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Adresser: 
Formand 
Mogens Gade Heller 
Tingbakken 3 
8883 Gjern 
mghe@fibermail.dk 
Tlf.:        26 362 123 

Næstformand 
Hans Pedersen 
Nebelgårdsvej 5 
8600 Silkeborg 
djaevlemosegaard@mail.dk 
Tlf.: 86 877 464 

Kasserer 
Erling Lemming 
Sportsvej 3 
8883 Gjern 
lemming@mail.dk 
Tlf.:  24 796 525 

Skydeudvalgsformand 
Erling Rasmussen 
Meldgårdsparken 10 
8882 Fårvang 
sus.erl@post.tele.dk 
Tlf.: 86 815 616 

Sekretær 
Niels Vendelbo 
Sorringvej 72, Voel 
8600 Silkeborg 
korsbak@post.tele.dk 
Tlf.: 86 957 290 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Veteranernes repræsentant. 
Holger Flæng 
Georg Krügers Vej 142 
8600 Silkeborg 
h. flaeng@gmail.com 
Tlf.: 86 846 584 
 
Steen Laurtizen 
Tandskovvej 30 
8600 Silkeborg 
Tlf.: 86 855 319 
 

Fanebærer: 
Bent Christiansen 
 

Indhold: 
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Formandens spalte.. 
 
Nu er vi begyndt på efterårets og vinterens aktiviteter. 
Veteranskydningerne er godt i gang, og som sædvanligt med et 
flot fremmøde. Der kommer normalt omkring 35 skytter, så det 
må siges at være et bæredygtigt initiativ man tog da de 
skydninger blev startet. Veteranerne har fra sæsonstart, og til nu 
rekrutteret 3 nye medlemmer. Fantastisk, tak for det. 
Til kammeratskabsskydningerne kommer der knap så mange, 
men alligevel en 10 til 15 stykker hver gang.  
Igen i vinter vil vi lave en eller to foredragsaftener sammen 
med skydningerne, og konkret er det lykkedes at lave en aftale 
Ole Pedersen og frue – der vil vise os billeder fra en tur de har 
været på til British Columbia i Canada.  
 
Siden sidst er der sket store fremskridt på vores hjemmeside. 
Erling Lemming har brugt et par weekends på at lære hvordan 
man opbygger en hjemmeside, og hvordan man vedligeholder 
den. Så han er nu – udover kasserere - også vores webmaster.  
Udover at give læserne af hjemmesiden en mængde 
informationer om DFB Silkeborg, vil vi også bruge den som 
stedet hvor vi annoncere det hvis der med kort varsel kommer 
aktiviteter som vi ikke har fået med i bladet. 
Adressen er:  www.dfb-silkeborg.dk  
 
Rigtig god fornøjelse. 
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Delegeretmøde 2012. 
 
I sidste nummer skrev jeg noget om det udvalg der var nedsat 
til at se på vores vedtægter.   
Perspektivudvalgets arbejde mundede ud i en rapport, i hvilken 
der var lagt op til – ikke uvæsentlige – ændringer af vores 
vedtægter.  
 
Af pladshensyn vil jeg undlade at bringe 
afstemningsresultaterne idet det vil fylde 3-4 sider. Men også 
fordi de ændringer der bliver aktuelle syntes jeg falder ind 
under gruppen bagateller. Det er virkelig minimalt hvad det får 
af indflydelse på selskabernes virke. 
Skulle der være nogle med stor interesse i stoffet, så send mig 
en mail, og jeg skal med glæde sende hele rapporten og 
referatet med beslutningerne fra delegeretmødet. 
 
 

5. september. 
 
I år deltog vi i højtideligheden med 2 faner.  
Aftenen begynder med Gudstjeneste i Alderslyst kirke, hvor 
alle tilstedeværende faner er opstillet i kirken. Et flot syn. 
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Faneborg i Alderslyst kirke 

 

 
Efter Gudstjenesten gik alle i samlet flok om til mindestenen. 
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Formand for Garderforeningen siger nogle velvalgte ord før 

kransenedlæggelsen. 

 

 
 

Vi havde sammen med Garderne og Pionererne købt kransen. 
Som jeg ser det, er vi ved at få fundamentet til en god, flot og 
rigtig tradition. Et sådan arrangement burde måske trække flere 
folk af huse, men for at det kan lade sig gøre er det nødvendigt 
at kendskabet til arrangementet bredes ud i en større kreds.  
Det har vi så næsten et år til at få gjort. 

Fugleskydning. 
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Søndag den 28. oktober gennemførte vi årets Fugleskydning.  
Det var i øvrigt samme weekend som Silkeborg Messen, 
hvilket ikke gjorde noget, vores fremmøde var større i år end 
sidste år, hvor vi havde rykket skydningen til ugen efter 
messen. Gad vide om messen kunne mærke at vi havde 
Fugleskydning.  
 

 
Klargøring til dagens skydninger. 

 

Nå, spøg til side. Kl. 08.00 mødte bestyrelsen og andre 
hjælpere, så havde vi én time til at gøre alt klar til at modtage 
Hendes Majestæt, Fuglekongen, præcis kl. 09.00.   
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Fuglekongen modtages. 

 
Alle mødte i god tid, og på slaget 09.00 blev Fuglekongen 
modtaget på behørig vis, og fik hilst på alle før dagens program 
begyndte. Der i øvrigt ikke adskiller sig fra tidligere år. 
 

 
Kaffe med rundstykker nydes før det går løs for alvor. 

 

Efter modtagelse af Majestæten, blev der budt på kaffe med 
rundstykker, og en lille en til halsen. Og efter en lille halv times 



 
 

 
Medlemsblad for 

Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 
Omegn 

tid gik skydningen i gang. Fuglekongen skyder altid det første 
skud til fuglen.  

 
 

Der skulle i år 128 skud til, før sidste plade – brystpladen – 
blev skudt af. Og det var med maner det skete. Efter 6-7 skud 
fik Ole Pedersen ram på den sidste skrue der holdt pladen, 
hvorved den fløj et godt stykke væk fra fuglen. Så ingen var i 
tvivl, nu var skydningen forbi. 
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Forhenværende og nuværende Fuglekonge 

 

Resultaterne blev som følger: 
 
Højre slagfjer: Jørn Andreassen 
Venstre slagfjer: Hans Pedersen 
Højre vinge:  Alice Rethmeier 
Venstre vinge: Holger Flæng 
Højre klo:  Ketty Lemming 
Venstre klo:  Kristian Stenger 
Næbet:  Bent Christiansen 
Halsen:  Birgit Tøndborg 
Halen:  Kristian Stenger 
Kronen:  John Berry 
Brystpladen:  Ole Pedersen. Skyttekonge 
Fuglekonge:  Jørn Andreassen 
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Fuglekongen 

 
 
Hovedskydning for hhv. herre og damer. 

 

Herrer. 

1. pladsen Kristian Stenger 98 
2. pladsen Flemming Rethmeier 961x 
3. pladsen Jørn Andreassen 931x 

  Hugo Brogård 931x 
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Damer. 

1. pladsen Karin Stenger 993x 
2. pladsen Margit Hansen 95 
3. pladsen Ketty Lemming 942x 

 

 
Dagens glade vindere. 
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Fortjent frokost efter alle anstrengelserne.  

 

Sluttelig skal der herfra lyde en tak til alle Jer der mødte op, og 
var med til at gøre dagen festlig og fornøjelig.  

Mogens  
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Silkeborg Ny Teater. 
 
Igen i år det det lykkedes at skaffe 30 billetter til Silkeborg Ny 
Teater, også denne gang bliver det heldigvis revyen. Man skal 
godt nok være tidligt ude for at få pladser den aften man gerne 
vil. Der er rift om billetterne. 
Vi plejer som oftest at få billetter til en forestilling hvor der er 
mulighed for teatersnitter efter forestillingen. Det var heller 
ikke muligt i år, så vi har besluttet at det bliver som sidste år, 
med varm mad før forestillingen. Og hvis jeg husker ret, så var 
det da vist heller ikke så ringe endda.  

Det gli'r ned alli'vel 

af  

Kent Knudsen og Morten Sørensen 

Spilleperiode: 17. januar - 25. april 2013 

“Det gli’r ned alli’vel” – det er 
overskriften på revyen i 2013. - Og 
hvad er det så, der gli’r ned ? Jo – 
uanset, hvad vi siger og gør, så er 
der alligevel meget, der gli’r ned – 
så’n i årets løb: Brudte valgløfter, 
muligt P-anlæg på Torvet, kæmpe 
økonomiske problemer i lande 
mod syd, NemID til alle – unge 
som gamle, diverse 
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madlavningsprogrammer på TV, 
anvendelsen af nye 
kommunikationsmuligheder, 
utallige talentkonkurrencer, lokale 
tossehoveder – og meget, meget 
mere. – Det gli’r alt sammen ned – 
trods protester og avisskriverier. – 
Så spørg dig selv: Skal vi sluge 
kameler – eller skal vi bestille mad 
udefra? – Det kan være noget af 
revyens indhold.Vent og se – og 
rigtig god fornøjelse. 

 
Sæt allerede nu et stort X i kalenderen  

torsdag den 7. februar 2013. 

Forestillingen begynder kl. 20:00. 
For spisende gæster åbnes dørene kl. 18:50. 
 
Tilmelding som sædvanlig til: 
 
Niels Vendelbo. 86 95 72 90  
Holger Flæng. 86 84 65 84 
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Trekantskydning. 
 
I år skal vi til Nørre Snede for at generobre pokalerne. Det 
glæder jeg mig til, og håber at rigtig mange kan deltage. 
Vi skal skyde søndag den 13. januar 2013. Kl. 09:00. 
Og som sædvanlig i skyttehuset på Silkeborgvej 7,  
8766 Nr. Snede. 
 

 
Våbenkontrol. 
 
På vores første aftenskydning havde vi aftalt med én af DDS’s 
våbenkonsulenter om af få besøg af ham så han kunne tjekke, 
for det første om våbennumre stemte overens med den liste de 
har i Vingsted, og for det andet tjekke om vores rifler er i 
orden, teknisk set. Begge dele blev fundet i orden. 
Vi har 2 rifler i våbenskabet vi ikke har bundstykker til. 
Konsulenten vil se om han på sin færden rundt i 
skytteklubberne kunne falde over et par stykker vi kan bruge. 
Nu må vi se hvad han finder ud af. 
 
Den 22. oktober meddelte politiet mig, at en repræsentant fra 
selskabet skulle være til stede i Skyttehuset onsdag den 31. 
oktober, mellem 17:00 og 19:00.  
Det var vi så. Erling Rasmussen var der allerede kl. 16:30, og 
da var betjenten kommet.  
Efter gennemsyn af forholdene, udtrykte betjenten stor 
tilfredshed med måden vi opbevarer tingene på. 
Det er jo dejligt, at vide vi har styr på det. 
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Kommende aktiviteter. 
 
Dato. Hvad.   Klokken. 
03. januar Veteranskydning  14:00 
10. januar Kammeratskabsskydning  19:00 
17. januar Veteranskydning  14:00 
24. januar Kammeratskabsskydning  19:00 
31. januar Veteranskydning  14:00 
07. februar Revy. Silkeborg Ny Teater m. spisning 18:50  
14. februar Veteranskydning  14:00 
21. februar Skydning m. Garder og Pionerer 19:00 
28. februar Veteranskydning  14:00 
07. marts Kammeratskabsskydning  19:00 
 Billedforedrag fra British Colombia 

14. marts Afslutning veteranskydning 14:00 
21. marts  Afslutnings - og pokalskydning 19:00 
  
 

 

Forsvarsbrødrenes tur 2013. 

 
Forsvarsbrødrenes tur i 2013 finder sted d. 5.og 6. sept. og går 
til Nordjylland. 
 
Turen foregår på dette tidspunkt, fordi vi skal se Cirkus-revyen 
i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, d. 5. sept. 
 
Der er reserveret billetter til revyen, samt middag og 
hotelværelser med morgenmad i Aalborg Kongres- og 
Kulturcenter. 
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Planen ligger ikke fast endnu, men vi skal besøge Flådestation 
Frederikshavn, Voergård slot og Sæby Miniby, som alle er med 
guidet rundtur. Samt køre en tur ind over Store Vildmose, hvor 
vi får en lokal person med i bussen, der vil fortælle om 
Vildmosen. 
Der er også planer om at besøge Forsvars- og Garnisonsmuseet 
i Aalborg, og Bunkermuseet i Hanstholm. Andre interessante 
forslag kunne også komme på tale. 
 
Jeg ved ikke hvor meget vi kan nå, der skal også være tid til 
frokost.   
 
Prisen ligger ikke fast endnu, men ca. 2200,00 - 2300,00 kr. pr. 
person i dobbeltværelse. 
Tillæg for enkeltværelse 265,00 kr. 
 
På grund af reservationen af revybilletterne, bedes tilmelding 
ske inden 31.- 12.- 2012.   
 
Tilmelding til undertegnede. 
 
Mvh. 
 
Børge Mikkelsen, 
Sinding Nørrevej 2, 
8600-Silkeborg. 
 
Tlf. 86855180 / 23231220 
 
E-mail: bbm@fiberpost.dk.  
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Bestyrelsen ønsker alle en glædelig Jul og godt Nytår! 


