørgen Nielsen) 
Nr. 3: Garderne 244 point og 1 x-tier. (Kaj Christensen, Peter 
Justesen og Rasmus Sørensen) 
 
Bedste individuelle skytte blev Kr. Stenger med 94 point. 
 
Festskydningen blev afviklet som den plejer, og der blev 
efterfølgende raflet om 4 præmier. 
 
For at være helt sikker på, at alle foreninger er helt enige om 
tidspunktet for næste års skydning, blev det i fællesskab 
besluttet, at datoen skal være torsdag den 21. februar 2008. 
 
Det blev i øvrigt også i fællesskab besluttet, at 4.maj 
arrangementet på Vestre Kirkegård i år afholdes sammen med 
Hjemmeværnet. Tidspunktet er den 4. maj kl. 1630. 
Forsvarsbrødrene indkøber krans og indrykker annonce om 
arrangementet i Ekstra Posten. 
På båndet skal der stå ”Soldaterforeningerne i Silkeborg” og 
under annoncen nævnes de 3 foreninger. Udgiften deles mellem 
foreningerne. 
 
Tak til Garderne og Pionererne for en rigtig god aften. 
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Afslutning på skydesæsonen 2006/2007 / 
Pokalskydning 
 
Torsdag den 8.marts var der afslutning på vinterens skydninger. 
Det blev en hyggelig aften med pænt fremmøde. 
 
Egentlig sluttede kammeratskabsskydningerne 14 dage før, i 
forrygende snestorm. Det kunne da også ses på deltagerantallet, 
hvilket var meget forståeligt. 
 
Skydningen den 8. var således årets pokalskydning, hvor vi 
skyder om en vandrepokal. 
Betingelserne er som for kammeratskabsskydninger: 5 
prøveskud og 10 gældende på ringskive. 
 
Da alle havde gjort deres bedste, samledes vi om det lange bord 
til kaffe og wienerbrød. 
 
Således opfriskede, var det tid for oplæsning af resultater, 
uddeling af præmier og pokal samt de velfortjente klapsalver. 
 
Kammeratskabsskydninger: 
De fem bedste resultater fra årets skydninger lægges sammen 
og vinderen er den, som opnår det højeste antal point. 
Resultatet blev: 
1. Kristian Stenger 481 – 11x 
2. Hugo Brogaard 475 – 11x 
3. Hans Pedersen 461  - 3x 
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Pokalskydningen: 
1. Kristian Stenger 98 – 5x 
2. delt Hugo Brogaard 95 – 2x  
 Ketty Lemming   95  - 2x 
3. John Berry  95 – 1x 
 
Det er således Kristians navn der kommer til at pryde pokalen 
for sæsonen 06/07. 
 
Tillykke til alle vinderne og tak, både til vindere og ”tabere”, 
fordi I sluttede op om vinterens skydninger. 
PÅ GENSYN TIL NÆSTE SÆSON ! 
 
Ole P. 
 
 
 
 
Danmarks Befrielse 
 
Danmarks befrielse den 4. maj 1945 er en begivenhed, som vi 
stadig skal mindes. 
Det gælder både de, som kan huske tiden under besættelsen, og 
vi andre, som er født under krigen og kun har en meget svag 
eller slet ingen erindring, eller som er født kortere eller længere 
tid efter at Danmark igen var frit. 
 
Vi har alle hørt og læst så meget om den tid, hvor ingen kunne 
tale og skrive frit, uden at risikere straf og i yderste tilfælde 
dødsdom. 
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De mennesker, som dengang trodsede selv danske politikeres 
anbefaling og modarbejdede den tyske besættelsesmagt, står i 
dag som lysende eksempler på det vi forstår ved heltemod og 
offervilje i frihedens tjeneste. 
 
Nogle kom aldrig til at opleve den frihed de så indædt 
kæmpede for. De mistede livet i en stor sags tjeneste. 
Mange var helt unge dengang, og tænkte måske ikke over 
tingene på den måde, som vi ser på det i dag. Men det gør ikke 
deres indsats mindre. 
 
I mindelunden på Vestre Kirkegård på Vestergade i Silkeborg 
står der mindesten for nogle af disse mennesker. Her plejer vi 
den 4. maj hvert år at nedlægge en krans for at mindes og sige 
tak. 
 
Vi har i år aftalt med Garderforeningen og Pionerforeningen, at 
vi i fællesskab køber en krans til nedlægning ved 
mindesmærket. Kransen bliver med bånd i farverne rød, hvid 
og blå og med teksten ” Fred 4. maj 1945”. 
 
Også Hjemmeværnet deltager i højtideligheden. 
 
Der vil blive indrykket annonce i Ekstra Posten i god tid inden 
og vi håber, at mange vil komme for at deltage. Alle er 
velkomne. Også selv om de ikke er medlem af ovennævnte 
foreninger. 
 
Højtideligheden finder sted den 4. maj 2007, kl. 1630 prc. 
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”Så I det ?” 

 
Det var titlen på årets revy på Det ny Teater. 
 
Denne meget sjove og godt spillede revy var vi 30 personer der 
havde fornøjelsen af at overvære fredag den 9.februar. 
 
Der var virkelig mange gode numre som både var rammende og 
sjove, og det var en meget fin aften, vi fik ud af det. 
 
Aftenen sluttede, som det er ved at være tradition, med 
teatersnitter. 
 
Ole P. 
 


