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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 
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Tlf.: 86 855 319 
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Bent Christiansen 
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Formandens spalte.. 
I skrivende stund er vinterens aktiviteter ved at slippe sit tag i 
os, og sommerens aktiviteter begynder så småt at rulle i gang. 
I går aftes afsluttede vi kammeratskabsskydningen med det 
sædvanlige skydeprogram, men også med at kåre vinterens 
bedste skytter. Aftenen afsluttedes – sædvanen tro - med et 
stykke med ost, og et glas rødvin. Hyggeligt. 
Om en uges tid afslutter Veteranerne deres vinterprogram, så er 
skydeaktiviteterne afsluttet for denne sæson.  
I april måned står generalforsamlingen for døren, og når den er 
overstået sænker freden sig.  
Nå nej, måske ikke helt, en del af Brødrene skal på tur til 
Sønderborg i juni måned. Jeg skal desværre ikke med, vi har 
planlagt andre rejseaktiviteter i samme tidsrum, men jeg er 
sikker på det bliver en god tur.  
Set fra min stol har det været en – som sædvanlig havde jeg 
nær sagt – en god vinter med faste programpunkter.  
En nyskabelse i denne vinter, har været de to skydeaftener, 
hvor vi har ”krydret” indholdet med en rejseskildring fra hhv. 
New Zealand og en tur med den Trans Sibiriske jernbane. Jeg 
føler mig ret overbevist om at vi næste år gentager succes. I 
skrivende stund ved jeg ikke hvilke emner vi tager op. Der er et 
enkelt emne på bedding, men aftale er ikke helt på plads endnu. 
 
Som supplement til vores medlemskartotek ønsker vi Jeres  
e-mail adresser. Send venligst en mail til vores kasserer 
Erling Lemming på: lemming@mail.dk 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2012 
Alle medlemmer, med ledsagere, indbydes hermed til at deltage 
i årets generalforsamling. 

 
       Fredag den 13. april 2011 kl. 18.30 præcis              
  
              Generalforsamlingen afholdes på:  
   Restaurant Skovbakken, Sejsvej 19, 8600 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 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

9. Valg af fanebærer og stedfortræder. 

10. Eventuelt. 
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På valg til bestyrelsen er: 
Erling Rasmussen – Erling Lemming – Steen Lauritzen 
På valg som revisor er:  Ole Pedersen   
som suppleant er: Anker Davidsen 
På valg som fanebærer er: Bent Christiansen  
som suppleant er: Arne Christiansen 
 
Foreningen er vært ved en øl eller vand under 
generalforsamlingen. 
 
Tilmelding senest den 4. april til: 
Niels Vendelbo 8695 7290. Mail: korsbak@post.tele.dk 
Holger Flæng   8684 6584. Mail: h.flaeng@gmail.com 
 
Efter generalforsamlingen vil der være uddeling af 
jubilartegn. 
 
25 års tegn:  Flemming H. Stück 
  Erik Holst 
  Henrik K. Thomassen 
  Børge K. Mønster 
 
10 års tegn:  Erik Jørgensen 
  Karl Rask Jensen 
 
 

 

Husk! Emblemer skal bæres, og dekorationer skal anlægges. 
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Dagen afsluttes med Gule ærter med tilbehør. 
Pris for menuen:  Kr. 148,- 
Øl:  Kr.   28,- 
Vand:  Kr.    26,- 
Snaps:  Kr.   25,- 
Vin pr. flaske: Kr. 228,- 
Kaffe:  Kr.   24,- 
 
MBH 
 
Bestyrelsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokalskydning og vinterafslutning. 
Vinterens sidste kammeratskydning blev afholdt den 8. marts i 
Skyttehuset. 
Aftenens skydning fulgte det sædvanlige mønster, med hoved-
skydning og festskydning.  
Hovedskydningen bliver konverteret til Pokalskydning. 
Festskydning blev afgjort på sædvanlig vis med rafling. 
Udover det, blev vinterens bedste skytter kåret. Grundlaget for 
det er skytternes 5 bedste resultater. 
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Kristian Stenger med præmier. Tillykke. 

 

Vinterskydningerne. 
Herreskydning. 

1. pladsen Kristian Stenger 48510X 

2. pladsen Flemming Rethmeier 4746X 

3. pladsen Bent Christiansen 4725X  
Dameskydning. 

1. pladsen Birgit Tøndborg 48010X 

2. pladsen Ketty Lemming 4768X 
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Pokalskydning. 
Herreskydning. 

1. pladsen Kristian Stenger 962X 

2. pladsen Flemming Rethmeier 952X 

3. pladsen Bent Christiansen 942X 

Dameskydning. 
1. pladsen Birgit Tøndborg 983X 

2. pladsen Ketty Lemming 962X 

 

 
Selv om konkurrencen er hård, er der også tid til hygge. 
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Trekantskydning med Skanderborg og Nr. Snede. 

 
Midt i oktober måned indløb invitationen til Trekantskydning i 
januar 2012. Det var denne gang Skanderborgs tur til at stå for 
arrangementet. 
Skydningen fandt sted i Morten Børup Hallen, og dagen  
begyndte – sædvanen tro – med kaffe og rundstykker. Havde 
man lyst til, eller behov for – af hensyn til nerverne – var der 
mulighed for at købe en lille ”skarp” til kaffen.  
Skydeprogrammet er meget enkelt og afvikles i henhold til 
gældende regler. Der skydes 5 prøveskud, derefter 10 gældende 
med et skud i hver skive. Der skydes som det sidste en fest-
skydning, hvor der afgives 5 skud. Festskydning må  
gennemføres, så mange gange man har lyst til det.  
For medfølgende ægtefæller, der ikke er medlemmer af 
Forsvarsbrødrene, skydes det samme program. På resultatlisten 
kaldet Dameskydning. 
Fra Silkeborg mødte vi talstærkt op 14 personer, hvoraf 2 var 
medfølgende ægtefæller. 
 
Resultatet blev som følger, hvilket jeg synes skal stå for sig 
selv. 
Jeg kan alligevel ikke nære mig: 
 

TILLYKKE SILKEBORG 
 

Og tak for indsatsen! 
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Veteranernes juleafslutning. 
Som sædvanlig er det en fornøjelse at deltage i Veteranernes 
skydninger.  
Resultater: 
Juleskydning: Jørgen Andersen 30 
  Poul Nøhr  30 
  Ib Lysthauge  30 
Festskydning: Peter Damsgaard 
  Bent Madsen 
Dart:  Benny Børsting Sorensen 218 point 
  Bent Christiansen 215 point 
   
 

Veteranernes sommerafslutning. 
Torsdag den 15. marts var sidste skydedag for veteranerne i 
denne sæson. Jeg tror, der er en del, der tænker – desværre, 
men sådan er det, og vi fortsætter jo til efteråret. 
Først vil jeg udtrykke min dybe respekt for det arbejder, der 
ydes af arrangørerne med hjælpere. 
Viggo Thomassen, Holger Flæng, Erling Rasmussen, Bent 
Meldgaard, Erland Andersen, Alice Rethmeier og 
Birgit Tøndborg. Tusind tak for Jeres uegennyttige indsats. 
 
I sådan et foretagende er det naturligt, at der sker udskiftning på 
enkelte poster. Bent Meldgaard har meddelt, at han ønsker at 
blive afløst. Det ønske imødekommes selvfølgelig, og en  
afløser er på plads. Axel Secher er klar til at overtage, når 
sæsonen begynder igen. 
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Sædvanen tro, var der spisning i Silkeborg Hallernes cafeteria. 
 
Udover det, er der resultater, der skal meddeles, de kommer 
her. 
Vinterens bedste skytter, hvilket er det samlede antal points den 
enkelte skytte har skudt sig til henover vinteren. 
 
Hovedskydning: 

1. pladsen Birgit Tøndborg 1048 P 
2. pladsen Holger Flæng 1044 P 
3. pladsen Knud Hansen 1040 P 

Festskydning: 
1. pladsen Flemming Rethmeier 497 P 
2. pladsen Bent Christiansen 472 P 

Dart:   
1. pladsen Holger Flæng 1504 P 
2. pladsen Birgit Tøndborg 1419 P 
3. pladsen Bent Christiansen 1394 P 

 
 
Dagens resultater blev som følger: 
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Festskydningen: 
  Birgit Tøndborg 45 P 

Dart: 
  Birgit Tøndborg 221 P 
 
I dagens anledning var der en ekstra festskydning, hvor 
resultaterne blev som følger, 

1. pladsen Arne Eriksen  38 P 
2. pladsen Poul Nøhr  38 P 
3. pladsen Birgit Tøndborg 38 P 

 

 

Forsvarsbrodertur til Kastellet. 

 
Søndag den 4. september stod vi en flok Forsvarsbrødre, og 
andre, på P-pladsen ved Lunden og ventede på bussen, der 
skulle køre os til København. 
Formålet med turen var at deltage i indvielsen af Mindemuren 
på Kastellet, der dog først skulle finde sted mandag den  
5. september. Vi skulle deltage med vores fane, Bent 
Christiansen som fanebærer, og undertegnede som faneløjtnant. 
For os begyndte turen som sagt ved Lunden i Silkeborg, men 
før det, var der samlet folk op i Sinding. Vi var samlet 37 
personer. Der kunne godt have været flere i bussen, men sådan 
er det jo engang imellem. 
Vel installeret i bussen gik turen sydpå gennem det smukke 
danske landskab. I bussen var der taget vare på velfærden, der 
var kaffe på kanden, sangbøgerne var med og blev brugt. Der 
blev også serveret en enkelt morgenbitter. Tak til veteranerne 
for den. 
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Første stop på turen var i Halsskov, hvor der blev gjort ophold 
på en halv time til tre kvarter. Efter opholdet her gik turen til  
Asminderød Kro i Nordsjælland, hvor frokosten blev indtaget.  
 

 
Hans Aaboe nyder det gode vejr uden for kroen. 

 
Uden mad og drikke -----------. 
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Kroen ligger meget belejligt i forhold til Frederiksborg Slot, der 
var lørdagens udflugtsmål.  
 

 
Slottet ligger smukt på tre små holme i slotssøen i Hillerød.  

Slottet blev bygget af Christian 4. i 1600-tallets første årtier og 
er Nordens største renæssanceanlæg. Det nye byggeri skulle 
fremhæve og styrke Christian 4.s position som en magtfuld 

europæisk monark. Derfor er slottet rigt udsmykket med 
symbolske og dekorative elementer som det imponerende 

Neptunspringvand og Kongefløjens marmorgalleri. 
  

Siden 1878 har Frederiksborg Slot rummet Det 
Nationalhistoriske Museum, der fortæller 500 års 

Danmarkshistorie gennem sin samling af portrætter, 
historiemalerier, møbler og kunstindustri. Museet blev 

etableret af Carlsbergs grundlægger, brygger J.C. Jacobsen. 
(Kilde: Slottets hjemmeside) 
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Børge havde aftale med 2 guider, der skulle vise rundt og  
fortælle om slottet, dets historie, udstillingerne og de 
aktiviteter, der foregik netop den dag. Det viste sig at vores 
guide havde boet i Silkeborg en årrække. Hun skulle 
oprindeligt have haft fri, idet hun skulle til USA dagen efter, 
men da hun erfarede, at der kom selskab fra Silkeborg, var det 
hende meget magtpåliggende at være guide for os. Hun gjorde 
det rigtigt, rigtigt godt. At hun kun havde et par timer til 
rådighed var lidt synd for hende. Jeg er sikker på hun kunne 
have brugt det dobbelte på dette fantastiske sted. Hun fulgte 
med helt ud i bussen for at sige farvel til os. Det slot kunne man 
såmænd godt bruge en hel dag på, men vi måtte videre til DGI-
byen for overnatning. Aftenen stod til fri disposition.  
 
Søndag morgen skulle tre mand af sted til Kastellet, hvor fanen 
skulle være præcist kl. 08.15.  
Jeg havde glædet mig rigtigt meget til at skulle være  
faneløjtnant, hvor man kan komme lidt tættere på 
begivenhedernes centrum og bedre kan se, hvad der foregår.  
Det kom ikke helt til at holde stik. For det første, stod vi på  
volden rundt om pladsen, hvor mindemuren er bygget, altså lidt 
på afstand. For det andet, så silede regnen ned under hele  
højtideligheden, der varede knap 2 timer. Efter 10-15 minutter 
var jeg gennemblødt, hvilket jo da var min egen skyld. Jeg 
kunne jo bare have taget regntøj på. Jeg var ikke den eneste, der 
blev gennemblødt. Lige ved siden af stod der 2 
marineforeningsfolk fra Korsør. Der skete det samme for dem. 
For det tredje, så ser jeg ikke så langt uden briller, og dem 
havde jeg puttet i jakke-lommen, for briller og regnvejr passer 
ikke så godt sammen. 
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Bent kunne godt smile, selv om regnen silede ned. 

 

 
Dronningen befinder sig i menneskemængden til venstre. 

Men bortset fra de små fortrædeligheder var det en rigtig god 
oplevelse, meget højtidelig og smuk. 
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Efter formiddagens program skulle vi besøge Rosenborg Slot.  

Slottets historie går tilbage til 1606-1607, da kongen i en 
nyanlagt park, Kongens Have, lod opføre et "Lysthus".  Hoved-
stadens gamle middelalderslot, Københavns Slot, var ikke en 
passende bolig for en ung og ambitiøs renæssance-fyrste; 
derfor opholdt kongen sig oftest på Frederiksborg Slot 35 km 
uden for byen, men det var naturligvis belejligt med en bolig 
tættere på hovedstaden. (Kilde: Slottets hjemmeside) 

Som på Frederiksborg Slot blev vi guidet rundt på slottet af den 
dygtige og meget vidende guide. Højdepunktet her var – for 
mig – kronjuvelerne, som jeg aldrig havde set. Fantastik guld-
smedearbejde, taget i betragtning på hvilken tid de er  
fremstillet. 
 
Efter to timer – det blev nu til lidt mere – skulle vi til Nyhavn, 
hvor det gode skib Langø ventede. Efter en fortid som rutebåd 
mellem bygderne på Færøerne, sejler hun nu turister mellem 
Nyhavn og Flakfortet.  
 
På Flakfortet blev frokosten indtaget, hvorefter vi fik en guidet 
tur rundt på fortet. 
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     Flakfortet er øen, som ligger midt i sundet, ikke langt fra           
     København.  
 

 
Flakfortet er en kunstigt skabt ø, anlagt i 1910-1914, som led i 
Københavns forsvar, og har været benyttet af militæret frem til 
1968. Øen er 23 meter høj og er på 30.000 m2, og rummer et 
omfattende bygningskompleks i 2 etager. Gange forbinder 
ammunitionsmagasiner, belægningsstuer, maskinhal samt en 
kasernebygning, der i sin tid rummede 550 mand. 



 

 
Medlemsblad for 

Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 
Omegn 

1969-1975 lå fortet ubevogtet og øde hen, "Sørøverne" havde 
let spil. Alt hvad der kunne fjernes og sælges blev revet ud af 
fortet. Granitstenene på molerne blev stjålet af stenfiskere. Det 
gamle maskinrum blev udsat for groft hærværk og hele øen var 
under nedbrydning af vejr og bølger. 
 
Med støtte fra sejlklubber, fonde, Københavns Kommune og 
privatpersoner blev fortets forfald endeligt stoppet. Molerne 
blev genopbygget, jord blev af private bragt til fortet og der 
blev plantet 3.600 vilde roser. 
Hvis det initiativ ikke var blevet taget, havde Flakfortet i dag 
været en sandrevle. (Kilde: Flakfortets hjemmeside) 
 
Efter rundvisningen gik turen tilbage til København, hvor  
bussen ventede, klar til hjemturen. Turen gik direkte hjem til 
Silkeborg, lige afbrudt af et kort ophold midt på Fyn. Vi var 
hjemme i Silkeborg kl. 21.30. 
Herfra skal lyde en stor tak til Børge Mikkelsen og Hans Aaboe 
for dette flotte arrangement. Jeg håber meget, at I vil fortsætte 
med Jeres forbilledlige samarbejde. 

   Mogens 
 

Gamle dokumenter fra Samvirksomheden. 
 
I forbindelse med det voldsomme regnvejr sommeren 2011 bød 
på, fik man vandskader i Samvirksomhedens kontor i   
Gothersgade i København.  
I den forbindelse blev der ryddet godt og grund op, og den 
korrespondance selskaberne over tid har ført med kontoret blev 
samlet, og leveret tilbage til selskaberne. For Silkeborgs 
vedkommende er der breve dateret næsten helt tilbage fra 
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selskabets opstart i 1879. Det ældste brev er dateret den 21. 
februar 1880. 
 
 
 
 

 
Den første lovsamling for selskabet. 
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Det ældste brev i samlingen. 

 
Jeg er i øjeblikket ved at scanne dokumenterne, der er vel en 
små 100 stykker. Når jeg er færdig med det, skal bestyrelsen 
tage beslutning om hvad der skal ske med dokumenterne. Jeg 
vil mene, at de skal på lokalhistorisk samling på biblioteket 
ligesom vores gamle protokoller. 
 
Udover de nævnte dokumenter, er der også dokumenter fra 
Hids Herred med omegn.  
Det ældste dokument derfra, er en lovsamling vedtaget på 
generalforsamlingen den 11. april 1919. 
Ud af den lovsamling kan jeg se at Hids Herred er ældre end 
Silkeborg, det er stiftet den 1. april 1874. 
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”Naturligt udslip” 
 
Fredag den 3. februar havde vi reserveret 30 pladser i Silkeborg 
Ny Teater. I år var det lykkedes at få billetter til Revyen med et 
lidt underligt navn ”Naturligt udslip”. 
Man skal være tidligt ude for at få billetter til revyen, allerede 
dagen efter kataloget var kommet på gaden, var en del af  
forestillingerne udsolgt. 
Derfor kunne vi ikke få billetter den aften, der var vores første 
prioritet, men måtte tage vores anden prioritet. Aftenen blev 
med middag før forestillingen, og ikke som sædvanligt med tre 
teatersnitter efter forestillingen. Nå, det skete der vist ikke 
noget ved, maden var i orden. 
 
Efter spisningen rullede forestillingen over scenen, og  
sædvanen tro blev vores politikere – både lands – og 
lokalpolitikere - og andre taget under kærlig behandling af de 
fantastiske dygtige amatørskuespillere.  
 
Som eksempel kan nævnes, at vi kom omkring lukning af vores 
grænse mod syd med ”Pias bom”, der efter endt brug dernede, 
skulle flyttes til Hellerup som en del af Helles betalingsring om 
København.  
 
Låsby Svendsen kom da også lige forbi og hilste på. Ved den 
lejlighed havde han da lige et par huse han ville sælge. Nå ja, 
de kunne da også lejes, hvis man ønskede at starte egen  
virksomhed. Alle handler skulle indgås med håndslag, og uden 
kvitteringer. 
 
Alt i alt en forrygende forestilling, hvor sketchene, sang og 
musik gik hånd i hånd og gav en rigtig god totaloplevelse. 
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Hvor og hvordan I end måtte ønske at tilbringe sommeren, 
ønskes i en rigtig god sommer, og vi ses frisk og veludhvilet til 
efteråret. 

  
Med Broderlig hilsen 

Bestyrelsen 
 
 
 


