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Formandens spalte 
 
Vinterens aktiviteter er sluttet, og vi mangler nu kun årets 
generalforsamling, inden vi kan holde forår og sommer. 
Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer til at møde op på 
generalforsamlingen og her give jeres mening til kende. 
Bestyrelsen modtager gerne både ris og ros, og I kan alle være 
med til at bestemme, hvordan I ønsker tilbuddene og fremtiden 
skal være i DFB-Silkeborg. 
 
Jeg synes, vi har haft et godt og aktivt år i selskabet. 
Man kan altid ønske sig flere aktiviteter, bedre aktiviteter, 
større fremmøde o.s.v., men jeg tror vi har fundet et leje, som 
svarer ganske godt til vore medlemmers ønsker og 
aldersmæssige sammensætning. 
Det vi virkelig mangler, hvis vi skal se på fremtiden, er nye og 
yngre medlemmer. En skæbne, vi deler med de fleste andre 
forsvarsbroderselskaber. 
Her har jeg ikke nogen løsning, som kan trækkes ud af ærmet. 
 
Skulle nogen af læserne sidde inde med gode idéer, så er 
generalforsamlingen det rette sted at fremsætte dem.  
 
Her vil jeg blot slutte med at takke alle, som yder en indsats i 
det daglige for at få det hele til at fungere, til glæde for de 
medlemmer, som møder op til vore aktiviteter. 
 
Ole Pedersen 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2010. 
 
Alle medlemmer med ledsager indbydes hermed til at deltage i 
årets generalforsamling: 
 
Fredag den 23. april 2010, Kl. 1830 prc. 
 
Generalforsamlingen afholdes på Spisestedet, Silkeborg 
Motorbådsklub, Åhave Allé 9 c, Indelukket, 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 bestyrelsen er: Bent Christiansen, Steen Lauritzen, 
Erling Lemming og Erling Rasmussen (sidstnævnte som 
suppleant). 
På valg som revisor er: Henrik Svarrer 
På valg som suppleant til revisor er: Anker Davidsen 
På valg som fanebærer er: Bent Christiansen 
På valg som suppleant til fanebærer er: Arne Christiansen 
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Efter generalforsamling vil der være uddeling af jubilartegn til 
vore jubilarer, som vil modtage særskilt indbydelse. 
 
Herefter samles vi om Gule ærter med tilbehør. 
 
Pris: Kr. 109,00 inkl. 1 øl eller vand. Kr. 119,00 inkl. 1 øl og 
1 snaps. 
 
Foreningen er vært ved en øl eller vand under 
generalforsamlingen 
 
Tilmelding senest den 18. april til Niels Vendelbo 8695 7290 
eller Holger Flæng 8684 6584 
 
Husk! Emblem skal bæres og dekorationer anlægges. 
 
 
4. maj på Vestre Kirkegård 
 
I skrivende stund har jeg ikke hørt fra Hjemmeværnet angående 
det årlige arrangement på Vestre Kirkegård. 
Men under alle omstændigheder holder vi fast i traditionen med 
at nedlægge en buket ved mindesmærket.  
Denne købes sammen med garderne og pionererne, som 
naturligvis også vil være til stede. 
Så får vi se, om også HJV vil være der. 
Sæt tid af til at være med ved højtideligheden: Tirsdag den 
4. maj, kl. 16:30. 
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Juleafslutning på Skydninger. 
 
Såvel kammeratskabsskydninger (aftenskydning) som 
veteranskydning (eftermiddagsskydning) blev markeret med 
juleafslutning. 
For aftenskydningens vedkommende var der afslutning den 10. 
december. 
Det var en rigtig hyggelig aften, hvor vi efter den sædvanlige 
skydning gik over til oste bord med rødvin og hyggesnak. 
Hans havde lavet den sædvanlige tipskupon med alt for svære 
spørgsmål, og der var da heller ingen, der havde alle rigtige. 
Vinder blev Birgith (min hustru) med 10 rigtige. Præmien, en 
flot juledekoration, kunne vi så glæde os over til julen var forbi. 
Holger Flæng vandt også en fin præmie for at være tættest på at 
gætte gennemsnitspoint ved skydning på ringskive. 
Tak til Hans for arbejdet med fremstilling af tipskuponen, som 
hvert år giver os så mange hovedbrud. 
 
Den 17. december var jeg inviteret med til veteranernes 
juleafslutning. 
Dagen var startet med den sædvanlige skydning, dartspil m.v., 
og kl.1200 gik alle over på Søholt hallens cafeteria, hvor der 
ventede en meget fin frokost, som blev afviklet med god 
stemning. 
De tre ledere af veteranskydningerne, Birgit Tøndborg, Viggo 
Thommasen og Holger Flæng fik overrakt hver et par flasker 
rødvin, som tak for deres indsats. Jeg er bekendt med, at flere 
yder en stor indsats for at få det hele ”til at løbe rundt”, og jeg 
håber, at de tre nævnte selv sørger for at takke alle deres 
hjælpere. 
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Også Børge Mikkelsen blev ”begavet” med et par flasker som 
tak for hans store indsats med arrangement af Københavnerture. 
Efter frokosten var der præmieoverrækkelse og kaffe i 
Skyttehuset. 
En fin dag, som jeg siger tak for at være inviteret med til. 
 
Ole Pedersen 
 
 
Pokalskydning – Årsresultat 
 
Torsdag den 4. marts var der pokalskydning og sidste 
skydeaften i sæsonen 2009/2010. 
Ved samme lejlighed blev årets bedste skytte kåret ved at 
sammenlægge de 5 bedste resultater 
for hver skytte – året igennem. 
 
Da skydningen sluttede, kunne resultaterne opgøres og 
pokalerne til hhv. bedste herre og dame 
uddeles: 
Hos herrerne kunne Kr. Stenger igen få sit navn på pokalen 
med et resultat på 96/1. Næstbedst blev Flemming Rethmeier 
med 95/1 og med John Berry på 3.pladsen med 94 point. 
 
Damepokalen blev snuppet af Birgit Tøndborg med resultatet 
95/3. På 2. pladsen kom Lilly Christiansen med 92 point. Sidste 
års pokalindehaver, Ketty Lemming, måtte i år tage til takke 
med en ikke præmiegivende 3. plads og 90 point. 
 
Årets bedste skytte blev også Kristian Stenger. Ved de 5 
skydninger, som max. kan give 500 point, 
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præsterede Kristian et resultat på 491/12. Ganske imponerende 
– og et stort tillykke! 
På 2.pladsen kom Flemming Rethmeier med 486/14 efterfulgt 
af Birgit Tøndborg med 482/15. 
Også et stort tillykke til de jer. 
 
Aftenen sluttede med kaffe, kanelgifler og hyggeligt samvær. 
 
Tak til jer alle, som har sluttet op om aftenskydninger og har 
været medvirkende til, at vi har haft nogle hyggelige aftener. Vi 
ses igen til efteråret. 
 
Ole P. 
 
 
”Veteranernes” forårssamling 
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I dag den, 25. marts 2010, har ”Veteranerne” sidste samling for 
denne sæson, Vi mødes kl. 11.oo, skyder vores hovedskydning, 
festskydning og spiller dart inden vi i sluttet trop går over i 
Hallerne for, at indtage en lækker frokost – lidt men godt. 
 

 
 

Vores formand – Ole Pedersen - er som sædvanlig inviteret, 
men havde meldt afbud. 
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Tilbage i Skyttehuset synger vi et par sange – får kaffe, og til 
sidst er der præmieoverrækkelser.  
 
De 5 bedste skytter over hele året: 
Hovedskydning: 

1. Flemming Rethmeier 1156 p. 

2. Birgit Tøndborg  1152 p. 

3. Erik Jørgensen  1113 p. 

Festskydning: 
1. Holger Flæng  541 p. 

2. Flemming Rethmeier 535 p. 

3. Aksel Secher  515 p. 

Dart: 
1. Holger Flæng  1713 p. 

2. Finn Elisiussen  1481 p. 

3. Erling Rasmussen  1441 p. 
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Vort broderskabsånd og vort hjertes sag 
blev til, da man ristede med runer, 
og viljen, der kæmper for Danmarks flag, 
står fast gennem tidernes luner: 
:og sender løsenet fra mand til mand: 
”Med Gud for konge og fædreland”. 
 
På gensyn til efteråret 
 
Birgit Tøndborg 

 
 
 
 
Skydekonkurrence med soldaterforeningerne 
 
Torsdag den 18. februar havde vi den årlige skydekonkurrence 
med Garderforeningen og Pionererne. 
Der skydes på 10-delt ringskive med 10 gældende skud. De 5 
bedste skytter i hver forening udgør foreningens hold, når der 
tælles point, med henblik på uddeling af pokalen. 
Der skydes også 5 skud på trekantskiven, hvorefter der rafles 
om, hvem der skal have præmier. 
 
Det blev en rigtig fin aften, selv om starten blev lidt hektisk. 
For da klokken var 2000 var der mødt 9 gardere, 5 pionerer og 
kun 4 forsvarsbrødre. Så det var pinligt, hvis vi som værter ikke 
kunne stille fuldt hold. Men efter en 5-10 min. kom Hugo og 
Kristian heldigvis, og skydningen kunne begynde. 
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Da resultaterne blev gjort op, kunne vi glæde os over, igen, at 
have vundet pokalen. 
Forsvarsbrødrenes hold bestod af: Flemming Rethmeier (93x), 
Kristian Stenger (93) Hugo Brogaard (93), Ole Pedersen (91) 
og Bent Christiansen (83). Samlet resultat: 453 x. 
Gardernes hold bestod af: Niels Leth, Peter Sørensen, Lars 
Nielsen, Preben Mortensen og Peter Justesen. Holdet blev nr. 2 
med i alt 449 point. 
På 3. pladsen kom Pionererne med 435 point. Holdet bestod af: 
Henry Sidelman, Johs. Nielsen, Bjarne Pedersen, Benny Hjorth 
og Jørgen Nielsen. 
 
Der var en flaske vin til de 2 bedste skytter på hvert hold samt 
en ekstra flaske til aftenens bedste skytte. Ved nøje studie af 
skiverne blev bedste skytte Niels Leth fra garderne med 93x, 
det samme resultat som Flemming Rethmeier 
(forsvarsbrødrene) og Peter Sørensen (garderne). Niels Leth 
modtog også pokalen for bedste skytte, hvilket han var synlig 
stolt af. 
Pionererne, ved Jørgen Nielsen, havde i øvrigt skænket en 
meget fin og speciel gave til aftenens bedste skytte. Det var en 
håndlavet træbænk beregnet til at stille en 3-liters kartonvin på. 
Jørgen kalder det en Farum-bænk og tanken bag er, at den nok 
så bekendte tidl. Farum borgmester, Peter Brixtofte, nu ikke 
længere har råd til at svælge i rødvin til flere tusinde kroner pr. 
flaske. 
Derfor denne bænk til kartonvin, som passer bedre til 
fængselscellen – og privatøkonomien. 
 
Skydningen på trekantskiven voldte mange besvær, og mange 
måtte købe ekstra skiver. 
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Der blev raflet om 6 flasker vin, som vist nok blev jævnt fordelt 
mellem deltagerne. 
 
Forsvarsbrødrene og Garderne havde delt udgiften til vingaver 
imellem sig. 
 
Den hyggelige aften sluttede med kaffe og wienerbrød til en 
flad 10’er pr. mand. 
 
Tak til alle for en god og hyggelig aften. 
 
Og tak til Bent Christiansen for arbejdet med indkøb af brød 
m.v. – og ikke mindst en stor tak til Lilly for hjælp med både 
det ene og det andet. Det sætter vi stor pris på! 
 
Ole Pedersen 
 
 
Skydning i Horsens 
 
Søndag den 7. februar var der 7. kreds skydning i Horsens. 
En årlig tilbagevendende begivenhed som vi har deltaget i, i 
flere år. 
Det var da også med stor tilfredshed, at vi i år kunne mønstre 
hele 11 deltagere. 
Dagen starter med morgenkaffe fra kl. 0900, og så går man 
ellers i gang med skydningerne, efterhånden som folk er klar til 
det. 
Der skydes i forskellige klasser, både med anlæg og stående 
uden anlæg. Man kan tilmelde sig som hold eller som 
individuel skytte. Holdene består af 4 skytter. 
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Vores 1. hold bestod af Kr. Stenger, Hugo Brogaard, Viggo 
Lemming og Flemming Rethmeier. 
Hold 2 bestod af Birgit Tøndborg, Mogens Heller, Erling 
Lemming og Hans Pedersen. 
Begge hold deltog i Åben klasse. 
Ketty Lemming, Bent Christiansen og undertegnede var 
tilmeldt som individuelle deltagere. 
 
Størst interesse var der om pokalen i Åben klasse, som vi sidste 
år måtte aflevere til Kolding efter at have haft den i flere år. Kr. 
Stenger fik dengang ”skylden”, idet han ikke deltog p.g.a. 
pasning af børnebørn. 
Så i år var alle sejl sat til, og det var naturligvis vores 1. hold vi 
satsede mest på. 
Men som dagen skred frem måtte vi sande, at heller ikke i år fik 
pokalen med hjem. 
Kolding var igen bedre end os, men vi var enige om, at det ikke 
måtte ske igen. 
 
Resultaterne: Kolding 763/11, Silkeborg 1 753/13, Silkeborg 2 
726/4. Herefter kom to Horsens-hold, Nørre Snede og Odder. 
Så det var faktisk godt gået af vores 2.hold at blive nr. 3. 
 
Der blev opnået gode resultater af flere af vore skytter og flere 
fik da også gevinster i form af gavekort. Hugo blev bedste 
skytte med 194/7. 
Ketty deltog i individuel åben klasse og skød 185/2. 
Bent og jeg deltog i individuel veteran klasse. Uden at nævne 
vore resultater må jeg lige anføre, at jeg i år ikke blev den 
dårligste skytte af os 11 fra Silkeborg!!!! 
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Det var en vældig hyggelig dag og jeg vil gerne sige tak for den 
store opbakning. 
 
På kraftig opfordring blev vi enige om, for første gang i mange, 
mange år, at sende et hold til Landsskydning i marts. 
Landsskydningen plejer at foregå i Skallebølle på Fyn, men er i 
år flyttet til Pjedsted ved Fredericia. 
Så må vi se, hvordan det spænder af. 
 
Ole Pedersen 

 

Trekantskydning i Nørre Snede 
 
I sne står urt og busk i skjul, sådan var det og lidt mere til den 
10. januar, da vi tog til Nørre Snede for at afholde den årlige 
skydeduel mellem Skanderborg, Nørre Snede og Silkeborg. 
 
Et vist frafald var der vel nok pga. af vejret, men mon ikke der 
alligevel var godt 30 skytter mødt op, hvoraf vi var 10 fra 
Silkeborg – og lad det være sagt med det samme, vi havde 
pokalen med til Nørre Snede, og vi tog den også med hjem 
igen. Det var ikke mindst pga. vore kvindelige forsvarsbrødre. 
 
Holdet var: Viggo Lemming   98 4x 
 Ketty Lemming   96 1x 

Kristian Stenger   95 3x 
Erling Lemming   90 1x 
Birgit Tøndborg   90       
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    469 9x 
Nørre Snede blev nr. 2 med   461 6x 

Skanderborg sluttede på 3. pladsen med   426  2x 
 
Ledsagerskydningen blev vundet af Karin Stenger med 95, nr. 2 
Eva Jensen, Nørre Snede og 3. blev Lilly Christiansen. 
 
Festskydningen gik også til Silkeborg, idet Kristian Stenger 
vandt med 37 point foran Nørre Snede på 2. og 3. pladsen, og 4. 
pladsen gik til Erling Lemming. 
 
Bedste individuelle skytte blev Viggo Lemming. Hjertelig 
tillykke med det! 
 
Efter skydningen kørte vi til Bredlund Cafeteria og fik frokost. 
En rigtig dejlig gang spisning i hyggeligt samvær. 
 
Der skal her fra foreningen lyde en tak til Skanderborg, og ikke 
mindst Nørre Snede for et godt arrangement og en god frokost. 
 
Jeg vil også takke vore egne skytter for en god indsats. 
 
Med venlig hilsen og på gensyn i Silkeborg i 2011. 
 
Hans Pedersen. 
 
 
Teatertur 
 
Jeg ved ikke, om vi fandt ud af om en avisand virkelig lægger 
æg, men under alle omstændigheder var vi 30 forsvarsbrødre 
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m/k, der fredag den 12. februar kunne nyde forestillingen ”Mon 
en avisand lægger æg” på Silkeborg Ny Teater. 
 
Det blev en fin aften, hvor vi fik rørt lattermusklerne og kunne 
glæde os over de dygtige amatørskuespillere, som hvert år 
tryller en ny revy op på de skrå brædder. 
 
Der var mange fine indslag. Og ikke mindst den fiffige 
landmand fra Lemming, der – forudseende som han var – havde 
opkøbt mindre jordarealer, lige præcist hvor den kommende 
motorvej skal skære sig gennem byen. Det gav ham nu 
mulighed for at forlange store summer i erstatning. Hvilket ham 
da også gjorde. Men den der ler sidst, ler bedst. Og det fik 
vores ven at føle. 
 
Som tidligere år, sluttede vi aftenen af med teatersnitter og 
hyggeligt samvær. 
 
Ole P. 
 
 
Tur til København m.m. 
 
Den 9. og 10. juni drager Forsvarsbrødrene igen på tur til 
København og Sjælland. 
Turen er fuldtegnet med 55 deltagere og alle har betalt 
depositum. 
Vi starter med at se Carlsberg i Valby og kører så til DGI Byen, 
hvor vi skal overnatte. 
Herefter til Dyrehavsbakken, hvor vi skal se Cirkusrevyen. 
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Dagen efter kører vi til Stevns for at se Koldkrigsmuseet 
Stevnsfortet. 
Der sluttes af på Gavnø Slot ved Næstved, hvor vi skal se både 
slottet, parken, bryggeri og kapel. 
 
Et meget fint program, og jeg kan kun sige, at både Birgith og 
jeg glæder os til turen. 
I næste nr. af DFB Nyt vil I kunne læse et fyldigt referat fra 
turen. 
 
Ole P. 
 
Foredragsaften 
 
Allerede nu kan der sættes kryds i kalenderen til en interessant 
foredragsaften. 
Også i år er det et fælles anliggende mellem 
soldaterforeningerne (garderne og pionererne) og 
forsvarsbrødrene. 
Dette tiltag startede for godt 2 år siden med at vi arrangerede et 
møde med Poul Dahl. Sidste år var det så garderne der havde 
inviteret deres præsident og i år er det pionererne, som står for 
arrangementet. 
I skrivende stund kender jeg ikke så meget andet end dato og 
sted, og så ved jeg, at foredragsholderen er officer med mange 
opgaver, af forskellig karakter i udlandet, bag sig. 
Men det kommer der mere om i næste nummer af bladet. 
Foredraget bliver den 14. oktober kl. 1900, og stedet bliver det 
nye medborgerhus på Bindslevs Plads – lokale nr. 2. 
 
Ole P.  
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Årets jubilarer 
 
I 2010 kan vi gratulere følgende med deres jubilæum som 
medlem af forsvarsbrødrene: 
 
10 år: Birger Thorbjørn Würtz 
25 år: Bent Meldgaard, Arne Winkler, Birgit Winkler, 

Poul Nøhr og Erling Lemming 
50 år: Holger Mikkelsen 
60 år: Niels F. Sørensen 
 
 
Runde fødselsdage: 
11. maj: Knud Tofte Andersen, Sinding Hovvej 14, 

Silkeborg, 90 år 
20. maj: Tage Nielsen, Sinding Hovvej 31, Silkeborg, 70 

år 
24. maj: Jens Husted, Sinding Hovvej 23, Silkeborg, 75 år
  
20. juni: Axel Secher, Mølledamsgade 3,1.14, Silkeborg, 

75 år 
20. juni:  Børge Mikkelsen, Sinding Nørrevej 2, Silkeborg, 

70 år 
24. juni:  Peter Damsgaard, Gødvad bakke 19, Silkeborg, 

65 år 
15. august: Finn Elisiussen, Hvinningdalvej 54, Silkeborg,  

70 år 
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02. september: Erling Richard Jensen, Hyldevangen 12B,                           
Kjellerup, 75 år 
 
Bestyrelsen ønsker hjertelig tillykke til såvel jubilarer som 
fødselarer. 
 
  
Omgang med ammunition anno 1776 
 
 Oversat af seniorsergent Bo A. Lundgreen 
 
     Erindring 
 
Af den 3.post af Instructionen for Forsigtighed ved Krud-
Behandling 
 
Dateret den 2. juli 1776 
Enhver, som ved Arbeide i eller uden for Krud-Tårnene, bør 
forrette sin Geirning med saadan ærbødig 
Stilhed, som den sømmer sig paa et Sted, hvor (ifald den 
allerhøiste Gud ikke selv i Naade holder sin Haand 
over Arbeidet) den mindste Uforsigtighed ikke alene kan 
forvolde alle Tilstedeværende Livs Forliis, men 
endog saavel dette Sted, som de Omliggende, i et øieblik kan 
forvandles til en Steenhob; formanes derfor 
at iagttage al mueligste Varsomhed og Forsigtighed ved 
Krudets Behandling, nøie efterleve alt hvad til 
den hensigt befales og erindres. Forbydes tillige alle og enhver 
paa det skarpeste og alvorligste, hvad enten 
de ere ved Krudets Behandling eller dets Transport, enten af 
fortredelighed under Arbejdet, og endnu langt 
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mindre af Letsindighed, at lade udgaae af deres Mund nogen 
Eder og Bander, eller nogen letsindig eller 
liderlig Snak, hvorved den Allerhøiestes Navn bliver vanæret 
og fortørnet, da saadanne, som deri befindes 
at have været overhørig og forbrudt sig, uden nogen Overbæren 
eller Undskyldning strax skal afgaae fra sit 
Arbeide, og overleveres Skildvagten til forvaring indtil 
Arbeidet er forbi, hvornæst de i Arrest hensættes, for 
efter Rettens Kiendelse at lide Dom for sin Forbrydelse. 
 
(Med tilladelse fra SSG Bo Lundgreen, TGR, og 
Forsvarsbrødrene Fredericia, fra hvis blad ”Broder Nyt” 
instruksen er afskrevet).     
Ole P. 
 
 
 
 
 
 
Mitrailleuse 
 
For kort tid siden læste jeg en bog af Asbjørn Jaklin, titlen var: 

”HITLERS NORDFRONT”. 
Bogen handler om det nordnorske område under 2. 
Verdenskrig.  
I den bog stødte jeg på en våbentype jeg aldrig har hørt om, og 
derfor ikke anede det mindste om. En Mitrailleuse. 
Jeg måtte på nettet for at finde ud af hvad det var for en 
størrelse. Her er hvad jeg fandt ud af. 
Mogens Heller 
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Mitrailleuse 

Skydevåben af mindre kaliber, som afgiver skud hurtigt efter 
hinanden så længe aftrækkerne holdes inde. Til forskel fra 
maskin- og rekylgevær foregår hver affyring dog ikke 
automatisk. Den nødvendige kraft til den løbende skydning 
leveres ved, at man drejer et håndsving e.l.. Mitrailleusen er 
sædvanligvis (mindst) tomands-betjent: Én sigter og aktiverer 
aftrækkeren og én drejer håndsvinget. 
 

 
 

Billedet er fra Tøjhusmuseet og viser en Gatling mitrailleuse. 
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