
 
 

 
Medlemsblad for 

Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 
Omegn 

 
DE DANSKE FORSVARSBRØDRE 

Silkeborg 
 

Nr. 3. 2009 
14. årgang 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Medlemsblad for 

Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 
Omegn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adresser: 
Formand 
Ole Pedersen 
Odinsvej 9 
8653 Them 
op@vesla.dk 
Tlf. :       86 886 082 / 40 177 166 
 
Næstformand 
Hans Pedersen 
Nebelgårdsvej 5 
8600 Silkeborg 
djaevlemosegaard@mail.dk 
Tlf.: 86 877 464 
 
Kasserer 
Steen Lauritzen 
Tandskovvej 30 
8600 Silkeborg 
Tlf.: 86 855 319 
 
Skydeudvalgsformand 
Bent Christiansen 
Ørnsøvej 19 
8600 Silkeborg 
Tlf.: 86 814 418 
 
Sekretær 
Niels Vendelbo 
Sorringvej 72, Voel 
8600 Silkeborg 
korsbak@post.tele.dk 
Tlf.: 86 957 290 
 
Bestyrelsesmedlem 
Erling Lemming 
Sportsvej 3 
8883 Gjern 
lemming@fiberpost.dk 
Tlf.:         86875433 / 24796525 
Bestyrelsesmedlem 
Holger Flæng 
Georg Krügers Vej 142 
8600 Silkeborg 
Tlf.: 86 846 584 
Fanebærer: 
Bent Christiansen 

 

Indhold: 
 
Formandens spalte. 
 
Trekantskydning 2010. 

Københavner  –  tur 2010. 

 
Forsvarsbroder - tur til København. 
 
Fuglen faldt på skud nr. 219. 
 
Husk juleafslutning til skydning. 
 
Kammeratskabsskydning og 
veteransamlinger. 
 
Mon en avisand lægger æg ?? 
 
Runde fødselsdage. 
 
 



 
 

 
Medlemsblad for 

Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 
Omegn 

Formandens spalte 
 
Så er vi godt i gang med en ny vintersæson, som jo traditionelt 
er den årstid, hvor vi har det største aktivitetsniveau. 
 
Skydningerne, både veteran – og kammeratskabsskydninger, 
kører fint, og årets fugleskydning, som er beskrevet andet sted i 
bladet, er også vel overstået. 
 
Årets københavner tur var igen en stor succes, hvilket I også 
kan læse mere om i bladet. 
 
Den 6. oktober var vi nogle forsvarsbrødre som sluttede op om 
garderforeningens arrangement i Medborgerhuset, hvor deres 
præsident, generalmajor Jan B. Andersen fortalte om et langt 
liv i forsvaret med bl.a. tjeneste i Afganistan. 
Et spændende foredrag, hvor der efterfølgende var lejlighed til 
at stille spørgsmål, hvilket mange benyttede sig af. 
Generalmajoren nævnte også planerne om 3 veteranhjem, som 
skal være et tilbud til soldater, der har taget skade på krop eller 
sjæl under krigstjeneste. Planerne indeholder 3 hjem, nemlig i 
København, Fredericia og Aalborg. Her er Fredericia længst 
fremme og bliver nok det første der kommer til at køre. 
Arbejdet med disse hjem er et fællesanliggende for 
soldaterforeninger, Hærens Korporal- og Konstabelforening og 
også Forsvarsbrødrene er med i det. 
Vi var i alt 49 personer, heraf  10 forsvarsbrødre og en 3-4 
pionerer. Resten gardere  fra Silkeborg og omegn. 
Der er ingen tvivl om, at disse fællesarrangementer er vejen 
frem, hvis foredrag skal være med i foreningernes programmer 
fremover. 
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Ellers skal der lyde en stor tak til alle, som yder en indsats for 
at få vores forening (selskab) til at køre. Og selvfølgelig også 
en tak til jer, der kommer til vore arrangementer. 
Gennemsnitsalderen er høj i Forsvarsbrødrene. Det er nok også 
en af grundene til, at der er mange medlemmer, som vi aldrig 
ser. Med også I skal have tak for den støtte, I yder, ved at betale 
jeres kontingent og på den vis være med i en fortsat støtte til 
hele forsvarsbrodersagen. 
 
Sluttelig vil jeg ønske alle vore medlemmer med familie en 
glædelig jul og et godt nytår. 
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3-kantskydning 2010 

 
Trekantskydningen arrangeres i år af Nørre Snede selskabet. 
 
Tid: Søndag den 10. Januar, kl. 0900 til 1200 
 
Sted: Nr. Snede Skytteforenings anlæg, Silkeborgvej, 
Nr. Snede 
 
Frokost: Efter afsluttet skydning er der frokost på 

Cafeteriekroen, Bredlund (hovedvej A13) 
 
Lad os møde talstærk op til en god dag, hvor vi ikke gerne 
skulle gå tomhændet hjem. 
Jeg er ikke i tvivl om, at både Nr. Snede og Skanderborg vil 
gøre deres yderste for at fravriste os Pokalen. 

Københavner-tur 2010 

 
Selskabets dygtige turarrangør, Børge Mikkelsen, har ikke 

hvilet på laurbærrene hen over efteråret. 
Han er i fuld gang med at finpudse en ny tur til vores prægtige 

hovedstad i 2010. 
 
Turen i 2009 var jo faktisk overtegnet, så der skal her lyde en 
kraftig opfordring til alle interesserede om at reservere 
datoerne. Ja faktisk opfordrer vi til, at I allerede nu tilmelder jer 
til: 
Børge Mikkelsen, telf.nr. 86 85 51 80,  
når I har bestemt jer for at få denne oplevelse. 
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Turen gennemføres den 9. og 10. juni 2010. 
 
Der arbejdes på at gennemføre følgende program: 

Onsdag den 9.:  

Start fra Silkeborg tidlig morgen m/ pause undervejs til Kbh 
Besøg på Carlsberg 
Besøg på Dyrehavsbakken med efterfølgende Cirkusrevy 
Overnatning i DGI Byen 
 
Torsdag den 10.  
Besøg på Stevnsfortet.  (nu museum) 
Besøg på Gavnø Slot med den smukke park 
Hjemkørsel med forventet ankomst Silkeborg først på 
aftenen. 
 
I skrivende stund kendes prisen ikke, idet den også vil afhænge 
af, om det lykkes at få billetter til 
Cirkusrevyen. Lykkes det ikke, finder vi noget andet 
spændende at se. 
 
I marts- udgaven af DFB-Nyt kommer det helt færdige 
program. Endelig tilmelding og betaling vil fremgå her. 
 
Ole P 
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Forsvarsbroder-tur til København 

 
Som beskrevet i forrige nummer af DFB-Nyt var 
Forsvarsbrødrene på tur til vores hovedstad den 31.august og 1. 
september. Turen var allerede dengang overtegnet og bortset fra 
et par ”sidste øjebliks afmeldinger” blev den gennemført med 
de personer, som allerede på et meget tidligt tidspunkt havde 
tilmeldt sig – i alt var vi 49 deltagere. 
 
Kl. 0700 mødtes de fleste nogenlunde morgenfriske ved 
Lunden, og kort efter ankom ”Silkebussen” 
med de deltagere, der var med fra Sinding og nærmeste omegn 
– inkl. vores fremragende turleder og initiativtager Børge 
Mikkelsen. 
 
Og så gik det ellers østpå til en kaffepause ved det gamle 
færgeleje i Knudshoved. Inden vi igen satte os tilrette i bussen 
havde formanden skænket en bitter til at tage den værste ruhed i 
halsen. 
 
Vejret var fint og alle nød busturen og den behagelige kørsel, 
som vores chauffør præsterede. 
 
I god tid før middag ankom vi planmæssigt til Frederiks-
Bastionen, hvor frokosten ventede i det gamle krudthus, som nu 
er en særdeles god og interessant restaurant. 
Frederiks-bastionen er en del af Københavns søbefæstning, 
hvor krudthuset blev opført i 1744 til opbevaring af krudt og 
kugler. 
I dag, hvor de værste våben er kniv og gaffel, er det altså et 
mere fredeligt sted. 



 
 

 
Medlemsblad for 

Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 
Omegn 

Vi fik en vældig god introduktion og frokost, og selve stedet og 
historien er interessant, så jeg kan anbefale at besøge det hvis I 
er i byen. 
 
Kl. 1400 var der aftalt besøg på Christiania.  
Vi samledes på loftet i en af de mange bygninger, og her fik vi 
en vældig forklaring om stedet og udviklingen fra starten og 
frem til i dag. Måske lige lang nok, da vi sad som sild i en 
tønde. 
Men meningen var selvfølgelig god nok og guiden vidste hvad 
han talte om, idet han havde boet på stedet næsten fra starten. 
Således velinformerede gik vi (endelig) udenfor, hvor vi blev 
delt i flere hold med hver sin guide. 
Vi gik nu rundt og så de mange værksteder og butikker. Bl.a. så 
vi værkstedet hvor man renoverer gamle kakkelovne. Her var 
mange fine eksemplarer. Også cykelfabrikken så vi. Den er en 
meget stor succes, og der produceres også Christiania-cykler 
uden for selve fristaden. Også Pigernes værksted, hvor de 
fremstiller mange forskellige skulpturer, lysestager m.v., fik vi 
set. 
Og så blev det også til en tur gennem ”Pusher-Street”, hvor 
Hashhandlerne er det dominerende billede. Mig bekendt var der 
ingen forsvarsbrødre der fik forsyninger. 
Et interessant besøg, hvor hver enkelt efterfølgende kan tænke 
og tage stilling for eller imod. 
Svaret er måske ikke så ligetil. 
 
Vi forlod Christiania og kørte nu mod DR-Byen, hvor millioner 
og atter millioner af gode danske kroner er blevet brugt og 
tildelt misbrugt. 
Vi skulle se DR Koncerthuset og blev budt velkommen, inden 
vi blev inddelt i 2 hold med hver sin guide. 
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Det er et stort og imponerende hus. Desværre husker jeg ikke 
hvor stort det er i etagemeter, men vi kom godt rundt over det 
hele og så selvfølgelig også selve den store koncertsal. Alt i alt 
et imponerende byggeri. 
 
Godt mætte af indtryk satte vi os i bussen for at køre dagens 
sidste etape til DGI-byen, hvor vi skulle spise og overnatte. 
DGI-byen er et dejligt sted og vi fik hurtigt overdraget nøglerne 
til værelserne, og kunne nå at slappe lidt af inden omklædning 
til spisning i byens restaurant ”Vestauranten”. 
Vi fik en pragtfuld middag og hyggede os gevaldigt efter en 
god og lang dag. Lidt hen i middagen kom stedets direktør og 
bestyrelsens formand (Leif Mikkelsens bror til vores rejseleder 
Børge) og deltog i festlighederne. 
Efterfølgende samledes i et mødelokale og fik en briefing om 
stedet og dets forholdsvis korte historie. Ingen tvivl om, at her 
er der gang i det og masse af aktivitet. 
Efterfølgende var der rundvisning i hele komplekset og aftenen 
sluttede med bowling og øl til de mest udholdende. 
Tak til såvel direktør som Leif Mikkelsen for deres indsats. 
 
Næste morgen, efter et overdådigt morgenbord, satte vi os igen 
tilrette i bussen. Turen gik nu til det ny Skuespilhus på 
Kvæsthusbroen, hvor færgerne til både Bornholm og Norge 
tidlige lagde til. 
Stedets beliggenhed findes ikke meget bedre – lige ud til vandet 
og med direkte kig over til Operaen på den anden side. 
Vi fik en meget fin velkomst og guidet tur gennem hele huset. 
Her så vi de forskellige scener og værksteder, og det var, efter 
min mening, mere interessant end Koncerthuset dagen før. 
Idéen er, at det skal være åbent for alle. Alle kan gå ind fra 
gaden og købe sig en kop kaffe, spise frokost, eller bare se sig 
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omkring. F. eks kommer der mange børnehaver, som slår sig 
ned for at spise deres madpakker. Det var bestemt en oplevelse 
at se og høre om stedet. 
 
Da vi havde fået stillet vores nysgerrighed var deltagerne frit 
stillet, indtil opsamling ved Tivoli sidst på eftermiddagen, hvor 
vi skulle køre mod Silkeborg igen. 
 
Mange valgte at gå vejen op til Nyhavn for at indtage frokosten 
på en af de mange restauranter. 
Vejret var fantastisk, så der var fyldt ved bordene udenfor. 
Efter frokost valgte mange at tage en havnerundfart med en af 
de mange dertil beregnede både. 
Det var en virkelig fin tur på en times tid for den fyrstelige sum 
af 30 kr. Så det kan altså stadig lade sig gøre at få en god 
oplevelse for en billig penge. 
De fleste fik vel også set Strøget på vej op mod Tivoli. 
 
Hjemturen gik lige så fint som udturen, og der var igen stop ved 
Knudshoved for indtagelse af aftensmad. Ca. kl. 2100 var vi 
tilbage ved Lunden i Silkeborg. 
 
Igen en fantastisk god og interessant Københavnertur var slut. 
Der skal lyde en meget stor tak til Børge Mikkelsen for det 
store arbejde og den vel tilrettelagte tur. 
 
Det forlød under hjemturen, at Børge ikke var helt uvillig til at 
gøre forsøget med en ny tur til næste år. Vi er mange der venter 
spændt. 
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Fuglen faldt på skud nr. 219 
 
Søndag den 1. november blev årets fugleskydning afviklet i 
skyttehuset på Søholt. 
 

 
 

Den afgående fuglekonge, Steen Lauritzen, blev modtaget med 
fuld honnør, og efter at ”hans majestæt” havde hilst på de 
tilstedeværende bød formanden velkommen og der blev skålet i 
en lille skarp. 
Herefter var der morgenkaffe og rundstykker inden 
indskrivning til fugleskydningen. 
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Ca. kl. 0930 startede fugleskydningen ved at Steen Lauritzen 
afgav det første skud på fuglen. 
 
Det skulle vise sig, at årets fugl var et særdeles sejlivet 
eksemplar af racen. 
219 skud måtte der til, før brystpladen faldt på et skud af Bent 
Christiansen. 
 
Ind imellem skulle der også skydes på ringskive samt en 
festskydning, så der var hektisk aktivitet helt frem til klokken 
var næsten 1300, hvor frokosten ventede. 
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Resultaterne af fugleskydningen blev: 
 

 
 
Højre slagfjer skudt ned af Ketty Lemming 
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Venstre slagfjer skudt ned af Karin Stenger 
Venstre vinge skudt ned af Karin Stenger 
Halsen skudt ned af Karin Stenger 
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Højre vinge skudt ned af Allis Rethmeier 
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Højre klo skudt ned af Hans Pedersen 
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Venstre klo skudt ned af Arne Christiansen 
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Næbet skudt ned af Bent Christiansen 
Brystpladen (hjertet) skudt ned af Bent Christiansen 
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Halen skudt ned af Erling Lemming 
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Kronen skudt ned af Kristian Stenger 
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Bent Christiansen blev således årets skyttekonge og på hans 
skud blev Birgit Tøndborg kåret som årets fuglekonge. Begge 
modtog de velfortjente præmier og hyldest. 
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Efter optælling af resultaterne på skydebanen, og der var mange 
rigtig gode resultater, kunne følgende vindere kåres: 
 
Dameskydning: 
Nr. 1  Karin Stenger 96 point 
2x 
Nr. 2  Birgit Tøndborg 96 point 
 
Hovedskydning: 
Nr. 1  Bent Christiansen 97 point 
4x 
Nr. 2  Hugo Brogaard 96 point 
1x 
Nr. 3  Kristian Stenger 95 point 
2x 
 
Festskydning:  
Holger Flæng, Hugo Brogaard, Flemming Rethmeier, Bent 
Christiansen, Ole Pedersen 
 
De dygtige (heldige) skytter modtog både præmier og en vel 
fortjent hyldest. 
 
Der var i år indsamlet 2300 kroner på tegningslisterne, som 
bestyrelsen havde delt mellem sig (listerne altså – ikke 
pengene). 
Tak til alle jer som har støttet den gode sag. 
For hver 200 kroner som kommer ind på listerne uddeles en 
flaske vin som gave. Sammen med de vingaver som uddeles på 
grundlag af de afgivne skud på fuglen, bliver det til adskillige 
flasker vin, som tilfalder de, som har støttet sagen. Helt 
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nøjagtigt 24 flasker blev det til, så der er større chance for 
gevinst her end i Lotto. Tillykke til vinderne! 
 
Der blev også solgt 2 amerikanske lotterier, hvor 3 heldige 
vindere i hver serie kunne glæde sig over gevinsterne, som 
bestod af Akvavit, stempelkaffemaskiner og vin. 
I den forbindelse er der grund til at nævne, at Jyske Bank også i 
år havde sponsoreret fine gaver, bl.a. de nævnte kaffemaskiner. 
Tak for støtten. 
 
Frokosten var i år leveret af Søholt Hallernes Cafeteria. Og det 
havde vi ingen grund til at fortryde. 
Først var der gode sildemadder, herefter et overdådigt 
traktement med paté, leverpostej og et større udvalg af afskåret 
pålæg, inden vi sluttede af med et velassorteret ostebord.  
Personligt synes jeg det var RIGTIG GODT til pengene. 
 
Steen Lauritzen havde også i år sørget for, at vi ikke skulle 
spise af pap og plastik. Han havde medbragt både stofduge og 
ditto servietter samt rigtig bestik og porcelæn. Tak for det 
Steen. 
Tak også til de som gav en hånd med for at arrangementet 
kunne afvikles på en god måde. 
 
Det blev en rigtig hyggelig dag, som mange flere burde have 
deltaget i.  
For selv om det var hyggeligt og festligt, står vi tilbage med det 
faktum, at vi igen i år kunne konstatere en nedgang i 
deltagerantallet. Rent faktisk var vi kun 20 til frokost. 
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Jeg kan derfor kun opfordre til, at flere deltager i dette 
traditionsrige arrangement, som vist nok har været afholdt helt 
fra selskabets start i 1879. 
Sidste år var vi 24 til frokost og hvis faldet i deltagerantal 
fortsætter med samme hast, så kan se enden på dette 
arrangement inden for få år. 
Det er et relativt stor arbejde at stille det hele an, og det er ikke 
kun for bestyrelsens egen skyld det gøres. 
 
Ole P 
 
 
Husk juleafslutning til skydning 
 
Lige en opfordring til at møde op til skydning hhv. den 10. 
december hvor der er juleafslutning på 
kammeratskabsskydning, og hvor vi stiller an med lidt 
ostebord, rødvin, gættekonkurrence m.v., samt juleafslutning på 
veteransamling som er den 17. december. 
 
Her er der, så vidt vide, tale om en traditionel julefrokost med 
øl, brændevin, sild med meget mere. 
Vel mødt til nogle hyggelige timer med mulighed for at ønske 
hinanden en god og festlig jul. 
 
Ole P 
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Kammeratskabsskydning og veteransamlinger 
 
Kammeratskabsskydning: 
 
Januar: Den 7. og den 21. 
Februar: Den 4. og den 18. Sidstnævnte skydes der med 
Garderne og Pionererne 
Marts: Den 4. Pokalskydning 
Skydningerne starter kl. 2000 i Skyttehuset, Søholt 
 
Veteransamlinger: 
 
Januar: Den 14. og den 28. 
Februar: Den 11. og den 25 
Marts: Den 11. og den 25. 
Skydningerne starter kl. 1400 i Skyttehuset, Søholt 
 
Vi glæder os til at se jer! 
 
 
Mon en avisand lægger æg ?? 
 
Ovenstående er titlen på årets revy på Silkeborg Ny Teater 
Og i år kom vi tids nok til at sikre os 30 billetter til 
forestillingen, som sikkert er lige så morsom og festlig, som 
den plejer at være. 
 
Hvornår er det?  Det er fredag den 12. februar, kl. 2000. 
Dørene åbnes kl. 1930. 
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Tilmelding: Senest den 31. januar. Ring til Niels Vendelbo på 
tlf. nr. 86 95 72 90 
Hvad koster det?  Prisen er kr. 80 for revy og kr. 45 for 3 
teatersnitter efter forestillingen 
 
Vi har kun de 30 billetter, så vil du være sikker på at få ”et godt 
grin”, skal du ikke vente for længe. 
Ved tilmelding skal du oplyse om der ønskes teatersnitter, da 
man skal vide dette på teatret i god tid før forestillingen. 
 
På gensyn på Silkeborg Ny Teater, Gjessøvej 40 C, 8600 
Silkeborg. 
 
Ole P. 
 
 
Runde fødselsdage 
 
Vi plejer at sende en hilsen til alle medlemmer som ”fylder 
rundt” fra 50 år og opefter. 
Det fortsætter vi naturligvis med. 
 
Men da også andre end bestyrelsen kan have interesse i at se 
hvem der ”runder”, vil vi fremover, her i bladet, skrive hvem de 
pågældende er. 
Det håber vi de respektive fødselarer ikke har noget imod. 
Ellers må I sige til, og så undlader vi naturligvis at skrive det. 
 
 
Fødselsdage i januar: 
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85 år  den 5. januar:  
Karl Bramsen, Vestergade 91 C,2., Silkeborg. 
 

Fødselsdage i februar: 

80 år  den 4. februar:   

Børge Madsen, Engblommevej 4, Silkeborg 

 
70 år den 29. februar:   
John Steen Søndergaard, Mørksøvej 21, Silkeborg 
 

 
Fødselsdage i marts: 

80 år  den 5. marts:  

Bent R. Madsen, Ege Allé 24, Silkeborg,  

 
75 år   den 5. marts:  
Ivar Peter Fahnøe,  Sortbærvej 48 F, Silkeborg,  
 
 

Selskabet sender vore bedste hilsner og ønsker 
for dagen og fremtiden. 
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